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

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 8 / roč. IV
15. srpna 2013

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků
Noviny, které si píší čtenáři sami

Staroměstské 
servírky

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Inzerce

Uvnitř číslaUvnitř číslaUvnitř čísla
KDO JE TEN 

FILUTA?

Odpověď
na str. 11

SLEČNA MARCELA 
Slečna Marcela Šmídová 

z Literární kavárny Řetězová, 
Řetězová 10, nese 100% Ara-

bicu za pěkných 32 Kč. 

redakce@staromestskenoviny.eu
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NA STOP Ě

Kapitán Korda

Každý den 
seděl v hos-
podě, pil 
a dělal dluhy. 
Jakpak se 
jmenoval?

Miss 
cop

Nové distribuční místo 
STAROMĚSTSKÝCH 

NOVIN přímo na hladině 
Vltavy: PLOVOUCÍ 

KANCELÁŘ PRAGUE 
BOATS u Čechova mostu. 

Ve šťastném vydání novin se 
skrývá jeden volný lístek na 
plavbu parníkem ZDARMA!!! 

Parníkem 
zdarma!

TAKOVOU SMRT 
SI NEZASLOUŽILA

Dojemný 
příběh Věry 

Ferbasové

Herečka 
Ferbasová 
se narodila 
před 100 lety

Čtěte na str. 6 a 7

Paní Věra s kocourem 
Rumcajsem a fenou 
Hafíkem v roce 1974

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

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

Více informací na str. 9.

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

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

www.poliklinikanarodni.cz

Více info na str. 3

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

Více info str. 3 a 10
Zde muže

být váš
inzerát!

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

Letní dárek 
sleva inzerce 20 %



2  Zpravy

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

Kostka 
ledu

K rálovství za koně! 
volal panovník, po-
tácející se z bitvy 

ale ostrouhal.
V Praze je v těchto dnech  
takové vedro,  že by dal 
kde kdo království i za 
kostku ledu.
Na dům na rohu Opleta-
lovy ulice, který má být 
přes velké protesty veřej-
nosti zbořen, kdosi na-
psal: Kostka ledu. 
Tato dvě slova působí věš-
tecky smutným, ale přes-
to osvěžujícím dojmem. 
Nejen proto, že žijeme 
v království, kde vládnou 
úředníci.

   Úvodník   Úvodník

telefon redakce: 775 949 557 redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Důležité 
telefony

Číslo měsíceCíslo měsíceCíslo měsíce

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

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Ondřej
Höppner

Recept dle 
Dobromily

Nadívané vejce
Uvař vejce na tvrdo, roz-
kroj je v půli, žloutky vyn-
dej a utři je s kouskem 
másla, dej k tomu ostrou-
hanou, ve smetaně...

Ta to umí osolit!

rettigova.lukul.cz

Co bylo nejroztomilejší 
na Věře Ferbasové? 

Slávek 
Janov
Nadšený 

Foglarovec

„Jednoznačně
 ta její 

pusinka!“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky 

Roman 
Korda

Principál Divadélka 
Romaneto

Jiří Jorge
Pěkný

Charakterní herec 
a tichý malíř 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Jak si říkala 
legračním 

hlasem o pusu 
ve fi lmu 

Uličnice.“

„Když hrála 
tetičku s pejs-
kem ve fi lmu 

Jáchyme, hoď ho 
do stroje.“

„Vždy byla ve 
svých rolích 
roztomilým 
usměvavým 
diblíkem!“ 

Petr
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„To, že byla čistá 
nositelka opti-

mismu.“

Anketní otázka Staroměstských novin

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 777 556 578

„Jak se krásně 
rozčilovala ve 

fi lmu Jáchyme, 
hoď ho do stroje.“

70
Nejméně 70 let 
prý nebyl opraven 
Husův památník 
na Staroměst. n.

Křeček to odhalil: Vzácný dum se 
má bourat kvuli chybě uředníka

Václavské nám. - „Úřed-
níci magistarátu nere-
spektovali povinnost vy-
žádat si stanovisko Ná-
rodního památkového 
ústavu,“ odhalil příčinu  
nynější šlamastyky zá-
stupce ombudsmana Sta-
nislav  Křeček.
Podle něj tedy stojí za 
pravděpodobným bourá-
ním domu na rohu Ople-
talovy a Václavského ná-
městí chyba magistrátu.
Majitel objektu, vlivná 
developerská fi rma Flow 
East, koupila komplex v ro-
ce 1994, o šest let později 
získala ještě sousední po-
zemek v Opletalově ulici. 
Chce rohový dům zbourat 
a nahradit ho rozlehlou 
novostavbou.

Proti bourání domu se 
ostře postavila široká ve-
řejnost v čele s bývalým 
prezidentem Václavem 
Havlem.
Nyní je stav takový, že ma-
jitel domu může požádat 
o demoliční výměr. Vše 
nasvědčuje tomu, že dům 
bude zbourán.

To je posun! Dům v chráněné oblasti  
Václavského náměstí se zřejmě bude 
bourat, ale aspoň víme, proč. 

25°C
SRPEN: Rtuť teploměru 
pomalu klesá a pomalu míří 
k měsíci září.

Počasí Nové zprávy ze 
Starého Města

Kdo čmáral 
v galerii?

Dlouhá - Policie stále 
pátrá po výtržnících, kte-
ří čmárají po moderních 
obrazech vystavených 
v galeriích. Naposledy
tento gang udeřil v galerii 
v Dlouhé.

Straky kradly 
pod sochou

Karlův most - Asijské-
ho turistu okradly před 
pár dny dvě Bulharky 
přímo pod sochou Jana 
Nepomuckého. Obraly ho 
o obálku s 30 tisíci koru-
nami, ale policisté je záhy 
lapili.

Přibydou 
zahrádky

Centrum - Nové nebo 
rozšířené zahrádky budou 
v ulicích Anenská, Huso-
va, Jindřišská, Pštrosso-
va a na Jungmannově 
a dvakrát na Václavském 
náměstí. Schválila je rad-

nice přes prostesty pa-
mátkářů. V centru je nyní 
již 300 předzahrádek.

Strážník 
zakopl

Národní - Strážníci se 
chystali zadržet mladíka, 
který na Národní převr-
hl odpadkový koš. Jeden 
policista ale při zásahu 
uklouzl a upadl. Vandal 
tak získaný náskok. Do-
běhl do ulice Karolíny 
Světlé, kde se schoval 
pod zaparkované auto. 
Byl však nalezen. A ač se 
mu nechtělo, musel úkryt 
opustit. Nadýchal poté 
0,73 promile.

Tramvaje 
mají utrum

Václavské n. - Tramvaje  
nebudou jezdit po Vác-
lavském náměstí. Tak zní 
poslední rozhodnutí ma-
gistrátu, který dumá, jak 
lépe zapojit Vinohrady do 
dopravní mapy Prahy.

Hus už
Staroměstské n. - Ko-
nečně začaly opravy Hu-
sova sousoší. Hotovo má 
být za dva roky.

Zástupce ombudsmana 
Stanislav Křeček

Plánovaná 
podoba domu
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Dívka ze str. 3

Malý oznamovatel

Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

štěLÍNÁ SOŇA z Betlém-
ského náměstí, průkopnice 

posedu se založenýma 
rukama. Vojta Náprstek jí 

později koupil valchu.

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

PROČ INZEROVAT VE STARO-
MĚSTSKÝCH NOVINÁCH:

Založit 
a vonět

inzerce

Rok 
1913

Křeček to odhalil: Vzácný dum se 
má bourat kvuli chybě uředníka

Zástupce ombudsmana 
Stanislav Křeček

Budova na rohu 
Opletalovy 

a Václavského 
náměstí

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

777 556 578 
nebo e-mail: inzerce@ 
staromestskenoviny.eu

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.

Levně!!!
Volejte: 739 057 571

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

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

Virózy, nachlazení 
a letní angíny mají 
ráj. Myslete na to, 
a pokud vyrážíte 
na dovolenou, ne-
zapomeňte se záso-
bit léky, které vám 
umožní „přežít“, než 
se vrátíte domů. Přibalte tedy paracetamol 
na snížení horečky, kapky do nosu a něco na 
odkašlávání. Letní streptokoková angína se 
pak léčí antibiotiky a klidem. Určitě nás tedy 
co nejdříve navštivte.

Poliklinika na Národní, 
Národní 9, 110 00 
Praha 1

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

Jsme tu pro vás.

Pro další dotazy: 
poliklinika@narodni.cz

Poliklinika na Národní

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

www. poliklinikanarodni.cz

Vážení a milí spoluobčané! 
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NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ 
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

&Otázky   odpovědi

Pane starosto, 
tak jako je Praha 1 chlou-
bou hlavního města, tak 
jsou obchody se „suve-
nýry“ na Královské cestě 
její ostudou. To vám to 
nevadí?!  Proč s tím ko-
nečně něco neuděláte?

Odpověď starosty:
Vadí a moc! Bohužel 
k tomu, abychom regulo-
vali sortiment nabízený 
v provozovnách na Krá-
lovské cestě, které jsou 
v soukromých rukách, 
nemáme žádný právní 
nástroj. 
Městská část může ovliv-
nit nabídku pouze v pro-
vozovnách sídlících v je-
jích nebytových prosto-
rech. 
Souhlasím s vámi, že to, 
co turisté vidí v různých 
obskurních prodejnách, 
je až trapné. Je samozřej-
mě vždy citlivé regulovat 

Posílejte své otázky 
na známou adresu: 

redakce@
staromestskenoviny.eu

Otázka: Proc něco neuděláte se 
suvenýry na Královské cestě?

Matrjošky

soukromé podnikání, ale 
zkušenosti ze zahraničí 
ukazují, že to v případě 
historicky cenných měst-
ských center lze, a to ke 
spokojenosti všech. 
Pokusíme se tedy pře-
svědčit magistrát, aby 
inicioval změnu zákona 
a následně omezil sorti-
ment prodeje vydáním 
vyhlášky, ke které je op- 
rávněn pouze on. 
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Po afrických stopách 
Rychlých šípů v Praze 1
Zábavná poznávací hra KampaNuly 
v Pražské památkové rezervaci

Po afrických stopách 
Rychlých šípů v Praze 1
Zábavná poznávací hra KampaNuly 
v Pražské památkové rezervaci

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)

Velká letní poznávací hra 
Po stopách Rychlých šípů se 
přehoupla do druhé polo-
viny. K červencovému sou-
těžnímu úkolu - objevit na 
území Pražské památkové 
rezervace co nejvíce stromů 
ginkgo biloba (jinan dvoula-
ločný) - přidáváme další pro 
druhou polovinu prázdnin.

2. úkol: Objevte nezná-
má místa 
Na fotografi ích jsou zachy-

cena dvě zajímavá místa 
v Praze 1, která souvisí s pří-
běhy Rychlých šípů. Jedno 
je na Malé Straně, druhé na 
Starém Městě. Dokážete tato 
místa objevit?
Jako nápověda opět poslouží 
mapa Pražské památkové re-
zervace, jejíž obrysy až neu-
věřitelně připomínají siluetu 
Afriky. Když obě mapy přelo-
žíme přes sebe, pak zobraze-
ný dům na Malé Straně leží 
kdesi v „Nigeru“, zatímco 

staroměstskou uličku nalez-
neme přibližně na pomezí 
„Sudánu a Egypta“.
Pátračům ještě prozradí-
me, že průčelí na fotografi i 
z Malé Strany se před 75 lety 
stalo pro kreslíře Jana Fis-
chera předlohou k jednomu 
z prvních Foglarových příbě-
hů Rychlých šípů. Tajuplná 
staroměstská ulička z dru-
hého snímku zase připomí-
ná dobrodružství z románů 
o ježkovi v kleci. (ajf)

Malá 
Strana

Staré 
Město

1
2 1 2

Mapa památkové 
rezervace Prahy 1

Ředitel 
paroplavby 

zve na 
projížd́ku

Štěpán 
Rusňák

Milí Staroměšťáci, připravili 
jsme pro vás sedm plaveb, 
se kterými poznáte celou 
Vltavu od Slapské přehrady 
až po Mělník. A to dokonale - 
i s naučným výkladem!!! 
Kdo předloží v kanceláři PA-
ROPLAVBY lodní lístky ze 
všech sedmi plaveb v letošní 
sezóně s razítkem, získává 
kromobyčejně dobrou SER-
VÍROVANOU VEČEŘI S DE-
GUSTACÍ VÍNA.
Večerní Prahu si můžete užít 
i z paluby parníků VYŠEHRAD 
a VLTAVA kotvících pod Tan-
čícím domem. Točíme Pils-
ner Urquel 12° a Gambrinus 
10°, podáváme nejlepší vína 
z moravských vinic a míchá-
me koktejly. AHOJ!

Štěpán Rusňák

Seznamte se: Tohle je Vltavská sedmička

● Od srpna vyplouvá maha-
gonová elektroloď VLASTA 
z přístaviště HOLLAR na 

okružní plavby mezi ostrovy 
Žofín, Dětský a Střelecký. 
● Na palubě parníků Paro-
plavby si můžete užít výklad 
namluvený známými herci, 
podbarvený ukázkami Sme-
tanovy Mé Vlasti. 
● Parník Vyšehrad vypluje do 

konce sezóny ještě 5x na Sla-
py 17., 24. a 31. 8. a 7. a 14. 9.
 ● Kupte si lodní lístek „ALL 
INCLUSSIVE“ - čeká vás 
oběd v primátorském salon-
ku, prohlídka parního stroje, 
vyzkoušení kormidlování lodi 
a dárek od posádky.

● Na konci prázdnin otvírá-
me nové přístaviště v Čertov-
ce se vstupem z muzea KAR-
LA ZEMANA. 
● Výtěžek z akce „se slonem 
na parníku“ míří do pražské 
zoo na odstranění povodňo-
vých škod.

Novinky od 
kormidla

VLTAVSKÝ HLASATEL Pražská paroplavební 
společnost

1. Plavba Čertovkou a Praž-
skými Benátkami na ekologic-
ké lodi NEMO a ručně vyrábě-
ných mahagonových člunech 
s elektropohonem (290 Kč).
2. Plavba z Kampy ke Štva-
nici na historickém parníku 
VLTAVA (250 Kč).
3. Plavba od Čechova mos-
tu Smíchovskou komorou 
pod Vyšehrad (350 Kč).
4. Plavba z Rašínova nábře-
ží komorou Mánes mezi ostro-
vy nad Starom. jezem (190 Kč).
5. Plavba z Rašínova ná-
břeží, Kampy a náplavky Na 
Františku do zoo (160 Kč).
6. Tradiční plavba na Sla-
py na parníku VYŠEHRAD 
(390 Kč).
7. Celodenní plavba na 
Mělník na parníku VYŠE-
HRAD  (590 Kč).

Parník Vyšehrad

inzerce

www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prazske-benatky.cz, www.prague-fi ne-dining.cz
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Na obrázku vlevo je náměstí před budovou protkáno kolejemi.

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

1940 DNES
Palác U Hybernu (náměstí Repubiky)
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KDE TO JE

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

Pracovník 
měsíce

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

SRPEN

adnice podpořila ak- 
ci, díky které prožijí 
děti z dětských do-

movů nevšední víkend na 
jezdeckém ranči U jelena 
nedaleko Brna. Iniciáto-
rem je organizace Free-
dom Riders Club, která 
potřebný fi nanční dar 
v podobě dárkového po-
bytového poukazu předala 
spolu se starostou Prahy 

1 Oldřichem Lomeckým 
Nadačnímu fondu ŠANCE 
Pavlíny Němcové. 
„Jsem rád, že mohou děti 
vyrůstající bez rodičů 
prožít něco, na co roz-
počty dětských domovů 
bohužel nestačí,“ řekl 
starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký, který se sobotní 
jízdy koní pro děti v cent-
ru Prahy zúčastnil.

Posláním Nadačního fon-
du Šance Pavlíny Něm-
cové je podpora sociálně 
a společensky znevýhod-
něných skupin a jednot-
livců a rozvíjení jejich 
nadání, vloh, schopností, 
talentů a zájmů. 
Zaměřuje se zejména na 
děti z dětských domovů, 
děti v pěstounské péči, 
případně handicapova-

né děti, mládež a seniory 
v oblasti volnočasových 
aktivit, zájmové činnosti, 
umělecké činnosti i v ob-
lasti školního vzdělání. 

Pěkný dárek pro děti 
z dětských domovů: koně
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Koně se 
svými 
jezdci

TV Praha 1
www.praha1.tv

Nová videa 
na TV Praha 1

Nenechte si ujít nová 
svěží videa v internetové 

televizi Městské části 
Praha1. www.praha1.tv

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Martina 
Šturcová       

Faktura za fakturou, to je 
věc, kterou paní Šturcová 
zná velmi dobře. Je to vel-
mi milá účetní, která umí 
vždy poradit a nedělá jí 
problém vysvětlovat i po 
několikáté stejnou věc. 

Účetní   

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

posta@praha1.cz

Modelka 
Němcová

Víte že...
Největší ranč na světě 

je velký asi jako Morava. 
Leží v Austrálii a jmenuje 
se Anna Creek Ranch.

Kabelka plná 
obroku

Okované 
kopyto
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Příběhy domu Starého Města

Prostorný byt ve 2. po-
schodí obývala Pavla 
Vaňásková, vdova po 
vrchním policejním ra-
dovi Josefu Vaňáskovi 
(byl předlohou pro slav-
ného radu Vacátka). 
Stejně jako v Křemenco-
vě 2, což byla poslední 
adresa manželů, vychá-
zela na procházky oděna
do elegantních šatů s klo- 
boučkem na hlavě a v čer-
nobílých střevících. 

Ostrovní ulice č. 19
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Pavla 
VaňáskováOstrovní 19

Po smrti manžela 
se jí zhroutil svět
Herečka Věra Ferbasová, která bydlela na Václavském ná-
městí, rozdávala radost, dobrou náladu a smích. V době 
svého mládí byla miláčkem publika takového kalibru, že se 
o ní v roce 1938 psalo dokonce jako o „nejoblíbenější hvěz-
dě českého fi lmu“.

Víte že...
U Buriana měla jako 

začátečnice gáži 1500 
Kč, což bylo víc než Fili-

povský nebo Plachta. 

Vaše advokátní poradna

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

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Advokátka se sídlem v Praze, Malá Strana, Michnův palác Tyršova 
domu, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498, e-mail: krobovahasova
@post.cz, www.advokatka-krobova.cz

JUDr. Monika Krobová - Hášová

prokázat původ tabáku 
a zejména jeho zdanění, 
pokud doklady nemáte. 
Státem vyměřená daň je  
velmi vysoká a každého, 
kdo nezdaněné tabáko-
vé výrobky přechovává, 
čeká obvinění z trestné-
ho činu.

Na setkání s herečkou 
vzpomíná spisovatel On-
dřej Suchý: 
„K Novákům přiběhla roz-
tomile energická drobná 
dáma (bylo jí tehdy něco 
přes 58 let). Otrávený 
vrchní postavil přede mne
pivo a otočil se na paní 
Ferbasovou: Co to bude? 
Usmála se na něj a poví-
dá: Já chci čaj do šálku; 
jenom malej. Vrchní se 
zamračil a zahučel: Půl 
čaje nedáváme a do šál-
ku teprv ne! Udělala na 
něj roztomile udivený ku-

kuč a s klidným úsměvem 
odpověděla: Tak víte co, 
pane vrchní? Trhněte si 
nohou a doneste mi velký 
pivo!“

Věra Ferbasová se naro-
dila 21. 9. 1913 na Ho-
řicku v Sukoradech jako 
dcera středoškolského pro-
fesora. Vyrůstala v Plzni, 
kam byl tatínek přeložen. 
Do Prahy Věra odešla ve 
20 letech. V Divadle Vlas-
ty Buriana se přes inzerát 
ucházela o místo sekre-

tářky, ale záhy ji Vlasta 
Burian pozval na jeviště 
jako záskok. Ještě před 
válkou natočila celkem 
44 fi lmů.
„Nějaký čas po válce za 
mnou přišli, že prý bych 
měla být někde organi-
zovaná. Já ale politice ni-
kdy nerozuměla. Protože 
jsem bydlela na Václav-
ském náměstí, šla jsem se 
přihlásit tam, kam jsem 
to měla nejblíž - do stra-
ny národně sociální. Brzy 
nám zkonfi skovali maje-
tek, sebrali byt, zaplatili 

jsme půl miliónu pokuty, 
manžel byl čtyři roky za-
vřený,“ vzpomínala býva-
lá buržoazní hvězda.
V polovině 50. let se 
s manželem architektem 
Josefem Pálkou přestě-
hovala do Ládví u Prahy. 
Domek kdysi užívala jako 
letní byt její kolegyně he-
rečka Růžena Nasková. 

Před fi lmovou kameru se 
paní Věra vrátila malými 
roličkami na konci 50. let. 
V Ládví bydleli s fenou Ha-
fíkem a kocourem Rum-
cajsem (jméno dostal asi 
jako upomínku na rodné 
Jičínsko). 
Paní Věra byla důvěřivá, 
a tak po smrti svého man-
žela přišla nejen o maje-

tek, ale nakonec i o dům 
samotný.
Závěr svého života prožila 
sama, bez svých mazlíčků-
nakonec v garsonce v pa-
neláku.
Když dne 4. srpna 1976 
zemřela, nikdo si několik  
následujících dní toho 
ani nevšiml. Odešla dva 
roky po uvedení komedie 
Jáchyme, hoď ho do stro-
je!, kde zahrála skvělým 
způsobem tetičku Luďka 
Soboty.
Pochována je na hřbitově 
v Jičíně. 

Paní Věra 
v roce 1973

Svatební 
den

Inzerát
Dům
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Kalendárium 
Starého Města
SRPEN - ZÁŘÍ

● Vojtěch Hynais 
*14. 12. 1854 Vídeň 
†22. 8. 1925 Praha
Malíř, autor opony Národ-
ního divadla.

● Antonín Sova 
*26. 2. 1864 Pacov 
†16. 8. 1928 Pacov
Básník. V letech 1918 - 1925 
bydlel na Starém Městě 
v Široké 11.

● Otakar Ostrčil 
*25. 2. 1879 Praha 
†20. 8. 1935 Praha
Skladatel a dirigent. Šéf 
opery Národního divadla.

● Miloš Kopecký 
*22. 8. 1922 Praha 
†16. 2. 1996 Praha
Herec. Bydlel na Starém 
Městě.

● Antonín Řivnáč  
*23. 10. 1843 Praha 
†27. 8. 1917 Praha
Knihkupec. Obchod měl 
nejprve v někdejším Nos-
tickém paláci Na příkopě, 
později na Ferdinandově 
(dnes Národní) třídě. 

● Vojtěch Náprstek 
*17. 4. 1826 Praha 
†2. 9. 1894 Praha
Vlastenec, mecenáš. Bydlel 
na Betlémském nám. 

Vojtěch 
Hynais,
malíř

Miloš 
Kopecký, 

herec

Antonín 
Řivnáč, 

knihkupec

Vojtěch 
Náprstek,
vlastenec

Po smrti manžela 
se jí zhroutil svět

Věra Ferbasová krátce 
poté, co získala titul 
Miss Plzeň

Poskytuje právní služby za pře-
dem odsouhlasených a pro klienta        
dostupných fi nančních podmínek.
Oborníci kanceláře Vás provedou nejen soud-
ním a trestním řízením, ale pomohou i s rozvo-
dem, vypořádáním spol. jmění manželů, spory 
při dědictví, neplatně rozvázaným pracovním 
poměrem, nákupem či prodejem nemovitosti vč. bezpečné ad-
vokátní 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 od-
měna kanceláře je zpravidla s klientem sjedná-
na tak, že jí náleží jen při vymožení pohledávky.

O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI 
V PRAZE 8 - KARLÍNĚ

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.

Náboženská obec Církve 
československé husitské 
zve na pravidelné bohoslužby           
v neděli v 10 hodin, které se 
konají v chrámu sv. Mikulá-
še na Staroměstském ná-
městí. Na varhany doprovází 
prof.  Bohumír Rabas a MgA. 
Michal Hanzal.

Bohoslužby v chrámu 
sv. Mikuláše

Farní úřad CČSH, Praha 1 - Staré Město
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Malostranských novin a Staroměstských novin. Web: www.kampanula.cz

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Charitaredakce@StaromeStSkenoviny.eu

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

● Srpen
Poznávací hra Po afrických
stopách Rychlých šípů.

● Středa 11. září
V 17.17 h bude Učená 
toulka - Staré pověsti čes-
ké, Vyšehrad. Sraz u Tá-
borské brány. Přednáší 
Richard Händl.

● Středa 18. září
Prostřený stůl na Bet-
lémském náměstí v rám-
ci II. Betlémské kulturní
noci. Výstavy, promítání 
a koncerty v mnoha ga-
leriích, klubech, kinech 
a muzeích v okolí…

● Středa 25. září
V 17.17 h toulka za sv. Vác-
lavem. Ing. Jan Zemánek. 
Muzeum Karlova mostu.

● Neděle 29. září
Dokončení velké skautské 
hry Po afrických stopách 
Rychlých šípů.

● Středa 9. října
Učená toulka č. 13/II. 
S Rychlými šípy do Malo-
stranských stínadel. Sraz 
v 17.17 h před Muzeem 
hudby.

● Čtvrtek 24. října
Benefi ce pro Artevide. 
Koncert.

● Sobota 9. listopadu
Stylový malostranský can-
drbál v Malostranské be-
sedě. Pořádá SOPMSH. 
KampaNula podporuje.

● Listopad
Další Učené toulky...

Naše akce
Co pořádáme nebo podporujeme

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. 

Velitel toulky Jaroslav 
Rybář ji situoval do pro-
středí Malé Strany a ná-
zev rozšířil o podtitul 
„z našeho života“. Pro vel-
ký rozsah materiálu byla 
toulka rozdělena do čtyř 
tématických částí.
1. Magické a tragické 
z hlediska OPBH. Údrž-
ba bytového fondu Malé 
Strany za normalizace.
2. 30 roků samoty.
Vedoucí úloha OPBH při 
správě nemovitostí.
3. Jak se kazila Malá 
Strana. Úloha OPBH ve 
Třetím odboji.

4. Z Petřínských lesů, 
vod a strání.
Středeční chvilka poezie 
s přihlédnutím na teh-
dejší kulturní život Malé 
Strany.

Díky výše zmíněnému deš-
tivému počasí jsme mohli 
bez výčitek redukovat vel-
kou část toulky v útulném 
prostředí kavárny Čas. 
Byl nechán kolovat vzo-
rek tehdejšího úplatku. 
Jak řekl na závěr jeden
z účastníků a očitý pa-
mětník doby Alan Pajer: 
„Stálo to za to!“

J. R. v.r.

Tajné dějiny OPBH 
Malé Strany
Za deštivého počasí uskutečněna dlouho 
odkládaná a s napětím očekávaná toulka  
Tajné dějiny OPBH. 
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Historik OPBH 
Jaroslav Rybář 
(uprostřed)

KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně 
i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Cita-
dela 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.

Učená toulka 
číslo 16

Pan 
Rybář

VÝZVA  -  OZNÁMENÍ  -  POZVÁNKA
V rámci akce Betlémská kulturní noc KampaNula 

pořádá a zve na benefi ci s názvem

B E T L É M S K É   N Á M Ě S T Í
Praha 1,  Staré Město

K „prostírání dobrot na společný stůl“ i spon-
zoringu vyzýváme  instituce, podniky, fi rmy, 

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…

www.kampanula.cz

Krleš!

Betlémská 
kulturní noc

Druhý   ročník Open Air 
Arény na Betlémském ná-
městí vyvrcholí  ve  středu 
18. září BETLÉMSKOU  
KULTURNÍ  NOCÍ, které 
se spolu s Galerií Jarosla-
va Fragnera účastní další 
dvě desítky galerií, kaváren 
a dalších kulturních orga-
nizací včetně galerií U Prs-
tenu či Fotografi c. 
Prostřený stůl na Bet-
lémském náměstí chys-
tá KampaNula.
Kino Ponrepo a Standard 
Cafe připraví fi lmové pro-
jekce. 
Nově bude do programu 
zahrnut i nedaleký Domi-
nikánský klášter a kostel 
sv. Jiljí. 
Na dvoře Náprstkova mu-
zea vystoupí zpěvačka Eva 
Vrbková, dvůr Galerie 
Jaroslava Fragnera bude 
hostit legendární rockovou 
kapelu Krausberry…

Patron Betlémského 
náměstí Vojta Náprstek

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. Předprodej:

PROSTŘENÝ  STUL
(výtěžek pro zdravotně postižené Prahy 1)

v středu 18. září  2013 od 18 h

VÝZVA  -  OZNÁMENÍ  -  POZVÁNKA
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Komentáře, básně, glosy, minifejetony
Milí čtenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Dopis

Dopis

Pochvala pro 
Staroměstské 

noviny

elmi děkuji za vaši 
vtipnou a rychlou 

reakci na moji žádost 
o křížovku pro nenároč-
né. Udělali jste mi radost 
a určitě ne jen mně. Vaše 
noviny jsou každoměsíč-
ním rozjasněním všední-
ho dne. 

Lenka Vršanská

Staroměstské noviny, 
červenec 2013

Vážená redakce, 
dovoluji si vyjádřit se ke 
glose „Býti památkářem“ 
v červencovém čísle Sta-
roměstských novin. 
Autorem zmiňovaný „zá-
kon o Pražské památkové 
rezervaci“ ve skutečnosti 
není zákonem, ale jedním 
z mnoha tzv. podzákon-
ných předpisů v oblasti 
památkové péče.

Petr Šusta

V

Glosa
Staroměstské 

náměstí

la otázka, kolik bylo na 
Staroměstském náměstí 
vlastně popraveno čes-
kých pánů. Jestli dvacet 
sedm, nebo dvacet osm. 
Jak by dneska probíhala 
exekuce tehdejší české 
elity? Průběh bude určitě 
jiný. 
Kdyby totiž čeští páni 
viděli, jak dnes vypadá 
Staroměstské náměstí, 
všechny je raní mrtvice 

dřív než je přivedou na 
popraviště. Kat Mydlář 
může maximálně už jen 
pitvat. Není divu. Koně 
v kočárech stojí se svěše-
nými hlavami, jako když 
čekají, až na ně přijde 
řada u řezníka. 
Mezi chodci se mota-
jí pojížděči na zařízení 
s názvem Segway. Majite-
lé jejich půjčoven prohla-
šují, jak jsou bezpečné. 

Tak proč všichni uživate-
lé mají přilby, když je to 
tak bezpečné? Navíc po 
náměstí postávaj něco 
jako plastové rikši. K těm 
vám mohu říci: Tak debil-
ní zařízení tady snad ještě 
nebylo. 
Do toho lidé musí ob-
cházet bělobou napláca-
ná individua, co se snaží 
imitovat sochy. Prodejní 
stánky se svým vzhledem 

hodí někam na náplavky 
na kraji Prahy a ne ke Sta-
roměstské radnici.  I když 
co na tom, pokud se stále 
najdou trdla, co si za pa-
desát korun kupují trdla. 
Tak nevím, jestli diskuto-
vaný návrat Mariánského 
sloupu do takového pro-
středí není ve skutečnos-
ti urážkou Mariánského 
kultu.

Srpen 2013
V minulém čísle Staro-
městských novin se řeši-

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Reakce na 
glosu Býti 

památkářem

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

Navštivte Včelařskou prodejnu v Křemencově 177/8, která se nachází v budově Českého 
svazu včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

Internetový obchod

Recept na dlouhověkost známý 2400 let:
Nerozčiluj se, pij mléko s medem, pěstuj divadlo, 
gymnastiku a dožiješ se klidného vysokého věku!

Adresa prodejny: 
Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město, 110 00
Telefon: + 420 224 934 344 
E-mail: obchod@vcelarskaprodejna.cz
Provozní doba:
Pondělí 8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h
Úterý    8.30 - 12.30 h, 13 - 17.30 h
Středa   8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

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

www.vcelarskaprodejna.cz ▪ www.vcelpo.cz ▪ www.vcelarskastanice.cz
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Kulturní nástěnka    
SRPEN - ZÁŘÍ

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Hudba - Čt 29. 8. v 21 h - PETR KALAN-
DRA MEMORY BAND - Blues Sklep, 
Liliová 10 - Hitovky, ale i méně známé sklad-
by z repertoáru P. Kalandry, Marsyas nebo 
ASPM. www.bluessklep.cz

Divadlo - 30. a 31. 8. v 16. 30 h a v 19. 
30 h, 1. 9. v 16. 30 h, 3., 4., 10., 11. 9. 
v 18. 30 h  - MIKULÁŠOVY PRÁZD-
NINY - Spolek Kašpar, Celetná 17 - 
www.divadlovceletne.cz
 
Výstava - Od 2. do 14. 9. - MICHAL 
PŘIKRYL: ENERGIE KRAJINY - 
Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3 
(ve dvorku) - Obrazy. Více informací na-
jdete na: www.guzk.cz

Dětem - St 4. 9. v 15 h - DIVADÉLKO 
ROMANETO: VODNICKÁ POHÁD-
KA - Dům dětí a mládeže Bílá hora, Pra-
ha 6 - Pohádka o lásce vodnické s písnič-
kami. Info: www.divadelkoromaneto.cz

Divadlo - So 7. a čt 12. 9. v 19 h - 
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY - Národní di-
vadlo, Ostrovní 1 - Shakespeare v režii 
M. Čičváka. P. Beretová, D. Matásek...
www.narodni-divadlo.cz

Divadlo - Pá 13. 9. v 19 h - HRDÝ 
BUDŽES - Divadlo Bez zábradlí, Jung-
mannova 31 - Vynikající Barbora Hrzáno-
vá v roli žákyně 2. třídy v době normaliza-
ce. Info: www.bezzabradli.cz

Jiří Krejčík odešel 
do fi lmového nebe

Slavný český režisér, scé-
nárista a herec Jiří Krej-
čík zemřel 8. srpna ve 
věku 95 let. Režíroval na-
příklad fi lmy Penzion pro 
svobodné pány či Svatba 
jako řemen. Jako herec se 
objevil ve fi lmu Pelíšky. 

V roce 1998 získal České-
ho lva za umělecký přínos 
českému fi lmu. „Byl to 
krásnej člověk, kterej měl 
rád ty starý časy,“ řekla 
s dojetím herečka Simo-
na Stašová (ABC, Diva-
dlo Bez zábradlí atd.).

Muzikál o Olmerové 
má premiéru

Původní muzikálové před-
stavení, inspirované živo-
tem fenomenální zpěvačky 
Evy Olmerové s názvem 
Nezemřela jsem, má 7. září 
premiéru v Divadle v Dlou-
hé. V roli Evy Olmerové 
uvidíte Zuzana Offen-
bartl Dovalovou.

Změny v Divadle 
Na zábradlí

Po dvaceti letech odešla 
z vedení divadla Dou- 
bravka Svobodová. Od 
září nastupuje nový ředi-
tel Petr Štědroň, který 
vzešel z výběrového řízení. 

Dora Viceníková se stá-
vá novou uměleckou ředi-
telkou. Svou první sezónu 
nazvali Tradice v novém.

Do divadla 
o prázdninách 

Divadlo Bez zábradlí 
láká diváky na svá před-
stavení a koncerty také 
o letních prázdninách. 
Např. 28. srpna zde za-
hraje oblíbená kapela Če-
chomor v čele s Fran-
tiškem Černým. 
 
Pozvánka na výstavu 

Sigmund a Franz
Nenechte si ujít výstavu 
grafi ka Jiřího Slívy s ná-
zvem Sigmund a Franz, 
která je k vidění ve Spo-
lečnosti Franze Kafky v Ši-
roké ulici 14 do konce září. 
Vernisáž výstavy proběhla 
1. srpna k příležitosti 48. 
mezinárodního kongresu 
Psychoanalytické asociace 
v Praze.

Simona 
Stašová

HEREČKA

František 
Černý
ZPĚVÁK

Eva 
Olmerová

ZPĚVAČKA

Českého lva za dlouholetý umělecký přínos v roce 1998 
převzal Jiří Krejčík prý se smíšenými pocity.

Zápis na školní rok 2013/2014 je od pondělí 
2. září do čtvrtka 19. září.
Vždy od pondělí do čtvrtka 15 - 18 hodin.

V týdnu od 9. do 13. 9. vás zveme na dny ote-
vřených dveří! Vyzkoušejte zdarma kroužky 
pro děti dle rozvrhu na www.hafstudio.cz.
HaFstudio pořádá kurzy, kroužky, dílny - výtvarné, he-
recké, hudební, dětské divadlo, muzikál… pro děti od     
2 let, mládež a dospělé. 

Novinka!!! 
Zpívání pro nastávající 
maminky, pro maminky 
a miminka, pro děti 
a maminky!

Adresa:
Praha 1, Ostrovní 16
Mobil: 
603 181 001

HAF studio
výtvarné  hudební  divadelní

Zápis a den otevřených dveříZápis a den otevřených dveří

www.hafstudio.cz

Dětské studio Zahrada je školička
pro děti ve věku 1 - 3 let a 4 - 6 let.  
Děti podporujeme v přirozeném objevování a učení.
Po 16 h možnost kroužků. 
Otevřeno po až pá 7.45 - 16 h. Zápis celoročně. 
Karmelitská 25, Malá Strana, vchod do Vrtbovské zahrady,   
v průchodu napravo 1. patro

Nemáte školku? 
Přiveďte děti k nám! 

E-mail: haf@hafstudio.cz 

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

PŘÍMĚSTSKÝ
 TÁBOR

www.ekytky.cz, t.:
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Kabaretní a divadelní herečka
Xena Longenová 

Slavné místní ženy

X ena Longenová 
(1891 – 1928) chtěla
být absolutní hereč-

kou. Když neměla mož-
nost hrát na scéně, hrála
v životě.  S manželem Artu-
rem Longenem vystupo-
vala na různých scénách 
a kabaretech, např. v Lu-

cerně, Montmartru, Čer-
vené sedmě a dalších. 
Svůj život ukončila sko-
kem z okna v noci z 22.
na 23. května 1928 v Bo-
řivojové ulici. Dojemný 
smuteční proslov nad 
hrobem pronesl její ka-
marád Egon Erwin Kisch.

Emil Artur 
Longen, 
manžel

Vlasta 
Burian, 

principál

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

Franz Kafka: Proměna /XIII./
MINULE:  Řehoř Samsa leží na koberce a mává 
krovkami. Jedno ví jistě: Nesmí nikoho pustit dovnitř.

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

A
Polízanice

 Řehořovi se 
zdálo, že by 
bylo mnohem 

rozumnější, kdyby ho 
teď nechali na pokoji 
a nerušili ho pláčem 

a domlouváním. Ale 
právě ta nejistota dru-
hé skličovala a omlou-
vala jejich chování.
„Pane Samso,“ zvolal 
teď prokurista zvýše-
ným hlasem, „copak se 
děje?

Co má na to Řehoř říct? 
Že je brouk? Jak tahle 
polízanice dopadne?

Dozvíte se příště!
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Egon Erwin 
Kisch, 

kamarád

Koutek pro chytré hlavyKoutek pro chytré hlavyKoutek pro chytré hlavy

Otázka: Kde je na Starém 
Městě dům, který má ve 
štítě znamení bílého páva, 
pozorujícího svůj ocas?
Nápověda: Hledejte v ulici 
Celetná.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM! 
Své fotky tajných míst posílejte sem: 
redakce@staromestskenoviny.eu
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Minule: Dům U Bílého orla, Ry-
tířská 6, Staré Město Správně: Jan 
Kadeřábek, Alena Fraňková.

Co nového 
za vodou[ [

Čerstvé zprávy z vesnic 
na druhé straně řeky

Malostranské noviny 
vycházejí vždy 1. dne v mě-
síci v nákladu 10 tisíc 
výtisků. K mání jsou zdar-
ma na 50 odběrních mís-
tech, například Akademii 
věd na Národní.

Noviny na internetu: 
www.

malostranskenoviny.eu

Sudoku pro  
nenáročné
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PRO LÍNÉ        LÍNĚJŠÍ

Inzerujte ve Staromestských novinách 
snadno pomocí mobilního telefonu
JEDNODUCHÝ NÁVOD: Napište esemesku v tomto tvaru: 

SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu pošlete na telefonní 
číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Zednictví Dušek. 
Vnitřní a venkovní obkla-
dačské práce, rekonstruk-
ce bytů, vnitřní a venkovní 
odvlhčování chat a chalup 
proti plísni osvědčenou 
metodou. Dlouholetá pra-
xe. Tel.: 723 968 656. 

●Hledám práci. HPP 
nebo dlouhodobou brigá-
du v menší kuchyni, jídel-
ně, čištění zeleniny, ruční 
mytí nádobí. Dále v ob-
chodě - doplňování zboží. 
Zahradní práce. Tel.: 728 
526 590.

●Fotograf Petr Krejčí 

nafotí a zhotoví portrét, 
reportáž, rodinnou osla-
vu. Fotografování dětí. 
Fotokurzy. Profesionální 
přístup, ceny mírné. 27 let 
praxe. Eng, Rus. Újezd 30. 
Tel.: 723 510 152. 
www.krejcipetr.cz

●Hudební agentura 
RM PRODUCTION nabí-
zí hudbu všech žánrů pro 
nejrůznější příležitosti: 
narozeniny, svatby, firem-
ní akce, restaurace, hote-
ly. Tel.: 604 892 103.  

●Brno - Praha a zpět. 
Pohodlně, bezpečně, spo-

lehlivě za 3000 Kč, vozem 
vyšší střední třídy. Pro 
stálé zákazníky sleva, věr-
nostní bonusy, dárkové 
certifikáty. Tel.: 777 122 
009. 

●Kamnářství Bitala. 
Stavby a rekonstrukce ori-
ginálních klasických krbů 
a kamen. Tel.: 606 226 
125. www.kamnarstvi.cz.  

●Včelpo. Váš prodejce 
tradičních českých včelích 
produktů a včelařských 
potřeb v centru Prahy, 
Křemencova 177/8. www.
vcelarskaprodejna.cz.

snadno pomocí mobilního telefonusnadno pomocí mobilního telefonu
HOSTINEC U ROTUNDY

Tradiční česká hospoda 80. let
Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

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

Telefon:
224 227 227

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

inzerce

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

777 556 578 
nebo e-mail: inzerce@ 
staromestskenoviny.eu

VÝZVA  -  OZNÁMENÍ  -  POZVÁNKA

V. MALOSTRANSKÉ  VINOBRANÍ 
DOZVUKY  HORŇÁCKÝCH  SLAVNOSTÍ

v sobotu 21. září  2013

 Komunitní centrum Kampa, Biograf - Letní polo-
ha, kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy  

opět pořádají a zvou, zároveň

park Kampa -  Malá  Strana, Praha 1
Od 14 h: Sklizeň „malostranského vína“.

Košt burčáků a vín, klobás a slivovice z Moravy 
a Čech, do noci hrají, zpívají a tančí

Horňácká cimbálová MUZIKA MARTINA HRBÁČE 
a další muzikanti, zpěváci a tanečníci z Horňácka. 

VYZÝVAJÍ K PODPOŘE - SPONZORINGU 
instituce, podniky, fi rmy, osobnosti, občany, kteří 
chtějí pomoci uskutečnit tuto jedinečnou folklór-

ní, již tradiční akci!

Spolupořádat a podpořit již slíbili: 
MČ Praha 1, Městská policie P1, ČOS - Sokol, KampaNula, 

Malostranské noviny, SOPMSH, Agentura AV, Sbor dobrovol-
ných hasičů Praha 1, Vojanovy sady, restaurace, kavárny 

a vinárny z Malé Strany, starosta MČ Praha 1  Oldřich 
Lomecký, starosta MČ Prahy 8 - Tróje Tomáš Drdácký… 
Záštitu dal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

V I T A J T E !
Info: Barbara Šabachová, tel.: 777 313 374 

www.kckampa.eu



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

TeeVee, Běhounská 18.

Seženete i v Brně

inzerce

Zvířata 
Starého Města

Posílejte podobné fotky
redakce@staromestskenoviny.eu

VELBLOUD

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

Začaly opravy 
jeho sousoší 
na Staro-
městském 
náměstí.

Mistr Jan Hus
Zapálený kazatel

„I když jsem Slovák 
a navíc na dovolené 
v Egyptě, mám rád 
Prahu a historii.“
Samuel Galbáč, 

student, Slovensko

Proč čtu„

Přímo na Starém Městě 
sice nežije, ale mnoho 

místních obyvatel ho má 
docela rádo.

Sloupek Václava Koubka
HARMONIKÁŘ Václav
Koubek si rád žije na
Starém Městě Na 
Můstku. 
Jak sám říká, odjíždí, 
jen když musí a když 
už musí, tak hurá do 
veselých Chotěmic. 
Teď píše pro STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY po-
vídky, které velmi rádi
uveřejňujeme. 

ez žen působi-
li všichni jako 
pohyblivá mo-

hutná sedlina chlévské 
mrvy. Vzal jsem 
za vděk pozvání 
důstojníků, kte-
ří mě sem vzali 
před mrazem, 
neboť jsem ne-
byl o Silvestru 
vpuštěn do místní vi-
nárny. Stal jsem se tak 
prvním civilistou, který 
navštívil tato kasárna. 
Možná z nudy, snad 
ze soucitu mi chtěli 
pomoci. V lóžích mezi 

mramorovým zábrad-
lím byl rozestřen velký 
důstojnický stůl. Ho-
nosný raut masa, sýrů,

zeleniny a pře-
devším lahví 
vodky, šampaň-
ského a koňaku. 
Byl jsem sledo-
ván celým sá-
lem přiopilých 

vojáčků. Hleděli na 
mne jako na ženu. Se-
děl jsem a pil, unášen 
atmosférou, když mne 
jeden z důstojníků vy-
zval k tanci. 
Pokračování příště

Seriál

B

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

OBRÁZEK 1: - Prosím, pane šéf, 
podívejte, tohle všehno slečna 
Forhaňková včera zkazila u psací-
ho stroje. 

vÁclav 
koubek

 www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

autorskÉ 
knihy a cd 
na dobÍrku

Mužíci (II.)
Koubek

Příští číslo vychází
15. září

- Ať přijde! Pošlete ji ke mně! Ta 
si to ale pěkně vypije!
OBRÁZEK 2: Jak si to slečna 
Forhaňková pěkně vypila!

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na re-
cepci, tel. 221 403 111. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  Národní 
kavárna - restaurace, Národní 11, tel. 602 324 804. Centrum Franze Kafky, 
Široká 14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10, tel. 222 220 681. Divadlo 
Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmartre, 
Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, Týnská 6, tel. 224 827 808. Restau-
race Konvikt, Bartolomějská 11, tel. 224 247 033. Antikvariát Ztichlá klika, 
Betlémská ul. 10 - 14, tel. 222 221 561. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické 
nám. 3, tel. 608 149 042. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, 
Týnský dvůr 57. Obchod pro děti Coolkids, Haštalská 21. Pizzerie Ruganti-
no, Dušní 4.   Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café 
NONA, Nová scéna ND,  Národní 4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24. 
U Rudolfi na, Křižovnická 10, tel. 222 313 088. Bar Konírna, Anenská 11. 
Friends Coffee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Re-
staurace Gurmán Flint, Křižovnická 12. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. 
Rotax, Revoluční 22, tel. 222 313 520. Nábytek Probyt, Krocínova 5, tel. 224 
218 327. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. An-
tique Starožitnosti Jiří Balaš, Rytířská 21. Restaurace U Kapra, Žatec-
ká 7. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, 
Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Magic Planet, 
Sofi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Restaurace 
a bar Bílkova 13, Bílkova 13. Značkové oděvy Charvátova 11/58. Antikvariáty 
Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. 
Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. 
Café Therapy, Školská 30. Mungobar, Kamzíková 8. Včelařská prodejna, 
Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8. 

odběrních míst46

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

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

místem? Chcete se stát odběrním 

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

TIRÁŽ: Staroměstské noviny č. 8 / srpen 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@staromest-
skenoviny.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.

Zde muže
být váš
inzerát!

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

Letní dárek 
sleva inzerce 20 %

902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 


