STAROMESTSKE
NOVINY
Pro Staré a Nové Město, Josefov a okolí. Založeno r. 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 8 / roč. III
15. srpna 2012

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

na tel.
číslo

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

MILOŠ KOPECKÝ & STELLA ZÁZVORKOVÁ Staroměstské

Rekonstrukce
sebevraždy
na str. 6 a 7

Miss
y
r zlink

Foto: Helena Šulcová, archiv

JAK ZEMRELA
JEJICH DCERA

servírky

redakce@staromestskenoviny.eu

PANÍ ZDENKA
Zdenka Vašáková z prodejny
Blatnička (Michalská 6) nabízí
výborný Ryzlink rýnský za
26 Kč. K vínu vždy zdarma
kohoutková voda.

Okamžitě jí
utíkal na
pomoc, ale ani
on neuspěl...

NOVÉ, LEPŠÍ
SEMAFORY

Tady byli ještě
šťastni.
Miloš a Stella
krátce po svatbě.

Zde muže
být váš
inzerát!
Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoříme
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Zápisy

v HaFstudiu
od 3. do 13. září
15 - 18.30 h!
Miniškolka, tanečky,
hudební,výtvarné
a drama hrátky...

Adresa: Praha 1, Ostrovní 16
Více najdete na str. 9

www.hafstudio.cz

STR. 4

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Miloš Kopecký žil několik let
v Dušní ulici s výhledem na Týn.

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

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

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

Noviny, které si píší čtenáři sami

2

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

25 °C

SRPEN: Horko se bude
střídat s deštěm ve velmi
překvapivých intervalech.

Důležité
telefony

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Národní muzeum přev za
opičáka Tatua. Teď ho v
Slonice
Zeta

Akademie věd:................221 403 111
Policie:..........................................158
Záchranka:...................................155
Hasiči:...........................................150
Policie ČR (Staré Město), Bartolomějská 14:......................974 851 220
Staroměstské noviny:...777 556 578
Redakce..........................775 949 557

Jiří
Moravec

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

Dušení bažanti

Tatu není zdaleka jediný

Ober čistě dva nebo tři
bažanty, vykuchej je,
vyšpikuj čerstvou slaninou a trochu je osol;
rozkrájej na jemné...
www.protivanek.cz

Číslo
Císlo měsíce

14

let pracuje zdarma
skupina kameníků na
Mariánském sloupu.

Úvodník

Povodně
děsí pořád

Žirafák

Slonice Zeta. Je
v muzeu od roku
2004. Nahradila 72
let starou vycpaninu. Žirafák. V roce
2000 nahradil bájnou žirafu Lenku.
Mamut. Od roku
2006 z výstavy Lovci mamutů. Dále:
lední medvěd Alík,
zebra a další.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin



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

Nová budova
Národního muzea

JAK PROBĚHNE PREPARACE: „Bude třeba
opatrně stáhnout a konzervovat kůži a vypreparovat a očistit kostru. Pak je třeba vyrobit nebo zakoupit věrný model těla, na který se potom kůže
namontuje,“ říká vedoucí Zoologického oddělení
Národního muzea Jiří Moravec.
Vycpaný Tatu se poprvé představí v nové budově
Národního muzea začátkem příštího roku.

Jak zemřel miláček zoo

Gorilí sameček Tatu zahynul v pražské zoo
letos 27. července před devátou hodinou ráno.
Stalo se tak během hry, kdy rozpletl lano a obtočil
si ho kolem krku. Gorila Kamba se ho pokusila
vyprostit, ale nepodařilo se jí to.
Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek uvedl, že
smrt Tatua je nejtragičtější událostí od povodní,
k nimž došlo právě před deseti lety.

Mamut

Anketa Staroměstských novin

BAROVÝ
KALENDÁŘ
2012 živě…

Zažili jste prázdninovou
lásku a jaké to bylo?

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

N

ejeden řidič si o druhém srpnovém víkendu pěkně od
plic zanadával.
Centrem se skoro nedalo
projet, ale důvod byl tentokrát mnohem závažnější než jindy.
Staré Město cvičilo na
povodně, stavěly se zátarasy, zkoušela technika,
pytel střídal pytel a dlaň
dlaň.
Před deseti lety zasáhly
Prahu možná nejhorší
povodně v historii. To
už stojí za to, důkladně
se připravit, kdyby velká
voda přišla znovu.

Zpravy

Markéta
Mališová

Ředitelka Společnosti F. Kafky

„Každé prázdniny! A pak
jsem v září
trpěla!“

Roman
Korda

Principál Divadélka Romaneto

„Mnoho desítek
let dozadu
a bylo to hodně,
ale hodně platonické!“

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

„Tak daleko
moje paměť
raději ani
nesahá!“

Zárí

1.

lase Ruinarta
Poprvé otevřena účetní kniha Nico
em a majitelem
z Epernay, obchodníka se sukn Jeho strýc Dom
vinic, který občas prodával víno. e opatství jako
Thierry Ruinart byl mnichem v témž
Dom Perignon. (1729)
u pěti tuctů
Admirál Nelson podepsal objednávkny na palubu
láhví cherry brandy, ty měly být dodáut do Středojeho lodi Victory, jež se chystala vyplo
lgaru. (1805)
moří ke své poslední bitvě u Trafa
let Dom Pierre
Svět navždy opustil ve věku 70 Ludvíka XIV.
Pérignon, vrstevník krále Slunce s, v jehož stoa sklepmistr Abbaye de Hautviller don Chef de
pách kráčejí B. Gouez, Moet & Chan
de Cave. (1715)
Cave, R. Geoffroy a Dom Pérignon Chef
en Rafﬂes
Po dvouleté rekonstrukci opět otevř
Writers Barem;
Hotel v Singapuru i s prestižním poSomerset Maugham tam napsal n
vídku Dopis, v níž zmiňuje Millio
Dollar cocktail. Povídka se stala předlohou úspěšné divadelní hry. (1991)

11.

15.
Ludmila
Turynová

Soﬁe Frieda
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Charakterní herec
a tichý malíř

„V 17 na Slapech, jmenoval
se Honza a pořád jsme se
drželi za ruce.“

„Jmenoval se
Veron a dával
mi v noci dárky
za dveře.“

„Katuška,
Petruška,
Evička... Byly
krátké, ale
intenzivní!“

Obyvatelka
Starého Města

Jiří Jorge
Pěkný

redakce@staromestskenoviny.eu

16.

28.

Vydány akcie ﬁrmy Akcionářský pivovar na Smíchově, každá na 200 zlatých
měny rakouské. (1869)

á 10, Praha 1
www.bugsysbar.cz, Pařížsk

telefon inzerce: 777 }556 578

Dívka ze str. 3
Celer?

Foto: Youtube

Ostatky oblíbeného
opičáka Tatua převzalo
Národní muzeum. Nyní
je v chladícím boxu
v depozitáři muzea.
„Měli jsme dvojí
volbu: Dát ostatky
Tatua do kaﬁlerie,
nebo do vhodné instituce.
Rozhodli
jsme se pro Národní muzeum,“ uvedl
ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.
Preparovaného Tatua si budou moci lidé
prohlédnout na výstavě
Archa Noemova, která
začne začátkem příštího roku v Nové budově Národního muzea.
Tradiční budova v čele
Václavského náměstí

3

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu
inzerce

v zalo tělo
o vycpou.
Zpravy

se stále opravuje.
„Případ
Tatua
není z odborného
hlediska výjimečný. Je ale smutný
tragickými
okolnostmi smrti samečka a jeho mládím,“
vysvětluje
Tereza
Petáková
z Národního muzea.
Pětiletý gorilák
Tatu, miláček
zoo, se oběsil
při hře koncem července.

štěPRŮKOPNICE zdravé výživy
KVĚTA TUCHÁČKOVÁ
v nepovedeném převleku za
mrkev. Snímek je z roku 1912
ze salonu v Rytířské.

Malý oznamovatel
Tatu oslavil
pár dní před
smrtí páté
narozeniny.

PROČ INZEROVAT VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH:
Protože je na rozdíl od jiných novin
lidé čtou. Náklad 10 tis. výtisků měsíčně
do schránek bytů a ﬁrem na Starém
Městě. Po celé Praze je přes 50 odběrních míst. Čtenost je odhadována na 40
tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

inzerce

Zahrádka otevřena!
Česká kuchyně
Plzeňské pivo
Skvělé ceny

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

Těšíme se na vás!
Žatecká 17/7,
Praha – Josefov

www.ukapra.com

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.
Levně!!!

Těšíme se na vaši návštěvu!

Volejte: 739 057 571

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Zde muže
být váš
inzerát!
Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoríme

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

PŮJČKY
Pro
zaměstnance,
OSVČ a důchodce.
Volejte:

Tel.: 608 421 568
www.pujcka-kazdemu.cz
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
SRPEN / ZÁŘÍ

Karlův most
podlehl povodním

Zbořený
Karlův most
● 2. 9. 1347 byl Karel IV.
korunován českým králem.
● 4. 9. 1890 o půl šesté
ráno spadly při povodni
2 oblouky Karlova mostu,
poškozeny byly 3 pilíře
a do vody spadly 2 sochy.
Hladina stoupla až o 3
metry. Před polednem se
voda dostala až na Staroměstské náměstí.
● 14. 9. 1862 vyšlo
v Praze první číslo německojazyčného
deníku „Politik“. Založila jej
skupina českých politiků
a nakladatelů.
● 8. 9. 1939 měl premiéru nejslavnější ﬁlm pro
pamětníky „Kristián“.

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Zpravodaj

Kvuli obnově Mariánského
sloupu musel sochař prodat dum
Neuvěřitelný a mystický příběh pokračuje

Mariánský sloup
na Staroměstském náměstí
v roce 1918.

Sochař Váňa

Staré Město - Pět sochařů, kteří neúnavně pracují na obnově mystického
Mariánského sloupu, stále
věří v zázrak.
Ten by se stal, pokud by se
jim podařilo dílo dokončit. Pracují už 14 let bez
nároku na honorář. Mnohokrát to vypadalo, že
budou muset skončit, ale
vždy se našel někdo, kdo
jim pomohl.
„Teď jsme museli prodat dům, který man-

Nový semafor s odpočítáváním

Karlova ulice - V pražských ulicích se objevil
nový semafor, který odpočítá čas do doby, než na
něm naskočí červený nebo
zelený panáček.
Je umístěn na konci Karlovy ulice na přechodu ke
Karlovu mostu.

Semafor je zde umístěn
nastálo. Pokud se osvědčí, bude rozšířen i na další
místa.
V Praze je ještě na I. P.
Pavlova. Například v Japonsku je zcela běžný, na
několika místech je také
ve Vídni.

Nový
semafor

inzerce

Novinky z místních podniku
Pivnice v Soukenické 17

Velkopopovický Kozel 11° a Kozel černý za 25
Kč. Studená kuchyně. Matesy - losos za 40 Kč.
Chutná Uherská klobása za 50 Kč. Otevřeno
denně. Tel.: 604 797 334, 603 554 110.

Standard Cafe, Karoliny Světlé 33

želka zdědila,“ říká Petr
Váňa, který byl jako první
osloven, aby se pustil do
práce.
Práce jsou už skoro u konce. Sloup, který zbořili anarchisté roku 1918, by měl
opět ozdobit Staroměstské
náměstí asi za rok.

Víte, že...
Mariánský sloup na
Staroměstském náměstí
stál od roku 1650.

Stručně
● Praha 1 zvýší od ledna nájemné o 30 korun za metr
čtvereční. Místo současných 95 korun zaplatí obyvatelé 125 korun.
● Magistrát chtěl koupit
úředníkům
elektrokola
za cca 80 tisíc korun kus.
Běžné elektrokolo stojí polovinu. Magistrát nakonec
zakázku zrušil.

Antik Prague Art

STAROŽITNOSTI

VÝKUP A PRODEJ
Zlato, šperky, obrazy,
stříbro, hodiny, hodinky
a jiné starožitnosti

Adresa: Panská 1, Praha 1
Tel.: 724 937 477

Každý den překvapivá polévka, například fazolová s pórkem, mrkvový krém. Vynikající káva
(káva 100% Arabica). Dortíky. Kulturní akce.
Wi - ﬁ. www.standard-cafe.cz

Café - Pub Atmosphere, Smetanovo nábř. 14

Týdenní menu za 99 Kč (například cizrnová
polévka, kuřecí řízek s bramborovou kaší
a okurkovým salátem). Kozel 10° za 28 Kč
a Plzeň 12° za 39 Kč. Wi - ﬁ. www.atmoska.cz

VZPOMÍNÁME

Dne 23. 6. 2012 byl právě
v den svých 11. narozenin
zajet Brionek autem
v Říční ulici. Řidič spěchal na
hudební akci United Islands.
Byla to dušička prádelny a mandlu
v Hroznové ulici.
Brionku, jsi stále s námi!
Byl jsi PAN PES.
Králová Margit, prádelna, mandl, občerstvení,
Hroznová 2.

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

INZERCE STARÉ M ĚSTO POMOCÍ ESEMESKY
NÁVOD: Napište esemesku: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU.
Esemesku pošlete na telefonní číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Nabízím
spolunájem
v bytě 7+1, dům s vl. zahradou, výhled na Pražský hrad
a Petřín. K mání 2 pokoje s vl.
sociálním zařízením, max. pro
2 osoby. Tel.: 603 150 600.
●Vyměním byt na Kampě 51
m2, 1. p., v osobním vlastnictví, parkování ve dvoře za byt
cca 80 m2 i před rekonstrukcí
na Malé Straně, blízkém okolí,
ev. Břevnově. Rozdíl doplatím.
Bez RK. Tel.: 606 961 841.
E-mail: hanahazu@seznam.cz.
●Nabízím Dějepis svaté
katolické církve z roku 1859

vydaný v Brně. Psáno staročeštinou. Dále nabízím obraz
v rámu - olej, portrét malého
chlapce z roku 1932. A také 15
kusů DVD s vojenskou tématikou, nepoužité. Tel.: 733 689
372.
●Autoškola (emeritní vedoucí, 30 let praxe) soukromě
vyučuje kondiční zdokonalovací jízdy, 299 Kč za hodinu.
Tel. nonstop: 604 678 230.
●Masáže rukou. Nová péče
nejen pro stomatologické
pracovníky. Prevence přetížení šlach a vazů. Masáž u vás

v ordinaci (prokrvení, relaxace, strečink). Zaváděcí ceny.
Tel.: 724 136 080.
●Prodám Peršan modrý,
v rozích a uprostřed barevný
vzor, rozměr 2,60 krát 2,60 m.
30 let starý, dobrý stav. Tel.:
777 556 578.
●Čistírna, prádelna, mandl,
opravy oděvů ve Všehrdově.
Tel.: 603 309 493.
●Nabízím kompletní zpracování a vedení účetnictví,
daní a mezd, zastupovaní na
úřadech. Tel.: 775 654 906,
e -mail: v.kadubec@email.cz.

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

10 let od povodní: Co
když přijdou znova?

Pracovník
měsíce
SRPEN

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

1

Michaela
Madejová

Asistentka tiskové
mluvčí. Nová
posila.

Usměvavá slečna, která má
na starosti veškerou administrativu PR a komunikaci
s občany. Její pracovní nasazení i výsledky jsou hodnoceny velmi pozitivně. Za
dobu jejího působení zde
dávám 1*. -VBChcete udělat radost kolegovi z práce? Pošlete jeho
nominaci do této rubriky!
posta@praha1.cz

Průtokové
zábradlí

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

Kapr
pamětník

Stručné zprávy
z radnice

Ucpaná
škvírka
Povodeň roku 2002.
Nábřeží nedaleko
Novotného lávky.
Staré Město - Městská
část Praha 1 a magistrát
připravily k letošnímu
desátému výročí ničivých
záplav cvičení výstavby
protipovodňových hrází
v centru města.
V sobotu 11. srpna 2012
se podél řeky od páté hodiny ranní hemžili hasiči

i občané a trénovali stavění zátarasů.
Protipovodňové zábrany
byly postaveny na území
Starého Města, Josefova
a Nového Města v těchto
úsecích: Masarykovo nábřeží, Hollar (Divadelní
ulice), Smetanovo nábřeží, Karlovy lázně, Dvořá-

kovo nábřeží a Na Františku.
Účastníci si vyzkoušeli
i stavbu protipovodňové
ochrany stanice metra
Staroměstská.
Firma Pražské vodovody a kanalizace prověřila
funkčnost opatření na
kanalizační a stokové síti

v Dušní ulici. Vše bylo
shledáno v pořádku.
Cvičení doplnil doprovodný program na Slovanském ostrově, kde
se představily jednotlivé
složky integrovaného záchranného systému.
Akce přinesla řadu dopravních omezení.

● Staré Město - U velkokapacitních
kontejnerů teď bude nově stát
obsluha. Harmonogram
přistavování kontejnerů
na Starém Městě najdete
na radničních stránkách
www.praha1.cz.
● Staré Město - Na pontonu na hladině Vltavy
(mezi Karlovým mostem
a mostem Legií) proběhne 8. září třetí ročník jedinečného festivalu Praha
- Sen letní noci 2012.

Národní divadlo, pohled z mostu Legií

DŘÍVE & DNES
1890

Foto: Martin Cibulka, archiv

Dnes

VŠIMNĚTE SI: Na mostě v roce 1890 je víc lidí. Má větší zábradlí a je zakončen pompézní branou.

Kde to je

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Praze pořízené ze stejného místa na adresu:

redakce@staromestskenoviny.eu
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PŘÍPAD
SLEČNY
Proč zemřela dcera slavných
telefon redakce: 775 949 557

Jana Kopecká (†15)

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Jana ležela v kuchyni na podlaze, nad ní syčely
čtyři plynové hořáky. Pokoušeli se jí oživit, ale bylo
už pozdě. Proč se rozhodla dcera herečky Stelly
Zázvorkové a herce Miloše Kopeckého zemřít?

D

rama popisuje
herečka Květa
Fialová, tehdejší sousedka Stelly Zázvorkové.
„Zrovna jsem kojila
dceru Zuzanu. Pak
někdo zvonil. Byla
tam Nataška Gollová, že se jde podívat
na mou Zuzanku.“

Plyn

„Najednou přiběhla
Dům v Dejvicích, kde si Stella, že našla svou
Jana pustila plyn.
dceru Janu v ku-

Stella
Zázvorková

Miloš
Kopecký

(1922 - 2005)
Maminka Jany.
Roku 1946 se
provdala za Miloše
Kopeckého.

(1922 - 1996)
Táta Jany. Byl
manželem Stelly
Zázvorkové. Rozvedli se roku 1947.

Herečka

Herec

chyni. Běželi jsme
tam.
Jana ležela
na podlaze a nad ní
syčely čtyři plynové
hořáky. Můj muž
se ji ještě pokoušel
oživit, volal se lékař,“ vzpomíná Květa
Fialová.
Stella Zázvorková tehdy žila se svou dcerou
Janou v tzv. hereckém
domě v Dejvicích. Miloš Kopecký s nimi
nebydlel, byli již 13 let
rozvedeni.

„Nataša se ke mně
naklonila a šeptá:
Květo, ona má u nosu dvě kapičky krve.
To je špatně,“ říká
Květa Fialová.

Svědci

Všechny okolnosti nasvědčují tomu, že šlo
o demonstrativní pokus o sebevraždu.
Jana se pokusila zabít už předtím, údajně
kvůli tomu, že se jí rodiče podle ní málo věnovali.
Osudovou roli při posledním pokusu zřejmě
sehrála herečka Nataša Gollová, kolegyně
Stelly z divadla.

Te}ma

Jana si prý pustila plyn
v době, kdy se její maminka běžně vracela
z práce.
Zřejmě plánovala, že ji
najde včas a už ji nebude nechávat doma
samotnou. Možná dokonce zahlédla oknem,
jak její matka stojí před
brankou.
Jenže Stella se před domem zapovídala s Natašou Gollovou. Když
dopovídaly, Stella šla
do svého bytu a Nataša
zazvonila u dveří Květy
Fialové.
Stella přišla domů,
hned mezi dveřmi ucítila plyn. Běžela do kuchyně a tam našla na

Nataša
Gollová

Květa
Fialová

Pavel
Háša

Vlastimil
Brodský

(1912 - 1988)
Kolegyně Stelly
z divadla ABC.
Předválečná
ﬁlmová hvězda.

(*1929)
Kolegyně
a sousedka
Stelly Zázvorkové
z hereckého domu.

(1929 - 2009)
Manžel Květy
Fialové. Bydleli
spolu v hereckém
domě v Dejvicích.

(1920 - 2002)
Byl svědek na
svatbě Stelly
a Miloše. Spáchal
sebevraždu.

Herečka

Herečka

Režisér

Herec

Stella
(vlevo)
Smetanovo
nábřeží 16.
sTady
Janou
žilakrátce
a zemřela.
po narození.

Stella s Janou (8) doma,
kde Jana později zemřela.

NY
J.
ch herců
z titulni} Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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Kalendárium
Starého M ěsta
SRPEN, ZÁŘÍ

KAROLINA
SVĚTLÁ
spisovatelka

MILOŠ
KOPECKÝ
herec

MARIE
PODVALOVÁ
pěvkyně

MARIE
MOTLOVÁ
herečka

zemi svou dceru. Rozeběhla se k ní a pokusila
se ji oživit. Bylo to však
marné.

Záchranka

Pak zazvonila na Květu
Fialovou. Její manžel
režisér Háša okamžitě
běžel pomoci k Janě,
ale ani on neuspěl. Zavolali záchranku, která
Janu odvezla.
Dceru slavných rodičů Janu Kopeckou
pohřbili na hřbitově
v Motole.
„Byl to demonstrativní pokus, který
dopadl špatně,“ říká
ﬁlmový architekt a synovec Stelly Zázvorkové pan Jan Zázvorka.

● Jan Masaryk
* 14. 9. 1886 Praha
† 10. 3. 1948 Praha
Syn prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, jeden z nejvýznačnějších diplomatů první
poloviny 20. století.
● Marie Podvalová
* 5. 9. 1909 Čakovice
† 16. 5. 1992 Praha
Operní pěvkyně, sopranistka, dlouholetá sólistka opery Národního divadla.
● Miloš Kopecký
* 22. 8. 1922 Praha
† 16. 2. 1996 Praha
Divadelní a filmový herec,
národní umělec, člen činohry Divadla na Vinohradech. Pár let bydlel v Dušní
ulici.

Ztráta

Stella Zázvorková měla
svatbu s Milošem Kopeckým krátce po 2.
světové válce, kdy se
vrátil z pracovního tábora.
Vzali se a narodila se
jim dcera Jana. Vychovávala ji teta, protože
Stella i Miloš neměli
čas.
V roce 1959 se Stella
s Janou přestěhovala do bytu v hereckém
domě divadla ABC.
Jana se pocitu, že se jí
rodiče dostatečně nevěnují, nezbavila.
Její matka se s tragédií
nikdy nevyrovnala. „Je
to, jako když vám
useknou prst. Naučíte se s tím žít, ale
vždy už ho budete
postrádat,“ říkávala.
Nikdy se už nevdala ani
neměla děti.

● Karolina Světlá
* 24. 2. 1830 Praha
† 7. 9. 1899 Praha
Spisovatelka. Její dílo a život velmi ovlivnilo přátelství s Janem Nerudou (měla s ním milostný vztah)
a s Boženou Němcovou.
● Antonín Dvořák
* 8. 9. 1841 Nelahozeves
† 1. 5. 1904 Praha
Jeden z největších hudebních skladatelů všech dob,
světově nejproslulejší a nejhranější český skladatel.
● Marie Motlová
* 1. 5. 1918 Bor u Tachova
† 26. 8. 1985 Praha
Herečka, známá především
z filmové trilogie o rodině
Homolkových. Pro film ji
objevil režisér Jaroslav Papoušek.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

Víte že...

Miloš Kopecký měl
celkem pět manželek.
Ta poslední se také
jmenovala Jana.

MILOŠ KOPECKÝ veze nevěstu Stellu k oltáři ve stylu Švejka.

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo
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Hra

KampaNula

Charitativní projekt za podpory Staroměstských novin
Nadační fond

KampaNula,
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Beneﬁční akce „Prostřený
stůl“ ve čtvrtek 13. září 2012
(18 - 21 h) na Maltézském
náměstí na Malé Straně
ve prospěch Konzervatoře
Jana Deyla a Střední školy pro zrakově postižené +
Nadaci Artevide.
● Navštěvníci si koupí vstupenku s vyznačenými nápoji a jídly
k odběru. Tyto dobroty poskytnou KampaNule restaurace
a vinárny z okolí.
● Hosté si sednou na židle ke
stolu dlouhému 60 metrů, který bude stát na dlažbě po celé
délce náměstí bez aut.
● Budou naslouchat hudbě
žáků školy, kapely HaFstudia
a Muzikantů z Kampy. Mohou si koupit i více vstupenek
a třeba vůbec nic nejíst, jen akci
podpořit.
● V podloubí školy bude umístěna prodejní výstava obrazů
zrakově postižených dětí - Nadace Artevide. Z výtěžku z prodeje vstupenek se zakoupí pro
studenty a děti školní a výtvarné pomůcky…

Co dále chystá
KampaNula
R

VD

K

…

...

● Podporu IV. Malostranskému vinobraní v sobotu
22. září - jde o občany oblíbenou Horňáckou folklorní akci
v parku Kampa.

● Dále připravována na začátek
října SVATOVÁCLAVSKÁ
BENEFICE pro ARTEVIDE
v sále Martinů - koncert s aukcí
uměleckých děl!
● Doplňuje se program UČENÝCH TOULEK á 14 dní
o středách od 10. 10. Cyklus
vyvrcholí 5. Konferencí Kampa Střed Světa, koncem února
2013.
● VLASTIVĚDNÝ VÝLET za
„Únětickou newkulturou“ bude
v sobotu 10. 11. Dopoledne
vlakem a pěšky do Únětic. Pivovar a Kravinárna. Čtení básní - Kravin D+H Sanatoria (Dr.
Hůlka a Dr. Dlabala).
(Další výlety budou za Knovízskou kulturou a do Ladových
Hrusic.)
● 10. 11. v sobotu večer bude
i MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL v Malostranské besedě (s podporou KampaNuly).
● MIKULÁŠSKÁ KAMPANULY. V pátek 7. 12. na Baráčnické rychtě. Mimo jiné zahrají Dobré ráno Blues Band
Matěje Ptaszka.
● V neděli 9. 12. ADVENTNÍ
odpoledne. BETLÉMSKÁ
SBÍRKA a Vánoční strom na
Betlémském náměstí.
● 24. 12. Tradičně Štědrodenní
SVAŘÁK + HaF KOLEDY
pod Karlovým mostem.
Napsal a za správnost
odpovídá -kuč-

Učené toulky - vycházky s humorem

UČENÉ TOULKY - vycházky a sedánky s humorem
i poučením, á 14 dní střídavě na pravém a levém břehu připravili Nápadníci (co
mají nápady):

● Dr. Hůlek (Klementinum II
a Esoterické toulky s numer.
a tarot. vhledy) ● Dr. Kábele
(Bývalé hostince Malé Strany)
● E. Brikcius (Toulky Happeningem + Kulturní ekumeny

na Strahově - pondělí 19. 11.:
Dr. Červený a Malá Strana) ●
Dr. Sedmík (Dějiny prostituce II - bývalé nevěstince Starého Města) ● J. Rybář (Tajné
dějiny OPBH na Malé Straně)

Příběhy domu Starého M ěsta
U Zlatého jednorožce (U Bílého koníčka)
Staroměstské náměstí 20.
Knihkupec W. Ch. Gerle zde r.
1781 otevřel první čítárnu časopisů a půjčovnu knih. V letech 1838 - 1839 zde bydlel K.
H. Borovský a r. 1848 zde B.
Smetana zřídil hudební školu.

30 Kč

SN TRICET
na tel.
číslo 902 11 30

K. H. Borovský

Foto: Archiv SN

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

● Ing. P. Hejma (Vojta Náprstek) ● Dr. Kučera (Podzemím
hradeb Menšího Města) ● R.
Haendl (Manželka sv. Václava Jiřský klášter) ● S. Kalousková
(Jan Zrzavý a Malá Strana).

Vaše advokátní poradna

Co mi hrozí za rvačku?

OTÁZKA: Tak nějak jsem
se popral a vyrazil soupeři
zub. Kolik mi hrozí?
ODPOVĚĎ: Vámi použitý výraz rvačka zná trestní
zákon velmi dobře a výši
trestu upravuje trestní
zákoník v § 158. Pokud
soud prokáže, že jste se

pral úmyslně, tedy nikoli
v nutné obraně, můžete
být uvězněn až na jeden
rok, pokud při činu někomu těžce ublížíte na zdraví, pak trest může být až 5
let odnětí svobody. Smrt
způsobená při rvačce se
trestá až 8 lety vězení.

JUDr. Monika Krobová - Hášová

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Advokátka 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

D
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Komentáře, básně,
glosy, minifejetony
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Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Glosa

Olympijské
hry u nás
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

ak by asi vypadal zahajovací ceremoniál
olympijských her,
kdyby se konaly v Praze?
První, na plochu pražského stadionu, nastupuje
Věstonická Venuše.
Při pohledu na její tvary
se na nás hned sesype kritika, že nám olympiádu
sponzorují světové řetězce rychlého občerstvení.
Za zvuku Smetanovy Vltavy pak vyroste uprostřed stadionu maketa
Karlova mostu, kde dvě
stě dobrovolníků předvádí, jak jsme to v 17. století,

J

právě na Karlově mostě,
nandali Švédům.
„Nic nemůže zkazit slovácká Jízda králů“. Vypadá to tak. Kroje, pentle,
krojovaný mládenec na
koni. Plejáda barev deﬁluje. Stadion šílí.
Předseda olympijského
výboru prohlásil, že je to
poprvé, kdy zahájení her
provází travesti show.
Ještě že u toho nejsou
sportovci.
Ti se na stadion vůbec
nedostali, protože registr
sportovců zkolaboval.
Například, vzpěrači jsou
zatím registrováni na běh
110 metrů překážek a podobně.
Ještě že se olympijské
hry v Praze nekonají a my
můžeme v klidu u jednoho oroseného ostřížím
okem sledovat, jestli jim
to v Londýně všechno
klaplo.
Srpen 2012

Repro: Humoristické listy

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

V cirkuse. „Můj manžel továrník s kůží se praštil přes kapsu a koupil mi nový
automobil.“ „Tak to si musím koupit nové boty. Teď budou jistě o mnoho dražší.“

Zveme vás

na zápisy do HaFstudia
od 3. do 13. září Během září ukázkové
hodiny zdarma. Další
15 - 18. 30 h!
informace o programech

Praha 1, Ostrovní 16•e-mail: haf@hafstudio.cz•tel.: 603 181 001

Dopolední umělecký program pro děti od 2
do 6 let. Program je koncipován tak, aby bylo
možné ho využít jako dopolední školku.
Pondělí - pátek od 8,30 do 13,00.
Program: výtvarné, hudební, pohybové,
drama hrátky, komunikační a logické hry…

Anglické odpoledne
Pro děti od 6 do 12 let.

Výtvarná dílna a dramatika, vedené pouze v angličtině.
Hlavním smyslem tohoto programu je
osvojení hovorové angličtiny přirozenou,
nenásilnou formou. Výtvarná a dramatická
výuka je v tomto případě prostředkem, jak
toho dosáhnout.

Sourozenci v jednom odpoledni

Titulní strana Staroměstských novin č. 7/ červenec 2012

Dopis
ážená redakce, díky
za vaše skvělé noviny, které jsou čím
dál lepší. Parádní bylo

V

i poslední číslo o záhadné
smrti herečky Kláry Jernekové.
Velice ráda jsem si též přečetla o nové podobě stánků pro buřty na Václavském nám. T. Skálová

Pro všechny vaše děti od 3 do 12 let.
Výjimečně výhodné slevy pro sourozence,
podle počtu dětí i kroužků.
Program na výběr:
•hudební, výtvarné, drama hrátky,
ﬂétnička, tanečky - pro předškoláky
•sborový zpěv, klavír, herectví, výtvarná
dílna, tanečky - pro školáky
Program řeší pobíhání mezi kroužky,
dětem zvolíte program, přivedete je najednou a společně si je odvedete.

Kreativní dílna - rozvoj
výtvarného cítění a zručnosti
Pro děti od 6 do 12 let.

Práce s různými materiály, výroba loutek,
šperků, kašírování, koláže, muchláže,
vitráže….
Komiks hrátky pro předškoláky
i školáky
Dětské divadlo pro zájemce od
10 do 20 let
Přípravky na SŠ, VŠ výtvarný obor
Přípravky na SŠ, VŠ dramatický obor
Pro dospělé:
kresba - malba - móda - ﬁlmové a televizní herectví - výtvarno pro nestárnoucí
seniory
Dětem i dospělým:
klavír - kytara - elektrická kytara - baskytara
- bicí nástroje - zpěv
HaF trvale podporuje MČP1

www.hafstudio.cz

HaFstudio od září 2012 nabízí:
HaFík miniškolka

na: www.hafstudio.cz
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
zmístního
místního
kulturního života

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

Ondřej Havelka zve
na koncert

Zpěvák Ondřej Havelka
s Melody Makers vystoupí
13. září v Divadle Bez zábradlí. Havelka, který je
plachý v soukromí, ale na
jevišti rád improvizuje,
slibuje nejlepší kousky
z repertoáru.

Foto: Archiv

Basiková se stěhuje
na Staré Město

LENKA Vlasáková s Janem Dolanským tvoří usměvavý
pár a na divadle i ve ﬁlmu jdou z role do role.

Kdy už se konečně vezmou?

Herečka a čtyřnásobná
maminka Lenka Vlasáková (Městská divadla pražská) a její přítel herec Jan
Dolanský (Národní divadlo) spolu žijí přes deset
let na psí knížku, ale ještě
si neudělali čas na svatbu.
„Několikrát už jsme
plánovali, že bychom
K

se vzali. Ale doteď
jsme to nestihli,“ prozradila herečka.
Jan je o šest let mladší.
„Do té doby jsem měla
starší partnery,“ připouští Vlasáková, kterou
diváci velmi dobře znají
z ﬁlmu Ženy v pokušení
nebo ze seriálu Ulice.

Kulturní nástěnka
SRPEN - ZÁŘÍ

Letní soutěž HaFstudia pro
děti od 6 do 15 let. Pošlete
své fotky, kresby, malby, koláže
komiksy na téma: 1. Nejzajímavější živočich, kterého jsem
o prázdninách potkal(a). 2. Nejzajímavější rostlina, jakou jsem
o prázdninách viděl(a). 3. Nejkrásnější místo, které jsem o prázdninách navštívil(a). 4. Nejzábavnější příhoda, kterou jsem
o prázdninách prožil(a) - vyjádřeno komiksem. Díla pošlete mailem na: haf@hafstudio.cz nebo na adresu: HaFstudio, 110 00 Praha 1, Ostrovní 16. Uzávěrka 31. 8.
Film - Středy 15., 22. a 29. 8. v 20 h - KDO
SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? Rock Café, Národní 20 - Legendární ﬁlm
USA z roku 1966. Skvělá Liz Taylor v psychologickém snímku. Vstup zdarma! Více:
www.rockcafe.cz
Koncert - Čt 23. 8. v 21 h - DEMON ALISA/HOST: VARHAN ORCHESTROVIČ
BAUER - Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1., tel.:
774 624 677 - Filmový symfonický večer. Více
info: www.bluessklep.cz
Divadlo - Po 10. 9. v 19 h - BLACKBIRD
- Divadlo Kolowrat, Ovocný trh 6 - Dramatické
setkání muže a ženy, které kdysi pojila velká
láska. Hrají J. Štěpnička, J. Pidrmanová. Info:
www.narodni-divadlo.cz
Divadlo - 10. a 19. 9. v 19 h - EGON TOBIÁŠ: DENNĚ (PONÍCI SLABOSTI) - Divadlo Na zábradlí, Anenské nám. 5 - Detektivní
komedie. Mordparta Aneňák. Hrají P. Čtvrtníček, M. Mejzlík, I. Chmela… www.nazabradli.cz

Zpěvačka Bára Basiková
po 21 letech opustila velký
byt v Karlíně a přestěhovala se. „Vrátila jsem se
na Staré Město. Těším se
na to, jak si to tu v centru
budeme s manželem a synem užívat,“ dodala Bára.

Petr Kostka znovu
v Sanitce i ve Viole

Herce Petra Kostku, který společně se svou ženou
Carmen Mayerovou vystupuje ve Viole v představení Jak se co dělá, si opět
zahraje doktora Mádra

Ondřej
Havelka
HEREC

Bára
Basiková
ZPĚVAČKA

v seriálu Sanitka 2. Nových
třináct dílů se bude vysílat
příští rok.

Zemřel herec
Milan Riehs

23. července zemřel ve
věku 77 let herec Milan
Riehs (Divadlo za branou,
Činoherní klub, Divadlo
S. K. Neumanna…). Naposledy se herec na divadelních prknech objevil
v Činoherním klubu, kde
si zahrál roli starého učitele v komedii Milana
Kundery Ptákovina.

Divadlo Na zábradlí
se těší na diváky

Divadlo Na zábradlí se

Petr
Kostka
HEREC

Milan
Riehs
HEREC

poctivě připravuje na další sezónu a těší se na diváky opět od září v sezóně
nazvané Nepřizpůsobiví?. Můžete se opět těšit
na dramaturgicky zajímavá představení se šikovnými herci. Na zábradlí
např. hraje Igor Chmela,
Petr Čtvrtníček, Natálie
Drabiščáková, Pavel Liška, Magdalena Sidonová,
Bohumil Klepl…

Petr Bende slavil
v divadle

Zpěvák Petr Bende (Superstar) oslavil koncertem 14. srpna v Divadle
Bez zábradlí své 35. narozeniny. Gratulujeme!

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

Franz Kafka: Proměna /XXI./

MINULE: Brouk Řehoř sází vše na jednu
kartu. Nic jiného už mu ani nezbývá...

Bolest hlavy

O

zvalo se hlasité
bouchnutí,
ale
žádný
zvláštní
rámus to nebyl.
Trochu ztlumil pád
koberec, též hřbet byl

Seriál

pružnější, než si Řehoř
myslel, odtud ten dosti
nenápadný, tlumený
zvuk. Jen na hlavu nebyl dost opatrný a uhodil se do ní; kroutil jí
a vzteky i bolestí ji třel
o koberec.

Franz Kafka

Slavné místní ženy

Anna Ferencová

Herečka, studovala na Starém Městě

[

Čerstvé zprávy z vesnic
na druhé straně řeky

Ferenc
Futurista
TÁTA

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

Eman
Fiala

Koutek pro chytré hlavy

STREJDA

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

?

Otázka: Na jakém domě
(roh) je umístěn tento kamenný zvon?
Nápověda: V domě se
zřejmě narodil král Karel
IV. (roku 1316).

Minule: Dům U Božího oka, dříve U Tří
obrázků v ulici Malá Štupartská 7.
Správně: Jan Náhlovský, Jana S.

Foto: Martin Cibulka

[

Co nového
za vodou

Ach ta hlava! Kdyby ta
šla vyklepat jako koberec! Ale co dál?
Dozvíte se příště!

(1883 - 1924):

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

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

www.ekytky.cz, t.:

11

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

ANNA FERENCOVÁ (* 25. května 1927)

A

nna Ferencová (vl.
jménem Fialová)
se letos dožívá
85 let. Pseudonym přijala po svém slavném
otci, herci Ferenci Futuristovi. Již jako studentka pražské konzer-

Darja
Hajská

KOLEGYNĚ

vatoře (Staré Město)
stála před kamerou
ve ﬁlmu Bláhový sen
(1943). Napsala knihu
„Hříchy Anny Ferencové“. Téměř 40 let
hrála v divadle v Pardubicích.

Na internetu: www.
malostranskenoviny.eu
Malostranské noviny
vycházejí vždy 1. dne v měsíci v nákladu 10 tisíc
výtisků. K mání jsou zdarma na 45 odběrních místech, např. Akademii věd.

Sudoku pro nenáročné

1 3 2 1 3 2
2 3 2 1 3
2 1 3 1

Ještě línější
Pro líné
NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.

IV. MALOSTRANSKÉ

PLATBA
SMS

V I N O B R A N Í

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

sobota 22. září 2012

Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

Sn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Zde muže
být váš
inzerát!
Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoríme
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

DOZVUKY HORŇÁCKÝCH
SLAVNOSTÍ

park Kampa - Malá Strana, Praha 1
program:

Od 14 hod v parku Sklizeň „malostranského vína“,
košt burčáků, vín, klobás a slivovice z Moravy a Čech

Hrají: Hudecká muzika Martina Hrbáče, Horňácká
cimbálová muzika Petra Mičky, Horňácká cimbálová
muzika Kubíci, gajdoš Ivan Urbánek s hudci, taneční
soubor Suchovjan ze Suchova, sólisté, tanečníci a sbory
z Velké nad Veličkou, Kuželova, Javorníka, Lipova,
Muzika a sbor Slováckého krúžku v Praze…
Spolupořádají:

Komunitní centrum Kampa, Biograf - Letní
poloha, kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti
z Kampy, Agentura Antonína Vrby,
s podporou Hejtmana Jihomoravského kraje,
Městské policie a MČ Praha l, Vojanových
sadů s.r.o., ČOS – Sokola, KampaNuly, o.s…

VSTUP VOLNÝ!

VITAJTE!

Seženete i v Brně

Příští číslo vychází
15. září
Za víru a práci
na Mariánském
sloupu pro
Staroměstské
náměstí.
PETR VÁŇA

„Proč čtu

Orloj a d´áblovo oko

Staroměstské náměstí a přilehlá země
rloj je podle
jedné
méně
známé pověsti
též dílem tajemného kazatele jménem
Rasach. Tento uctívač archanděla Uriela byl prý vyslán peklem, aby na zemi
stvořil tzv. ďáblovo
oko. Proto se pohledu na orloj vyhýbalo mnoho učenců.
Orloj prý žije z energie obdivovatelů.

Legendyi
a pov ěst

O

sochař, Mariánský sloup
VÍTE O NĚKOM, kdo si zaslouží
modré okénko? Napište na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu

Zvířata
Starého Města
Posílejte podobné fotky
redakce@staromestskenoviny.eu

Tady to je

Foto: Helena Šulcová

Modré okénko
dnes získává...

Volejte pana Martina Cibulku
777 122 009. Čtěte též v Kavárně
Vladimíra Menšíka (Veselá 3).

„Super zajímavosti
z oblíbené Prahy!”

IVA HAVRDLÍKOVÁ
cvičitelka aerobiku
z Turnova na ostrově
Cres v Chorvatsku.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu

za jeden výtisk pošlete SMS:

BABOČKA PAVÍ OKO
Fotograﬁi z ostrova
Žofín zaslala čtenářka
Jana Novotná

SN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

STAROMĚSTSKÝ orloj

TUDY prý ďábel vidí z pekla na zem...

45 odběrních míst

inzerce

Sloupek Václava Koubka
HARMONIKÁŘ Václav
Koubek si rád žije na
Starém Městě Na
Můstku. Jak sám říká, odjíždí, jen když
musí a když už musí,
tak hurá do veselých
Chotěmic.
Teď píše pro STAROMĚSTSKÉ
NOVINY
povídky, které s chutí
uveřejňujeme.

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. Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3.
Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555.
Café Therapy, Školská 30.

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. 8 / srpen 2012 / III. ročník.

Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner.
Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Martin Cibulka, Jiří Pěkný, Helena Šulcová, 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.

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.

P

Teta Jestli
(V.)teď řekne ne, tak

od ručníkem jak
růžová rybka se
jí zaleskla... Je
nahá! Zhluboka dýchám, sotva popadám
dech. Stalo se
mi to. Mráz mi
jde po zádech
a chvěji se v celém těle, vibruji. Reparát, učitelé a jejich karikatury
jsou mi lhostejné.
„Květo, můžu ještě jednou ten polibek?“
A sám jsem se lekl své
troufalosti.

je to malér. Tak blízko vedle jejího voňavého těla. A už stojím
nad ní s těmi svými
malými kalhotami. Květa se
usmála a náhle
povolila
rysy
a jemně mne
pohladila.
„Ty jsi blázínek.
Vždyť na sebe máme celý týden.“
A ručník sjel z jejího
voňavého těla.
-KONECPříště: ZÁPASNÍK

Seriál

vÁclav
koubek
všechny srdečně
zve na letnÍ:

vesnickÝ
hudebnÍ
klub
chotěmice
info:
www.vaclavkoubek.cz

