Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 5 / roč. IV
15. kv ětna 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

KAM C
CHODIL
HAŠEK NA PIVO

Konec dohadů! První průkazná mapa Starého Města

Staroměstské
servírky

redakce@staromestskenoviny.eu

Kapitán Korda

NA STOP Ě
Foto: Roman Korda

Koláž: SN

redakce@staromestskenoviny.eu

SLEČNA VENDY

Servírka Vendy z pivovaru
U tří růží (Husova 10) roztáčí
14° Vídeňské červené pivo
za pěkných 46 Kč.

Uvnitř čísla též
najdete
Jaroslav Hašek, který se narodil přesně
před 130 lety, strávil většinu svého života
v hospodě. Staroměstské noviny přinášejí
jako první seznam potvrzených hospod na
Starém Městě, kde tento velikán seděl.
Více str. 6 a 7

EXKLUZIVNÍ
FOTKY
Z VÝBUCHU
V DIVADELNÍ
ULICI Na2 astr.
3

Inzerce

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

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

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

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

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

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

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

23°C

KVĚTEN: Konečně bude

teplo, teď jen aby ho po těch
mrazech nebylo zas moc.

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

Pastičky s brzlíkem

rettigova.lukul.cz

Čísla
Císla měsíce

100

milionů korun je
výše škody, kterou
napáchal výbuch
v Divadelní ulici.

Úvodník

Kde to
bouchne
příště?

Unikátní fotograﬁe zevnitř AV krátce po explozi

Národní - Výbuch plynu
v Divadelní ulici dne 29.
dubna zranil asi 20 lidí
a poškodil několik aut.
Stranou mediálního zájmu zůstaly závažné škody,
které způsobila exploze
v přilehlé Akademii věd.
Většina zraněných byla
v době výbuchu v místní knihovně, jeden čtenář
utrpěl zlomeninu nohy.
Masivní tlaková vlna vyrazila okenní výplně a poškodila interiéry po celé

délce budovy ze strany
Divadelní ulice.
Bylo velké štěstí, že vydržel skleněný strop v atriu
nad lidmi skloněnými nad
knihami.
Tlaková vlna vysklila okna
vedoucí do Krocínovy ulice, do dvora a na Národní
třídu. Byly poškozeny i vzácné obrazy. Největší škody,
jejichž výše je odhadovaná
na 10 milionů korun, napáchal výbuch v Knihovně a Kanceláři.

Nové zprávy ze
Starého Města

Nahá žena
skákala na lidi

V tramvajích už
jen ze dřeva

Staré Město - Všechny
sedačky v tramvajích budou dřevěné. Dopravní
podnik tak ruší sedačky
s textilním potahem, které údajně cestujícím vadí.

Na Poříčí - Nahá žena se
v noci na 10. května motala po ulici Na Poříčí,
vydávala skřeky a skákala
na kolemjdoucí. Když ji
policisté důrazně vyzvali,
ať se oblékne, vynadala
jim. Nešťastnice byla následně předána do péče
odborníků.

Anketní otázka Staroměstských novin

Co vás ve Švejkovi
nejvíc pobavilo?

J

e zázrak, že výbuch
v Divadelní nikoho
nezabil. Když se zřítil skleněný strop v Akademii věd, zatímco si pod
ním četly desítky lidí...
Jak je vůbec možné, že
uprostřed Prahy vybuchne potrubí a nikdo za nic
nemůže?
Pokud se smíříme s faktem,
že je potrubí na mnoha
místech prostě staré a nedá se s tím nic dělat, pak
zbývá jen otázka, kde to
bouchne příště. Přejeme
hezký den.

Markéta
Mališová

Roman
Korda

Petr
Skála

Ředitelka Společnosti F. Kafky

Principál Divadélka
Romaneto

Orlojník Staroměstského orloje

„Těžké vybrat,
když hloupost
rozvrací pitoma.
Hašek byl
génius!“

„Švejk, když
začíná střelba válka, volá: Co
blbnete, vždyť
jsou tady lidi!“

„Hláška feldkuráta Katze: To
se nám to hoduje, když nám lidi
půjčujou.“

Radim
Fiala

Anna Marie
Höppnerová

Jiří Jorge
Pěkný

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin



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

Zpravy

Akademie věd pět minut

Ta to umí osolit!

Dva telecí brzlíky vlož
na půl hodiny do vlažné
vody, aby pěkně zbělely,
pak je vyndej, omej a nakrájej na malé kostky...

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Herec
a kuchař

Mluvčí mladé
generace

Charakterní herec
a tichý malíř

„Nejvíc mě baví „Nejvíc se mi na
„Jak opilý
představa, jak
Švejkovi líbí,
feldkurát Katz
by asi vypadal
jak je pěkně
káže zcela osobitě
konec osudu
namalovaný.“
v kostele.“
Švejka.”
redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

Střepy se
vysypaly
do kanceláří

Granát zavřel
Betlémskou

Betlémská ulice - V jednom bytě zde našli dne 8.
května nevybuchlý dělostřelecký granát, pravděpodobně z druhé světové
války. Policie kvůli tomu
zavřela dvě ulice. Granát
ze 2. světové války byl
ruského původu, půl metru dlouhý a 11 cm široký.

Utopený chodec
z Mánes. mostu
Masarykovo nábř. Tělo nalezené ve Vltavě
u vodní elektrárny Štvanice patří muži, kterého
počátkem března srazilo
auto z Mánesova mostu.
Potvrdila to policie na
základě zkoumání DNA.
Auto srazilo do vody i ženu. Zemřela v nemocnici.

Foto: Jarmila Kostkanová, AV
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telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

nut po výbuchu

plozi plynu v Divadelní ulici

3

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu
AKADEMIE
VĚD

Dívka ze str. 3

VÝBUCH

Když
bruslit,
tak bez

Vltava

Foto: Youtube

Foto: Jarmila Kostkanová, AV

NÁRODNÍ
DIVADLO

Rok
1913

ště

PRUŽNÁ MADLA
z Můstku, propagátorka
tzv. duševního bruslení.
Všimněte si, její brusle
nemají nože.

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.

Pohled z recepce. Téměř tunové historické
sloupové hodiny po výbuchu vzaly za své.
Utržený těžký ciferník se zřítil na stůl recepce,
těsně vedle jedné z pracovnic.
inzerce

U ROT
UNDY

EC

IN
HOST

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

Pokrývačské a klempířské práce
▪ Oprava střech
▪ Čištění okapů a žlabů
▪ Pravidelné kontroly
Julo Tereš
U Lužického semináře 19,
Malá Strana

Volejte: 603 513 031

PODPORUJÍ!

Společenský
senior hledá
rozumné místo.
Schopný organizátor,
UK, angličtina, ruština.
Bohaté zkušenosti
v publicistice
a marketingu PR.
Tvorba a zpracování
informací na nejvyšší
úrovni.
Volejte Michalovi:
731 831 128

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

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

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

Vážení a milí spoluobčané!
Při hezkém počasí
mnoho z nás vyrazí na kolo. I při
pomalé jízdě mohou mít pády velice vážné důsledky
- proto nezapomeňte vždy nosit
přilbu! Přejeme
vám příjemnou
jízdu bez úrazů!

Pro další dotazy:
U nás najdete propoliklinika@narodni.cz fesionální zdravotní
péči poskytovanou 22
Poliklinika na Národní, odborníky různých
Národní 9, 110 00
oborů včetně odběroPraha 1
vé stanice.
Jsme tu pro vás.
Tel: + 420 222 075 120

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

Zde muže
být váš
inzerát!
Letní dárek
sleva inzerce 20 %

Poliklinika na Národní

Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

www.ekytky.cz, t.:
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
KVĚTEN - ČERVEN

Národnímu
divadlu položili
kámen

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Pouliční umělci
teď mají utrum

!

Když potkáte
klauna, raději
to nahlaste.

Tel.: 221 097 111
(radnice)

Vodítko je
správně,
ryba už ne
Staré Město - Jde jen
o žebrotu převlečenou za
umění, míní radní. Od
15. září se tedy musí pouliční umělci stěhovat do

Letní mateřská
školka

HaFík

V srpnu rozšiřujeme dopolední miniškolku na celodenní provoz. Denně kromě víkendu od 9 do 17 h.
Co vaše děti všechno čeká?
Výtvarné hrátky, hudební hrátky, divadélko, slovohrátky, tanečky, rytmika, pohybové hry, hudebně
rytmické hry, logické hrátky, komunikační hry.
Při pěkném počasí chodíme na ostrov Žofín.
Můžete své dítě přihlásit na jeden den, nebo
libovolný počet dní v týdnu!
Velké slevy pro sourozence!
Přihlášky a dotazy e-mailem, či telefonicky.
Vzhledem k omezené kapacitě hlaste se, prosím, co nejdříve!
Adresa: Ostrovní 16, Praha 1
Tel.: 603 181 001

bočních ulic. Úplný zákaz
veškeré pouliční produkce platí pro Staroměstské
náměstí nebo Křižovnickou ulici. Nesmí se hrát

Dne 25. dubna se k pomníku sv. Václava na
Václavském
náměstí
vrátil bronzový řetěz.
Důvodem bylo znečišťování této národní památky. Václav vydržel
bez řetězu jen osm let.

E-mail: haf@hafstudio.cz
www.hafstudio.cz

na hřbitovech (ani pantomima), u nemocnic,
dětských hřišť, kostelů,
u škol v době výuky nebo
na zastávkách MHD.

Spadl s autem
z Čechova mostu
Z výšky deseti metrů
se zřítil 5. května muž
v Renaultu z Čechova
mostu. Brzdil kvůli vozu
před ním. Auto dopadlo
na ponton, muž vyvázl
se zlomenou rukou.

Novinky z místních podniku

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

● 7. 6. 1781 byl položen
základní kámen Stavovského divadla.

Kolem Václava
je zase řetěz

Plánovaná letní uzavírka Smetanova nábřeží
v Praze se neuskuteční.
Rada města se nedokázala dohodnout. Nábřeží
tak zůstane průjezdné.

● 24. 5. 1391 byla založena Betlémská kaple.
Stavba kaple probíhala až
do r. 1394.
● 30. 5. 1866 měla premiéru opera Prodaná nevěsta od B. Smetany.

Nové zprávy ze
Starého Města

Smetanovo
nábřeží volné

Foto: Archiv SN

● 16. 5. 1868 byl položen
základní kámen Národního divadla. Jak vidno na
fotograﬁi, sešly se davy.
Češi věřili, že s divadlem
budou větší a silnější.

Zpravodaj

Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

Sn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Hany Bany, Veleslavínova 5

Hospůdka, bar, café. Široká nabídka nápojů,
dobroty k zakousnutí. Nízké ceny. Plzeň 38
Kč, venkovní posezení. www.hanybany.cz

Restaurace U Kapra, Žatecká 7

Příjemná obsluha. Polední menu za 85 Kč
(polévka a hlavní jídlo). Česká kuchyně, minutky. Plzeň. Zahrádka. www.ukapra.com

U tří růží, Husova 232/10

Restaurace a pivovar. V přízemí varna, kde se
vaří pivo. Stálá nabídka piv i pivní speciály.
Speciality, chuťovky k pivu. www.u3r.cz

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

INZERCE STARÉ M ESTO POMOCÍ ESEMESKY
NÁVOD: Napište esemesku: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU.
Esemesku pošlete na telefonní číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Nabízím úklid bytů
a kanceláří, spolehlivost
a praxe. Tel.: 777 697 291.
●Nabízím fotografie
Zdenka Feyfara (1913 2001) 89 ks 13 X 18 cm, 7
ks 22 X 18 cm, 2 ks 13 X 9
cm. Staré Město. Tel.: 776
325 280 (11-21 h).
●Pokrývačské a klempířské práce. Opravy
střech, čištění okapů,
pravidelná kontrola. Julo
Tereš, U Lužického se-

mináře 19. Tel.: 603 513
031.
●Včelařská prodejna
Včelpo nabízí tradiční české včelí produkty
a včelařské potřeby v centru Prahy. Adresa: Křemencova 177/8, Praha 1.
Tel.: 224 934 344.
●Nabízím úklid kanceláří, bytů a domů. Profesionalita, dlouholetá praxe. Tel.: 608 528 735.
●Zapůjčení vodního

filtru na týden zdarma.
Pohodlí a úspora nákladů (1 l zdravé vody = 1,35
Kč). Pro domácnosti,
kanceláře, rest., školky.
Tel.: 732 881 280.
●Lékařka gynekologie, porodnictví nově
na Malé Straně. ČJ a AJ.
Licence ČLK. Dlouholetá
praxe. Tel.: 604 608 657.
●Výborná italská vína
z biologického zemědělství. Pošlete mi sms s va-

ším e-mailem, obratem
pošlu info a speciální
ceník pro čtenáře novin.
Tel.: 603 953 576.
●Účetnictví - kompletní
zpracování. Daně, mzdy,
zastupování na úřadech.
Tel.: 775 654 906, e-mail:
v.kadubec@email.cz.
●Kamnářství Bitala.
Stavby a rekonstrukce originálních klasických krbů
a kamen. Tel.: 606 226
125. www.kamnarstvi.cz.

●AZ Barvy. Obchod
s barvami, malířskými
potřebami,
kolorovací
a dekorativní centrum.
Muchova 1, Praha 6.
www.azbarvy.cz.
●Fotograf Petr Krejčí
nafotí a zhotoví portrét,
akt, reportáž, rodinnou
oslavu, děti. Fotokurzy.
Profesionální
přístup,
ceny mírné. 27 let praxe.
Tel.: 723 510 152. www.
krejci-petr.com.

telefon inzerce: 777 }556 578

Radnicni zpravodaj
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ

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

Foto: MČ Praha 1

Petrská čtvrť se raduje:
Máme 4 nové třešně!

Pracovník
měsíce
KVĚTEN

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

1

Zdeněk
Skála

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Dnes koště,
zítra velikán

Je potřeba aktivního přístupu v komunikaci s policisty i strážníky, kterou
jako předseda komise vykonává a zároveň se podílí
na řešení přestupků i kriminálních případů.

Může se
hodit

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

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

Předpisově
nahuštěné gumy

Č

tyři okrasné třešně
teď zdobí Soukenickou ulici v Petrské
čtvrti.
Byly tam vysazeny v rámci oprav, které se v této
etapě soustředí na Truhlářskou a právě Soukenickou ulici.
„Petrská čtvrť stála bohužel dlouho stranou
zájmu, a tak jsme hned

Starosta
Lomecký
drží strom

Vhodný
zábal
po nástupu na radnici
stanovili její revitalizaci
jako svoji prioritu,“ vysvětlil starosta Oldřich
Lomecký.
V Truhlářské ulici budou
předlážděny chodníky po
obou stranách ulice.
Ze Soukenické zmizí deset stožárů veřejného
osvětlení a instalováno
zde bude 14 lamp, repli-

ky z roku 1862. Dalších
16 replik bude v Truhlářské ulici. Na vozovkách
vznikne vyvýšená zpomalovací plocha.
Vozovky a vjezdy stavebníci předláždí velkými
žulovými kostkami, chodníky ozdobí mozaika.
„Nejdříve jsme ale museli
dát do pořádku hospodaření radnice. Ušetře-

né ﬁnance nyní budou
postupně uvolňovány na
zkrášlení a oživení této
krásné části Prahy,“ dodal starosta Lomecký.

Víte, že...
Okrasná třešeň nemá
třešně. Pochází ze
střední Číny a někdy se
jí říká sakura.

Stručné zprávy
z radnice

DEN
PRAHY 1
VÁS ZAVEDE
DO PASÁŽÍ
18. května
od 10 do 16 h

Výstavy dobových
fotograﬁí zde: ● Divadlo
ABC ● Divadlo Rokoko ●
Pasáž U Nováků ● Vchod
z ulice v Jámě ● Vchod
z Vodičkovy

DŘÍVE & DNES Národní (dříve Ferdinandova) třída
1898

Foto: Martin Cinulka

DNES

VŠIMNĚTE SI: To, co trčí do ulice na snímku vpravo, je Nová scéna Národního divadla.

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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Kam tady chodil Haš
telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Te}ma

Konečně! Staroměstské noviny exkluzivně
uvádějí úplný seznam hospod a podniků na
Starém Městě, které spisovatel Jaroslav Hašek
zmiňoval ve svých literárních dílech. Zde je:

1

Kavárna Mimosa, Havelská 496. (Zbouráno)
„Vzpamatoval se do té míry, že mohl ujistit Švejka, že noční kavárna Mimosa jest opravdu
jedna z nejslušnějších...“
Montmartre, Řetězová
224/7. (Stojí a funguje)
„...Neobyčejně tlustý pán
s brýlemi, s uplakanýma očima,
který byl zatčen doma ve svém
bytě, poněvadž dva dny před
atentátem v Sarajevu byl spatřen
ve společnosti dvou srbských studentů opilý v Montmartru v Řetězové ulici, kde, jak již v protokole potvrdil svým podpisem, též za
ně platil.“
Obecní dům, nám. Republiky 1090/5. (Stojí a funguje) „Pojďme na
Kuklík,“ vybízel Švejk, „kvéry si
dáte do kuchyně, hostinský Serabona je sokol, toho se nemusíte
bát. Hrajou tam na housle a na
harmoniku,“ pokračoval Švejk,
„a chodějí tam pouliční holky
a různá jiná dobrá společnost,
která nesmí do Reprezenťáku.“
Tunel, Malá Štupartská 646. (Již je tam sushi) „Jednou jsem seděl
v noční kavárně v Tunelu a bavili
jsme se vo orangutanech.“
U staré paní, Michalská
441/9. (Je tam hotel) „To
vyrazili U starý paní soustružníkovi Matějů celou sanici
cihlou za dvacet zlatejch, s šesti
zubama, a tenkrát měly peníze
větší cenu než dnes.“
U Špírků, Kožná 1024/
12. (Stojí a funguje)
„Potom říkal jednou jeden

2

3

4

5

Jaroslav Hašek
(informace o hospodách
jsme čerpali z nedostižného
Radka Pytlíka)

Omluva: Kde se opravdu
narodil malíř J. Mánes
Zmatků kolem pamětní
desky geniálního malíře
Josefa Mánese se chopil
redakční šotek a pěkně si
zařádil.
Na omyl nás pozornil pan
Petr Hlaváček z domu
č. p. 799 v ulici U Obecního dvora.
Staroměstské noviny uvedly v č. 2 / 2013 ve článku Mánes bydlel jinde
správnou informaci, že

deska visí na nesprávném
domě. „V tomto domě
č.p. 799 se narodil český
malíř Josef Mánes“ stojí na desce, která visí na
domě č. p. 788.
V článku bylo uvedeno
správné číslo domu, ale
šotek vyměnil adresu na
U Obecního domu.
Za chybu se omlouváme.
Takže: Mánes se narodil
U Obecního dvora 799.
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30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
na tel.
číslo 902 11 30

VELKOPLOŠNÝ
A DIGITÁLNÍ TISK

» Barevný tisk do interiéru
i exteriéru ve foto kvalitě
v šíři až 150 cm
» Digitální tisk barevný
i černobílý do formátu A3+
» Graﬁcký návrh a úprava
podle zadání
Volejte: 603 410 959
E - mail: jiripekny@gmail.com

medik v kavárně U Špírků, že padání vlasů zaviňuje duševní pohnutí v šestinedělí.“
U Dvořáků, Na Františku 774/4. (Dnes ministerstvo dopravy) Švejk
velice vážně a důrazně řekl: „Nic
jste neprováděl, pane lajtnant, byl
jste jenom na návštěvě v jednom
vykřičeným domě.“
U Štupartů, Malá Štupartská 647/4. (Zbořeno) „V domě U Štupartů
sežrala před léty kočka papouška,
poněvadž se jí posmíval a mňoukal po ní.“
U Valšů, Karoliny Světlé 286/18. (Dnes divadlo)
„Druhý tvrdil, že šla s nějakým vojákem se vyspat k Valšům
do hotelu.“
U Vejvodů, Jilská 353/
4. (Stojí a funguje) „Opil
se na mol před svým vysvěcením v jednom velmi pořádném domě s dámskou obsluhou v uličce za Vejvodovic
a přímo z víru rozkoše a zábavy
šel se dát vysvětit.“
Vinárna, Platnéřská 88
nebo 91. (Dnes zrejmě
bar Potrefená husa) „To
snad znali, pane feldkurát, nějakou Růženu Gaudrsovou, byla
předloni zaměstnána v jedný vinárně v Platnéřský ulici v Praze a
žalovala vám najednou osmnáct
lidí pro paternitu, poněvadž se jí
narodily dvojčata.“
U Šuhů, Benediktinská
1030 nebo 722. (Již není)
Polní kurát navalil se na
Švejka: „Pojďme někam, ale k Šuhům nepůjdu, tam jsem dlužen.“

7
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Vaše advokátní poradna

Kolik mohu mít tabáku?
OTÁZKA: Kolik tabáku mohu mít u sebe pro
vlastní potřebu?
ODPOVĚĎ: Zákon je
velmi striktní a množství je stanoveno do 1
kilogramu na osobu. Při
kontrolách Celní správy
nebo Policie ČR musíte

prokázat původ tabáku
a zejména jeho zdanění,
pokud doklady nemáte.
Státem vyměřená daň je
velmi vysoká a každého,
kdo nezdaněné tabákové výrobky přechovává,
čeká obvinění z trestného činu.

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

ašek do hospody
z titulni} Strany

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

Kalendárium
Starého M ěsta
KVĚTEN - ČERVEN

7

Marie
Podvalová,
pěvkyně

Antonín
Langweil,
kutil

Viktor
Ponrepo,
majitel kina

Alfred
Grűnfeld,
pianista

12
4
8
11

9

10

● Beno Blachut
*14. 6. 1913 Vítkovice
†10. 1. 1985 Praha
Operní pěvec.
● Marie Podvalová
*5. 9. 1909 Čakovice
†16. 5. 1992 Praha
Vynikající představitelka
kněžny Libuše v opeře Bedřicha Smetany.

6

2

3

51

● Max Brod
*27. 5. 1884 Praha
†20. 12. 1968 Tel Aviv
Spisovatel. Přítel Franze
Kafky.
● Antonín Langweil
*13. 6. 1791 Postoloprty
†11. 6. 1837 Praha
Tvůrce známého papírového modelu Prahy, zhotoveného v letech 1826 -1837.

Haškova

130°

V PRAZE 8 - KARLÍNĚ

Foto: Martin Cinulka, Archiv SN

Karlova ulice číslo 23

Dům
v Karlově 23

● Alfred Grűnfeld
*4. 6. 1852 Praha
†4. 1. 1924 Vídeň
Skladatel, zázračné dítě,
koncertoval v Konviktu
v Bartolomějské ulici.

O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

Příběhy domu Starého Města

V tomto domě, kolem
kterého bychom měli
chodit po špičkách jako
ve stejnojmenné písni,
žil a zemřel zpěvák, skladatel, textař a herec Petr
Novák (1945 – 1997).
Se svou ženou herečkou
Evou Jakoubkovou chodil do nedaleké hospody
U kata. Zemřel ve chvíli,
kdy šla Eva koupit špagety. Jeho smrt je dodnes
opředena tajemstvím.

● Viktor Ponrepo
*6. 6. 1858 Praha
†4. 12. 1926 Praha
Průkopník kinematografie,
majitel prvního stálého kina
v Praze v domě U Modré
štiky v Karlově ulici.

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.

Petr
Novák

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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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu
redakce

Charita

KampaNula

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

S Rychlými šípy a režisérem
Hynkem Bočanem do Stínadel

Foto: Helena Šulcová

Jak s námi režisér seriálu o Rychlých
šípech pan Hynek Bočan putoval Stínadly, povyprávěl veselé historky a čelil
výpadu muže v masce...

ulka

Učené toulky

Vycházky s humorem a poučením
Vstupné dobrovolné (členstvo, studenti
a důchodci polovic). Výtěžek vždy použit
na charitativní projekty KampaNuly v Praze 1.

● Ve čtvrtek 30. května se Velká beneﬁce pro
Artevide bohužel nekoná.

tvůrci samotnému seriál
podle předlohy slavného
skautského autora v následné době normalizace
hodně přitížil…
Rozruch v řadách účastníků vyvolal hned na
začátku toulky
stínadelský fantom
Širokko:
Přiřítil se z hloubi ponurých uliček a průvodcům vycházky
vytrhl z ruky nejslavnější z hlavolamů - nedostižného ježka
v kleci!
Nakonec však došlo ke
smíru a i tajemný muž ve
zlověstné masce se přidal
k ostatním na trasu až do
Svatyně Uctívačů ginkga
(jinak velice přívětivé nálevny Vzorkovna v Bartolomějské ulici).
Zde 13. toulka vyvrcholila
přípitky k pětasedmdesátinám Rychlých šípů (17.
12.) a zároveň stejnému
jubileu Hynka Bočana
(29. 4.). Což je docela
pěkná náhoda.
Slávek Janov

1
3
.
to

Širokko s ježkem

● Ve středu 22. května: Učená Toulka č.
16. Tajné dějiny OPBH
Malé Strany se čtením
veršů Jaroslava Seiferta
na Petříně v sadu - Jaroslav Rybář. Sraz v 17.17 h
na nádvoří kina 64
U Hradeb.

Před 75 lety vyšel první
kreslený příběh Rychlých
šípů. Před 45 lety padla
první klapka televizního
seriálu Záhada hlavolamu.
Obě výročí si připomnělo
na osm desítek účastníků 13. Učené
toulky, která
vedla - dokonce za asistence televizních kamer!
uličkami
a temnými zákoutími
staroměstských Stínadel.
Vedle organizátora vycházky Slávka Janova
z Akademie Jaroslava
Foglara byl hlavním aktérem toulky režisér Hynek Bočan, který v letech
1968-69 seriál o Rychlých šípech natočil.
Na místech někdejších
exteriérů - např. u kostela sv. Jakuba nebo
u „brány do Stínadel“ na
nároží Michalské a Hlavsovy ulice - zavzpomínal na nejednu „veselou
historku z natáčení“, byť

● Ve středu 18. září
bude Prostřený stůl na
Betlémském náměstí na
Starém Městě. V rámci
akce Betlémská kulturní
noc. Výstavy a hudba v 16
galeriích a klubech.
● V sobotu 21. 9. Malostranské vinobraní - Horňácké slavnosti na Kampě v parku (KC Kampa).

● V pondělí 3. června
bude Literární výlet Eugena Brikciuse (Franz Kafka). Sraz v 17 h u Rakouského kulturního institutu
na Jungmannově nám.

● Ve středu 9. října:
Učená toulka č. 13/II.
S Rychlými šípy do malostranských Stínadel (ano,
také na Malé Straně jsou
Stínadla). Sraz: v 17.17 h
před Muzeem hudby.

● Ve čtvrtek 20. června 18 - 21 h bude uspořádán na Maltézském náměstí II. Prostřený stůl
pro Deylovu školu a Nadaci Artevide!

● V pátek 29. listopadu: Jazz Band Jam na
Baráčnické rychtě! The
Steamboat Stompers, Jitka Vrbová & LTW, Matěj
Ptaszek a další…

Podrobnosti: www.kampanula.cz

Hynek Bočan
a Slávek Janov
Spokojení
občané

Výzva k Prostřenému stolu
na Maltézském náměstí

KampaNula pořádá II.
Prostřený stůl pro Konzervatoř Jana Deyla a Nadaci Artevide.
Kdy: Čtvrtek 20. června 18 - 21 h, Maltézské náměstí.
K prostírání dobrot i sponzoringu vyzýváme ﬁrmy,
restaurace a vinárny nejen z Malé Strany a Prahy 1, také občany, kteří
chtějí pomoci.

Koncertovat budou: Vloni akci podpořili
Studenti Konzervatoře Ja- Cafe de Paris, Napa bar&galena Deyla a Ladičské školy rie, Bar U klíčů, Restaurace El
Restaurace Konírna, Le
zrakově postižených, Muzi- Centro,
Petit Prince, Malá velryba, Kakanti z Kampy a další…
fírna Romana Vopičky, Pivnice
Petřínem, Vinotéky U hada,
Souběžně bude v prosto- pod
Zlatá štika a U staré studny,
rách u Deylovy školy pro- Malostranské a Staroměstské
dejní výstava obrazů zra- noviny, Velvyslanectví Dánského království, Maltézská pokově postižených dětí Na- moc, Vojanovy sady, DZ Dražice, Real Pictures, Městská část
dace Artevide.
Městská policie Praha 1,
Zároveň zahájí v Nosti- amístopředseda
vlády Karel
cově paláci Klubová noc Schwarzenberg a starosta MČ
Praha
1
Oldřich
Lomecký…
Festival United Islands.

D

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

Glosa

Odpadkové
koše
Petr
Burgr

P

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

ražské služby sníží
v Praze počet odpad-

kových košů a navíc sníží
frekvenci jejich vyvážení.
Vše se souhlasem pražského magistrátu.
Takové sdělení se dá také
nazvat chladně promyšlenou, politickou sebevraždou. Připadá mi, jakoby
pan primátor a s ním
jednotliví radní šli na
Nuselský most a držíce se
za ruce si stoupli v řadě
na zábradlí. Samozřejmě

tohle nemyslím vážně.
Naprosto chápu, že každý
zastupitel, včetně starosty či primátora, má právo
rozhodnout se příště ve
volbách neuspět.
Ale proč to dělat způsobem, při kterém se my
obyčejní Pražané budeme
stydět za vzhled našeho
města?
Víte, že vedle bezpečnosti je čistota ulic jednou

z prioritních požadavků
Pražanů na komunální
politiky?
Tuto otázku kladu právě
komunálním politikům.
Vážení zastupitelé, mám
ještě jednu otázku.
Jak chcete přesvědčovat
majitele psů, aby sbírali do pytlíků „produkty“
svých miláčků, když se
jim zmíněné hromádky
ztratí mezi odpadky ko-

lem ojedinělých a nevyvezených, tedy přeplněných
odpadkových košů?
Milí zastupitelé, když to
chcete zabalit, tak to jste
si to měli rozmyslet dříve. Teď srazte podpatky
a zajistěte, aby vyváželi
odpadky.
Podpatky - odpadky. Vida,
dokonce se mi to nakonec
i rýmuje.
Květen 2013

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.

Staroměstské noviny,
duben 2013

S

taroměstské noviny
jsou bezva, nenechám si ujít žádné číslo,
jen co mi v nich chybí, je
alespoň malá křížovka,
alespoň pro líné luštitele!
Lenka Vršanská,
Omega reality,
Senovážná 8
Redakce: Tak se podívejte na stranu 11.

Dopis

V

podchodu metra na
Václavském náměstí
jsou mnoho let uzavřené
a špinavé eskalátory, jejichž opravy se už asi nikdy nedočkám.
Léta běží a je s podivem,
že v samotném srdci Prahy, kudy denně projdou
tisíce lidí, to nikomu nevadí a eskalátory jsou
mimo provoz snad už 10
let, možná i víc. Může mi
prosím někdo říct, co s nimi bude?
Děkuji,
Alena Valentová
Redakce: Makáme na tom.

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

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

Provozní doba:
Pondělí 8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h
Úterý 8.30 - 12.30 h, 13 - 17.30 h
Středa 8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h

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

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
zajímavou smutnou i veselou studii o současném
divadle a skvělé herecké
výkony. Kukuru režíroval
Martin Čičvák.

Chýlková otevře
nové divadlo

Kukura jako Kukura v představení Kukura...

Ivana
Chýlková
HEREČKA

K

Ondřej
Havelka

ZPĚVÁK A HEREC

Bára
Hrzánová
HEREČKA

Kulturní nástěnka
KVĚTEN - ČERVEN

Autogramiáda - St 22. 5. 16 až 18 h
- KAMILA MOUČKOVÁ: FEJETONY - Knihkupectví F. Kafky, Široká 14 Představení knihy K. Moučkové, debata.
www.franzkafka-soc.cz
Dětem - Ne 26. 5. od 12 h - DIVADÉLKO ROMANETO: INDIÁNSKÁ POHÁDKA - Pizzerie Rugantino, Klimentská 40 - Nutno objednat: 224 815 192.
www.divadelkoromaneto.cz
Výstava - Do 29. 5. - ČTYŘIKRÁT
HLÍNA, JEDNOU HLINÍK - Galerie
U Zlatého kohouta, Michalská 3 - Keramika, obrazy. E. Pikartová, J. Šafr, P. Hluštiková, J, Hanuš, P. Ševčík. www.guzk.cz
Divadlo - St 29. a čt 30. 5. v 19. 30 h ROMEOA A JULIE - Spolek Kašpar,
Celetná 17 - Monteci, Kapuleti a Kašpaři.
A láska až za hrob. www.divadlovceletne.cz
Hudba - Pá 31. 5. v 21 h - PETR KALANDRA MEMORY BAND - Blues
Sklep, Liliová 10, Praha 1, tel.: 774 624
677 - Koncert kapely hrající folk a blues.
Více info: www.bluessklep.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

Kukura
hraje Kukuru

V budově Paláce Fénix (dříve kino Blaník) zahájí 18. 9.
provoz premiérou hry Hlava v písku divadlo Studio DVA. Novou scénu
otevírá hra napsaná přímo
na tělo Ivaně Chýlkové
a Janu Potměšilovi. Záměrem společnosti divadlo
Studio DVA je provozování
nezávislé divadelní scény
uvádějící divadelní a hudební projekty.

Divadelní
představení
Kukura v hlavní roli s vynikajícím hercem Jurajem Kukurou máte
možnost naposledy v této
divadelní sezóně vidět 11.
června v Činoherním
klubu. Nenechte si ujít

Havelka publikum
překvapuje

Herec a zpěvák Ondřej Havelka s Melody
Makers vystoupí 18. a 21.
6. opět v Divadle Bez zábradlí. Havelka na jevišti

rád improvizuje, nechybí
mu vtip, šarm a publikum
vždy příjemně překvapí.

Condurango
zahraje ve Viole

Bylinný likér pro povzbuzení chuti nabízí originální latinsko-americkou
hudbu z Budějic. Kapela
ve složení Bára Hrzánová (zpěv, perkuse, trubka), Míla Šikola (violoncello), Vladimír Kosík
(kytara, zpěv) a Ivo Novák (kytara, zpěv) zahraje
ve Viole 1. června.

Avon Pochod
jde ze Starom. nám.

V sobotu 8. června startuje na Staroměstském
nám. AVON Pochod symbolická akce proti rakovině prsu. Pochod podpořily např. S. Stašová,
L. Finková, I. Pazderková, H. Pawlowská
a další. Připojte se k nim!

Bohoslužby v chrámu
sv. Mikuláše
Náboženská obec Církve československé husitské zve na pravidelné bohoslužby v neděli v 10 hodin, které se
konají v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Na varhany doprovází prof. Bohumír
Rabas a MgA. Michal Hanzal.
V květnu se konají každé pondělí (13., 20. a 27. 5.)
od 17.30 hodin Májové pobožnosti.
Farní úřad CČSH, Praha 1 - Staré Město

Pozvánka na koncert

Alo Tria bandu

Vlasta Třešňák je zakladatel a duchovní strýc kapely, který napsal texty pro zpěvačky bandu Martinu Menšíkovou, Natálii Řehořovou a Pavlu
Stránskou.
Hudebně jde o typický „volný styl“. Městské rockabilly.
Kapela hraje ve složení: kapelník Jan Volný
(el. basa), Jaromír Panáček (el. kytara), František Hönig nebo Jan Horváth (bicí), Jan Štolba
(tenorsaxofon).
Hudba je dílem Jana Volného, Vlasty Třešňáka,
Jaromíra Panáčka. Kde: Blues Sklep, Liliová 10,

www.alotrio.cz

Staré Město
Kdy: 16. 5. a 20. 6. v 21 h

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

Franz Kafka: Proměna /XX./

Slavné místní ženy

Jarmila Hašková

MINULE: Prokurista míní, že určitě nejde o nic vážného, za dveřmi leží Řehoř na krovkách.

Vzlyk sestry

„T

ak může už pan
prokurista k tobě
dovnitř?“
ptal se netrpělivý otec
a znovu zaklepal na
dveře. „Ne,“ řekl ŘeFranz Kafka
(1883 - 1924):

Manželka Jaroslava Haška

hoř. V pokoji vlevo
nastalo trapné ticho,
v pokoji vpravo začala
sestra vzlykat.
Pročpak nejde sestra
k ostatním? Asi teprve
vstala a ještě se ani nezačala strojit.

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Josef
Hašek,
tchán

?

Otázka: Kde je na Starém
Městě dům, na kterém jsou
hlavy tří turků v legračních
čepičkách?
Nápověda: Hledejte v ulici
Valentinské.

Foto: Martin Cibulka

Minule: Socha na dvoře Divadla
v Celetné. Správně: Jiří Konopásek, Alois Kuchta, Jan Nováček...
DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM!
Své fotky tajných míst posílejte sem:
redakce@staromestskenoviny.eu

PODPORUJÍ!
Divadlo Štěstí

J

armila Hašková
(1887-1931)
byla
dcerou zámožného
štukatéra. Novinářka, autorka humoristických povídek, knih pro děti a mládež.
Haška si vzala přes odpor
rodičů, které nakonec

Zde muže být
váš inzerát!

uvádí

Vaši inzerci
zdarma graficky
Bratři
KARAMAZOVI
vytvoríme
Fjodor Dostojevskij

Baráčnická rychta
Tržiště 23/555,
Malá Strana, Praha 1

[

Čerstvé zprávy z vesnic
na druhé straně řeky

To ticho je hrozivé! Co
bude, až se chudák
sestra nastrojí?
Dozvíte se příště!

Koutek pro chytré hlavy

24. května 2013 od 20 h

[

Co nového
za vodou

Jaroslav
Hašek,
manžel

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

Nenechte
si ujít

11

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Taková normální rodinka.
Starý Karamazov měl tři (čtyři) syny.
Neměl je rád a oni neměli rádi jeho.
Pak ho jeden z nich zabil, ale pykali za to všichni.
A do toho se pořád vrací ta dotěrná otázka,
jestli je Bůh a zda všem bude odpuštěno.

Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578

Rezervace vstupenek na:
www.baracnickarychta.cz

inzerce@staromestskenoviny.eu

Případně je tu též e-mail:

Pozvánka Večer dobrých zpráv
Beneﬁční koncert

Koncert pořádá Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. & RePaCOMPANY

Výtěžek bude věnován na projekty Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR, o.s.
Kdy: 15. května od 19 hod.
Kde: Divadelní sál Klubu Lávka, Novotného lávka 1, Praha 1
Účinkující:
Slávek Boura - moderátor večera
Jan Kříž - držitel ceny Thálie 2012
Petr Dvořák a Helena
Klára Kolomazníková
Zbyňka Šolcová - světoznámá harfenistka
Dita Brlicová-Rozumková - sopranistka
Igor Šebo - šansoniér
Kardio country klub Svitavy (pod SPCCH) a další
Součástí koncertu bude i dražba.

www.civilky.cz

PODPORUJÍ!

Richard
Hašek,
syn

přesvědčil Haškův slib,
že se polepší. Když se
jim narodil syn Richard,
Hašek ho odnesl do hospody a zapomněl ho tam.
Hašek se pak oženil s jednou Ruskou, ale rozvést se
zapomněl. Jarmila manžela přežila o 8 let.

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.

Křížovka
pro nenáročné
Na přání čtenářky
Lenky Vršecké (str. 9)

Vodorovně:
1. - 3. Část hlavy. 1.
Tajenka:
2.
Lužickosrbský
básník Koch. 3.

O
N
U

O
S
O

Seženete i v Brně

Příští číslo vychází
15. června
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

Když vám
výbuch zničí
dům, ve
kterém děláte
předsedu...

prof. Jiří Drahoš

Foto: Monika Höppner

Předseda Akademie Věd

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

Zvířata
Starého Města

„Čtení mě prostě baví.
Když čtu, poznávám
nové věci.“

Posílejte podobné fotky
redakce@staromestskenoviny.eu

Soﬁe Höppnerová (8),
mluvčí mladé generace

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu

za jeden výtisk pošlete SMS:

PUDL EMIL
Věk: 4 roky. Zaslala
čtenářka Martina Novotná
z Dlouhé ulice

SN TRICET

- Představte si! Chtěla jsem, aby nám majitel snížil nájem. A on
na to: „Samozřejmě, ale až začnou vodovodní kohoutky kokrhat!”
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. 5 / květen 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

R

Punker (III.)
ozeběhli jsme se a přede mnou neko-

do bočních uliček. Jen já se
dvěma druhy běžel
hlavní ulicí.
Prvního už dostali, srazili ho
na zem, zatímco
další těžké boty
dupali za námi.
V jedné chvíli už
běžím sám a cítím jen
obušek v zádech.
Dole houkají sirény
a bouchají dveře antonu. Za mnou tři cvičený gorily. Vím, že
nejsem dobrý v běhu,

nečný strmý kopec.
„Stůj! Jménem zákona!“ Svištěly za mnou
prázdné
rány
pendreku.
Cítil jsem horký
dech na zátylku. Zatracený
kopec. Kde jsou
moje
plíce?
Strach přede mnou
a vztek za mnou. Už
nevydržím.
„Počkej, já tě dostanu!
Zastav, ty hajzle!“ Už
téměř cítím tu ránu...
Pokračování příště

Seriál

vÁclav
koubek
autorskÉ
knihy a cd
na dobÍrku

www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

