Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

STAROMESTSKE
NOVINY
Noviny pro Staré a Nové Město, Josefov a okolí. Založeno v ordinaci r. 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

na tel.
číslo

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 777 556 578

BUŘT VRACÍ ÚDER

www. StaromeStSkenoviny.eu

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Staroměstské
servírky
redakce@staromestskenoviny.eu

Nové, lepší Václavské
náměstí? To, jářku,
nebude jen tak. Proti
záměru zrušit stánky
s buřty a klobásami se
ostře postavilo veřejné
mínění.

Válka
ké
o V á c l a v sí
n á m ě s t

Źertovná koláž: Staroměstské noviny

SVATÝ Václav s buřtem místo zástavy. Jednou už stánkaře zachránil.

Václavské nám. - Najednou se ukazuje, jak
moc znamená buřt pro
národní hrdost. Václavák bez buřtů? To snad
nemyslíte vážně!
Stejná bitva se odehrála už před pěti lety a klobásy vyhrály na celé čáře.
Po mnoha peticích tehdy
magistrát usoudil, že záměr přestavět náměstí je
sice fajn, ale lépe je počkat, až se národ nají.
13 stánků, ve kterých lze
koupit mimo jiné klobásu za závratných 50 korun, tak postavilo proti
architektonickým
rejdům města němou, pevnou a pěkně mastnou barikádu.
Tentokrát už jde ale do
tuhého. Majitelé stánků
s buřty dostaly výpověď
a do konce roku by měly
být pryč. Více str. 6 a 7

Foto: Helena Šulcová

Reportáž

POHOSTINNÁ MONIKA

V ruce drží pivo z Únětic 10° za
35 Kč (nový klub Vzorkovna,
Bartolomějská 13). Nutno zdůraznit,
že Monika rozhodně není servírka,
ale skladnice.

Pátrací hra 7 divů
Staroměstských novin
má mimořádný ohlas!

inzerce

SOPMSH
oznamuje

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sn tric

et

Miss
sklad

MALOSTRANSKÝ
MASOPUST
Sraz:
Sraz: Sobota,
Sobota, 18.
18. února,
února, 13.30
13.30 h
h
Hostinec
Hostinec UU Černého
Černého vola
vola
Loretánské
Loretánské nám
náměstí.
ěstí. 11

Podrobný
Podrobný program
program akce
akce roku
roku najdete
najdete na
na stran
straněě 99

Hru hraje již
více než
60 aktivních
účastníků ve
13 týmech!
Připojte se do
ní rychle i vy
na straně 8.

Zde muže být
váš inzerát

Volejte hned tel. číslo:

777
556 578
nebo e-mail: inzerce@

staromestskenoviny.eu

oblast

telefon redakce: 775 949 557

Důležité
telefony

Obecné informace:...................11 88
Policie:..........................................158
Záchranka:...................................155
Hasiči:...........................................150
Policie ČR (Staré Město), Bartolomějská 14:......................974 851 220
Staroměstské noviny:...777 556 578
Akademie věd:................221 403 111

Mariánské nám. - Asi
dvacet psů se svými páníčky demonstrovalo dne 26.
ledna před magistrátem
proti solení chodníků.
V polovině ledna přijala městská rada vyhlášku,
která opět povoluje používání soli na pražských ulicích.
Podle demonstrantů škodí sůl nejen jejich tlapkám,
ale také zeleni. Když totiž
sníh roztaje, sůl se dosta-

Recept dle
Dobromily

Nové zprávy ze
Starého Města

Nadívané žemličky

Druhá exekuce na
Karlův most

Ta to umí osolit!

Nech asi 7 dekagr. másla
s drobně nakrájenou cibulí
na rendlíčku zpěnit, vlož do
toho dobře očištěný mozek,
osol to, dej k tomu trochu
tlučeného pepře...
www.recepty.cz

Číslo
Císlo měsíce

1O

měsíců ještě zbývá
klobásám na Václavském náměstí.

Úvodník

Mně je to buřt

K

lobása nebo buřt,
obojí chutná znamenitě, ostatně jako většina z jídel, které odborníci
označují za nezdravé.
Je naprosto zřejmé, že buřty k Václaváku patří stejně
jako kůň ke svatému Václavovi, který to hemžení
hlídá shora. Osobně je mi
jedno, jak vypadá stánek,
ve kterém si tu pochoutku
koupím.
Celá kauza je velmi zajímává z mediálního hlediska. Zatímco se chystá velká rekonstrukce celého náměstí, možná jedna z největších vůbec, všichni řeší
buřty, případně rozdíl mezi
buřtem a klobásou.
Nové podobě Václaváku se
budeme podrobně věnovat
v příštích číslech.

Karlův most - Praze byl
dvakrát po sobě v krátké
době zastaven majetek. Exekutoři si vždy vybrali Karlův most. Nyní kvůli částce 15.000 korun, kterou dluží město fyzické osobě. Podle
pražského magistrátu ale už
byly veškeré dluhy uhrazeny.
Exekuce na Prahu byla nařízena naposledy v polovině
ledna, metropole tehdy nemohla nakládat s majetkem.

ne do půdy, odkud čerpají
živiny stromy. Ty pak často uschnou.
Zákaz solení by pejskařům
uvolnil ruce, aby se mohli věnovat například sbírání psích hovínek.

Víte že...
V Praze žije asi čtvrt milionu psů. Denně tedy vykakají až 100 tun hovínek.
To je celkem dost, že.

Vzácný racek
způsobil poprask

Vltava - Vzácný racek šedý,
který je v těchto dnech k vidění u Karlova mostu, způsobil poprask mezi pozorovateli ptáků. Sjíždějí se z celé
země, aby ho zahlédli. Přilétá průměrně jednou za 15 let.

RACEK šedý



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

PSÍ demonstrace vzbudila zaslouženou pozornost.

Karlův most čekají
nové opravy

Staré Město - Opravy Karlova mostu vstupují do druhé fáze. Po výměně kamenů,
která vzbudila velkou nevoli
veřejnosti, jsou nyní na řadě
mostní věže a dolní část mostu, tedy oblouky.

STAROMĚSTSKÁ věž

Anketní otázka Staroměstských novin

Návrh domu budí
zděšení

Revoluční - Navrhovaná
podoba domu na konci Revoluční ulice u Štefánikova
mostu budí rozhořčení veřejnosti. Dům má soukromého
majitele, proto bude jen velmi obtížné stavbě zabránit.

NOVOMLÝNSKÁ brána

BAROVÝ
KALENDÁŘ
2012 živě…

Kdy jste měli na Václaváku naposled klobásu?

Ze stovek položek Barového kalendáře jsme vybrali ty, jež považujeme za nejzajímavější a použijeme je k nenásilnému šíření užitečných gastronomických znalostí. V daný den můžete očekávat krátké
vysvětlení události (obvykle ve 20 hodin), ale především pak servis
nápoje, jehož se zápis týká, nebo ho inspiruje.
Potěší nás, když si náš kalendář i neopakovatelné gastronomické zážitky přijdete vyzkoušet!
Václav Vojíř, Jan Braniš & tým Bugsy´s baru

Markéta
Mališová

Ředitelka Společnosti F. Kafky
„Jednou ročně, ale
pak si připadám
jako vlk, kterému
babičku vyměnili
za kamení.“

Roman
Korda

Petr
Skála

Orlojník StaroPrincipál Divadélka
městského orloje
Romaneto
„Naposledy někdy
„Loni několikrát
a vždycky to bylo v 60. letech a moc
mi to chutnalo.
vynikající, ještě
Dnes mě to ale
teď se mi sbíhají
neláká!“
sliny.“

Březen

1.

ONOLOGIE
Bugsy’s bar začíná odpočítávat CHR
kt prezentující
DE CHAMPAGNE, unikátní proje století ze sklepů
největší šampaňská vína 20. a 21. (2012).
Moet & Chandon a Dom Pérignon
výměrem
Bývalý krejčí Jakub Pinkas obdržel
787 koncesi
magistrátu hl. m. Prahy číslo 16 omém domě
k provozu hostince v někdejším soukr
iškánskéfrant
s výtečnými sklepy vedle kláštera ince. Zde se
ho; dům jest pod ochranou sv. Vavř
pivo (1854).
posléze čepovalo poprvé plzeňské
vědeckou
l
kova
publi
tly
Chemik Joseph Pries
ni medaipráci o výrobě sodovky a získal za i nauk; sodovli Londýnské královské společnost Collins Faka se stala nezbytnou součástí tzv. ch limomily, skupiny silných alkoholizovaný
nád (1773).
Francouzský král Ludvík XIV.
propůjčil Pierru Lapostolle, jehož
jméno je spojeno od 19. století
s likérem Grand Marnier,
erb jako uznání jeho zásluh o království (1698).

17.

22.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Foto: Archiv

ÚNOR: Mrazy hluboko pod
nulou snad mají povolit a počasí již bude mířit do jara.

Foto: Archiv MN

0 °C

Zpravy

Psi demonstrovali
proti solení ulic

Foto: www.praha1.cz

Jaké bude počasí

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Foto: www.praha1.cz
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Ludmila
Turynová

Obyvatelka
Starého Města
„Před více než 60
lety, když jsem se
o půlnoci vracela
z tanečních. Byla to
velká dobrota.“

Anna Marie
Höppnerová

Mluvčí mladé
generace
„Ještě nikdy a jak
to tak pozoruju, mám co dělat,
abych to do konce
roku stihla.“

Jiří Jorge
Pěkný

Charakterní herec
a tichý malíř
„V roce 1993, ale
dlouho jsem ji
neudržel.
Byla to hodně
divoká noc.”

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

26.

31.

Bugsy’s bar slaví
narozeniny (*1995).

1, denně 19 - 02 h
Pařížská 10 (vchod z Kostečné), Praha
.bugsysbar.cz
Tel.: 840 BUGSYS (840 284797), www

R
…

oblast

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

3

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Na orloj se vrací sochy

Dívka ze str. 3

Teď to hlavně nepoplést. Kdo kam patří?

Když
vytrčíš,
drž.

2

2

1 3

Foto: Archiv a www.orloj.eu

Foto: Youtube
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PRŮKOPNICE cvičení na špičkách
Sandra Ticháčková předvádí své
umění na lodi na Jadranu v roce
1911. Výkon je o to mimořádnější,
že Sandra neuměla plavat.

Malý oznamovatel

UNIKÁTNÍ skupinové foto. Zleva: Smrtka, Lakomec, Turek, Marnivec.

ORLOJ bez soch

N

a orloj se vrací první čtveřice
opravených soch.
Teď čeká oprava další
čtyři.
Práce na opravě každé
čtveřice soch by měla
trvat přibližně měsíc.
● Překlady ● tlumočení
● průvodcovské služby

POLŠTINA
Volejte:

222 322 162
737 653 879

Všechny zrestaurované
plastiky mají být zpět na
svém místě nejpozději
do 15. března.
„Opravy šly dobře a bez
komplikací,“
potvrdil
Staroměstským
novinám orlojník Petr Skála.

Všechny sochy, včetně
„otloukánka“ Hvězdáře,
byly opraveny již v roce
1999. Tentokrát jde o ještě důkladnější opravu.
Práce si u ﬁrmy Heinz
objednal majitel orloje,
tedy magistrát.

Nabízíme úklid
činžovních domů

spolehlivě!

Víte že...

a

První sochou, která se
objevila na orloji, byla zřejmě Smrtka. Další sošky
jsou poprvé zmiňovány kolem roku 1733.

inzerce

PENSION
HOLLMANN

PROČ INZEROVAT VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH:
Protože je na rozdíl od jiných novin
lidé čtou. Distribuce v nákladu 10 tis.
výtisků měsíčně do schránek bytů a ﬁrem na Starém Městě. Po celé Praze je
přes 70 odběrních míst. Čtenost je odhadována na 40 tisíc. T.: 777 556 578.

SLEČNA KVĚTA
DOPORUČUJE

Španělský olivový olej
prvot řídní kvality
za příznivé ceny
Když olej,
tak na ex!

Volejte 603 419 793

FIRMA RENOVA
Harrachov - Rýžoviště

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.
Levně!!!
Volejte: 739 057 571
ucetnictvidanemzdy@gmail.com

UŽIJTE SI DOVOLENOU
NA HORÁCH!
● Nově otevřený pension
u sjezdovek a běžkařských tras
● Dětský vlek a noční lyžování
u pensionu ● Komfort
● Společenská místnost a herna
pro děti ● Sauna ● Parkování

Tel.: 733 526 401
www.pension-hollmann.cz

OCHUTNÁVKA ZDARMA!

Olej vhodný do salátů,
k pečení, smažení
a dá se jím i namazat!

Volejte: 603 178 927
www.olearium.cz

Kvalitní značková italská
kosmetika za přátelské ceny
„Nechceš-li být na nule,
začni topit s PLYNULE!“
Nabízíme Vám

NEJLEVNĚJŠÍ
ZEMNÍ PLYN
V PRAZE!
Přechod zdarma
a online zařídíme.
Pro více informací
navštivte naše stránky
www.PLYNULE.cz
Zákaznická linka:
724 692 076

AKCE

S tímto
kupónem

15
%
SLEVA!
Nabízíme: Mýdla tekutá a tuhá ● Sprchové gely ● Tělová mléka
a krémy ● Deo: spray, tuhý, parfém ● Pudry, pomády na rty ● Pánské gely a dezodoranty ● Šampon a kondicionér ● Tekuté prací prostředky a aviváže ● Dezodoranty BEZ obsahu ALUMINIA
Možno koupit přes internet a vyzvednout na Praze 1
www.nikoletta.cz. Tel.: 604 431 771. E- mail: info@nikoletta.cz

PENÍZE
Nebankovní půjčky
bez poplatků.
Solidní jednání.
www.fer-pujcka.cz

Tel.: 608 421 568

jindravocetkova@centrum.cz

VELKOPLOŠNÝ
A DIGITÁLNÍ TISK

» 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
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telefon redakce: 775 949 557

Černá kronika
Starého Města
Můstek - Dopravní podnik nabídl odškodné 120
tisíc korun rodině chlapce, jemuž utrhl eskalátor
tři prsty na noze. K tragédii
došlo v roce 2009 ve stanici metra Můstek.
Staré Město - Policie zatkla falešného léčitele, který si nechával platit od žen
sexem. Tvrdil, že jim vidí
skrze oči do hlavy, a že tam
mají nádor. Z žen také vylákal 600 tisíc korun.
Rybná - Mladík se pokusil v noci ukrást ženě ka-

belku. Ta se ale ubránila.
Muž nakonec utekl, když
kolem projížděl taxík. Policie má vše zachyceno na kamerách.
Vodičkova - Tři hodiny
znásilňoval muž (33) dívku ve dvoře ve Školské ulici (SN informovaly). Poté
jí zavázal oči a dovedl na
tramvaj do Vodičkovy. Policie už ho chytla, k činu se
přiznal.
Spálená - Jako po výbuchu vypadá chodník u výstupu z metra Národní třída. Opravit by ho měl investor stavby Copa centrum, která se zasekla kvůli archeologickým nálezům.

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Charita

Nadační fond

KampaNula

Charitativní projekt za podpory Staroměstských novin

P R O K L A M A C E

Foto: Policie

Nadačního fondu KampaNula

MŮSTEK, rok 2009. Na zemi leží zraněný chlapec.

Novinky z místních podniku
Café - Pub Atmosphere
Smetanovo nábř. 14 (2. vchod z Karolíny Světlé 33). Nové jídelní lístky! Týdenní menu za 99 Kč (např. cizrnová polévka, kuřecí řízek s bram. kaší
a okurkovým salátem). Kozel 10 ° za 28 Kč,
Plzeň 12° za 39 Kč. www.atmoska.cz

Uznáváme za povinnost nás, Pražanů po celé Praze 1
roztroušených, pro větší pospolitost sousedstva našeho, pro podporu všech potřebných v našem sousedství a pro podporu všemožné zábavy a kratochvílí či rozmnožení užitečných vědomostí v Praze naší
krásné všemožně oučinkovati.
Uznáváme Prahu 1 za místo neskonalého genia loci,
které je nutno ochraňovati, za místo, kde spolků všemožných jest, kteréžto základním kamenem našeho
soužití a rozvoje místa žití našeho jsou, a protož uzavíráme vyzvati všechny sousedy, živnostníky a další
osoby nejen v Praze 1 bydlící peníze sbírati, za které se podporovati mají všichni ti, kteří naší podporu si zaslouží.
V PRAZE 1, NA SVÁTEK SV. MIKULÁŠE
6 . PROSINCE 2011
Zakladatelé NF KampaNula
Petr Hejma, Jiří Kučera, Ondřej Höppner

Café NONA (kavárna Nové scény)

(Inspirováno proklamací českých krajanů,
která byla vydána na ustavující schůzce
Sbírky na podporu Národního muzea
svolané Vojtou Náprstkem
28. června 1855
v americkém Milwaukee)

Národní 4. Krásný výhled na zimní centrum Prahy
z 3. nadzemního podlaží. Espresso za 29 Kč. Deci točené
limonády za 7 Kč. Wi-ﬁ. www.cafenona.cz

Standard Cafe

Karolíny Světlé 3. Každý den překvapivá polévka.
Vynikající káva (káva 100% Arabica). Dortíky. Wi - ﬁ.
Tisk, fotbálek, šachy.www.standard-cafe.cz

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

Dobrým být a jiné blažit

SPLNĚNO

SNÍMEK z porady vedení NF KampaNula. Zleva: Petr Hejma (předseda), Ondřej Höppner (šéfredaktor Staroměstských
novin), Jiří Kučera (lékař), Helena Šulcová (fotografka).

Hlavní motto Nadačního
fondu KampaNula „Dobrým být a jiné blažit“ přijalo
za své celkem 16 zástupců
významných spolků, občanských sdružení, veřejně
prospěšných organizací či
občanských iniciativ, kte-

ří budou v nadačním fondu zastávat pozice členů
správní či dozorčí rady.
Díky nim začne KampaNula naplňovat slova Proklamace ze 6. prosince 2011.
Postupně vás se všemi seznámíme. Petr Hejma

Nadaci
KampaNula
se již podařilo
zajistit
ﬁnanční
prostředky na
tyto akce:

Nadace
Artevide (r. 2011)
23 000 Kč
Podpora činnosti
Nadace Artevide
(nevidomé děti).
Spolupráce: Staroměstské noviny.

Malostranský
cadrbál (r. 2011)
10 000 Kč

Pátrací hra
7 divů (r. 2011 - 12)
30 000 Kč

Příspěvek na bál
Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan
a dalších.

HRA pro čtenáře
Staroměstských
a Malostranských
novin.

Malostranské Studio
vinobraní (r. 2011) Oáza (r. 2010)
50 000 Kč
50 000 Kč
Dozvuky horňáckých slavností. Spolupořádali
KC Kampa, Mlýnská kavárna a další.

Příspěvek na
provoz Studia Oáza
ve spolupráci
s Malostranskou
besedou a MN.

telefon inzerce: 777 }556 578

Radnicni zpravodaj
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111

No vida! Velkoplošné reklamy
ze 70 % zmizely z centra Prahy

Pracovník
měsíce
ÚNOR

Do této rubriky nominuje
veronika.blazkova@praha1.cz
TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA
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Jaroslav
Pospíšil

Vedoucí
Oddělení hospodářská správa

Na začátku roku je třeba
v HOSu udělat pořádek
a na to je pan Pospíšil ta
správná osoba. S úsměvem
přesně deﬁnuje a zadává
práci svým podřízeným. Je
si vědom, že správný postup je úspěchem jeho oddělení. -vbChcete udělat radost kolegovi z práce? Pošlete jeho
nominaci do této rubriky!
posta@praha1.cz

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

ZA OBŘÍ billboard z domu na okraji Jungmannova náměstí prý padlo několik pokut, ale pořád se vyplatilo, aby visel.

Dodal, že následně zmizely reklamní plachty také
v ulicích Petrská, Na Poříčí, Na Florenci, U Bulhara,
Na Příkopě, Národní a Legerova.
„Co nejdříve bychom rádi
stáhli reklamy v ulici Hybernská, Revoluční a na
Národní. Jedná se o zbytkové nepovolené reklamy, protože většinu se už
naší městské části podaři-

lo odstranit,“ uvedl starosta Prahy 1.
Dlouhá léta se tyto nelegální reklamy schovávaly pod
záminkou ﬁktivních rekonstrukcí domů nebo ploch.
Sankce ze strany Živnostenského úřadu se míjely
účinkem.
Majitelům se vyplatilo zaplatit pokutu a nechat billboard viset. Úřady snadno zjistily, že stavební prá-

Stručné zprávy
z radnice

sdružení Naděje pořádá ve
spolupráci s radnicí projekt
„Nabídka práce pro osoby
bez přístřeší“. Bezdomovci mohou za mzdu pěkných
50 Kč za hodinu uklízet
parky a ulice.
Staroměstské nám. Prvňáčci ze základní školy
na náměstí Curieových do-

stali svá první (pololetní)
vysvědčení na Staroměstské radnici.
Staré Město - Opravy komunikací na Starém Městě se chýlí ke konci. Týkají se ulic Karlova, Husova,
Jilská a Liliová. Radnice do
oprav investovala celkem
22 milionů korun.

Výzva: Pokud zaznamenáte nelegální plachty s reklamou, která pořád visí,
zavolejte na radnici, tel. č.:
221 097 111 nebo do redakce Staroměstských novin, tel. č. 775 949 557.

Kampa Střed
Světa již
počtvrté

Konference, slavnost, pouť,
happening. pořádaji místní sdružení,
spolky, občané a příznivci Kampy

20. a 23. - 24. 3.

BEZDOMOVCI s košťaty

● Úterý 20. března v podvečer (začíná jaro).
Konference - v Klubu Za starou Prahu - zahájena vycházkou a ukončena zpíváním v Šatlavě.
● Pátek 23. března v podvečer. Happevernisáž postupně v devíti galeriích v okolí Kampy, jde o Mlýnskou, BarBar, Tlustou
Myš, Czech foto galerii, Atelier Josefa Sudka,
Mornu, Klub Újezd, Starou prádelnu a Divadlo Na prádle.
● Sobota 24. března. Od 12 hodin vycházky
a ve 14 hodin se sejdeme u Karlova mostu.
Branou projdeme do parku na Kampě a budeme se veselit. DIVADLA A KONCERTY, HRY
A HRÁTKY, to všechno a ještě více V PARKU
NA KAMPĚ.

inzerce

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Staré Město - Radnice
Prahy 1 vyhlásila grantová
řízení na podporu spolků,
kultury, ochrany kulturního dědictví.
Staré Město - Občanské

ce bývají pouhou záminkou
k vyvěšení reklamní plochy. Poplatky za lešení jsou
totiž podstatně nižší než
výnos z reklamy.

Foto: www.praha1.cz

Veliké plachty s velkými
obličeji nebo postavami
žen z reklam na různé zboží konečně mizí ze středu
města.
„Nejprve jsme sundali reklamy na Jungmannově
náměstí, včetně ﬁktivního
lešení, které nesloužilo ke
stavbě, ale k uchycení reklamní plachty,“ řekl Staroměstským novinám starosta Oldřich Lomecký.

Jak poslat SMS jako
dobrovolnou platbu za
Staroměstské noviny
1) Napište textovou zprávu:
Sn tricet.
2) Pošlete tuto zprávu na
telef. číslo: 902 11 30.
Obratem vám přijde děkovná
potvrzující SMS od šéfredaktora.
Částka je 30 Kč včetně DPH.

Sn tric

et
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Te}ma

Válka buřtů o Václa

Jak se klobásy, buřty a hambur

12

Foto: Google Maps a Ondřej Höppner
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M

1

ůže to být soumrak buřtů a klobás na Václavském náměstí,
nebo také další
vítězství uzenin nad pražským magistrátem.
Radní na konci ledna rozhodli, že do konce roku
zmizí z náměstí všechny
stánky s občerstvením.
„Všichni stánkaři mají
s magistrátem uzavřenou
smlouvu s půlroční výpovědní lhůtou. Město smlouvy vypoví tak, aby do konce roku všechny stávající
stánky zmizely a mohlo je
nahradit šest nových, které budou majetkem Prahy,“ řekla Staroměstským
novinám mluvčí magistrátu Tereza Krásenská.
Podoba šesti nových stánků není známá, jisté je, že

3

2

budou kamenné a budou
nabízet pečivo, tisk a květiny.
O klobásách a buřtech zatím nebyla řeč, ale vše nasvědčuje tomu, že radnice nakonec tlaku veřejného mínění ustoupí. Nejprve je ale
prý třeba
zbavit se
stánků a až
pak se bavit o uzeninách.
Klobásy a buřty se začaly na Václavském náměstí
prodávat mezi válkami, jde
tedy o tradiční záležitost.
Hamburgery a kebaby se
na Václaváku objevily až po
převratu v roce 1989.
Redaktoři Staroměstských
novin si prošli náměstí odshora dolů a zpátky a v kaž-

dém stánku si dali jednu
klobásu. Stánků je 13, klobása stojí 50 korun. Hned
byla redakční kasa o 650
korun lehčí.
Při podrobnějším pohledu na podobu stánků zjistíme, že jsou všechno, jen ne
důstojné.
Připomínají spíše
pokladny od kolotočů,
na některých jsou neónové poutače, na kterých běží písmena jako z levné videohry.
Obsluha byla vždy velmi
příjemná a její silný ruský
přízvuk zajímavým zpestřením mrazivého dne.
A v tom bude asi ten hlavní problém. Město chce
dostat stánky pod kontro-

Láska a stromoví
musí zvítězit nad
klobásou a buřtem!

lu, ale jejich ruští majitelé
dělají všechno, co je třeba,
aby nedali žádnou záminku ke změně situace. Kolem stánků je čisto a klid,
nájem je vždy řádně a včas
zaplacen.
Václavské náměstí čeká
přestavba („revitalizace“)
a v architektonických plánech pro křiklavé stánky
jaksi není místo. Stavět se
zřejmě začne za dva roky.
Podle plánů zmizí z Václavského náměstí nejen současné stánky, ale i auta
a v dolní části náměstí mají
být velké podzemní garáže.
Prahu tedy zřejmě čeká jeden z největších stavebních
projektů posledních desetiletí.
Stavět se mělo začít už před
pěti lety, ale zaseklo se to
právě na buřtech.
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Bohuslav Oldřich
Svoboda Lomecký

PRIMÁTOR
HL. M. PRAHY

NE

„Místo buřtů
a klobás se
budou na
Václavském
náměstí prodávat květiny,
pečivo a tisk.
O nabídce
rychlého občerstvení ještě budeme
jednat.“

STAROSTA
PRAHY 1

ANO

„Buřty považujeme za
národní kulturní dědictví.
Na Václavák
patří. Chci,
aby se s revitalizací náměstí začalo
ještě za mého
působení na
radnici.“

telefon inzerce: 777 }556 578

z titulni} Strany
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

clavské náměstí

ÚNOR

Foto: Archiv MN

mburgery spojily a postavily mastnou barikádu

Kalendárium
Starého M ěsta

KAROLINA
SVĚTLÁ
spisovatelka

BOHUMIL
HRABAL
spisovatel

Karolina Světlá
* 24. února 1830
Zakladatelka českého románu.
Pocházela ze zámožné rodiny
Rottovy (železářství u Rottů).
Vdala se za svého učitele
klavíru. Bydlela s manželem
v ulici Ve Smečkách. Od svých
58 let texty diktovala, protože
už byla skoro slepá. Zemřela
roku 1899.
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Bohumil Hrabal
9

7

6

5

†

8

3. února 1997

Nejpřekládanější český autor 20. století. Byl štamgast
v hospodě U Zlatého tygra
(Husova 17). Slavný je ﬁlm
podle jeho knihy Ostře sledované vlaky. Zemřel po pádu z okna nemocnice. Byl
pohřben v rakvi s nápisem
Pivovar Polná, jak si přál.

Stalo se
před 100 lety

Syn pana Boušky
chytil motýla

Rozhovor s prodavačkou klobás
SN: „Taky je vám taková
zima?“
STÁNKAŘKA: „Nět. My
tady máme teplo. Chcete
svařák?“
SN: „To jistě a taky jednu
klobásu.“
S: „Tak tady máme jeden
svařáček a taky klobásy.
Máme tři druhy.“
SN: „Tak třeba tu svatováclavskou. Co říkáte na to, že
se vám chystají zrušit stánek?“
S: „Já myslím, že je to přejde. Lidi přece musejí jíst!“
SN: „No to určitě, ale celé
se to tu bude přestavovat.“
S: „Už to jednou zkusili
a jsme tu pořád. Ať si za-

jdou na klobásku. Uvidíte,
jak by jim chutnala!“
SN: „Máte otevřeno non
stop?“
S: „Nu vot! Non stop!“
SN: „Kolik lidí denně si tu
asi tak koupí buřta?“
S: „Teď v zimě tu nejsou
fronty, ale práce máme pořád nad hlavu.“
SN: „Tak kolik asi:“
S: „Ja nevím, Natašo, co
myslíš?“
NATAŠA: „Dáte si ješčo
svařáček?“
SN: „Díky, už ne, klepala
by se mi čočka.“
S: „Napište tam, ať nás nechají v klidi pracovat. Naše
klobásy chutnají všem.“

ZIMA před 100 lety byla
v Praze stejně divná jako
ta letošní. Na Smíchově byl
prý chycen živý motýl. „Syn
strojmistra Emila Boušky
z litograﬁe Pickovy na Smíchově chytil včera živého
motýla,“ oznámila Národní
politika z února 1912. Pak
bylo 20 pod nulou a pak
zas teplo. Pro hokejisty to
byla pohroma. Obhajovali jsme titul mistrů Evropy
a nebylo, kde trénovat.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo

7
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telefon redakce: 775 949 557

divù

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

EXKLUZIVNĚ PRO STAROMĚSTSKÉ NOVINY
Pan Marko Čermák, kreslíř Rychlých šípů.
Námět a scénář: Slávek Janov

staropražských ulièek

Hra

Příjemnou
zábavu
všem přeje

Velká soutěžní hra Staroměstských novin a Nadačního fondu KampaNula.
Předchozí díly najdete na adrese: www.staromestskenoviny.eu

Pátrání po tajemné postavì bez tìla
(ÈÁST V.) Nejen chlebem živ je èlovìk, øíká známé pøísloví. V duchu tohoto rèení se pátrací tým Tøináctka
vìnuje proto v tìchto dnech kromì objevování sedmi divù staropražských ulièek i zimním radovánkám.
Ještě před tím než Hanka, Filip
i nový člen party, tlouštík Kulička, vyrazili na Ovocný trh,
aby se v sousedství Tylova divadla vydováděli na kluzišti,
zavedl je jejich vedoucí Mirek
na jeden malý plácek u Španělské synagogy v hloubi Starého
Města.
Tam se tyčí socha spisovatele Franze Kafky. Je to hodně
zvláštní dílo. Proslulý písmák
sedí na ramenou jiné postavě, která však nemá tělo! Věru,
opravdový div!
U Kafkova pomníku vedoucí Třináctky mladším kamarádům prozradil, že při dnešní vycházce je ještě čeká hledání další podobně zvláštní so-

chy. Parta však v tu chvíli byla
myšlenkami spíše na ledovém
zrcadle.
Jak by ne, vždyť ve vzduchu už
voní předjaří, a proto si všichni chtějí užít bruslařského reje,
ještě co to jde. I tlouštík Kulička, byť toho brusle příliš neposlouchají…
Po hodince sportování Mirek
popoháněl trojici rychle z ledu:
Pátračka po soše, které v plášti
s kapucí rovněž chybí tělo, právě začíná.
Ale kde tuto tajemnou plastiku
hledat? Budou pátrači úspěšní?
A jak si povedou ostatní týmy
bojující v naší soutěžní hře? Na
odpovědi čekáme v redakci netrpělivě!

Již více než
60 aktivních
účastníků ve
13 týmech!
Vytvořte i vy
pátrací tým
a zapojte se
do hry!

Pravidla si lze vyžádat
telefonicky (Slávek):
602 686 725,
nebo e-mailem:
hra7divu@seznam.cz.

inzerce

Moucha v polévce

OTÁZKA: V restauraci jsem
našel v polévce mouchu. Jak
mám postupovat?
ODPOVĚĎ: V této situaci se ocitáte v klasickém reklamačním řízení a máte dvě
možnosti - nechat si donést
novou porci polévky (raději dříve než tu původní odnesou) nebo odstoupit od ob-

jednávky a polévku prostě
nezaplatit. Postup při reklamačním řízení dobře popisují webové stránky České obchodní inspekce - www.coi.
cz, které doporučuji navštívit. Vedení restaurace Vám
jistě vyhoví, pokud pohrozíte návštěvou orgánu hygieny. Dobrou chuť.

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

Příběhy domu Starého M ěsta
U Medvídků

Na Perštýně 7
Pivovar tu stál už ve středověku. Dnes je tu hospoda a hotel s 33 pokoji. Petr Iljič Čajkovský tu popil dne 12. února
1882 s Antonínem Dvořákem.

30 Kč

Foto: Archiv SN

Vaše advokátní poradna

SKLADATEL Petr Iljič Čajkovský (1840 - 1893)

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

9

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Fejeton

Klobásy na
Václaváku
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

první republiky se
traduje
židovská
anekdota:
Židé z různých měst se hádají, kdo má mocnějšího Rabína. Varšavský žid
říká: U nás hořelo, rodina s dětmi nemohla odejít z domu. Náš Rabi přišel
a zvolal - „Oheň sem, oheň
tam!“ - Oheň se rozestoupil
a všichni byli zachráněni.
Maďarský žid říká: U nás
v Pešti se vylil Dunaj. Děti
se topily. Náš Rabi přišel
a zvolal - „Voda sem, voda
tam!“ - Voda se rozestoupila a děti byly zachráněny.
Pražský žid se podrbá za
uchem a povídá: Náš Rabi

Z

Glosa

Padlým
ženám

Petr Havlíček

V

Autor je student
a redaktor
Staroměstských
novin

místě, kde se ulice
Perlová vlévá do
Uhelného trhu, objevil jsem plaketku s následujícím zněním:
PADLÝM ŽENÁM
ČEST JEJICH P(amátce)
Celý nápis je vyveden ve
zlatě až na posledních šest

šel jednou po Václaváku
a ucítil ze stánku klobásu,
tak voněla. Zvolal - „Košer
sem, košer tam!“ - A klobásu si koupil.
Prý se stánky s klobásami
budou rušit. Problém je, že
pravidla provozu klobásových svatyň určovali svými
kasírtaškami majitelé stánků, a ne představitelé města.
Co takhle si v klidu sednout a stanovit pevná, hygienická a estetická pravidla prodeje.
Ono by se totiž mohlo stát,
že zrušíme prodej klobás
a za nějaký čas se bude na
stejném místě Václavského náměstí prodávat třeba Gyros. Prý řecké, potažmo turecké kasírtašky jsou
tlustší.
Oﬁciální místa Prahy pak
pokrčí rameny a řeknou:
„To víte, to působí neviditelná ruka trhu.“ Český jídelníček se tím určitě nezhroutí. Jen náš Rabi už
nebude nejlepší v Evropě.
Únor 2012
písmen, která byla do desky pouze vyryta. Jistě peněžní obtíž zapříčinila majiteli je pozlatit.
Chvályhodný čin, vždyť například pomníků padlým
najdete přehršel, ale pokud
vím, toto je poprvé, kdy někdo vzpomněl ženy.
A přitom padají častěji! Takový voják už z principu
svého bytí může položit život jen jeden, ale ženy(!) ženy mohou být padlé hned
na několik způsobů.
Zřejmě jen stěží by se v
Praze hledalo příhodnější místo než je Perlová ulice, která není vyloženě proslulá jako dějiště válečných
bojů.

Repro: Humoristické listy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem:
redakce@staromestskenoviny.eu

„Proč ta slečna pořád padá?“ „To dělá schválně, aby si každý všiml, že dostala od
tatínka zbohatlíka nové brusle ozdobené diamanty.“

MALOSTRANSKÝ
MASOPUST 2011
Sobota, 18. února

+++++Sraz: 13.30, Hostinec U Černého vola+++++
Zp ěv Tatí čku, tatíčku: 14.10 Hradčanské náměstí
Volný zpěv: 15.00 U Hrocha
Zastřelení medvěda: 16.00 Na Kampě

TRASA PRUVODU
Loretánské náměstí ►Hradčanské náměstí ►
Ke Hradu► Nerudova ulice ► Zámecká ulice
► Thunovská ulice ► Sněmovní ulice ► Horní Malostranské náměstí ► Mostecká ulice ►
Most ► Schody na Kampu ► Kampa náměstí ●

ZASTÁVKY

ZAJÍMAVÝ nápis padlým ženám z Perlové ulice.

Průvod masek doprovází:
PRAŽSKÝ POUŤOVÝ ORCHESTR
Kampa u Karlova mostu

Kampa od 11.00 - 18.00: Stánky s prodejem svařeného
vína, piva, od koblih, grogu přes guláš, medovinu, po jitrnice a pečené prase. Kampa od 13.00 - 18.00: Různá hudební tělesa a ROCK´N´ROLL GANG, ROMANO TRAJO

Akci pořádají a srdečně zvou:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1. SDRUŽENÍ OBČANŮ A PŘÁTEL MALÉ
STRANY A HRADČAN. MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 1. SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ KARLOVA MOSTU

13.30 Pivnice U Černého vola, Loretánské nám. ► 13.40 Zahájení. Starosta Ing. Oldřich Lomecký
udělí svolení k masopustnímu veselí ► 13.50 Průvod vyráží ► 14.10 Hradčanské náměstí
- zastávka, zpěv Tatíčku... ► 14.20 Hostinec U Dvou slunců, Nerudova 47. Porážka Kobyly
► 14.45 Krčma U krále Brabantského, Thunovská 15. Zpěvy Parne Čilagy ► 15.00 Pivnice
U Hrocha, Thunovská 10. Svatba (oddává pan starosta) ► 15.30 Malostranská caffeteria, Malostranské nám. 9, Jo’s Bar, Malostranské n. 7 , kavárna Starbucks, Malostranské nám. 28 ►
16.00 KAMPA podium - zastřelení Medvěda, soutěž o nejhezčí masku.
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

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

Bára
Basiková
ZPĚVAČKA

Pepa
Vojtek
ZPĚVÁK

vztahy, Ordinace v růžové
zahradě). Za natáčecí den
v Ordinaci inkasuje sympatická Dana 12 tis. Kč. Velký
zájem je o ní také v reklamě.

Foto: Archiv

Josef Vojtek: 4. dítě
se 4. ženou

HEREČKA Dana Morávková (Divadlo Bez zábradlí) se proslavila v seriálu Velmi křehké vztahy.

Alois Švehlík přišel
o řidičák

Herec Alois Švehlík (Národní divadlo) doplatil na
řízení pod vlivem alkoholu. Herec, kterého můžeme
pravidelně vídat v seriálu
Cesty domů, havaroval loni
K

nedaleko obce Lštění na
Domažlicku, kam jezdí na
chatu. Nezvládl ostrou zatáčku a narazil do stromu.
Nikdo nebyl zraněn. Soud
mu začátkem února sebral
řidičský průkaz na dva roky
a navíc mu udělil podmínku
na rok a půl.

Kulturní nástěnka
ÚNOR
Výstava - KVALITÁŘ - Galerie
Kvalitář, Senovážné nám. 17 - Nově
otevřená výstavní a prodejní galerie.
Malby a sochy v kombinaci s designem. Vystavují: P. Dub, E. Eisler, A.
Fejtková, M. Kratochvílová, Š. Růžička, M. Houser, J. Juřica, L. Lípa, J.
Mladějovský. Více: www.kvalitar.cz
Výstava - Od 7. 2. - PÁTÉ PŘES DEVÁTÉ Galerie Le Court, Haštalská 1 - Společná výstava
Veroniky Pekové (fotky) a Lucie Remešové (obrazy). Portréty, koláže a krajinky a portréty v malbě.
Divadlo dětem - Neděle v únoru a březnu od
10. 30 h - POHÁDKY V CELETNÉ - Divadlo
v Celetné, Celetná 17 - Každou neděli jiná pohádka. Více: www.divadlovceletne.cz
Divadlo - So 25. 2. ve 14 h a 19 h,
po 12. 3. v 19 h - RADÚZ a MAHULENA - Národní divadlo, Ostrovní 1 - Zeyerova dramatická báseň,
která patří k nejkrásnějším příběhům
lásky, v režii J. A. Pitínského. Hrají:
Vojtěch Dyk, Pavla Beretová… Více:
www.narodni-divadlo.cz
Divadlo dětem - Ne 26. 2. od 12 h - O dvanácti měsíčkách - Pizzerie Rugantino, Klimentská 40 - Pohádka plná písniček. Nutno tel. objednat: 224 815 192. www.divadelkoromaneto.cz
Hudba - Pá 2. 3. v 21 h - THE KINGSIZE
BOOGIEMEN - Blues Sklep, Liliová 10, Praha
1, tel.: 774 624 677 - Koncert seskupení drzých,
týpků hrající blues. Více: www.bluessklep.cz

Dana Morávková
milionářkou

Nejbohatší herečka Česka
je údajně Dana Morávková
(Divadlo Bez zábradlí). Seriály z ní prý udělaly milionářku. Herečka jde ze seriálu do seriálu (Velmi křehké

Sympaťák Josef Vojtek (Divadlo Broadway) bude znovu otcem. Jeho manželka Jovanka čeká jejich první dítě. Lídr skupiny Kabát
tak bude tátou už počtvrté.
Každého potomka má přitom s jinou ženou.

Bára Basiková
hubne zpěvem

Zpěvačka Bára Basiková je
znovu štíhlá jako proutek!
Díky náročným zkouškám

Kristina
Kloubková
HEREČKA

Alois
Švehlík
HEREC

muzikálu Lucrezia Borgia
(Divadlo Hybernia) má minimálně pět kilo dole. Jak
to dokázala? „Když se zkouší, jde to samo,“ říká zpěvačka. Vešla se dokonce
do stejného kostýmu, jaký
před sedmi lety oblékala
ve stejnojmenné divadelní hře v Národním divadle.

Kloubková
skončila v divadle

Kristina Kloubková (Divadlo Broadway) se vzdala vystupování na divadelních
prknech. Její fanoušci ji tak
už nadále nebudou vídat
např. v představení Kleopatra. „Čekám miminko, tak
jsem tancování omezila,“
říká Kloubková, která je ve
čtvrtém měsíci těhotenství.

Dopis
MLADÝ
Pro ochránce
NAD ĚJNÝ
labutí
Emilie
KULTURISTA
Puldová
(16) HLEDÁ
SPONZORA
Zaručuji profesionální
přístup k tréninku
i k životnímu stylu.
Zn.: Dřu na sobě jako
kůň a první úspěchy se
dostavují.

!

3. místo v kategorii
juniorů v soutěži
Smartlabs Cup
2011 Brno

Zn.: Za měsíc sním
až 20 kilo masa!

Děkuji Jakub

Mobil:
777 556 578
E - mail:
prudil2@seznam.cz

S

Básnířka
a bojovnice
za práva stromů

Michalem Novotným
jsem se seznámila u Novotného lávky, když jsem
krmila labutě. Sympatický mladík nesl velkou nádobu s jídlem
pro labutě. Dala jsem se s ním
do řeči a pak už jsme krmili spolu. Michal pracuje v Klubu Lávka
a má moc dobré srdce. Obětavě
v mrazech vysekává led na Vltavě, pomáhá tak uvízlým labutím.
Zasílám jako poděkování Michalovi krátkou báseň.
Michal, ten vzorný chlapec,
obětavý, pracovitý…
Předobré srdce má.
Na Lávce i Vltavu vyčistí
z odpadků, které Praze
dělají ostudu.
Bez pobízení - po práci sám říká:
„Já bohatství nehledám,
co je třeba hned udělám!“
Redakce SN gratuluje Emilii
Puldové k významnému jubileu: 5. února oslavila krásnou
osmdesátku! Milá Emilie, přejme Vám hodně zdraví a energie
k Vašim ekologicko - lidským aktivitám!

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

Franz Kafka: Proměna /XX./
MINULE: Samsa se pokusil dostat z postele dolní
část těla, ale zle se potloukl o pelest.

A

Celé tělo

chystal se teď vykolébat tělo po celé délce úplně rovnoměrně z postele ven. Spustí-li
se z postele takto, zůstane
hlava, již hodlal při pádu
prudce zvednout, ještě nej-

Franz Kafka
(1883 - 1924):

Seriál

spíš bez úrazu. Hřbet je,
zdá se, tvrdý; tomu se snad
při pádu na koberec nic nestane. Nejpovážlivější mu
připadalo pomyšlení na ten
hlasitý rámus, který se určitě ozve a patrně vyvolá za
dveřmi ne-li zděšení, tedy
jisté obavy. Musel se toho
však odvážit.

Slavné ženy Starého Města

Hana Hegerová

Šansoniérka, bydlí na Staroměstském nám.

KDE TO JE

DNES

Jiří
Suchý
OBJEVITEL

?

Foto: Archív SN

Otázka: Kde je na Starém
Městě dům s pánem, co drží
v náručí kapra?
Nápověda: Jen pár kroků
od Staroměstského náměstí.
Hádanku zaslal: Jan Louda

Minule: Dům U Modrého hroznu,
Ovocný trh 2. Na rohu ulic Rytířské
a Havířské. Správně: Eva Křiváčková
Foto: Archiv

DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM!
Své fotky tajných míst posílejte sem:
redakce@staromestskenoviny.eu

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sn tric

et

Čerstvé zprávy z vesnic
na druhé straně řeky

Jak to dopadne? Dostane
se Samsa z postele? A co
na to řekne jeho sestra?
Dozvíte se příště!

Poznáte, jářku,

1) Napište textovou
zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30

[

Hana
Hegerová

Koutek pro chytré hlavy

Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

[

Co nového
za vodou

www.malostranskenoviny.eu

Temný humorista.
Nejmilejší hračka:
houpací kůň.
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

PLATBA
SMS

11

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Inzeráty
SMS

NÁVOD: Napište sms: SN mezera
INZ mezera TEXT INZERÁTU.
Pošlete na tel. č: 900 11 30.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

Máte problémy a nevíte,
jak dál? Hledáte práci? Řešíte
vztahy? Zhoršilo se vám zdraví? Pomůžeme vám pomocí
karet, numerologie a kyvadla.
Tel.: 774 689 910
Hledám nebytový prostor: Hezké, klidné, čisté místo na Malé Straně a Hradčanech, popř. po celé Praze 1, cca
20 - 30 m2, s příslušenstvím,
oknem, max. 1. patro pro celoroční kosmetický provoz se zaved. českou klientelou. Volejte
tel. č.(sms): 725 706 479.

HANA HEGEROVÁ (*20. října 1931)

H

Milan
Lasica
TEXTAŘ

Malostranské noviny vycházejí v tištěné podobě vždy
1. dne v měsíci v nákladu 10
tisíc výtisků. Jsou zdarma.
K mání jsou nepřetržitě na
44 odběrních místech, například v Malostranské besedě nebo Akademii věd.

Sudoku pro nenáročné

ana Hegerová je
nejlepší šansoniérkou, která kdy žila
v Čechách. Přezdívá se jí
Edith Piaf z Prahy. Letos
v únoru jí bylo přiděleno
čestné občanství Prahy 1.
Narodila se na Slovensku.
Od roku 1961 vystupovala
v pražském divadle Roko-

ko. V letech 1962 až 1966
zpívala v divadle Semafor,
kde hrála v Dobře placené
procházce. S kolegy ze Semaforu hrála i ve ﬁlmu
Kdyby tisíc klarinetů (role
Edity). Prodala statisíce
desek u nás a v Německu.
Dne 12. srpna 2011 ohlásila
konec koncertní kariéry.

Dodáme polosuché atestované víno oblast Mikulov, Znojmo. Červené i bílé. 1 litr za 28
Kč. Tel.: 723 135 793.
Koupím gramofonové
desky, velké LP, malé SP, zahraniční i české. Tel.: 222 317
231 (po až pá 10. 30 h - 18 h).
Dovolujeme si vás pozvat na nejchutnější a nejčerstvější čínské speciality do vyhlášené a kvalitou známé rest.
Perly Asie, Elišky Krásnohorské 11, Praha 1, www.perlyasie.cz
Generali Pojišťovna a.s.
přijímá nové kolegy do obchodního týmu. Tel.: 602 553
948.
Překlady - tlumočení - průvodcovské služby. POLŠTINA.
Tel. číslo: 222 322 162 nebo
737 653 879.

„Inzerce v těchto novinách
funguje,“ říká spokojený
inzerent pan Karel Pacák

1 3 2 1 32
1 3
2
3 2 1 3 2 1
Pro líné

Ještě línější

NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.

Jeho kotle teď jdou na dračku

Speciální nabídka

Inzerát vám vyrobíme ZDARMA
1.

Vida! To zní dobře! Inzerát, který si vyberete,
Volejte
vám náš graﬁk - šikula vytvoří úplně zadarmo.
Monice
A nejen to: Pomůžeme vám i s reklamní strategií 777 556 578
(co vypíchnout, slogan, téma).

Náklad 10 tisíc
měsíčně,
41 Odběrních míst

2.

Dost bylo drahých graﬁckých studií! Dost bylo
reklamních agentur, které se tváří, že vědí něco,
co vy ne! U nás to máte natošup na přímé lince
vy - náš graﬁk - šikula, který udělá, co mu řeknete.

3.

Inzerát u nás máte navíc s patinou starých
dobrých časů, kdy se ještě lidé zdravili.

www.staromestskenoviny.eu

VZÁCNÁ chvíle pana Pacáka. Jindy neví, kam dřív skočit.
„Věděl jsem, že jsou tyto no- povídali heslem z mého inzeviny čteny od začátku až do rátu: Když kotel, tak od
konce, tak jsem si vyzkoušel
Pacáka! Po nějakém čase
do nich dát injsem byl díky
zerát,“ říká pan „Hned jsem byl novinám doKarel
Pacák
slova zavalen
z Prahy 1, který zavalen novými novými zakázpodniká v obkami,“ usmívá
zakázkami.“
lasti plynu a tose spokojeně
pení.
pan Pacák, je„Hned po uveřejnění inze- hož kotle teď jdou na dračku.
rátu mi začali volat noví záVáš inzerát zdarma vymykazníci. Vždy jsem se jich
slíme a vyrobíme. Volejte
ptal, jak na naši ﬁrmu naraMonice 777-556-578.
zili, a oni většinou vtipně od-

Seženete i v Brně

Příští číslo vychází
15. března
Za to, že k nám
po letech opět
zavítal a vyvolal
tak rozruch mezi
ornitology.
RACEK ŠEDÝ
vzácný host z cizích krajin

Lichvář, který se prom ěnil

„Proč čtu

Karlova ulice po celé délce

Strašidlai
a pov ěst

ichvář z Karlovy ulice se proslavil tím, že
když hořelo, nešel hasit. Místo toho vzal zlaťáky
a utíkal s nimi k řece. Zřejmě
ho tam na dně Vltavy ohlodaly ryby až na kost. Dodnes
se zjevuje v Karlově ulici co
by kostlivec vždy, když hrozí
požár nebo povodeň.

L

VÍTE O NĚKOM, kdo si zaslouží
modré okénko? Napište na adresu:
redakce@staromesteskenoviny.eu

Zvířata
Starého Města

Většinou zde

Foto: Helena Šulcová

Ilustrační foto: Archiv SN

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).

„Nežli léčit artrózu,
bolestivá kolena nebo
bludné ledviny, lépe je číst
Staroměstské noviny!“
MUDR. JAN SEDMÍK

Posílejte fotky zvířat na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu

Staroměstský lékař
VÝZVA:
POSÍLEJTE své fotky jak čtete
Staromětské noviny na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu

za jeden výtisk pošlete SMS:
KOČKA BÁRA
Bydlí na Starém Městě. Foto
poslala Anežka Zelinková.

SN TRICET

KRESBA:
Kristian Cubera,
Muzeum pověstí
a strašidel,
Mostecká 18

na tel. číslo 902 11 30

Obratem obdržíte potvrzující SMS s osobním
poděkováním od šéfredaktora listu.

VZAL pytel zlaťáků a rozeběhl se směrem k Vltavě...

41 odběrních míst

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.
TIRÁŽ: Staroměstské noviny č. 2 / únor 2012 / III. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner.
Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jindřich Houška, Petr Havlíček. Layout:
Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@staromestskenoviny.
eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská
16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

inzerce

Sloupek Václava Koubka
HARMONIKÁŘ Václav
Koubek žije už více než
dvacet let na Starém
Městě v zapadlé uličce
kousek od Můstku. Jak
sám říká, odjíždí, jen
když musí. Teď píše pro
STAROMĚSTSKÉ NOVINY povídky, které velmi
rádi uveřejňujeme.
Jsou to příběhy z harmonikářova mládí, dospělosti a čilé zralosti.

Foto: Archiv Václava Koubka

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. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné). Národní kavárna - restaurace, Národní 11, tel. 602 324 804. Centrum Franze
Kafky, Široká 14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10, tel. 222 220
681. Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10.
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. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. Obchod pro děti Coolkids, Haštalská 21. Pizzerie Rugantino, Dušní 4. Květinářství Winkler,
Na Poříčí 6. 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. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, Revoluční 22, tel. 222 313
520. Nábytek Probyt, Krocínova 5, tel. 224 218 327. Casino Magic Planet,
budova metra Českomoravská, Praha 9. Antique Starožitnosti Jiří Balaš,
Rytířská 21. Restaurace U Kapra, Žatecká 7. Antikvariát Judaica, Široká
7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21,
Praha 4 - Nusle. Hezky Česky, Malé náměstí 13. Casino Magic Planet, Soﬁjské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Restaurace
a bar Bílkova 13, Bílkova 13. Značkové oděvy Charvátova 11/58. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4.

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

B

Holkař

éďa byl nesmělý.
Béďa očekával od své
první dívčí návštěvy
na koleji mnoho. Jenže
děvče se bavilo, víno vypilo, buráky snědlo, ale všechno nedalo. Béďa totiž
nebyl připraven
a děvče nerado
naostro. Z očekávání sešlo.
„Snad přístě,“ řeklo děvče,
„když budeš mít kondom.“
A odešlo.
Béďa vstoupil druhý den
do drogérie.
„Máte prezervativy?“
„Růženko!“ Zvolala pokladní přes celý obchod.
„Vem mi sem ze skladu

krabici šprcek!“ Béďa zrudl
a znervózněl. Růženka nesla celou krabici kondomů.
„Jednu krabičku,“ zašeptl Béďa.
„Říkal jste celou
krabici
kondomů?!“ Zahalasila
nedoslýchavá pokladní.
Béďa s myšlenkou rychlého úniku koupil celé balení. Brzy
se po celé fakultě rozkřiklo,
že u Bédi na koleji lze kdykoli koupit ochranu.
A tak se z nesmělého Bédi
stal během jara holkař.
Protože o takové muže ženy
stojí – co se nebojí a jsou
k ženám odpovědní.

Seriál

♥ NAŠE ♥
pražená zrnková káva
♥ NAŠE ♥
zábavné večery pro vás
♥ NAŠE ♥
bezvadná obsluha
Otevřeno:

pondělí až pátek 8 - 21 h
♥ www.nas-bar.cz ♥
Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle
♥ Zastávka tramvaje Palouček ♥
♥ Tel.: +420 602 354 713 ♥

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

nebo prodej na baru

blues
cafÉ,

liliovÁ 10, praha 1.

