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. 12 / roč. III
15. prosince 2012

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

telefon: 777 556 578

www.staromestskenoviny.eu

STEDRY VECER
RADY VACATKA

Staroměstské
servírky

redakce@staromestskenoviny.eu

Miss
halena

Foto: Archiv SN

Foto: Michaela Graeberová

Vrcholné Vánoce Jaroslava Marvana

SLEČNA PAVLA

Pavla Minxová z Kavárny
Muzea Karlova mostu
(Křižovnické náměstí 3) nese
námořnickou kávu za 66 Kč.

Radím vám
dobře, pane
Novák...

Poctivý
smrček

NEJVĚTŠÍ
UDÁLOSTI 2012
Mumie, milenci
a ti druzí STR. 6

Zákon

Chcete zhubnout?

Rada Vacátko
s vánočním stromkem
ve své kanceláři (r. 1972)
Více str. 6 a 7

STR. 10

Inzerce

Investor

koupí cinzovní dum v Praze 1.

Dům může být obsazený, částečně obsazený, volný,
před rekonstrukcí, zatížený úvěrem atd.

Nejsme realitní kancelář!

Volejte: 739 477 770 nebo pište: nabidka2012@seznam.cz

Rekonstrukce domů, bytů
a půdních bytů od projektu
až k zajištění realizace
ATELIER VÍTKOV

Obraťte se na architektonický
Atelier Vítkov!

Chcete stavět?

Volejte: 603 811 101
Tel./fax: 222 980 779
www.hezky.cz

Máme 30letou praxi
s prací na památkových
a historických objektech.

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

Veselé Vánoce, nový rok neřkuli

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů
v centru Prahy.
Adresa prodejny: www.vcelarskaprodejna.cz
www.vcelpo.cz
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město www.vcelarskastanice.cz

Více informací na str. 9.

www.azbarvy.cz
Maloobchod a velkoobchod s barvami a malířskými potřebami,
kolorovací a dekorativní centrum.
Adresa prodejny:
Otevřeno:
Dále provádíme:
malířské a dekorativní malby temperou a olejem • batika
• váleček a tupování • šablonování • patinování • lepení ozdobných lišt a proﬁlů • imitace mramorů a dřev • benátské
štuky • tapetování • štukatérské práce • fasády • zateplování budov atd.
e-mail: azbarvy@azbarvy.cz

AZ BARVY, s.r.o.
Pondělí - pátek
Muchova 1
7:30 - 17:30 h
Praha 6, 160 00
Sobota
(vstup z ul. Pelléové)
8:00 - 12:00 h
Tel.: 233 311 849
Mobil: 607 641 054, 603 732 801

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

0 °C

PROSINEC: Zima má být

tuhá jako každá druhá. Nestrkej rampoucha do oucha.

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!

Kapr s kyselou
smetanou

Trhni a oškrabej kapra,
přemej ho, dobře nasol,
polož vespod na pekáč,
několik tříštěk, pak...
www.znovu/ex/rettigova.htm

Číslo
Císlo měsíce
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Přinese rok 2013
štěstí, nebo zaúřaduje
smolná třináctka?

Úvodník

Magie
čísel

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Nejlepší jídelna z Prahy 1
je, vida, na Starém Městě

Havelská Koruna z Haveláku vyhrála v anketě

Staré Město - Jídelna
Havelská Koruna s přehledem zvítězila v anketě
Provozovna roku 2012
v kategorii Restaurace.
Staré Město si připsalo
i daší vavřín: V kategorii
Obchod zvítězilo s převahou Řeznictví a uzenářství
Kosina z Kaprovy ulice.
Ve třetí, poslední kategorii
Obchod získalo nejvíc hlasů kadeřnictví Biskupský
dvůr.

1.

2.

Majitel
František
Havelská Koruna,Ministryně
Soukup
Havelská ulice Hanáková

Řeznictví
a uzenářství Kosina,
Kaprova 7

Konec lihovin ve stáncích

Staré Město - Tak tomu
se říká utrum! Ve stánku
si teď zřejmě nebudeme
moci koupit ani grog.
Radnice se odvolává na
tržní řád, podle kterého
platí na stáncích zákaz
prodeje všech nápojů,
které lze označit za liho-

viny bez ohledu na jejich
další úpravu ředěním.
Doposud byl, na základě námitek prodejců, tolerován prodej grogu a ostatních
podobných ředěných
nápojů.
Protože toho prý prodej-

Co byste si přáli zažít
v roce 2013?



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

ČERNÁ
kronika

Na Příkopech vybuchla
dne 30. listopadu ve stánku s občerstvením propanbutanová láhev. Dva
lidé byli těžce zraněni.
V Klementinu hořelo
dne 4. prosince v kuchyňce ve 2. patře. Zraněn nebyl nikdo, škody malé.

BAROVÝ
KALENDÁŘ
2013 živě…

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
„Být jeden den
naším kocourem
Čertíkem
a jeden den
pampeliškou.“

Roman
Korda

Principál Divadélka
Romaneto
„Přežít rok 2013
a rozdávat radost
s Divadélkem
Romaneto dětem
i rodičům.”

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje
„Chtěl bych zažít
Silvestra 2013,
což by byl důkaz,
že jsem přežil
celý rok!”

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

ci zneužívali a ředili často až moc, bude teď na
stáncích možné nabízet
a prodávat všechny nápoje kromě lihovin.
Například: Čaj bez rumu.
Nebo: Svařené víno bez
vína. Takže uvidíme, ale
vypadá to všelijak.

Anketní otázka Staroměstských novin

T

ak se nám to pěkně
sešlo. V letopočtu
2013 jsou všechna
čísla od nuly do trojky,
jen přeházená.
Symbolicky by to mohlo
znamenat, že bude v roce
2013 docela zmatek.
Příště tato situace nastane až za 18 let, tedy v roce
2031 a pak, jářku, až příští století, konkrétně roku
2103.
Je to tak trochu jako když
šamanka hodí na stůl
hrst kůstek. Jaká je mezi
nimi souvislost? A co je to
vlastně za zvíře?

Zpravy

Václav
Koubek

Anna Marie
Höppnerová

Mluvčí mladé
Mrštný harmonikář,
generace
zpěvák a spisovatel
„Narození mého
„Toho je...
dítěte, které je na
Pusu od Ládíka,
cestě. Pak si kounaučit se kotrmelec,
pím bačkory a buplavat, správně
du domácí typ!”
říkat R...”

Jiří Jorge
Pěkný

Charakterní herec
a tichý malíř
„Vysublimovat.
Nebo vyhrát...
Něco...
Velkého...
Překvapivého!“

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

Leden

12.

ulé často
Benediktinské opatství Fécamp, prosl
likérem Bénénapodobovaným a falšovaným a byla odhaddictine, v noci úplně vyhořelo. Škod
nuta na 2 miliony franků. (1892)

16.
17.

Začátek prohibice v USA. (1920)
šampaňského
Vůz s 2 000 láhvemi pochybného mi vinaři za tzv.
byl odsouzen a zničen šampaňský
dovozu levRevoluce vinařů, bránících se proti
ě šampaňského
ného vína do Champagne a výrob 1)
z těchto nekvalitních surovin. (191
Baru v PaříJock, barman v Harry’s New York tailu, která
ži, vytvořil recepturu Scoff-Law Cock Orange Bipředpokládá protřepat v šejkru 1 střikho vermutu
tters, po 2 cl kanadské whisky a suché
didry a po 1 cl citrónové šťávy a grena
ny. (1924)

24.
28.
31.

Státní rada francouzského krále
deﬁnovala ve svém dekretu
cider brandy, jablečnou
pálenku, jež se od počátku
19. století nazývá calvadosem. (1741)

10, Praha 1
www.bugsysbar.cz, Pařížská

Foto: Archiv SN
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telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Strom daroval Praze
hrabě, který se soudí

Dívka ze str. 3

Když režná,
tak nit

Šlechtic Jeroným Colloredo-Mansfeld
chce vrátit obrazy a věci za miliardy

Foto: Youtube

Staré Město - Krásný smrk
ztepilý, který od 1. prosince
zdobí Staroměstské náměstí,
je dar rakouského hraběte
Jeroným Colloredo - Mansfelda.
Smrk rostl 70 let u trati nedaleko vísky Holoubkov v západních Čechách.
Hrabě Jeroným a jeho rodina se soudí se státem o nemovitosti a sbírky v řádech
miliard korun.
Mansfeldové již získali zpět
zámky Opočno, Dobříš, Zbiroh a tisíce hektarů lesa. Jejich předek údajně kolaboroval s nacisty.

Hrabě
Jeroným

ště
SLIČNÁ SESTRA KUNHUTA

Dcera lihovarníka Průši
z Ovocného trhu. Po vstupu do
kláštera (1912) se stala specialistkou na rozhovory s opilci.

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
50 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

Víte že...
Mansfeldové se stále soudí
se státem o část mobiliáře
na zámku Opočno.
inzerce

Polední menu za 85 Kč!

БУХГАЛТЕРИЯ.
НАЛОГИ. ЗАРПЛАТ .
Дëшево!!!

Звонитe: 603 586 410

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

INEC

HOST

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

Zde muže
být váš
inzerát!
Vánocní dárek sleva
inzerce 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Zakázkové zámečnictví
např. mříže, zábradlí…
Výrobky z ušlechtilých kovů
dle požadavků zákazníka
Opravy mechanických součástí
např. poškozené soukolí, hřídel…
Svářečské práce
nerez - ocel - bronz
Revize ocelových konstrukcí
Technické poradenství
ve svařování kovů
Kvalitně
a profesionálně!
Volejte: 604 191 875
E-mail: info@welcor.cz

www.welcor.cz

Česká kuchyně
Plzeňské pivo
Skvělé ceny

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

www.ukapra.com

PŮJČKY
Pro
zaměstnance,
OSVČ a důchodce.
Volejte:

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

telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
PROSINEC

Poprvé si vyšly
Rychlé šípy

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Vojta Náprstek a jeho
svižná manželka Pepa
Manželka
Pepa

nu konal historicky první
koncert České ﬁlharmonie. Řídil ho pan Antonín
Dvořák.

● 21. 12. 1937 byla pre-

miéra ﬁlmu Bílá nemoc s Hugo Haasem (dr. Galén).

Foto: Archiv SN

●

● 21. 12. 1834 byla premiéra hry J. K. Tyla „Fidlovačka aneb Žádný hněv
a žádná rvačka“. Zazněla
tam poprvé česká hymna.

Nové zprávy ze
Starého Města

Kluziště na
Ovocňáku

Vojta Náprstek
čelí námitkám
(Humoristické
listy 1870)

● 4. 1. 1896 se v Rudolﬁ-

17. 12. 1938 vyšel
v časopise Mladý hlasatel
první díl kresleného seriálu Rychlé šípy spisovatele Jaroslava Foglara.

Zpravodaj

Vojta

Z

aložit
muzeum,
to už chce, jářku,
kuráž! Vojta Náprstek to dokázal a kde
jinde než ve svém rodném
domě. Máma ho tam,
kousek od Betlémského
náměstí, přinesla v košíč-

Kritici
ku a on už tu, neposeda,
zůstal. Jeho muzeum
(Náprstkovo) oslavilo
v roce 2012 pěkných
150 let existence.
Říká se, že prvním exponátem byl cep. Pak přibyla
indiánská čelenka a dnes

tu máme jedno z nejskvělejších muzeí světa.

Víte že...
Myšlenku Otevřít svět
Čechům si osvojila zvláště
jeho žena Josefína.

Foto: Archiv

4

Staré Město - Na Ovocném trhu je od 5. 12. otevřeno kluziště. Bruslit
bude možné zřejmě až
do konce ledna. Vstup
je zdarma. Za mírný
poplatek si pak můžete
brusle půjčit přímo na
místě.

Na Můstku
bude výtah

Staré Město - Na stanici metra Můstek bude
výtah. Polovinu nákladů, tedy 150 milionů
korun, zaplatí Evropská
unie. Loni byl uveden do
provozu výtah do stanice Národní třída.

inzerce

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN
TRICET
na tel.
číslo 902 11 30

Za odměnu obdržíte děkovnou
SMS od šéfredaktora listu

Novinky z místních podniku
Café - Pub Atmosphere, Smetanovo nábř. 14

Týdenní menu 99 Kč (polévka a hlavní jídlo). Rum Diplomatico s čokoládou 95 Kč.
Plzeň 12° 39 Kč. Wi - ﬁ. www.atmoska.cz

Café NONA (kavárna Nové scény), Národní 4

Výhled na centrum Prahy z 3. podlaží.
Espresso 29 Kč. Točená limo. Občerstvení.
Možnost potkat herce! www.cafenona.cz

Standard Cafe, Karolíny Světlé 33

Každý den překvapivá polévka, např. fazolová s pórkem. Vynikající káva. Wi - ﬁ, fotbálek, kultura. www.standard-cafe.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.
●Čínština, španělština, angličtina. Soukromé hodiny pro začátečníky i pokročilé. Překlady
i tlumočení. Tel.: 736 606
868.
●Rekonstrukce domů,
bytů a půdních bytů
od projektu až k zajištění
realizace. Obraťte se na
architektonický AtelierVítkov®! 30letá praxe
s prací na památkových
a historických objektech.

Tel.: 603 811 101.
●Investor koupí činžovní dům v Praze 1.
Dům může být obsazený,
částečně obsazený, volný,
před rekonstrukcí, zatížený úvěrem atd. Nejsme
realitní kancelář! Tel.:
739 477 770, mail: nabidka2012@seznam.cz.
●Kurz Astrologie na
lopatě. Poznejte základy
astrologie. www.natasakralova.cz, tel.: 739 393 332.

●Účetnictví. Kompletní zpracování a vedení
účetnictví. Daně, mzdy.
Zastupování na úřadech.
Tel.: 775 654 906, e-mail:
v.kadubec@ewwmail.cz.
●Green way. Doplněk
stravy nastavující rovnováhu v organismu a následně celkové zklidnění
ve shonu velkoměsta.
Chlorella
pyrenoidosa
a Zelený ječmen. Tel.: 724
136 080.

●Podnájem. Slušná VŠ,
rodilá
Malostraňačka,
hledá podnájem na Malé
Straně. Do 12 tis. Kč. Tel.:
732 770 273.
●Pronájem bytu. Volný 3+1 v Nerudovce. Tel.:
739 343 871.
●Hledám práci v administrativě, či podatelně. Mám zkušenosti 28 let
v justici jako zapisovatelka,
vedoucí kanceláře a rejstříkářka. Tel.: 731 325 996.

●Umyjeme auto u vás
před domem, nebo ve
vaší garáži. Karoserie
i vnitřek vozu. Tel.: 603
497 413.
●Místo
pro
práci
a schůzky. Malostran.
coworkingové centrum
Desk Room, Prokopská
8. Tel.: 728 416 212.
●Nabízím grafické práce. Vytvořím také internetové stránky. Cena dohodou. Tel.: 603 410 959.

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

Pan Pavliš (†66) dostal
desku, lavičku a strom

Pracovník
měsíce
PROSINEC

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

1

Zdeňka
Tomíčková
Vedoucí
odboru
OTMS

Foto:Helena Šulcová,Monika Höppner

Jindřich Pavliš ml.

Má přehled o všech bytech
a nebytech a je vždy připravena k tomu povědět celou
historii. Každý týden má
kolem desítky bodů na jednání Rady MČ Praha 1. Je to
důležitá osoba na důležitém
místě.
-VB-

Jindřich
Pavliš ml.
s maminkou
Evou

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

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

Stručné zprávy
z radnice

Jindřich Pavliš,
šéf Vojanových sadů,
s malým výrem z Petřína

Staré Město - Pan Jindřich Pavliš (†66), který se
více než 30 let staral o parky a zahrady v Praze 1, dostal in memoriam skvělé
ocenění své práce.
Na Starém Městě pečoval
o zeleň ve Františkánské
zahradě a Střeleckém ostrově. Na Malé Straně pak
o park Kampa, Lobkovickou zahradu, Nosticovu
zahradu, parčík Besední,

Pavlišovo zátiší

parčík Holubička (Klárov), U Lužického semináře, okolí Kramářovy
vily, park Jelení, Klárov,
Strahovskou zahradu, Vojanovy sady, Valdštejnskou zahradu atd.

chodce. Od roku 1981 u něj
(ve ﬁrmě Vojanovy sady)
pět let pracoval cestovatel
Jiří Hanzelka. Pan Pavliš
dával práci i lidem, kteří
by pro svůj handicap sotva našli práci jinde.

ně čestné občanství pro
svého otce. Panu Pavlišovi
byla odhalena deska.
U ní je dubová lavička a k ní
také pan Jindřich Pavliš
mladší zasadil sekvojec
obrovský.

Pan Pavliš zemřel dne 7.
12. 2011 po autonehodě,
kterou nezavinil. Rád jezdil na motorce (Harley),
ale srazilo ho auto jako

Dnes ﬁrmu řídí pan Jindřich Pavliš mladší, který společně s maminkou
Evou převzal ve Vojanových sadech na Malé Stra-

Pan Jindřich Pavliš
zemřel dne 7. 12. 2011
ve věku 66 let.

***

***

Víte, že...

● Byla dokončena rekonstrukce povrchů v ulicích
Karlova, Husova, Jilská
a Liliová. Na oslavu jsou
tam tři nové stromy.
● Kluziště Na Františku
oznamuje tuto provozní
dobu: pondělí - pátek 18
- 21.30 h, sobota, neděle
a svátky 8.30 - 9.30 h a od
10 do 21.30 h.
● Svoz vánočních stromků. Vánoční stromky odkládejte vedle popelnic.
Nestrkejte je dovnitř.

DŘÍVE & DNES Bartolomějská ul. (postrach disidentu)
1895

Foto: Archiv

Dnes

VŠIMNĚTE SI: Vlevo obraz od Václava Jansy (na štítě v kroužku je něco jako SKDEDINEK...)

Kde to je

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

redakce@staromestskenoviny.eu

Marvan
a
j
ROKU
2012
Podle Staroměstských novin
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pající se na 27letou ženu
a o tři roky mladšího muže
zbrzdil rozměrný slunečník, pod kterým romanticky seděli.

Šéf ND dostala
padáka

Jaroslav
Marvan
s dcerou
Alenou

Orlojník Petr Skála
a socha Filosofa

Březen - Na orloj se po
měsíci vrátily všechny
opravené sochy Kronikáře, Anděla, Hvězdáře, Filosofa, Marnivce, Smrtky,
Lakomce a Turka. Byly
očištěny od holubího trusu, vyleštěny a zbaveny
prasklin.

Hegerová se stala
čestnou občankou

Hana
Hegerová

Březen - Zpěvačka Hana
Hegerová, jejíž jméno
je synonymem českého
šansonu, získala čestné
občanství Prahy 1 za celoživotní dílo. Je první
ženou v historii, které

se této významné pocty
dostalo. Při přebírání
upadla cena (skleněná
váza) na zem a rozbila se.

Sochař prodal dům
kvůli sloupu

Dav u Mariánského
sloupu roku 1917

Červenec - Sochař Petr
Váňa, který pracuje na
obnově Mariánském sloupu pro Staroměstské náměstí, prodal dům, aby
dílo dokončil.

Na milence spadl
kus domu

Červen - Uvolněný kus
domu se zřítil v ulici Na
Příkopě na zahrádku pod
rychlým občerstvením,
kde seděli dva milenci.
Naštěstí kusy malty sy-

Zde muže
být váš
inzerát!
Vánocní dárek sleva
inzerce 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Odvolaný
šéf ND Černý

Září - Ředitel Národního
divadla Ondřej Černý byl
nečekaně odvolán z funkce. Tento nečekaný krok
ministryně kultury (týden
po zahájení divadelní sezóny) vyvolal nelibost odborné veřejnosti. Důvody
odvolání nejsou dodnes
známy.

Na ulici ležela
mumie

Vánoce 1972. Herci Jaroslavu Marvanovi (71) zbývají dva roky života. Právě
natáčí své vrcholné dílo. V roli rady Vacátka rozmlouvá s kasařem Novákem,
který chce na Štedrý den vykrást sejf.
Kasař (Vlastimil Brodský)
se samozřejmě chystal jít
na lup, ale návštěva nejslavnějšího pražského detektiva mu to hatí.
Oba znají starou kasařskou pověru, že na Štědrý
den jsou všechny sejfy otevřené.

Dárek

Mumie
na ulici

Červen - Vyděsila spoustu lidí! Chodci upozornili policii, že na ulici leží
vedle zaparkovaných aut
mumie. Policisté zjistili,
že jde o atrapu. Zřejmě to
byla recese, což je fajn.

Kasař se stará o malého
syna (viz foto vpravo) a je
v podmínce. Rada Vacátko
ví, že by kluka zavřeli a šel
by do sirotčince.
Takže kasaře na Štědrý
den navštíví a zdrží ho,
rozmluví mu loupež.
Autorem nádherného scénáře je Jiří Marek, který
mistrně napsal všechny
díly seriálu Hříšní lidé

města pražského. Pro Jaroslava Marvana je tento
takřka zapomenutý televizní ﬁlm životní rolí.
Poslední, ve kterém si zahrál radu Vacátka.

Dcera

Když točil tento ﬁlm (ve
vynikající řežii J. Sequense), bylo jeho nemanželské
dceři Aleně sotva 12 let.
Její matku, skvělou herečku Národního divadla
Alenu Jančaříkovou, našli
mrtvou v jejím bránickém
bytě. Aleně nebyl při matčině smrti ani rok.

Víte že...
Aleně je dnes 52 let
a živí se jako učitelka.

Lidé & domy Starého M ěsta

Smetanovo nábřeží 22

V tomto domě žil a zemřel
nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20.
století, Josef Václav Myslbek. Po svatbě se sličnou
Karolínou měli 8 dětí.
Myslbek byl ke svým dílům velmi kritický, několikrát je přepracovával,
dokud nebyl naprosto
spokojen.
Byl celoživotní přítel Vojtěcha Hynaise. Jeho nejvýznamnější dílo je socha

sv. Václava na Václavském
náměstí. Je také autorem
slavného pomníku K. H.
Máchy na Petříně.
Smetanovo
nábřeží 22

Josef Václav Myslbek
(1848 - 1922)

Foto: Archiv

Na orloji opravili
sochy

a jeho dcera Alena
z titulni} Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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Kasařův
synek

Kalendárium
Starého M ěsta
PROSINEC - LEDEN

Jaroslav
Ježek
skladatel

Josef
Skupa
loutkář

Arnošt
Lustig
spisovatel

Soﬁe
Podlipská
spisovatelka

● Sofie Podlipská
*15. 5. 1833 Praha
†17. 12. 1897 Praha
Spisovatelka a překladatelka, mladší sestra Karoliny
Světlé. Velice mrštná v ženských spolcích.
● Beno Blachut
*14. 6. 1913 Vítkovice
†10. 1. 1985 Praha
Operní pěvec, tenorista,
původně vyučen kotlářem.
Zpíval v Národním divadle.
● Jaroslav Ježek
*25. 9. 1906 Praha
†1. 1. 1942 New York
Skladatel a klavírista Osvobozeného divadla. Od dětství trpěl šedým zákalem.
Nerozlučný kamarád Voskovce a Wericha. Bydlel
v Kaprově ulici.

Lesklé
boty

U kasaře Nováka
(Vlastimil Brodský).
Co bude s klukem?
Důvody proč vykrást
kasu na vánoce mohou
být rozličné.

Dcera Alena
dnes

Pevný
knír

Foto: Archiv

● Josef Skupa
*16. 1. 1892 Strakonice
†8. 1. 1957 Praha
Loutkoherec,
zakladatel
Divadla Spejbla a Hurvínka. Byl synem strakonického četníka. V r. 1948 jmenován Národním umělcem.
● Arnošt Lustig
*21. 12. 1926 Praha
†26. 2. 2011 Praha
Židovský spisovatel, publicista světového významu.
Vyučen krejčím. Byl čestným předsedou Společnosti Franze Kafky.

Hbité
prsty
Vacátkova
tobolka

● Zdeněk Fibich
*21. 12. 1850 Všebořice
†15. 10. 1900 Praha
Skladatel, romantik. Kapelník Prozatimního divadla pak operní dramaturg
Národního divadla.

Vývar ze
šperháků

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo
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Charita

KampaNula

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

Štědrodenní svařák Učená toulka č. 5:
u Bruncvíka
Sv. Václav a jeho žena
V pondělí 24. prosince
ve 14 h tradičně
Štědrodenní svařák
(+HaF koledy)
pod Karlovým
mostem, kousek
od sochy Bruncvíka.
Nalévá zdarma
a rád Petr Hejma.

Tady

Učené toulky

Vycházky s humorem a poučením
Vycházky a sedánky
s humorem i poučením. Vstupné dobrovolné, minimálně 100
Kč (členstvo, studenti
a důchodci polovic).
Výtěžek vždy použit
na charitativní projekty KampaNula, o. s.
v Praze 1.
Občas krátké výlety do
okolí Prahy. Připravují
Nápadníci - co mají nápady.

Učená toulka č. 8
Jan Zrzavý a Malá
Strana

KampaNula a paní Světlana Kalousková uspořádaly pěknou akci s názvem
8. Učená toulka - Jan
Zrzavý, Malá Strana
a ohlas jeho díla v současném umění.
Dne 3. prosince sešlo
se 25 zájemců u Lorety.
Světlana Kalousková procítěně hovořila o malíři

a jeho díle. Na Novém
Světě nalezen dům, kde
bydlel. Pak byla přednáška o mistrově působení
v Itálii, přímo v kostele
mluvil představený Kapucínského kláštera.
Dál se došlo na Hradčanské nám., kde o slavném
malíři také pohovořeno
i v Kalouskově - Hradčanské galerii. Prohlíženy
knihy o Janu Zrzavém.
Po stopičce východňárské
slivovice rozdány pozvánky na Vernisáž výstavy
obrazů Jana Zrzavého
dne 13. 12. právě v Hradčanské galerii.
Nové zámecké schody,
kde Zrzavý měl atelier,
zažily další krátkou přednášku v dosti již mrazivém počasí.
Nakonec se došlo až na
Baráčnickou rychtu, kde
diskuse pokračovala při
malé večeři.
Světlaně Kalouskové patří velký dík. -kuc-

Jak pan Händel prozradil tajemství stolu

V

ida! Když historie,
tak pořádně do
hloubky.
Účastníci těchto toulek se
sešli v samém srdci Prahy, na Pražském hradě na
Jiřském náměstí.
Naše nejstarší panovnická rodina (Přemyslovci)
je pochována právě na
Hradě, především v chrámech sv. Víta a sv. Jiří.
Proto začala naše toulkařská sešlost právě mezi
těmito dvěma svatostánky.
Spisovatel Richard Händl
naznačil význam místa,
kde se „nastolovala“
česká knížata. Poté přirozeně následoval přesun

do sklepních prostor restaurace U Sedmi švábů,
kde pokračovala přednáška Richarda Händla
k uvedenému tématu…

Učená toulka č. 6:
Dr. Červený a Malá Strana (KampaNula pořádala 19. 11.)
K večeru krátké posezení a občerstvení poskytla
Botega - mandl.
Prošla se ulička Jiřího
Červeného, náměstí Na
Kampě, kde v domě č. 5
geniální doktor Červený
bydlel a kde je hospoda
Červená sedma s plakáty.
Účastníkům sdělil pár
slov MUDr. Jiří Kučera.

22. 12. KampaNula oslaví

PRVNÍ ROK SVÉ
EXISTENCE

Všem, kteří se do její činnosti zapojili,
patří velký dík. Přejeme vám požehnaný
a klidný adventní čas, krásné Vánoce
a šťastný nový rok! Za KampaNulu přeje

PETR HEJMA

S radostí se přesunulo
osazenstvo pěšky Tržištěm s občerstvením v Kafírně dál ztichlou Vlašskou
a ještě dál sadem na
Strahov, kde navázala
Kulturní ekumena Eugena a Zuzany Brikcius:
Jiří Červený - kabaretiér
z Táﬂrundy (pro toho, kdo
u toho nebyl: Setkání
k 50. výročí úmrtí).
Uváděl Eugen Brikcius.
Nejvíce všechny překvapila a potěšila paní Kimlová, která četla texty
své matky, druhé ženy Dr.
Červeného, s články Eduarda Basse a velmi živě
diskutovala…
-kuc-

Mikulášská
beneﬁce

KampaNula a restaurace
Baráčnická rychta uvedli společně v pátek 7. 12
celovečerní MIKULÁŠSKOU BENEFICI.
Akci jako vlastenecký počin uctili předtančením
České besedy mladí Baráčníci v krojích z Ondřejova. K poslechu i tanci
hráli vynikající Matěj Ptaszek a Dobré ráno Blues
Band a The Breakers.
www. kampanula.cz

Křest knihy Láska k Moudrosti
KampaNula se malou
Učenou Toulkou č. 7 připojila k akci Křest knihy
Heleny Zelenkové Láska
k Moudrosti. Stalo se ve
středu 28. 11. ve zcela
zaplněném kostele sv.

Jana Křtitele Na Prádle.
Hudbu starých mistrů
hrála na varhany Dagmar
Doubková. Historii kostela přednesl farář Jan
Židlický. Zazněly skladby v provedení Ludmily

Vernerové (soprán), Romana Fedchuka (housle)
a Stanii Ramešové (harfa). Přislíbeny přednášky
autorky - např. dne 20 . 12.
v 18 h v Unitarii. více: www.
webparadis.cz -kuc-

Vlastivědný výlet do Únětic
SK TURAS a KampaNula
pořádaly v sobotu 10. 11.
společně vlastivědný výlet s názvem Únětická
newkultura.
Jelo se z Masaryčky do

Roztok u Prahy. Postupně celkem 26 dospělých,
něco dětí a psů. Výšlap
nádherným Tichým údolím s lesem, lomy, potoky 3, 5 km směr Úněti-

ce, hospůdka U zvířátek
a Kolářství s koláči. Avšak
Pivovar byl svatbou obsazen a exkurzi zvládli
jen nemnozí. Více: www.
kampanula.cz

D
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Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Glosa

Advent léta
Petr
Burgr

A

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

dvent je tady. Čas,
kdy se děti začínají
těšit. Maminky se začínají
hroutit. A tátové začínají

koukat, kam by zmizeli.
A není se co divit. Jsme
okolnostmi vtaženi až do,
vpravdě, hektické atmosféry.
V posledních letech v obchodních řetězcích začínají
Vánoce od konce října. Už
za podzimního mrholení
ze všech koutů obchodní
sítě halekají dokola Ježíšku, panáčku.
Při každém nákupu navíc
z reproduktorů přejí: Dej

Bůh štěstí. Milé, hlavně při
placení.
I při nákupu obyčejných
brambor jsou kupující testováni, zda vědí: Kdo dal
rolničkám hlas, nebo: Slyšeli jsme v Betlémě.
Dříve takový stav nemohl
nastat. Umíte si představit,
jak 7. listopadu, při oslavách Velké říjnové socialistické revoluce, z amplionů,
v obchodním domě PRIOR
zní: Chtíc aby spal a při-

tom vystavené televize
ukazují pokládání věnců
k mrtvole Lenina? Nebo
v Bartolomějské ve frontě na výjezdní doložku či
devizový příslib čekající
poslouchají: Půjdem spolu
do Betléma. To by se tehdy
dalo taky vysvětlit jako výzva k nelegálnímu opuštění
republiky. Naštěstí minulé
časy jsou pryč.
Dnes se navzájem naprosto svobodně může-

me přesvědčovat, že jsme
všichni pastuškové a navíc: Nesem vám noviny.
Hypotéční banky mohou
slibovat nejlevnější: Cestu
k jesličkám, nebo svolávat:
K jesličkám pastýře.
Řeknu vám, ať si každý
říká, co chce, ale: Narodil
se Kristus pán o půlnoční
v blízkém kostelíčku přece
jen zní jinak, než uprostřed
hrnců v obchoďáku.
Prosinec 2012

Báseň

Pošto, díky!

D

o redakce volala
pracovnice České
pošty, která dřív
pracovala na pobočce
v Josefské, že v ruce drží
obálku, kde je nadepsáno: Staroměstské noviny.
A nic víc, žádná adresa.
Tak se k nám nakonec dostala báseň od paní Olgy
Holubové (84) z Prahy 1.
KYTKY A LÁSKA
(úryvek)
Vždy jsem si myslila
hochu můj milý
Že nemáš, že nemáš
ty žádné chyby
Kytky jsi nosíval
mně snad všech barev
A lásku sliboval
s úsměvem na rtech…
…
Tak už se vzpamatuj
hochu můj milý
Vzpomeň si na naši
nejhezčí chvíli
Kytky mi přines
zase všech barev
Zapomeň na všechny
a mně si ponech.

Dopis

Ztrácíme krásy
přírody

…Na mostě Legií přede
mnou padla na chodník
labuť. Volala jsem záchrannou stanici v Jinonicích. Než přijeli, odvezl
si labuť domů můj kamarád, bohužel mrtvou…
Krátce poté na stejném
místě padla další mrtvá
labuť. Elektrické dráty
před mostem, které labutě přelétají, nevidí.
Emilie Puldová

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů v centru Prahy.
Navštivte Včelařskou prodejnu v Křemencově 177/8,
která se nachází v budově Českého svazu
včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

Nabízíme certiﬁkované včelí produkty
pouze od prověřených českých dodavatelů:
•medy
•výrobky z medu
•dárková balení medu
•přírodní kosmetiku
•medovinu
•nejširší sortiment včelařských potřeb pro včelaře
Internetový obchod

Recept na dlouhověkost známý 2400 let:
Nerozčiluj se, pij mléko s medem, pěstuj divadlo,
gymnastiku a dožiješ se klidného vysokého věku!
Adresa prodejny:
Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město, 110 00
Telefon: + 420 224 934 344
E-mail: obchod@vcelarskaprodejna.cz
Provozní doba:
Pondělí 8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h
Úterý 8.30 - 12.30 h, 13 - 17.30 h
Středa 8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h

Čtvrtek 8.30 - 12.30 h, 13 - 18.30 h
Pátek 8.30 - 12.30 h, 13 - 14 h

www.vcelarskaprodejna.cz ▪ www.vcelpo.cz ▪ www.vcelarskastanice.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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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

Šafránková
s Abrhámem ve ﬁlmu

Libuše
Šafránková
HEREČKA

Janek
Ledecký
ZPĚVÁK

Monika
Absolonová
ZPĚVAČKA

Ve ﬁlmu se po dlouhých
letech jako partneři sejdou dva z nejoblíbenějších českých herců Libuše Šafránková a Josef
Abrhám (oba působili
v Činoherním klubu). Začátkem prosince se začala

točit vánoční romance
Přijde letos Ježíšek?, kde
oba uvidíme. Premiéra
bude v prosinci 2013.

Absolonová bude
Marry Poppins

Premiéra muzikálu Marry Poppins proběhne
14. 3. v Divadle Hyber-

nia. Zpěvačka Monika
Absolonová si zahraje
roli hravé chůvy. „Moc se
těším, i když to bude zase
pěkná dřina, budu zpívat,
tančit, stepovat a bůhví
co ještě, sama jsem zvědavá,“ těší se Monika.

Hradišťan s Pavlicou
v Praze

Nenechte si ujít koncert
Hradišťanu v Divadle
Bez zábradlí 19. a 20. 12.
Čeká vás ojedinělý hudební zážitek s originálním repertoárem, prostě
folklor, ale trochu jinak.

Martin Pošta končí
s muzikálem

„Končím s muzikálovým
světem,“ prohlásil zpěvák
Martin Pošta. „Představení dohraji, než se za mě
najde náhrada,“ doplnil
zpěvák, který se chce v budoucnu věnovat koučingu
a hraní se svou kapelou.

Ledecký si hlídá
dceru

Zpěvák a skladatel Janek
Ledecký, který působí
např. v Divadle Broadway,
chrání svou 17letou dceru
Ester. Pro jejího případného nápadníka má prý
pro jistotu připravenou
nabitou brokovnici.

Koncert pomůže
klinice v Africe

20. prosince v Divadle Hybernia proběhne koncert
s názvem Země vzdálená.
Výtěžek z koncertu půjde
na oční kliniku v Africe.

www.ekytky.cz, t.:

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

Franz Kafka: Proměna /XV./

MINULE: Řehoře Samsu, náhle proměněného v brouka, si přišel vyzvednou prokurista.

Prokurista volá

O

tevři tedy, prosím tě. On už
bude tak laskav
a promine nám ten nepořádek v pokoji.
„Dobré jitro pane SamFranz Kafka
(1883 - 1924):

Seriál

so,“ volal už prokurista
vlídně.
„Není mu dobře,“ řekla
matka prokuristovi, zatímco otec ještě mluvil
u dveří, „není mu dobře, pane prokuristo, to
mi věřte...“

Slavné místní ženy

Vlasta Fabiánová

Tak tady už jde do
tuhého! Co Řehořovi
prokurista vyvede?
Dozvíte se příště!

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Dana
Medřická
přítelkyně

?

Otázka: Kde na Starém
Městě najdete viset toto podivné ovoce?
Nápověda: Je zlaté a jižní.
Dům se zove podle tohoto
ovoce nebo též Chotkovský.

Minule: Reliéf lva s kotvou je v ulici
Melantrichova 9 na Starém Městě.
Správně: Petr Vavřinec, Jan Tůma

Foto: Martin Cibulka

[

Bohuš
Záhorský
manžel

Koutek pro chytré hlavy

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

Kulturní nástěnka
PROSINEC - LEDEN

Charita - 20. 12. v 20. 30 h - ZEMĚ
VZDÁLENÁ - Hybernie, nám. Republiky 4 - K. Střihavka, B. Basiková, M.
Pavlíček a slepý zpěvák Solo Djo Kabako
z Afriky. Výtěžek na oční kliniku v Africe.

ProDivadlo

[

Co nového
za vodou

zprávy z vesnic
Herečka Národního divadla (bydlela vedle) Čerstvé
na druhé straně řeky

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

K

11

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Dětem - 20. - 23., 27. - 31. 12. - PRODIVADLO: POHÁDKA O MAŠINKÁCH - Praha hl. nádr., Fantova budova, kultur. sál 2. patro - Scéna s loutkami
a vláčky. www.prodivadlo.tode.cz
Dětem - Ne 23. 12. ve 14 h - DIVADÉLKO ROMANETO: VÁNOČNÍ PROGRAM - Petrské nám., Praha 1 - Vánoční
atmosféra, písničky a legrace pro děti i rodiče. www.divadelkoromaneto.cz
Divadlo - 27. 12. v 10 h - RADÚZ
A MAHULENA - Národní divadlo, Ostrovní 1 - Zeyerova báseň, příběh lásky
v režii J. A. Pitínského. Hrají: V. Dyk, P.
Beretová… www.narodni-divadlo.cz
Hudba - Pá 4. 1. 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
Divadlo - Pá 4. 1. v 21 h - TETOVÁNÍ Spolek Kašpar, Celetná 17 - Maloměstská
rodina a v ní se odehrává drama s incestní
zápletkou od německé autorky Dey Loher.
Premiéra. www.divadlovceletne.cz

Vlasta Fabiánová (1912-1991)

B

yla nejen vynikající herečka, ale
i pedagožka na
DAMU. V letech 1941 77 byla členkou činohry
ND. Prožila harmonické manželství s hercem Bohušem Záhor-

Marie
Laudová
profesorka

ským. Bydleli hned vedle Národního divadla.
Do jejich bytu chodilo
na návštěvu mnoho
kolegů a žáků. Hrála
např. ve ﬁlmu Prstýnek
(1944) nebo Srpnová
neděle (1960).

Kam do kostela

Chrám sv. Mikuláše, Staroměstské nám.
16. a 23. 12. v 10 h - Adventní bohoslužby

Kostel Matky Boží před Týnem, Celetná 5
24. 12. v 16.30 h - Matka Boží před Týnem
(Česká mše vánoční J. J. Ryby)
25. 12. v 9.30 a 11 h - Matka Boží před Týnem Slavnost narození Páně
1. 1. v 9.30 a 21 h - Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Kostel sv. Havla, Havelská
24. 12. v 24 h - Sv. Havel - Vánoční bohoslužba
25. 12. v 10 h - Sv. Havel - Slavnost narození Páně
1. 1. v 10 h - Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Kostel sv. Haštala, Haštalské nám.
25. 12. v 11 h - Sv. Haštal - Slavnost narození Páně
1. 1. v 11 h - Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám. 2
24. 12. v 24 h - Půlnoční mše - Celebruje Mons. Tomáš
Halík, přímý přenos Český rozhlas
Kostel Panny Marie pod řetězem, Lázeňská 2
24. 12. v 24 h - Půlnoční mše
25. 12. v 10 h - Narození Páně
26. 12. v 10 h - Sv. Štěpán
Katedrála sv. Víta
24. 12. v 7 h - Mše sv. se zpěvem Staročeských rorátů
24. 12. v 24 h - Půlnoční mše - slouží kardinál Dominik Duka
31. 12. v 16 h - Mše sv. na poděkování za uplynulý rok slouží kardinál Dominik Duka
Chrám sv. Mikuláše, Malostr. nám.
25. a 26. 12. v 17 h - Vánoční koncert, J. J. Ryba: Česká mše
vánoční „Hej mistře“
Kostel Panny Marie Vítězné (Jezulátko), Karmelitská 9
24. 12. v 24 h - Půlnoční mše
Kostel Jana Křtitele Na Prádle
24. 12. v 22 h - Půlnoční bohoslužba CČSH
se sborem Resonance
25. a 26. 12. v 10 h - Sváteční bohoslužba CČSH

Na internetu: www.
malostranskenoviny.eu
Malostranské noviny
vycházejí vždy 1. dne v měsíci v nákladu 10 tisíc
výtisků. K mání jsou zdarma na 49 odběrních místech, např. Akademii věd.

Sudoku pro nenáročné

1 2 1 3 2
2 3 2 1 3
32 1 3 1
Pro líné

Ještě línější

NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.

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

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo

ŠANCE
ZVANÁ ŽIVOT

Helena Zelenková,
žena, která dosáhla
Osvícení díky
plnému porozumění
a pochopení Života,
vás zve na veřejnou
přednášku.
Kdy:
20. prosince od 18 hodin
Kde:
sál Dr. N. F. Čapka
UNITARIA, Anenská 5,
Praha 1
Všichni, kteří mají již zájem
o svůj vývoj a pomoc Zemi,
jsou srdečně zváni.
Vstupné 80,- Kč.

www.webparadis.cz

Seženete i v Brně

Příští číslo vychází
15. ledna
Modré okénko
dnes získává...
Věnoval vánoční strom (smrk
ztepilý) pro
Staroměstské
náměstí.

Aktuální vtip ze 100 let
starých novin

- MANSFELD

„Proč čtu

Foto: Helena Šulcová

COLLOREDO

Volejte pana Martina Cibulku
777 122 009. Čtěte též v Café
TeeVee, Běhounská 18.

hrabě, mecenáš

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

Mazlíčci
Starého Města

„Zajímají mě hlavně
historické věci a záležitosti týkající se J. Foglara a Rychlých šípů.“

Posílejte podobné fotky
redakce@staromestskenoviny.eu

RADEK BEŠŤÁK

Spolumajitel rodinné ﬁrmy Papírnictví a drogerie (Valentinská 3).

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu

za jeden výtisk pošlete SMS:

KOCOUR EMOUŠ
Fotograﬁi poslala
čtenářka
Sabina Řezáčová

SN TRICET

- Co jste dostal od manželky k Vánocům?
- Džbán a v něm hrací strojek, co hraje: Ach není, není tu...
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

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. 12 /prosinec 2012 / III. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Martin Cibulka, Jiří
Pěkný, Helena Šulcová. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E
18554. Kontakt: redakce@staromestskenoviny.eu, telefon: 777 556 578.
Pošta: Sarajevská 16, Praha 2. Tiskne: EUROtisk. No tak to tě pic.

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.

46 odběrních míst
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. 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, Včelařská prodejna,
Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8.

na tel. číslo 902 11 30

P

Stará Praha se probouzí

otkáváme potřebné.
Na chodníku, skloněné s tváří v dlaních, s čepicí pro drobné.
Je jich stále více. Poprvé
sáhnem do kapsy a zazvoníme,
podruhé váháme
a potřetí již mineme... Otupíme.
Zvykáme si na
odlišnosti kolem.
Naše drobné nic nezměnily, skloněni zůstali. A my
už si ani nevšimneme, že
se sami ztrácíme... Svým
zásádám, svým postojům,
svému „být hrdý“. Spíláme jako ostatní na dobu,
na poměry, na nešvary

kolem, ač jsme právě my
jejími strůjci.
Ale stačí říct si denně něco
pozitivního a šířit to. Lze
zastavit tu stoku špatných
zpráv. Nevěříte?
Tak tady je třeba
ta prvá:
Letos
magistrát
dovolil hrát v ulicích centra Prahy.
A najednou se bezdomovci převlékli do
kostýmů, natřeli si tváře, narovnali se od čepice
a zsošněli. Do pohádkových postav. Jen vzpřímení mají blíže k bohům...
A ti mi vždy stáli za všechny drobný.

Seriál

vÁclav
koubek
autorskÉ
knihy a cd
na dobÍrku

www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

