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. 6 / roč. IV
15. června 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

JAK VELKÁ BYLA
VELKÁ VODA?
Unikátní srovnání: Tehdy a teď
2013

2002

Staroměstské
servírky

redakce@staromestskenoviny.eu

Kapitán Korda

NA STOP Ě
Foto: Roman Korda

redakce@staromestskenoviny.eu

Miss
Konvikt
SLEČNA JOHANNA

Servírka Johanna Malcová
z baru Hany Bany
(Veleslavínova 5) roztáčí
lahodnou Plzeň za 38 Kč.

Uvnitř čísla

Foto: Archiv

KDO JSEM?

Čtěte na str.
2, 3, 5 - 7

PLUS: ZPOVĚĎ PŘEVOZNÍKA
Zdeněk Bergman o povodních

Zjistí
to na
str. 11

Inzerce

Více info str. 3 a 10

Kamnářství Bitala

Poliklinika
na Národní

Tradice a kvalita

Protože na zdraví záleží

Adresa: Budějovická 607/110

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

Stavby a rekonstrukce originálních
klasických kamen a krbů

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

(10 m od metra Kačerov), Praha 4

Více info na str. 3

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.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo

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

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

23°C

ČERVEN: 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

Ta to umí osolit!

Jak udělat bílý led

Utluč čtvrt libry pěkného
cukru na mouku a prosej ho (tak se to musí stát
na každý led), pak ho
dej na šáleček, přidej...
rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce
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Hladina Vltavy při
povodních v roce
2002 byla až o tři
metry výš než letos.

Úvodník

Tajtrdlíci
na bedně

J

e fakt, že je to rozdíl.
Staroměstské náměstí se hemží pouličními umělci, kteří chtějí
rychle vydělat, než se budou muset stěhovat (v září) do bočních ulic.
Žonglují, skákají, hrají,
tančí... A někteří prostě
jen tak stojí.
Například jeden v klobouku s pérem, co stojí na bedně a předstírá, že je socha.
A jiný v převleku za harlekýna, co dělá totéž.
Když je chvíli pozorujete, zjistíte, že ten první je
šmíra a ten druhý umělec.
No jo, ale pryč musí oba.

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Tohle je duvod, proč se V

Ten, kdo rozhodl o vypuštění Hostivařské přehrady, n

Staré Město - S hrůzou
sledovali obyvatelé Starého Města začátkem
června stoupající hladinu
Vltavy. Jistě, týden pršelo a hráze se začaly stavět
o chlup později, než měly.
Významnou příčinou povodně však nebyl déšť, ale
špatné rozhodnutí.
Ve chvíli, kdy přibývalo
srážek, se zjistilo, že Hostivařská přehrada (v Praze 10), z níž vytéká největší pražský potok Botič, je
plná. To byla první a zá-

Nové zprávy ze
Starého Města

Ukradl policii
nové plechy

Staré Město - Zloděj
ukradl plechové parapety
z nové policejní služebny
v Lodecké ulici. Chytli ho
v nedalekém průjezdu.
Kus plechu měl za košilí.

kladní chyba: Proč nebyla
hráz vypuštěna včas.
To ostatní jsou důsledky:
Nejen zničené domy a silnice podél celého toku
Botiče, ale především
prudké zvednutí hladiny
Vltavy. Na Starém Městě
je nejužší koryto Vltavy
v Praze. Botič se vlévá těstně před ním: na Výtoni.
Magistrát nechává vyšetřit, kdo zavinil nevypuštění hostivařské hráze.
O výsledku budeme informovat.

Staré Město - Během
oprav Klementina byly na
konci května objeveny velmi staré hroby dvou žen.
Pocházely zřejmě z konce
9. století (počátky křesťanství v Čechách). Jedna
z žen u sebe měla nůž.

Anketní otázka Staroměstských novin

Jak se vás dotkly
letošní povodně?

Markéta
Mališová

Ředitelka Společnosti F. Kafky

Roman
Korda

Principál Divadélka
Romaneto

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

„Museli jsme
„Evakuoval jsem
„Osobně ne.
evakuovat pro
pejsky kolegyně
Pořád ale
jistotu knihovnu Jarušky z Klárova přemýšlím, jak
Franze Kafky.“
na lysolajský
tomu příště
kopec.“
zabránit.“



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

Radim
Fiala
Herec
a kuchař

Zatopené
lavičky

V Klementinu
Noc kostelů
našli hrob
rozezněla zvony
Město - To byla
dvou žen a nůž Staré
ale pěkná akce! Dne 24.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Zpravy

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Jiří Jorge
Pěkný

Charakterní herec
a tichý malíř

„Spíše se mě
„Botič zaplavil
„Zachraňoval
dotklo, že za
moje hřiště
jsem zatopeného
deset let je to už
na Folimance.
bratra svým
potřetí. Kde je Chystám se čistit
dokonalým
asi chyba?!“
klouzačku.“
čerpadlem.“
redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

května byly v rámci Noci
kostelů otevřeny kostely
a chrámy nejen v Praze.
Prohlédnout si bylo možné i některá běžně nepřístupná zákoutí jako
varhanní kůry, sakristie,
krypty nebo zahrady.

Novotného
lávka 2. června

Ryby teď
berou, ale...

Staré Město - Po povodni jsou ryby unavené
a vyhládlé. Jinými slovy:
Pro rybáře ideální stav.
Podle odborníků budou
v nejbližších dnech brát
jako divé. Je tu ovšem
háček (rybáři rozumí):
Povodňová voda může
ryby nakazit žloutenkou.

Foto: Ondřej Höppner, archiv
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telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

e Vltava vylila z břehu

Dívka ze str. 3
Miláčku,
nevstávej!

Foto: Youtube

Foto: Ondřej Höppner, archiv

ady, nese odpovědnost za škody na Starém Městě

Potok
Botič

Rok
1913

ště

Ústí Botiče
před povodní

BYSTRÁ KVĚTA
z Dlouhé, neúnavná
bojovnice za práva mužů.
Doma chodila výhradně
v převleku za servírku.

Malý oznamovatel

Trosky
pramice
Uvázané
lodičky
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Potok Botič měl
2. června dvakrát větší
průtok než má běžně Vltava
(snímek z ústí do Vltavy
pod Železničním mostem)

PROČ INZEROVAT VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH:
Protože je na rozdíl od jiných novin
lidé čtou. Náklad 10 tis. výtisků měsíčně
do schránek bytů a ﬁrem na Starém
Městě. Po celé Praze je přes 50 odběrních míst. Čtenost je odhadována na
50 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

inzerce

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

Vážení a milí spoluobčané!

Co se týče bodnutí
včel i vos, co případ,
to (mnohokrát zábavný) názor, jak to léčit.
Míra následků bodnutí
přímo souvisí s délkou
žihadla v kůži, takže
jako první okamžitě odstranit žihadlo! Poté
ihned ochladit bodnutí studeným obkladem
a aplikovat antihistaminový přípravek (např.
Fenistil). Pozor na alergické reakce, např.
celkové svědění, vyrážka či potíže dýchání,
které vyžadují rychlou lékařskou pomoc.
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
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz
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telefon redakce: 775 949 557

ČERVEN - ČERVENEC

Poprava 27
českých pánů
na Starom. nám.

● 21. 6. 1621 bylo na
Staroměstském náměstí popraveno 27 českých
pánů, předních vůdců
stavovského povstání. Šlo
o nebývale krutou tečku
za událostmi, které začaly
třetí pražskou defenestrací a skončily porážkou
stavovských armád v bitvě na Bílé hoře.
● 4. 7. 1789 vyšlo v Praze
první číslo Krameriových
c. k. pražských poštovských novin. Václav Matěj Kramerius žil a zemřel
v Husově ulici na Starém
Městě.

Karel IV. poprvé
bez herce Čecha

Na otázky
čtenářů
odpovídá:
Oldřich
Lomecký,
starosta

&

Otázky
odpovědi

Proč nezrušíme
vozítka Segway?

Zesnulý Vladimír Čech při
své poslední loňské jízdě.

David
Suchařípa
jako Karel IV.
Staré Město - Tradiční
průvod Karla IV. z Praž-

ského hradu na Karlštejn
vedl 1. června poprvé herec David Suchařípa (48).

Po afrických stopách
Rychlých šípů v Praze 1

Nahradil zesnulého herce
Vladimíra Čecha († 61),
který se proslavil jako
moderátor soutěže Chcete být milionářem?

Čech vedl průvod pokaždé od založení akce,
tedy 6x. S Davidem Suchařípou hráli v divadle
a chodili na pivo.

inzerce

EC

IN
HOST

U ROT
UNDY

Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!
Teplá a studená kuchyně Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

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

30 Kč

Zimbabwe?

Kresba: Jan Fischer

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

Mapa Prahy 1
se neuvěřitelně
podobá Africe

To zas bude legrace!
V příštím čísle Staroměstských novin začne
nová skvělá poznávací
hra Po afrických stopách Rychlých šípů
v Praze 1.
Je určena pro jednotlivce
i skupiny, školní třídy,
oddíly, kluby, či party

Zpravodaj

Foto: Archiv SN

Jako by to
bylo včera

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

kamarádů, děti i dospělé.
První soutěžní úkol zveřejníme v příštím čísle,
tedy v červenci.
Podrobná pravidla jsou
zveřejněna na www.kampanula.cz. Informace lze
získat e-mailem na adrese
jaroslav.foglar@email.cz,
nebo tel.: 602 686 725.

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo

Telefon:
224 227 227

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

Pane starosto,
na zástupy turistů jsme
si zvykli. Na co si ale nehodláme zvyknout, jsou
šílené Segwaye, které nás
ohrožují na životech. Proč
jste je už nezakázali?
Zástupci občanů Prahy 1,
kckampa.cz
Odpověď starosty:
Ano, Segwaye na chodníky nepatří! Řeklo by se, že
této větě porozumí každý.
A představte si: Není to
pravda! Ministerstvu dopravy můžete dodat stížnosti, srovnání s jinými
zeměmi EU, ankety, průzkumy či expertní hodnocení, ale vše marně.
Tento úřad prostě odmítá slyšet, číst a hlavně
MYSLET: Jezdci na těch
podivných strojích jsou
podle něj prostě chodci.
Naší nadějí je teď pražský
magistrát, který se snažíme přimět k prosazení
takových pravidel, jež zastaví ohrožování chodců
„segwayisty“. Držte nám
palce!
Posílejte své otázky
na známou adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

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.
● w w w . v y c v i k p s u - vyšší střední třídy. Pro Schopný organizátor, UK,
hrou.cz. Výchova, vý- stálé zákazníky sleva, věr- AJ, RJ. Zkušenosti v pubcvik, náprava psů. Semi- nostní bonusy, dárkové licistice a marketingu PR.
náře. Tel.: 604 820 019.
certifikáty. Tel.: 777 122 Tvorba a zprac. informací
na nejvyšší úrovni. Tel.:
●Masáže Patzak. Ce- 009.
lostními masážemi a do- ●Vyměním 4+1, 106 731 831 128.
2
tekovou terapií odstraňuji m , I. kat., státní, 4. p ●Kamnářství Bitala.
bolesti svalů a kloubů, ale s výtahem, Staré Město, Stavby a rekonstrukce orii jiné nepříjemné pocity, romantic. výhled na staro- ginálních klasických krbů
docházím i do bytů. Vác- městské střechy, za menší a kamen. Tel.: 606 226
lav Patzak, Havelská 12, 1 - 2 + 1 cca 50 m2, státní, 125. www.kamnarstvi.cz.
P1. Tel.: 725 773 290, el- nejlépe na Malé Straně, ●Včelpo. Prodejce tradičDejvice i jinde. Bez do- ních českých včelích prokader@seznam.cz
●Brno - Praha a zpět. platku. Spěchá. Tel.: 605 duktů a včelařských potřeb.
Křemencova 177/8. www.
Pohodlně, bezpečně, spo- 356 086.
lehlivě za 3000 Kč, vozem ●Senior hledá místo. vcelarskaprodejna.cz.

telefon inzerce: 777 }556 578

Radnicni zpravodaj
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Foto: Ondřej Höppner, www.praha1.cz

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

Střelecký ostrov pod
vodou: Škoda 80 milionů

Pracovník
měsíce
ČERVEN

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

1

Danuše
Klementová

Zatopený
Střelecký
ostrov

Pokladní,
oddělení hospodářské správy

Usměvavá paní pokladní, která peníze přijímá
i vydává, a to v 1. patře
radnice, kde se často stojí
dlouhé fronty. Její práce
je o zodpovědnosti a ona
ji zvláda na výbornou.
Chcete udělat radost kolegovi z práce? Pošlete jeho
nominaci do této rubriky!
posta@praha1.cz

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

Bezmocný
bagr
Výtah pro
vozíčkáře

Starosta
Díky,
Lomecký
zátarase
při povodních

T

o je škody! Během
povodní voda zcela
zaplavila Střelecký
ostrov, tak tak, že proud
nestrhl bagry.
Opravy ostrova za 80
milionů korun byly těsně
před dokončením. Zbývalo jen dokončit chodníky a osadit nové stromy.
Povodeň zřejmě zničila
i dvě nová dětská hřiště,

TV Praha 1
www.praha1.tv

osvětlení a nové zázemí
Střeleckého ostrova.
„Škody zjistíme, až opadne voda,“ řekl během
povodní Staroměstským
novinám starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký.
Opravy ostrova měla na
starosti ﬁrma Swietelsky. Škody prý budou
hrazeny z pojistky ﬁrmy.
Voda zaplavila místní

tenisové kurty, kavárnu
a další objekty. Hrozí propady půdy. Ostrov bude
otevřen až po geologickém průzkumu, tedy ne
dříve než za měsíc.
Vedlejší Slovanský ostrov
zůstal v zásadě ušetřen
díky mobilním hrázím.
Proč nebyly postaveny
hráze i na Střeleckém
ostrově, není dosud jasné

a zřejmě to bude řešit pojišťovna.
Celkové škody nebyly zdaleka tak vysoké jako při
povodních v roce 2002.

Víte, že...
Hráze proti vodě měly
mnoho kritiků, ale je
třeba říci, že zabránily
velkým škodám.

Nová videa
na TV Praha 1

Nenechte si ujít nová
svěží videa v internetové
televizi Městské části
Praha1. www.praha1.tv

DŘÍVE & DNES Roh Kaprovy a Maiselovy (narodil se tu Kafka)
1884

Foto: Martin Cinulka

DNES

VŠIMNĚTE SI: Dům, přiléhající ke kostelu sv. Mikuláše, měl původně o patro méně.

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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Povodně 2002 a 201
telefon redakce: 775 949 557

Velká voda před 11 lety se zapsala černým písmem do historie nejen Starého
Města, ale celé Prahy. Letošní povodeň
se od ní lišila nejen množstvím vody, ale
také zátarasy, které vyrostly na březích.

Slovanský ostrov vpravo) je jasně zřejmé, že
letošní zátarasy sahají
Šéfredaktor
Staroměstských
přesně do výše vody
novin
z roku 2002. Tedy: KdyKdybychom to přirov- by byla povodeň stejně
nali ke kapajícímu ko- velká jako před 11 lety,
houtku: Zatímco v roce bylo by to tak tak.
2002 nám voda vytopi- Největším problémem
la celý byt, letos jsme tak zůstává, proč vedali pod kodení města
Jak hodnotí
houtek hrnezareagoobčané
nec, který se
valo dřív na
naplnil po Starého Města předpovědi
okraj.
zásah proti
počasí.
Zátarasy
Podle nich
povodním
proti vodě
mělo na zaŠpatný
byly podle
čátku červ15 %
mnohých
na
týden
Mohlo
kritiků ponepřetržitě
to být
staveny
pršet.
lepší
Dobrý
35 %
pozdě (haVinit z pro50 %
siči se při
dlení odvojejich stavbě
laného priuž brodili ve
mátora je
Průzkum Staroměstských
novin v ulicích Starého
vodě), ale
nejen trapMěsta dne 9. 6. 2013.
nakonec se
né, ale i velPočet respondentů: 100
ukázalo, že
mi chabé.
je dobře, že tam byly.
Je také třeba odpověMěsto tedy bylo jakž dět na otázku, kdo přitakž připraveno, ale kázal vypustit Hostinakonec o úspěchu vařskou přehradu a zaakce stejně rozhodova- vinil tak masivní rozla až výše vody.
vodnění Botiče.
Hladina vody při povodních v roce 2002
byla podle některých
V Botiči teklo při povododhadů až o tři metních dvakrát tolik vody
ry výš. Při pohledu na
než běžně ve Vltavě.
srovnávací snímky (viz

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Te}ma

2002

Ondřej
Höppner

Dolní okraj
oken

Slovanský ostrov (Žofín) v roce
2002. Celý pod vodou, škody
mnoho desítek milionů.

Co na to převozník Berg
Přístup
k lodím
pod vodou

Víte že...

Převozník
Zdeněk Bergman

Vaše advokátní poradna

Příběhy domu Starého Města

Foto: Martin Cinulka, Archiv SN

Palác Lažanských

V tomto původně šlechtickém sídle bydlel v letech 1863 - 1869 Bedřich
Smetana (1824 - 1884).
V prostorném bytě ve II.
patře složil svoji první
operu Braniboři v Čechách. Později pak slavnou Prodanou nevěstu.
Se skladatelem Ferdinandem Hellerem, taktéž v Paláci Lažanských,
založil 1863 soukromou
hudební školu.

Vchod z náměstí
Křižovníků

Kdo je to prokurista?

Palác je na rohu
Národní třídy
a Smetanova
nábřeží

OTÁZKA: Často slýchám
výraz: prokurista. Kdo to
vlastně je?
Z. B., Újezd
ODPOVĚĎ: Institut prokury uděluje podnikatel pouze fyzické osobě.
Prokurista činí všechny
právní úkony, k nimž dochází při provozu podni-

Bedřich
Smetana

ku (s výjimkou prodeje
nemovitostí). Prokurista
může za podnikatele jednat až od zápisu prokury
v obchodním rejstříku.
Prokurista k ﬁrmě podnikatele připojí svůj podpis, kde musí být označeno, že jde o prokuru.

JUDr. Monika Krobová - Hášová

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Avokátka 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

013: Tehdy a teď
z titulni} Strany

telefon inzerce: 777 }556 578

2013

Slovanský ostrov před pár dny. Zátarasy
byly připraveny, ale voda se jich takřka
nedotkla. Zaplaven však byl horní konec
ostrova

Dolní okraj
oken

ergman z Muzea Karlova mostu
„Povodeň byla překvapivá a hlavně
rychlá,“ svěřil se SN pan Zdeněk Bergman, ředitel Muzea Karlova mostu.
ZB: „Všechny zábrany,
co jsme měli postavit, jsme postavili, tak
jsme to letos přestáli
bez ztráty kytičky.“
SN: „Jaké byly škody?“
ZB: „Voda dosáhla jen
40 cm nad úroveň dolních sklepů v klášteře
Křižovníků. Takže my
jsme v muzeu měli zatopenou pouze archeologickou sondu u Juditina mostu. Sklepy

jsme dokázali včas
utěsnit a vodu odčerpat.
Tedy největší škoda je
vlastně ta, že teď nemůžeme provozovat.“
SN: „Co tedy voda zatopila?“
ZB: „Národní banku
vín ve sklepě kláštera,
ale vínu to neublížilo.“
SN: „Kdy muzeum
otevře a lodě začnou
jezdit?
ZB: „To ještě nevíme,
čeká se, co Berounka.“
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Kalendárium
Starého M ěsta
ČERVEN

Franz
Kafka,
spisovatel

Jan
Kubiš,
parašutista

Vladimír
Dlouhý,
herec

Růžena
Nasková,
herečka

● Franz Kafka
*3. 7. 1883 Praha
†3. 6. 1924 Kierling
Náš nejslavnější spisovatel.
Slavným se stal až po smrti. Celoživotní přítel Maxe
Broda.
● Vladimír Dlouhý
*10. 6. 1958 Praha
†20. 6. 2010 Praha
Herec, dabér. Začínal v Divadle na zábradlí.
● Růžena Nasková
*28. 11. 1884 Praha
†17. 6. 1960 Praha
Herečka, národ. umělkyně.
● Jozef Gabčík
*8. 4. 1912 Rajecké Teplice
†18. 6. 1942 Praha
Voják, provedl atentát na
říšského protektora Reinharda Heydricha.
● Jan Kubiš
*24. 6. 1913 Dol. Vilémovice
†18. 6. 1942 Praha
Voják, provedl atentát na
říšského protektora Reinharda Heydricha.

Bradáč to předpověděl správně. Reliéf muže,
podle jehož vousů Pražané staletí určovali povodeň,
je v kameni pod náměstím Křižovníků. Muzeum Karova mostu k němu nedávno umístilo elektronická čidla,
která přesně měří průtok vody v tom nejužším místě.

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.
Farní úřad CČSH, Praha 1 - Staré Město

● František Muzika
*26. 6. 1900 Praha
†1. 11. 1974 Praha
Malíř, ilustrátor, scénograf.
Navrhl přes 100 výprav pro
pražské ND.

O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI
V PRAZE 8 - KARLÍNĚ

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.
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

Učená toulka č. 15:
Jan Nepomucký

Dr. Sedmík
přednáší
o Janu
Nepomuckém

Učené toulky

Vycházky s humorem a poučením
Vstupné dobrovolné (členstvo, studenti
a důchodci polovic). Výtěžek vždy použit
na charitativní projekty KampaNuly v Praze 1.
● POZOR ZMĚNA
TERMÍNU!
Středa 19. června
18 - 21 h se koná II. Prostřený stůl pro Deylovu
školu a Nadaci Artevide.
Maltézské náměstí.
● Červenec
Začíná poznávací hra Po
afrických stopách Rychlých šípů. Sledujte tyto
noviny a dozvíte se podrobnosti.
● Středa 18. září:
Prostřený stůl na Betlémském náměstí v rámci II. Betlémské kulturní
noci. Výstavy, promítání
a koncerty v mnoha galeriích, klubech, kinech
a muzeích této oblasti.
● Sobota 21. září:
Malostranské vinobraní-Horňácké slavnosti na

Kampě v parku. Pořádá Komunitní centrum
Kampa.
Podporujeme!
Housle jako ze sna, cimbál samozřejmostí.
● Středa 25. září:
V 17.17 h Toulka za Svatým Václavem. Nečekané podrobnosti ze života
světce - provádí Ing. Jan
Zemánek.
● Středa 9. října:
Učená toulka č. 13/II.
S Rychlými šípy do Malostranských stínadel. Proč
má Praha 1 stejný tvar
jako Afrika? Sraz v 17.17 h
před Muzeem hudby.
● Pátek 29. listopadu:
JAZZ BAND JAM! Baráčnická rychta! The
Steamboat Stompers, Jitka Vrbová & LTW, Matěj
Ptaszek a další.

Podrobnosti: www.kampanula.cz

Foto: Helena Šulcová

Dne 24. 4. 2013 - Na svatého Jiří známá
dvojice nápadníků doctores Hůlek a Sedmík
uspořádali 15. Učenou toulku na stále ožehavé téma sv. Jana Nepomuckého.
Dr. Jan Sedmík pojal
toulku ve smyslu mysterické transformace Doktora církevního práva
Johánka Welﬂinů z Pomuku, na světě nejznámějšího českého světce.
Pravobřežní, tedy staroměstská část toulky, se
zabývala Johánkem z Pomuku jako ve své době
pilným a jistě populárním
učencem a svědomitým
úředníkem, jehož krutá
smrt byla vskutku mučednická. Na Karlově mostě
v místě (údajného) sho-

zení mučedníka do Vltavy
došlo k jeho transformaci
v přečetnými legendami
opředeného svatého Jana
Nepomuckého.
Na malostranské straně
se J. Sedmík zabýval jeho
posmrtným, transcedentálním životem.
Seznámil účastníky toulky
s výsledky antropologických výzkumů kosterních
pozůstatků tohoto světce
objasňující jeho krutou
smrt.
Pokračování
www.kampanula.cz

KampaNula pořádá a zve na benefiční akci

II. Prostřený stul

pro Konzervatoř Jana Deyla, Střední školu
pro zrakově postižené a Nadaci Artevide

19. června,

ve středu
18 - 21 h
MALTÉZSKÉ NÁMĚSTÍ, Malá Strana

K „prostírání dobrot na společný stůl“ i sponzoringu vyzýváme všechny
instituce, podniky, ﬁrmy, restaurace a vinárny nejen z Malé Strany
a Prahy 1, také jednotlivce - osobnosti, občany, kteří chtějí pomoci…
Akci podporují: Malostranské a Staroměstské noviny, Městská část a Městská policie Praha 1,
místopředseda vlády K. Schwarzenberg a starosta MČ P1 O. Lomecký, starosta Prahy-Tróje
T. Drdácký, Velvyslanectví Dánského království, Velvyslanectví Japonska, Maltézská pomoc,
Vojanovy sady, s.r.o., René Pavlů, Real Pictures, Kotle Dražice, Pavla & Olga original fashion,
Vinotéka U hada, Cafe de Paris, Napa bar&galerie, Bar U klíčů, Restaurace El Centro, Le petit
prince – Prince Teo, Malá velryba, Kafírna Romana Vopičky, Pivnice pod Petřínem, Vinotéky
Zlatá štika a U staré studny. Letos nově: Kavárna Mlýnská, Blue Light Bar, Baráčnická rychta,
Bar Šatlava, Cafe Botega - Mandl, Cafe Vescovi & Dobroty, Cantina & Carmelita, Nová scéna
Národního divadla, Muzeum hl. m. Prahy, Zlatá Praha, TAK, TURAS, Sbor dobrovolných
hasičů Praha 1, Komunitní centrum Kampa, SOPMSH, John Lennon Pub.
--------------------------------------------------------------------Budou koncertovati tato hudební tělesa:
Studenti Konzervatoře Jana Deyla a Střední školy pro zrakově postižené, Rekvaliﬁkační
středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Prahy 6, Fender a spol. (nejen folk), Muzikanti z Kampy…
---------------------------------------------------------------------Prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí Nadace ARTEVIDE.
Hlídání dětí na místě zajišťuje Nadace Artevide a Artevide Zahrada.
---------------------------------------------------------------------Na „vstupenkách“ za 100 Kč budou vyznačena 4 jídla či nápoje, které obdržíte ve stáncích zúčastněných podniků v těsném okolí Prostřeného stolu. Výtěžek (40 tis. Kč v r. 2012)
bude předán k nákupu školních pomůcek a výtvarných potřeb.
Předprodej: Artevide, Bistro Bruncvík a Kafírna R. Vopičky, Blues Sklep,
Kavárna Uměleckoprůmyslového muzea

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

Glosa

2. povodňová
vlna
Petr
Burgr

P

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

ovodně jsou za námi.
Právem je třeba po-

děkovat těm, kteří svým
nasazením umožnili ochranu Prahy.
I když letos to nebylo
v Praze 1 tak hrozné. Kdyby povodně postihly jenom Prahu 1, dalo by se
usuzovat, že je to pomsta
Vltavy za zrovna probíhající „rehabilitaci“ Střeleckého ostrova. S výrazem
rehabilitace si nedělám
legraci.

To, co se na ostrově dělo,
se skutečně oﬁcielně nazývá: Rehabilitace Střeleckého ostrova.
Co ale mají s ostrovem
uprostřed Prahy společného obyvatelé Mělníka,
opravdu nevím. Asi důvodů k pomstě bylo od
paní Vltavy na jejím toku
více…
Po opadnutí první povodňové vlny nás Pražany

čeká vlna druhá. Ta přijde teď. Kdo má nějakou
funkci, nastoupí. Pěkně
v elegantních holinkách,
či nepromokavé bundě,
na které budou ještě vidět ohyby, které prozradí,
jak perfektně umějí složit
značkové oblečení v buticích, co sídlí v Pařížské
ulici.
Za každým poběží dva až
tři fotografové. A bude se

pózovat. Těch fotek, to
bude záplava. Ze všech
periodik se na nás bude
valit, jak právě ten, či
onen podpírá protipovodňové zábrany a tím
zachraňuje Kampu. Co
Kampu, celou Prahu zachraňuje. Příští rok budou volby. Tak to si pište,
že druhá povodňová vlna
bude opravdu pořádná.
Červen 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,
květen 2013

R

ád bych vám poděkoval za tyhle skvělé
noviny, které děláte.
Je úžasné, jaký je v tom
nadhled, lehkost a vřelost. Chci všechny tvůrce
Staroměstských
novin
srdečně pozdravit. Máte
rádi Staré Město stejně
jako já. Žil jsem tu 15 let.
Jiří Morávek

Dopis
Vážená redakce,

ráda bych věděla, proč je
restaurace U Kapra (Žatecká 7) více než dva měsíce
uzavřená? Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Kristina Svatková
Odpověď:
Volali jsme majiteli restaurace U Kapra panu Sadílkovi. Ten nám řekl:
„Prostor jsem předal 28.
února novému majiteli.
Objekt je teď v rekonstrukci a bude tam opět otevřena restaurace. Zdravím čtenáře Staroměstských novin.“

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
Einodis. Na Letní scéně
Ungeltu budou k vidění
různá představení až do
začátku září.

Kašpar hraje
Mikulášovy prázdniny

Marta Kubišová a Aneta Langerová, dvě osobnosti...

Divadlo Ungelt
má Letní scénu

HEREČKA

K

Matouš
Ruml
HEREC

Jana
Švandová
HEREČKA

Kulturní nástěnka
ČERVEN

- ČERVENEC

Divadlo - Út 18. 6. v 19 h - KRÁL LEAR
- Národní divadlo, Ostrovní 1 - Shakespeare
v režii Nebeského. Provokativní přístup
ke klasice. Hrají: D. Prachař, P. Špalková.
www.narodni-divadlo.cz
Divadlo - Út 18. a st 19. 6. v 19. 30 h ROZMARNÉ LÉTO - Spolek Kašpar, Celetná 17 - Léto v říčních lázních s pěknými
akrobatickými výkony. Režie J. Špalek. Více:
www.divadlovceletne.cz
Hudba - Čt 20. 6 a čt 18. 7. v 21 h - ALO
TRIO - Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1,
tel.: 774 624 677 - Městské rockabilly. Zpěv:
M. Menšíková, N. Řehořová, P. Stránská.
Více info: www.bluessklep.cz
Výstava - Do 29. 6. - SKUPINOVÁ
VÝSTAVA - Galerie U Zlatého kohouta,
Michalská 3 - Obrazy, sochy. Vystavují: Davidová, Genzer, Hrušková, Křečanová, Klymenko, Šustra... www.guzk.cz

5

Oblíbená herečka Libuška Šafránková (dříve
angažmá v Činoherním
klubu) oslavila 7. června
krásné šedesáté narozeniny. Redakce gratuluje
a přeje hlavně hodně zdraví a krásných rolí!

Martin Falár

Avon Pochod
bude v září

S ohledem na povodňovou situaci se organizátoři Avon Pochodu 2013
proti rakovině prsu rozhodli posunout start až
na září. „Přesunem akce
tak alespoň symbolicky
podporujeme ty, kteří by
do Prahy přijet chtěli, ale
teď nemohou,“ vyšlo v tiskové zprávě. Akci podporují např. Simona Stašová, Linda Finková,
Halina Pawlovská, Iva
Pazderková.

1

Jak vzniklo vaše Divadlo Štěstí?
Martin: Zcela při-

Štěstí

rozeně! Vzniklo představení Správná hra, a tak
jsme si řekli, že by se náš
soubor měl nějak jmenovat. Pak náš herec - mistr
Jiří Pěkný řekl zasněně:
Divadlo Štěstí. Nejdřív
jsme se smáli, ale pak
jsme vyhodnotili, že to je
pozitivní název. A my věříme, že jsme se také vydali pozitivní cestou.
Co všechno máte na
repertoáru?
Martin:
Kromě
Správné hry hrajeme také

3

Výstava - Do 30. 6. - PRAHA FOTOGRAFICKÁ - Staroměstská radnice - Výstava vítězných snímků ze 17. ročníku soutěže Cena Praha fotograﬁcká ukazuje ty
nejlepší snímky Prahy. www.scf.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

Sympaťačka Jana Švandová (Divadlo Bez zábradlí) je novou posilou seriálu Gympl s (r)učením
omezeným. Blýskne se
v roli psycholožky Edity.
„Má postava se vrátila
z Tibetu a pěkně zamíchá
karty,“ naznačila herečka.

otázek, odpovídá
Divadlo

Nejsi, Martine, tak
trochu blázen, když
se věnuješ divadlu?
Martin Falář: Existují
daleko větší blázni. Akorát si to neuvědomují.
Třeba postarší politici
nebo manažeři, kteří ve
čtyřiceti vypadají jak obtloustlí dědové. Zato herci si zachovávají jiskru,
jsou hraví a chtějí ukázat
oči lidem, ale politici ne.

2

Skvělá Šafránková
slavila narozeniny

Text a foto: Monika Höppner, graﬁcká úprava: Jiří Pěkný

Libuška
Šafránková

Divadlo Ungelt i letos
otevírá svoji Letní scénu
na Novém Světě. Slavnostní premiéru tam dne
19. 6. má komorní muzikál pro Martu Kubišovou a Anetu Langerovou Touha jménem

Milovníci divadla se také
v létě mohou vydat do Divadla v Celetné. Spolek
Kašpar uvede v polovině července premiéru
představení Mikulášovy
prázdniny. Režie se ujal
Filip Nuckolls. V představení hrají např. M.
Ruml, P. Lněnička nebo
M. Steinmasslová.

Jana Švandová
posilou Gymplu

Martin Falář je režisér, o kterém ještě uslyšíme.

Místní
umělci

Bratry Karamazovi a po
prázdninách bude premiéra Muže bez vlastností.
Příští sezonu nás pravidelně uvidíte na Baráčnické rychtě a ve Standard
Cafe. Náš soubor čítá devět statečných umělců.
Používáš jako režisér nějaké neotřelé
režijní metody?
Martin: Když se na mě
herci zlobí, objímám je.
Taky jim na zkoušky nosím kvalitní čokoládu.
Vycházím z herců a oni
ze mě. Herci nemají stálý
plat a hrají za malé honoráře.
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Jak hledáš témata?
Martin: Téma mě
musí vlézt pod kůži
a být vhodné pro mé herce. Chci, aby herci Divadla Štěstí byli ve svých
rolích šťastní. A já, jejich
režisér, to s nimi se štěstím vždy rád nazkouším.
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www.divadlostesti.wordpress.com
Rubriku ﬁnančně podpořila
MČ Praha 1

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

Franz Kafka: Proměna /XI./

MINULE: Otec se podivuje, proč nesmí prokurista do
Řehořova pokoje. Ten tam, chudák, leží co by brouk.

Pomsta šéfa

A

proč pláče? Protože on nevstává
a nepouští prokuristu dovnitř, protože se vystavuje nebezpečí, že ztratí místo a že
Franz Kafka
(1883 - 1924):

by pak šéf zase znovu
pronásledoval rodiče
starými pohledávkami? To jsou snad přece jen zatím zbytečné
starosti. Ještě je Řehoř
zde a ani ho nenapadá
opustit rodinu.

Slavné místní ženy

Marie Hűbnerová

Herečka Národního divadla

[

Co nového
za vodou

[

Čerstvé zprávy z vesnic
na druhé straně řeky

Jaroslav
Kvapil,
ředitel ND

Tak tady už jde do
tuhého. Co se stane, až

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

Eva
Vrchlická,
žačka

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

KDE TO JE

?

Otázka: Kde je na Starém
Městě dům, na kterém je
toto zvláštní prastaré znamení?
Nápověda: Hledejte v ulici
Husova.

Minule: Dům U tří Turků, Valentinská 3, Staré Město. Správně:
Jiří Kovařík, Jana Veselá, Jan Plch...

Foto: Martin Cibulka

11

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

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

M

arie Hűbnerová
(1865 - 1931) utekla k divadlu v 15
letech z klášterní školy.
Záhy se provdala za divadelního ředitele Václava
Hűbnera. Od roku 1896
až do smrti byla členkou
činohry Národního divad-

Ladislav
Boháč,
kolega

la. Byla malá, přikrčená,
s velkou hlavou a celkově
nepřitažlivá. Postupně si
získala obrovskou diváckou přízeň. Vychovala
řadu osobností, například
Olgu Scheinpﬂugovou.
Jako první herečka dostala státní cenu.

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

Vodorovně:
1. - 3. Část hlavy. 1.
Tajenka:
2.
Německý bota3.
nik Koch.
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PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
Mateřská školka HaFík
Pro děti od 2 do 6 let.

Letní herecká dílna
Děti od 6 do 15 let.
Termín 26. - 30. srpna.
Kurzy kresby
a olejomalby
Pro mládež a dospělé.
Během celých prázdnin
2x týdně 3 hodiny.
HaF studio, Ostrovní 16
Přihlášky a dotazy
e-mailem: haf@hafstudio.cz

Soutěž pro děti
Praha - Její krása
a tajemství

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo

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

Děti!
Posílejte své kresby,
malby, koláže, komiksy,
povídky či fejetony
do 31. 8. Přesvědčte nás
o tom, že je naše Praha
jedinečná!
Soutěž pro děti od tří do
patnácti let.
Své výtvory zašlete
poštou na adresu:
HaFstudio,

Ostrovní 16, Praha 1,
110 00 (nezapomeňte
uvést svůj kontakt)
nebo e-mailem:
haf@hafstudio.cz
www.hafstudio.cz

www.ekytky.cz, t.:

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

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

Seženete i v Brně

Příští číslo vychází
15. července
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

Díky pane,
tentokrát to
bylo opravdu
o fous (tedy
o fousy).

„

Bradáč od Karlova mostu
(známý měřič povodní)

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

„Protože se mi líbí
dívky z třetí strany!“

Zvířata
Starého Města

Martin Falář, režisér
Divadlo Štěstí (hrají Standard
Cafe, Karoliny Světlé 23)

Posílejte podobné fotky
redakce@staromestskenoviny.eu

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu

za jeden výtisk pošlete SMS:
KACHNA Z AKADEMIE
„Co všechno se vysedí
v Akademii věd.“
Foto: Jarmila Kostkanová

SN TRICET

„Pojďte se svlažit, pane asistente! Schválně, že mě nechytíte!”
„Já bych rád, slečinko, ale už jsem chytil - rýmu!”

45 odběrních míst

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. 6 / červen 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.

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
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. 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

Š

Punker (IV.)
vih, hvízd, sjel mi já už stojím vzpříme-

pendrek těsně po
bundě. Už vím,
že nemohu, jsem na
samém vrcholu
kopce i dechu.
Otočím se a instinktivně
si
rukou skryji obličej.
Překvapen zjišťuji, že mne dobíhá
jediný policajt. Ti dva
dole už to vzdali. Není
zas tak o moc větší, ani
o moc starší.
Vidím jen jeho rozzuřené rudé oči, zatímco

ný se sevřenou pěstí.
Policajt si na ni doběhl
a svalil se k zemi.
Věděl jsem, že
to máme spolu již vyřešené.
Půl krok a půl
běh, sbíhal jsem
z kopce dolů,
s úlevou a pocitem zadostiučinění, do
večerní Prahy, mé svobodné hudby a mého
svobodného hnutí.
-KonecPříště povídka Vaška
Koubka „Padák“

Seriál

vÁclav
koubek
autorskÉ
knihy a cd
na dobÍrku

www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

