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. 7 / roč. IV
15. července 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

PROC SE FOGLAR
NIKDY NEOZENIL?
Žertovná koláž: Ondřej Höppner, zdroj snímků: www.foto-klas.cz, archiv Slávka Janova

Největší tajemství
velkého Jestřába

Staroměstské
servírky

redakce@staromestskenoviny.eu

Kapitán Korda

NA STOP Ě
Foto: Roman Korda

redakce@staromestskenoviny.eu

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Miss
Konvikt
SLEČNA ZUZANKA

Milá slečna Zuzanka z pivnice
U Rudolﬁna, Křižovnická 10,
roztáčí chutnou Plzeň
za pěkných 39 Kč.

Uvnitř čísla

KDO JSEM?
Jaroslav Foglar, táta slavných Rychlých šípů, nikdy nenašel tu pravou.
Víme proč. Str. 6 a 7.
JAROSLAV
FOGLAR
6. července 1907
- 23. ledna 1999

PLUS: Opravdu skvělá
pátrací hra na str. 6

Odpověď
na str. 11

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

Více
info str. 3 a 10
Konečně rychlejší
a levnější
Internet na Praze 1!

Od 290 Kč až 30 Mbitů!

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů
a včelařských potřeb v centru Prahy.
Adresa prodejny: www.vcelarskaprodejna.cz
www.vcelpo.cz
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město www.vcelarskastanice.cz

Více informací na str. 9.

Více info str. 3

na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel
www.poliklinikanarodni.cz
Národní 9. Tel.: 222 075 120

Další informace na www.pvip.cz

Pařížská 9,
Praha 1
www.libotovska.cz

Poliklinika
Protože na zdraví záleží

Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.
Volejte: 775 654 443
nebo mailujte: info@pvip.cz

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

Hrála v Národním divadle. Měla
slavnou, leč
proradnou
sestru. Zabila
se skokem
z okna.

Se slonem
na parníku!
VÍCE NA STR. 11

Více info na str. 3
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

28°C

ČERVENEC: Bude velké
vedro, tak si nezapomeňte
nasazovat pokrývku hlavy.

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!

Krocan v rosolu

Očisti náležitě a vykuchej
pěkného krocana, přelom
mu kobylku, svaž ho silnou nití, vlož ho do velkého hrnce, dej k němu...
rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce

28

Popravených
českých pánů bylo
28, ne 27, jak se
shodli historici.

Úvodník

Být sťat
a zapuzen

T

ak tady je třeba se
chytit za nos. Popravených českých pánů
na Staroměstském náměstí bylo 28, ne 27, jak
jsme se učili ve škole a jak
je to vštěpováno i našim
dětem.
Je to prostě chyba, což
potvrzují historici, například Marie Koldinská,
historička z Akademie
věd a mnozí další.
Lpět na omylu jen proto,
aby se nemusely přepisovat učebnice je, ehm, poněkud blbé.
Více o tomto pěkném problému čtěte na str. 4.

Tramvají
pořád za
babku

Nové zprávy ze
Starého M ěsta

Dala ruině
zelenou

Václavské nám. - Dům
na rohu Opletalovy ulice nebude památkově
chráněn. Rozhodla o tom
odstupující
ministryně
kultury Alena Hanáková (TOP 09). Majitel tak
může budovu zbourat.
Odpůrci ale chystají další
protesty.

Kradl
budíkem
Revoluční - Maskova-

ný muž (šála, kšiltovka,
brýle) přepadl na konci
června pobočku cestovní
kanceláře Fischer v Revoluční ulici. Odnesl si přes
20 tisíc korun. Na přepážce nechal při odchodu
ležet podezřelý balíček.
Policie proto na místo
přivolala
pyrotechnika
a celou oblast uzavřela.
Tramvaje byly odkloněny.
Pyrotechnik ale nakonec
našel v balíčku jen tikající
budík.

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Staré Město - No, vida!
Jízdné se zdražovat nebude, ač to vypadalo všelijak. Po ostrých sporech
ve vedení magistrátu zůstává roční předplatné
jízdného 4750 Kč. Nové
vedení radnice (TOP 09)
to tak chce nechat nejmíň
do voleb.

Hasí teď
požehnaně
Novomlýnská - Arcibis-

kup Dominik Duka požehnal Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 dne
26. 6. nový vůz.

Kapitán to
ví nejlíp
Vltava - Plavbu na ručně

vyráběných mahagonových člunech s výkladem
kapitána si teď můžete
vychutnat, když přejdete
Karlův most a nastoupíte
na náplavce na Kampě.
Kapitán vám mimo jiné
ukáže kamenické značky.

Anketní otázka Staroměstských novin

Kdo je vám z Rychlých
šípu nejmíň sympatický?

Markéta
Mališová

Roman
Korda

Petr
Skála

Ředitelka Společnosti F. Kafky

Principál Divadélka
Romaneto

Orlojník Staroměstského orloje

„Jednoznačně
Bohouš, je
zbabělý
a podlý!“

„Jezdec na
motorce, který
řezal zatáčky
v protisměru.“

„Nemám ponětí,
i když jsem byl
velký čtenář,
Rychlé šípy jsem
nečetl. “

Slávek
Janov

Anna Marie
Höppnerová

Jiří Jorge
Pěkný

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin



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

Nadšený
Foglarovec

Mluvčí mladé
generace

Charakterní herec
a tichý malíř

„Je to asi
„Ti kluci mají
„Mirek Dušín,
Červenáček.
divné vlasy,
na můj vkus
Ptáte-li se: Proč?
nejhorší je
je příliš kladný.“
Pro slepičí
ten s kytarou.“
kvoč!“
redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

Zpravy

Copak to v to

Zvuky vycházející z n

V Husovi straší! Co je to za podivný
lomoz? Do redakce Staroměstských
novin volají občané a ptají se, proč se
z nitra sochy ozývají tajemné zvuky.
Staroměstské náměstí „Dobrý den, z vnitřku sousoší mistra Jana Husa se
ozývá klepání! Je možné,
aby někdo vlezl dovnitř?“
zavolala do redakce čtenářka Kateřina Kohoutová
z Dlouhé ulice.
Reportéři Staroměstských
novin se vydali přijít záhadě na kloub.
„Ano, vaší čtenářce se to
nezdálo. Sousoší zkoumají
zevnitř restaurátoři,“ vysvětluje kurátorka veřejné
plastiky Galerie hl. města
Prahy Marie Foltýnová.
Průzkum prý probíhal celý
červen, teď v červenci mají
začít opravy sousoší. Dílo
sochaře Šalouna je prý v havarijním stavu, zatéká do
něj, rozpadá se cihlová zíd-

ka. Železné šrouby, které
všechno drží pohromadě,
jsou zrezivělé a některé prý
dokonce vypadávají.
Na opravu čeká tato dominanta Staroměstského náměstí už několik let, není
to tak dlouho, co byla obehnána zástěnou s reklamou na jakýsi automobil
(SN informovaly).
Opravu zaplatí magistrát,
bude stát pěkných 7,5 milionu korun. Práce by měly
skončit do konce příštího
roku.

Víte že...
Poslední velká oprava
pomníku proběhla před
padesáti lety.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

v tom Husovi šramotí?

Dívka ze str. 3
Motýl je
víc než
můra.

í z nitra slavného sousoší děsí občany
Temně mlčící
velikán

Foto: Youtube

Záhadné
štrachání
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Rok
1913

ště PŘIČINLIVÁ STÁŇA

Vyděšený
občan

.

z Havelské ulice při své
slavné motýlí póze.
Vyniká při ní pas, ňadra
a tykadélka (jsou-li).

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

inzerce

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

Vážení a milí spoluobčané!
Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

dovolte mi, abych Vás touto cestou, jménem svým i jménem
týmu kvaliﬁkovaných profesionálů pozvala do nově otevřeného
salonu - LIBOTOWSKA SALON v Pařížské ul. 9, Praha 1 - 2. patro.
Jsme jediným profesionálním kosmetickým salonem svého druhu
v této exkluzivní a obchodně i turisticky vyhledávané lokalitě Prahy.
Naše letní nabídka:
▪ peruánská pedikúra, aplikována rodilou Peruánkou Milckou
▪ tradiční pedikúra s reﬂexologií, aplikována pedikérem Pavlem
▪ přírodní péče o nehty a gelová modeláž, aplikovaná manikérkou Veronikou
▪ kosmetika, vč. aplikace masek vlastní výroby, zn. LG a japonské zlaté masky
▪ péče o tělo vč. zábalů, aplikovaných kosmetičkou Ivetou
Tato pozvánka platí pro 2 osoby, kde můžete využít jednu z uvedených procedur
s 20% slevou. Letní akce končí 31. 8. 2013.
Součástí naší letní akce je zdravá letní snídaně, která je v rámci naší sobotní nabídky
a platí pro 2 osoby čerpající výše uvedenou péči.
Vlasta Libotovská v. r.
Kontakt: tel.: +420 222 318 908
mobil: +420 731 515 575
e-mail: inforecepce@gmail.com
www.libotovska.cz

PRVNÍ KOSMETICKÝ SALON V PAŘÍŽSKÉ!

Všichni doufáme, že
teplé počasí přijde
a nějakou dobu vydrží.
S tím ale souvisí nezapomínat na velmi důležité dodržování pitného
režimu, a to nejen při
fyzické zátěži, ale i při posezení na slunci
a dokonce i ve vyhřátém bytu! I když i mě to
mrzí, musím upozornit na to, že pití dobrého
piva nebo vína na příjemné zahrádce vlastně
vede k dehydrataci, takže je třeba zajistit příjem zároveň i nealkoholické tekutiny.
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

telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
ČERVENEC - SRPEN

Národní divadlo
v ohni, občané
zlomeni žalem

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Zpravodaj

Proč je českých pánů
pořád o jednoho míň?

Na otázky
čtenářů
odpovídá:
Oldřich
Lomecký,
starosta

&

Otázky
odpovědi

Záhada zapomenutého hrdiny z popraviště
27?

29?

Slavné
topoly

Proč se rozhodlo
a pak zrušilo
kácení topolů
na Kampě?
28. kříž (v kroužku)
na chodníku
u Staroměstské
radnice za Martina
Fruweina z Podolí

● 17. 7. 1906 kavárník
Rudolf Mužík (tehdejší
nájemce kavárny Slavia)
dostal povolení ke zřízení ozdobné stříšky nad
vchodem do kavárny.

Fruwein

Staroměstské n. - Popravu 27 českých pánů,
rytířů a měšťanů dne 21.
června roku 1621 si připomněly stovky občanů. Na

toho 28. pána se však opět
zapomnělo. Rytíř Martin
Fruwein z Podolí před popravou spáchal sebevraždu a byl sťat posmrtně. Na

inzerce

C

INE
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

tuto nesrovnalost upozornila před dvěma lety umělecká skupiny Ztohoven.
Ta také tajně umístila do
chodníku 28. kříž.

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR

U ROT
UNDY

Telefon:
224 227 227

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

www.hafstudio.cz

Letní dárek
sleva inzerce 20 %
Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

www.ekytky.cz, t.:

Pane starosto,
proč se rozhodlo, že se
nebudou kácet topoly na
Kampě?
Odpověď starosty:
Osm topolů na Kampě,
před Komunitním centrem Kampa, je dlouhodobě ve špatném stavu.
Jedná se o stromy, které
jsou přestárlé a v minulosti byly ošetřeny prořezáním. Dendrolog po
povodni opět tyto stromy prohlédl a nezjistil
výrazné zhoršení vlivem
povodně, nicméně stále platí jeho doporučení
o odstranění těchto stromů. Vhodné je však kácet v době vegetačního
klidu. A to i s ohledem na
hnízdící ptáky. Z tohoto
důvodu bylo upuštěno od
jejich okamžité likvidace, ale bude pořeba k ní
v dohledné budoucnosti
přistoupit a nahradit tyto
stromy novými.
Posílejte své otázky
na známou adresu:
redakce@
staromestskenoviny.eu

INZERCE STARÉ MESTO POMOCÍ ESEMESKY

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

Zde muže
být váš
inzerát!

Foto: Archiv SN

● 12. 8. 1881 vyhořelo
ještě ne zcela dokončené
Národní divadlo. Kupole,
hlediště a jeviště divadla
byly zcela zničeny.

● 1. 8. 1883 byly do mostovky Karlova mostu poprvé v historii zapuštěny
tramvajové koleje.

Foto: Ondřej Höppner
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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.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sn tric

et

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.
●Hudební
agentura Václav Patzak, Havelská na nejvyšší úrovni. Tel.:
RM PRODUCTION na- 12, P1. Tel.: 725 773 290, 731 831 128.
bízí hudbu všech žánrů elkader@seznam.cz
●Kamnářství Bitala.
pro nejrůznější příleži- ●Brno - Praha a zpět. Stavby a rekonstrukce
tosti: narozeniny, svatby, Pohodlně, bezpečně, spo- klasických krbů a kamen.
firemní akce, restaurace, lehlivě za 3000 Kč, vo- Tel.: 606 226 125. www.
hotely. Tel.: 604 892 103. zem vyšší střední třídy. kamnarstvi.cz.
Nabízím úklid bytů a kan- Pro stálé zákazníky sleva, ●Včelpo. Prodejce traceláří, spolehlivost a pra- věrnostní bonusy, dárko- dičních českých včelích
xe. Tel.: 777 697 291.
vé certifikáty. Tel.: 777 produktů a včelařských
●Masáže Patzak. Ce- 122 009.
potřeb v centru Prahy,
lostními masážemi a do- ●Senior hledá místo. Křemencova 177/8. www.
tekovou terapií odstraňu- Schopný organizátor, UK, vcelarskaprodejna.cz.
ji bolesti svalů a kloubů, AJ, RJ. Zkušenosti v pub- ●Prodám hrob na hřbiale i jiné nepříjemné po- licistice a marketingu PR. tově Malvazinky. Cena docity, docházím i do bytů. Tvorba a zprac. informací hodou. Tel.: 737 682 865.

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

Koncert za zábranami pro
obce postižené povodněmi

Pracovník
měsíce

ČERVENEC

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

1

Olga
Kuprová
Pracovnice
podatelny
a informací

Bagr, zatopený
na Střeleckém
ostrově
Foto: www.praha1.cz

Příjemná slečna, v červnu
se při povodních aktivně
podílela na poskytování
informací našim občanům na povodňové lince.
Za to jí patří velké poděkování.
Chcete udělat radost kolegovi z práce? Pošlete jeho
nominaci do této rubriky!
posta@praha1.cz

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

TV Praha 1
www.praha1.tv

Láďa Kerndl má
s vodou velké
zkušenosti.
Dlouhá léta zpíval
na zaoceánském
parníku.

M

ěstská část Praha 1
a agentura NKL Žofín, s.r.o. uspořádaly pod záštitou starosty Oldřicha Lomeckého
charitativní Koncert za
zábranami.
Spojil příjemnou hudbu,
dobrou náladu a otevřená srdce. Jeho výtěžek
totiž byl věnován na pomoc lidem, které postihly

letošní povodně. „Naše
městská část byla díky
protipovodňovým zábranám, přijatým opatřením
a vysokému nasazení členů krizového štábu, policistů, strážníků, vojáků,
zdravotníků,
profesionálních a dobrovolných
hasičů a mnoha dalších
dobrých lidí uchráněna.
Bohužel řada obcí toto

štěstí neměla a jim byl
určen právě tento koncert
a jeho výtěžek,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který během povodní vedl krizový štáb.
Na koncertě vystoupila
řada populárních umělců
jako například Bára Basiková, Kateřina Brožová,
Milan Drobný, Pavlína
Filipovská, Stanislav Hlo-

žek, Petra Janů, Andrea
Kalivodová, Láďa Kerndl
a další interpreti, které
doprovázel orchestr Václava Hybše.

Víte, že...
Starosta Oldřich
Lomecký předal obci
Kly šek v hodnotě 2,5
milionu Kč.

Nová videa
na TV Praha 1

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

DŘÍVE & DNES Havelská tržnice (kdysi Zelný trh)
1907

Foto: Martin Cinulka

DNES

VŠIMNĚTE SI: Na obrázku vpravo je mnohem méně velkých deštníků a malých babiček.

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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Proč se štramák Foglar
telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Te}ma

Jaroslav Foglar miloval Staré Město.
Do jeho uliček vložil nejedno dobrodružství svých Rychlých šípů. Měl tisíce nadšených obdivovatelů mezi dětmi, ale sám žádné neměl.

N

Prezident
Foglarovy
akademie

enápadný činžák
v Benátské ulici
u Botanické zahrady v Podskalí. Ano, právě
zde se před 106 lety - 6.
července 1907 - narodil
spisovatel a „otec“ Rychlých šípů Jaroslav Foglar.

Otec

Když byly Jaroslavovi čtyři roky, otec mu zemřel.
Matka Marie se dvěma
syny se usadila na Vinohradech v Korunní ulici.
Mladší Jaroslav, jehož životní střelkou se stala literární tvorba pro mládež
a vedení vlastního skautského oddílu, zůstal trvale starým mládencem.
Ve vinohradském bytě žil
s matkou až do roku 1980,
kdy paní Marie zemřela
ve věku 103 let!

Jiřinka

Ano, několik známostí
zviklalo krásu svobodného letu Jestřába (jak zněla
jeho skautská přezdívka).
Poprvé se Jaroslavovi zapálila lýtka, když na táboře spatřil slečnu Jiřinku,
sestru jednoho z chlapců.
Svou náklonnost však
vyjádřil jen tím, že ji po
prázdninách po bratrovi
poslal vlastními kresbami

zdobený táborový deník.
Podobně to dopadlo také
s dalšími pokusy mladého
a nakonec celoživotního
skauta. Jako zanícený oddílový vůdce dával přednost výpravám. Všechny
adeptky navíc kritickým
okem poměřovala jeho
maminka Marie.

Klubovna

Po mnoha letech spisovatel přiznal, že po jedné
zimní besídce si vyšel s vyhlédnutou dívkou přes ledem pokrytou Vltavu na
protější břeh na Kampu.
Mrzlo až praštělo, lavičky byly pokryté sněhem,
ale Jaroslavovi v kapse
cinkaly klíče od nedaleké
skautské klubovny...
Když v rozhovoru po letech padla otázka, proč
dívku nepozval tam, spisovatel zvedl káravě obočí a řekl: „Prosím tě, ve
skautské klubovně? To je
pro tohle tabu!“
Je otázkou, zda by ženatý
Foglar zůstal tak plodným
autorem. Zemřel v pražské Thomayerově nemocnici ve věku 91 let. Je pochován na vinohradském
hřbitově v Praze.

Víte že...
Jaroslav Foglar psal
romány a vedl svůj oddíl
neuvěřitelných 60 let.

Jestřáb, 1970

Maminka, 1958

Zábavná poznávací hra KampaNuly
v Pražské památkové rezervaci

Památková
rezervace
Prahy 1

1. úkol: Pamětníci dinosaurů v Africe

Takhle
vypadá
strom

Objevy střádejte až do konce prázdnin, kdy hra končí. Nejpozději do 21. září
pak nutno odeslat seznam objevených stromů e-mailem na adresu jaroslav.foglar@email.
cz, nebo poštou: Slavomil Janov, Akademie Jaroslava Foglara, U Hvězdy 6/1452, 162 00
Praha 6-Petřiny. Úspěšní pátrači budou oceněni na podzimním setkání Babí léto
s Rychlými šípy, které se uskuteční na Starém Městě 29. září. Podrobnosti ke hře jsou
zveřejněny na internetových stránkách www.kampanula.cz a také www.bohousek.cz.
Současně tam najdete i popis míst, která souvisí s historií Rychlých šípů. (ajf)

Vaše advokátní poradna

Soukenická číslo 11

Foto: Martin Cinulka, Archiv SN

Hru jsme připravili k letošnímu 75. výročí Rychlých šípů.
Kolbištěm hry bude území
Pražské památkové rezervace, která svým obrysem až
neuvěřitelně připomíná tvar
Afriky! Na „černý kontinent“
se v jednom ze svých
příběhů (Rychlé šípy hrají
divadlo) vypravila i slavná
chlapecká parta.

Mapa
Afriky

Ginkgo biloba (česky: jinan dvoulaločný) je stromem, jehož předci rostly
už v době dinosaurů.
Otázka: Kolik těchto
potomků pamětníků
dinosaurů roste v srdci
metropole? Ke každému Takhle vypadá
objevenému stromu si
list ginkgo
poznamenejte, kde je.

Příběhy domu Starého Města

V tomto domě bydlela
herečka Anna Letenská
(1914 - 1942).
Zapletla se do atentátu
na Heidricha. Když se na
Vánoce r. 1942 konala
premiéra ﬁlmu Přijdu
hned, diváci řvali smíchy
a tleskali rázné domovnici, nikdo netušil, že její
představitelka Anna Letenská je již dva měsíce
po smrti v koncentračním táboře.

Jestřáb, 1952

Po afrických stopách
Rychlých šípů v Praze 1
Kresba: Jan Fischer

Slávek
Janov

Rvačka s policistou

OTÁZKA: Měl jsem potyčku s policistou, hrozí
mi vězení?
ODPOVĚĎ: Ano. Paragraf 325 trestního zákoníku upravuje násilí proti
úřední osobě a to v pěti
odstavcích. Pokud nedojde přímo k ublížení na

Soukenická 11

Anna
Letenská

zdraví, je sazba do čtyř let
odnětí svobody, pokud dojde k těžké újmě na zdraví policisty, pak je sazba
až 12 let. Pokud by došlo
k úmrtí napadeného, činí
trest až 16 let vězení. Útok
na úřední osobu je zákonem přísně trestán.

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

ar nikdy neoženil?
z titulni} Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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Kalendárium
Starého M ěsta
ČERVENEC

Alfons
Mucha,
malíř

Ladislav
Šaloun,
sochař

Teréza
Nováková,
spisovatelka

Karel
Škréta,
malíř

● Josef Zítek
*4. 4. 1832 Praha
†2. 8. 1909 Praha
Architekt. Projektoval například Národní divadlo
a Rudolfinum.
● Alfons Mucha
*24. 7. 1860 Ivančice
†14. 7. 1939 Praha
Malíř. Navrhl mj. interiér
Primátorského
salonku
v Obecním domě.
● Teréza Nováková
*31. 7. 1853 Praha
†13. 11. 1912 Praha
Spisovatelka. Navštěvovala
Náprstkův Americký klub
českých dam.

Jaroslav
Marie

● Karel Škréta
*1610 Praha
†30. 7. 1674 Praha
Barokní malíř. Narodil se
na Starém Městě, studoval
v Týnské škole.
● Edmund Chvalovský
*26. 7. 1839 Praha
†1. 10. 1934 Soběslav
Režisér Smetanových oper.

Jaroslav Foglar
s maminkou Marií
v roce 1979 krátce
před její smrtí.

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

● Ladislav Šaloun
*1. 8. 1870 Praha
†18. 10. 1946 Praha
Sochař. Autor pomníku
Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí.

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

Prostřený stůl na
Maltézském nám.

Dole zleva: Janov, Hejma, Burgr.
Nahoře: Kučera, Kopečná,
Höppner, Michálková, Stejskal

Stůl 60 metrů dlouhý na náměstí bez aut se stánky kolem barokního sloupu na Maltézském
náměstí působil dne 19. června velmi útulně,
příjemně v malebném prostředí.

Foto: Kristýna Svobodová

K prostírání dobrot na
společný stůl - sponzoringu se přihlásily instituce,
ﬁrmy, restaurace a vinár-

Akci podporují (již od r. 2012):
Malostranské a Staroměstské noviny, MČ a Městská policie Praha
1, místopředseda vlády K. Schwarzenberg a starosta MČ Praha 1
O. Lomecký, starosta Prahy - Tróje
T. Drdácký, Velvyslanectví Dánského království, Maltézská pomoc,
Vojanovy sady, René Pavlů, Real
Pictures, Kotle Dražice, Vinoteka
U hada, Cafe de Paris, Restaurant
Konírna, 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,

Učené toulky

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

V pondělí 16. září:
Na svátek sv. Ludmily,
babičky sv. Václava, zve
ve 14 h Agentura Porta
Praga na vycházku přímo
do Svatováclavské kaple.

● Středa 25. září:
V 17.17 h Toulka za Svatým Václavem. Nečekané podrobnosti ze života
světce - provádí Ing. Jan
Zemánek.

● 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…

● Středa 9. října:
Učená toulka č. 13/II.
S Rychlými šípy do Malostranských stínadel. Objevíte 10 zajímavých míst
u Čertovky. Sraz v 17.17 h
před Muzeem hudby.

● Sobota 21. září:
Malostranské vinobraní-Horňácké slavnosti na
Kampě v parku. Pořádá
KC Kampa a další.

● Sobota 9. listopadu:
Stylový
Malostranský
Candrbál v Malostranské
besedě. Pořádá SOPMSH.
KampaNula srdečně podporuje.

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

Podrobnosti: www.kampanula.cz

VÝZVA - OZNÁMENÍ - POZVÁNKA

ny, ale také jednotlivci osobnosti i občané. Díky
jim se tato akce mohla
uskutečnit.

Baráčnická rychta, Bar Šatlava, Cafe
Botega-Mandl, Cafe Vescovi & Dobroty, Cantina & Carmelita, John
Lennon Pub, Velvyslanectví Japonska, Nová scéna ND, Muzeum hl. m.
Prahy, Zlatá Praha, TAK, TURAS,
PAVLA & OLGA Fashion Gallery,
Sbor dobrovolných hasičů Praha 1,
KC Kampa, SOPMSH…
Koncertovali:
Studenti Konzervatoře Jana Deyla
a Střední školy pro zrakově postižené, Muzikanti z Kampy (i později
uvnitř v galerii Napa v Prokopské).
V podloubí školy byla skvělá výstava
obrazů zrakově postižených dětí Nadace Artevide a také místo pro hlídání dětí - s pomocí Nadace a Zahrady
Artevide.

Vznikla
tradice, díky!
Petr
Hejma

V rámci akce Betlémská kulturní noc KampaNula
pořádá a zve na beneﬁci s názvem

PROSTŘENÝ STUL
na Betlémském náměstí
Praha 1, Staré Město

ve středu 18. září 2013 od 18 h
výtěžek bude předán zdravotně postiženým Prahy 1
K „prostírání dobrot na společný stůl“ – (40 metrů dlouhý uprostřed
náměstí před kaplí) i sponzoringu vyzýváme instituce, podniky,
ﬁrmy, restaurace a vinárny nejen z Prahy 1, také jednotlivce – osobnosti, občany, kteří chtějí pomoci.
Během podvečera budou zpívat a koncertovat: Hudební tělesa
studentů, Starý časy z HaFstudia, Muzikanti z Kampy…
Prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí Nadace ARTEVIDE
Na „vstupenkách“ za 100 Kč budou vyznačena 4 jídla či nápoje, které
obdržíte ve stáncích zúčastněných podniků
v těsném okolí Prostřeného stolu.

www.kampanula.cz

J

Spoluzakladatel
občan. sdružení
KampaNula

edním z hlavních
cílů KampaNuly je
podpořit vzájemná
setkávání v krásném prostředí centra Prahy. Proto
jsme loni založili tradici
pořádání Prostřených stolů. Jsou k nim zváni všichni za dobrou hudbou, ke
konzumaci pochutin, které prostřou okolní restaurace. Zároveň svou účastí
přispějí na podporu dobré
věci.
Jsem rád, že k II. Prostřenému stolu na Maltézském náměstí přišlo
opět několik stovek návštěvníků a my můžeme
opět z výtěžku podpořit
Deylovu hudební školu pro zrakově postižené
a Nadaci Artevide.
Díky všem, kteří se zapojili při pořádání akce a díky
všem, kteří akci podpořili!
Těším se na setkání u Prostřeného stolu na Betlémském náměstí 18. září.

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

Glosa

Banány u nás
nerostou
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Čas od času proběhne tiskem zpráva o poměrech

v té, či oné africké republice. Jak tam vše ovládá
korupce,
klientelismus
a další nešvary, které brzdí rozvoj dané země.
Představte si, mají tam takové poměry, že ministr,
který musel odejít z vlády,
těsně před svým odchodem klidně nechal na
hlavní třídě zbourat velký dům. A to se prý jednalo o dům, který dobou

svého vzniku připomínal
prosperující období dnes
korupcí prolezlé africké
země. To jsou věci.
Jestli pak v zemi, kde si
mohou dovolit taková
rozhodnutí, mají třeba
ministerstvo kultury. Asi
těžko. Prostě banánová
republika jako vyšitá.
Ještě, že žijeme ve střední Evropě a ne, někde ve
středu Afriky.

Proč se ale rozčilovat kvůli nějakému baráku a bývalému ministrovi někde
v Africe? Raději si v klidu
přečtu noviny a něco pěkného se dozvím o naší domovině.
Ministryně kultury těsně
před svým odchodem povolila zbourání domu na
Václavském náměstí. Necitlivé rozhodnutí se týká
domu na rohu Opletalovy

ulice, který připomíná
prosperující období první
republiky. V čase rozhodnutí zbývaly do odchodu
paní ministryni ( TOP 09)
desítky hodin.
Co si o tom všem máme
myslet? Naštěstí přídomek banánové republiky
nevyfasujeme.
Banány u nás totiž naštěstí nerostou.
Červenec 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,
červen 2013

R

áda bych vám poděkovala za Staroměstské noviny (vždy je
přečtu od začátku do konce do posledního písmenka). Poslední číslo, které
jste věnovali mimo jiné
povodním, bylo opravdu
skvělé. Díky!
Anežka Kolečková,
Staré Město

Dopis

Když bude
opravený
pomník Husa?
Vážená redakce,

ráda bych věděla, kdy už
konečně opraví pomník
Husa. Prý se rozpadá a je
pokrytý nějakou chaluhou, nebo co.
Jan Kočí, Staré Město
Odpověď: Opravy už
začaly, hotovo by mělo
být příští rok. Viz článek
na straně 2 a 3.

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
stavení si zahrají např.
Matouš Ruml, Petr
Lněnička nebo Milena
Steinmasslová.
Nenechte si také ujít koncem července a začátkem
srpna představení Rozmarné léto.

Jirka Krampol
slavil narozeniny

V představení Mikulášovy prázdniny hrají samí krasavci.

Kašpar hraje
i o prázdninách

HEREC

K

Milena
Steinmasslová
HEREČKA

Franz
Kafka

SPISOVATEL

Kulturní nástěnka
ČERVENEC

- SRPEN

Hudba - Čt 18. 7. v 20 h - Loď, kotviště: Výtoň, Praha 2 - MÁRIO BIHÁRI
A BACHTALE APSA - Nevidomý
Mário Bihári a jeho hudební projev s kapelou. www.divadlobratriformanu.cz

5

Divadlo - 30. a 31. 7., 1., 2. a 13. 8. v 19.
30 h - ROZMARNÉ LÉTO - Spolek
Kašpar, Celetná 17 - Léto v říčních lázních
s pěknými akrobatickými výkony. Režie: J.
Špalek. www.divadlovceletne.cz
Jiří Švestka
Gallery

Výstava - Do 27. 7. - DAVID BÖHM:
100 TÝDNŮ - Jiří Švestka Gallery, Biskupský dvůr 6 - Výtvarníkovy kresby, denně, 100 týdnů, lidská hlava a k tomu text,
formát - blok. www.jirisvestka.com
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

Začátkem července vydalo
Nakladatelství Franze
Kafky novou knihu. Novela Proměna Franze Kafky vyšla v českém
a anglickém překladu (Vl.
Kafka a E. a W. Muirovi)

Loď Tajemství kotví
opět až do září na Výtoni.
Nenechte si ujít zajímavé
kulturní akce. Předprodej
vstupenek přímo na palubě lodi.

Pražské ﬁlmové léto
je tady

O prázdninách lákají diváky tři spřátelená pražská
kina Světozor, Aero a
Bio Oko na ﬁlmovou přehlídku Pražské ﬁlmové
léto. Během července a
srpna zaplatí návštěvníci
každý den za první odpolední projekci vstřícných
40 Kč.

otázek, odpovídá

Místní
umělci

Hanka Francová, reditelka HaFstudia
né zapomenout, kdy premiéra bude.
Co nového nabídnete dětem od září?
Hanka: Nově začínáme se zpíváním pro
nastávající maminky, ještě s miminkem v bříšku.
Podle výzkumů kojenci,
kterým se zpívalo už před
narozením, vůbec nepláčou! Další cyklus je zpívání maminek s miminky
a dále s batolaty a s dvouletými caparty. Zpívat se
musí v každém věku!
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Hudba - 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
Divadlo - 23. a 24. 7. v 19. 30 h a 25. 7.
v 16. 30 h a v 19. 30 h - MIKULÁŠOVY
PRÁZDNINY - Spolek Kašpar, Celetná 17 - Jak nezkrotný Mikuláš prožívá
prázdniny?! www.divadlovceletne.cz

Kafkova Proměna
znovu vydána

Vydejte se
za kulturou na loď

Hanka Francová

Hanko, jak vznikl
název HaFstudio?
Hanka
Francová: HaF znamená HRA
a FANTAZIE. Děti jsou
hravé a plné fantazie, stačí je podporovat a dát jim
možnost rozvíjet se. Věnovat se aktivně umění přináší krásný relax pro duši,
tak jako pohyb pro tělo.

1

4

Sídlíte v Ostrovní
ulici, inspiruje vás
starobylá Praha?

Hanka: Ta je inspirativní pro každého, koho
neopustila hravost a fantazie. A to jsou právě ti,
kteří k nám docházejí.
Máte recept na to, jak
v sobě i v dospělosti
uchovat malé dítě?
Hanka: V každém z nás
je mnoho uloženého, je
jen na nás, zda to rozvíjíme, či necháme zakrnět.
U nás ve studiu dáváme
prostor každému, kdo si
chce uchovat hravost celý
život. Sobě i HaFstudiu
bych přála svět plný hravých lidí s fantazií a zálibou v přemýšlení.
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Rubriku ﬁnančně podpořila
MČ Praha 1

2

Existujete od roku
1990, změnily se děti
za čtvrt století?
Hanka: Tehdy měly
před premiérou trému
a velice se těšily. Dnes nemají trému a jsou schop-

www.hafstudio.cz

Děti ve studiu zpívají, malují, kreslí, tančí a hrají divadlo.

Text: Monika Höppner, graﬁcká úprava: Jiří Pěkný

Jiří
Krampol

Milovníci divadla se také
v létě mohou vydat do
Divadla v Celetné. Spolek Kašpar uvede např.
v druhé půlce července
představení Mikulášovy
prázdniny. Režie se ujal
Filip Nuckolls. V před-

Oblíbený herec a moderátor Jiří Krampol, který
bydlí se svou ženou Hankou v Pařížské ulici, oslavil
11. července krásné 75. narozeniny. Redakce gratuluje a přeje hlavně hodně
zdraví a krásných rolí!

s ilustracemi a texty výtvarníka a básníka Jiřího
Slívy. Ve čtvrtek 11. 7.
byla kniha také slavnostně
představena v Knihkupectví Franze Kafky v Široké
ulici.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

Franz Kafka: Proměna /XII./

Slavné místní ženy

Zorka Janů

MINULE: Rodina za dveřmi pláče. Řehoř Samsa,
proměněný v brouka se chystá vyjevit všem pravdu.

V

Výmluva

tuto chvíli zde
ovšem leží na
koberci a nikdo,
kdo by znal jeho stav,
by po něm nemohl
vážně žádat, aby pusFranz Kafka
(1883 - 1924):

Herečka Národního divadla

til prokuristu dovnitř.
Ale kvůli této malé nezdvořilosti, pro niž by
se přece později snadno našla vhodná výmluva, nemohou Řehoře jen tak najednou
propustit.

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Oldřich
Nový,
kolega

?

Otázka: Kde je na Starém
Městě dům, který má ve
štítě znamení dvouhlavého
orla s korunou?
Nápověda: Hledejte v ulici
Rytířská.

Foto: Martin Cibulka

[

Čerstvé zprávy z vesnic
na druhé straně řeky

No tak to má Řehoř
pravdu! Může však pra-

Koutek pro chytré hlavy

Minule: Husova ulice č. 23, toto
zvláštní znamení je z roku 1634.
Správně: Jan Kopečný, Jana Nová
DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM!
Své fotky tajných míst posílejte sem:
redakce@staromestskenoviny.eu

Pražská paroplavební
společnost

[

Co nového
za vodou

Lída
Baarová,
sestra

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

VLTAVSKÝ
HLASATEL
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Václav
Vydra st.,
nepřítel

Z

orka Janů (1921 1946) byla herečka,
prý s daleko větším
talentem než měla její
starší slavná sestra Lída
Baarová. Byla velmi fotogenická, ještě jako malinká se její krásná tvář
objevila např. v reklamě

na obalu dětského pudru.
Držela drastické hladovky.
Kvůli nařčení z kolaborace sestry Lídy s nacisty,
byla propuštěna Zorka
z Národního divadla.
Skočila z okna vily na
Hanspaulce. Hrála ve 13
ﬁlmech.

Noviny 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, například Akademii
věd na Národní.

Křížovka
pro nenáročné
Na přání čtenářky
Lenky Vršecké

Vodorovně:
1. - 3. Část hlavy. 1.
Tajenka:
2.
Někdo
jménem Koch 3.

O
N
U

O
S
O

To tu ještě nebylo: Se slonem
na parníku a pro dobrou věc!
Štěpán
Rusňák

Ředitel
paroplavby
zve na
projížd´ku

V sobotu 21. července od 10 do ní jízdu centrem Prahy z přístaviště po povodních v pražské zoo. Akce
19 h pojede nejkrásnější historický na Kampě. Na palubě bude slon! ve spolupráci PPS a Zoo Praha
parník Vltava každou hodinu okruž- Výtěžek půjde na odstranění škod (80. výročí slonů).

Novinky od
kormidla
Od 13. července jsou
znovu v provozu tradiční linka do zoo z nejstaršího přístaviště PPS

na Rašínově nábřeží a novější a každým rokem oblíbenější linka z přístaviště Na Františku.

͌

Pasažéři mohou na
linku do zoo nastoupit
už na Kampě (na náplav-

ce), odkud je zdarma sveze přípoj k přístavišti Na
Františku.

͌

Z přístaviště na Kampě
jezdí nově upravená loď
na solární energii Elektronemo Čertovkou v rám-

ci společného programu
s Muzeem Karla Zemana.

͌

Linka na Slapy zahájí
provoz na konci července.
Připraven je pestrý výběr
okružních plaveb historickým centrem.

„Léto, sluníčko, to se ve
velkém městě jako je Praha nejlépe vychutnává na
palubě pořádné lodi, krásné a pohodlné. Prostě lodi
jako jsou parníky Pražské
paroplavby.
Povodně nám samozřejmě
přidělaly vrásky na čele,
jako všem, kdo se pohybují na řece a v jejím okolí.
Pomohlo nám, že jsme byli
dobře připraveni a dostávali kvalitní informace od
magistrátu i Povodí Vltavy.
Jednoduše – lodě jsou tu
přichystané pro vaše velké
prázdninové zážitky.“

Seženete i v Brně

Příští číslo vychází
15.srpna
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

In memoriam
jako útěchu, že
není započítán
mezi slavné
české pány.

„

Martin Fruwein z Podolí
(28. český pán)

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

„Staroměstské noviny
čtu pro radost
a vnitřní potěšení.“
Vlasta Libotovská,
majitelka kosmetického
salonu v Pařížské

Zvířata
Starého Města
Posílejte podobné fotky
redakce@staromestskenoviny.eu

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu

za jeden výtisk pošlete SMS:
HROCH
Přímo na Starém Městě
sice nežije, ale mnoho
obyvatel ho má třeba
na hrnku nebo na dece.

SN TRICET

Ředitel říká sekretářce: „Maruško, začínáte se nějak podobat mé
manželce. Asi vás budu muset propustit!“

46 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. 7 / červenec 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. 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

T

Mužíci (I.)

ři sovětští důstojníci mne vedli zimou před sebou a pak dali pokyn
strážným k otevření
mohutných vrat zámku v Rokytnici.
Přede mnou se
otevřela hrůzná
apokalypsa.
Babylon smutku. Ve
velké hale kasáren a jejích přilehlých schodištích tančila tisícovka
vojáků v hnědých uniformách. Pod hlučnými
tlampači, přivázanými

k sochám mramorových andělů, bzučel
dav. Bizarní obraz připomínající v silných
halogenech roj
larev mraveniště v dutém stromu. Pohyb červů v rozkládajícím se mase.
Po dvou letech
okupace, kdy se do zámku přiváželi nové a nové korby aut vojáků, si
tito zde vystavěli svébytný chrám.
Pokračování
v příštím čísle

Seriál

vÁclav
koubek
autorskÉ
knihy a cd
na dobÍrku

www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

