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Další ráNa prO petrSKOu čtvrŤ. leteN-
SKé SceNarIO. NOStIcKý palác SlužeBNí-
Kem mINISterStva Kultury čr. KOlONIe 
Na cIBulKách aNeB quO vaDIS, cIBulKy? 
růzNým metrem – aNeB O památKářSKé 
NeDůSleDNOStI. ceNa KluBu za StarOu 
prahu pOpáté. Sté výrOčí NarOzeNí mIlaDy 
lejSKOvé-matyášOvé. čleNSKé INFOrmace. 
zajímavOStI. přílOha: mONOgramISta m. K. 
– pOrtrétISta SmíchOvSKých uSeDlOStí.

rOčNíK XXXvIII. (IX.)                               číSlO 2 / 2008

věStNíK KluBu za StarOu prahu

Bez přezůvek vstup zakázán?
„Vchod pro bezdomovce“ do činžovního domu v Půtově uličce na Novém Městě. (Čtěte na str. 4).



: ZA STAROU PRAHU :

CenA KlUbU ZA STAROU PRAHU ZA nOvOU STAvbU  
v HiSTORiCKém PROSTředí, 2008

Kaple sv. Antonína v Černé  
u Měřína – nominace

Můstek přes Ohři  
s vyhlídkovou věží v Chebu 
– nominace

Kancelářský dům v Lanškrouně 
– vítěz Ceny 2008

Foto R. Švácha.  
Čtěte článek na str. 29



: ZA STAROU PRAHU :

Budova Arcidiecézního muzea v Olomouci 
– nominace

CenA KlUbU  
ZA STAROU PRAHU  
ZA nOvOU STAvbU  
v HiSTORiCKém PROSTředí, 
2008

Rezidence Kollárova v Praze-Karlíně – nomi-
nace

Hotel Metropol v Praze na Národní třídě 
– nominace

Polyfunkční dům 
v Uherském 
Hradišti – nomi-
nace

Foto R. Švácha. 
Čtěte článek  
na str. 29



KlUb ZA STAROU PRAHU
ZAHAJUJe PROvOZ inTeRneTOvéHO KniHKUPeCTví 

JUdiTinA vĚŽ
vstup z webových stránek www.zastarouprahu.cz
nebo přímo http://zastarouprahu.shop4you.cz/

toto knihkupectví, které je virtuální paralelou 
našeho kamenného obchodu v mostecké ulici, 
nabízí především odbornou literaturu zaměře-
nou na památkovou péči, historii, dějiny umění, 
místopis, architekturu a technické památky, a to 
zejména tituly, které jsou ve většině komerčních 

kamenných knihkupectví nedostupné či na okraji 
zájmu. u sborníků a odborných časopisů uvádíme 
kompletní obsahy. 
členové Klubu za starou prahu, kteří mají zaplacen 
členský příspěvek za běžný rok, jsou zvýhodnění 
slevou 10 % z ceny.  


