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

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 10 / roč. IV
15. října 2013

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

na tel.
číslo

telefon: 777 556 578

www.staromestskenoviny.eu

NÁPRSTEK BY
MĚL RADOST!
(Takhle si to
vždycky přál...)

Staroměstské
servírky

Kapitán Korda

Foto: Roman Korda

redakce@staromestskenoviny.eu

Cena je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz

Noviny, které si píší čtenáři sami

NA STOP Ě
SLEČNA PETRA
z restaurantu Postel Bar
(Rámová 5) nabízí osvěžující
míchaný Aperol spritz za 105 Kč.

Uvnitř čísla

Koláž: Ondřej Höppner

Prostřený stůl
na Betlémském
náměstí v rámci
akce Betlémská
kulturní noc

Více na str. 6-7
Zde muže být
váš inzerát
Volejte hned tel. číslo:

777 556 578
nebo e-mail: inzerce@
staromestskenoviny.eu

5. MALOSTRANSKÝ
CANDRBÁL

Inzerce

Více info str. 3 a 10

•Sobota 9. listopadu
od 20 h
•Malostranská beseda
V latinskoamerickém stylu

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů
a včelařských potřeb 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.

Více na str. 2 - 3

PETR BURGR SE
VE SVÉM NOVÉM
SLOUPKU ŽERTOVNĚ
ZAMÝŠLÍ NAD PŘEDVOLEBNÍMI SLIBY.
Více na str. 9

VOLTE
PETR

• Založení a prodej
společností včetně
evropských společností

Více str. 3

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.

AKCE NÁBŘEŽÍ BEZ
AUT VYVOLALA
POHORŠENÍ MEZI
OBYVATELI NA OBOU
STRANÁCH ŘEKY.

PARNÍKEM
ZA SVĚTLEM!

• Poskytování sídel
na prestižních adresách
• Zajištění veškerých
administrativních potřeb
vaší kanceláře
• Další korporátní služby

VÍCE STR. 11

Bezplatná linka: 800 667 777
Adresa: Růžová 1, Praha 1

www.yourﬁrm.cz

JAN

BURGR - WOLF
KDU - ČSL 11
číslo

Poliklinika
na Národní

Protože na zdraví záleží
MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

www.poliklinikanarodni.cz
Národní 9. Tel.: 222 075 120

Více info na str. 3

2

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

15°C

ŘÍJEN: Konečně plně
pochopíme skutečný obsah
slova plískanice.

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!

Dušené žáby

Pěkně očištěné žáby osol
a nech je v soli chvíli ležet;
zatím rozkrájej drobně cibulku, dej ji s máslem na
uhlí, a když...
rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce

9

let nemůže majitel
domu na rohu Opletalovy a Václavského n.
zbourat, co mu patří.

Úvodník

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Partie úředníků o dům
na Václavském náměstí:

Šokující tah razítkem

Česká
republika

Nový
Zéland

Jermář vs. Chirnside
To je drama! Demoliční bagry již netrpělivě odfukují, ale dům na rohu Opletalovy
a Václavského náměstí stále stojí.
Devět let se nad domem
houpe demoliční koule,
ale stojí jako přibitý.
Senátní výbor před pár
dny rozhodl, že se bourání odkládá a vše musí
přezkoumat Nejvyšší kontrolní úřad. „Nemůžeme
připustit, aby kvůli chybě
úředníka došlo ke zničení
památky,“ řekl místopředseda senátního kul-

turního výboru Jaromír
Jermář.
Majitel domu, společnost
Flow East v tom vidí zdržovací taktiku. Dům koupila před devíti lety proto,
aby ho zbourala. A vida.
„Naši právníci již vyčíslili škody, které jsme kvůli
státu utrpěli,“ kontruje
David Chirnside ze společnosti Flow East.

Anketní otázka Staroměstských novin

Chodci jsou Jaký je váš nejoblíbenější
ostrov a proč?
fajn, ale...

M

ěsto bez aut! Co se
na to dá říct!? To
by bylo samozřejmě úžasné... Jen stromy,
keře, tu a tam nějaký vodotrysk a u něj víla.
Uzavírka Smetanova nábřeží je pěkný nápad, ovšem jen na první pohled.
Na druhý, jak ukázala
praxe, znamená obrovské
komplikace pro tisíce řidičů a potažmo i chodců,
kašlajících na chodnících
u aut bezmocně stojících
v zácpě. Akce byla nepřipravená, zájem neprůkazný. To není cesta vpřed,
to je objížďka.

Markéta
Mališová

Ředitelka Společnosti F. Kafky

„Ten, který jsme
dosud nespatřili.
Máme o čem
snít.“

Roman
Korda

Principál Divadélka
Romaneto

Petr
Skála



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

Akce Smetanovo
nevole mezi oby

T

řetí zářijovou sobotu jsem se šla projít
s přáteli na Smetanovo nábřeží, cože se to
tam v rámci akce Nábřeží
žije děje tak ohromujícího
a ojedinělého,
co by z pohledu rozladěného
občana Prahy 1
mohlo ospravedlnit uzavírku.
Na nábřeží se
nedělo nic. Pokud si ovšem nemyslíte,
že přehlídka komerčních
stánků s občerstvením,
které vypadaly jako provizoria sbitá doma na koleni, vás nějak významně
kulturně obohatí.
Pohled na prezentace výrobců elektrokol a tanečky
chodců mezi tramvajemi,
kteří byli z chodníku vytlačeni právě zmíněnými
stánky, nás také nezaujal.
Naopak nás procházka
utvrdila v přesvědčení, že
akce s posvěcením vedení
Prahy je absolutní nesmy-

sl, kdy pozitiva nemají
šanci vyvážit negativní
dopady na život nás, místních obyvatel.
Prvním a nejjednodušším
obranným krokem byla
účast na skromně propagované
veřejné debatě
o budoucí podobě Smetanova
nábřeží.
Bohužel smysl
diskuze nikdo
příliš nepochopil a přítomnost lidí s nesouhlasnými názory byla mladým
organizátorům viditelně
nepříjemná.
Neustálé
vnucování pozitiv z pohledu studenta VŠ nám na
náladě také nepřidalo.
Mnohokrát
opakovaný
záměr uzavřít nábřeží natrvalo i přes nevyřešenou
dopravu v centru dokonce
všechny vyděsil do té míry,
že jsem se pod hlavičkou
občanské iniciativy Praha 1
trpí rozhodla sepsat petici
proti uzavírání Smetano-

Č T E N Á Ř
R EP O R T ÉR

Malostranská
advokátka
kandiduje
do Sněmovny
za TOP 09

Orlojník Staroměstského orloje

„Ostrov pokladů „Kréta. Mají tam
a s ním návrat do teplo, čisté moře
dětství.“
a dobré jídlo.“

JUDr. Monika Krobová Hášová

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Zpravy

Slávek
Janov

Nadšený
Foglarovec

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Populární herec

a vášnivý kuchař
„Jakýkoliv
„Ostrůvek
„Ten, kde žije
zarostlý rákosím skřítek Šušišíček, ostrov je pro mě
z Foglarových
rájem na zemi.
který je velký
Hochů od Bobří jako tatranka.“
I Ostrov nad
řeky.“
Ohří.“
redakce@staromestskenoviny.eutel.: 777 556 578

Advokátka, která odpovídá ve Staroměstských
novinách na právní dotazy, kandiduje do Poslanecké sněmovny PČR za stranu TOP 09.
28 let právní praxe, neuvolněná zastupitelka hlavního
města Prahy za TOP 09.
JEJÍ CÍL - Podílet se na vytváření stabilního a přehledného právního řádu,vrátit lidem důvěru v právní
stát, vysoké tresty za korupci, účelné a hospodárné
investice. Chtěla by prosadit povinnou práci vězňů
ve výkonu trestu.

Zpravy

telefon inzerce: 777 }556 578

novo nábřeží vyvolala bouři
obyvateli obou břehu Vltavy
Prázdné
Smetanovo nábřeží

Nízké ceny, nejsme plátci DPH.

Tel.: 602 626 440

www.bigboylukas.cz

POJIŠTĚNÍ

Poradenství
a služby

• Životní, úrazové
a zdravotní pojištění
• Pojištění domů
a domácností
• Pojištění podnikatelských rizik

Volejte
Ireně Motlové, specialistce
přes životní pojištění

Telefon:
608 701 976
E-mail:
irena.motlova@uniqa.cz

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

LÍNÁ KVĚTA

Mistryně světa v pomalém
vázání bot Květa Ticháčková
z Templářské ulice při svém
slavném závodě.

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.
inzerce

Poliklinika na Národní
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

5.

pořádají

MALOSTRANSKÝ
CANDRBÁL

Tentokrát vše
v LATINSKOAMERICKÉM STYLU!!!

Sobota 9. listopadu 2013
od 20 hodin - MALOSTRANSKÁ BESEDA
PROGRAM

Předtančení:
Žhavě latinskoamerické
Dále vystoupí kapely:
Tam Tam Orchestra QM
Bona Fide Tango
Santy y su Marabú
Jako každoročně sestry Michálkovy připraví
stylovou módní přehlídku.
Nebude chybět ani tradiční slosování vstupenek

Zde muže
být váš
inzerát!
Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoríme

Rok
1913

ště

Zcela ucpaná
Karmelitská

Petice „Praha 1 trpí“
proti uzavírání Smetanova nábřeží - podpisová místa: Carmelita (květinářství), Karmelitská 21.
Herbata (byliny, koření),
Dlouhá 6. Jazz klub U Staré
paní, Michalská 9. U Zlaté
trumpety (Jazz klub Ungelt),
Týn 2 - Týnská ulička.
Olga Krahulcová

Váš náklad
odveze naše dodávka!

Dívka ze str. 3

Foto: Youtube

va nábřeží. Mé jednání se
záhy ukázalo jako velmi
prozíravé, protože další
šanci k pokusu o výměnu
názorů s organizátory „kulturních sobot“ jsme ztratili
nedlouho poté.
Na webových stránkách
projektu Nábřeží žije se
z textu o konání diskuzí
nenápadně vytratil výraz
„veřejné“. Organizátoři nás
evidentně poslouchat nechtějí, naše starosti jsou
jim lhostejné, a proto nesmíme rezignovat a nechat
si brát právo vyjadřovat se
ke změnám, které se nás
bezprostředně týkají.
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

o hodnotné ceny.

Předprodej vstupenek:
Ars Pragensis, Malostranské nám. 27, v po - pá 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

MUDr. Martin Jan
Stránský MD, ředitel
Polikliniky na Národní,
odpovídá na vaše dotazy

Vážení a milí spoluobčané!
Nacházíme se právě v období, které
je nejoptimálnější
pro očkování proti
chřipce, jež může
začít „řádit” od října až do března. Očkování se především
doporučuje dětem,
starším občanům
a osobám trpícím
plicním onemocněním, jako je astma nebo
bronchitida. Očkování funguje! Rádi vám
poradíme.

U nás najdete proPro další dotazy:
poliklinika@narodni.cz fesionální zdravotní
péči poskytovanou 22
Poliklinika na Národní, odborníky různých
Národní 9, 110 00
oborů včetně odběPraha 1
rové stanice.
Jsme tu pro vás.
Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Volby 2013: Jak kroužkovat
Staroměstské noviny radí

Volby do Poslanecké sněmovny: 25. a 26. 10.
Nechceme, aby se do Parlamentu dostal ten, kdo
je na 1. místě kandidátky (zde Fridrich Falcký).
1) Vybereme si jeden hlasovací lístek. Jako modelový příklad Stranu přátel kroužkování (nekandiduje, jde jen o příklad).
2) Je třeba zakroužkovat na kandidátce SPK čtyři
jiné (níže postavené) kandidáty, které do Parlamentu chceme víc než Fridricha.
3) Když nezakroužkujeme nikoho, jednoho,
dva nebo tři, postupuje Fridrich. Musíme čtyři jiné.
4) Kroužkujeme maximálně čtyři kandidáty, jinak bude lístek neplatný.
Viz též strana 6

&

Otázky odpovědi
NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

Otázka: Proč, jářku, musejí
vrzat právě pod mým oknem?

Milovníci historie jásají: Vyšla
unikátní kniha puškaře Slaniny

Známý český puškař a restaurátor zbraní
Miroslav Slanina pokřtil svou druhou knihu s názvem „Puškařství.“
Křest se konal v Divadelním klubu Ungelt.
Místo křtu nebylo zvoleno náhodně, protože právě v Ungeltu se nacházela první doložená výroba zbraní.
Slanina ve své knize uvádí: „Ručnikáři
a puškaři kovali, odlévali a zpracovávali
své výrobky v místě zvaném Ungelt, což
byl opevněný dvůr na samém okraji Starého Města a podobná výroba zbraní byla
i v sousedním klášteře sv. Jakuba.“

Zpravodaj

Puškař
Miroslav
Slanina

inzerce

Pane starosto,
ulice Prahy 1 zaplavuje
stále větší množství
„umělců“, kteří „vržou“
stále to samé a často
navíc pod mým oknem.
Snad se to se zimou zlepší, ale...
Jana Žáková, Praha 1
Odpověď starosty:
Já vím, je to strašné, ale
řešení není tak jednoduché, jak by se mohlo na
první pohled zdát. Minulé vedení hlavního města
bohužel natolik uvolnilo pravidla pro pouliční
produkci, že nám ulice
zaplavily všechny možné
formy hluku, které nemají s uměním vůbec nic
společného.
Vyhláška, kterou Praha
vydala, nikoho k ničemu nezavazuje a všem
umožňuje všechno. MČ
Praha 1 se proto snaží
o změnu vyhlášky, jež dá

Ulice a okna nad ní

strážníkům a policistům
do rukou účinný nástroj
a umělcům, tedy lidem,
kteří opravdu produkují
umělecký zážitek, vyčlení
vhodná místa.
Požádali jsme Ministerstvo dopravy o závazné
stanovisko. Snad se nám
už brzy podaří vyřešit
problém, který jsme nezpůsobili, ale který nikdo
jiný nevyřeší.
Posílejte své otázky
na známou adresu:
redakce@
staromestskenoviny.eu

Volte KDU - ČSL ● Volte KDU - ČSL ● Volte KDU - ČSL
Dvě jedničky
PETR
JAN

BURGR - WOLF
11
číslo

KDU - ČSL

Jediná jistota v této
rozbouřené době
BURGR

WOLF

Foto: Archiv
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Petr Burgr - Milovník historické Prahy a známý aktivista
občanské společnosti. Na jeho glosy se čtenáři Staroměstských novin těší každý měsíc.
Jan Wolf - Starosta Orla Prahy 1. Trvale propaguje tradiční hodnoty našich předků. „Je pro nás všechny prospěšné
umět navázat na to dobré, co nám naši rodiče zanechali.“

telefon inzerce: 777 }556 578

Radnicni zpravodaj

5

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ
PRAVODAJ
Žhavé zprávy
zprávy zz Vodičkovy
Vodičkovy 18.
18. Viz
Viz též
též www.
www. praha1.cz.
praha1.cz. Tel.:
Tel.: 221
221 097
Žhavé
097 111
111

Hurá! Střelecký ostrov se vrací,
krásnější než dřív (a s výtahem)
Schody
na ostrov

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

1

Ing. Lenka
Jelínková
Vedoucí
odboru matrik

Foto: www.praha1.cz

275 - to je počet oddaných
párů na území Prahy 1 za
září, z toho 135 na Staroměstské radnici, 34 jinde a 106 v kostele. Tento
svatební maraton zvládá
odbor matrik skvěle.
Chcete udělat radost kolegovi z práce? Pošlete jeho
nominaci do této rubriky!
posta@praha1.cz

Střelecký ostrov: Stručná mapa
WC

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

Výtah

TV Praha 1
www.praha1.tv
Hlídač

R

ekonstrukce Střeleckého ostrova byla
jednou z nejdůležitějších investičních akcí
posledních let.
„Termín znovuotevření
musel být posunut kvůli
červnové povodni,“ říká
starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký.
Opravy stály 80 milionů.
Na ostrově jsou nové la-

Výtah na
ostrov

Pláž
vičky, prolézačky pro děti
a nový výtah pro vozíčkáře a rodiče s kočárky. Bylo
pokáceno asi 30 stromů,
nových ale bylo vysazeno
více než 60. Nově opraveny jsou i přístupové schody. Uvnitř schodiště jsou
teď toalety (viz mapa).
Na ostrově se nesmí pít alkohol (kromě kulturních
akcí), venčit psy bez vodít-

ka, rozdělávat oheň, pořádat ohňostroj, jezdit na
kole, kolečkových bruslích
či skateboardech.
Ostrov bude otevřen od
dubna do října od 6 do 22 h,
přes zimu od 8 do 19 h.
Otevření ostrova byla velká sláva. Pět dní se tu střídaly různé hudební skupiny, kejklíři a jiní umělci,
například Žlutý pes.

„Rekonstrukce Střeleckého ostrova byla jednou
z nejdůležitějších investičních akcí posledních let,“
říká starosta Lomecký.

Víte, že...
Na Střeleckém ostrově
se roku 1890 poprvé
v Čechách slavil 1. máj
(Svátek práce).

Video: Jak vznikají
Tyto pěkné noviny

Internetová televize
Městské části Praha 1
natočila pěkné video
o redakci SN. Najdete
ho zde: www.praha1.tv

DŘÍVE & DNES Karolinum (roh Železné a Ovocného trhu)
1910

Foto: Martin Cibulka

DNES

VŠIMNĚTE SI: V roce 1910 byl na rohu Karolina německý krámek. Na snímku vpravo není vížka.

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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PROSTŘENÝ STŮL
NA BETLÉMSKÉM
NÁMĚSTÍ

Kdo nebyl ve středu 18. září v dešti
hodiny a hodiny na Betlémském
náměstí (pod stříškou), jen těžko
tu krásu pochopí.

T

exty ni fota nevytvoří zcela atmosféru podvečera
se zpěvy těles Starý časy
HaFstudia a Muzikantů
z Kampy i vážné hudby
Mikrochoru Studia Citadela s proslulým dirigentem Lukášem Prchalem.
Staří i mladí pomohli dobré věci. Gurmánské specialitky a doušky z okolních restaurací nadchly
přítomné a prodejem
vstupenek - stravenek se

získaly tisíce korun na
podporu potřebným.
Mnoho osobností kulturního života vážilo cestu,
by přispělo svojí přítomností k úspěchu akce:
starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký, generální ředitel Národní knihovny
Tomáš Böhm, starosta
Tróji Tomáš Drdácký
a starostové dalších šesti
městských částí Prahy.
Všichni ocenili prostírání
samotného Stolu a po-

řádání Betlémské noci
vůbec. Pomáhalo mnoho
nadšených mladých - studentů, divadelníků, skautů i dospělých dětí vedení
KampaNuly.
Nových i „zkušených“ z dřívějších akcí.
Velmi pomohli Hasiči
Prahy 1, bez nichž by stolů a stánků nebylo.
Velký dík i restauracím,
které zapůjčily své stříšky a slunečníky - deštníky. Výstava obrazů nevi-

domých dětí Nadace Artevide a premiérové vystoupení Citadely patřily
k vrcholným zážitkům.
Později zpěv přátel HaFu
a zkušených Muzikantů
spojil se U Betlémské kaple v neformální večer s radostným tancem.
Okolí žilo také do noci při
akci, kterou je málo kdy
možno v Praze potkat.
Bylo úžasné sledovat, jak
okolní podniky spojily své
síly.
-Kuc-

BLUES
SKLEP
Liliová 10

BEČKA PIVA

Jaký by to byl večer
bez bečky! Děkujeme
vřele vyhlášenému
Blues Sklepu.

CHOCO
CAFÉ
Liliová 4

BOMBÓNY
A ČOKOLÁDA

Díky všem,
kdo se připojili

Domácí čokoláda
a domácí čokoládové
bonbóny. Děkujeme!

Foto: Monika Höppner, Kristýna Svobodová, Petr Hejma, archiv

Petr
Hejma

Spoluzakladatel
občan. sdružení
KampaNula

I přes vytrvalý déšť vás
přišlo Prostřený stůl na
Betlémském náměstí
podpořit více než 200!
Na stůl prostřelo 11 restaurací, což je skvělý
počet.
Díky tomu se nám podařilo splnit beneﬁční cíl
akce - podpořit studio Citadela a Nadaci Artevide.
Díky všem, kteří přispěli,
i těm, kteří pomohli s přípravou akce.

Te}ma

KampaNula

Prostřený stůl.
Zcela vpravo básník
Karel Šiktanc

Sbor před
Betlémskou kaplí

Občanům Starého Města pražského:
Vaše zdraví - náš cíl!
Potřebujete lékaře? Obraťte se na nás!

NÁDASSY MEDICAL SYSTEM s.r.o.
Sídlíme v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek.
• Interní, kardiologická a gynekologická ordinace
• Ordinace praktického lékaře
• Odběrové místo
• Smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 207, 211
• Krátké objednací lhůty
Jsme tu pro Vás na tel. číslech: 224 212 494, 495, 496, 468

www.nadassy.cz

U PROKŮPKŮ
Náprstkova 7

LAHVIČKY VÍNA

Děkujeme pěkně této
vyhlášené restaraci
za podporu v podobě
několika lahví vína.

Vaše advokátní poradna

Volební kroužkování

OTÁZKA: Jak mohu
kroužkovat své kandidáty při volbách?
ODPOVĚĎ: V intencích zákona může volič
zakroužkovat maximálně
4 kandidáty a to v rámci
kandidátní listiny jedné
politické strany, hnutí či

koalice. Zakroužkováním
pořadového čísla u jména kandidátů jim dáváte
přednostní hlas a pokud
by tito kandidáti dostali
nejméně 5 % z celkového
počtu hlasů pro danou
stranu a kraj, pak se stávají zvolenými poslanci.

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

telefon inzerce: 777 }556 578

z titulni} Strany

U BETLÉMSKÉ
KAPLE
Betl. nám. 2

KING
GEORGE
Liliová 10

TÁCY PLNÉ TOPINEK
S POMAZÁNKOU

LAHVINKY
DOBRÉHO VÍNA

Opravdu vynikající topinky, jejichž křupot byl
zlatým hřebem večera.

Vřelé díky tomuto vyhlášenému podniku za
důležitou podporu.

7

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

ANDALOUS
Betlémské
náměstí 2

VÝBORNÉ ČAJE
Z DALEKÉ ARÁBIE

Mimořádně vonné čaje
s chutí, která překvapí
i znalce.

Kalendárium
Starého M ěsta

MAMA‘S
& PAPA‘S
Betl. nám. 8

ŘÍJEN

CHLÉB A DEŠTNÍKY

Rudolf
Hrušínský,
herec

Eleonora
Šomková,
snoubenka

František
Dittrich,
politik

Vendelín
Budil,
herec

Domácí chleba se
škvarkovou pomazánkou. Poskytli nám
přístřeší pod deštníky.

● Rudolf Hrušínský
*17. 10. 1920 Nový Etynk
†13. 4. 1994 Praha
Herec. Člen Národního divadla. Filmy: Postřižiny,
Dobrý voják Švejk...
● Eleonora Šomková
*25. 2. 1817 Praha
†31. 10. 1891 Praha
Snoubenka básníka K. H.
Máchy a matka jeho syna
Ludvíka. Bydlela v Truhlářské na Starém Městě.

RED PIF
Betlémská
ulice 9

V ZÁTIŠÍ
Liliová 1

VYBRANÉ
POCHUTINY

VYNIKAJÍCÍ VÍNA

Děkujeme této mimořádně tiché a útulné
resturaci za skvělé
víno a ochotu.

Po skvělých pochutinách se jen zaprášilo,
za což děkujeme.

AL RISO
Betlémské
náměstí 11

VYNIKAJÍCÍ VÍNA

Nezbývá než poděkovat tomuto skvělému
podniku za jeho vinnou
podporu.

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.
Pro živnostníky
20 % sleva!!!

Volejte: 739 057 571

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

● Vendelín Budil
*19. 10. 1847 Praha
†26. 3. 1928 Plzeň
Divadelník. Zakladatel hereckého rodu Steimarů
a Kodetů. Narodil se v Malé Karlově ulici.
● František Dittrich
*19. 2. 1801 Praha
†21. 10. 1875 Praha
Politik, zakladatel vltavské
paroplavby, purkmistr. Člen
prvního výboru pro stavbu
Národního divadla.

VÍNO A STAN

Vynikající vína, zachránili akci před deštěm zapůjčením jejich
zahrádky a stanu.

EC

U ROT
UNDY

Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!
Děkujeme MČ Praha 1
za grantovou podporu
těchto novin.

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

m.jarka@ ce n t ru m.cz,
tel.: 603 321 275.
●Galerie Eclectic hledá ateliér (místnost či
malý byt) na Praze 1, 5,
6 pro malíře z Vysočiny.

OLIVA NERA
Betlémské
náměstí 10

IN
HOST

INZERCE STARÉ MESTO POMOCÍ SMS

●Nabídka účetních prací včetně rekonstrukcí.
Tel.: 774 676 660.
●Učitelka, VŠ, doučí
vaše děti matematiku ZŠ
a připraví na SŠ. Mail:

● Karel Reiner
*27. 6. 1910 Žatec
†17. 10. 1979 Praha
Pianista a skladatel v Divadle E. F. Buriana. Podařilo
se mu uniknout z pochodu
smrti v koncentračním táboře v Dachau.

Tel.: 602 214 774.
●Včelpo. Tradiční české
včelí produkty a včelařské
potřeby v centru Prahy,
Křemencova 177/8. www.
vcelarskaprodejna.cz.

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

Chcete si přivydělat při zaměstnání,
studiu nebo mateřské dovolené?
Nedoceňují Vás v práci a uvažujete o změně?
Toužíte po práci, která Vás bude bavit?
Přidej se k nám! Hledáme do týmu šikovné ženy!

S tímto kupónem
Nevyžadujeme předchozí praxi.
Díky propracovanému systému vzdělávání hodinka krásy zdarma
(kosmetika a líčení)!
Mary Kay se snadno vše naučíte.

Volejte Janě Jelínkové, tel.: 725 551 333.
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Charita

KampaNula

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

Po afrických stopách
Rychlých šípů v Praze 1

Zábavná poznávací hra v Pražské památkové rezervaci

Babí léto ve Stínadlech
Tečkou za tříměsíční poznávací hrou Po afrických
stopách Rychlých šípů se
stal v poslední zářijovou
neděli v uličkách Starého
Města happening Babí
léto ve Stínadlech.
Téměř půl stovky pátračů
se v průběhu prázdnin zapojilo do hledání stromů
ginkgo biloba v Pražské
památkové rezervaci. Výsledek jejich úsilí je téměř
neuvěřitelný: Podařilo se
objevit 75 stromů - tedy
přesně tolik, kolik je letos
Rychlým šípům let!
V pražských Stínadlech
však nešlo jen o spuštění
opony za letní hrou. Návštěvníci si vyzkoušeli vy-

Foto Petr Hejma, Ladislava Marešová

Vyhlášení
výsledků

Muzikanti
z Kampy

Když ježek,
tak v kleci

Naše akce

na Kampě (spolu se SOPMSH) a na Betlémském
náměstí Vánoční strom
a sbírka KampaNuly.

Učené toulky, vycházky a sedánky s humorem i poučením, se konají 2x měsíčně. Vstupné dobrovolné (nevybírá se na akcích Eugena Brikciuse), vždy pro charitativní projekty.

● Neděle 8. prosince
Na Betlémském náměstí
Vánoční strom a sbírka
KampaNuly.

● Středa 23. října
Učená toulka! Sraz v 17 h
Vojenské muzeum zepředu pod památníkem - vrchemVítkovem! Jan Žižka, měšťan pražský - Dr.
Jan Sedmík.

● 24. prosince
● Ve 14.30 h Koledy pod
Karlovým mostem u bistra Bruncvík (HaF).
● 15 h Štědroodpolední
svařák (nalévá Petr Hejma) u sochy Bruncvíka na
Kampě.

Co pořádáme nebo podporujeme

● Středa 6. listopadu
Po stopách Římsologie
- Dr. Julius Hůlek. Sraz
17 h Klementinum, vstup
do Národní knihovny
u kovového stromu.

● Sobota 9. listopadu
V. malostranský candrbál v Malostranské besedě. Ve stylu latinskoamerickém. Pořádá SOPMSH.
KampaNula podporuje.
● Čtvrtek 14. 11.
Beneﬁce pro Artevide Michnův palác.
● Konec listopadu
Za svatým Václavem II.
- Malá Strana - Ing. Jan
Zemánek.
● Pátek 29. listopadu
Jazz Band Jam. Baráčnická rychta! The Steamboat
Stompers, Jitka Vrbová &
LTW, Matěj Ptaszek…

Toulka za
sv. Václavem

● Prosinec
Adventní akce na Maltézském náměstí (Cafe de
Paris, Maltézská pomoc),

● Na jaře 2014
Po stopách Vojty Náprstka a Toulka na Vyšehrad.

Zdarma,
chutný
a ještě
na Kampě

jmout ježka z klece. S partou Muzikantů z Kampy
si zazpívali legendární
písně táborových ohňů.
V doprovodu Rychlých
šípů bylo možno nalézt
v okolí i Svatyni Uctívačů ginkga. Žíznivá hrdla
se svlažovala pěnivým
mokem i kofolou s příchutí ginkga.
Suma sumárum: Kdo nepřišel, prohloupil! Tak
krásné babí léto nepřichází do Stínadel každý rok.
Podrobnosti o výsledcích
hry Po stopách Rychlých
šípů: www.kampanula.cz
a www.bohousek.cz.
Slávek Janov
a Ladislava Marešová

Bude Učená toulka
za Janem Žižkou

Kdy: Středa 23. 10. Sraz v 17 h. Kde: Vojenské muzeum, zepředu pod památníkem - vrchem Vítkovem.
Téma: Jan Žižka, měšťan pražský. Přednáší: MUDr.
Jan Sedmík. Přijďte se podívat Žižkovi na zoubek!

Úžasná toulka za svatým
Václavem nejen muzeem

25. září byla úžasná Toulka za svatým Václavem,
kterou mnozí nestihli.
Mohou litovat, nejen pokladů historie, ale i občerstvení věnovaného panem Bergmanem z Muzea Karlova mostu - vřelé
díky!
Vybralo se 935 Kč na
zdravotně postižené Prahy 1. Toulalo se předpolím a Muzeem Karlova
mostu. Ing. Jan Zemánek
sdělil podrobnosti výzkumů kolem původního
i dalších umístění sloupu sv. Václava před Staroměstskou mosteckou
věží s důrazem na osob-

ní angažovanost císaře
Karla IV. Probrány i věci
související - další mosty
a brody od prehistorie
města Prahy. Hana Blochová prokládala svou
přednášku promítáním
prastarými českými písněmi a v závěru hrála na
psalterium
vyrobeném
dle předlohy - obrazu
z hradu Karlštejna. Byli
jsme pozváni na její přednášky - letos na podzim
v Městské knihovně.
Ing. Zemánek připravuje
další Toulku s tématikou
sv. Václava - bude se konat v listopadu na Malé
Straně.
-kuč-

KampaNula pořádá beneﬁční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

D

telefon inzerce: 777 }556 578
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Komentáře, básně, glosy, minifejetony
Milí čtenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Glosa

Předvolební
sliby
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé Strany
a Hradčan

Řeknu vám, kdyby to nebylo k pláči, tak je to k smí-

chu. Mám na mysli předvolební sliby kandidujících stran.
Ono to už začalo v létě,
když pražští radní vyhlásili, že nebudou pouštět
do tramvají čpící bezdomovce.
Dnes tento nápad doplňuje slib jiné strany: Ve
vlacích budeme jezdit
zadarmo. Prý se propad
příjmů zaplatí zrušením

pracovních míst pro průvodčí a obsluhy pokladen na nádražích. Suma
sumárum budou provoz
vlaků platit i ti, co nevystrčí ani paty.
A ti, kteří by vlakem chtěli jet, nepojedou, protože
ve vagonech se budou
ohřívat tlupy pražských
bezdomovců včetně jejich
psů. Navíc průvodčí přijdou o práci. Jak sociální.

Další slibují zrušení daní,
jiní kontrují: Zdravotnictví, školství, vše bude
zadarmo. Že to nejde dohromady. Tak zdaníme
jenom bohaté. Za rok za
dva, bohatí, díky daním,
začnou být chudí a přestanou platit daně taky.
V takové situaci příslib:
Budeme řídit stát pěkně
manažersky, jako soukromou ﬁrmu, vypadá

spásonosně. I tento slib
vyvolává smutný úsměv.
Krachující důl Paskov na
Ostravsku jim podobní,
také řídí manažersky,
a jak to dopadá.
Co mě ale dorazilo, byl
slib: Nebudeme krást. Já,
blbec, si myslel, že nekrást je normální. Ledaže
by kandidátní listinu sestavovali na Pankráci.
říjen 2013

Glosa

NE uzavírce
nábřeží
Roman
Korda

Principál Divadélka Romaneto,
obyvatel Prahy 1

To, co si dovoluje partička nezvaných samolibých
prolhaných arogantních
parazitujících okupantů
s obrovskou ﬁnanční podporou z veřejných prostředků magistrátu vůči
občanům Starého Města
a Malé Strany obzvlášť, je
nehoráznost...
Už aby ta komedie skončila a opět byl zaveden
běžný provoz přes nábřeží bez nesmyslných umělých uzavírek zatěžující
život obyvatel.

Dopis

Pochvala pro
Staroměstské
noviny

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů
a včelařských potřeb 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

Staroměstské noviny,
září 2013

D

ěkuji za vtipný článek Jak Vojta potěšil
manželku.
Karel Kudrna,
Staré Město

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
s lítostí okomentoval odchod kamaráda a kolegy:
„Kdyby nebyl Zdeněk Rytíř, tak by nebyl Neckář,
protože on byl opravdu
můj dvorní textař. První věc mi napsal v roce
1965, což byla Šalalalali
a poslední desku Oči koní
jsme spolu natočili v roce
2005. V jeho tvorbě byly
balady nejsilnější.“

Nedvěda čeká
koncert v divadle

Zdeněk Rytíř byl rytíř mezi českými textaři.

Zemřel textař
Zdeněk Rytíř

Václav
Neckář
ZPĚVÁK

K

Hana
Maciuchová
HEREČKA

František
Nedvěd
PÍSNIČKÁŘ

Dne 2. října zemřel vynikající textař a osobitý člověk Zdeněk Rytíř, autor
známých hitů např. pro
Martu Kubišovou, Helenu
Vondráčkovou, Václava
Neckáře nebo pro skupinu
Olympic. Václav Neckář

Kulturní nástěnka
ŘÍJEN

- LISTOPAD

Hudba - Čt 17. 10. v 21 h - ALO TRIO
- Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1, tel.:
774 624 677 - Městské rockabilly. Zpěv:
M. Menšíková, N. Řehořová, P. Stránská.
Více info: www.bluessklep.cz
Divadlo - Po 21. 10. v 19 h - ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY - Národní divadlo, Ostrovní 1 - Shakespeare v režii M. Čičváka.
P. Beretová jako Kateřina a D. Matásek
v roli Petruchia. www.narodni-divadlo.cz
Výstava - Do 29. 10. - HOLLARKA
2013 - Galerie U Zlatého kohouta,
Michalská 3 - Výstava talentovaných
studentů VOŠ a SUŠ Václava Hollara.
www.guzk.cz
Divadlo - 7. a 8. 11. v 19 h - HVĚZDA
- Divadlo Studio DVA, Palác Fénix, Václavské nám. 56 - V roli seriálové hvězdy
se představí Eva Holubová. Režie: Patrik
Hartl. www.studiodva.cz
Divadlo - Út 12. 11. v 19. 30 h - TETOVÁNÍ - Spolek Kašpar, Celetná 17 Něžná hra o hrozných věcech. Rodinné
drama. Režie Jakub Špalek. www.divadlovceletne.cz
Výstava - Do 31. 1. 2014 - JAK SE
U SMETANŮ MALOVALO - Muzeum
B. Smetany, Novotného lávka 1 - Kompletní soubor drobných kreseb Smetany
doplněné výtvory rodiny. www.nm.cz

www.ekytky.cz, t.:

Písničkář František Nedvěd bude koncertovat
30. října v Divadle Bez
zábradlí. Hvězda country, folku a trampských
písní zahraje prý vše, co
se dá.

Viola láká
na Maciuchovou

V pátek 25. října si nenechte ujít nově nasazený titul ve Viole. V ženě
z Korinta se představí

vynikající herečka Hana
Maciuchová.

Lháři
v Bez zábradlí

Od 4. listopadu se můžete těšit na nový titul
Divadla Bez zábradlí. V představení Lháři
v režii Viktora Pavlovice
hrají např. Václav Kopta, Jana Šulcová, Vendula Křížová či Martin
Vašinka. Britská komedie nejen o citlivých policistech jistě pobaví!

Vrtbovská zahrada
ve světlech

Využijte
mimořádnou
příležitost navštívit Vrtbovskou zahradu, kdy
pouze jednou v roce bude
slavnostně nasvícená. Stane se tak 31. října 2013 od
17 do 20 hodin. Překvapí
vás kouzlo a mystika tohoto místa. Staroměstské
noviny doporučují!

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

Franz Kafka: Proměna /XV./

MINULE: Řehoř leží, proměněný v brouka. Skrze
dveře k němu promlouvá zvýšeným hlasem prokurista.
jsem za to, že vás znám
jako pokojného, rozumného člověka, a vy tu teď
najednou, zdá se, chcete
předvádět
prapodivné
vrtochy. Šéf mi sice dnes
ráno naznačil možné vysvětlení vaší nedbalosti týkalo se inkasa...“

Vrtochy

„M

luvím tu jménem vašich rodičů a vašeho
šéfa a žádám
vás se vší vážností o okamžité jasné vysvětlení.
Já žasnu, já žasnu. Měl
Franz Kafka
(1883

-

1924):

Slavné místní ženy

Růžena Nasková

Legendární herečka Národního divadla

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Otýlie
Sklenářová,
pedagožka

?

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Kde je tato cedulka? Je na ní: V letech 1911 1921 na půdě VŠUP působil
významný slovinským architekt Josip Plečnik.
Foto: Jarmila Kostkanová

Minule: Dům U Černého medvěda
na Týnském dvoře. Správně: Jan
Kolařík, Jiřina Pokorná.
DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM!
Své fotky tajných míst posílejte sem:
redakce@staromestskenoviny.eu

Věra
Ferbasová,
kamarádka

R

ůžena Nasková
(1884 – 1960) se
stala členkou činohry ND v roce 1907. Postupně se vypracovala do
velkých rolí matek a hrdinských rozšafných žen.
Kvůli onemocnění však
musela hraní zanechat.
inzerce

VLTAVSKÝ HLASATEL

Milí Staroměšťáci!
Chcete vidět Prahu z jiné
perspektivy? Pražská paroplavba Vás ráda přivítá v kouzelném prostředí
nočních vltavských vod
tak, jako ještě nikdy ve
své 148leté historii!
Díky blížícímu se Festivalu světla SIGNAL jsme
pro Vás připravili opravdu velkorysý program.
Z palub historických kolesových parníků se Vám
naskytne ohromující pohled na světelné instalace, které před Vašima

[

Čerstvé zprávy z vesnic na
druhé straně řeky

Inkaso? Co se to zas
na Řehoře řítí? Utluče

Koutek pro chytré hlavy

Ředitel paroplavby
Štěpán Rusňák

[

Co nového
za vodou

Helena
Malířová,
sestra

Temný
humorista.
prokuristu krovkami?
Nejmilejší
hračka:
Dozvíte se příště!
houpací kůň.
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Ředitel zve
na projížd´ku

11

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

očima ožijí na vltavských
březích překypujících historickou i moderní architekturou.
Spojíme nejmodernější
technologie pro osvětlení
památek a architektury
s historickými technickými unikáty, parníky Vltava a Vyšehrad, které jako
obrovský reﬂektor osvětlují vše ve svém okolí.
Po Vltavě bude světlo cestovat s námi a nabídne
tak neopakovatelný zážitek unikátního pohledu
na Prahu.
Štěpán Rusňák
TERMÍNY PLAVEB
17. 10.
19 h z Rašínova nábřeží
21 h od Čechova mostu
18. 10.
19 h z Rašínova nábřeží
21 h od Čechova mostu
(pouze parník Vltava)
19. 10.
19 h z Rašínova nábřeží
21 h od Čechova mostu
20. 10.
19 h z Rašínova nábřeží
21 h od Čechova mostu

I ve ﬁlmu hrála převážně moudré babičky,
tetičky, matinky a starší
starostlivé ženy. Milovala
děti, ráda jim na různých
sezeních četla pohádky.
Ve ﬁlmu např. Kouzelný dům (1939), Tetička
(1941)...

Noviny na internetu:
www.
malostranskenoviny.eu
Malostranské noviny
vycházejí vždy 1. dne v měsíci v nákladu 10 tisíc výtisků. K mání jsou zdarma
na 50 odběrních místech,
například Akademii věd
na Národní.

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2
3
3
2 1 3 2
32 1 3 2 1
PRO LÍNÉ

LÍNĚJŠÍ

Pražská paroplavební společnost

Parníkem za světlem

Parník
Vyšehrad

Novinky od
kormidla
● Čaj o páté na parníku
VYŠEHRAD
navštívilo
v rámci festivalu LIDÉ
A ZEMĚ 3500 lidí. Vltavský kapr měl radost a kolem na pontonu spokojeně plul známý TRABANT,
který projel Afriku a Jižní
Ameriku.

● Paroplavba pořídila
nový služební vůz TATRA 57 s přezdívkou Hadimrška. Byl oblíben pro
svou spolehlivost.
● Paroplavba vydává
nový ilustrovaný slovníček KAPITÁNSKÉHO
SLANGU. Víte, čemu staří kapitáni parníků dříve
říkali čepajmr?
● V ústecké loděnici
byly objeveny originá-

ly plánů obou pražských
parníků z roku 1938. Tento unikát umožní v budoucnu dokonalou rekonstrukci obou kulturních
památek!!!
● 21. října si připomeneme 138 let od smrti
zakladatele pražské paroplavby primátora Františka Dittricha. Jeho heslem bylo: „Bez okázalosti
k blahu vlasti“.

www.paroplavba.cz, www.signalfestival.com, tel: +420 605 295 111, E-mail: pps@paroplavba.cz

Seženete i v Brně

Příští číslo vychází
15. listopadu
Modré okénko
dnes získává...

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

„

Proč čtu

Za to, že skvěle
připravil soutěž
Po afrických
stopách
Rychlých šípů

Slávek Janov

Foto: Monika Höppner

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

Zvířata
Starého Města

„Protože mají starý pel.
Čtu je se stejným nadšením, jako když restauruji
staré knihy.“
Marie Zaťková,
knihařka

Posílejte podobné fotky
redakce@staromestskenoviny.eu

30 Kč

AMÁLKA
Foto svého miláčka
Amálky poslala Tereza
Zahrádková, Bílkova ulice

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

Jak se páni poslanci učí v době volna porážet kabinet.

47 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 velmi
Koubek
rádi 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). 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. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. 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. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná
4. Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny
Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Mungobar, Kamzíková 8. Café
Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemencova
177/8. Malostranská beseda, Malostranské nám. 21. Plovoucí kancelář Pražské paroplavby - Prague Boats u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46.
Info kancelář P 1, Malostranské nám. 22. MČ Praha 1, Informační centrum,
Vodičkova 18. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Praha 1.

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 2013 / IV. 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 redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16,
Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo

T

Mužíci (IV.)

lampače opět spustily častušku. Pode
mnou se zas vařila tančící těla. Byl jsem
unaven a zatoužil jít spát.
Otevřeli mi krásný čistý bílý pokoj
s křišťálovými lustry. Byl celý můj.
Stráž
postavili
před můj vchod.
Ráno jsem měl
ve svém čistém pokoji a na stříbrném tácu
snídani. A pak mne zas
jeden z těch důstojníků vedl zdevastovanými
chodbami před kasárna.
Vkročil jsem zpět do vylidněného města. Prostí

lidé chodili ulicemi, zavření do sebe, plebejsky
všední. Z laciného hostince oprýskaných dveří
a šedivých oken čpěla
moč. Po chvíli
jsem otevřel dveře, sedl si do výčepu a dal si drštkovou a pivo.
Ač ráno, celé osazenstvo hostince
bylo přiopilé, a nikdo ze
štamgastů nechtěl slyšet,
co se děje nahoře za zdmi
jejich domovského zámku.
-konecPříště: Mrtvej
(povídka Václava
Koubka)

Seriál

vÁclav
koubek
autorskÉ
knihy a cd
na dobÍrku

www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

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

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo

