
TADY VLÁDNE 
KARELKAREL

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 2 / roč. IV
15. února 2013

 redakce@staromestskenoviny.eu         telefon: 777 556 578              www.staromestskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

sTAROMEsTsKE
NOVINY

Noviny, které si píší čtenáři sami

Staroměstské 
servírky

VERONIKA A SILVA
Veronika Mikésková a Silva 
Čepělová z pivnice Konvikt 

v Bartolomějské 11 s lahodnou 
Plzní za pěkných 40 Kč. 

redakce@staromestskenoviny.eu

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Uvnitř čísla též 
najdete

● Poděkování paní Ulrychové 
z OD Kotva za poctivost.....str. 2
● Magistrát se soudí kvůli ná-
jemnému, které musí platit za 
pronájem Škodova paláce...str. 3
●  Nevybuchlý granát našli děl-
níci při stavbě Copa centra u sta-
nice metra Národní třída....str. 4 
● Proč visí pamětní deska Jose-
fa Mánesa na jiném domě..str. 9

Miss 
Konvikt

JAK KDO HLASOVAL 
NA STARÉM MĚSTĚ

VÍCE 
STR. 
6 A 7

Nejvíc 
nadšení

Akademie věd, 
Národní 5

Největší 
popletové
Základní škola 
Vojtěšská 13

Karel Schwarzenberg 
se nestal prezidentem, ale...

Adresa prodejny: 
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
v centru Prahy.

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

Více informací na str. 9.

Maloobchod a velkoobchod s barvami a malířskými potřebami, 
kolorovací a dekorativní centrum.
Dále provádíme: 
malířské a dekorativní malby temperou a olejem • batika       
• váleček a tupování • šablonování • patinování • lepení oz-
dobných lišt a profi lů • imitace mramorů a dřev • benátské 
štuky • tapetování • štukatérské práce • fasády • zateplová-
ní budov atd.

www.azbarvy.cz

Tel.: 233 311 849
Mobil: 607 641 054, 603 732 801

Otevřeno:
Pondělí - pátek 
7:30 - 17:30 h
Sobota      
8:00 - 12:00 h

Adresa prodejny:
AZ BARVY, s.r.o.
Muchova 1
Praha 6, 160 00
(vstup z ul. Pelléové)

e-mail: azbarvy@azbarvy.cz

Kamnářství Bitala
Tradice a kvalita
Stavby a rekonstrukce originálních 
klasických kamen a krbů
Adresa: Budějovická 607/110 
(10 m od metra Kačerov), Praha 4
Tel.: 606 226 125 www.kamnarstvi.cz

www.poliklinikanarodni.cz

Více info na str. 3

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoríme

Nejvíc 
líní

Obvod. knihovna, 
Školská 30



2  Zpravy

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

Karle, dík 
a hají

C o se povedlo knížeti 
Schwarzenbergovi

 v prvních přímých 
prezidentských volbách 
na Starém Městě a Malé 
Straně, to nemá obdoby 
snad nikde na světě. 
Bylo to mimo jiné tím, že 
si ze sebe tento šlechtic 
dokázal udělat a hlavně 
nechal dělat legraci. 
Takže: Dobrou noc!

   Úvodník   Úvodník

telefon redakce: 775 949 557 redakce@@staromestskenoviny.eu

Důležité 
telefony

Číslo měsíce

1,2
Pronájem Škodova 
paláce stál magistrát 
za šest let 1, 2 mld. Kč.

Císlo měsíceCíslo měsíce

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

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Ondřej
Höppner

Recept dle 
Dobromily

Smažené žáby
Žáby dobře přemej, osol 
je a nech je asi půl hodi-
ny v soli ležet, pak je obal 
v mouce, omoč v rozklo-
ktaném vejci...

Ta to umí osolit!

rettigova.lukul.cz

Víte že...
Karel May nikdy nebyl 
na Divokém západě.

Ředitelku Náprstkova 
muzea skalpovali

2°C
ÚNOR: Pozor kam 
šlapete! Bledule už po-
malu vystrkují hlavičky!

Počasí 

Kdy jste šli naposled 
přes Karluv most?

Václav
Koubek

Mrštný harmonikář, 
zpěvák a spisovatel

„6. února. Sv. 
Kryštof mi říkal: 

Mališová, jdi 
domů, táta má 

87. narozeniny.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky 

Roman 
Korda

Principál Divadélka 
Romaneto

Jiří Jorge
Pěkný

Charakterní herec 
a tichý malíř 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Já chodím 
výhradně přes 

vlastní 
mosty.“

„Minulý týden. 
Pravidelně si 
tam chodím 
prohlédnout 

vězení s pohany.”

„V únoru, když 
jsem šel 

z hraní pro tři 
vyloučené 
poslance.“

Petr
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Před koncem 
roku, šel jsem 
ze Staromáku 
na koncert na 

Hradě.“

Anketní otázka Staroměstských novin

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

„Včera. Trasa: 
Malostranská 

beseda, Karlův 
most a hospoda 
U Parlamentu.”

Chtěla bych přes vaše 
noviny poděkovat paní 
Barboře Ulrychové,
která pracuje jako ve-

doucí oddělení novin 
a časopisů v obchod-
ním domě Kotva. Se-
tkala jsem se s ní, když 
jsem si dobíjela kredit do 
telefonu za 300 Kč. 
Zaplatila jsem tisíciko-
runou, paní vedoucí mi 
správně vrátila 700 Kč 
a já jsem ve spěchu scho-

vala do peněženky jen 
500 Kč a 200 Kč jsem 
nechala ležet na pultu 
a odešla jsem. 
Představte si, že paní 
Ulrychová, když zjis-
tila, že jsem si nevza-
la všechny peníze, za 
mnou poslala zaměst-
nance, ten mě doběhl 

a 200 Kč mi předal. 
Myslím, že v dnešní době 
je takových šlechetných 
činů jako šafránu. Paní 
Ulrychová, ještě jednou 
díky! Vašim novinám 
přeji mnoho spokojených 
čtenářů. 
S pozdravem Šafaříková 

(91 let) z Revoluční ul.

Dopis
Díky paní 
Ulrychové

Betlémské nám. - Velké
úspěchy sklízí reklamní 
upoutávka na novou vý-
stavu Po stopách Karla 
Maye v Náprstkově mu-
zeu.
V upoutávce, která běží 
v televizi, skalpuje indi-
án ředitelku Náprstkova 
muzea Evu Dittertovou.
Vynikající výstava potrvá 
do konce října letošního 
roku.

Eva
Dittertová

Ředitelka muzea

Karel 
May

Spisovatel
Náprstkovo muzeum 

na Betlémském náměstí
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3 Zpravy telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@staromestskenoviny.eu
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Dívka ze str. 3

Malý oznamovatel

Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

ště SEXY KVĚTA Z DUŠNÍ
předvádí v rámci Světové 

výstavy své vyndávací oko. 
Byla také vášnivou 

propagátorkou umělých řas. 

Protože je na rozdíl od jiných novin
lidé čtou. Náklad 10 tis. výtisků měsíčně
do schránek bytů a fi rem na Starém 
Městě. Po celé Praze je přes 50 odběr-
ních míst. Čtenost je odhadována na 
50 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

PROČ INZEROVAT VE STARO-
MĚSTSKÝCH NOVINÁCH:

Když 
oko tak 

vyndávací

Škodův palác: Soud už 
řeší nemravný nájem

Jungmannova - Vida! 
Magistrát se konečně 
chytil za nos. Za pro-
nájem Škodova paláce 
v Jungmannově 35, kde 
sídlí většina úředníků, za-
platil za šest let přes mi-
liardu, což je takřka tolik, 
kolik je cena budovy.
Roční nájem je 200 mili-
onů korun. Nevýhodnou 
smlouvu uzavřel v roce 
2006 tehdejší primátor 
Pavel Bém s podnikate-
lem Sebastianem Paw- 
lowskim (mj. staví Copa 
centrum na Národní).
„Stěhovat se nechceme, 
ale cena je nemravná. 
Proto jsme podali žalo-
bu,“ říká náměstek pri-
mátora Pavel Richter. In-
fl ační doložka ve smlouvě 
navíc nájem stále zvedá.

Bémův kostlivec vypadl ze skříně ● Ženem to k soudu, 
říká náměstek ● Je Škodův palác perpetuum mobile?

inzerce
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od roku 2006 sídlí 
úředníci magistrátu

Pavel 
Bém 

Bývalý primátor

Sebastian 
Pawlowski

Podnikatel

Pro 
zaměstnance, 

OSVČ a důchodce.

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

Volejte:

PŮJČKY

Zde muže být
 váš inzerát!

Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Vaši inzerci 
zdarma graficky 

vytvoríme

20 %

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

Do kdy se může očkovat 
proti chřipce?
Chřipka se nejvíce vysky-
tuje od prosince do března. 
Očkovací látky začnou fun-
govat 14 dní po očkování. 
U rizikových osob (starší 
lidé, osoby s chronickými 
nemocemi) není tedy od věci se nyní stále 
nechat očkovat.  
Jaké jsou nejlepší léky proti migréně?
Dnes máme výborné léky (tzv. triptany), kte-
ré jsou vyrobené specifi cky proti bolesti hla-
vy. Pokud jsou bolesti časté, dobrou strategií 
je preventivní léčba, při které se bere jeden 
prášek denně s cílem zamezení nástupu bo-
lestí.

Poliklinika na Národní, 
Národní 9, 110 00 
Praha 1

U nás najdete pro-
fesionální zdravotní 
péči poskytovanou 22 
odborníky různých 
oborů včetně odběro-
vé stanice. 

Jsme tu pro vás.

Pro další dotazy: 
poliklinika@narodni.cz

Poliklinika na Národní

Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

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

Telefon:
224 227 227

Teplá a studená kuchyně  Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 
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4 Zpravodaj telefon redakce: 775 949 557 redakce@@staromestskenoviny.eu

Jako by to 
bylo včera

● 23. 2. 1943 pronesl K. 
H. Frank v Lucerně projev 
k zahájení totální mobili-
zace v českých zemích.

● 27. 2. 1790 vznikla tzv. 
Česká expedice - pražské 
nakladatelství. V Michal-
ské ul. na Starém Městě je 
založil V. M. Kramerius.

● 8. 3. 1911 se v Čechách 
a na Moravě poprvé slavi-
lo MDŽ. Pravidelné oslavy 
se konaly např. v kavárně 
Slavia na Národní třídě.
Slavili umělci i umělkyně.

ÚNOR - BŘEZEN

K. H. Frank zavelel 
k mobilizaci

Nové zprávy ze 
Starého Města

Palladium 
v exekuci

Revoluční - Nákupní 
centrum Palladium je 
v exekuci kvůli údajné-
mu dluhu 91 milionů 
korun. Důvodem je sta-
rý spor o kavárnu. Chod 
centra to prý neohrozí. 

Václavské nám. - Ko-
lem sochy sv. Václava je  
opět umístěn masívní 
řetěz. Důvodem prý je, 
že na sochu lezou turis-
té. Původní řetěz byl od-
straněn v roce 2005.

Kolem Václava 
je zase řetěz

Na Národní našli 
nevybuchlý granát

ři stavbě Copa cen-
tra u stanice metra 
Národní třída našli 

dělníci dne 6. února nevy-
buchlý granát z 2. světové 
války.
Policie celý prostor vy-
klidila a na hodinu se za-

stavil tramvajový a auto-
mobilový provoz. Metro 
jezdilo jako obvykle. 
Pyrotechnik granát odvezl
za město, kde ho nechal 
vybouchnout.
V souvislosti se stavbou 
bude až do 19. února za-

staven provoz v přilehlé 
Vladislavově ulici.P

Víte že...
Budova Copa centra 

měla být hotova už loni. 
Zatím je tam jen díra.
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Zastávka 
Národní třída Méně akcí na 

Staromáku 
Staroměstské nám. -
Magistrát výrazně snížil 
počet zábavních akcí na 
populárním pražském 
náměstí. Povolil jich jen 
dvanáct. Loni jich bylo 
přes padesát.

Granát

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

Pivnice Konvikt, Bartolomějská 11
Česká kuchyně. Plzeň 12° za 40 Kč.
Popůlnoční muzikantská hospoda. Denně 
otevřeno 11 - 04 h. 

Restaurace U Kapra, Žatecká 7
Příjemná obsluha. Polední menu za 85 Kč 
(polévka a hlavního jídlo). Česká kuchyně, 
minutky. Plzeň. www.ukapra.com

Bistro Bohemia, Bílkova 6/8
Secesní bistro ve francouzském stylu. 
Snídaně, denní menu, speciality, výborná 
káva a dezerty. www.bistrobohemia.cz  

Novinky z místních podniku

INZERCE STARÉ MESTO 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 práci v Praze 
na hlavní pracovní po-
měr. V kuchyni, čištění 
zeleniny, bílé nádobí. Bez 
praxe. Tel.: 728 526 590.
●Zaopatřím a ubytuji 
vašeho pejska ve svém 
bytě po dobu vaší dovo-
lené apod. Tel.: 737 776 
555, www.victoriabohe-
mis.websnadno.cz. 
●Zlatá mince od part-
nera CNB, Negrelliho via-
dukt, proof kvalita za 18 

990 Kč. Ing. Roman Sed-
láček. Tel.: 790 366 622, 
www.zlatoamince.cz.
●HANDY MAN. Opra-
vím ve vašem bytě vše, 
co potřebujete. Tel.: 608 
959 586.
●Hotel v Krušných 
horách se saunou, ba-
zénem a blízko běžeckých 
tras. Tel.: 353 825 150, 
www.hotelschwarz.cz. 
●Kurz Astrologie na 
lopatě. Základy astrolo-

gie. www.natasakralova.
cz, tel.: 739 393 332.
●Sklenářství ACE. Co 
se rozbilo, opravíme na 
místě. Potřebujete - li 
speciální skla či dvojskla, 
dodáme je na vaši adresu. 
Pro naše zákazníky z Pra-
hy. Tel.: 603 273 420.
●Čínská restaurace 
Perly Asie zdvořile zve 
vážené čtenáře na velký 
výběr chutných a zdra-
vých pokrmů, např. hově-

zí po Sečuánsku za 79 Kč 
v poledním menu. Elišky 
Krásnohorské 133/11, 
Praha 1.
●Doučování český ja-
zyk. Základní a střední 
škola, příprava k matu-
ritě. Nusle a okolí. 200 
Kč za 60 min. Odbornice 
s praxí. Tel.: 737 679 408, 
mail: Olga.fik@email.cz.
●Kamnářství Bitala. 
Stavby, rekonstrukce ori-
ginálních klasických krbů 

a kamen. Tel.: 606 226 
125. www.kamnarstvi.cz. 
●Čínština, španělšti-
na, angličtina. Soukro-
mé hodiny pro začáteční-
ky i pokročilé. Překlady, 
tlumočení. Tel.: 736 606 
868.
●AZ Barvy. Obchod          
s barvami, malířskými 
potřebami, kolorovací 
a dekorativní centrum. 
Muchova 1, Praha 6. 
www.azbarvy.cz.

INZERCE STARÉ MESTO POMOCÍ ESEMESKY

Zdobila rampy 
i koncertní síně

ale ne doma, 
vždy v zemi jiné

...
Kdopak jí namíchal 

do hlasu barvy
ryzího zlata a smavé Aidy

Kdopak to vyznával 
v duetu „Divu“

to milý Caruso a není 
divu...

Od města k městu, 
vždy v jiné zemi

rozdává šarm svůj 
pro potěšení

Duše však skomírá, 
únavou pláče

srdce se třepotá 

jak holé ptáče
A když ji touha 
vrátí zas domů

vyzpívá radost svou, 
korunám stromů…

Přihnal se mrak 
a zakryl šminky
i vůně prchají 

z kdejaké skříňky
Na zmlklé rty 
sedá si píseň

do srdcí lidí usedá tíseň.
Poslední hold 

u „Zlaté kapličky“
poslední cestu květy 

jí stelou
Poslední sbohem 

veliké pěvkyni. A tichý 
vzlyk na rozloučenou.

áda bych čtenáře 
upozornila, že 26. 
2. je tomu 135 let 

od narození pěvkyně Emy 
Destinové. Posílám na její 
počest báseň. 

Olga Holubová 
(84 let), Štěpánská ul.

Báseň čtenáře

R
Nesmrtelná 

Ema

(úryvek)
S hrdlem plným 
jiskřivého tónu

zdobila rampy zas 
a znovu

R. Heydrich a K. H. 
Frank. Na prvního byl 
úspěšně spáchán aten-
tát, druhý byl oběšen.

Šťastné 
číslo
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

● Všechny školy z Pra- 
hy 1 rozdávaly dne 31. 1. 
vysvědčení. Nejvíc slav-
nostní to měli prvňáčci 
ze ZŠ Curieových, kterým 
dal vysvědčení na Staro-
městké radnici starosta 
Oldřich Lomecký. 

Stručné zprávy 
z radnice

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Na snímku z roku 1927 (vlevo) se vesele prohání roztomilá tramvaj.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

1927 DNES
Obecní dum (náměstí Republiky)
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Pracovník 
měsíce

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Věra 
Mourková   

Je nejdůležitější osoba pro
ty, kteří si potřebují do-
mluvit schůzku u pana 
starosty. Denně proběhne 
kolem 10 setkání. Zvládá 
všechnu práci s přehle-
dem a úsměvem. -VB-

Asistentka 
starosty

ÚNOR

Chcete udělat radost kole-
govi z práce? Pošlete jeho 
nominaci do této rubriky!

posta@praha1.cz

Kde to je

Staré Město - Na Sta-
roměstské náměstí a do 
jeho okolí se v sobotu 2. 
února slétly karnevalo-
vé masky. Deset dní pak 
dováděly v muzeích a na 
náměstích. 
Od Clam - Gallasova palá-
ce se 2. února vydal prů-
vod masek Karlovou ulicí 
a přes Malý rynek. 
Putování ukončily pod or-
lojem, kde už na ně čekal 

starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký, aby jim nejen 
povolil vstup do města, 
ale též udělil právo vše 
náležitě oslavit.
Bohemian Carnevale na-
vazuje na historické slav-
nosti pořádané na území 
Čech. Jejich počátek sahá 
do období středověku. Je 
znovuzrozením tohoto fe-
noménu oslavujícího lid-
skou radost a pospolitost. 

Bohemian Carnevale se 
děje v Praze v masopust-
ním období. Probíhá na 
veřejných prostranstvích, 
v palácích, muzeích, gale-
riích, divadlech, školách 
a dílnách, ale také v re-
stauracích a obchodech...
Je barvitou přehlídkou 
báječných nápadů, jedi-
nečných  schopností, ra-
fi novaných chutí a oslňu-
jící kreativity. Pro velké 

nadšence byly připrave-
né k zapůjčení originální 
kostýmy. Zakončení fes-
tivalu připadá obvykle na 
Popeleční středu, která 
symbolizuje začátek post-
ního období.
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Masky 
pod orlojem

Deset dní dováděly na 
náměstích pestré masky  

Víte, že...
Slovo „Karneval” pochází 
nejspíš z italského carne 
levare, „dát pryč maso“.

Veselá 
třáseň

Prvňáčci

Starosta Lomecký 
(v černém kabátě)

Přibližný  
čas

Košíček pro 
babičku
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Příběhy domu Starého Města

Tento dům stojí na místě 
tehdy nejvýznamnějšího 
českého, tiskařského i na-
kladatelského podniku.
Vybudoval ho roku 1552 
Jiří Melantrich (1511 - 
1580). Tiskárna byla ve 2.
patře a pod půdou, v pří-
zemí a v 1. patře bydlel se 
svojí rodinou. 
V rozsáhlém sklepení 
skrýval sudy s vínem, se
kterým obchodoval. 
Po Melantrichově smrti 

Melantrichova 10
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Jiří MelantrichU Melantrichů

Vaše advokátní poradna

Nový občanský zákoník
OTÁZKA: Od kdy mají 
platit změny občanského 
zákoníku?
ODPOVĚĎ: Historicky 
nejrozsáhlejší rekodifi -
kace občanského zákoní-
ku má být učinná od 1. 1.
2014, změny v mnoha 
oblastech budou tak zá-

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

JUDr. Monika Krobová - Hášová

sadní, že se dotknou kaž-
dého. Např. nastupuje 
nový institut „vydržení 
nájmu bytu“, který zna-
mená, že pokud bez ná-
jemní smlouvy užíváte 
byt 3 roky, považuje se 
nájemní smlouva za řád-
ně uzavřenou. 

převzal celý podnik jeho 
zeť Daniel Adam z Ve-
leslavína. Pochodeň čes-
ké literatury zapálil prá- 
vě Melantrich, proto nese 
dům i ulice jeho jméno.

Jak kníže zvítězil na Starém Městě
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75 %

Podpora na 
Starém Městě

Karel Schwarzenberg 
v kavárně Mlýnská na Kampě 
večer poté, co zjistil, že se 
v roce 2013 nestane 
prezidentem České republiky

„Děkuji za vaši přízeň“,  vzkázal Karel Schwarzenberg čtenářům Staroměstských novin

Tenhle mu 
to vyfouk:
Miloš Zeman, 

nový prezident
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Kalendárium 
Starého Města
ÚNOR - BŘEZEN

902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

● Josef Hlávka 
*15. 2. 1831 Přeštice 
†11. 3. 1908 Praha
Architekt, stavitel a nej-
větší český mecenáš. Jeho 
nadace je nejstarší s nepře-
rušenou kontinuitou v ČR. 
Přátelil se mj. s Antonínem 
Dvořákem.

● Matyáš Bernard Braun 
*24. 2. 1684 Sautens 
†15. 2. 1738 Praha
Sochař a řezbář. Autor 
např. několika sousoší na 
Karlově mostě.

● Miloš Kopecký 
*22. 8. 1922 Praha 
†16. 2. 1996 Praha
Herec, syn kožešníka. Mi-
loval šachy a psaní dopisů. 
Bydlel na Starém Městě.

● Jiřina Jirásková 
*17. 2. 1931 Praha 
†7. 1. 2013 Praha
Herečka. Hostovala v Ná-
rodním divadle. Ve filmu 
Světáci (1969) a Sestřičky 
(1983).

● Bedřich Smetana
*2. 3. 1824 Litomyšl 
†12. 5. 1884 Praha
Skladatel. První kapelník 
Prozatimního divadla. 6 let 
bydlel v Paláci Lažanských 
(Slavia) naproti ND.
 
● Jan Mydlář 
*1572 Chrudim 
†14. 3. 1664 Praha
Staroměstský kat, nazýván
také jako kat Mydlář. Ka-
tem se stal z nešťastné lás-
ky. Jako přední popravčí 
Českého království vykonal 
popravu 27 českých pánů 
na Staroměstském nám.

Josef 
Hlávka, 
stavitel

Bedřich 
Smetana, 
skladatel

Miloš 
Kopecký, 

herec

Jiřina 
Jirásková, 
herečka

30 Kč

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

Jako dobrovolnou platbu 
za tento výtisk pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS s osobním 

poděkováním od šéfredaktora listu.

SN TRICETSN TRICETSN TRICET

Jak kníže zvítězil na Starém Městě
arel Schwarzenberg, 
kdyby volil v Praze, 
přistoupil by k urně 

v Akademii věd. Za rohem 
ve Voršilské ulici totiž byd-
lí, když je v Praze.  Nebu-
de náhoda, že nejvíc hlasů 
(takřka 84 %) získal právě 
zde, v Akademii věd na Ná-
rodní třídě.
V celé oblasti, tedy na Sta-
rém a Novém Městě, získal 
kníže Karel Schwarzenberg 
úžasných 75 % hlasů.  
Nakonec se ale smál Miloš 
Zeman, který porazil v celé 
zemi Karla o 10 %, tedy 55 %
ku 45 % a stal se preziden-
tem České republiky. 

K STARÉ A NOVÉ MĚSTO - VOLEBNÍ OKRSKY
Kolik kde získal kníže

„Děkuji za vaši přízeň“,  vzkázal Karel Schwarzenberg čtenářům Staroměstských novin

č. 27 
Akademie věd

Zde získal Karel 
největší podporu: 
krásných 83, 36 %.

Nejvíc 
nadšený 
okrsek

č. 22
Radnice Prahy 1

Okrsek 
s nejvíc 

hlasy
č. 12 

Veselá škola

Nejvíc 
chladný 
okrsek

č. 23 
Knihovna Školská

Nejvíc 
líný 

okrsek
č. 26 

ZŠ Vojtěšská
Zde bylo nejvíc neplat-
ných hlasů: 1, 49 %. Ze 
402 voličů to 6 spletlo.

Okrsek 
největších 
popletů

Zde přišlo k urně z 1 306 
voličů pouhých 557, 

tedy účast jen 42, 65 %.

Tady Karel bodoval 
nejméně a získal 

„jen“ 68, 75 % hlasů.

Zde získal Karel abso-
lutně nejvíc hlasů: 579. 
V okrsku je 1194 voličů.

Nejvíc 
nadšení

Akademie věd, 
Národní 5

Nejvíc 
líní

Obvod. knihovna, 
Školská 30

Největší
popletové
Základní škola 
Vojtěšská 13

Zde muže být
 váš inzerát!

Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Vaši inzerci 
zdarma graficky 

vytvoríme

Plesem provede, zazpívá      
a pobaví Ester Kočičková, 
Luboš Nohavica a slánský 
orchestr Kujooni. 
Doporučujeme stylový oděv 
(dámám včetně plavek). 
Těšte se na tematickou 
tombolu, soutěž o nejlepší 
„styl sixties“ či volbu pleso-
vé královny krásy. 

Baráčnická rychta
Tržiště 23/555, Malá Strana

www.baracnickarychta.cz

Reprezentativní ples 
Baráčnické rychty 

aneb 
„Hoří má panenko“

23. 2. v 19.30 h
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KampaNula
Charitaredakce@staromestskenoviny.eu

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

KampaNula pořádala 16. 
ledna 2013 Učenou toul-
ku č. 10:  Jan Palach 
a Filozofi cká fakulta. 
V kavárně Uměleckoprů-
myslového muzea sešlo 
se 16 zájemců, neudola-
ných probíhající chřip-
kou. Omluvili se i dva 
nemocní přednášející. 
Prof. J. Volfová: Jan Pa-
lach svým činem naplnil 
slova Jana Husa „Hledej 

pravdu, slyš pravdu, uč 
se pravdu, miluj pravdu, 
prav pravdu, braň prav-
du až do smrti.“ 
Muzikolog  Dr. J. Hůlek 
předal stať, v níž rozebral 
vlastní vzpomínky.
Staroměstský lékař Dr. 
Sedmík se věnoval histo-
rii místa i stavbě a archi-
tektuře FF.
Přímo v prostorách fa-
kulty navázala přednáš-

ka Dr. Jaroslava Svátka 
o směřování školy ve 20. 
století. Následovala pro-
hlídka budovy FF.  
Před budovou se všichni 
připojili k právě začínají-
cí pietní akci. 
Na minutu ticha byla zce-
la zastavena doprava v ši-
rokém okolí.    
K plánované diskusi v re-
stauraci U Parlamentu už 
bohužel nedošlo. -kuc-

10. Učená toulka: Jan Palach 
a Filozofická fakulta UK

KAMPA STŘED SVĚTA

KC Kampa, Kavárna Mlýnská, Biograf Letní 
poloha, TURAS a Muzikanti z Kampy

www.kampastredsveta.cz

chůze Správní 
a Dozorčí rady 
KampaNuly se 

zúčastnili i četní Nápad-
níci, kteří vymýšlejí i plní 
svými sděleními program 
Toulek i dalších akcí.
Trvá prodej triček a pla-
cek, kdy celá cena jde na 
charitu. A to v Kavárně 
Čas, Ars Pragensis, Kavár-
ně UPMuzea, Kafírně sv. 
Omara a u Vokýnka bis-
tra Bruncvík.
Nově KampaNula podpo-
ruje Varhanní školu Dag-
mar Doubkové v kostele 
Jana Křtitele Na prádle. 
Nápadníci se zúčastní 
coby přednášející Kon-

ference Kampa Střed 
Světa v úterý 26. února 
od 18 h v Michnově paláci 
Tyršova domu. -kuc-

 S

Správní rada: To 
chce více Toulek
22. ledna, Malostranská beseda
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Schůze o. s. KampaNula.  Již je jasné, že KampaNula bude nadále pořá-
dat akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, 
Oaza, Citadela a další) i na podporu života spolků a genia loci Prahy 1.

● Ve středu 6. 3. 2013 
v 17 h začne Učená 
toulka č. 12: (Ve 2. pa-
tře Malostranské besedy) 
Tradované omyly české 
historie - témata Přemy-
sl Oráč, Cyril a Metoděj, 
Přemysl Otakar, Jan Žiž-
ka z Trocnova. Vede Ri-
chard Handl.

● V pátek a v sobotu 
22. - 23. března pro-
běhne na Kampě již 
popáté Happening - 
Slavnost - Pouť Kam-
pa Střed Světa.  
KampaNula podporuje 
a doporučuje účast na 
této akci! 

● Ve středu 27. 3. od 
17 h  Učená toulka č.13:
Po Malostranských hos-
podách - dokončení. Na 
závěr zadán sál Baráčnic-
ké rychty.

● Ve středu 10. 4. od 
17 h bude Toulka č. 13: 
S Rychlými šípy do staro-
pražských Stínadel.  Sraz 
v uličce Ve Stínadlech 
u Haštalského náměstí.

● Ve čtvrtek 18.4. od  
17 h  Učená toulka č. 14:
Vltavští vodníci II, (Ri-
chard Händl). Naváže 
v 18 h Varhanní koncert 
v kostele Jana Křtitele Na 
prádle. Děti s sebou!

Květen: 
Toulka č. 15:  Jan Nepo-
mucký. Vypráví Dr. Jan
Sedmík.
Toulka č. 16:   Vojta Ná-
prstek a jeho proutěný 
košíček - Ing. Petr Hejma.
Koncem června bude 
uspořádán na Maltéz-
ském náměstí II. Prost-
řený stůl pro Deylovu 
školu a Artevide!

Učené toulkyUčené toulky
Vycházky s humorem a poučením

Vstupné dobrovolné (členstvo, studenti 
a důchodci polovic). Výtěžek vždy použit 

na charitativní projekty KampaNuly v Praze 1.

Podrobnosti: www.kampanula.cz

Učené toulkyUčené toulky

již popáté pořádají na Kampě oblíbenou několikadenní akci s názvem:

Konference s koncertem - Michnův palác Tyršova 
domu o 3 týdny dříve - v úterý 26. 2. 18 - 22 h, 

Happening, Slavnost, Pouť   22. - 23. 3.

K O N F E R E N C E
KAMPA  STŘED  SVĚTA  

Přednáška 
ing. J. Zemánka

s názvem: 
Na Kampu přes 

Karlův most
bez meče, pod 

závojem sv. Václava 
v úterý 26. února 

v 18 h 
v Michnově paláci 

Tyršova domu 

Nadějná 
tabule

Popsaný 
blok

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

Glosa
Schwarza 

nebo Zemák?

osna, nebo Maž-
ňák? Tak této otáz-L

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

ce museli čelit chlapci 
z klubu Rychlých šípů, 
když pronikli na území 
Vontů. 
Protože byli ještě nevoliči, 
riskovali svojí odpovědí 
jenom nakládačku. 
To mi, již voliči, jsme před 
nedávnem odpovídali na 
otázku: Schwarza, nebo 
Zemák? 
Prý se kvůli odpovědi také 
někde fackovalo. 

Dokonce byly případy, že 
vám ani nenalili. Naštěs-
tí my i Foglarovi Vonto-
vé máme volby za sebou 
a můžeme již s odstupem 
do kroniky vzpomínek za-
pisovat prožité zážitky.
Určitě by nemělo zapad-
nout, jak současný pan 
prezident, když se dozvě-
děl o zvolení budoucího 
pana prezidenta, zvo-
lal apel o vítězství lásky 

a pravdy, známé to motto 
minulého pana preziden-
ta.  Tomu se také jednou 
větou říká  - nenávist až 
za hrob. Nebo že by to byl 
nějaký komplex? 
Když současný pan prezi-
dent upadne na sjezdovce, 
je to určitě tím, že si vzpo-
mněl například na rudol-
fínský projev předchozího 
pana prezidenta. Jiný dů-
vod to být nemůže. Sou-

časný pan prezident přece 
lyžuje dokonale. 
A pohřeb minulého pana 
prezidenta? Tak z toho 
má ještě současná hlava 
státu naprosto bezesné 
noci. Naštěstí v březnu 
jedna hlava o stát přijde, 
druhá si stát zase nasadí, 
a my, jako staří Vontové,
budeme čekat, co z toho
 bude. 

Únor 2013

Pamětní deska Josefa 
Mánese je na špatném 
domě. „V tomto domě 
č. p. 799 se narodil český 
malíř Josef Mánes“ stojí 
na desce v ulici U Obecní-
ho domu č. p. 788.
„Bojujeme dvacet let
o to, aby tu desku přen-
dali na náš dům,“ řekl 
Staroměstským novinám
pan Petr Hlaváček z domu 
č. p. 799.
„Je to pomsta bolše-
vika. V domě č. p. 788 
za komunistů sídlili 
památkáři,“ míní pan 
Hlaváček.
Na domě č. p. 799 je ale 
už obsazeno. Visí tam 
deska rakouského mate-
matika Dopplera. 

Telefon
Mánes bydlel 

jinde!

Dopis
Nejhorší
prezident

Děkuji za vtipný článek 
o nejhorším českém prezi-
dentovi. Sice v anketě vy-
hrál Hácha a já volil Gott-
walda, ale i tak to bylo fajn 
a pěkně jsem si početl.
Jan Švec, Staré Město

Staroměstské noviny, 
leden 2013

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Navštivte Včelařskou prodejnu v Křemencově 177/8, 
která se nachází v budově Českého svazu 
včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

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!

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů v centru Prahy.

Nabízíme certifi kované včelí produkty 
pouze od prověřených českých dodavatelů:
•medy
•výrobky z medu
•dárková balení medu
•přírodní kosmetiku
•medovinu
•nejširší sortiment včelařských 
   potřeb pro včelaře
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

 
 

 
 

Rašilov nosí 
Hybnerové růže

Saša Rašilov (Národní 
divadlo) i po létech man-
želství prý občas své ženě 
Vandě Hybnerové při-
nese kytku. „Oba jsme her-
ci, takže kytky dostáváme 
po představení. Ale to ne-
znamená, že bych nějakou 

nepřinesl také já,“ prozra-
dil herec a dodal: „Vanda 
má nejraději růže.“

Iva Janžurová 
popáté babičkou

Iva Janžurová (Národ-
ní divadlo) si prý nejvíc 
vychutnává roli babičky. 
Už má od svých dvou dcer 

tři vnuky a jednu vnučku. 
„Děťátko teď čeká dcera 
Theodora,“ svěřila se Jan-
žurová a dodala s úsmě-
vem: „Bude to zase kluk!“

Český lev proběhl 
Lucernou

Začátkem února proběhl 
v kině Lucerna nominační 
večer Českého lva. Akci 
moderovali Jakub Žáček 
a Simona Babčáková. 
Nejveselejší prý na večír-
ku byla Iva Pazderková 
a nejzvláštnější model ob-
lékla Jana Plodková.

Zpěvačka Dasha 
zpívala pro mámu 

Zvláštní překvapení si při-
pravila pro mámu Dasha.  
K narozeninám jí uspořá-
dala koncert a zazpívala     
v Divadle v Rytířské. 
 

Strýček Váňa 
v režii Dočekala

Ve Stavovském divadle 
proběhne 14. a 15. března 
premiéra Strýčka Váni.      
V představení si diváci 
užijí herecké výkony např. 
I. Janžurové,    I. Bare-
še, F. Němce.

Jubilejní divák 
na Klíči králů

Začátkem února byl              
v divadle Broadway vyhlá-
šen padesátý tisící divák 
představení Klíč králů. 
„Výherkyni byl předán 
voucher na představení 
divadla Broadway a také 
CD a DVD všech našich 
muzikálů,“ potvrdila PR 
manažerka Šimonová.

www.ekytky.cz, t.:

Saša 
Rašilov

herec

Iva
Janžurová 

herečka

Dasha 
mrštná 
zpěvačka

Pozvánka na výstavu

Nový projekt vizuálního 
umělce Petra Duba. Autor
zůstává věrný původnímu 
rejstříku vlastních tvůrčích 
prostředků a představuje 
sérii „závěsných obrazů”
odpovídajících nejvíce 

charakteristice minimalis-
tické estetiky.

Petr Dub
Rehabilitace v podmínkách 
mimosoudního vyrovnání 

spotřebitelských sporů
14. 2. - 12. 5. 2013

Adresa:
Senovážné nám. 17, Praha 1

www.kvalitar.cz

Předkrm     
Domácí uzená kachní prsa 
s brusinkovou omáčkou 
a toustem
Veltlínské zelené
Hiedler 2011
 
Polévka
Zimní polévka na bazalce 
s kari - pomerančovou příchutí
Ryzlink rýnský
Hiedler 2011 

Hlavní chod
Bažant na český způsob se švestkovou 
omáčkou a rozmarýnovými 
brambůrky
Rulandské modré
Hiedler 2007
       
Dezert
Krém Bohemia s borůvkami

Káva
Espresso Yaucono
Secesní bistro Bohemia po vzoru francouz-
ském v sobě snoubí ideální kombinaci ka-
várny s restaurací, rychlým občerstvením, 
ale i vinným barem s chuťovkami české          
i zahraniční kuchyně.  

Adresa: Bílkova 6/8, Praha 1
Tel.: +420 222 315 608

Zveme vás na menu podle 
gusta pana herce Jana Pivce

www.bistrobohemia.cz
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Herečka ND, milenka Jar. Marvana
Alena Jančaříková
Slavné místní ženy

T ato šikovná herečka 
se seznámila se slav-
ným a ženatým Ja-

roslavem Marvanem bě-
hem svého angažmá v Ná-
rodním divadle. Jí bylo 33
let, jemu 59 let, když se
jim narodila dcera Alena. 
Dne 3. 12. 1961 byla he-

rečka Alena Jančaříková 
nalezena ve svém bytě 
mrtvá. Proč se rozhodla 
vzít si život? Okolnosti
jejího předčasného úmrtí
zůstávají dodnes nevy-
jasněny. 
Marvan se o dceru staral 
až do své smrti (1974).

Jaroslav 
Marvan, 
milenec

Alena (1927 - 61) spáchala sebevraždu

Alena 
Marvanová, 

dcera

Sudoku pro nenáročné

Pro líné Ještě línější
123

12
1

1
3

3

3

2
2

NÁVOD: Součet v každém 
řádku a sloupci je šest.

3

telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@staromestskenoviny.eu

2

Franz Kafka: Proměna /XVII./
MINULE:  Řehoř - brouk je zamčený v pokoji. 
Dobývá se na něj prokurista, matka vysvětluje.

Franz Kafka 
(1883 - 1924): 
Temný humorista. 
Nejmilejší hračka: 
houpací kůň.

K
Promluva matky

rozptýlení mu 
stačí vyřezávat 
si lupenkovou 

pilkou. Tuhle si napří-
klad za dva tři večery 
vyřezal rámeček; podí-

vejte se, jaký je pěkný; 
visí uvnitř v pokoji; 
hned ho uvidíte, jak 
Řehoř otevře. Jsem 
vůbec ráda, že tu jste, 
pane prokuristo; sami 
bychom byli Řehoře 
nepřiměli, aby otevřel.

SeriálSeriálSeriál

Vida! On si Řehoř 
vyřezával rámečky! Jak 

mu to teď asi půjde? 
Dozvíte se příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Otomar 
Krejča, 

ředitel ND

Koutek pro chytré hlavyKoutek pro chytré hlavyKoutek pro chytré hlavy

Otázka: Kde je na Starém 
Městě dům, kterému se říká 
U Černého křížku?
Nápověda: Kousek je kos-
tel sv. Martina ve zdi, za ro-
hem ulice Na Perštýně.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM! 
Své fotky tajných míst posílejte sem: 
redakce@staromestskenoviny.eu
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Minule: Staroměstská mostecká věž. 
Správně: Jiří Machálek, Jana Ka-
livodová, Jiřina Kopecká, Aleš Malý 

Co nového 
za vodou[ [

Čerstvé zprávy z vesnic 
na druhé straně řeky

Malostranské noviny 
vycházejí vždy 1. dne v mě-
síci v nákladu 10 tisíc 
výtisků. K mání jsou zdar-
ma na 49 odběrních mís-
tech, např. Akademii věd.

Na internetu: www.
malostranskenoviny.eu

2

K

Kulturní nástěnka    
ÚNOR - BŘEZEN

Divadlo - Út 19. 2. a po 11. 3. v 19 h 
- EGON TOBIÁŠ: DENNĚ (PONÍCI 
SLABOSTI) - Divadlo Na zábradlí, Anen-
ské nám. 5 - Detektivní komedie. Hrají P. 
Čtvrtníček, I. Chmela. www.nazabradli.cz

 
Hudba - Pá 22. 2. v 21 h - LETOUNI 
SOUMRAKU - Blues Sklep, Liliová 10, 
Praha 1, tel.: 774 624 677 -  Rozlučkový 
koncert blues bandu po 17 letech koncer-
tování. www.bluessklep.cz 

 
Dětem - Ne 24. 2. od 12 h - DIVADÉL-
KO ROMANETO: DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ - Pizzerie Ruganti-
no, Klimentská 40 - Nutno objednat:224 
815 192. www.divadelkoromaneto.cz

Divadlo - Po 25. 2. v 19. 30 h - KRÁL 
LEAR - Národní divadlo, Ostrovní 1 - 
Shakespeare v režii J. Nebeského. Provo-
kativní přístup ke klasice. Hrají: D. Prachař, 
P. Špalková. www.narodni-divadlo.cz

Divadlo - 26. 2. v 19. 30 h - TETOVÁ-
NÍ - Spolek Kašpar, Celetná 17 -  Malo-
městská rodina a v ní se odehrává drama 
s incestní zápletkou od německé autorky 
Dey Loher. www.divadlovceletne.cz

Výstava Do 26. 2. - SPOLEČNÁ VÝ-
STAVA - Galerie U Zlatého kohouta, 
Michalská 3 (ve dvorku) - Výstava 32 
výtvarníků. S. Křečanová, A. Alferová, M. 
Mottl, R. Trnková… www.guzk.cz

vás zve 
Pavel „LOHONKA“ Žalman

v sobotu 8. března 2013 ve 21 h 
na koncert folkové legendy

Po Žalmanovi hraje až do rána „Jack Daniel´s Band“.

Jak se k nám dostanete
Hoštka leží pouhých 56 km od 
Staroměstského náměstí po 
dálnici D8, exit 29 Roudnice     
n. Labem. Skrz Roudnici směr 
Litoměřice přes Labe a pak už  
9 km podle ukazatelů do Hoštky. www.bowlingstodola.com

Ubytování pro návštěvníky 
koncertu v hotelu U lišky 
za 200 Kč na osobu 
(bez snídaně).

Hotel U lišky nabízí plně vybavené školící prostory pro 20, 30 a 40 osob, vnitř-
ní vyhřívaný bazén 3 x 6 metrů, tenisové a volejbalové kurty, velké fi tcentrum, 
jízdárnu, saunu, bowling, kulečníky, šipky, stolní tenis, stolní fotbal, zastřešený 
venkovní gril, zahrady s barokními sochami. Některé pokoje s vlastní vířivkou. 
Vhodné pro svatby, oslavy, školení.

www.ulisky.com

Vstupné: TRADIČNĚ ŽÁDNÉ

Adresa
Jack Daniel´s Club „STODOLA“, 
nám. Svobody 7, 411 72, Hoštka

Adresa
Hotel U lišky, nám. Svobody 164, 
411 72, Hoštka

Tel.: 605 296 311 ulisky@ulisky.com
p@velmarek.cz

Rezervace stolů
Tel.: 605 296 311 
E-mail: bowlingstodola@bowlingstodola.com



Příští číslo vychází
15. března

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Café 

TeeVee, Běhounská 18.

Seženete i v Brně

inzerce

Zvířata 
Starého Města

Posílejte podobné fotky
redakce@staromestskenoviny.eu

BUDOČEK

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

Za to, že pilně 
chodí po 
hospodách 
a fotí pro SN 
servírky.

ROMAN KORDA 
Divadélko Romaneto

„Zaujaly mě. 
Dal jsem si předsevzetí, 

že je budu číst 
pravidelně.“ 

MILAN ŠUBA
výtvarník

Proč čtu„

30 Kč

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

Jako dobrovolnou platbu 
za jeden výtisk pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS s osobním 

poděkováním od šéfredaktora listu.

SN TRICETSN TRICETSN TRICET
„Jmenuji se Jim 

a skoro furt spim.“
Poslal: J. Novotný

15. března15. března

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 STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY po-
vídky, které s chutí
uveřejňujeme. 

e únor, nejhorší 
měsíc muzikanta, 
kdy lidi jsou za-

vření do sebe a nikam 
nechodí a kluby 
téměř nehrají. 
Bída bez peněz, 
kdy bereš všech-
no. A tak v té 
nouzi, kdy visím 
na telefonu, mi 
zavolali tři poslanci, 
vyloučení ze Sněmov-
ny, abych jim zahrál 
na Malé Straně v par-
lamentní hospodě. Ko-
nečně honorář, raduji 
se, když jdu ovíněn přes 

Karlův most zpět na 
Staré Město. 
A jazzoví přátelé v té 
zimě a do klobouku ješ-

tě tradiční ever-
greeny tmou du-
jou. Zdravíme, 
známe se těmi 
lety a víme, jak 
nám všem je.
Oblazen vhazu-

ji mezi jejich drobné 
bankovku, aby poslali 
od piva zprávu všem 
muzikantům, že teď 
šumařům, hrajícím tak 
jednoduše na tři, je do 
skoku.

Seriál

J

Modré okénko
dnes získává...
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  Aktuální vtip ze 100 let 
starých novin

- Proč to máte tak vysoko? Vždyť to malej člověk vůbec nevidí! 
- Ale prosim Vás, malej člověk dneska stejně na maso nemá!

vÁclav 
koubek

 www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

autorskÉ 
knihy a cd 
na dobÍrku

Únorové hraní
Koubek

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na re-
cepci, 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. Restau-
race 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 Ruganti-
no, Dušní 4.   Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café 
NONA, Nová scéna ND,  Národní 4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24. 
U Rudolfi na, Křižovnická 10, tel. 222 313 088. Bar Konírna, Anenská 11. 
Friends Coffee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Re-
staurace 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. An-
tique Starožitnosti Jiří Balaš, Rytířská 21. Restaurace U Kapra, Žatec-
ká 7. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, 
Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Magic Planet, 
Sofi jské 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. Bistro Bohemia, Bílkova 6/8.

odběrních míst47

Kdyby u ž byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
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