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Nejlepší noviny
ve městě

MAIL:

30 Kč

Jako dobrov. platbu za
tyto noviny pošli sms:

SN TRICET

na číslo 902 11 30

redakce@staromestskenoviny.eu

TEL. RED.:

775 949 557

TEL. INZ.:

777 556 578

INTERNET:

www.staromestskenoviny.eu

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Noviny, které si píší čtenáři sami

Nový, lepší Kohout mává křídly na orloji
Staroměstské náměstí - Nový Kohout
kokrhá na Staroměstském orloji. Na roz-

díl od svého předchůdce mává křídly a je
vůbec celkově tak nějak hbitější. Orloj

byl mimo provoz skoro tři týdny, tak se
čekalo, jestli přijde rána osudu. Str. 6 - 7.

Zamilovali se díky
těmto novinám!
Foto: Archiv Martina Cibulky

Skutečný příběh z ulic Starého Města

Silvie
a Martin

Staré Město - Seběhlo se to takto: Na začátku bylo jméno Jan Blažej Santini, o kterém chystaly Staroměstské noviny článek.
Na internetu jsme objevili stránky
o tomto tajemném architektovi a ne-

chali tam vzkaz. Ozvala Silvie, která
ví o Santinim víc než my.
Martin, který do té doby neměl
o Silvii ani tušení, pro Staroměstské
noviny píše básně a tak. Takže jsme
ty dva propojili.

inzerce

charita

Staroměstské Charita
VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY
servírky

Foto: Helena Śulcová

M is s
Ř e t ě z o v á

NA PROJEKT: POHÁDKOVÁ
MALOSTRANSKÁ HERNA

Komunitní centrum Kampa (KC Kampa)
vyhlašuje veřejnou sbírka na proměnu a rekonstrukci jediné herny pro rodiče s dětmi na Malé
Straně. Účet, kam můžete posílat peníze:
145930399/0800 pod označ. Malostranská
herna 2011. Na základní vybavení je třeba vybrat aspoň 95 tisíc Kč. Kmotři projektu jsou:

Jan
Hřebejk
režisér

Michaela
Maurerová
herečka

Radim
Fiala
herec

Jan
Potměšil
herec

SLEČNA MÍNA z Literární
kavárny Řetězová v ulici Řetězová 10. V ruce drží chutné pivo
Bernard 10° za pěkných 28 Kč.
Posílejte nám podobné fotky!
redakce@staromestskenoviny.eu

Po několika dnech Martin poslal do
redakce tento text:
„Existuje náhoda? Duše oné tajemné
Silvie tvrdí, že nikoliv. Ovšem duše
Martina má názor opačný...“ Celý
Martinův dopis je na straně 7.

Gábina
Osvaldová
textařka

VELKOPLOŠNÝ
A DIGITÁLNÍ TISK

Na Malostranském nábřeží
naproti kavárně Savoy.

» Barevný tisk do interiéru
i exteriéru ve foto kvalitě
v šíři až 150 cm
» Digitální tisk barevný
i černobílý do formátu A3+
» Graﬁcký návrh a úprava
podle zadání
Volejte: 603 410 959
E - mail: jiripekny@gmail.com

Inzerce sleva 20%
Kavárna POTMĚ 6. - 22. 6., 10 - 22 h,
Ovocný trh, Staré Město. Více na str. 11

Platí do
31. 5. 2011

Tel.: 777 556 578

inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

KVĚTEN: Už brzy začnou
létat mouchy, tak rozhodně
plácačku s sebou.

Důležité
telefony

Obecné informace:...................11 88
Policie:..........................................158
Záchranka:...................................155
Hasiči:...........................................150
Policie ČR (Staré Město), Bartolomějská 14:......................974 851 220
Staronová synagoga:...257 533 117
Akademie věd:................221 403 111

Recept dle
Dobromily

Když se kuchařka
spálí neb opaří...

Když se kuchařka spálí neb
opaří, bez čeho se vařit nenaučí,
tak ať honem vejce roztluče, tou
mázdrou, co ve skořápce jest,
spálené místo obloží a pořád,
jak to přischne, bílkem maže...
Více na: recepty.centrum.cz

Číslo
Císlo měsíce

66

Kohout na orloji
zamával křídly po
66 letech: Poprvé
od května roku 1945.

Úvodník

Legenda
o orloji
se potvrzuje

Výměna 60 tisíc
Před
kvádrů za pěkných
36 milionů korun.

Po

Plete se, kdo myslí, že už
má dost. Český klenot
Karlův most se sotva otřepal z jedné opravy (za kterou padla pokuta) a už ho
čeká další.
Tentokrát se opravy týkají
hlavně staroměstské strany. Potrvají déle než rok,
přijdou na 36 milionů Kč
a vymění se 60 tis. kvádrů. JAK by to mohlo dopadnout, vidíme na této žertovné koláži. Vlevo Karlův most, vpravo nic.
Umělecká koláž: Ondřej Höppner

22 °C

Zpravy

Karluv most: Další obrovské opravy

Nové zprávy
ze Starého Města
Z pítek už začala
tryskat voda

Z jedenácti pítek, která
jsou v centru Prahy, začala
stříkat voda. Pítko, které je
tradičně nejvíc používané,
najdete u Dětského domu
(na rohu ulic Na příkopě
a Havířská). Nejméně používané pítko je na druhé straně řeky na Loretánském náměstí. Pítka budou
v provozu do října.

Poloslepý lupič
stále uniká

Lupič se silnými dioptrickými brýlemi, který vykradl během března na Starém
Městě několik bank (ve
Vodičkově ulici, na Senovážném náměstí), je stále
na útěku. Odnesl si od pře-

Foto: Archiv

Jaké bude počasí

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

pážek desítky tisíc korun,
i když ne vždy byl úspěšný. V posledních týdnech
se ale odmlčel.

Taxikář jel na
pervitin
Nedaleko Národního muzea byl dne 5. května krátce před půlnocí zadržen taxikář (33), který byl pod
vlivem pervitinu. Policie
u něj provedla kontrolu,
když čekal na zákazníka.
Choval se divně, tak u něj
byl proveden rozbor krve.
Několik sáčků pervitinu
měl ještě u sebe.

Lebky českých pánů
zkoumají v Brně

Lebky 12 českých pánů,
popravených v roce 1621
na Staroměstském náměstí nyní zkoumají odborníci v Brně. Lebky objevily Staroměstské noviny ve Křtinách na Moravě.

Foto: Monika Höppner
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inzerce

Anketní otázka Staroměstských novin

Věříte na osudovou lásku,
když máme ten měsíc máj?
Víte, že: Ve slově „hrdliččin“ se píší dvě „č“.

K

dyž se zastaví orloj,
stihne tuto zemí neštěstí, praví legenda.
No, dne 4. dubna byl orloj
kvůli opravám (například
Kohouta) postaven mimo
provoz.
Téhož dne krátce před půlnocí vypukla vládní krize
a vypřáhli Kočí.
Legenda praví, co se stane, když se orloj zastaví,
ale neříká, co bude, až zase
začne jít.
Máme květen, nový Kohout vesele kokrká v jarním slunci, ale vývoj událostí dává tušit, že ten pravý Nečas teprve přijde.

Leo
Pavlát
Ředitel
Židovského
muzea

„Láska se neřídí
měsícem. Osud
máme ve vlastních rukou.”

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin



Pište si tyto
noviny sami. Články
posílejte na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu

Jiřina
Pavlíková

Restaurace
U Zlatého lva

„Věřím v zachování energie, tudíž na lásku v jakékoliv podobě.
I osudové.“

Roman
Korda

Anna Marie
Höppnerová

„Ano, věřím.
Bylo mým štěstím poznat již pár
nádherných lásek
osudu.“

„Ba. Měl kalhoty na šli s vyšitou
rybičkou a červenou bábovičku
ve tvaru srdce.”

Principál divadélka
Romaneto

Mluvčí mladé
generace

Jarka
Nárožná

Herečka divadélka
Romaneto

„Věřím. Od
svých 17 let už
tak poosmé. Teď
už mám asi tu
nejosudovější.”

Hvězdář

Domácí vajíčka, český česnek, poctivý
chleba, klobásky, nebo ovoce a zelenina bez chemie. Přímo od farmářů.
Sedávají u stolku s moravským vínečkem a svatebními koláčky.
Stylový obchůdek má svou vnitřní tržnici a milou českou obsluhu, která nákupy zaváží i domů.
Otevřeno každý den od 11 hodin i v neděli.
Čepují tady víno z Rakvic, které si můžete odnést
s sebou do parku na Kampě. Stálí zákazníci mají
slevu. JSOU TU K VIDĚNÍ NAPŘÍKLAD:

Soused Smrtky
ze Staroměstského orloje

„Už delší dobu
se mi líbí sousedka, ale jak to
dopadne, je ve
hvězdách.”

Miroslav
Donutil

Táňa
Vilhelmová

Aňa
Geislerová

Juraj
Kukura

HEREC

HEREČKA

HEREČKA

HEREC

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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Svatojánské Navalis: Velkolepé
oslavy na hladině Vltavy

Dívka ze str. 3

Ohňostroj, gondoly, hudba, radost

Foto: Muzeum Karlova mostu

Foto: Youtube

Jednou
budem šlapat
všichni.

PŮVABNÁ GRETA Weissmüller
předvádí v roce 1911 svou vizi
budoucnosti automobilové dopravy v centru Prahy. Po produkci odjela do Vídně.

P

ět tisíc lidí shlédlo
v neděli 15. května
jednu z největších
slavností roku.
Vltavu křižovaly gondoly, které připluly po
řekách z italských Benátek, Prahu ozářil ohňostroj trvající desítky
krásných minut.

Do Prahy se sjely tisíce
turistů převážně z Itálie,
pro které je kult svatého Jana Nepomuckého
mnohdy důležitější, než
pro našince.
Český arcibiskup Dominik Duka sloužil na počest světce mši v chrámu sv. Víta. Po Karlo-

vě mostě pochodovalo
procesí. Slavnost začala už v pátek 13. května,
skončila v pondělí 16.
května plavbou lodi Nepomuk do městečka Nepomuk.
Jan Nepomucký je důležitým českým patronem.
Byl umučen králemVác-

lavem IV. roku 1393,
protože mu nechtěl prozradit, co mu řekla kráPROČ INZEROVAT VE STAROlovna při zpovědi.

Malý oznamovatel

Víte, že...

První ﬁgurou na orloji
byla Smrtka. Ta původJana
Nepomuckého
mučil
ní klapala
čelistí. Dnes
král
IV. osobně,
už Václav
jen zvoní
a drží
což
je velmihodiny.
nezvyklé.
přesýpací

MĚSTSKÝCH NOVINÁCH:
Staroměstské noviny vycházejí v nákladu 10 tisíc výtisků měsíčně, váš
inzerát tak uvidí přes 30 tisíc možných
zákazníků. Máme po celé Praze přes
30 odběrních míst. Tel.: 777 556 578.

inzerce

Jako dobrovolnou platbu

Pizza - Sendviče - Saláty - Špagety

30 Kč

za tyto noviny
pošlete SMS zprávu:

SN TRICET

na číslo 902 11 30.
Obratem obdržíte potvrzující
SMS s osobním poděkováním
od šéfredaktora listu.

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

www.rugantino.cz
dusni@rugantino.cz
Praha 1, Dušní 4,
tel.: 222 318 172

Stěhování LEVNĚ

Nabízíme: Stěhování bytů,
ﬁrem, do zahraniční, dovoz
z obchodu, likvidace, malování bytů. Akce:
Pro důchodce 10 % sleva!

Volejte: 721 771 661, www.stehovani-delﬁn.cz

ÚČETNICTVÍ

Pravidelný úklid
vašeho domu zajistí

ZPRACOVÁNÍ
ÚČETNICTVÍ

Volejte 603 419 793

Nabízím

pro bytová družstva
a společenství
vlastníků včetně
vyúčtování služeb
a daňového přiznání.

Volejte:

724 045 315

spolehlivě!

FIRMA RENOVA

PENÍZE
Nebankovní půjčky
bez poplatků.
Solidní jednání.

Tel.: 608 421 568

NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER
sv. KARLA BOROMEJSKÉHO zve na

DĚTSKÝ
DEN
v sobotu 28. května 2011 od 14 hodin
v areálu nemocnice pod Petřínem

PROGRAM:
- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy - ukázka vyproštění
z havarovaného vozidla pomocí hasičské techniky.
- Policie MČ Praha 1 - ukázka spolupráce policisty a psa.
- TŘI VÝLETY DO POHÁDEK - O Koblížkovi, O třech
přáních, O popletené čarodějnici - Divadlo GLANS.
- V průběhu odpoledne si děti i dospělí mohou zasoutěžit
při indiánských hrách a opékat špekáčky u táboráku.
AKCE SE BUDE KONAT ZA KAŽDÉHO POČASÍ!
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Nové zprávy
ze Starého Města

Nejstarší páter

STARÉ MĚSTO - Páter Bernardin oslavil 102 let. Do
roku 1982 se staral o farnost sv. Jakuba. Je nejstarším členem řádu minoritů.
Nyní je na odpočinku.

telefon redakce: 775 949 557

Na radnici se hádají,
hrozí rozpad koalice
Vodičkova - Členové vedení radnice si nepřejí ve
svém středu Janu Pařízkovou (Věci veřejné).
Pařízková dříve pracovala
v bezpečnostní agentuře,
která se mimo jiné zabývala sledováním politiků.
Měla tam na starosti vnitropodnikovou komunikaci
(e-maily, nástěnky).
Vedení radnice (Radu) tvoří tři strany: TOP 09, VV

a ČSSD. V Radě mají VV
dva zástupce (celkem je
jich devět). Kromě Pařízkové byl za VV v Radě
Jan Krejčí, který ale z VV
vystoupil a jeho politická příslušnost není žádná.
V Radě je ale pořád.
Pařízková chce v Radě zůstat a žádá odvolání Krejčího.
TOP 09 a ČSSD mají i bez
VV většinu mandátů.

Foto: Archiv

ZNAČKY jsou v místě, kde bude stát mostík pro auta.

Zpr}avy

CTENÁR FOTOGRAF
Labutě na vejcích

SNÍMEK labutího hnízda ze Smetanova nábřeží
(pod kavárnou Slavia) poslal Petr Havlíček.

Tunely pod Národním divadlem
ted´omezí dopravu na nábřeží

Eskalátory mají
nové kartáče

STARÉ MĚSTO - Na jezdící
schody v metru (eskalátory)
byly umístěny nové kartáče. Mají zabránit například
utržení prstů, nebo chránit
psům drápky. Na Starém
Městě jsou ve stanicích:
Náměstí Republiky a Můstek B. Eskalátory jsou ruské výroby a některé jsou
takřka nepřetržitě v provozu již třicet let.

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Masarykovo nábř. - Kvůli
opravám tří tunelů pod Národním divadlem bude od
června zavřeno Masarykovo nábřeží.
Tunely slouží jako přívod
vzduchu. V červnu bude na
nábřeží vykopána obrovská jáma. Přes ni povede
mostík pro auta, která po
něm budou jezdit od července. Výluky tramvají potrvají do prosince.

Ano, inzerce
v SN funguje!

Děkovný dopis čtenářky
Jak se lze stát z Malostraňáka staroměstským občanem? Díky Staroměstským
novinám se mé rodině po
letech hledání podařilo vyměnit byt na Malé Straně
za větší na Starém Městě.
Stačilo dát v létě 2010 inzerát do SN a po dlouhých
peripetiích se vše zdařilo.
Inzerce funguje a doporučuji všem, kteří chtějí řešit
podobné problémy.
Karolína B.

telefon inzerce: 777 }556 578

Radnicni zpravodaj
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R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18 a dalších přilehlých kanceláří

stanice metra B Národní
třída. Využívat je budou
především vozíčkáři.

Snížení poplatků za
židle a stolky venku

Nové farmářské trhy
Na Františku

Na Dvořákově nábřeží
(u Nemocnice Na Františku)
byly dne 12. května otevřeny farmářské trhy. Každý
čtvrtek od 8 do 18 h zde budou cca ve 35 stáncích
k mání různé potraviny.

Výtahy na Národní

Čtyři nové výtahy jsou od
od 6. května v provozu do

Sedm milionů na
grantové aktivity

Více než sedm milionů korun věnovala v letošním
roce MČ Praha 1 na granty

na rozvoj kultury, občanské společnosti, spolkové
činnosti, na ochranu kulturního dědictví, prevenci kriminality a na aktivity
v oblastech školství a volného času. Je to méně než
loni, protože se prý radnice rozhodla pro úsporný
program.

Radnice jedná o snížení
poplatků za zábor veřejného prostranství. Týká se to
méně atraktivních lokalit.
Metr čtvereční například
u Staroměstského náměstí
stojí 60 Kč denně.

STAROSTA na prohlídce

Benediktská - První senioři se stěhují v těchto dnech
do nově otevřeného domu
s pečovatelskou službou
na rohu ulic Dlouhé a Benediktské.

Hlavní nádraží:
Vylepšená hala

Vrchlického sady - Byla
otevřena nová hala Hlavního nádraží. MČ Praha 1
přispěje ke zvelebení přilehlých Vrchlického sadů.

Pracovník
měsíce
Hana
Váňová

Vedoucí odboru
Ochrany životního
prostředí

Na jaře bývá frmol. Nyní
ještě vzrostl počet akcí pořádaných v zeleni. Dokončuje se kácení dřevin.
Tuto sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

Foto: www.praha1.cz

Stručné zprávy
z radnice

Foto: www.praha1.cz

Foto: www.praha1.cz

OBČANÉ v převleku za velikány české literatury. Najdete, která je Popelka Biliánová?

Staré Město - Dny Prahy 1
(7. května) se nesly v literárním duchu.
Návštěvníci slavnosti se
mohli u mnoha stánků setkat s literárními postavami
(Neruda, Němcová, Hašek...), obdivovat akrobaty. Jít se Švejkem na Bělehrad, nebo se zdokonalit
v písemném projevu.
Starosta Oldřich Lomecký:
„Cílem v době úspor nebyla předimenzovaná, rozjuchaná podívaná, která by vyšuměla do ztracena poté, co by skončila.
Byl bych velmi rád, kdyby si účastníci Dnů Prahy
odnesli z oslav nejen ceny,
ale i hlubší zájem o literaturu.“

Foto: www.praha1.cz

Oslavy Dnů Prahy 1: Spíš než
juchů, v literárním duchu

Pečovatelský
dům dokořán

Zamilovali se díky těmto novinám
Pokračování ze strany 1: „...Po
rozhovorech těch dvou duší o náhodách začíná Martin sdílet názor
Silvie.
Pouhých 14 dní dělí jejich stejný
věk, již 42 let let mají stejný rodinný stav, stejné životní osudy, stejnou lásku ku staré Praze, oba se
zabývají historií velice do
hloubky, mají stejný styl
oblékání, dokonce tajemSILVIE A MARTIN
ná černá barva se oběma
líbí stejně. Silvie říká, že se jejich
duše potkaly na Josefově a MarPOLIBEK v ulicích Starého Města.

tin tomu věří. To nejlepší nakonec:
Martin má již 42 let stejné křestní
jméno jako bratr Silvie.
Martinovi, myslím, přejel mráz po
zádech. Jejich duše po sobě touží,
těší se na sebe, přejme jim, ať pokračují životem společnou cestou.
Jak je to tedy s náhodou, existuje?“
Martin je z Brna a stará se tam
o distribuci Staroměstských novin. V Praze občas provádí turisty. Silvie pracuje v nemocnici
nedaleko Brna. Jsou spolu už tři
měsíce.

www.ekytky.cz, t.:
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JAK ŘIDIČ NABOURAL
MLADOU POLICISTKU
PŘÍMO PŘED RADNICÍ
A DOKONCE DVAKRÁT

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Te}ma

Kohout na orloj

Zlatý Kohout si zamával pop
Není to takové to mávání jako
když přistává hejno kormoránů,
ale spíše takové něžné a roztomilé: Tak nashle za hodinu.

Exkluzivně

N

ový Kohout je krasavec, vyleštěný,
lesklý, s novým strojkem v těle. Na
radnici byl umístěn 20. dubna.
Aby bylo jasno: Jde o stejného Kohouta
(z roku 1948), ale je vyleštěný a vybavený novým mechanismem, který umožňoval viditelnější pohyb hlavy a křídel. Působí teď tak nějak mlaději, svěžeji.
Do roku 1945, než shořel, byl na radnici
kohout z roku 1882. Pohyboval se velmi
podobně jako ten dnešní.
Orloj byl mimo provoz od 4. do 20. dubna. Probíhala rekonstrukce omítek a zdiva
schodiště patra pod strojem orloje. Stroj
byl zastaven a pečlivě zabalen, aby se na
něj neprášilo. Současně byly provedeny
některé další drobnější opravy.

MUŽ usoudil, že vezme spravedlnost do svých rukou...

3 x foto: Policie hl. města Prahy

Víte, že...

POLICISTKA je otřesena...

Kohout na orloji byl do roku 1945 ze dřeva
a měl železné peří. Shořel na konci války.

KOHOUT trůní nad časem i svatými.

Rozhovor s hlavním orlojníkem
Petrem Skálou o splněném snu
Staroměstské noviny: Kdy
vznikl nápad dosadit na
radnici nového Kohouta?
Petr Skála: „Asi před rokem. Využili jsme plánovaných oprav a vrátili Kohoutovi jeho původní funkci. Kohouta jsme rozebrali a vložili mu do těla nový
PETR SKÁLA se stará strojek. Teď pohne třikrát
hlavou a jednou zamává.“
o orloj už dva roky.

Vaše advokátní poradna

DRUHÝ výpad zhrzeného řidiče, tentokrát jízdou dopředu.

Vodičkova - Dvakrát najel svým terénním vozem
do policistky, tak mu museli
nasadit botičku.
Dramatický případ se odehrál 19. dubna přímo před
budovou radnice Prahy 1 ve
Vodičkově ulici.
Muž (32) podle policie špatně zaparkoval, tak byl vyzván,
aby se legitimoval. Odmítl
a ještě najel do policistky,
která se svými kolegy ob-

kličovala vůz. Řidič nemohl
odjet, protože policejní auto
zaparkovalo těsně za ním.
„Vystupte si, spáchal jste
přestupek,“ vyzvala muže
policie, ale nechtěl ani slyšet. Místo toho znovu najel
do policistky, která se mezitím přemístila dopředu.
Když muž nakonec vystoupil, pokusil se o útěk, tak
mu nasadili želízka. Ve voze
s ním ještě seděl kumpán.

Jak se bránit nahrávání

OTÁZKA: Jak se bránit,
aby nikdo nenahrával můj
hovor? Jan R., Malá Strana
ODPOVĚĎ: Nejvyšší soud
ČR dospěl k závěru, že pro
možnost nahrávat telefonní
hovor postačí skutečnost, že
budete mlčky (konkludentně) souhlasit, tedy neprojevíte nesouhlas. To samé platí
u pořizování obrazového zá-

znamu osoby. Moje rada zní:
Pokud nesouhlasíte s nahráváním nebo máte podezření,
že jste nahráváni tajně, pak
musíte na počátku záznamu
zcela rezolutně prohlásit, že
si nepřejete být nahráváni.
Pak by tato nahrávka byla
v rozporu se zákonem a její
pořizovatel by byl trestně odpovědný.

JUDr. Monika Krobová - Hášová

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Avokátka se sídlem v Praze, Malá Strana, Michnův palác Tyršova
domu, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498, e-mail: krobovahasova
@post.cz, www.advokatka-krobova.cz

Staroměstské noviny: Co
čeká orloj teď?
Petr Skála: „Orloj čekají
další opravy, ale nic nového se na něm už neobjeví.“
Staroměstské noviny: Vy
sám umíte postavit orloj?
Petr Skála: „Ano. Vyřezal
jsem si kolečka a udělal si
ho. Má 90 cm v průměru
a visí mi doma na zdi.“

11 let

telefon inzerce: 777 }556 578

z titulni} Strany

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

loji konečně mává křídly
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poprvé od května 1945, kdy všechno shořelo
Klíčová
pružinka
Foto: Petr Skála, Stanislav Marušák

Trvanlivý
hřebínek

BEZ HLAVY, ale již připraven k vložení strojku.

Prsní
svalstvo

UNIKÁTNÍ pohled do nitra staroměstského Kohouta.

Rozpjaté
křídlo

Pevné
nohy

KOHOUT je z bronzu a v životní velikosti. Váží 10 a půl kila. Hlava váží kilo a půl.

Novinky z místních podniku
Bar Konírna,
Anenská 11

Koutek zuřivého reportéra

Petr Havlíček brázdí ulice Starého Města
OTÁZKA REDAKCE:
Tak co jsi objevil tentokrát, Petře?
Zuřivý reportér Staroměstských novin Petr Havlíček:
„Ahoj,
posílám nějaké fotky. Jsou
tři. U (radši) nejmenované
četnické (policejní) stanice
se schránkou důvěry.

Útulná hospůdka nedaleko Karlova mostu,
kde je možno posedět za rozumné ceny.
Bernard 10° za 26 Kč. Specialitou je rozšířený sortiment salátů a dobrot k pivku.
Sympatická obsluha. www.facebook.com/
bar.konirna

Kavárna Divadla Na zábradlí, Anenské n. 5

Inspirující posezení v divadelním baru. Gambrinus 10° za 27
Kč. Smažená jídla, saláty, uzeniny. Bramborák 20 Kč, tlačenka
18 Kč. Lze potkat herce. www.nazabradli.cz/cafe-bar

Literární kavárna Týnská, Týnská 6

Příjemná kavárna s kulturními akcemi. 2 deci sudového vína za
32 až 34 Kč. Bernard 10° za 28 Kč. Studená kuchyně, utopenec
38 Kč. Wi - ﬁ zdarma. www.knihytynska.cz/listek.html

Co je nového ve vašem podniku? Volejte tel. č. 777 556 578

TAKHLE vypadá strojek, který pohání ptákova křídla.

TĚSNĚ vedle...

Pak posílám labutě u Vltavy na vejcích a pohled
z vrchu na labutě, které
na fotce nejsou sice vidět,
ale foceno pro představu
místa, kde jsou.
Kdyby se na fotku vešly,
byly by v levém dolním
rohu, tedy tam, kam se
dívá turistka.” (Foto str. 4)

Cítíte se také jako zuřivý reportér? Posílejte
fotky a texty ze svého okolí na adresu: redakce
@staromestskenoviny.eu. Rádi je uveřejníme!
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Společně

Petr Hejma

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Charita

Charitativní projekty

Společný charitativní projekt Staroměstských novin a pana Petra Hejmy

Děkovný dopis Staroměstským novinám
od paní Jany Vítkové ze Studia Oáza
S
besedě a 10 000 Kč daroval pan Vojtěch Brettl.
Peníze použijeme na
zajištění vzdělávacích
a kulturních aktivit lidí
s mentálním postižením, kteří mají ve Studiu Oáza příležitost rozvíjet své záliby a nadání
v mnoha zájmových činnostech počínaje dramatickým oddělením přes
výtvarné, hudebně pohybové a baletní až k výuce angličtiny, němčiny
a počítačů.
Velice si vážíme tohoto daru, který má pro nás
hodnotu nejen z hlediska ﬁnančního, ale také
jako ocenění práce studia
a aktivit lidí s mentálním
postižením. Jsme rádi,
že tato podpora přišla

Písničky Jaroslava Hašlera nazpívala Dětská opera
Praha. Křest CD Plují mraky do daleka proběhl na beneﬁčním koncertu Nadačního fondu Lucie v Lichtenštejnském paláci.
Koncert inicioval bývalý
starosta Prahy 1 pan Petr
Hejma.

Nadační fond Lucie
získal 391 000 Kč

Foto: Archiv Studia Oáza

tudio Oáza, kulturní centrum pro lidi
s mentálním postižením, děkuje Staroměstským novinám za podporu aktivit Studia Oáza
v roce 2010.
Z jejich iniciativy se
ozvalo mnoho dárců,
kteří měli zájem Studio
Oáza podpořit a pomoci nám tak v mnohdy nelehké ﬁnanční situaci.
Děkujeme tedy také
všem dárcům za ﬁnanční dar v celkové částce
50 000 korun. Čtenáři
Malostranských a Staroměstských novin přispěli
15 000 korun, 25 000 korun činil výtěžek z „Vánočního Barování“, pořadu herečky Sandry Novákové v Malostranské

Dětská opera Praha
zpívá Karla Hašlera
na beneﬁční akci

DĚTI ze studia Oáza, Říční 9, s paní Livií Klausovou.

z blízkého okolí Prahy 1 či
Malé Strany, kde Oáza sídlí
a doufáme, že se „Malostraňáci“ budou moci přijít podívat na některou z akcí,
které Studio Oáza pořádá.

Jana Vítková - zástupkyně
ředitelky, lektorka hudebně pohybového, výtvarného
oddělení a přípravky na klavír, práce administrativního
a organizačního charakteru.

Charitativní mapa čtvrti

Na podporu léčby urologických onemocnění dětí
i dospělých v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně bylo vybráno neuvěřitelných 391 tisíc Kč

Náš další cíl:
NADACE ARTEVIDE, která pomá-

há nevidomým a sociálně slabým.
Sídlí na adrese: Praha 1, Karmelitská 25.

Své příspěvky posílejte na účet:

www.artevide.cz

Proč je
charita
věc
Představujeme patrony Městské části Praha 1 dobrá
MUDR.

Díky patronům charity pomáhají Staroměstské a Malostranské noviny sociálně slabším občanům
v Praze 1. Zapojte se i vy a přispějte k dobré věci! Volejte své tipy na charitativní cíle. Telefonní číslo:
777 556 578. Nebo nám pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu.

Oldřich
Lomecký
STAROSTA

Bez charity to dneska
nejde. Potřebných přibývá, zdravotně i sociálně slabých. Přibývá
i lidí, kteří potřebují někomu pomoci. Strháváni příkladem ostatních,
nacházejí smysl svého
života. Postižení a slabí
si často pomáhají mezi
sebou a tím i pro sebe
nacházejí uplatnění.
V Praze 1 je několik skupin - Oáza, Artevide, Citadela, senioři a další….
Mnozí z nás se zapojili
do vylepšení i propojení charitativní činnosti.
A to je moc dobře.

Jan
Potměšil

Jiří
Kučera
LÉKAŘ

VČELAŘKA

HEREC

Jaroslav
Svěcený
HOUSLOVÝ
VIRTUÓZ

Staroměstský
praktický
lékař

Miroslav
Stejskal

ŠÉF MĚSTSKÉ
POLICIE

Volejte nám
své tipy na
charitu

Tel.: 777 556 578

Foto: Ondřej Höppner, archiv

Jana
Titlbachová

Jiří Kučera

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu
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Aktuální vtip ze 100 let starých novin

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své krátké příspěvky
na adresu redakce@staromestskenoviny.eu.

Nesmrtelný
Fík
Petr
Havlíček

Autor je redaktor
Staroměstských
novin

aro je v plném proudu. Je to poznat na
tom, že cestu od náměstí Václavského ke Staroměstskému a odtud ulicí
Karlovou ke Karlovu mostu okupují vláčky turistů vedených roztodivnými
předměty jako jsou napůl
složené skládací deštníky,
anténky s fáborky či prosté vlaječky.
Pokud se s nimi chce člověk domluvit, musí znát od
všeho kousek.
Za příklad dávám revizora
(kterým se občas v hantýrce černých pasažérů spílá slovem fík) na Můstku,
kterému se poštěstilo chytit partičku cizinců.
Ti na jeho vyzvání začali
jeden přes druhého vykřikovat italsky něco, čemu
jsem sice přesně nerozuměl, ale čeho jsem z gest
dovodil, že se snažili do
hloubky diskutovat současná úskalí nastavení přestupných jízdenek.
‚A jsi v koncích, fíku,‘ pomyslil jsem si, ale strnul
jsem v udivení, když revizor spustil: „Se non avete
i biglietti validi, andiamo
alla polizia!“ Před starým
nepřítelem musel jsem
v mysli smeknout a vzpomenout na Maxipsa Fíka
s jeho rčením: „Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem.“

J

Báse ň

Letící
trojspřeží
Martin
Cibulka

Brněnská spojka
Staroměstských
novin

ři nedělní siestě
na Střeleckém ostrově,
napadlo mi povědět
vám něco málo o sobě.

P

Miluji tu atmosféru
když Vltava proplouvá,
pod divadlem
nejkrásnějším,
co tak k lidu promlouvá.
Zastavte se, pohlédněte
třeba na to trojspřeží,
přenádherná socha,
která letí
vzduchem ke hradu,
kočí,
který vše sám střeží,
vždy mi zlepší náladu.
Symbol, který chodci míjí,
může za to dnešní doba,
já se ovšem na ta místa
budu vracet zas a znova.
Všimněte si, že jsme pořád
na Střeleckém ostrově,
před chvílí jsem vám chtěl
sdělit něco málo o sobě.

Repro: Humoristické listy 1911

Glosa

Báse ň

Sedí pták
na ledolamu

S

edí pták na ledolamu
řeka šumí
zezdola mu
kantilénu monotónně
složila ji u Výtoně.
Já na mostě chleba lámu
a ptáčkovi
(teď vás zklamu)
nedám ani Ň.
Ondřej Höppner

Dopisy
Rád bych vám poděkoval
za tyhle noviny. Nejsem
z Prahy, ale jste tak laskaví, že mi je posíláte elektronickou poštou. Vždy si
je poctivě vytisknu, rozmnožím a rozdám celé
vesnici. Ať vám to vydrží.
František Vele,
Smrčí pod Kozákovem
Odpověď redakce:
To je v pohodě Františku.
Jeden enter je maličkost.
Rádi bychom tímto upozornili i tvé kamarády, že
pokud chtějí také dostávat Staroměstské noviny
e-mailem, stačí, když nám
pošlou e-mailovou adresu.
Dáme je zkrátka do databáze, enter, a je to.

inzerce

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Co nového za vodou

Kalendárium
Starého M ěsta

STRUČNÉ ZPRÁVY Z VESNIC NA DRUHÉ STRANĚ ŘEKY: MALÉ STRANY A HRADČAN
Osudová žena herce
Josefa Vinkláře

KAMPA - Příběh lásky a samoty vztahu Josefa Vinkláře a Jany Dítětové.

Nejstarší Malostraňák: Bylo to o fous

MALÁ STRANA - Pan Jindřich Houška (96) překonal těžký zápal plic. „No,
řeknu vám, měl jsem
namále,“ svěřil se Malostranským novinám.

Pan Veselý, který pracuje ve Vojanových sadech, slavil 60. narozeniny. Blahopřála mu žena
Pavla, také zahradnice.

Jan
Grossman
REŽISÉR

Mariáš o křivuli
Magistra Kelly

Režisér, kritik, pedagog.
Do roku 1969 umělecký
vedoucí divadla Na zábradlí na Starém Městě,
po revoluci se sem vrací.
Do roku 1975 režíroval
v zahraničí, než mu byl
zabaven pas. Zemřel 10.
února 1993.

František Ženíšek
* 25. května 1849

Malíř, kreslíř, portrétista.
Je autorem výzdoby Národního divadla i původní
opony (shořela). Namaloval lunety v Národním
muzeu a obrazy v Grégrově sále Obecního domu.
Zemřel 15. listopadu 1916.

MALOSTRANSKÉ NOVINY vycházejí pravidelně
1. den v měsíci. Jeďte pro ně, jsou hned pryč.

Příjem inzerce: 777 556 578

nebo inzerce@malostranskenoviny.eu

Divadlo - 15. 5. v 19. 30 h, 20. 5. v 18 h
a 20. 30 h a 4. 6. v 18. 30 h a 20. 30 h DRACI NOCI
Spolek Kašpar, Celetná 17 - Básně
z dávných věků. O lásce, přátelství
a samotě. O písku, datlích a víně.
O tom, co se děje v tichu noci.
Hrají: Jitka Nerudová, Jan Potměšil,
Jakub Špalek.
Divadlo - Pá 20., pá 27. 5. a po 6. 6. v 19 h HRA O MANŽELSTVÍ - Divadlo Ungelt, Malá
Štupartská 1, tel.: 224 828 082 - Hrají: Chantal
Poullain, Jiří Schmitzera. Režie: Ladislav Smoček.
Divadlo dětem - So 21. 5. v 15 h - BROUČCI Minor, Vodičkova 6, Malá scéna, tel.: 222 231 351
- Představení volně zpracované podle slavných
Karaﬁátových Broučků. Dětem od 4 let.
Divadlo - Út 24. 5. v 19 h a st 1. 6.
v 19 h - CO SE STALO, KDYŽ
NORA OPUSTILA MANŽELA
ANEB OPORY SPOLEČNOSTÍ
- Nová scéna, ND - Komedie o ženském údělu a marném boji za rovnoprávnost od E. Jelinek.
Hrají: K. Winterová, I. Bareš, V. Beneš a další.
Koncert - So 28. 5. v 21 h - JUWANA JENKINS
& TONNY BLUES BAND - Blues Sklep, Liliová
10, Praha 1., tel.: 774 624 677 - Kapela hrající
skvělé blues se zpěvačkou Juwanou Jenkins.
Divadlo - St 1. 6. v 19 h - KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU - Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova
31, tel.: 224 946 436 - Osudová láska dvou zadaných.
Hrají: V. Freimanová, Z. Žák.

Unikátní výstava mumií
N á š
v Náprstkově muzeu TIP
KDE: Náprstkovo muzeum, Staré
Město, Betlémské náměstí 1. KDY:
Od začátku května do konce října.

Foto: Archiv

- ČERVEN

MALÍŘ

* 23. května 1925

Všechna odb. místa: www.malostranskenoviny.eu

Kulturní nástěnka

František
Ženíšek

Jan Grossman

Dne 30. 5. v 17. 30 h začíná velký turnaj v mariáši v hospodě U Magistra
Kelly, Šporkova 5.

Vzrůstá počet odběrních míst Malostranských novin. Je již 34 stanovišť (divadel, hospod, muzeí),
kde jsou tyto nejoblíbenější místní noviny zdarma
k mání po celý měsíc. Do poštovních schránek je dostávají všichni obyvatelé Malé Strany a Hradčan.

KVĚTEN

KVĚTEN

Zamilovaný zahradník slaví

Počet odběrních míst Malostranských novin vzrostl na 34

K

Kultura

Foto: Archiv
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KROMĚ sarkofágů uvidíme i mumie koček.

Událostí letošního léta je zřejmě: Deset
kompletních těl dospělých jedinců, dvě
těla dětská, desítky mumiﬁkovaných
hlav, rukou a nohou a desítky mumiﬁkovaných zvířat. Náprstkovo muzeum
vystavuje tyto unikátní exponáty po 40
letech. Nejstarší mumie je z roku 1 300
před naším letopočtem.

telefon inzerce: 777 }556 578

Franz Kafka: Proměna /XII./
MINULE: Řehoř, proměněný v brouka, naslouchá žadonění příbuzných, aby otevřel...

ehoře ani nenapadlo
sestře otevřít, zato velebil svou opatrnost, jíž
přivykl na cestách, že totiž
i doma na noc zamykal
všechny dveře.
Nejdříve chtěl v klidu a nerušeně vstát, obléci se a přeFRANZ KAFKA

(1883 - 1924):
Temný humorista.
Nejmilejší hračka:
houpací kůň.

Seriál

devším nasnídat, a pak teprve si rozvážit, co dál, neboť mu bylo jasné, že úvahy
v posteli k ničemu rozumnému nepovedou.
Vzpomněl si, že už častěji cítíval v posteli jakousi
lehkou bolest, způsobenou
snad nešikovnou polohou,
ale když potom vstal...

Stalo se
před 100 lety

Slavné ženy Starého Města

Milena Jesenská

Záchranná skříň
pro sebevrahy

Nešťastná láska Franze Kafky, novinářka

Franz
Kafka

OBDIVOVATEL

Co se stalo, když Řehoř
vstal? Jsou krovky víc
než kariéra? Mají brouci
razítka? Více příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

Český svět 1911: Pro tonoucí zřízeny na mostě Karlově
schránky se záchrannými
přístroji. Najdete je velmi
snadno u sochy Krista.

Jan
Jesenský

Sudoku pro
nenáročné

OTEC

?

Otázka: V jaké ulici je dům se
znamením zajíce?
Odpovědi pošlete: redakce@
staromestskenoviny.eu
Minule: Půvabné zátiší je při
vstupu z Týnské uličky na TýnPosílejte nám své fotky! ský dvůr.
Správně: Martin Cibulka
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Arnošt
Polák

MILENA měla ráda morﬁum svého tatínka

K

dyby byla Milena Jesenská (1896 - 1944)
mužem, řeklo by se
o ní, že je bouřlivák.
Ač dcerou váženého pražského dentisty Jana Jesenského, měla za sebou už v 21
letech pobyt na psychiatrii,
zkušenosti s tátovým mor-

MANŽEL

Foto: Archiv

? kde to je

ﬁem a svatbu. Po odchodu
do Vídně ji manžel seznámil
s Franzem Kafkou. Jejich
vztah byl vášnivý, byť jen
písemný.
V dětství žila M. Jesenská
v domě na dolním konci Václavského náměstí, kde měl
její otec také ordinaci.

1 3 2 1 3
21
2 1 3
3 2
3 21

Ještě línější

Pro líné

Návod: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.

Kdo chce psát
některou
z těchto rubrik
Tel.: 775 949 557

charita

Kavárna POTMĚ

2011

6. - 22. června, 10 - 21 h, Ovocný trh, Staré Město
Do Prahy se po roce vrací
neobvyklá Kavárna POTMĚ, ve které obsluhují nevidomí číšníci v naprosté
tmě.
„Červen mám už několik
let spojený s Kavárnou POTMĚ. Letos ji otevřu společně s Ivanem Trojanem
6. června na Ovocném trhu
v Praze. Už se moc těším na
nevidomé kavárníky a na
Jako dobrovolnou platbu

30 Kč

za tyto noviny
pošlete SMS zprávu:

SN TRICET

na číslo 902 11 30.
Obratem obdržíte potvrzující
SMS s osobním poděkováním
od šéfredaktora listu.

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

to, že si zase zahraju potmě. Ve tmě zní všechno jinak, intenzivněji,“ komentuje neobvyklý, ale už tradiční projekt Nadačního
fondu Českého rozhlasu
jeho patronka, zpěvačka
Aneta Langerová.
Letošní novinkou bude fotograﬁcká Výstava POTMĚ,
která bude slavnostně otevřena 8. června 2011.

Aneta Langerová,
ZPĚVAČKA

MÍSTNÍ INZERÁTY SMS
JAK NA TO: Napište sms v tomto tvaru: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Pak pošlete na tel. číslo: 900 11 30.
Cena jedné sms je 30 Kč. Max. rozsah: 100 znaků.

Koupím vyznamenání, uniformy z války, dýky, šavle
a podobně. Platím hotově.
Tel.: 776 098 291.
Provedu drobnou údržbu
ve vašem bytě, kanceláři nebo
ve vašem obchodě. Tel.: 603
461 542.
Vyměním byt 1 + 1 v OV na
Kampě za větší před privatizací na Malé Straně, Hradčanech, Břevnově, Starém
Městě. Tel.: 603 462 907.

Restaurovaní starožitného
nábytku, dveří apod., včetně
řezby. Tel.: 603 977 469, Tomáš, Mníšek pod Brdy.
Nabízím 3D vizualizace
(například návrhy interiérů
restaurací, obchodů, bytů koupelny, kuchyně, obytné prostory) a další graﬁcké
práce. Též soukromé kurzy
kreslení. Zn.: kvalita, rychlost, profesionalita. Tel. Jiří:
603 410 959.

Cena 1 SMS je 30 Kč včetně DPH. Poskytuje ATS, více na www.premiumservices.cz,
infolinka 776 999 199. Pište též na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

Foto: Khalil Baalabaki

Ř

Touha vstát

ESTSKE
STARNOM
OVINY

11

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Foto: Archiv

Zabava

Seženete i v Brně

Příští číslo vychází
15. června

PETR SKÁLA
Hlavní orlojník

VÍTE O NĚKOM ze svého okolí, kdo si
zaslouží Modré okénko? Pište na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu.

Foto: Monika Höppner

Proč čtu

JINDŘICH PAVLIŠ

šér ﬁrmy Vojanovy sady

„Protože se pobavím
a dozvím místní drby.“

Ulice Karolíny Světlé, zvláště v okolí rotundy svatého Kříže

V

domě přiléhajícím
k rotundě svatého
Kříže bývala fara,
ale pak vznikl tu nevěstinec „U Jezurů“.
Pracovala tu dívčina, které se říkalo „Jíkavec“, protože se pořád zajíkávala.
Jednou ráno ji našli v jejím pokoji, sice živou, ale
na krku podlitiny a ukousnutý nos s otisky zubů ostrých jako pila.
„Byl to Chlupáč!“ zajíkala se. Chlupáč pak napadal jednu prostitutku podruhé, až museli nevěstinec zrušit.
Stejné to bylo v ulici Na zábradlí v nevěstinci U Silbernáglů, kde také dřív bývala fara. Chlupáč měl na
taková místa spadeno.

TEXT: Filip Jan Zvolský
KRESBA: Kristian Cubera
Muzeum pověstí a strašidel, Mostecká 18

24 odběrních míst
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777-556-578
Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na recepci, tel. 221 403 111.
Obchod pro děti Coolkids, Haštalská 21. Blues
Sklep, Liliová 10. Pizzerie Rugantino, Dušní 4.
Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Café
Montmartre, Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, Týnská 6, tel. 224 827 808. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11, tel. 224 247 033. Antikvariát
Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14, tel. 222 221 561.
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3, tel.
608 149 042. Centrum Franze Kafky, Široká 14.
Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh,
Týnský dvůr 57. Květinářství Winkler, Na Poříčí 6.
Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10, tel. 222
220 681. Rock Café, Národní 20. Café NONA, Nová
scéna ND, Národní 4. Restaurace Ferdinanda,
Opletalova 24. U Rudolﬁna, Křižovnická 10, tel. 222
313 088. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Coffee
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3.
Restaurace Gurmán Flint, Křižovnická 12.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777- 556-578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

Strašidla
a pov ěsti
Foto: Archiv

Za lepšího,
pohyblivějšího
kohouta na
Staroměstském
orloji.

Zvířata
Starého Města

O pražském Jacku Rozparovači

Potkan obecný

Odhaduje se, že v Praze
připadá na jednoho Pražana pět potkanů. Dožívá se
až čtyř let, žere všechno.
Posílejte fotky zvířat na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

30 Kč

za tyto noviny
pošlete SMS zprávu:

SN TRICET

na číslo 902 11 30.

CHLUPÁČOVI dělalo potěšení ukusovat děvčatům nosy.

Obratem obdržíte potvrzující
SMS s osobním poděkováním
od šéfredaktora listu.

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Sloupek Václava Koubka
HARMONIKÁŘ Václav
Koubek žije už přes
dvacet let na Starém
Městě v zapadlé uličce kousek od Můstku.
Jak sám říká, odjíždí,
jen když musí. Píše pro
STAROMĚSTSKÉ NOVINY povídky, které postupně uveřejňujeme.

Foto: Archiv Václava Koubka

Foto: www.orloj.eu

Modré okénko
dnes získává...

Volejte pana Martina Cibulku 777 122 009.
Čtěte též v Kavárně Vladimíra Menšíka
(Veselá 3) a v Savoyi (Jakubské náměstí 1).

Jak jsem jel trabantem
na koncert a zase zpátky

P

oslední dobou odpadával z mého auta
jeden díl za druhým
a provoz se začal zoufale
prodražovat.
Jdu shodou okolností právě po Libeňském
mostě a autobazar pode mnou
nabízel
celou
škálu rachotin za
přívětivé ceny.
A tak jsem sešel z mostu jen tak zbůhdarma do
areálu aut. Už se smiřuji
s myšlenkou, že budu muset dnes na koncert odjet autobusem, když hned
u vchodu spatřím stařičký
oprýskaný trabant s ne-

uvěřitelnou cenou za
okénkem: 1 500 Kč.
„To auto jezdí? A ta cena
je pravdivá?“ Ptám se
prodavače, leštícího vedle
elegantní Audi.
„Jistě, jezdí, dnes
ráno k nám prodávající přijeli.“
Neváhal jsem, sáhl
do kapsy a vůz
koupil.
Trabant měl dokonce plnou nádrž benzínu, a tak
jsem si zajel domů pro
nástroj, pak do Mostu,
z koncertu do Prahy a ráno jsem ten vehikl ve
zkušební době s prázdnou nádrží vrátil.

Seriál

vÁclav
koubek
povÍdky, pÍsničky,
filmy na dobÍrku.
info:
www.vaclavkoubek.cz

nebo prodej na baru

blues
cafÉ,

liliovÁ 10, praha 1.

