Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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. 10 / roč. III
15. října 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

HEREC JINDŘICH PLACHTA

Staroměstské
servírky

PŘÍBĚH STATEČNÉ
LÉKÁRNICE

redakce@staromestskenoviny.eu

Miss
Ty čka

Foto: Helena Šulcová

Čtená ř
píše noviny

SLEČNA GÁBINA
z JOE CAFÉ PRAGUE (pasáž
Platýz) nabízí specialitu - výbornou belgickou horkou čokoládu
na tyčce za 65 Kč a k tomu
domácí linecký koláč za 35 Kč.

PÁTERNOSTER
V PROVOZU

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

4. beneﬁční večer

4.
MALOSTRANSKÝ
CANDRBÁL
VE STYLU
LET ŠEDESÁTÝCH

Sobota 10. listopadu
od 19.30 hodin
Malostranská beseda
Vstupné 200 Kč

Více informací
na str. 12

STR. 5
NADACE ARTEVIDE

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

Zde muže
být váš
inzerát!
Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoríme

Koláž: SN

O

smělila jsem se, oslovila
ho a řekla mu, co je s Vilmou. Nechal si to ještě
jednou opakovat, pak zdvihl
klobouk k pozdravu a rychle
odkráčel pryč. Viz str. 6 a 7

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.

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Sn tric

et

Pondělí 12. listopadu
v 19 hodin

Akademie múzických umění
Praha 1, Malostranské náměstí 13

Vstupné 150 Kč
Více informací na
straně 10

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

18 °C

ŘÍJEN: Je čas dát pápá
teplotám nad 25°C a těšit
se na pěkný podzim.

Důležité
telefony

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

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

Do octa
zavařené ovoce

Vezmi 1 kilo cukru, 1/4
kila dobrého vinného
octa, 10 hřebíčků, kousek skořice a nech to...
www.recepty-rettigova.cz

Číslo
Císlo měsíce

16

kabin má opravený
páternoster, který jezdí na radnici Prahy 1.

Úvodník

Páternoster
už funguje!

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Na Václavském náměstí už
jsou nové odpadkové koše
Vida! Vypadají jako ementál a jsou „hrabánívzdorné“

Jejda! Na Václavském náměstí se
začátkem
října
objevily nové odpadkové koše.
Už do nich nepůjde
házet odpadky zdálky. S pytlíkem nebo
táckem od buřtu bude třeba jít až k nim
a vsunout ruku do
otvoru. Magistrát považuje jejich emen-

tálový vzhled za moderní, bezdomovci
mají konec s hrabáním.
Za 116 kovových
nádob zaplatil magistrát 1,4 milionu
korun.
Po novém roce pak
čeká náměstí výměna stánků s buřty
a novinami a záhy celková rekonstrukce.

Rohlík
tudy

Diamantová svatba
Staré Město - Manželé
Houdkovi oslavili dne 3.
října na Staroměstské radnici diamantovou svatbu
(55 let spolu). Seznámili se
ve vodáckém oddíle. Dodnes vzpomínají na to, jak
spolu postavili motorový
člun. Bydlí v Benediktské.

1957



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

1912

BAROVÝ
KALENDÁŘ
2012 živě…

Co deláte, kdyz je v centru
Prahy pošmourno?

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
„Odjedu do
Bretaně, kde je
ještě hůř!“

Roman
Korda

Petr
Skála

Orlojník StaroPrincipál Divadélka
městského orloje
Romaneto
„Hrajeme divadlo
„Já pošmourno
pro děti stejně
nevnímám.
zodpovědně a vesele, Dělám to, co vždy,
jako když je hezky.“
takže nic.“

Listopad

narodil autor
V Jefferson County, New York, sečky profesor
historicky první barmanské příru
Jerry Thomas. (1830)
něhož slovo
Soudce Berruti vynesl rozsudek, podle
a nelze je proto
limoncello má všeobecnou povahu
0)
vyhradit pouze jednomu výrobci. (200
dil svým
potvr
rca,
Mallo
Jaume II., král ostrova
Vilanova v Perpatentem, vydaným Arnauovi de ol ke kvasícímu
pignanu, povolení přidávat alkoh mutages, vevinnému moštu a vytvářet tak tzv. (1299)
doucí ke vzniku Vins Doux Naturels.
r v ManhaJenny Churchillová uspořádala dinnena, čerstvéttan Clubu pro Samuela Jonese Tilde
této příležitosti
ho guvernéra státu New York; při
tail. (1874)
byl podáván poprvé Manhattan Cock

1.
10.

17.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Radnice
prodala 35
bytů

Staré Město - 154 milionů korun získá MČ Praha 1
prodejem 35 obecních bytů.
Přihlásilo se 211 zájemců, do
užšího kola výběru pak prošlo
110 přihlášených.

Anketní otázka Staroměstských novin

H

urá! Milovníci adrenalinu a návštěv
úřadů (hm, tato
kombinace není zase tak
běžná) si mohou zavýsknout.
Po tříměsíčním půstu začal fungovat páternoster
na radnici Prahy 1 ve Vodičkově ulici.
Opět se tu otvírá prostor
pro žert, tak oblíbený zkušenými pasažéry, kterým
častují nováčky: „Když
zapomenete
vystoupit,
kabina se otočí vzhůru
nohama a vám se přinejmenším vysypou kapsy.“

Zpravy

Koláž: Staroměstské noviny
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Ludmila
Turynová

Obyvatelka
Starého Města
„Poctivě nakupuji
a tahám tašky
s nákupem stejně
jako jindy.“

Anna Marie
Höppnerová

Mluvčí mladé
generace
„Chodím na představení Divadélka
Romaneta, při nich
se nasměju
a je mi teplo.“

Jiří Jorge
Pěkný

Charakterní herec
a tichý malíř
„Nedá se nic
jiného dělat, než
myslet na slečnu
Jitku.“

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

18.
28.
22.
28.

New York Bar, nyní Harry’s New York
Bar, zahájil činnost na své neměnné
)
adrese Paříž, rue Daunou 5. (1911
Letecký nálet zlikvidoval
lihovar ﬁrmy Luxardo
v Zaře, proslulý produkcí
vynikajícího maraschina
a sambuky. (1943)

10, Praha 1
www.bugsysbar.cz, Pařížská

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

3

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Policie rozehnala levitující
mladíky. Jak to kouzlo dělali?

Dívka ze str. 3

Cimbál?

Foto: Youtube

Trubka
vedoucí
rukávem

Koláž: Staroměstské noviny

ště

Široký
podstavec

Skryté
sedátko
Staré Město - Policie
vyhání z ulic mladíky, kteří předstírají, že levitují.
„Nejde o levitaci nebo
o nějaké umění, ale
o podvod,“ tvrdí strážníci. Mladíci prostě sedí

na železné konstrukci,
kterou mají přikrytou
hábitem. Rukávem jim
vede tyč, na jejímž konci je upevněné sedátko.
Celá soustava je umístěna na podložce, která

KRÁSNÁ ZUBEJDA.
Do Prahy ji přivezl v roce 1858
Vojta Náprstek jako součást
svého projektu o přirozeném
splývání kultur.

je kvůli rovnováze přes
metr široká. Před sebou
mají „umělci“ položený
klobouk na peníze od kolemjdoucích. Strážníci se
domnívají, že jde o obyčejnou žebrotu.

„Vlastně jen tak sedí. To
není umění, ale žebrota,“
míní strážníci.

Víte že...
Mág David Copperﬁeld
si tak vydělal miliony.

Malý oznamovatel
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

INEC
T
S
O
H

U ROT
UNDY

Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!
Teplá a studená kuchyně Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

Otevřeno pondělí až pátek 10 - 23 h, víkendy 11 - 23 h
Adresa: Karolíny Světlé 17, Staré Město, Praha 1

Telefon:
224 227 227

MUNGOBAR - Kamzíková 8
... útulný BAR na STARÉM MĚSTĚ
Svijany 0,5 l .... 32,- Kč
Espresso ......... 36,- Kč
Víno 0,2 l ......... 36,- Kč

PŘEKVAPIVĚ NÍZKÉ CENY

Denně od 11. 00 do 22. 00 h

SLEVA 10 %
pro studenty
a obyvatele
Starého Města

Česká kuchyně
Plzeňské pivo
Skvělé ceny

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

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

na tel.
číslo

www.ukapra.com

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.
Levně!!!
Volejte: 739 057 571

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

PŮJČKY
Pro
zaměstnance,
OSVČ a důchodce.
Volejte:

Tel.: 608 421 568
www.pujcka-kazdemu.cz

Zde muže být
váš inzerát

Volejte hned tel. číslo:

777
556 578
nebo e-mail: inzerce@

staromestskenoviny.eu

30 Kč

Polední menu za 85 Kč!

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

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Zpravodaj

Počet kasin bude zřejmě
snížen na nešťastných 13

Jako by to
bylo včera
ŘÍJEN / LISTOPAD

Zámky už lezou
na Staré Město

Foto:Martin Cibulka

Bedřich Smetana
přestává slyšet

Nové zprávy ze
Starého Města

Karel

cově (dnes Stavovském)
divadle je premiéra opery
Don Giovanni od W. A.
Mozarta.
● 20. 10. 1874 Bedřich
Smetana přestává slyšet.
V každém jeho kalendáři
následujících let je toto
datum zaškrtnuto.
● 3. 11. 1918 byl stržen
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí.
● 11. 11. 1938 měla premiéru komedie „Škola základ života“.
● 28. 10. 1918 byl v Praze vyhlášen samostatný
československý stát.

Žertovná koláž: Staroměstské noviny

● 29. 10. 1787 v Nosti-

Jan

Míra
Magda

Letos Václavák
už jen s auty

Odvážná
skupinka

N

a Starém Městě
to budou mít hazardní hráči těžší.
Radnice dovolí provozovat hazardní hry pouze
kasinům ve velkých hotelích, které mají oﬁciální
licenci. Například na Vác-

lavském náměstí by měly
být kasina pouze v hotelích Ambassador a Jalta.
Návrh ještě musí schválit
magistrát. Z 58 míst, kde
se provozuje hazard, by
mělo zůstat pouhopouhých 13 s tím, že do roku

2015 by měla kasina zmizet z centra úplně.

Víte že...
Kasina přispívají do rozpočtu Prahy 1 pěkných
50 milionů Kč za rok.

inzerce

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

Tzv. Zámky lásky, které
věší turisté na zábradlí
a ploty Malé Strany, už
dotírají i na staroměstský břeh. Hrozny zámků
různých velikostí a barev už hyzdí sochy na
Karlově mostě.

Novinky z místních podniku
V Cípu, Richtrův dům - Michalská 25

Nově otevřená restaurace. Tankové Krušovice
10° za 29 Kč. 1/4 kachny, zelí, knedlík za 94 Kč.
Polední hotová jídla 68 Kč až 88 Kč. Rezervace:
775 007 107, www.vcipu.cz

Bar Konírna, Anenská 11

Václavské náměstí bez
aut, tohoto přepychu už
si letos chodci neužijí.
Naposledy tu panoval
všeobecný zákaz vjezdu
v neděli 6. října. Děti tu
skotačily na koloběžkách
a skákaly v nafukovacích
hradech.

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

Útulná hospůdka nedaleko Karlova mostu, rozumné ceny. Bernard 10° za 26 Kč. Specialitou
je rozšířený sortiment salátů a dobrot k pivu.
Tady to žije! www.facebook.com/bar.konirna

Café NONA (kavárna Nové scény), Národní 4

Možnost potkat známé herce! Super výhled
na centrum Prahy z 3. nadzemního podlaží.
Espresso za 29 Kč. Moučníky, dorty, poháry
a občerstvení. W i - ﬁ. www.cafenona.cz

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

INZERCE STARÉ M ESTO 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.
●Hledám učitele španělštiny, nejlépe rodilého mluvčího. Jsem začátečnice. Tel.: 777 556 578.
●Úklid. Spolehlivá, pracovitá žena s bohatými
pracovními zkušenostmi
nabízí úklid domů, bytů
a kanceláří. Tel.: 608 528
735.
●Hledám pěkný byt ke
koupi, 80 - 150 m2, v centru. Tel.: 775 716 854.
●Hledám vojáka z po-

volání, 52 let, Stephana
z Prahy - Josefova. Olga
z RK. Tel.: 731 719 526.
●Angličtina s rodilou
mluvčí - překladatelka,
tlumočnice,
lektorka.
Doučování, konverzace,
konzultace. Tel.: 728 834
964.
●Opravy oděvů, scelování, čistírna, prádelna,
mandl na adrese Všehrdova 21, Malá Strana.
Tel.: 603 309 493.

●Pronajmu
částečně
zařízený tichý, krásný
byt 1+1, 50 m2 s terasou
na Malé Straně. Tel.: 721
236 712.
●Kurz Astrologie na
lopatě na Malé Straně.
Více: www.natasakralova.cz, tel.: 739 393 332.
●Hledám práci v knihárně, nebo u knih.
Pracovala jsem ve velké
tiskárně (14 let). Nástup
dohodou. Pište prosím

sms: 728 526 590.
●Angličtina - doučovaní, konverzace, konzultace.
Překladatelka,
tlumočnice, pedagožka
a průvodkyně s dlouholetou praxí nabízí své
zkušenosti. Tel.: 603 150
600.
●Hledám práci v administrativě, nebo podatelně. Pracovala jsem 28
let v justici jako zapisovatelka, vedoucí kanceláře

a rejstříkářka. Zrušili mi
pracovní místo z organizačních důvodů. Nástup
ihned! Tel.: 732 325 996.
●Hledám byt k pronajmutí. 1 + 1 nebo 2 kk
nebo 2+1. Oblast Praha 2
a 1, nejlépe blízko Výtoně. Nebo Praha 4 v okolí
náměstí Bratří Synků. Solidní jednání, pronájem
dlouhodobý. Jen vážné
nabídky. Bez RK. Tel.:
777 556 578.

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

To je jízda! Radniční
páternoster v provozu
Dobrá
zpráva

Pracovník
měsíce
ŘÍJEN

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

Ludmila
Bokrošová
Odborná
asistentka pro
oblast majetku

Je to odbornice v pravém
slova smyslu, právní i ekonomické věci jsou jí blízké
a zodpovědnost za správné
vypracování zadaných dokumentů jí nečiní problém.
Všechno ví a všemu se neustále směje.
-VB-

Držadlo pro
náročné

Jízdní
řád

Chcete udělat radost kolegovi z práce? Pošlete jeho
nominaci do této rubriky!
posta@praha1.cz

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

Čudlík první
pomoci
Nádherný páternoster
na radnici Prahy 1
je z roku 1930

Stručné zprávy
z radnice
Plný
květináč
Starosta
Lomecký
přestříhává pásku

strukci tohoto výtahu od
jeho kolaudace v roce
1930,“ vysvětlil starosta
Oldřich Lomecký, který
se opraveným páternosterem svezl jako první.
Výtah se začal opravovat
poté, co v březnu uvízla
v mezeře mezi kabinou
a stěnou šachty noha sta-

řence (90). Než se výtah
podařilo vypnout, vytáhla
kabina stařenku nahoru
tak, že chuděra visela hlavou dolů.
Museli ji vyprostit hasiči,
utrpěla dvě tržné rány na
noze.
„Jsem rád, že tento technický skvost získal mo-

derní kabát a že bude
dále sloužit zejména návštěvníkům radnice,“ doplnil Oldřich Lomecký.
Páternoster ve Vodičkově
je určen pro přepravu 32
osob, má 16 kabin.
V Praze je 24 páternosterů, z toho 17 v Praze 1.
Mají ho i na magistrátu.

● Lannova - Hezké sobotní počasí a zajímavý
program přilákaly dne 6.
října do parku v Lannově
ulici desítky dětí a jejich
rodičů a prarodičů. Městská část Praha 1 tam pro
ně připravila „Sportovní
den pro všechny“.
● Haštalská - Klub seniorů Haštalka, který Městská část Praha 1 vytvořila
v Haštalské 7 pro starší
občany, funguje už měsíc
k velké spokojenosti.

Národní divadlo. Pohled ze Střeláku

DŘÍVE & DNES
1901

Dnes

Foto: Martin Cibulka, archiv

Foto:Helena Šulcová

Spokojená
cestující

Vodičkova - Po tříměsíční generální rekonstrukci byl 1. října po
poledni uveden znovu
do provozu oběžný výtah
(páternoster) v budově
Úřadu Městské části Praha 1.
„Máme za sebou vůbec
první generální rekon-

1

VŠIMNĚTE SI: Změnil se most jako takový i jeho název (dříve Františka Josefa I., nyní Legií).

Kde to je

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

redakce@staromestskenoviny.eu

6

JAK
PLACHTA
VYV
Příběh z lékárny U Zlaté koruny na M
telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Mnozí z Pražanů si pamatují lékárnu U Zlaté koruny
na Malém náměstí, známou podle prvorepublikového
majitele jako Snöblingova. Zde se odehrál za okupace
příběh, který Staroměstským novinám zaslala 94letá
Marie Jilíková, tehdy ještě Floriánová.

P

racovala
jsem
v lékárně jako
účetní a se mnou
kromě
jiných
děvčat i Vilma Hurtová,
sestra herce Jindřicha Plachty, vlastním
jménem Šolle.

Sestra

Když se pro ni jednoho
rána doma na Pankráci
zastavila její kamarádka Mirka Dolejšová,
se kterou chodily společně do práce, viděla,
že je dům hlídán ese-

sáky, kteří byli i v bytě.
Tak jsme se v práci dozvěděli, že Vilmu patrně sebralo gestapo.
Já jsem jezdila domů
na oběd tramvají čtyřkou z Můstku, a když
jsem ten den čekala na
tramvaj, viděla jsem
tam také Jindřicha
Plachtu v jeho pověstné
peleríně.
Osmělila jsem se, oslovila ho a řekla mu, co
je s Vilmou. Nechal si
to ještě jednou opakovat, pak zdvihl klobouk

Reinhard
Heydrich

Marie
Jilíková

(1904 -1942)
Zastupující říšský
protektor Protektorátu Čechy
a Morava.

(*1918)
Účastnice tohoto
příběhu, která ho
sepsala a poslala
do redakce.

Nacista

Důchodkyně

k pozdravu a rychle odkráčel pryč.
Vilma Hurtová se
vrátila do práce až po
půl roce. A později jsme
se dozvěděli, co se stalo.
Rodina Hurtova ukrývala odbojáře Jana
Ziku, kterého tou dobou měl u sebe právě

Víte že...

O tomto příběhu byl
natočen ﬁlm Klíč
(1971). Ziku hrál
František Vicena.

Jindřich Plachta. Díky
mé informaci byl Zika
včas varován a změnil
místo pobytu a Plachta
zůstal mimo podezření
ze spolupráce s odbojem.

slerových, kde se ukrýval, a na následky svého
zranění zemřel 15. června v pankrácké věznici.
Je po něm pojmenována ulice v Praze -Dejvicích.

Po válce mi napsal děkovný lístek. Jeho sestra Vilma se stala po
roce 1948 pracovnicí
sekretariátu
prvního
komunistického prezidenta
Klementa
Gottwalda.
Jan Zika, člen I. i II.
ilegálního výboru KSČ,
nakonec gestapu neušel. Při jedné razii za
heydrichiády v květnu
1942 se při útěku zřítil
ze světlíku bytu Preis-

Dům U Zlaté koruny
dnes

Jan
Zika

František
Vicena

(1902 - 1942)
Komunistický funkcionář. Při útěku
spadl do světlíku
a smrtelně se zranil.

(1933 - 1984)

Revolucionář

Te}ma

Herec

Hrál Ziku ve ﬁlmu
Klíč. O 13 let později se oběsil
v koupelně.

Skok

Klement Hrob Frant.
Gottwald Schöblinga
Prezident

Olšany

(1896 - 1953)
Nadřízený Ziky
v protifašistickém
boji. Po válce se
stal prezidentem.

(1885 - 1949)
Hrob majitele lékárny U Zlaté koruny.
Schöbling vyráběl
i zubní pasty.

Atentát
na Heydricha

Muž
odjinud

Staroměstské náměstí
roku 1942 zaplněné
občany na podporu
Heydricha

p

YVÁZL
O
FOUS
a Malém náměstí (rok 1942)
z titulni} Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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Čtená ř
píše noviny

Kalendárium
Starého M ěsta
ŘÍJEN, LISTOPAD

ANNA
NÁPRSTKOVÁ
Panímáma

JAN
OPLETAL
Hrdina

KAREL
SABINA
Revolucionář

JARMILA
KRONBAUEROVÁ
Herečka

● Anna Náprstková
*24. 4. 1788 Praha
†19. 10. 1873 Praha
„Panímáma od Halánků“,
tak ji oslovovala celá obrozenecká Praha. Zdatná
obchodnice, matka Vojty
Náprstka.
● Bedřich Prokoš
*23. 10. 1912 Praha
†20. 4. 1997 Praha
Herec, odborový funcionář,
v letech 1958 - 1965 ředitel
Národního divadla.
● Jarmila Kronbauerová
*11. 8. 1893 Praha
†6. 11. 1968 Praha
Herečka, od r. 1913 - 1960
členka Národního divadla.
Byla dcerou významného
pražského advokáta. Nenapodobitelná jako paní
Zanelliová v Čintamanech
a podvodníkovi z r. 1964.
● Emil Pollert
*20. 1. 1877 Liblice
†23. 10. 1935 Praha
Český operní pěvec a herec,
v Národním divadle byl
jeho doménou bas.
● Jan Opletal
*1. 1. 1915 Lhota n. Moravou
†11. 11. 1939 Praha
Student Lékařské fakulty
Karlovy univerzity. Zastřelen při protinacistické demonstraci během německé
okupace.
● Karel Sabina
*29. 12. 1813 Praha
†8. 11. 1877 Praha
Spisovatel, politik a novinář. Byl hlavním organizátorem událostí revolučního roku 1848.

Jindřich
Plachta

30 Kč

Herec

(1899 - 1951)
Za války u sebe
skrýval Jana Ziku.
Plachta byl velký
komediální herec.

POSÍLEJTE NÁM
podobné příběhy
redakce@staromestskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo

8

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu
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Charita

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory
Malostranských novin a Staroměstských novin. Web: www.kampanula.cz

Díky všem

Foto: Monika Höppner

K

Prostřený stůl
na Maltézském náměstí

KAMPANULA dále děkuje za
pomoc při akci Prostřený stůl
Vedení Konzervatoře
Jana Deyla a Střední
školy pro zrakově postižené za přípravu koncertu a vystoupení studentů i absolventů škol.
Muzikantům z Kampy za
krásné pokračování v hudebních vystoupeních.
Prezidentce Nadace Artevide Zuzaně Kopečné za
instalaci výstavy obrazů
zrakově postižených dětí

a za vedení celé přípravy
Stolu, spolu se zakladateli a dalšími členy KampaNuly (především Pavlou
Michálkovou, Helenou
Šulcovou, Petrem Burgrem, Ondřejem Kučerou), za nekonečnou píli
a obětavou pomoc před,
v průběhu i při dokončení
akce.
Velký dík patří zástupcům gastropodniků, bez jejich jídel

a nápojů by akce vůbec nebyla možná. Byli to Roman Vopička, Vinoteka
U hada, Cafe de Paris, Vinoteka Déja vu, Napa bar
& galerie, Minibar U klíčů, Restaurace El Centro,
Restaurace Konírna, Au
Petit Prince, Malá velryba, Vinoteka Zlatá štika,
Vinoteka U staré studny,
Pivnice Pod Petřínem…
Díky za záštitu starostovi MČ P1 Oldřichu

Učené toulky

Vycházky s humorem a poučením
Občas i krátké výlety do
okolí Prahy. Připravují
Nápadníci - ti, co mají nápady. S laskavým dovolením k toulkám připojeny
některé tradiční akce Eugena Brikciuse.
● Po 22. 10. Kulturní ekumena E. Brikciuse - Strahov
- Památník písemnictví - Bedřich Feuerstein, architekt a scénograf.

● St 31. 10. Dr. Hůlek - Klementinum a jeho tajemství II.
● So 10.11. Únětická newkultura - vlakem a pěšky do
Únětic. Čtení básní.
● St 14. 11. R. Händl - Manželka sv. Václava, kostel sv. Jiří.
● Po 19. 11. 17 h - Vycházka.
V 18 h Kulturní ekumena E.
Brikciuse. Památník národního písemnictví - Dr. Červený
a Malá Strana.

VSTUPNÉ 100 Kč, členstvo, studenti a důchodci polovic

dyž jsme zakládali KampaNulu, přáli jsme
si, aby vedle založení
charitativního Nadačního fondu přispěla
i jistému „probuzení“ společnosti v této
zvláštní době, abychom se více vzájemně setkávali, poznávali a také více bavili.
A tak jednou Jirka Kučera jen tak pronesl, že
bychom mohli někde prostřít dlouhý stůl a všechny k němu pozvat…
Od té doby uplynulo jen
několik měsíců a bylo
tady 13. září.
Prostřeli jsme na Maltézském náměstí díky
pomoci obětavých členů
KampaNuly a díky všem

ostatním, kteří na stůl
prostírali či jinak pomáhali.
Sešlo se nás více než čtyři
stovky a moc nás potěšilo,
že se nás řada z nich ptala, jestli zas někdy prostřeme.
Rádi to uděláme, třeba zase na druhé straně
Vltavy na Betlémském
náměstí. A budeme prostírat do té doby, dokud
se sejde dostatek dobrých
lidí, kteří se přijdou nejen
pobavit, ale také podpořit
dobrou věc.
Na Maltézském náměstí
můžeme díky tomu darovat 40 tisíc Konzervatoři
Jana Deyla a Nadaci Artevide!
Všem patří velký dík.
Petr Hejma

Lomeckému, za podporu MČ a Městské policie
Praha 1, Malostranské besedě, DZ Dražice a společnosti Vyšehrad 2000.
Dále Malostranským
a Staroměstským novinám, Galerii Millennium, panu René Pavlů,
Vojanovým sadům, s.r.o.,
OP TIGER, s.r.o., Real
Pictures, Maltézské pomoci, Tomáši Drdáckému, starostovi MČ Praha
-Trója, Dánskému velvyslanectví a 1. místopředsedovi vlády, panu Karlu
Schwarzenbergovi.

KampaNula informuje
● Sobota 20. 10. Výlet do Ladových Hrusic.
● Sobota 10. 11. Malostranský candrbál (SOPMSH) –
60. léta, v Malostranské besedě
(s podporou KampaNuly).
● Pondělní 12. 11. Beneﬁce
pro Artevide v sále Martinů,
Malostranské náměstí 13 - koncert s aukcí uměleckých děl!
● Mikulášská KampaNuly.
Rok od založení občanského

sdružení. V pátek 7. 12. na Baráčnické rychtě (od 19 do 01 h) bude
odměnou pro všechny. Před tím
slavnostní schůze. Zahrají Dobré
ráno Blues Band Matěje Ptaszka,
bluesrock The Breykers.
● V neděli 9. 12. Adventní
odpoledne - Betlémská sbírka
a Vánoční strom na Betlémském
náměstí.
● Tradičně Štědrodenní Svařák + HaF koledy pod Karlovým
mostem dne 24. 12. ve 14 h.

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

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

Glosa

Dialektika
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

an profesor se před
nás postavil, byli
jsme už maturitní
ročník, a rozšafně prohlásil: „Teď vám pánové vysvětlím, co je to ta marxistická dialektika. Tak
například Velká říjnová
socialistická revoluce nebyla v říjnu, ale v listopadu. Lenin se nejmenoval
Lenin, ale Uljanov. Stalin
nebyl Stalin, ale Džugašvili. A tak je to, pánové,
v dialektice se vším.“
Jemně humorné vysvětlení (v době totality) odvážného pana profesora
je dneska již poměrně
zastaralé. V dnešní době

P

by již nebohý pan profesor musel přijít s jinými
příklady.
Třeba: Strana má hejtmana zavřeného kvůli milionům korun v krabici, ale
vyhraje volby. Chlápek
se strefuje do hlavy státu hračkou podobající se
pravé pistoli jako vejce
vejci, ale všichni mu tleskají.
Největším
nepřítelem
vlády není opozice, ale
vlastní poslanci. Kdo pije
jak duha, nezblbne, ale
rovnou oslepne. A tak je
to, pánové, v dialektice se
vším.
A to zase ne. Jako maturanti jsme si tenkrát
s marxistickou dialektikou poradili. Dnes si musíme poradit s „dialektikou“ současnou.
Nezkrácené glosy na
www.petrburgr.blog.
idnes.cz
Říjen 2012

Báseň

Na koncertě. „Proč netleskáš? Nelíbí se ti ten virtuos?“ „Dnes mě hbité prsty
nenadchnou. Někdo mi v tlačenici u pokladny ukradl tobolku.“

KURZ BUBNOVÁNÍ

Malý příběh
z velké války

ážená redakce,
při zářijové návštěvě Prahy se mi dostaly do rukou Staroměstské noviny.
Jsou zajímavé nejen pro
Pražany; Praha má paměť
a připomínat ji je záslužné
i zajímavé.
Moje dodnes čilá čtyřiadevadesátiletá maminka se
v Praze narodila (1918),
ale provdala se na Moravu, na Slovácko, do Kunovic, kde prožívá zbytek
života.
V současné době žije v domě s pečovatelskou službou v Uherském Hradišti.
Často vypravovala o události, k níž došlo v době, kdy pracovala v lékárně na Malém náměstí - U Zlaté koruny, již vlastnil František Schnöbling, který
vyráběl mj. slavnou
zubní pastu Thymolin.
Lékárna tam byla ještě
nedávno, až při své poslední návštěvě jsem zjis-

Repro: Humoristické listy

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

NA DJEMBÉ

KC Kampa - „školička“ v parku,
(Praha 1, U Sovových mlýnů 3)
vede muzikoterapeut

V

Lubomír Holzer

Paní Marie Jilíková - Florianová (94)
til, že už není.
Ale třeba máte foto lékárny v archivu. Napadlo
mne, že pošlu příběh, který maminka vypravovala,
přímo vám. Možná bude
zajímavý i pro ostatní
čtenáře a starší generaci
připomene temné doby
okupace.
S pozdravem
Jiří Jilík,
Uherské Hradiště
Odpověď redakce: Váš
příspěvěk považujeme za
úžasný a rádi ho uveřejňujeme. Laskavý čtenář
ho najde v tomto čísle na
stranách 6 a 7.
Výzva čtenářům: Posílejte
nám podobné příběhy. Je
požitek se vracet v čase.

Neděle večer 19 - 21h
21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12. 2012
2hodinová lekce 300 Kč
www.muzikoterapie.net, www.kckampa.eu

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

Dotazy posílejte na e-mail:
www.ekytky.cz, t.:

inzerce@staromestskenoviny.eu



10

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

Foto: Archiv SN

Věčně zamilovaný
Karel Heřmánek

DANA MORÁVKOVÁ, která patří k nejobsazovanějším
českým herečkám, miluje polstrované prostředí.

Krásná Morávková v kalendáři

Dana Morávková (Divadlo Bez zábradlí) se
stala novou tváří přírodní
kosmetiky a nafotila zcela
nový originální kalendář
s fotografkou Alžbětou
Jungrovou. Divadelní
a ﬁlmovou herečku uvidíme v kalendáři, který
brzy spatří světlo světa,
nalíčenou a oblečenou ve
K

stylu Itálie šedesátých let.
„Focení jsem si užila, vše
probíhalo skvěle, jediné,
co nás občas trochu zlobilo, bylo počasí. Ale už se
moc těším na výsledek,“
svěřila se sympatická herečka. Fotograﬁe vznikly
v pražských ulicích a také
v interiéru hotelu Josef od
architektky Evy Jiřičné.

Kulturní nástěnka
ŘÍJEN - LISTOPAD

Divadlo - Čt 18. 10. a so 3. 11. v 19. 30 h
- LÉČITEL - Spolek Kašpar, Celetná
17 - Hra Briana Friela. Tři verze jednoho
příběhu svérázné kočovné společnosti.
www.divadlovceletne.cz
Divadlo - So 27. 10. a čt 8. 11. v 19 h
- KRÁL LEAR - Národní divadlo, Ostrovní 1 - Režie J. Nebeský. Provokativní
přístup ke klasice. Hrají: D. Prachař, P.
Špalková... www.narodni-divadlo.cz
Hudba - St 24. 10. v 19 h - KAREL
PLÍHAL - Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31 - Koncert vynikajícího folkového muzikanta, písničkáře a glosátora.
www.bezzabradli.cz
Dětem - Ne 28. 10. od 12 h - DIVADÉLKO ROMANETO: Pan Čudla
- Pizzerie Rugantino, Klimentská 40 Nutno tel. objednat: 224 815 192. www.
divadelkoromaneto.cz
Hudba - Pá 2. 11. v 21 h - THE KINGSIZE BOOGIEMEN - Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1, tel.: 774 624 677 - Koncert seskupení drzých, vyzývavých týpků
hrající blues. Více: www.bluessklep.cz
Umění - Do 30. 10. - VÝSTAVA - Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3 - K.
Mohrová - obrazy, E. Neoralová Kvizdová
- obrazy, J. Svoboda - fotky, R. Lucková fotky a text k nim P. Veselý. www.guzk.cz

Okouzlující Karel Heřmánek (principál Divadla
Bez zábradlí), který hraje
v divadle a v současné době
i v seriálu Gympl s ručením
omezeným, je prý šťastně zamilován. Žádný nový
vztah ale neprožívá, obdivuje svou manželku Hanku
Heřmánkovou a považuje
ji i po letech manželství za
ideální ženu. Vychovávají
spolu tři syny Josefa, Karla
a Františka. Z prvního manželství má herec dcery Karolínu a Kristýnu.

Marta Kubišová oslaví
sedmdesátku

Legendární zpěvačka s nezapomenutelným hlasem
Marta Kubišová oslaví 1.
listopadu neuvěřitelné 70.
narozeniny. 25. a 26. října
zazpívá na Narozeninovém
recitálu v divadle Ungelt.
Gratulujeme!

Divadlo Radka
Brzobohatého jde dál

I přes smutnou událost, kdy
12. září umřel herec Radek

Karel
Heřmánek
HEREC

Marta
Kubišová
ZPĚVAČKA

Brzobohatý, divadlo s hercovým jménem hraje dál.
„Připravili jsme alternace,
role za Radka Brzobohatého převzali Petr Oliva, Rudolf Jelínek a Karel Hábl,“
oznámilo vedení divadla.
Termíny představení budou
dodrženy.

Lucie Benešová
má 15 kilo dole

Herečka Lucie Benešová
(Divadlo v Řeznické) po
porodu dcery Laury dokázala shodit 15 přebytečných
kil během několika týdnů.
Hnacím motorem pro ni
byla role v seriálu Gympl
s ručením omezeným, kde
hraje nepříjemnou zástupkyni ředitele. „Malá je naštěstí hodná, díky pomoci
babiček a rodiny společně
všechno zvládáme skvěle,

Lucie
Benešová
HEREČKA

Radek
Brzobohatý
HEREC

bez nich by to bylo mnohem složitější,“ řekla Lucie,
která už má s veselým hercem a moderátorem Tomášem Matonohou syna
Štěpána, v pěstounské péči
dceru Sáru a z předchozího
vztahu syna Luciána.

Andílci za školou
v Divadle Broadway

Nový muzikál Andílci za
školou, který je určen nejen pro mladé diváky, ale
i pro celou rodinu, je od
22. října nasazen v Divadle Broadway. Kromě dívčí
kapely 5Angels si v něm
zahrají např. Josef Vojtek, Sabina Laurinová,
Linda Finková. Příběh ze
školních lavic plný lásky režíroval Filip Renč. Hudbu
napsal Michal David a libreto Lou Fanánek Hagen.

4. beneﬁční večer

NADACE ARTEVIDE
za podpory KampaNula, o. s.

Pondělí 12. listopadu 2012 v 19 hodin
Akademie múzických umění
(Lichtenštejnský palác - sál Bohuslava Martinů)
Praha 1, Malostranské náměstí 13
Vstupné 150 Kč
s dárkem od nevidomého tvůrce
(orig. sig. kresba)
Program:

Dětská opera Praha
pod vedením prof. J. Markové - Krystlíkové
Nevidomí zpěváci
Dražba uměleckých děl
www.kampanula.cz

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

Franz Kafka: Proměna /XXIII./
MINULE: Brouk Řehoř si klade znepokojivou
otázku, zda se někomu mohlo stát totéž.

Prokurista je tu

A

le jako v neomalenou odpověď
na tuto otázku
udělal prokurista ve
vedlejším pokoji několik rázných kroků
Franz Kafka
(1883 - 1924):

Seriál

a zavrzal lakýrkami.
Z pokoje vpravo oznamovala sestra Řehořovi šeptem: „Řehoři,
prokurista je tu.“
„Já vím,“ řekl Řehoř
pro sebe; ale netroufal
si promluvit...

Slavné místní ženy

Olga Scheinpﬂugová

Herecká hvězda Národního divadla

[

Co nového
za vodou

[

Čerstvé zprávy z vesnic
na druhé straně řeky

Karel
Čapek
MANŽEL

Takže už i ostatní vědí, že
se něco děje. Jak z toho
Řehoř vybruslí?
Dozvíte se příště!

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

Hugo
Haas

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

KDE TO JE

KAMARÁD

?

Otázka: Na jakém domě na
Starém Městě je socha tohoto bílého jelena s řídkým,
ale impozantním parožím?
Nápověda: Ulice nese
jméno Vojty Náprstka.

Foto: Martin Cibulka

11

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Minule: U Zelené žáby, ulice U Radnice 8. Správně: Jiřina Stejskalová,
Pavel Pokorný, Matěj Rýmařovský.
DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM!
Své fotky tajných míst posílejte sem:
redakce@staromestskenoviny.eu

Olga Scheinpﬂugová (1902 -1968)

S

divadlem začala
ve Švandově divadle, poté v Divadle na Vinohradech.
Od roku 1929 byla
členkou činohry Národního divadla. Do dějin se však zapsala pře-

Karel
Scheinpﬂug
TÁTA

devším manželstvím
s Karlem Čapkem. Je
autorkou 16 románů,
10 knih pro děti a několika básnických sbírek. Ve ﬁlmu např.
Čintamani a podvodník (1964).

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.

46 odběrních míst „Inzerce v těchto novinách

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. 10 /říjen 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.

Jeho kotle Vaillant teď jdou na dračku
„Věděl jsem, že jsou Malostranské noviny čteny od začátku až do konce, tak jsem
si vyzkoušel do nich dát inzerát,“ říká pan Karel Pacák,
který podniká v oblasti plynu
a topení.

„Hned jsem byl
zavalen novými
zakázkami.“
Malostranské noviny jsou
starším sourozencem Staroměstských novin.
„Hned po uveřejnění inzerátu mi začali volat noví
zákazníci. Vždy jsem se jich
ptal, jak na naši ﬁrmu vlastně
narazili, a oni většinou vtipně odpovídali heslem z mého
inzerátu: Když kotel, tak od
Pacáka! Po nějakém čase
jsem byl díky novinám doslova zavalen novými zakáz-

Foto: Lukáš Pacák

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, Mungobar, Kamzíková 8.

funguje,“ říká spokojený
inzerent pan Karel Pacák

VZÁCNÁ chvíle pana Pacáka. Jindy neví, kam dřív skočit.
kami,“ usmívá se pan Pacák
a dodává, že kvůli přebytku
objednávek musel inzerci
v Malostranských a posléze
i ve Staroměstských novinách pozastavit. Inzerovat
určitě opět začne v období,
kdy bude méně zakázek.
„Noviny si mě našly přirozeně, měli jsme je ve schránce.

Protože jsem Malostraňák
tělem i duší, hned jsem je
otevřel a jedním dechem přečetl,“ vzpomíná na své první
setkání s Malostranskými novinami pan Karel Pacák.
Pro informace o inzerci:
Volejte Moniku, tel. číslo:
777 556 578

Seženete i v Brně

Příští číslo vychází
15. listopadu

„
Prostitutky z Chapeau Rouge Proč čtu
Roh Malé Štupartské a Jakubské

Za to, že se
musí dívat na
nové „ementálové” koše na
svém náměstí.

enhle slavný podnik
vznikl v roce 1919.
Chapeau Rouge byl
neveliký: vešlo se tam
sotva dvacet stolů. Mezi
stálé hosty patřilo asi patnáct dívek. Prohlašovaly,
že jsou z Francie, Belgie,
z Německa, ze Švédska či
Finska.
Za lokálem byly malé komůrky. Podle policejního
nařízení nesměly být zamčené, tak u nich hlídkoval sluha.

T

SVATÝ VÁCLAV

patron, jezdec

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

Mazlíčci
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 Café
TeeVee, Běhounská 18.

„Protože mám ráda
30. léta a vaše noviny
s nimi obsahem i graﬁkou korespondují.
Jsou super!“
LIBUŠE JANOVSKÁ
pokladní kina Evald,
Národní 28, Praha 1

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu

za jeden výtisk pošlete SMS:

PORTOS
Americký kokršpaněl ze
Starého Města. Panička
BYLY mladé, veselé a uměly tancovat.
paní Vacková.

SN TRICET

na tel. 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.

inzerce

Sloupek Václava Koubka

SDRUŽENÍ OBČANŮ A PŘÁTEL MALÉ STRANY A HRADČAN
MALOSTRANSKÁ BESEDA
MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 1
SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ KARLOVA MOSTU
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRAHA 1

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.

pořádají

4.MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL
VE STYLU LET ŠEDESÁTÝCH

Sobota 10. listopadu 2012 od 19.30 hodin - MALOSTRANSKÁ BESEDA
Vstupné 200 Kč
Předprodej vstupenek:
Ars Pragensis, Malostranské nám. 27, pracovní dny od 12 do 18 h
Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, od 20. 10. denně od 19.30 h
Akci významně podpořila:
Městská část Praha 1

Zde muže být
váš inzerát

30 Kč

Volejte hned tel. číslo:

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

staromestskenoviny.eu

na tel.
číslo

777
556 578
nebo e-mail: inzerce@

SN TRICET
902 11 30

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

nebo prodej na baru
Tržiště 23/555, Malá Strana
Tel.: +420 606 612 949

„S úctou
a potěšením
...něco navíc!“

www.baracnickarychta.cz

blues
cafÉ,

liliovÁ 10, praha 1.

Ř

Zápasník
(II.)
by. Vítězil jsem všade

íkali mi „Malý
pivo“. Jakou má
tahle indispozice
výhodu, jsem se ptal
každý den.
Až mne napadlo
přihlásit se do
zápasu. Řeckořímského, jak
mu říkali. Jelikož neměli ve
starším dorostu nejmenší váhu, dali mne
ihned do reprezentace.
Už druhý trénink jsem
dostal tričko se lvíčkem
a vzápětí si mne přetahovaly jednotlivé klu-

bezkonkurenčně, neboť jsem neměl soupeře. Bavilo mne to.
Zdarma sláva.
Po půl roce jsem
byl zařazen na
mistrovství republiky,
kde
však byli registrováni i další
dva prckové.
Pětinásobný mistr republiky Bugy z Nitry
a dvojnásobný mistr
republiky Váša z Mostu.
Pokračování příště

Seriál

