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STAROMESTSKE
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@staromestskenoviny.eu                    telefon: 777 556 578                       www.staromestskenoviny.eu

10 000 
výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 4/ roč. X
15. duben 2019 NOVINY

NEZÁVISLÉ

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Staroměstské 
servírky
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KATKA 
z Ristorante Anna

(Dlouhá 22) nabízí kuřecí 
čtvrtku se šťouch. brambo-
rem za 114 Kč a vepřovou 

panenku s pepřovou omáč-
kou a hranolkami za 129 Kč. 

V ceně menu je i polévka.

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

NÁVRAT ŠERIFA
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PŘÍBĚH ŠÉFA STRÁŽNÍKŮ MIRKA STEJSKALA

HORNÍČEK 

100

Čtěte na str. 2

LÉTAJÍCÍ MUŽ 
OBLETĚL ŽOFÍN

Čtěte 
na str. 
6 - 7

Miroslav Stejskal plně 
očistil své jméno, ale...

PO DVOU TRPKÝCH LETECH 
SE VZTYČENOU HLAVOU 

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839
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Anna Marie 
Höppnerová (9) 

Mluvčí mladé 
generace

„Rodiče. Nechají 
u nás přespat 

i pět kamarádek, 
se kterými 

vyrábím sliz.“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Máme široce 
rozvětvenou 

rodinu, takže se 
to nedá zjistit.“ 

Markéta
Mališová

Býv. ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Odpadkový 
koš. Kdykoliv ho 
míjím, salutuje 
pět vteřin, pak 

se zavře.“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Mikrovlnná 
trouba. Udělá 

vždycky to, co po 
ní chci!“

Kdo vás ve vaší rodině 
nejvíc respektuje? 

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Asi naše 
psí holčička 

Sofi nka.“Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tyto

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Staroměstských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
staromestske-

noviny.eu
Tyto noviny vycházejí 

na území Starého Města, 
tedy  ZDE

STARÉ 
MĚSTO

VLTAVA

9 037 obyvatel

HOSTINEC 
U ROTUNDY

Karolíny Světlé 17

Kuře na másle, 
bramborový

knedlík, špenát

Gurmánův
koutek

109
Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou...

Pište si tyto

Staré Město - Do vý-
klenku domu U jelena, ve 
kterém žil spisovatel Ka-
rel Jaromír Erben, se vrá-
tilo kouzelné sousoší je-
lena se svatým Hubertem 
a psem. 
„Vytvořil je akademický 
sochař Jaroslav Jelínek 
podle dřevěného origi-
nálu od Ignáce Františ-
ka Platzera. Je naprosto 
přesná, včetně děr od 
červotoče. Jedná se o so-
chu podhledovou, takže 
při pohledu z ulice do 1. 
patra vypadá naprosto 
přirozeně,“ řekl Staro-
městským novinám ma-
jitel domu Dan Hájek.
O návrat utěšeného sou-
soší usilovala již matka 
pana Hájka, jeho boj 
s úředním „šimlem“ trval 
až do roku 1994. Originál 

„Respektujeme 
se všichni, stejně 

a navzájem.“ 

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

MUŽ V TRYSKOVÉM 
OBLEKU OBLETĚL 
OSTROV ŽOFÍN

Žofín - Neuvěřitelné! 
Britský vynálezce Richar-
da Browning (40) obletěl 
dne 1. 4. ostrov Žofín a ja-
ko bonus přidal let pod 
Jiráskovým mostem. To-
hoto úžasného výkonu 
dosáhl v létajícím obleku, 
který si sám sestrojil.
Richard zbohatl na ob-
chodu s ropou, nyní se vě-
nuje jen vynalézání. Jeho 

oblek je podobný tomu, 
který oblékal fi lmový hr-
dina Iron Man. Svůj oblek 
představil v rámci konfe-
rence o technologiích Sin-
gularityU.

„
...kterou jsem zaslechl
Že na mě nereaguje 
fotobuňka, ještě 
neznamená, 
že neexistuju.

Víte, že...
Svatý Hubert († 727) byl 
biskup, lovec a milovník 

hýřivého života.

CESTA JELEN A DO VÝKLENKU DOMU 
V MICHALSKÉ  11, KDE BYDLEL ERBEN

Anketa Staroměstských novin

Víte, že...
Richard Browning letěl 
rychlostí 52 km/h. Jeho 
oblek má šest trysek.

Počasí 

16 °C
DUBEN

Bouřky v dubnu 
zvěstují dobré léto.

Létající muž 
šokoval Pražany

sochy je v depozitáři ve 
Stodůlkách.
Parohy jsou pravé a po-
cházejí od urostlého slo-
venského jelena. Veškeré 
náklady Dan Hájek hradí 
bez pomoci jakýchkoliv 
veřejných grantů.
„Činnost pana Hájka 
a jeho rodiny je příkla-
dem péče o majetek i ve-
řejný prostor. Velmi si to-
ho vážím,“ uvedl 1. mís-
tostarosta Prahy 1 Petr 
Hejma.
Dům na počátku třicá-
tých let zakoupil a děde-
ček Dana Hájka, stavitel 
František Dittrich.

Richard 
Browning Fo
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CO BYLO, TO BYLO! CO JE? PIRÁTI PRACUJÍ NA RADNICI MČ PRAHA 1.
CHYSTÁME SE NA EUROVOLBY 2019

CO BYLO? - CO JE? - CO BUDE?

A CO BUDE? BUDOUCNOST MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 
MŮŽEŠ OVLIVNIT I TY! PŘIDEJ SE K NÁM!

PŘIJĎ MEZI NÁS A ZAPOJ SE S NÁMI DO ZMĚN NA PRAZE 1

● Pavel Nazarský, místostarosta pro otevřenou radnici, 
pavel.nazarsky@pirati.cz ● David Bodeček, radní pro ma-
jetek, david.bodecek@pirati.cz ● Jitka Nazarská, sociální 

politika, jitka.nazarska@pirati.cz ●Tomáš Vích, územní 
rozvoj a životní prostředí, tomas.vich@pirati.cz      

OBRACET SE MŮŽETE I NA PIRÁTSKÉ ZASTUPITELE:

 SLEDOVAT NÁS MŮŽETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
WWW.PRAHA1.PIRATI.CZ NEBO NA FACEBOOKU

NA JAKÉKOLIV DOTAZY RÁDA ODPOVÍ: 
Jarka Nárožná, 

předsedkyně MS Piráti Praha 1,
jaroslava.narozna@pirati.cz

 KAŽDOU DRUHOU STŘEDU V MĚSÍCI 
OTEVŘENÁ SCHŮZE OD 18 H, 

PIRÁTSKÉ CENTRUM NA MORÁNI 3. 
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY: 17. 4. A 15. 5. 2019
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Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou největší 
noviny na Starém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

CESTA JELEN A DO VÝKLENKU DOMU 
V MICHALSKÉ  11, KDE BYDLEL ERBEN

Majitel domu pan Hájek 
s rodinou a jelenem.

Dívka ze str. 3

ště
Stella prý přicestovala s panem 

Fričem z jeho páté výpravy 
do Argentiny. Uměla jódlovat.

MĚLA ZLATO V HRDLE

BOUŘLIVÝ 
ROK 1919

1. místostarosta 
Petr Hejma při 

instalaci jelena

Jelen přijel autem

Konečně 
doma

Cesta do 
1. patra

JIŘÍ VALENTA: 
DECH IKON, ŘEČ 
MEDITACE 
Do 22. 4. 2019
Duchovní aspekty tvorby 
Jiřího Valenty. Představe-
ny zejména bílé obrazy, 
v nichž se uplatňuje jed-
noduchá tvarová sym-
bolika a důležitým výra-
zovým prostředkem je 
světlo. Kurátorka: Ilona 
Víchová.

VLADIMÍR 
KOPECKÝ: 
STŘET BAREV 
Do 2. 6. 2019

Výstava skláře a malíře 
představuje kolekci děl 
z posledních dvou let. Ku-
rátorka: Helena Musilová.

RAFANI 
O NEVYVRATI-
TELNOSTI 
Do 9. 6.
Projektu umělecké skupi-
ny Rafani dominuje téma 
horizontalismu přímé de-
mokracie, kdy nikdo nene-
se zodpovědnost za nic. 
Kurátorka: Martina Vítková.

JIŘÍ SEIFERT 
Do 9. 6.

Významná osobnost čes-
kého sochařství druhé 
poloviny 20. století. Vý-
stava představí jeho prá-
ci ve všech materiálech, 
mramoru, pískovci, ala-
bastru, dřevu i břidlici a ve 
všech obdobích. Soustře-
dí se na práce komorní 
i rozměrné, na charakteri-
stickou měkkost, věčnost, 
pohyb a antické kanelury. 
Kurátorky Miroslava Hay-
ek, Martina Vítková.

STÁLÁ EXPOZICE
FRANTIŠEK KUPKA
OTTO GUTFREUND

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz

Angelo Maria Ripellino Storia Della Poesia Ceca Contem-
poranea - Dějiny současné české poezie. Výstava vypráví 
příběh padesáti let českého umění - literárního, výtvarné-
ho, s odbočkami k divadlu a fi lmové inspiraci. Vystavují-
cí autoři: E. Filla, B. Kubišta, J. Čapek, Toyen, J. Štyrský, 
A. Hoff meister, Fr. Hudeček, K. Lhoták, J. Smetana, Fr. 
Gross, V. Chochola, M. Hák, J. Ister, V. Tikal, A. Perilli. 
Kurátorky: M. Vítková a P. Patlejchová.

Do 12. 5. 2019
PRAHA BYLA KRÁSNĚJŠÍ NEŽ ŘÍM

26 Teige: Karel Teige, Koláž č. 350, 1948, 
papír, Galerie Maldoror ►►►



Redakce Staroměstských 
novin na plese Prahy 1 na Žofí-
ně 22. března. Akce se vydařila, 
zářil moderátor Hemala, zlatý 
hřeb byla skupina No Name.

ODVÁŽNÝ VÝLET 
NA PLES PRAHY 1
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@staromestskenoviny.eu

&Vítěz PoraženýVítěz PoraženýVítěz Poražený

PRACOVNICE 
SMĚNÁRNY 
NA PŘÍKOPĚ
Okradl ji Asiat 
o 200 tisíc Kč 
tím, že vytvořil 

zmatek, vzal pe-
níze, otřel otisky 

a utekl.

inzerce

SÁZENÍ STROMU 
SPOLKŮ A KLUBŮ
Říkal to už Masaryk: Podpora spolkové činnosti je nejlepší 
prevence proti anarchii ●Příkladný počin v parku Kampa
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Vida! Dne 4. dubna byl 
na Kampě společně zasa-
zen první STROM KLU-
BŮ A SPOLKŮ. Popud 
vzešel od Dobrovolných ha-
sičů - k výročí 100 let repub-
liky. Akci sponzorovali radní 
Petr Burgr a Petr Hejma, 
hráli Muzikanti z Kampy. 
Slavnost pokračovala večer 
v podkroví Werichovy vily. 
V Domečku Salle na Kampě 
hrála skupina Petřín. Akce 
se odehrála v předvečer hap-
peningu Malá Strana Střed 
Světa.
Připojili se mnozí: Kampa-
Nula, Mlýnská kavárna, TU-
RAS, Letní poloha, Muzikanti 
z Kampy, KampaNula, HaFstu-
dio, Hradčanské včely, Museum 
Kampa, Baráčníci, Zlatá Praha, 
Klub Šatlava, KPGM, KC Kam-
pa, SOPMSH, Malostranská 
beseda, Kavárna Čas, Kocour 
tobě, Old Skaut, Rybáři Prahy 1, 
Artevide, Klub Za starou Pra-
hu, TAK, Sokol, Český Sup, My, 
co tady žijeme, Malostransko-
-Hradčanská náboženská obec 
CČSH při kostele sv. Jana Křti-
tele Na prádle, LES, Sněmovní 
7, A studio Rubín, Divadlo X10, 
TAROT KLUB 015, Atelier Pav-
la & Olga, Spolek Přátel Petrské 
čtvrti, Sbor Bruncvík, Republika 
Břevnov, Skupina Petřín, Spo-
lek za veselejší Střížkov, Cech 
pražských řezníků a uzenářů, 
Hornický spolek Praha, Senioři 
Prahy 1, Protialkoholní společ-
nost dr. Řimsy, Malostranské 
noviny a další.
Hybatel akce Dr. Jiří Kučera 
děkuje všem, kteří vše umožni-

VAJÍČKO
Díky Vajíčko-

braní (14. 4. na 
Karlově mostě) 
se mu dostává 
nečekané po-
pularity a jeho 

sláva stoupá ke 
hvězdám.

Radní Petr Burgr 
a Petr Hejma 

sázejí strom spolků

Výjev sázení stromu pamětníkům
 připomněl vztyčování vlajky 

v Tichomoří za II. světové války

li a postupně připravili. Jsou to dámy 
z úřadu MČ Prahy 1 Dr. Váňová a Ing. 
Zoufalá, Lída Růžičková a Adriana Bu-
beníková, také Alena Kopecká a Bára 
Šabachová z KC Kampa a Anna Sou-
marová  z Werichovy vily. Akci podpo-
řili noví radní  a zastupitelé: radní přes 
spolky Petr Burgr, první místostarosta 

Petr Hejma, Martin Kotas, Petr Ku-
čera. Nešlo by to bez dobrovolného 
hasiče Vladimíra Krištofa, šéfa fi rmy 
Vojanovy sady Jindřicha Pavliše, Ji-
řího Wencla od Muzikantů z Kampy, 
Jana Smetany z Musea Kampa, Karla 
Chotka, Mirka Stejskala od strážníků 
a dalších…

...a poté 
ve Werichově 

vile

Cukrárna Astra
Vás zvou na koláče přímo z pece, poctivé zákusky, 
velikonoční dobroty či ručně malované dorty dle 

Vašeho přání.
Otevřeno: 
pondělí až pátek 7.30 - 19 h, 
víkendy 9 - 19 h
Adresa: Perlová 8, Praha 1

a Staročeská pekárna

Tel.: 724 939 723
Najdete nás 

na Fb i Instagramu
www.cukrarna-astra.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!

KOZEL 11° 32 KČ!
Otevřeno po až pá 

11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

INZERCE POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište sms: SN mezera 

INZ mezera TEXT INZERÁTU. 
Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. 

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Daruji malířský stojan 
studentce či studentovi 
AVU v Praze. Tel.: 224 930 
386, 605 428 780.
●Rodilá mluvčí italského 
jazyka nabízí kurzy pro za-
čátečníky, pokročilé i děti. 
Tel.: 734 122 
●Prodám zachovalé dámské 
oděvy: svetry a blůzy velikos-
ti  42 až 50. Tel.: 241 763 707. 
●Jsem Ital, učím základy 
italské kuchyně dospělé 
i děti. Je to jednodušší, než 
si myslíte. Stačí poslouchat 
a zkusit. Tel.: 603 953 576

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

malířský stojan 
studentce 

či 
studentovi AVU 

v Praze.

Daruji

Tel.: 224 930 386, 
605 428 780.



NEMOCNICI NA FRANTIŠKU 
PRÝ PŘEBÍRÁ MAGISTRÁT
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Občané a jejich zlomeniny nepřestávají doufat
Staré Město -  Provoz 
Nemocnice Na Františ-
ku převezme magistrát, 
Městské části Praha 1 zů-
stane ve správě budova 
a pozemek. Má se tak stát 
do konce června.
„Vše je ještě v jednání. 
Základem je, aby zůstaly 
zachovány služby pro ob-
čany“, říká místostarosta 
Petr Hejma.
Nemocnice Na Františku 
vykazovala  každoročně 
ztrátu desítek milionů 
korun. Předchozí vedení 
Prahy 1 ji chtělo pronaj-
mout soukromníkovi, ale 
po kritice tehdejší opo-
zice a spolků od plánu 
ustoupila. O systémo-
vé řešení usilovala pře-
devším politička Hana 

Víte, že...
Služeb nemocnice nej-
více využívají občané 
z Prahy 1 a Prahy 7.
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PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

NÁPRSTKOVA 276/2

Místostarosta Prahy 1 PETR HEJMA (My, co tady 
žijeme, STAN): „Nedaleko bydlím a moc rád tam 
chodím. Je to i vzpomínka z mládí. Je to místní po-
ctivá živnost, která si zaslouží naši podporu.“

Prodejna U Salvátora 
sídlí v Praze již 50 let. 
Začínalo se s 14 druhy 
koření, nyní nabízí na 
sto druhů základního 
koření, ale také mnoho 
nejrůznějších kořenících 
směsí. Odnést si odtud 
můžete šafrán, vanilku, 
voňavé bylinky, výbor-
nou papriku, vybrat si 
z několika druhů pepřů. 
Obchod nabízí bohatý 
výběr delikates - past, 
olejů, octů, omáček či ex-
traktů. Velice oblíbeným 
artiklem jsou stáčené ko-
línské vody.
Obchod byl otevřen roku 
1969 v Mostecké ulici. 

Původně nabízel drogis-
tické zboží družstva Dru-
chema, koření mělo být 
pouze doplněk. V 90. le-
tech byli Velebilovi nuce-
ni prostor na Malé Stra-
ně opustit kvůli restituci. 
Od roku 1997 prodejna 
sídlí v Náprstkově ulici. 
Jedou sem tramvaje 2, 
17, 18, zastávka Karlovy 
lázně nebo Národní diva-
dlo. Obchodu se více než 
35 let věnovala paní Jana 
Velebilová. Nyní krámek 

vedou její dcery:  „Je pro 
nás velkou poctou a sou-
časně závazkem udržet 
si přízeň našich zákazní-
ků. Těší nás, že se k nám 
zákazníci do obchodu 
rádi vracejí.“  
Do krámku se chodí po 
generace. Paní Velebi-
lová dokázala krámku 
vtisknout nenapodobi-
telnou atmosféru, kam 
si zákazníci přišli třeba 
jenom popovídat a po-
hladit duši. 

Manžel 
jedné 
z dcer paní 
Velebilové

Paní Velebilová, jak si 
ji pamatují zákazníci

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@staromestskenoviny.eu

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

NÁPRSTKOVA 276/2
Prodejna U Salvátora 

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

NÁPRSTKOVA 276/2
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Marvanová a radní Jan 
Wolf. Kvůli podezření z 
manipulací s nemocnič-
ními zakázkami strávil 
podnikatel Tomáš Horá-
ček půl roku ve vazbě. Byl 
propuštěn letos v lednu. 
Je ústřední postavou pří-
padu, údajně ovlivňoval 
přidělování zakázek v ne-
mocnicích, za což žádal 
podle policejních vyšetřo-
vatelů úplatky.
Policie obvinila i ředitele 
Nemocnice Na Františku 
Roberta Zelenáka, který 
poté rezignoval.

V případu padlo 
několik obvinění. 
Vazbu poznal 
například podnikatel 
Tomáš Horáček.

KOŘENÍ U SALVÁTORA
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například podnikatel například podnikatel 

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, místostarosta
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Text: ONDŘEJ HÖPPNER

VELKÝ NÁVRAT ŠERIFA STEJSKALA: 
SE VZTYČENOU HLAVOU ZPÁTKY V SEDLE 
Oblíbený ředitel Městské 
policie Prahy 1 Miroslav 
Stejskal se konečně do-
čkal. Vrací na post ředi-
tele, když u všech soudů 
zvítězil na celé čáře.
„Jsem zpět a doufám, 
že to na bezpečnosti 
v ulicích bude znát,“ řekl 
Miroslav Stejskal exklu-
zivně Staroměstským 
novinám dne 8. dubna, 
kdy byl opět jmenován 
do funkce. Na zákla-

dě falešného obvinění 
strávil takřka dva roky 
v kanceláři jako úředník. 
„Je to pro mě velké za-
dostiučinění, ale prošel 
jsem si bahnem mediální 
masáže,“ říká Miroslav 
Stejskal, který je pro svůj 
razantní přístup ke zloči-
nu přezdívaný Šerif.
Všech obvinění byl pan 
Stejskal defi nitivně zba-
ven letos 11. března. Pro-
blémy teď naopak mají 
oba muži, kteří Stejskala 

nařkli, že jim při zásahu 
rozbil telefon. 
Mladšího již soud potres-
tal za pomluvu. Dostal 
podmínku, má zaplatit 
pokutu a se Stejskalem se 
fi nančně vyrovnat. Roz-
sudek není pravomocný.
„Tato satisfakce má pro 
mě spíš deklarativní vý-
znam, protože mi nikdo 
žádnými penězi dvou-
letou ztrátu profesní 
prestiže nevrátí. Pro mě 
je to jen naplnění trestu 

pro člověka, který si do-
volil lhát a přivodil mi 
problémy,“ uvedl k to-
mu Stejskal, který se 
musel velení městských 
policistů v Praze 1 vzdát 
v říjnu 2017. V kancelá-
ři pracoval jako úředník 
a za výrazně nižší plat.
Miroslav Stejskal se pra-
videlně zúčastňuje míst-
ních spolkových akcí a po-
dílí se na jejich přípravě 
a realizaci. Je to srdcař. 
Od ledna 1992 byl jedním 

z prvních strážníků v Pra-
ze 1. První místostarosta 
Prahy 1 Petr Hejma, kte-
rý má v kompetenci bez-
pečnost, k tomu říká: „Už 
se těším na spolupráci, 
Mirka si velmi vážím,“ 
řekl Staroměstským no-
vinám.
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Miroslav Stejskal se aktivně a pravidelně 
účastní spolkových akcí. Zde táhne káru 

s dětmi na malostranských čarodějnicích

Víte, že...
Miroslav Stejskal pracuje 
u Městské policie Prahy 1 

od roku 1992. Stal se už tehdy 
jejím prvním ředitelem.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
vyhlašuje

I. ročník ankety o nejlepšího zdravotníka roku.
Hlasujte pro své favority v uvedených kategoriích

SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019

SRDCE PRO OŠETŘOVATELE, SANITÁŘE 2019
Anketa probíhá od 4. března do 15. října 2019. Více informací a ANKETNÍ LÍSTEK KE STAŽENÍ 

najdete na www nmskb.cz. Kontakt: kuncova@nmskb.cz, mobil: +420 727 854 065

VELKÝ NÁVRAT ŠERIFA STEJSKALA: 

PODIVNÝ PŘÍPAD 
ROZBITÉHO MOBILU
Případ, který stál Miro-
slava Stejskala křeslo 
ředitele Městské policie 
Prahy 1 se stal v prosin-
ci roku 2016 nedaleko 
Václavského náměstí. 
Stejskal prověřoval dva 
muže kvůli podezření, že 
parkují neoprávněně na 
místě pro invalidy.  
Později se ukázal, že 
byl průkaz pro invalidy 
falešný a Stejskal měl 
správný odhad. „Jsem 
velmi citlivý na zneuží-
vání výhod pro invalidy, 

parazitování,“ vysvětlil 
Stejskal. Strhla se potyč-
ka, při které Stejskal vytr-
hl druhému muži mobilní 
telefon, který pak vhodil 
do auta. Falešný invalida 
už měl podmínku a zá-
kaz řízení na tři roky za 
napadení dvou řidičů, 
kteří mu údajně nedali 
přednost. Dokonce prý 
použil boxer. 
Ředitel Stejskal pak byl 
do vyřešení případu pře-
řazen na administrativní 
práci.
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VELKÝ NÁVRAT ŠERIFA STEJSKALA: 
SE VZTYČENOU HLAVOU ZPÁTKY V SEDLE 
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Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)Cesta svíčky ke slávě (4/4)

Pokra-
čování 
příštěPortýr: „Svíčku jsme sehnali. Tady je. Stála korunu padesát.“ Vrchní číšník: „...a jedna svíčka za dvě koruny osmdesát.“

Kontroly provádí ředitel 
Stejskal často i osobně

Stejskal 
u soudu 

Kalendárium 
Starého Města

Karel 
Strakatý

PĚVEC HYMNY

Vojta 
Náprstek
MECENÁŠ

DUBEN

Karel Strakatý 
*2. 7. 1804 Blatná 
†26. 4. 1868 Praha
Operní pěvec, první inter-
pret národní hymny Kde 
domov můj. 

Eman Fiala 
*15. 4. 1899 Praha 
†24. 6. 1970 Praha
Komik, režisér. Kabaret  
Červená sedma. 

Karel Bendl 
*16. 4. 1838 Praha 
†20. 9. 1897 Praha
Hudební skladatel, přítel 
Antonína Dvořáka.
 
Vojta Náprstek 
*17. 4. 1826 Praha 
†2. 9. 1894 Praha
Vlastenec, mecenáš. Je po 
něm pojmenováno muze-
um na Betlémském nám.

Bernard Otto Seeling
*12. 3. 1850 Praha 
†20. 4. 1895 Praha
Sochař. Autor  16 soch pro
Prašnou bránu.

Jaroslav Průcha 
*24. 4. 1898 Skvrňany
†25. 4. 1963 Praha
Herec, režisér, šéf činohry 
Národního divadla. 

Karel 
Bendl

SKLADATEL

Eman 
Fiala
HEREC

VELKÝ NÁVRAT ŠERIFA STEJSKALA: 

Obvodní ředitelství 
městské policie 
v Opletalově ulici

„Jsem citlivý 
na zneužívání 

parkovacích míst 
pro invalidy.“

EXKLUZIVNĚ

GRATULUJEPetr Hejma, místostarosta
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

redakce@StaromeStSkenoviny.eukenoviny.eu  Charita

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.
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UČENÁ TOULKA THUNOVSKÝM PODZEMÍM
Sraz byl v salonku U Bra-
bána. Podvečer zahájen 
funerální poezií Grety 
Peony, kterou doprovo-
dil Pepa Kocůrek na 
fl étnu. Krátce promluvil 
MUDr. Sedmík o histo-
rii Krčmy a domu U krá-
le Brabantského. 
RNDr. Konečný, ředi-
tel Čs. červeného kříže, 
sdělil zajímavosti z his-
torie Hartigovského 
paláce. Po majitelem 
podniku sponzorovaném 
občerstvení si 28 účast-
níků (3 děti) prohlédlo 
nové (prastaré) prostory 
podzemí s vědmou Evou 
Jungovou. 
Po bloudění ve třech pat-
rech dole vyšli všichni na 

ulici a prohlédli si výše 
zmíněný palác naproti - 
nádvoří i okna, kde bydle-
li Masarykovi, podzemí 
a zázemí domů a zahrad, 
tajné zdi a bývalé schody 
pod Hrad. 
Dotazy nebraly konce. 
Avšak vidina dalšího ob-
čerstvení v opět vzkvétají-
cím hostinci U Kocoura 
zklidnila štěbetající houf. 
Takže historik a spiso-
vatel Richard Händl 
mohl krátce promluvit 
o okolních domech a mi-
lém hostinci. 
Mnozí z účastníků již 
před 40 lety rádi chodili 
ke Kocourovi na „Mléko“ 
(tehdy nejlepší Prazdroj 
12° v Praze), stejně jako 

ještě dříve Jan Werich 
a Bohumil Hrabal. 
Na vernisáže Musea 
Kampa zval ředitel Dr. 
Jan Smetana, který 
pak spěchal na basketbal 
s TURASem do Josefské. 
Někteří se ještě velmi 
aktivně zapojili do ve-
černí Besedy o Kampě. 
V Domečku Salle s rad-
ním Petrem Kučerou - 
- o budoucnosti parku 
Kampa, kde jsme se sešli 
u zasazení Stromu 
klubů a spolků u Do-
mečku 4. dubna a na Hap-
peningu v parku 5. a 6. 
dubna.
...Je se na té Malé Straně 
stále na co těšit. 

Sepsal a fotil JiKuč

Chvíle 
s funerální poezií

Místní kostelík

UČENÁ TOULKA THUNOVSKÝM PODZEMÍMUČENÁ TOULKA THUNOVSKÝM PODZEMÍM
KampaNula pořádala 13. 3. Učenou toulku PRO NÁPADNÍKY & ZASLOUŽILÉ 
Podzemím Malé Strany s prohlídkou prostor domů a paláců Thunovské ulice. 

U krále 
BrabantskéhoÚčastníci

Naše akce + naše tipyNaše 
Více o akcích: www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

akce + naše tipy

● Čt 25. 4., 18 h 
DEBATA 
U KAFÍČKA
Volby do Evropského 
parlamentu. Vede novi-
nář Dr. Jaroslav Šonka.

● So 27. 4., 10 - 16 h
KampaNula + Ornitolo-
gický spolek + LES 
DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V ARBORE-
TU KROUŽKOVACÍ 
STANICE NÁROD-
NÍHO MUZEA 
Hornoměcholupská 34. 
Před akcí ornitologická 
vycházka do hostivař-
ského lesoparku s ukáz-
kou kroužkování ptáků. 
Sraz v 7.30 h před hos-
půdkou „Karolína“ (roh 
Hostivařská a U Břehu).

● So 27. 4., 14 - 18 h 
VIII. TŘEŠŇOVÝ DEN 
Piknik v Loretánské za-
hradě. Zvou Hradčanské 
včely.

● Út 30. 4. 
MALOSTRANSKÉ 
ČARODĚJNICE 
(SOPMSH)

● Út 7. 5. 40. 
TURAS BÁL 
NA JENERÁLCE

●  Stř 8. 5., 7.30 h
TOULKA ZA PTAČÍM 
ZPĚVEM NA PETŘÍN
KampaNula + Ornito-
logický spolek + LES: 
Toulka za rojením rohá-
čů na Petřín, hlaste 
L. Růžičkové (omezený 
počet, psy nebrat).

● So 11. 5., 18 h
BĚH PŘES PETŘÍN 
Tradiční, již třetí běh 
přes Petřín. Start 
v Hellichově ulici, cíl 
v hospodě U Kocoura. 
Zve spolek Kocour tobě.

● Čt 20. 6., 18 h 
PROSTŘENÝ STŮL 

MALOSTRANSKÉ 
NÁMĚSTÍ
Tradiční benefi ce pro 
slabozraké.

Výzva
Chcete mít svůj spolek 
v této rubrice? Volejte 

Lídě Růžičkové, 
tel.: 724 346 460

MÁTE DOMA 
VLAŠTOVKY?
Hledají se staroměst-
ské vlaštovky! V le-
tošním roce probíhá 
na území Velké Prahy 
mapování hnízdišť 
vlaštovky. Pokud ve 
svém domě máte hníz-
dící vlaštovky nebo 
víte o jejich hnízdišti, 
podejte prosím zprávu 
na e-mail: jaroslav.
cepak@seznam.cz

1

Během podvečera budou u Stolu koncertovati: 
Hudební tělesa studentů Konzervatoře Jana Deyla  

a Střední školy pro zrakově postižené,  
Pražský Hradčanský orchestr, vedoucí Pepa Kocůrek  

a pak Muzikanti z Kampy…  
Prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí  

Nadace ARTEVIDE 

VII.

kontakt: Ludmila Růžičková, tel.: 724 346 460  

0

SOUBOR BRUNCVÍK
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Staroměstské noviny, 
minulé číslo

www.
staromestskenoviny.eu

PŮLMARATON CELÝ NA PENDREK
Petr Burgr, 
jeho glosa

PETR BURGR 
Radní Prahy 1 pro kulturu, 
sport, občanskou společ-
nost, spolky a Středisko 
sociálních služeb. Je čle-
nem spolku KampaNula 
a SOPMSH.

Názor: Nekuřácký zákon byl hloupý nápad

Pro nás, co žijeme v Pra-
ze 1, se stalo běžným 
jevem zažívat megalo-
manské akce, jako je 
půlmaraton, třičtvrtě 
maraton, celý maraton 
a já nevím co ještě. Co tyto 
akce spojuje, je omezení ži-
vota nás obyvatel Prahy 1. 
Jako v sobotu 6. dubna. 
Uzavřené mosty, ulice 
kolem Palachova náměstí 
a další omezení průcho-
du, parkování. Například 
moje sousedka se potře-

bovala dostat tam, kde jí 
bránilo omezení vytyčené 
trasy běžců. Přes naléhá-
ní, že se běžci přiblíží až 
za desítky minut, jí pořa-
datel vykázal s tvrzením, 
že nemá úctu k běhu. 
Na její tvrzení, že ona vy-
žaduje úctu k jejímu běhu 
přes ulici na druhou stra-
nu, když tam má doma 
děti, jí bylo ovestovaným 
pořadatelem vysvětleno, 
že znevažuje celosvětový 
trend běhu pro zdraví. 
Nebyl ani vyslyšen její 
návrh, že když nemůže 
přejít na druhou stranu, 
tak ať ji tam pořadatelé 
přenesou. Toto už bylo 

vnímáno jako útok na 
mezinárodní tělovýcho-
vu. Mezinárodní federaci 
maratonu nechme stra-
nou. Radši si položme 

otázku, jaký přínos má 
organizace závodu, jako 
je pražský půlmaraton, 
pro nás, co tady v Praze 1 
žijeme. Odpověď nebude 
pro organizátory přízni-
vá. Skutečně jsme už pod 
takovým tlakem turistů, 
že není naší nutností 
propagovat Prahu 1. 
Omezení, které při po-
dobných akcích proží-
váme, ke zlepšení života 
v žádném případě ne-
prospěje. Právě naopak. 
Například, sloužící stráž-
níci si za půlmaraton vy-
berou volno. Místo aby 
pracovali v noci v ulicích.  

SN duben 2019

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Na Petříně se dějí věci
Začalo to kácením stro-
mů, které znepokojuje 
všechny, kdo si váží do-
sud nedotčeného kusu 
přírody uprostřed cent-
ra. Kácení stromů je pa-
trně jen začátek pokusu 
magistrátu „zcivilizovat“ 
tento panenský kout 
a otevřít ho právě turis-
tům. Občané jsou v šoku 
a bijí na poplach. 
Nejsou to přitom vůbec 
nové plány. Před více 
než deseti lety se na mne 
obrátili rodiče žen, které 
obývají domov sociál-
ních služeb ve Vlašské 
ulici. Tehdy chtělo ve-
dení magistrátu, který 
je zřizovatelem ústavu, 
vystěhovat těžce mentál-
ně postižené klientky na 
Černý most. Začala jsem 
se o kauzu zajímat a zjis-
tila jsem, že vše je patrně 
propojené s plánem ma-
gistrátu kompletně změ-
nit tvář tohoto odlehlého 

koutu Petřína. Tehdy se 
mi do ruky poprvé dosta-
ly plány na vybudování 
barokní zahrady nad Ně-
meckou ambasádou. 
Nevěřila jsem vlastním 
očím. Jestli se mi něco 
na Petříně líbí, a zvláště 
v této části, tak je to jeho 
divokost. Zahrad přeci 
máme okolo Pražského 
hradu dost. Sama pro 
sebe jsem si tyhle šílené 
plány vysvětlila snahou 
dostat tam zahraniční 
návštěvníky. Ze zrušené-

ho ústavu by se dala přeci 
udělat krásná restaurace 
nebo snad i hotel… Jed-
nala jsem tehdy na všech 
lampárnách. Na „příjem-
né“ jednání s tehdejším 
radním Jiřím Janečkem 
(zvaným Džej Džej) nelze 
zapomenout. Nemyslím 
si, že jen mou snahou (do 
záchrany ústavu se vloži-
la Livie Klausová, proti 
masivnímu kácení zase 
stál brouk roháč), každo-
pádně od realizace sešlo. 
O to víc jsem se divila, 
že někdo plány na pro-
kácení Petřína, barokní 
zahradu a výstavbu bu-
dovy (údajně na zahrad-
ní techniku) oživil. 
A já pevně doufám a vě-
řím, že to s Petřínem ne-
dopadne jako se Střelec-
kým ostrovem. A co vy, 
jak myslíte, že to dopad-
ne, tipnete si?

Budoucí 
barokní zahrada
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Vážená redakce,
nesouhlasím s tím, že jste 
se svým článkem „Válka 
proti hluku může skončit 
uzavřením barů“ postavi-
li proti nám nekuřákům, 
kterých je v naší zemi 
mnohem více než kuřá-
ků. Protikuřácký zákon, 

který nekuřákům koneč-
ně po dlouhých letech 
umožňuje i v restauracích 
a barech dýchat vzduch 
bez nezdravých zplodin 
z cigaret a dodržovat tak  
zdravý styl života. Kuřá-
kům nedělá potíže se jít 
na chvíli ven z místností 

provětrat a zapálit si své 
cigárko. Mnozí se takto se 
svými kuřáckými kolegy 
před hospůdkou seznámí 
a rádi si s nimi popovídají. 
Eva Koulová

Redakce: Jsme neku-
řácká redakce, ale neku-

řácký zákon považujeme 
za zásah do soukromého 
podnikání. Každý majitel 
baru by měl mít právo se 
ve svobodné zemi rozhod-
nout, zda se u něj bude 
kouřit či ne. Vyhánění ku-
řáků na ulici pak obtěžuje 
místní obyvatele. 

Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONA

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života
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Kulturní nást ěnka    
DUBEN - KVĚTEN

Přednáška - 18. 4. v 18 h - STŘET 
A KOLIZE. DUCHOVNÍ, HMOTNÁ, 
NÁZOROVÁ - Museum Karlova mostu 
- Řecká fi losofi e východu a západu doc. 
Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. Vstup zdarma.

Akce - So 27. 4. od 14 do 18 h - TŘEŠ-
ŇOVÝ DEN - Loretánská zahrada - Ví-
tání jara, piknik, sousedská setkání, hry 
pro děti. Pořádají Hradčanské včely. 
www.hradcanskevcely.cz

Akce - Ne 28. 4. v 10 h - GALASOVA 
NAROZENINOVÁ CYKLOJÍZDA 
-  Sraz Folimanka, pod Nuselským m. 
- Slaví se 10 let cyklojízd. Trasa: ZOO, 
Podbabský přívoz. www.galas.borec.cz

 
Akce - Út 30. 4. od 19 do 22 h - MALO-
STRANSKÉ ČARODĚJNICE - Od-
chod od spolku v 19.15 h přes Karlův most 
do parku Kampa. Krásná atmosféra, reje 
čarodějnic, legrace. Pořádá SOPMSH.
 
Divadlo - Čt 9. 5. ve 20 h - STAŘEC 
A MOŘE - Divadlo Viola, Národní třída 
7 - Jiří Somr a Marek Holý v režii Lídy 
Engelové. Herecký koncert. Nenechte si 
ujít dílo od Hemingwaye. 
 
Kurz - Čtvrtky 2. - 23. 5. od 19 do 21.30 h 
- KVĚTNOVÝ KURZ STORYTELLINGU 
- Relaxarium Umbilicius, Václavské nám. 8 
- Čtyři večery k zdokonalení rétoriky. Rezer-
vace: simonova.vera @seznam.cz

Galasovy 
cyklojízdy

V DUPu 39 
to žije

Tak aby bylo jasno, přijď-
te se podívat na zajíma-
vé divadelní projekty do 
inspirativního prostoru 
DUP 39 v Charvátově 39. 
15. 4. uvidíte derniéru 
představení Pod kontro-
lou, ve kterém hrají Ja-
kub Gottwald, Lucie 
Roznětínská a další. 29. 
4. můžete vidět Pustinu, 
kterou režíroval Jan Ne-
beský. Hrají v ní Lucie 
Trmíková, Petr Jeniš-
ta, Jan Mikušek.

O impotenci 
v Ypsilonce 

Představení Hlava Me-
dúzy si nenechte ujít ve 
Studiu Ypsilon ve Spále-
né 25. 4. a 14. 5. od 19.30 
hodin. V nejveselejší 
hře o impotenci hrají: 
Jiří Lábus, Jarosla-
va Kretschmerová… 
www.ypsilonka.cz

Jaroslava
Kretschmerová, 

herečka

Jan
Nebeský,

režisér

Voskovec a Werich 
Na zábradlí
Divadlo Na zábradlí hraje jak 
o život. Navštivte např. 3. 5. od 
19 h představení Korespon-
dence W + V. V roli Wericha se 
objeví Jiří Vyorálek a Voskovce 
hraje Václav Vašák.

Jakub 
Gottwald,

herec

Podpořte dobročinný 
bazar

22. května od 10 do 20 h 
si přijďte nakoupit módní 
oblečení i doplňky, dary 
českých návrhářek, do 
Novoměstské radnice. 
Svým nákupem podpo-
říte Sue Ryder, který po-
máhá seniorům.

Hradčanské včely 
slaví jaro

Spolek Hradčanské včely 
slaví krásnou sousedskou 
akcí jaro. Třešňový den 
bude 27. 4. od 14 do 18 h 
v Loretánské zahradě. 
Čeká vás piknik, med i hry 
pro děti.

Staňte se 
mecenášem ND 

Máte chuť pomoci Národ-
nímu divadlu? Staňte se 
jeho mecenášem. Vaším 
příspěvkem budou pod-
pořena nová představení, 
či rekonstrukce budov.

KURZ

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ● tel.: 257 409 123

Z pověď kapely Hou-
pací koně by mohla 
vypadat takto: „Ve 

srovnání s dějinami ves-
míru hrajeme poměrně 
krátce. Od roku 2015 
se mezi českými, mo-
ravskými, slovenskými 
a berlínskými benzínka-
mi pohybujeme takhle: 
Pavel Nepivoda, Martin 
Palaščák, Honza Strnad 
a Jirka Imlauf. Ke kapele 
patří i Petr Kuneš, Hon-
za Brambůrek a Lukáš 

Franz. Proč hrajeme? 
Holky, přilepšení na ka-
pesném, útěk od televize. 
Postupně se ale tím hlav-
ním stala chuť vstávat 
kolem desáté dopoledne. 
Nikdy jsme pořádně ne-
věděli, jak pojmenovat, 
co hrajeme, dáváme do 
tý písmenkový polívky 
všechno, co máme rádi, 
od Ray Charlese po Mo-
derat. Líbí se nám slovo 
rokenrol…“ Přijďte na 
koncert do Besedy!

KVĚTEN
Program (výběr)

5. 5., 20 h
Vzpomínka na Tonyho 
Viktoru 
6. 5., 20 h
Jan Smigmator & hosté 
8. 5., 20.30 h
Martin Hrubý a Bůhví 
12. 5., 20 h
Dekkadencers - Horny-
Bach - premiéra - divadlo 
13. 5., 20.30 h
Olympic opět v Besedě! 
15. a 16. 5., 20.30 h
Ondřej G. Brzobohatý - 
LIVE 
18. 5., 20.30 h
Five Leaf Clover - irský
rock 
21. 5., 20.30 h
Pocta Zuzaně Navarové
24. - 31. 5.
Prague Fringe 2019

Přijďte na interaktivní 
výstavu pro děti 

s názvem Leporelo. 
Do 30. 6.

7. 5., 20.30 h

Náš TIP

HOUPACÍ KONĚ

GALERIE
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Franz Kafka: Proměna (30.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř - brouk dobře zná souvislosti

Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
s břitkým smys-
lem pro humor

Nepřišlo mu na mysl, že 
ještě vůbec neví, jak se 
v této chvíli dokáže po-
hybovat, ani to mu ne-
přišlo na mysl, že možná, 
ba pravděpodobně opět 

nebylo rozumět tomu, co 
říkal, a pustil se dveřního 
křídla; šinul se otvorem 
ven; chystal se jít za pro-
kuristou, který se už obě-
ma rukama směšně přidr-
žoval zábradlí na chodbě; 
ale hledaje, čeho by se 
zachytil, ihned upadl na 
spoustu svých nožiček...

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
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Nožičky jako záchrana

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, jak se jmenu-
je náměstí, kde je tato kašna, 
zvaná Wimmerova?
Nápověda: Kdysi se tu pro-
dávalo uhlí.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Sova sedící na bidýlku zdobí 
vchod do Platýzu (Národní 37).
Správně: Jana Votrubová, Jiří Plch
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Pokračování příště

Slavné ženy

ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [
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VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

● KAŠPERK
HRAD
● SUŠICE - MĚSTO
● 7. května, úterý
Na tento výlet se přihlašuje 
od čtvrtka 23. 4. osobně 
přes podatelnu  
ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18).

● ČASTOLOVICE 
  ZÁMEK
● CHOCEŇ 
   MĚSTO
● 23. dubna, úterý
Přihlášky od čtvrtka 21. 3.
osobně přes podatelnu 
ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18)

● KRÁSNÝ DVŮR,  
   ZÁMEK
● KADAŇ - MĚSTO
● 2. května, čtvrtek 
Na tento výlet se přihlašuje 
od čtvrtka 4. 4. osobně 
přes podatelnu 
ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18)

POUZE OSOBNĚ PŘES PODATELNU Úřad MČ Praha 1, 
Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem, popř. tele-
fonicky: 221 097 280, 221 097 300. 
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior 
může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřed-
nostněni též budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří po-
sledních výletů. Výlety jsou zdarma a jen pro občany Prahy 1.
V první možný den přihlášení na daný výlet bude přihláška 
umožněna jen těm, kteří neabsolvovali minimálně dva posled-
ní výlety. Všem ostatním bude přihláška otevřena týden od 
prvního možného data přihlášení na daný výlet. Tímto se chce-
me vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazujeme si mož-
nost daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by nesplňoval 
výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení. 
Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma 
(tel.: 777 161 539) a zeptat se, zdali se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě 
změny bude každý zúčastněný řádně a včas infor-
mován telefonicky. Tímto též žádáme uvést vždy 
telefonní kontakt, nejlépe mobilní telefon. 

ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ

Děkujeme za laskavou 
podporu radnímu 

Petru Burgrovi

Herečka Národního divadla
Jarmila Horáková

Jarmila Horáková (1904 
- 1928) byla zářivá herec-
ká hvězda 20. let. Aktivně 
se věnovala atletice, díky 
níž měla krásnou a pruž-
nou postavu. 
Od roku 1926 hrála v Ná-
rodním divadle. Zemřela 

nečekaně ve 24 letech na 
zhoubný nádor na moz-
ku. Režisér Jiří Frejka vy-
dal její osobní deník pod 
názvem Deník Jarmily 
Horákové. Hrála napří-
klad ve fi lmu  Pohádka 
máje (1926). 

Jiří 
Frejka, 
přítel

Karel 
Anton, 
režisér

Marie 
Laudová, 
učitelka

Jarmila zemřela 
ve 24 letech

V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě 
změny bude každý zúčastněný řádně a včas infor-
mován telefonicky. Tímto též žádáme uvést vždy 




