
Na Staré sokolovně: v Hospůdce roku se
klidně opřete o kladinu a přikusujte grundle
Nejlepší restaurace je podle čtenářů Pražského deníku v Podolí. Má sportovního ducha a majitele, kteří mají rádi rock

JIŘÍ MACEK

Podolí – Tahle hospoda tady
stojí už od roku 1931. Ve své
současné podobě se otevřela
ale teprve před pěti lety, v ro-
ce 2008.

„Bylo to hektické období.
Otevřeli jsme a najednou za
námi přišli zákazníci, že ne-
máme na záchodě dveře. Ne,
nikdo je neukradl, jen jsme je
v tom kolotoči zapomněli na-
sadit,“ směje se vzpomínce
staré pět let Jiří Michalčín,
spolumajitel a provozovatel
Hospody Na staré sokolovně.
Hospody, která se stala v an-
ketě čtenářů Pražského dení-
ku Hospůdkou roku.

Tahle restaurace v praž-
ském Podolí s velikým loká-
lem, výčepem a prostorným
salonkem vás zaujme už u sa-
motného vchodu. Jen co se-
stoupíte po pár schodech
z hlavní silnice lemující Vl-
tavu a projdete hlavními
dveřmi, zarazíte se. Nad vámi
visí moped. Ano, známá
značka Stadion.

Než sejdete po schodech do
výčepu, minete vitrínu s há-
zenkářským pohárem a do-
bovým házenkářským balo-
nem – z roku 1947, kdy místní
házenkářský tým Meteor zís-
kal putovní pohár předsedy
odborů. A u
toho i dobový
diplom. Ostat-
ně těch sta-
rých krásných
pohárů, diplo-
mů a fotogra-
fií je v restau-
raci spousta.

A to, že jste
ve „sportov-
ní“ hospůdce,
dokládá i ná-
bytek, který
vám musí,
chtě nechtě,
připomenout
sokolovnu.
Bar ve tvaru
švédské bed-
ny, stoly v lokále s nohami
připomínajícími nohy
u gymnastického koně. No a
opěradla? Nemusíte ani moc
snít a napadne vás, že se opí-
ráte o kladinu.

Sedíte uvnitř a vnímáte
klasický hospodský ruch. Je
všední den, šest večer. V hos-
podě to lehce vře, je solidně
zaplněná. Číšnice a číšník se
nezastaví, jen svůj spěch a
naběhané kilometry nedávají
znát. Jakoby prostorem jen
pluli. Skoro by se dalo říci, že
jejich pohyb má něco tak tro-

chu podobu gymnastických
prostných.

Věkové složení u stolů je
silně různorodé. Parta mladí-
ků, parta kluků a holek, starší
dvojice, stoly pro štamgasty
plné.

„Stoly číslo jedna a dva, tak
tam si prostě nemáte možnost
sednout. Jsou stále rezervo-
vány pro naše štamgasty, na-
še věrné hosty. Od začátku
kdy jsme otevřeli, jich sem
pár chodí. Jsou našimi váže-
nými hosty. Těmi jsou ale
vlastně všichni, kdo přijdou,“
říká Jiří Michalčín.

Cesta spolumajitele a pro-
vozního, pana Jiřího, do po-
dolské restaurace byla vlast-
ně jednoduchá a přitom ne-
tradiční a zvláštní. Sám to po-
pisuje asi takhle: „Měl jsem
firmu na kovovýrobu. Jenže
to nešlo, druhotná platební
neschopnost a vše kolem nás
semlelo a my to zabalili. Chví-
li jsem tápal a najednou přišel
nápad na restauraci. Kama-
rád mi povídá, zda bychom si
tady neotevřeli hospůdku.
Tak mne napadlo, že jsem to
nikdy nedělal a že do toho jdu.
No a za chvíli jsme otevírali,“
vzpomíná Jiří Michalčín.

Spolu s Tomášem Doleža-
lem, členem hudební kapely
Tři sestry, se tak vrhli do hos-

podské čin-
nosti.

Jiří se na
chvíli vrátí
ještě do hlubší
minulosti:
„S Tomášem
jsme se potkali
asi před jede-
nácti lety kdesi
na nějakém
jachtařském
mistrovství.
Ani jeden z nás
neměl parťáka,
tak nás pořa-
datelé dali
k sobě. Sice
jsme nevyhrá-
li, ale rozuměli

jsme si. Pak jsme vytvořili
jachtařský tým a občas
brouzdali po vodách. No a
když jsme skončil s podniká-
ním, brzy se bývalá sokolovna
zavírala a Tomáš přišel
s oním nápadem, jestli to ne-
vezmeme. Vzali jsme to.“

Jiří neměl žádné zkušenos-
ti, o to více ho práce v hospodě
začala bavit. „O tom to je,
když nevíte, do čeho jdete, dě-
láte to s větší vervou. Musím
ale říci, že jsem za těch pět let
neměl ani jednou myšlenku to
zabalit. Mne ta práce prostě

baví. Když vám někdo pošle
pochvalný mejl nebo někdo
přijde, že mu hospodu někdo
doporučil, když vám pochválí
někdo jídlo, pití, když se roz-
hlédnu a vidím plný lokál, to
jsou chvíle, kdy vás ta práce
hřeje na srdíčku. Samozřejmě
jsou těžké chvíle, ostatně to,
že lidé nemají tolik peněz, je
vidět všude, i u nás. Musím
ale říci, že k nám lidé chodí
rádi. Věřím, že je to i tím, že tu
máme dobrý kolektiv,“ říká.

Naráží tak na fakt, že sou-
časný kolektiv zaměstnanců
je poměrně stabilní. V zimě tu
pracuje deset lidí, v létě zhru-
ba dvacítka. V kuchyni vlád-
ne šéfkuchař Martin Bělor.
„Přiznávám, že jim v kuchyni
do toho trochu kecám. No,
trochu, docela dost, ale oni
jsou šikovní a nechají mne do
toho mluvit. Vždyť jsem šéf,“
směje se pan spolumajitel.

Podolská hospoda Na Staré
sokolovně nabízí pohodové
posezení uvnitř a v létě také
venku. I když je hned vedle
nábřežní silnice, na zahrádce
dopravní ruch jde tak trochu
kolem. Hned vedle dětské
hřiště, kurty na tenis a nohej-
bal, stoly na stolní tenis. V létě
se tu grilují selátka, kýty,
steaky a místní lahůdka Por-
chetta – roláda z vykostěného

selátka s bylinkami. Udí se tu
žebra a ryby.

Když se zeptám Jiřího Mi-
chalčína, na co by nalákal do
své hospody hosta, zamyslí se
a pak vychrlí: „Příjemné pro-
středí, rychlá obsluha, dobré
pivo Gambrinus, Plzeň a také
speciální pivo Tři sestry, kte-
ré si necháváme v jednom pi-
vovaru vařit. Je to docela hit.
No a pak naše kuchyně. Uto-
penci, nakládaný hermelín,
matesy, tatarák. Nepsaným
hitem tu jsou celerové hra-
nolky se skvělou omáčkou,
které si dávají chlapi k pivu,
ale třeba i smažené grundle. A
pro odpůrce masa tu máme
málokde vídané škubánky.“

Nezdá se to, ale Vánoce se
blíží. Myslí na ně i tady, Na
Staré sokolovně.

Budete-li se doma bavit
o koupi stromečku a kapra,
pak neváhejte a přihlaste se,
že to zvládnete.

Prostě řekněte, že jdete
koupit stromek a kapra. Za-
jděte si v klidu Na Starou so-
kolovnu. Objednejte si pivko a
mezitím vám stromek i kapra
zabalí. I tohle je totiž věc, za
kterou se vyplatí sem zajít.
Pravdou je jen to, že ten stro-
mek tady seženete pouze před
Vánocemi. Pivo tu točí
celoročně…

Muž, který to vše řídí: Jiří Michalčín

j Majitel a provozovatel hospody Na Staré sokolovně v Praze – Podolí.
j 36 let, ženatý
j Bydlí v Praze.
j dvě děti – syn 3 roky, dcera 1měsíc
j Koníček: jachting, s jachtou procestoval například Sicílii, Maltu, Fran-
cii,Itálii, Chorvatsko, Korsiku, Sardinii, Řecko. Jeho snem je Tichomoří.
j Když opustí restauraci, nebrázdí vody na jachtě, nebo není s rodinou, pak
jezdí po štacích v rámci turné kapely Tři sestry s cateringem
j Má rád rockovou a punkovou hudbu.
j Oblíbené kapely: Tři sestry, Horkýže slíže, Visací zámek,Toy Dolls
j Říká, že na kapele Tři sestry vyrostl. S členem kapely Tři sestry Tomášem
Doležalem spoluvlastní zmíněnou restauraci.

HOSPŮDKUNASTARÉSOKOLOVNĚ před pěti lety otevřeli fanoušek a člen kapely Tři sestry. Na dobré pivo, tatarák nebo omáčky sem s ob-
libou chodí i čtenáři Pražského deníku. Chválí zdejší bar, jídlo, prostředí i obsluhu. Foto: Deník/Dimír Šťastný 6x

PRAŽSKÝDENÍKOCENIL ČTENÁŘE.Výhercem dárkových předmětů
v čtenářské soutěži Hospůdka roku 2013 se stal pan Jozef Niemec (na
snímku vlevo). Ocenění převzal při přátelskémposezení ve vítězné hos-
podě Na Staré sokolovně v pražskémPodolí. Dárky převzal z rukou in-
spektorky distribuce Nataši Demjanovičové, spolumajitele a provozova-
tele hospody JiříhoMichalčína a krajského šéfredaktora Deníků Jiřího
Macka (na druhém snímku v roli předávajícího). Výherce přiznal, že je
dlouholetým čtenářemPražského deníku a pražské dění sleduje velice
bedlivě. A to i přes to, že je původemSlovák. Do Prahy přicestoval z Hu-
menného předmnoha lety za svoji současnoumanželkou. „Než jsem se
rozhodl přestěhovat do Prahy, tři roky jsem jezdil zamanželkou vlakem.
Na Slovensko se vracím jednou dvakrát za rok,mám tamděti. Ale už jsem
vlastně Pražák. Do této podolské hospody si občas zajdu na pivo amusím
uznat, že Gambrinus i Plzeň tumají výborné. Navíc je tu příjemné pro-
středí, obsluha, dobře se tu sedí, pije i jí,“ podotkl výherce Josef Niemec.

„Stoly číslo jedna a
dva, tak tam si prostě
nemáte možnost
sednout. Jsou stále
rezervovány pro naše
štamgasty, naše věrné
hosty. Od začátku kdy
jsme otevřeli, jich sem
pár chodí. Jsou našimi
váženými hosty. Těmi
jsou ale vlastně
všichni, kdo přijdou,“
říká Jiří Michalčín.

Na Staré sokolovně

j Hostinec je umístěn v objektu Sokola Podolí, přímo na vltavském nábřeží
(Adresa: Podolská 90/5, Praha 4). V provozu je od března 2008 a proto-
že se spolu s restauracemi Na Staré kovárně a Na Staré cihelně a Na
Staré vozovně hrdě hlásí k řetězci hostinců „Na Staré...“, je vděčným mís-
tem setkání členů skupiny Tři sestry a jejich přátel. Zváni jsou ale samo-
zřejmě všichni.
j Restaurace denně nabízí široký výběr teplých i studených jídel, speciality
na grilu a z udírny.
j Točí se tu Gambrinus a Plzeňský Prazdroj, v nabídce jsou i vína z Jižní
Moravy.
j Více informací o restauraci také na jejímwebu: www.starasokolovna.cz

12 HOSPŮDKA ROKU sobota 5. října 2013deník


