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.
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15. března 2013

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

redakce@staromestskenoviny.eu

Roman Korda

Foto: Roman Korda

HLEDÁ SE PES
PRO PREZIDENTA

Staroměstské
servírky

NA STOP Ě
SLEČNA LILIE

Lilie Skrebková z Krčmy
v Kostečné 4 drží
lahodnou Plzeň za 35 Kč.

Foto: Žertovná koláž SN

Uvnitř čísla též
najdete

Str. 3
STARÉ MĚSTO volilo Karla, ale on je Miloš taky vlastně fajn. Velmi nás potěšilo, že si chce do
Lumbeho vily pořídit pejska. Posílejte nám své psí návrhy, my je prezidentovi rádi předáme.

Olga Schoberová slaví, ehm,
70. narozeniny na str. 6 a 7

Inzerce

Kamnářství Bitala

Tradice a kvalita

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

Stavby a rekonstrukce originálních
klasických kamen a krbů
Adresa: Budějovická 607/110
(10 m od metra Kačerov), Praha 4

Více informací na str. 9.

Tel.: 606 226 125 www.kamnarstvi.cz

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

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

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

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

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

8°C

BŘEZEN: Pozor kam
šlapete! Bledule už,
mršky, vystrkují hlavičky!

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!

Polívka tlučená

Uvař starou slepici při
hovězím mase do měkka, potom vyřízni prsíčka, ostatní slepici v moždíři dobře utluč...
rettigova.lukul.cz

Čísla
Císla měsíce

15

Za 15 slov zaplatí výtvarník Černý
pokutu 100 tisíc.
Více na str. 4

Úvodník

Pozor, tají
nejen ledy!

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Stavba centra na Národní
už má nového majitele
Národní - Centrum
u stanice metra Národní má konečně
jasnou vizi.
Několik let tu byla
jen díra v zemi a dočasně zrušená stanice metra.
Podnikatel Pawlowski, který tu měl
stavět, ale nestavěl,
pak prodal část podílu ﬁrmě CPI.
Poté to najednou
šlo a stavba konečně začala. Po získání celého podílu
(začátkem března)
nový majitel ihned

změnil název budovy. Místo Copa centrum, jak zamýšlel
původní majitel, se
stavba bude jmenovat Quadrio. Název
je hrou slov: Budova seshora vypadá
jako hranatý čtyřlístek.
Stavba bude stát
přes tři miliardy
korun. Její součástí
jsou nejen kanceláře, ale i luxusní
byty. Prodej bytů
bude zahájen až na
jaře, ale velký zájem je už nyní.

Radvan
Vítek
Nový majitel

Sebastian
Pawlowski
Bývalý majitel

Staré Město - Pěkně
vypečený gang dopadla
policie koncem února.
Darebáci vykrádali směnárny a klenotnictví. Dovnitř se vždy dostali o polední pauze nebo v noci.

Nic nerozbíjeli, otevřeli si
vlastními klíči. Ty vyrobili tak, že pomocí kamery
v batohu nasnímali zaměstnance, jak obchod
otevírá. Podle fotograﬁí
pak vyrobili duplikáty klí-

Anketní otázka Staroměstských novin

Jak poznáte, že do
Prahy přišlo jaro?

Markéta
Mališová

Roman
Korda

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

Ředitelka Společnosti F. Kafky

Principál Divadélka
Romaneto

„Ptáci švitoří,
kočky se mrouskají a zamilovaní... Doplňte
si to sami. “

„Jednoduše.
Celé město se
začne usmívat
a radovat.”

„Podle toho,
že dámy, které
se dívají na
orloj, mají krátké
sukně.“

Václav
Koubek

Anna Marie
Höppnerová

Jiří Jorge
Pěkný

„Jaro panny ve
výlohách
převleče do
taneční pózy.“

„Sluníčko mě
víc šimrá v nose
a já můžu lítat
bez čepice.“

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin



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

Quadria shora
připomíná hranatý
čtyřlístek

Pohled od tramvajové
zastávky ve Spálené

Gang vykrádal směnárny pomocí kamery

J

aro je tady. Havrani odlétají na sever,
pučí pupeny a, pozor, začínají tát psí hovínka, dosud mrazem neškodně zatvrdlá.
Byly časy, kdy se s nimi
dal hrát hokej nebo žonglovat, ale teď, když už je
slunce vysoko?
Svým způsobem jsou to
umělecká díla, která právě teď s prvními jarními
paprsky naplňují svou
celistvost v té strašlivé prchavosti.
Prostě si dejte pozor, kam
šlapete.

Zpravy

Foto: Archiv
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Mrštný harmonikář,
zpěvák a spisovatel

Mluvčí mladé
generace

Charakterní herec
a tichý malíř

„Je vidět na
chodnících víc
psích hovínek.”

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

čů. Policie objevila v hnízdě lupičů svazky klíčů
o váze 60 kg.
Lupiči si prý nakradli několik milionů korun. Jednou vzali i trezor, ale ten
hodili do Vltavy.

Víte že...

Při největší bankovní
loupeži u nás bylo odcizeno 564 milionů Kč. Lupič
Procházka stále uniká.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

Staré Město volilo Karla,
ale... Miloši vítej u nás!

Dívka ze str. 3

Po zimě
přijdeš,
Járo?

Staroměstské noviny hledají pejska
pro nového prezidenta Miloše Zemana
Staré Město - V prezidentských volbách tady
sice Miloš Zeman vyhořel
(jen 25 %), ale volbu většiny je třeba respektovat.
Proto vítejte, pane prezidente!
Nový prezident bude bydlet v Lumbeho vile na
Hradčanech. Uvedl, že
klíčovou roli při rozhodování o výběru místa
sehrála jeho manželka
Ivana, která by tam ráda
měla psa.
Předchozí prezident Václav Klaus psa neměl, jeho
předchůdce Václav Havel
ano: fenu boxera.
Posílejte své návrhy na
hradního psa na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu
Pak je na Hradě předáme.

Foto: Youtube

Foto: Archiv
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

ště
SEXY MARTA VYHLÍŽÍ JARO

Marta Potužílková z Uhelného
trhu, propagátorka vyhlížení
jara a svobodných mužů v akci,
kterou opakovala dlouhých 60 let.

Malý oznamovatel
Prezident TGM
psa neměl, ale
zato měl koně

Pomožte prezidentovi
Zemanovi v je jeho
těžké volbě!

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

U ROT
UNDY

INEC
T
S
O
H

Rok
1912

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

KD Plus
▪ Malířské práce
malování bytů, škol,
kanceláří apod.

▪ Lakýrnické práce
lakování oken, dveří a různých
kovových a dřevěných prvků

▪ Zednické práce včetně
obkladů a dlažeb

▪ Stěrkové a štukové

omítky

▪ Realizace zakázek na klíč
Malířské práce realizujeme včetně
kompletního úklidu na přání
zákazníka
Slevy pro důchodce 5–20%
Slevy pro důchodce 5 - 20 %

.: 731 454 150

DANĚ Z PŘÍJMŮ
DO 48 HODIN!
Od 750 Kč.
Volejte: 739 057 571

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

Doprava po Praze zdarma
Volejte:

608 354 601

Zde muže být
váš inzerát!

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

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

Vážení a milí spoluobčané, víte,
že čtvrtina případů
klíšťové encefalitidy
v EU jsou z ČR?
Jedná se o vážnou
nemoc mozku.
Období února či začátek března je nejvhodnější dobou pro očkování proti této
nemoci. Očkování doporučujeme
především osobám, které se často pohybují v přírodě, sportují nebo chodí
na pravidelné vycházky s domácími
miláčky.
Pro další dotazy:
poliklinika@narodni.cz
Poliklinika na Národní,
Národní 9, 110 00
Praha 1
Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

U nás najdete profesionální zdravotní
péči poskytovanou 22
odborníky různých
oborů včetně odběrové stanice.
Jsme tu pro vás.

www. poliklinikanarodni.cz
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
BŘEZEN - DUBEN

Melantrich
vytiskl klíčovou
českou bibli

Sochař zaplatí pokutu
za složitou nadávku
6666 Kč
za jedno
písmeno

● 28. 3. 1776 byly viděny první vlaštovky, dne 6.
4. 1785 zahlédl astronom
pozorovatel Antonín Strnad divoké husy. Takhle
vypadaly první pozorovatelské záznamy z Klementina na Starém Městě.

Foto: Archiv SN

● 11. 4. 1549 dokončil
Jiří Melantrich z Aventina tisk prvního vydání
své bible, později známé
jako Bible Melantrichova.
● 31. 3. 1901 měla v Národním divadle premiéru
opera Rusalka A. Dvořáka.

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Knížáku,
jsi kri*****ní
č***k!

Výtvarník Černý

S

ochař David Černý
musí zaplatit bývalému řediteli Národní galerie panu Milanu
Knížákovi 100 tisíc Kč.
Jeho výrok „Knížák je
kriploidní č***k, to pře-

Josef
Kemr (†72)
a Roman
Vopička
v Kafírně

Potrefený Knížák
ce víme všichni“ odvysílala České televize, která
podle rozhodnutí soudu
zaplatí také 100 tisíc Kč.
Černý musí návíc uhradit
Knížákovi náklady řízení.
Knížák nechal před něko-

lika lety vyvést Černého
z galerie Mánes. Na otázku proč, Černý odpověděl
zmíněným výrokem. David Černý vystavuje na
mnoha místech na Starém Městě.

Zpravodaj

Nové zprávy ze
Starého Města

Středověký
komiks

Mariánské náměstí Středověký komiks zachycující život sv. Václava je k vidění v Národní
galerii v Klementinu. Výstava o životě sv. Václava potrvá do 13. dubna.

La Casa Blů
nechce končit
Kozí - Kultovní podnik
La Casa Blů dostal od
radnice výpověď z prostorů v Kozí ulici. Důvod
je prý ten, že skončil nájem a radnice ho nechce
prodloužit. Petici proti
zrušení známé hospody můžete podepsat na
stránkách lacasablu.cz.

Novinky z místních podniku
Restaurant Gurmán Flint, Křižovnická 12

Restaurace s námořním klubem a barem.
Staropramen 10° za 28 Kč. www.gurmanﬂint.estranky.cz

vás zve

v sobotu 23. března 2013 ve 21 h
na koncert jednoho z otců české country

TOMÁŠ LINKA & HOLÍRNA
Po Linkovi hraje až do rána „Jack Daniel´s Band“.
Vstupné: TRADIČNĚ ŽÁDNÉ

Rezervace stolů
Tel.: 605 296 311
E-mail: bowlingstodola@bowlingstodola.com
Adresa
Jack Daniel´s Club „STODOLA“,
nám. Svobody 7, 411 72, Hoštka

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, vnitřní vyhřívaný bazén 3 x 6 metrů, tenisové a volejbalové kurty, velké ﬁtcentrum,
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.
Adresa
Hotel U lišky, nám. Svobody 164,
411 72, Hoštka

Tel.: 605 296 311

ulisky@ulisky.com
p@velmarek.cz

www.ulisky.com

Bar

Bar Konírna, Anenská 11

Hospůdka nedaleko Karlova mostu, ro-

KONÍRNA zumné ceny. Bernard 10° za 26 Kč. Saláty,
dobroty. www.facebook.com/bar.konirna

Standard Cafe, Karolíny Světlé 33

Fajn obsluha a dobrá káva (káva 100 % Arabica). Polévky, dorty, panini. Wi - ﬁ zdarma.
Kultura. www.standard-cafe.cz

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

PŮJČKY
Pro
zaměstnance,
OSVČ a důchodce.
Volejte:

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

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo

DIVADÉLKO ROMANETO vás zve na

▪ K A R N E VA L ▪

Kdy: 23. 3. ve 14 hodin
Kde: Malostranská beseda, Malostranské nám. 21,
2. patro, kinosál

Představíme hudebně taneční pořad HU - TA - PO!
se křtem DVD „Pohádková romaneta“.
Projekt podporuje MČ Praha 1.
Vstup zdarma. www.divadelkoromaneto.cz

Radnicni zpravodaj

telefon inzerce: 777 }556 578
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111

Radnice Prahy 1
zve čtenáře
Staroměstských
novin na ples

Reprezentační ples Prahy
1 se letos uskuteční v pátek 5. dubna od 20 h na
tradičním místě, v Paláci
Žofín.
Zatímco loňský ples se konal pod mottem „zlato“,
letos organizátoři zvolili
„magii“. Letošní rok se
přece skládá z číslic 0, 1,
2 a 3.
„Těším se, že budu mít čest
přivítat co nejvíce obyvatel naší městské části,“ říká starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký.
Celý večer vás budou bavit a k tanci
hrát Bing Band Felixe Slováčka se sólisty
Felixem
Slováčkem
mladším a Markétou
Bártovou.
Vystoupí také: Daniel
Mrózek, Helena Zeťová,
Jiří Korn, skupina Toxique se zpěvačkou Klárou Vytiskovou, Daniel
Barták, Martin Hrdinka
jako DJ a skupina Lokomotiva.
Určitě vás potěší bohatá
tombola s mnoha věcnými cenami.
Vstupenky si můžete
koupit v síti Ticketpro
nebo přímo v pokladně paláce Žofín.

Pracovník
měsíce
BŘEZEN

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

1

Monika
Raimanová
referent
informačního
centra

Sympatická slečna, která
má na starosti úřední ověřování shodnosti kopie
a originálu, a to jak u listin, tak u podpisů. Navíc
se podílí i na vydávání
lístků pro seniorské akce.
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
● Mimořádný zájem vyvolal letošní ples seniorů
Prahy 1, který se konal
dne 23. února na Žofíně.
Za královnu a krále plesu
byli letos zvoleni Libuše
a Lubomír Petrasovi.

Víte, že...
Žofín se jmenuje podle
arcivévodkyně Žoﬁe.
Když palác stavěli, bylo jí
teprve 21 let.

Manželé Petrasovi

DŘÍVE & DNES Divadlo Na zábradlí (pohled z nábřeží)
1958

Foto: Martin Cinulka

DNES

VŠIMNĚTE SI: Logo Divadla Na zábradlí se změnilo a přestěhovalo z jednoho domu na druhý.

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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Jak chudá Češka dob
telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Te}ma

Olga Schoberová má v USA vilu a bazén, ale žije v bytě v Praze

Jak se to tak semele, že se z dcery vinohradských úředníků stane manželka jednoho z nejbohatších ﬁlmových producentů všech dob?
Tento příběh je jak z červené knihovny a jak už
to tak bývá, na jeho začátku stála náhoda.
Olga Schoberová tehdy pracovala
jako fakturantka v Technomatu.
Pak jednou zaskočila za svoji o tři
roky starší sestru Evu jako modelka při fotografování. Krásné
dívky s blonďatými vlasy si všimli
„lidé od ﬁlmu” a přišla první role
ve ﬁlmu Bylo nás deset (1963).

Opravdový úspěch ale přišel až
po ﬁlmu Limonádový Joe (1964).
Někdy v té době se seznámila se
svým budoucím manželem, hollywoodským svalovcem, Bradem
Harrisem, který jezdil do Německa natáčet. S Bradem objíždí Evropu, v roce 1966 se vrací domů,

Rodinné abum O. S.

aby si zahrála ve slavném snímku Kdo chce zabít Jessii? a ﬁlmu
Flám s Milošem Kopeckým.
Manželství s Harrisem drhne,
nezachrání ho ani narození dcery Sabriny. Krátce poté, v roce
1969, se s Harrisem rozvádí.
Až do seznámení s producentem
Calleym žije Olga v Itálii a má
vztah na dálku s režisérem Jurajem Jakubiskem.
S Calleym se seznámila na večírku herečky Barbry Streisandové.
Režisérovi Miloši Formanovi se
tam nechtělo samotnému, tak
řekl Olze, ať jde s ním. Streisan-

dová Olgu posadila vedle svého tehdejšího partnera Johna
Calleyho a bylo to.
Olga s Johnem (zemřel předloni
ve věku 81 let) se vzali dva roky
poté. Olga prvních několik let
manželství neuměla anglicky.
Jejich svazek trval přesně na den
dvacet let.
Schoberová se svojí dcerou dodnes vlastní v Los Angeles několikamilionové sídlo v Beverly Hills s obrovským bazénem
a výhledem na Paciﬁk.
Olga Schoberová (70) ale bydlí
v Praze 1 v Řeznické ulici.

Manžel
Brad

Foto: Archiv

S Milošem Kopeckým
při natáčení
ﬁlmu Flám (1966)

Brad Harris,
1. manžel
(nar. 1933)

Sabrina
Calley, dcera
(nar. 1968)

John Calley,
2. manžel
(1930 - 2011)

Herec. S Olgou se
tento kulturista a idol
žen seznámil při natáčení v Evropě.
Hráli spolu už v roce
1964 ve ﬁlmu Zlatokopové z Arkansasu. 1967 se vzali,
1969 rozvedli.

Maskérka.
Dcera
Olgy a svalnatého
herce Brada Harrise.
Druhý manžel Olgy
Sabrinu adoptoval.
Pracuje dosud jako
maskérka pro hollywoodské hvězdy,
např. Angelinu Jolie.

Producent. S Olgou
se vzali v roce 1972.
Rozvedli se 1992.
John vyprodukoval
přes 120 ﬁlmů (např.
Superman). Je jedním z nejúspěšnějších ﬁlmových producentů všech dob.

Paní
Olga dnes

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.
●Zlatá mince od part- společník, málo štěká, ve- 226 125. www.kamnarstnera CNB, Negrelliho via- selý, nelíná. Tel.: 775 131 vi.cz.
dukt, proof kvalita za 18 329.
●AZ Barvy. Obchod
990 Kč. Ing. Roman Sed- ●Jazyková
výuka s barvami, malířskými
láček. Tel.: 790 366 622, a konverzace v AJ, FJ, potřebami,
kolorovací
www.zlatoamince.cz.
NJ nebo doučování všech a dekorativní centrum.
●Zaopatřím a uby- předmětů ZŠ, příprava na Muchova 1, Praha 6.
tuji vašeho pejska ve maturitu se zaměřením www.azbarvy.cz.
svém bytě po dobu vaší na obchodní akademii ●Výklad karet, astrolodovolené, služeb. cesty a ekonomické lyceum gie, numerologie, osobní
apod. Tel.: 737 776 555, a další související služby. výklad. Volejte Radkovi:
www.victoriabohemmis. Tel.: 602 200 611.
773 606 475.
websnadno.cz.
●Kamnářství Bitala. ●Grafické práce. Gra●Překrásná
štěňata Stavby a rekonstrukce fické návrhy, www stránhavanského psíka s PP. originálních klasických ky, tisk. Tel.: 603 410 959,
Různé barvy. Perfektní krbů a kamen. Tel.: 606 e-mail: pekny@chello.cz.

Ve ﬁlmu
Limonádový Joe (1964)

Vaše advokátní poradna

Pomoc, vyšší nájemné!
OTÁZKA: Majitel mi
chce zvýšit nájem bytu,
jak to vyřešit?
Jan B.
ODPOVĚĎ: Od 1. 1. letošního roku je platná
významná novela občanského zákoníku. Podle
ní již neplatí žádné regulace pokud jde o výši

nájemného, majitel bytu
a nájemce se mají spolu
dohodnout sami.
Nájemné má být v místě a čase obvyklé. Pokud
není jedna ze smluvních
stran spokojená, podá
žalobu a o výši nájemného rozhodne soud.

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

Olg
se n
15.

obyla Hollywood
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Olga Schoberová
se narodila
15. března 1943

Kalendárium
Starého M ěsta
BŘEZEN - DUBEN

Gabriela
Preissová,
dramatička

Jaroslav
Heyrovský,
vynálezce

Václav
Vydra st.,
herec

Václav M.
Kramerius,
nakladatel

● Gabriela Preissová
*23. 3. 1862 Kutná Hora
†27. 3. 1946 Praha
Dramaturgyně Národního
divadla. Její nejvýznamnější dílo je Její pastorkyňa.

Vše nej k 70
n a ro z e n i n á .
m

● Václav Vydra st.
*29. 4. 1876 Plzeň
†7. 4. 1953 Praha
Divadelní herec. Člen činohry Národního divadla,
později ředitel. Ve filmu
např. Bílá nemoc (1937).
● Jaroslav Heyrovský
*20. 12. 1890 Praha
†27. 3. 1967 Praha
Chemik, objevitel a zakladatel polarografie, nositel
Nobelovy ceny za chemii
z r. 1959. Narodil se na Starém Městě v Kaprově ulici.
● Václav M. Kramerius
*9. 2. 1753 Klatovy
†22. 3. 1808 Praha
Nakladatel a novinář. Roku
1789 založil Krameriovy c.
k. vlastenecké noviny. Žil
a zemřel na Starém Městě.

Natáčení
v Itálii

Olga, 1. Češka na
obálce Playboye

Ze zákulisí natáčení
neznámého ﬁlmu

V PRAZE 8 - KARLÍNĚ

U Francouzské koruny

V dnešním domě u Francouzské koruny žil v letech 1607 - 1612 německý
matematik, astrolog a astronom Johannes Kepler
(1571 - 1630).
V tomto období objevil
první dva zákony o pohybu planet kolem slunce.
Působil na dvoře císaře
Rudolfa II., kdy společně
prováděli astronomická
bádání v Královské zahradě Pražského hradu.

Dům
U Francouzské
koruny, Karlova 4

● Josef Zítek
*4. 4. 1832 Praha
†2. 8. 1909 Praha
Architekt. Stavitel Národního divadla, Rudolfina,
karlovarské Mlýnské kolonády aj.

O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

Příběhy domu Starého Města

Foto: Martin Cinulka, Archiv SN

ze

z titulni} Strany

Poskytuje právní služby za předem odsouhlasených a pro klienta
dostupných ﬁnančních podmínek.
Oborníci kanceláře Vás provedou nejen soudním a trestním řízením, ale pomohou i s rozvodem, vypořádáním spol. jmění manželů, spory
při dědictví, neplatně rozvázaným pracovním
poměrem, nákupem či prodejem nemovitosti vč. bezpečné advokátní úschovy, exekucemi, osobním bankrotem, pronájmem
bytů a nebytových prostor a se sepisem či kontrolou smluv.
Rozsáhlé zkušenosti mají advokáti s vymáháním
pohledávek občanů a podnikatelů, přičemž odměna kanceláře je zpravidla s klientem sjednána tak, že jí náleží jen při vymožení pohledávky.

Johannes Kepler

Advokátní kancelář Týnská, s.r.o.
Křižíkova 18, Praha 8 - Karlín
tel.: 224 008 552 www.aktynska.eu

Právní služby jsou
pojištěny s pojistným
limitem 50 mil. Kč.
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Charita

KampaNula

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

Jak jsme se toulali
po hospodách
Hurá! 11. toulka bude mít
pokračování, a to dne 27. 3.

Foto: Helena Šulcová

D

OBČANÉ tančí radostí, že našli střed světa. Ono významné místo bylo objeveno v parku Kampa u Werichovy vily, hned vedle prastarého platanu. Občanům, které vedl Dr. Kučera, pomáhal geomant.

Učené toulky

Vycházky s humorem a poučením
Vstupné dobrovolné (členstvo, studenti
a důchodci polovic). Výtěžek vždy použit
na charitativní projekty KampaNuly v Praze 1.
● V neděli 17. 3. od 9
do 20 h Výlet do nitra
Karlštejna
● V pátek a v sobotu
22. - 23. března proběhne na Kampě již
popáté Happening Slavnost - Pouť: Kampa Střed Světa.
KampaNula podporuje
a doporučuje účast na
této akci!
● Ve středu 27. 3. od
17.30 h od Schnellů
Toulka č. 13: Po malostranských hospodách dokončení. Na závěr sál
Baráčnické rychty.
● Ve středu 10. 4. od
17 h bude Toulka č. 14:
S Rychlými šípy do staropražských Stínadel. Sraz
v uličce Ve Stínadlech
u Haštalského náměstí.

● Ve čtvrtek 18. 4. od
17 h Učená toulka č. 15:
Vltavští vodníci, (Richard
Händl). Naváže v 18 h
Varhanní koncert v kostele Jana Křtitele Na prádle. Děti s sebou!
● V pondělí 13. 5. od
18 h - Kulturní ekumena
E. Brikciuse na Strahově
v Památníku písemnictví.
● V úterý 14. května
od 18 do 21 h budou
v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle přednášky a koncert k 697.
narozeninám Karla IV.
Dr Hana Blochová, Ing.
Jan Zemánek, Dr. Lubomír Holzer...
● 20. 6. bude na Maltézském náměstí II. Prostřený stůl pro Deylovu školu a Artevide!

Podrobnosti: www.kampanula.cz

ne 30. 1. nedokončena Toulka
hospodami Starého Města a Malé Strany.
Pokračování středa 27. 3.
17.30 h od Schnellů!
Po srazu pod orlojem
vyrazili 30. 1. přesně
v 17.12 h účastníci 11.
toulky po stopách vánočního pivního běhu, který se konal před 40 lety
pod patronací štamgastů
malostranské
hospody
U Glaubiců.
Postupně se zastavili
nebo navštívili restauraci
U Prince, dali jedno pivo
U Zlatého tygra, povídali
před restaurací U Modré

štiky a dnes již neexistující pivnicí U Malvaze.
Poté šli přes Karlův most
na Kampu se zastávkou
před tehdejší hospodou
U Měšťánků, krátký odpočinek s ochutnávkou
Budvaru a pagáčků.
Posezení vylepšila výkladem o historii domu
a hospodě ve Vysokém
domě paní Renata, vnučka hostinských - majitelka zdejší Muzikanty
z Kampy mimořádně oblíbené Kavárny Čas. Následovala návštěva...
Celý text je na stránkách
www.kampanula.cz
J. Káb. + J. Kuč.

Komunitní centrum Kampa, Kavárna Mlýnská,
Ano, již víme, wwBiograf
Letní poloha, TURAS a Muzikanti z Kampy
již popáté pořádají na Kampě oblíbenou několikadenní
akci s názvem:
kde je
střed světa! KAMPA STŘED SVĚTA
Happening, Slavnost, Pouť

Konference Kampa Střed
Světa se konala 26. února
v Michnově paláci Tyršova domu v Praze 1 na
Malé Straně.
Již od 17.17 h proběhl
v parku pohádkový happening. Přítomny i malé
děti, například dvouleté
sestry, dvojčata z rodiny
Šabachovy - Kopeckých.
Hledán a nalezen střed
Kampy - světa, a to na palouku u Werichovy vily,
vedle prastarého platanu.
Akci vedl geomant Jan
Tajboš, který předal poselství Marko Pogačnika.
Bude zde umístěn menhir.
Těsně po 18 h zahájil Konferenci moderátor Eugen Brikcius. Úvodní řeč
měl akci každoročně připravující Dr. J. Kučera.
Starosta Ing. O. Lomecký také všechny uvítal
jménem Prahy 1 i Sokola
- ČOS, na jehož půdě se
konference již léta odehrávají.
Celý text je na stránkách
www.kampanula.cz

22.- 23. března 2013

● PROGRAM ●

Pátek 22. března

Od 17 h PROHLÍDKA GALERIÍ v místě dříve
zvaném Rasův vršek - výstavy v Kavárně Čas, v galerii
Peron - U Lužického semináře, Kafíčko a Galerie - Míšeňská 10, Mandl - Botega v ul. J. Červeného.
Od 20 h na Kampě v parku v ŠAPITO – divadlo
VOSTO5, koncert THE BREAKERS, v kavárně Čas
hrají Muzikanti z Kampy!

Sobota 23. března

Od 12 h komentovaná vycházka Dr. Sedmíka
Mlýny Kampy - Sraz v Mlýnské kavárně.
Ve 14 h otevření Brány na Kampu - pod obloukem
Karlova mostu u Bistra Bruncvík, vyzvednutí menhiru a jeho převezení k platanu, diváci a kejklíři
s hudbou půjdou do parku, kde do večera potěší.
Hrají OOZ, TRABAND, Dan Bárta a Robert
Balzar trio, Václav Koubek, OOZ a další, divadlo
KRASOHLED, výtvarné dílny, jarmark a sauna na
zahradě KC Kampa, soutěže pro všechny generace…
Pod záštitou starosty Ing. O. Lomeckého a s podporou
MČ Praha 1, Městské policie Prahy 1, Vojanových sadů,
s.r.o., Malostranských a Staroměstských novin, Sokola
– ČOS, o.s. KampaNula, SOPMSH

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

Glosa

I Have
A Dream
Petr
Burgr

M

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

artin Luther King
přednesl v roce 1963

ve Washingtonu jeden
z největších projevů 20.
století „I Have A Dream Mám sen“.
King měl své sny opravdu
velkolepé. Výhodou snů
je, že snít může každý.
A tak i já mám svůj malý,
pražský sen. Skutečně jenom malý. Ruku na srdce,
kdo by chtěl dopadnout
jako citovaný nositel velkých snů o lidských prá-

vech. Můj pražský sen je
opravdu jen přizemní. Posuďte sami...
Mám sen: Jdu po ulici
a s úžasem hledím vzhůru
na krásné památky, protože nemusím klopit zrak,
abych nešlápnul do neuklizeného psího exkrementu. Je mým snem těšit
se z uklizených chodníků.
Mám sen: Vidím auto
majitele hospody, jak za-

parkované na chodníku
nemůže odjet, protože mu
strážníci nasadili botičku.
Mám sen: Procházím
se po Václavském náměstí, Afročeši mě neobtěžují zatahováním do
podniků, kam vůbec nechci zajít, a ze stánku na
klobásy neslyším: Štó
chatítě?
Sním, jak jednou nebudu
muset mít obavu o Karlův

most při jeho opravě a nebudu mít pochybnosti, že
je předražena rekonstrukce Střeleckého ostrova.
Dokonce mám sen, že se
můj sen stane snem našich zastupitelů.
Dlouho je možné snít
o městě uprostřed Evropy.
Víte, sny mají ještě jednu
velikou výhodu. Mnohé
z nich se dají uskutečnit.
Březen 2013

Báseň

Kdo je pořád
veselý

Báseň poslala do redakce
paní Marta Jungwirtová
(členka klubu seniorů Praha 1).

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.

Kdo je pořád veselý
ničeho se nebojí
Žádný pláč a žádné stesky
Vždyť je život
pořád hezký.
Kdo se dívá kolem sebe
vidí lidi, kytky, nebe
Toho tedy těší svět
ten tu bude do sta let.

Dopis

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

Díky za Karla
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,
únor 2013
S radostí jsem si přečetl
o tom, že jsem nebyl sám,
kdo chtěl za prezidenta
Karla Schwarzenberga.
Skvělé zpracování!
Jan Koukal, 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

Máj ve Viole
už v březnu

Bára
Hrzánová
HEREČKA

Ondřej
Havelka
HEREC

Sandra
Nováková
HEREČKA

Herečka Barbora Hrzánová opět vystupuje
ve Viole. 20. března od
20 hodin můžete vidět
v jejím provedení láskyplný Máchův Máj. V podání
Báry se prý jedná o strhující ohňostroj slov.

Jitka Smutná
skončila v seriálu

S herečkou Jitkou Smutnou (Národní divadlo) se
v seriálu Cesty domů už
nesetkáme. Po dvou a půl
letech se herečka rozloučila se svou seriálovou postavou Lídou Bernátovou.
Scenáristé ji nechali zemřít.

Tramvaj zase jede
v Činoheráku

Po menší odmlce způsobené nemocí Lucie Žáčkové se opět do Činoherního
klubu vrací představení
Tramvaj do stanice touha.
Nenechte si ujít úžasný divadelní zážitek v režii Ladislava Smočka.

Havelkovi hudba
stále chutná

Ondřej Havelka s Melody Makers vystoupí
30. dubna v Divadle Bez
zábradlí. Havelka, který
je plachý v soukromí, ale
na jevišti rád improvizuje, slibuje nejlepší kousky z repertoáru. „Hudba
mě stále baví, měl jsem
samozřejmě chvíle, kdy
jsem byl koncertováním
unavený, ale muziku prostě miluji,“ svěřil se Havelka.

Jakub Špalek
zkouší Othella

Režisér Jakubek Špalek
se s divadelním spolkem
Kašpar pustil do klasiky.
Vybral si Othella a poctivě se svými herci zkouší
v divadle v Celetné. V roli
Othella se představí Jan
Potměšil. Premiéra proběhne 25. dubna.

Sandra Nováková
má novou lásku

Herečka Sandra Nováková (hrála např. v Rokoku) se zamilovala. Její
novou láskou je režisér ze
štábu seriálu Ordinace, ve
kterém Sandra hraje.

www.ekytky.cz, t.:

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

Franz Kafka: Proměna /XVIII./

J

Obezřetně

sem vůbec ráda,
že tu jste, pane
prokuristo; sami
bychom byli Řehoře
nepřiměli, aby otevřel;
je takový umíněný;
Franz Kafka
(1883 - 1924):

Jiřina Steimarová

[

Jiří
Steimar,
Tatínek

Řehoř je zvědavý, co
na to prokurista.
Sbírá brouky?
Dozvíte se příště!

Evelyna
Steimarová,
dcera

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

KDE TO JE

?

Otázka: Ve které ulici na
Starém Městě je toto nádherné domovní znamení?
Nápověda: Ulice se jmenuje po významném české
vydavateli.

Foto: Martin Cibulka

Co nového
za vodou

Čerstvé zprávy z vesnic
na druhé straně řeky

herečka Národního divadla

a určitě mu není dobře,
ačkoli nám to ráno zapíral.“
„Hned přijdu,“ řekl Řehoř pomalu a obezřetně a nehýbal se, aby
mu neušlo ani slovo
z rozhovoru.

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

K

[

Slavné místní ženy

MINULE: Řehoř, proměněný v brouka, leží v posteli.
Za dvěřmi se dohaduje matka s prokuristou.
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Minule: U Černého křížku, Martinská 5. Správně: Jiří Ostatek, Jana
Pilná, Karel Mašek, Jan Kolenatý
DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM!
Své fotky tajných míst posílejte sem:
redakce@staromestskenoviny.eu

Kulturní nástěnka
BŘEZEN - DUBEN

Divadlo - Pá 15. 3. a so 6. 4. v 19 h
- EGON TOBIÁŠ: DENNĚ (PONÍCI
SLABOSTI) - Divadlo Na zábradlí, Anenské nám. 5 - Detektivní komedie. Hrají P.
Čtvrtníček, I. Chmela. www.nazabradli.cz
Dětem - So 23. 3. ve 14 h - DIVADÉLKO ROMANETO: KARNEVAL - Malostranská beseda, Malostranské nám. 21.
Vstup zdarma. www.divadelkoromaneto.cz
Dětem - Čt 28. 3. v 20 h - DIVADLO
HUSA NA PROVÁZKU: BALETKY
- Baráčnická rychta, Tržiště 23/555 - Piškoty brousí nejněžnější bytosti souboru.
www.baracnickarychta.cz
Výstava - Do 28. 3. - NÁVRATY - Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3 (ve
dvorku) - Obrazy a sochy. Jozeﬁna Garajová, Mirka Madrová, Lida Razimová, Jan
Vit. www.guzk.cz
Absolventský koncert oddělení
skladby konzervatoře - 28. 3. v 19. 30 h Dvořákova síň Rudolﬁna - Jiří Kabát: Varhanní symfonie č. 1 Te Deum, Jan Ryant
Dřízal: Symfonický balet Alenka v říši divů.
Hudba - Pá 5. 4. 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
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Jiřina Steimarová (1916-2007)

ocházela z významného hereckého rodu. Na jevišti stála
již jako malá holčička
po boku svých slavných
rodičů.
Své první angažmá měla
v divadle Rokoko (1932).
Po roce přešla do ND, kde

Vendelín
Budil,
dědeček

působila až do r. 1952,
kdy dostala výpověď
kvůli emigraci svého
druhého manžela, závodníka Juhana. Útočiště
našla v karlínském divadle, kde hrála do 1979.
V roce 1976 dostala titul
zasloužilá umělkyně.

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

3 2 1 3 2
2 1 3
2 1
32 1 3 2
Pro líné

Ještě línější

NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.

KDYŽ SMETANA
KRESLIL
Výstava poprvé prezentuje kompletní soubor drobných tužkových
kreseb Bedřicha Smetany.
Kreslení nebylo skladatelovou
zvláštní zálibou, kresby vznikaly
spíše příležitostně a spontánně
pro zábavu, možná i z dlouhé chvíle nebo z okamžité potřeby zdokumentovat si pro něho významné
místo nebo událost a nabízejí tak
jiný pohled na národního klasika.
Kolekci Smetanových kreseb doplňují výtvarné práce dalších členů
rodiny. Jsou to zejména akvarely,
oleje a drobné kresby jeho druhé
manželky Bettiny, včetně opony
pro ochotníky v Jabkenicích a obrazy Smetanova nejstaršího vnuka

Zdeňka Schwarze. Výstava v Muzeu Bedřicha Smetany bude
otevřena od 20. března denně
kromě úterý od 10 - 17 h. Vstupné
50/25 Kč.
Přijďte s námi výstavu otevřít!
Na vernisáži v úterý 19. března
v 17 h vystoupí přední pianistka
Jitka Čechová. V jejím podání zazní dnes prakticky neznámé
Smetanovy lístky do památníku,
klavírní miniatury, které svým
charakterem korespondují s drobnými obrázky a jsou součástí prozatím posledního dílu její souborné nahrávky Smetanova klavírního
díla.
Národní muzeum
Muzeum Bedřicha Smetany
(Novotného lávka 1, Praha 1).

www.nm.cz

Seženete i v Brně

Příští číslo vychází
15. dubna
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

Foto: Monika Höppner

Za odvahu
pojmenovat
věci pravými
jmény.
DAVID ČERNÝ

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

Zvířata
Starého Města

„Jsou na Baráčnické
rychtě, kde pracuji.
Dozvím se něco zajímavého z druhého břehu. “

Posílejte podobné fotky
redakce@staromestskenoviny.eu

JIŘÍ SMEJTEK,
Baráčnická rychta

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu

za jeden výtisk pošlete SMS:

SN TRICET

EDA

Jezevčík Eda z Dlouhé
ulice. Poslala jeho
panička Jana Malá

- Jestli se budeš pořád jen válet doma, Mařko, tak si ženicha nikdy
neseženeš! - Tak mi ho sežeň ty, mami, ať si přijde přilehnout.
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
Koubek 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. 3 / březen 2013 / IV. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner.
Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Martin Cibulka, Jiří Pěkný, Helena Šulcová, Petr
Havlíček. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@staromestskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská
16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

Obratem obdržíte potvrzující SMS s osobním
poděkováním od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

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
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Punker
é první číro jsem a chtěl plivnout na to

si načesal na
punkový festival
v Hostivaři. Všichni
jsme byli na své
hnutí pyšní. Na
svůj zdravý divoký provokující
rytmus a chtěli
jsme se především vymknout
nudnému středu.
Provokovat tu nabubřelou stupidní šedinu
kolem.
Bylo mi šestnáct, vstupoval jsem do dospělosti. Nabíral hrdost

svý zatracený a ponížený dětství. Punk je
svoboda, hudba a vítr
v nás, říkali jsme
si.
Když jsme dorazili před sokolovnu, byla tu
již srocena malá
partička punkerů.
Policejní
auto
z tlampače hlásalo, že
koncert je zrušený, abychom se opět rozešli
tam, odkud jsme přišli.
Nerozešli jsme se.
Pokračování příště

Seriál

vÁclav
koubek
autorskÉ
knihy a cd
na dobÍrku

www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

