Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

STAROMESTSKE
NOVINY
Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 2/ roč. V
15. února 2014

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

NEJHORŠÍ STAROSTA V DĚJINÁCH

Staroměstské
servírky

ZBOURAL

PŮLKU
PRAHY
PROČ?

Kapitán Korda

NA STOP Ě

PANÍ MICHAELA

z hostince U Rotundy
(Karolíny Světlé 17) roztáčí
lahodnou desítku Staropramen
za pěkných 25 Kč.

Policie zabavila vzácné
komiksy malíře, který
je v komatu

95

LET VÝROČÍ


Pražský starosta
Tomáš Černý.
Podrobnosti na str. 6-7

str. 2

inzerce

Zde muže
být váš
inzerát!

JAK JEZDÍ
PARNÍKY

inzerce@staromestskenoviny.eu

na Národní

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

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

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

Poliklinika

Více info na str. 3

sleva inzerce
20 %

podrobnosti na str. 4

Foto: Roman Korda Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

Noviny, které si píší čtenáři sami

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.

Navštivte novou
thajskou restauraci
na Starém Městě
v Dušní ulici.
www.farrango.cz

Více info str. 3

MALOSTRANSKÉ
MASOPUSTNÍ VESELÍ
Sobota 1. března

Sraz ve 13. 30 h
před hostincem
U Černého vola
Více info str. 11
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redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

3°C

ÚNOR: Zima, zdá se letos

nebude. Na Starém Městě
sněžilo letos jen jednou.

Důležité
telefony

Policie:...............................158
Záchranka: .......................155
Hasiči:................................150
Tísňová linka:....................112
Redakce Staroměstských
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

Tuhá paštyka se
zajícem

Vlož na kuthan 4 loty
hovězího loje od ledviny a 4 loty na lístky rozkrájené slaniny...
www.rettigova.lukul.cz

Číslo měsíce
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11. místo na světě
obsadila stanice
metra Staroměstská
v žebříčku CNN

Úvodník

Netopýr ex
machina

M

ohlo to být takové klidné, všední,
prodřímané lednové odpoledne v setmělé
kanceláři.
Pak úředníky, skloněné
nad počítači v kanceláři
u Vltavy, probudil šustot
blanitých křídel.
Pootevřeným oknem (není nic horšího, než přetopená kancelář) vletěl
netopýr, kde se vzal, tu se
vzal, hubený, místy lysý,
chudáček.
Úředníci, dosud rozděleni monitory, se ho ujali,
vykrmili, zkrátka: díky
osamělému letci vytvořili
kolektiv.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin



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

Policie zabavila komiks, v němž
autor Saudek uhodl svůj osud
Národní - Z toho až mrazí! Policie zabavila dne 7.
ledna před aukcí v Topičově salonu originál komiksu Muriel a andělé od
Káji Saudka. Vyvolávací
cena byla 5,9 milionu
korun. Důvodem zásahu
byl spor mezi majitelem
díla a rodinou autora.
Kája Saudek leží od roku
2006 v komatu v motolské nemocnici, kam byl
odvezen, když mu zaskočilo jídlo v krku. Komiks
obsahuje scénu, která
připomíná jeho osud.

Zpravy

Nové zprávy
ze Starého Města
Protestní akce
herců

Národní - Herci v celé
Praze 1 pořádají protestní akce na podporu Činoherního klubu z Ústí
nad Labem. Tamní radnice divadlu odřekla
dotace.

Propuštěný
kotelník zavřel
hotel Evropa

Václavské náměstí Soud na základě stížnosti propuštěného kotelníka poslal hotel
Evropa do insolvence.
Provozovatel
hotelu
prý dluží kotelníkovi
50 tisíc za mzdu.

Kája Saudek

Falešné drahokamy jsou Game, set,
teď k mání za pakatel Mucha

Havlíčkova - Za 100 Kč
za kus budou na prodej
„drahokamy“, které několik českých bank koupilo za 20 miliard Kč.
Kameny tehdy posloužily
jako platba za nesplacené
úvěry. Banky měly dokonce k dispozici znalec-

ké posudky. Kauza byla
v 90. letech minulého
století zametena pod koberec. Že jde o tretky by
přitom odhalil i brusič
kamenů od Kozákova.
„Vzácné“ kameny jsou
k vidění na výstavě Mineralia v Havlíčkově ulici.

Hubený netopýr
mezi úředníky

Obecní dům - Nejvíc
návštěvníků za loňský rok
přilákala výstava plakátů
Alfonse Muchy ze sbírky tenisty Ivana Lendla.
Konala se v pražském
Obecním domě. Za pět
měsíců ji vidělo 185 tisíc
návštěvníků.
inzerce

Staré Město - Pohublý netopýr, který vletěl
koncem ledna do kanceláře u Vltavy, je vzácný. Jde o druh Saviova,
který se u nás nevyskytuje.

Anketa Staroměstských novin Revize a servis

Kdy jste naposledy
postavili sněhuláka?

plynových spotřebičů,
kotlů a kotelen
Nabízíme:
•Plynové kotle - prodej, montáž, servis
•Správu nemovitostí
Volejte: 725 818 719
•Školení bezpečnosti práce Pište: info@wtbservis.cz
www.wtbservis.cz

Markéta
Mališová

Roman
Korda

DANĚ Z PŘÍJMŮ
DO 48 HODIN!
Od 500 Kč.

Petr
Skála

Ředitelka Společnosti F. Kafky

Principál Divadélka Romaneto

Orlojník Staroměstského orloje

„Včera
v Černošicích.
Jeli jsme pro
sníh do Zell am
See. Už roztál.“

„26. prosince
v představení
na Staromáku
z pohádkového
sněhu.“

„Katastrofa.
Před sto lety.
Měl bych se
kát.“

Volejte: 739 057 571

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

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

Radim
Fiala

Slávek
Janov

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Populární herec
a vášnivý kuchař

„Z únorového
poprašku doma
na balkóně,
měřil 7 cm. Nos
měl z mrkvičky.“

„Nedávno u nás
před domem.
Byl ale malinkatý a trochu
od bláta.“

„Včera ze sněhu
v závětří. Jen
bohužel brzy
vzal za své.“

Odborník přes
Rychlé šípy

Telefon:
224 227 227
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redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Stanice metra Staroměstská
mezi nejkrásnějšími světa

Dívka ze str. 3
Bota je
víc než
ploutev!

EXPERTI SE SHODUJÍ: JE TO DÍKY TĚM ZVLÁŠTNÍM BOULÍM

Rok
1914

Foto: Youtube

ště PRŮKOPNICE PLAVÁNÍ
V LODIČKÁCH

Která je dovnitř,
která ven?

Víte, že...
Stanice Staroměstská
byla uvedena do provozu v roce 1978.
Je 28 m pod povrchem.

Stanice Staroměstská
pod Kaprovou ulicí

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

Kaprova ulice - Stanice metra Staroměstská
patří překvapivě mezi
nejkrásnější světa. V žebříčku televizního kanálu
CNN obsadila krásné 11.
místo. Podle odborníků,
které oslovily Staroměstské noviny, se o skvělý
tento úspěch postaraly
především rudé a zlaté
boule, které zdobí její
stěny. Nejen děti při pohledu na ně mírně halucinují a ptají se, zda jsou ty
boule dovnitř nebo ven.
Na prvním místě v žebříčku CNN se umístila stanice metra Toledo v italské Neapoli.

Slečna Květuše Fešná ze Starého Města dotáhla svou posedlost
botami zvanými „lodičky“ až do
vltavských vln.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ
VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH
Protože jde o jediné noviny v celé čtvrti,
které se dají číst. Vycházejí pravidelně
v nákladu 10 tisíc výtisků již od roku
2010. Po celé Praze je přes 50 odběrních míst. Čtenost je odhadována na 40
tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

inzerce

Poliklinika na Národní

Nová thajská restaurace
na Starém Městě
Obědové menu za 130 Kč
Degustační menu
Asijské speciality
Otevřeno denně 11.30 - 23.00 h

Adresa: Dušní 15, Praha 1

Telefon: 224 815 996

www.farrango.cz

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

Vážení a milí spoluobčané!

Poliklinika na Národní nabízí
již přes dvacet let prvotřídní
lékařskou péči v centru Prahy. Vítáni jsou u nás čeští
i zahraniční pacienti. Praktický lékař, internista, zubař,
gynekolog, proktolog, otolaryngolog, androlog, estetický chirurg, ti všichni jsou Vám
ochotni pomoci. Vyhledat můžete i vynikající péči Martina Stránského a docenta Martina Bojara - neurologů, či ortopeda profesora
Tomáše Trče. Zavolejte, rádi Vás objednáme
v nejbližším možném termínu.
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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redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Viníkovi za pád herce mezi
diváky hrozí rok vězení
Jungmannova - Při pádu Robina Hooda do
hlediště byl zraněn herec Jan Kříž a pět diváků
včetně chlapce, kterého
udeřil do hlavy hák uvolněného lana. Herec spadl
mezi diváky z balkónu
z výšky čtyř metrů, když
povolilo lano, které ho
mělo jistit.
Policie před několika dny
již označila viníka: jednoho zaměstnance divadla.
Byl obviněn z ublížení na
zdraví z nedbalosti, hrozí
mu rok vězení. K nehodě
došlo v roce 2012.

Herec
Jan Kříž
jako Robin
Hood

Smetanovo nábřeží Naboural tři auta a zničil i to svoje. Alkohol
z něj byl cítit na dálku,
ale dýchnout do přístroje odmítl. „Já nic nepil,“

tvrdil opilý řidič Octavie
policii. „Jsem Žid a má
víra mi to nedovoluje.
Ochutnal jsem jen několik pralinek.“ Před zadržením se pokusil policii

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost

NOVINKY OD
KORMIDLA
Masopust
na Náplavce

První letošní akcí na náplavce na Rašínově nábřeží bude MASOPUST
NA NÁPLAVCE 1. března,
který pořádá paroplavba
společně s Farmářskými
trhy. Přijďte v maskách,
nejhezčí získá cenu!!!

Nová známka
s parníkem

Česká pošta vydává 11. 7.
novou známku s parníkem František Josef I.

Právo na Juditu

Nedávno odsouhlasená
KONCEPCE PRAŽSKÝCH
BŘEHŮ zajistí nově
všem lodím na Vltavě
volný průjezd pod Judi-

tiným mostem, který byl
doposud blokován. Na
Čertovku poplují v budoucnu pouze tiché elektrolodě.

Velká výstava
uniforem

Paroplavba se zúčastní
velké výstavy rakouskouherských uniforem s kapitánskými uniformami
posádek pražských parníků. Výstava se koná
v Národním technickém
muzeu.
Správná odpověď na soutěž z minulého čísla (Odkdy se říká Kampě Pražské Benátky): Od 18. století. Název přinesl Ital jménem Vedere La Ricchezza.
Podél Čertovky, vyrostla
řada malebných domů. Ital
si zakroutil knír a zvolal:
„To je jako Benátky!“ Cenu
za nejsprávnější odpověď
získává: Miroslav Valeš

&

Otázky odpovědi
NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

Radnice nabízí grant
na opravy domu až
do výše 1,5 milionu Kč!
Vážený pane starosto,
bydlím v domě, kde je třeba něco opravovat, tak
mě napadlo, jestli by na to
radnice něco nepřispěla.
Jiří B., Malá Strana

Zajímavá výmluva opilého řidiče:
Jsem Žid a měl jsem jen pralinky
ujet Křižovnickou ulicí,
ale pronásledoval ho taxikář. Opilce dopadli až
v ulici Pod Karlovem.
Způsobil škodu cca 150
tisíc korun.

Zpravy

Odpověď: Městská část
Praha 1 vyhlásila v půli
ledna grantové řízení,
jehož finanční prostředky jsou určeny na opravy domovního fondu na
území Prahy 1.
Chtěl bych proto touto
cestou vyzvat všechny
vlastníky, spoluvlastníky
a SVJ, aby si promysleli, zdali v jejich domech
není třeba něco opravit či
vylepšit.
MČ Praha 1 jim nabízí
úhradu až 50 % skutečných nákladů s tím, že
maximální výše grantu

KALENDÁŘ AKCÍ
149. PLAVEBNÍ
SEZÓNY

Z nabitého kalendáře vybíráme:

● 29. března: Zahájení plavební sezóny
+ zahájení linky do ZOO
● 18. - 21. dubna: Velikonoce
na náplavce, velikonoční plavby Prahou
● 1. května: Slavnostní zahajovací
plavba oběma parníky na Slapy
● 2. - 4. května: Slavnost českých
růžových vín a klaretů NA NÁPLAVCE
● 17. května: FESTIVAL LIDÉ A ZEMĚ
NA RAŠÍNOVĚ NÁBŘEŽÍ
● 30. a 31. května: FESTIVAL PIVO
NA NÁPLAVCE
● 1. června: PPS DĚTEM - Otevření
expozice vltavských ryb na náplace
● 6. - 8. června: S PAROPLAVBOU
NA PRIMÁTORKY
● 15. - 17. srpna: VELKÁ PLAVBA
Parníkem Vltava do Drážďan

Darujte plavbu parníkem kamarádovi nebo milé. Podrobnosti zde:
www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prazske-benatky.cz, www.prague-ﬁne-dining.cz

pro jednoho žadatele
může být 1,5 milionu korun.
Uzávěrka předkládání žádostí je 5. dubna 2014 ve
13.30 h. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci domů (fyzické, právnické
osoby), spoluvlastníci domů společně (fyzické,
právnické osoby) a společenství vlastníků jednotek - SVJ.
Věřím, že si nenechají ujít tuto jedinečnou
příležitost a že společně
opravíme jejich domy.
Více informací: www.
praha1.cz nebo na tel. č.
221 097 111 (centrála).
Posílejte své otázky na
známou adresu:
redakce@
staromestskenoviny.eu

Ředitel paroplavby
Štěpán Rusňák zve
na projížďku
Milí Staroměšťáci,
Valentýnská zima bývá
střídána obdobím náhlého
přerušení mrazů a mlh zvaným Juliánské oteplení (13.
2. - 16. 2). Naši předchůdci
na palubách pražských parníků říkávali: O SV. JULIÁNĚ SCHOVEJ SÁNĚ (16.
2.), O SV. ŠIMONĚ, SCHÁZÍ SNÍH Z PETŘÍNSKÉ
STRÁNĚ (18. 2.), NA SV.
MATĚJE, PIJE SKŘIVAN
Z KOLEJE (24. 2.).
Na konci února se ale pravilo: SV. EUDOXIE PSA AŽ
PO UŠI SNĚHEM ZAVĚJE (1. 3.). Záhy však nastupuje oteplení: O SVATÉM
TOMÁŠI, SNÍH BŘEDNE
NA KAŠI (7. 3.).
Zahřát se můžete v tomto
období v krásně vytopených salónech našich lodí
u námořnického čaje a svařeného vína. Vyplouváme
každou hodinu od Čechova
mostu. Vydejte se s námi
po hladině Vltavy. Pokorně,
s úctou a pro poznávání.
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redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Úžasný ples seniorů
rozzářil palác Žofín
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz

Pracovník
měsíce
ÚNOR

Dagmar
Koníčková

Vedoucí oddělení obchodu
a služeb

Tančilo a zpívalo se na hity divadla Semafor

Palác
Žofín

Chcete udělat radost
kolegovi? Pošlete jeho
fotku do této rubriky!

redakce@
staromestskenoviny.eu

Víte, že...
Divadlo Semafor
vzniklo v roce 1959,
letos tedy slaví
neuvěřitelných 55 let.

STRUČNĚ
Z RADNICE
Praha 1 hledá hvězdu
Je vám 18 až 25 let, bydlíte v Praze 1 a myslíte si, že
umíte zpívat? Pak se přihlašte do soutěže „Praha 1

Bavily se
všechny generace
hledá novou hvězdu“.
Vítěz si zazpívá na reprezentačním plese Prahy 1,
získá 25 tisíc korun a pomoc při vytvoření profesionální nahrávky. Stačí
vytvořit jednu nebo dvě
nahrávky. Uzávěrka přihlášek je 21. února 2014
Více info www.praha1.cz.

Vítání občánků

Chcete svou ratolest slavnostně uvést
mezi občany naší městské části?
Pak pošlete na radnici jméno a příjmení dítěte,
datum jeho narození a adresu trvalého bydliště
(popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná).

E-MAIL: radka.jirikova@praha1.cz
POŠTA: Odbor Kancelář starosty,
oddělení kultury, Vodičkova 18,
115 68 Praha 1, k rukám Radky
Jiříkové.
Do hlavičky „Vítání občánků“. Každý odesílatel
bude písemně kontaktován.

Moderátoři
Štědrý a Filipovská

Série zabíjaček
na Starém Městě

Na Starém Městě proběhla v minulých dnech pěkná série zabíjaček. Občané si pochutnali na prejtu
a spol. na Kozím plácku,
na Petrském náměstí a na
Uhelném trhu. Hrál jim
k tomu Pražský šraml.

Ilustrační foto: www.Praha1.cz

Populární Ples seniorů se
uskutečnil dne 16. února
tradičně v Paláci Žofín
na Slovanském ostrově.
Tančilo se ve Velkém
i Malém sále.
Přítomné tanečníky potěšily a rozesmály hvězdy
divadla Semafor.
Akci moderovala Pavlína Filipovská s Karlem
Štědrým, zazpívala Naďa
Urbánková, Josef Laufer,
Jiří Helekal a další.
K tanci i poslechu hrál
taneční orchestr Jindřicha Váchy. Předtančení
na hity divadla Semafor
vedla Anička Riebauerová a Jan Karban.

Paní Dagmar zná každý
obchod v Praze 1, ovšem
pozor - nenakupuje, ale
kontroluje! Stejně tak se
zajímá o nabízené služby, turistický ruch, trhy
i dodržování tržního řádu. Její práce je velkým
přínosem. Děkujeme.

Tuto
stránku
sponzoruje
MČ
Praha 1

Úřednická
anekdota

Nový program pro
důchodce

Městská část Praha 1 připravila Program volnočasových aktivit pro seniory
a osoby se zdravotním
postižením, občany MČ
Praha 1 pro rok 2014.
Projekt již schválila Rada
městské části Praha 1.

INFORMAČNÍ
KANCELÁŘE

Prahy 1 jsou tu pro vás!
podávání informací ● příjmová pokladna
(jen Vodičkova ul.) ● ověřování podpisu a opisu
s listinou ● Czech POINT ● podatelna

Vodičkova 19, tel.: 221 097 280

Sekretářka vyjde z šéfovy kanceláře rozcuchaná
a kolegyně se jí ptá: „Co
se ti stalo?“
A sekretářka na to: „To
víš, šéf mi ukazoval, co
počítač neumí!“

facebook stránka
wwww.facebook.com/praha1

Galerie 1
www.galerie1.cz

Měsíčník Praha1
www.paraha1.cz/měsicnik

Otevřeno od pondělí do soboty vždy od 8 h

Malostranské náměstí 22, tel.: 221 097 200
Otevřeno od pondělí do pátku vždy od 8 h

youtube kanál
www.praha1.tv
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Příběh starosty, který si

JUDr. Tomáš Černý byl shánčlivý a pilný vlastenec, ale as
Dnes by to byl klenot. Za zbouráním magické části Prahy zřejmě stojí přátelství tehdejšího pražského starosty Černého a zapáleného zastánce žehu
a vrchního hygienika pana Záhoře.
Na Staroměstské radnici
zasedá vedení města. Na
stolech před přítomnými
radními leží v úhledných
deskách podrobná zpráva hlavního městského
hygienika Jindřicha Záhoře.

Bourat

me, že roku 1890 navíc
Prahu zasáhla povodeň,
která pobořila část Karlova mostu a zaplavila
Staré Město až ke Staroměstskému náměstí.
Druhý důvod byl ﬁnanční: Výstavba nových budov byla skvělou možností pro tehdejší developery,
jak přijít k obrovským
penězům.

průmyslové podniky, město se rozrůstá.
JUDr. Tomáš Černý byl
starostou Prahy v letech
1882 - 5. Přes sporné rozhodnutí o asanaci byl pozoruhodným mužem.

Žeh

Jako první zavrhl němecSlovo si bere pražský staký titul „purkmistr“ a nerosta Tomáš Černý: „Zde
chával se oslovovat jako
pomůže jen prostře„starosta“. Nechal
dek radikální a ten
budovat Podolskou
Josefov by byl ve své vodárnu, odkoupil
zní: zboření části
města a vystavění
pro město Slovanpůvodní podobě
nového na základech
ostrov a slavnedostižným klenotem ský
moderní naší hygiený obraz Mistr Jan
světového formátu.
ny na útraty státní.“
Hus před koncilem
Píše se rok 1885. Stakostnickým. Za jeho
rosta Černý dochází
vlády bylo otevřeno
Monstrózní asanaci (zak rozhodnutí, které nemá
Národní muzeum, spolučalo se bourat již v roce
obdoby.
zakládal Sokol.
1885) padlo za oběť 500
Podle původního návrhu
Černý byl švagrem básdomů z Josefova, Starého
mělo být zbouráno celé
níka Vítězslava Hálka.
Staré Město, včetně žiBydlel s rodinou v domě
Města, Nového Města a Poddovských synagog, křesknihkupce Stýbla na Vácskalí (nejvíc domů bylo
ťanských kostelů, Prašné
lavském náměstí a není
zbouráno roku 1914).
brány a dalších památek,
náhoda, že právě tento
Když nepočítáme válbez nichž si dnešní Prahu
dům byl jako první v Praky: Šlo zřejmě o největší
nedokážeme představit.
ze osvětlen obloukovými
bourací akci centra města
Média (Národní listy,
lampami F. Křižíka.
v celosvětovém měřítku.
Zlatá Praha) se k záměru
Dr. Jindřich Záhoř, jehož
Pokrok
radních stavěla překvapihygienická zpráva byla
vě vstřícně.
pro asanaci klíčová, se se
V Praze tehdy žilo asi
První důvod byl hygiestarostou Černým přáte200 tisíc lidí, vývoj města
nický. Například Josefov
lil. Propagoval kremační
byl ve znamení technicse z původního židovsképohřby a angažoval se ve
kého pokroku zcela neho ghetta proměnil ve
Společnosti pro spalovávídaného: Začíná jezdit
čtvrť chudiny. Připomeňní mrtvol. -hopelektrická tramvaj, nové

Starosta Černý (18. 8.
1840 - 22. 2. 1909).
Za ním pohlednice
s chrámem sv. Mikuláše.
Tam, kde stál fotograf,
je dnes Pařížská ulice.

DŘÍVE & DNES Břehová ulice (U Staronové synagogy)
1895

Dnes

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Synagoga

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Praze pořízené ze stejného místa na adresu:

VŠIMNĚTE SI: Všechno je jinak. Dříve se tu nacházela Červená ulice. Asanace 1895 vše změnila...

redakce@staromestskenoviny.eu

Zpravy

7

redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

si zbořil své město

Kalendárium
Starého Města
ÚNOR 2014

le asanace centra Prahy se mu trochu vymkla
Jakub
Julie
Wohryzková Schikaneder
MALÍŘ

ÚŘEDNICE

Chrám sv.
Mikuláše

Ladislav
Vycpálek
HUDEBNÍK

Dnešní
Pařížská

Milada
Marešová
MALÍŘKA

Julie Wohryzková
*28. 2. 1891 Praha
†26. 8. 1944 Osvětim
Jedna ze snoubenek Franze Kafky.
Milada Marešová
*16. 11. 1901 Praha
†19. 2. 1987 Praha
Malířka, žákyně Vojtěcha
Hynaise. Svoji první výstavu měla v roce 1925
v Topičově salonu na Národní třídě.
Pavel Ludikar
*3. 3. 1882 Praha
†20. 2. 1970 Vídeň
Pedagog, pěvec Národního divadla, měl podmanivý bas.
Jakub Schikaneder
*27. 2. 1855 Praha
†15. 11. 1924 Praha
Malíř. Jeho oblíbeným
námětem byl podzim,
pražská zákoutí a nábřeží
na Vltavě.
Ladislav Vycpálek
*23. 2. 1882 Praha
†9. 1. 1969 Praha
Hudební skladatel, od čtyř
let hrál na housle a na
klavír. Vedoucí hudebního
odboru Umělecké besedy.

Vaše zdraví - naše starost!

NÁDASSY MEDICAL SYSTEM s.r.o.
Sídlíme v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek

Na vědomí všem paním a dámám Starého Města pražského jakožto i z celé velké Prahy!
Určité typy nemocí jsou charakteristické pouze pro Využijte proto bezplatné registrace u našich ženněžnější pohlaví. A proto byste Vy, jako moderní ských lékařů, kteří zodpovědně o Vaše zdraví
žena, měla dbáti zdraví svého a pravidelně navště- pečovati budou. To vše bez dlouhého čekání a plateb
vovati ženského lékaře a nemocem těmto s pomocí na pokladnu.
moderních metod předcházeti!
Je tisíc nemocí, ale jen jedno zdraví.
Stejně tak mohou velectění
občané využíti služeb našich
dalších ordinací:

• Ordinace praktického lékaře
• Kardiologická ordinace
• Interní ordinace
• Odběrové místo

Smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 207, 211
Jsme tu pro Vás na telefonních aparátech s čísly:
224 212 494, 495, 496, 468, 533

www.nadassy.cz
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KampaNula

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

Učená toulka:
Tajemný Jiří Melantrich

Foto: Archiv

Melantrichův dům

Dámy si prohlížejí
slavnou
Melantrichovu bibli

Účastníci toulky

Naše akce

Co pořádáme nebo podporujeme

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO
ŠKOLNÍKA MALÉ STRANY
Přihlaste sebe nebo kolegu! Napište mail:
redakce@malostranskenoviny.eu

● Středa 26. 2. 17 h
Společně s agenturou
Porta Praga: Vycházka
s koncertem v Paláci
Straků z Nedabylic na
Maltéz. náměstí 14 +
koncert žáků Konzervatoře pro zrakově postižené Jana Deyla.
● Dále budou:
Vojta Náprstek (připravuje Ing. Petr Hejma),
Malostranské pivovárky
(Dr. Josef Kábele), Klementinum také z věže,
Podzemím hradeb Menšího města pražského,
Vyšehradská tajemství,
Bruncvík - záhadné zednářské symboly.

PODPORUJEME:
● Sobota 1. března
Malostranský masopust,
Konference Kampa Střed
Světa v Michnově paláci,
POZOR ZMĚNA! Posun na
čtvrtek 27. března v 18 h.
Také Happening Kampa
Střed Světa posunutý na
pátek a sobotu 11. a 12.
dubna.
● Soutěž o Nejlepšího
školníka Malé Strany.
● Vznik Malostranského pivovaru!
Kdo ví o prostoru na Malé
Straně cca 400-450 m2?
Sdělte prosím na tel. čís.
603 153 446, díky.

Při poslední toulce nás Dr.
Sedmík seznámil s životním
příběhem Jiřího Černého
Rožďalovského,
známého
spíše pod jménem Jiří Melantrich z Aventína. Seznámil nás s málo známými
fakty o tomto renesančním
arcitypografovi (jak byl ve
své době označován).
Představil nám místa, kde
stával jeho dům s věhlasnou knihtiskárnou v dnešní
Melantrichově ulici. Díky
paní ředitelce Dr. Zuzaně
Strnadové jsme si vedle prohlédli podobný dům U Zlatého medvěda, sídlo Muzea
hl. m. Prahy s renesančními
arkádami a malbami.
Toulka pokračovala přednáškou s promítáním, živou
diskuzí i občerstvením v sa-

lonku restaurace U Zlatého
slona.
Zlatým hřebem byla prezentace originální Melantrišky
(Melantrichovy bible). Tento skvost z roku 1570 o 712
stránkách fóliového formátu
o váze 7 kg obsahoval 444 let
starý text vytištěný dobovým
švabachem.
Kolorované dřevoryty na nás
dýchly dobovou monumentálností. Dalším autentickým
dílem Melantrichovy tiskárny byla Koldínova Práva
městská z roku 1579. Ta už
nebyla tak výbavná, nicméně
i ona na nás zanechala nesmazatelný dojem.
Od 19 účastníků vybráno
dobrovolné vstupné 800 Kč
- příspěvek pro zdravotně
postižené Prahy 1. -kuc-

KampaNula společně s agenturou Porta Praga

VYCHÁZKA S KONCERTEM
Palác Straků z Nedabylic na Maltézském
náměstí a koncert žáků Konzervatoře
pro zrakově postižené Jana Deyla

STŘEDA 26. ÚNORA, 17 h
● Hodnotné barokní interiéry zhotovené 1689 - 1713
● Hlavní sál s alegorickou výzdobou inspirovanou vítězstvím

Habsburků nad Turky, zřejmě od švýcarského malíře
Jana Rudolfa Bysse
● Pozor, je třeba se předem hlásit na e-mailové adrese:
evahavlovcova@seznam.cz
● Po prohlídce bude v 19 h koncert žáků
● Jednotné vstupné vycházka + koncert je celkem 200 Kč

PROGRAM KONCERTU
P. J. Vejvanovský: Sonata a 4 pro trubku a klavír ●W. A. Mozart: „Figarova
svatba“ předehra k opeře v úpravě pro 4 ﬂétny ● W. A. Mozart: árie Figara
z opery Figarova svatba „Se vuol ballare“ ● J. S. Bach: Preludium B dur (TK
I.) ● F. Chopin: Valčík cis moll L. van Beethoven: „Jaro“ sonáta pro housle
a klavír ● 1. Allegro A. Dvořák: Largo úprava 2. věty ze symfonie č. 9 „Z Nového
světa“ ● A. Dvořák: Árie Rusalky z 1. jednání opery Rusalka „Měsíčku na nebi
hlubokém“ ● A. Dvořák: Silhouetty č. 11, 12 ● B. Martinů: Sonatina pro housle
a klavír 1. věta ● E. Burton: Sonatina 1. a 2. věta C ● Henry Joubert: Le désespoir du mousquetaire.

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 (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
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Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Glosa

Olympijská
lítost
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Právě
dražší

probíhají nejolympijské hry

v historii. To nás nemusí vůbec znepokojovat.
Podíváme-li se na „olympijskou“ akci na pražské
Letné (za 80 milionů Kč),
můžeme pyšně prohlásit,
že umíme utrácet také
a ani k tomu nepotřebujeme Putina.
Naštěstí
organizátoři
odolali pokušení předvádět se na Praze 1. To
si vůbec nedělám legraci.

Na Hradčanském náměstí se už lyžovalo a v Nerudovce bruslilo.
A tak jsme klidně mohli
oslavovat vítězství peněz
nad sportem, sjezdem na
snowbardech Nerudovou
ulicí, běžeckou tratí po
Karlově mostě a bruslením, včetně curlingu na
Staroměstském náměstí.
Letos to odnesli obyvatelé Letné. Asi proto, aby

nevyšli ze cviku, když už
jsou zvyklí z výstavby tunelu Blanka.
Nechápu proč akce, která má přitáhnout víc než
10 tisíc lidí denně, není
blíž metru. Potřebujeme
snad na Letné oživit automobilovou dopravu?
Samozřejmě je logická
obava organizátorů, že
mimo střed města lidi
nepřijdou. Dám malý

příklad: Když v některé
hospodě dobře vaří , mají
tam narváno, ať hospoda
sídlí kdekoliv. Kdežto pohostinská šmíra se musí
tlačit na hlavní ulice.
S takovou propagací,
včetně televize, mohli
olympijský park postavit
klidně kdekoliv v Praze.
Prostě mi je jen obyvatel
Letné líto.
Únor 2014

inzerce

Dopis

Děkujeme za
tyto 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
č. 1, leden 2014

Vážená redakce,
vytváříte zcela nedostižné noviny. To jsem vám
chtěl napsat jménem
svým i celé mé rodiny.
Bydlíme v Praze 9 na
Proseku a vaše noviny se
nám dostali do ruky v restauraci U Radnice, kde
jsme byli na obědě po nedělní procházce.
Je skvělé, že může takové periodikum v dnešní
době vycházet - zdarma
a zcela bez předsudků
nebo politických či jiných
ambicí. Díky.
Jiří Kratochvíl
z Proseka

Báseň
Málokdo pochopí
tu strašlivou muku
když na mě
z orloje
udělal kur kuku.
Pak klapot kostí
a zvonce konce zvuk
bělostná dáseň
ryk raﬁí
přiměly mě bych
napsal báseň
pro ty, co ještě nežijí...
Jan Květ

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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Zpravy

Krátké zprávy
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
rumpující prezident a pisálek z novin Karel Čapek se sejdou, aby si vše
vyříkali,“ řekl k představení režisér Falář. V roli
Masaryka Jiří Pěkný.

Skutečný
Masaryk
a Čapek

AD Galerie zve na
Procházku Prahou

Dášeňku
znáš?

Mlčení s TGM. Vpravo J. Pěkný (Masaryk), vlevo L. Venclík (Čapek)

Masaryk s Čapkem
v Rock Café

HEREČKA

Pavel
Liška
HEREC

5

Kulturní nástěnka
ÚNOR

- BŘEZEN

Divadlo - 24. 2. v 19 h, 8. a 12. 3. v 19 h
- CYRANO Z BERGERACU - Národní
divadlo, Ostrovní 1 - Příběh Cyrana, který
nade vše miluje Roxanu. V titulní roli David Prachař. www.narodni-divadlo.cz

Divadlo dětem - Ne 9. 3. v 14. 30 h
a 17. 30 h - MIKULÁŠOVY PATÁLIE
- Spolek Kašpar, Celetná 17 - Příběh Mikuláše a jeho přátel. Děti, vezměte rodiče do divadla. www.divadlovceletne.cz
Výstava - Do 28. 2. - SKUPINOVÁ
VÝSTAVA - Galerie U Zlatého kohouta,
Michalská 3 - Obrazy, kresby, keramika,
sklo. Vystavují: Dlouhý, Pechová, Vinš,
Anděl, Kašparová… www.guzk.cz
Výstava - Do 15. 3. 2014 - TRAMPSKÁ
ABECEDA - Národopisné muzeum Musaion, Kinského zahrada - Výstava
o trampingu jako fenoménu dějin 20. století. www.nm.cz

Nenechte si ujít 21. a 22.
2. premiéru Boarding

story zimní zahrady k výstavě, se nachází v Palackého ulici 7, v domě, kde
žili dva moji pradědové:
Palacký a Rieger. Vzhledem k relativně malému
prostoru zimní zahrady
a termínu výstavy, která
proběhne od 15. 2. do 15.
3., je tématem mých obrazů: taková malá předjarní
výstava.
Jak byste charakterizovala svou tvorbu?
To je těžší otázka… Maluji
převážně abstraktní obrazy - tvořené inspirací z barev nebo tvarů, které mě
něčím zajímavým zaujaly.
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Více informací o tvorbě Johany Riegrové najdete na
www.johanariegrova.com

Chystáte
výstavu
v kavárně Friends
Coffee House. Na
jaké obrazy nás můžete
pozvat?
Kamarádi se mě při poslední výstavě ptali, proč
vlastně nevystavuji ve Friends Coffee House, když
kavárna, která nabízí pro-

1

Změna v Divadle
Bez zábradlí

Z provozních důvodů došlo ke změně představení
v Divadle Bez zábradlí. Diváci 27. 2. uvidí
místo Milostných dopisů
představení Každý rok ve
stejnou dobu.

MÍSTNÍ
Johana Riegrová, malířka UMĚLCI

Autogramiáda - Út 25. 2. 20. 30 h LISTOVÁNÍ - PRAŽSKÁ SVATBA
- Divadlo Minor, Vodičkova 6 - Zdeněk
Merta vypráví i na klavír hraje a představuje svou knihu. www.minor.cz
Hudba - Út 4. 3. v 21 h - ORIGINÁLNÍ
PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR - Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1,
tel.: 774 624 677 - Autentická interpretace hudby 20. let. www.bluessklep.cz

Pitínský má premiéru
Na zábradlí

Chodíte rádi na představení spolku Kašpar, ale
nestíháte začátky v 19.
30 h? Od února začínají
některá představení až
od 20. 30 h, např. 20.
2. představení To nemá
chybu a 6. 3. Zrada.

otázek, odpovídá

Autor fotky: Zuzana Oplatková

K

Zdena
Hadrbolcová

Kašpar hraje
pro noční ptáky

Měla jste někdy chuť
pověsit štětec na
hřebík?
Úplně navždy jsem malování zanechat nechtěla
nikdy, ale občas si dám
pauzu a štětec na čas odložím. Někdy je ta pauza
dobrovolná, někdy vynucená delším pobytem
v zahraničí apod. Po čase
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se ale vždy ráda k malování vrátím.
Kdybyste
nebyla
malířkou, čím byste
chtěla být?
Kdybych nemalovala, tak
bych se asi pokusila psát
knihy. Malování se mi
ale zdá snazší a je pro mě
vlastně takovou výmluvou, abych nemusela psát.
Nejsem totiž při psaní
dost trpělivá. Při malování vidím výsledek rychleji
a obrazy nepotřebují překlad do cizího jazyka. Ale
jednu knížku jsem už napsala, byla to jen taková
malá naučná knížka pro
děti s názvem Čeští králové.
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Na co se těšíte?
Vždy se těším na to,
co mi přinese moje
další cesta. Baví mě poznávat nové kraje i lidi.
Letos plánuji navštívit Tokyo. Moc se na Japonsko
těším.
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Rubriku ﬁnančně podpořila
MČ Praha 1

Text: Monika Höppner, graﬁcká úprava: Jiří Pěkný

J. A.
Pitínský
REŽISÉR, KRITIK

Divadelní soubor Sektor pro hosty s režisérem
Martinem
Falářem
pronikl do Rock Café.
Fanoušci tam mohou
24. 2. od 20 h shlédnout
představení Mlčení s T.
G. Masarykem. „Ko-

Do 29. 3. si můžete v AD
Galerii na Uhelném
trhu užít výstavu Procházka Prahou s umělci
AD Galerie. „Horní patro je věnováno dílům
s motivem Prahy od tří
desítek našich umělců z
oblasti malířství, graﬁky i keramiky. Vstup je
volný,“ řekl novinám Jiří
K. Dudycha z AD Galerie.
V přízemí jsou k vidění
díla s různými náměty od
asi stovky umělců.

Home v režii J. A. Pitínského v Divadle Na
zábradlí. Na prkna se
v inscenaci vrátí Jiří Ornest, hlavní roli hraje Pavel Liška, dále Zdena
Hadrbolcová a další.

Franz Kafka: Proměna (XIX.)

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Brouk Řehoř se
snaží přes dveře vše vysvětlit prokuristovi.

Brouk se kroutí
„...Jen chvilku strpení!
Nejde to ještě tak dobře,
jak jsem myslel. Je mi
už ale líp. Jak jen to tak
na člověka padne! Ještě
včera večer mi bylo docela dobře, rodiče to přece
Foto: Archiv SN

Franz Kafka
(1833 - 1924)
Genius tajemna
se smyslem pro
humor

vědí, totiž lépe řečeno už
včera večer jsem tak trochu něco tušil. Muselo to
být na mně vidět. Proč
jen jsem to v obchodě
nehlásil! Ale to si člověk
vždycky myslí, že nemoc
přechodí a že není třeba
zůstávat doma...“

Slavné ženy

Adina Mandlová

Co řekla na Národní třídě

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Foto: Martin Cibulka

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Nataša
Gollová,
kamarádka

?

Otázka: Na jakém nároží na
Starém Městě najdeme tyto
dva statné lvi?
Nápověda: Projděte se Melantrichovou ulicí a uvidíte.
Minule: Socha tohoto bradatého
muže je na domě U Goliáše na rohu ulic Železná a Havelská.
Správně: Jan Petrů, Anežka Malá
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

Adina se
uměla podepřít
Adinu Mandlovou (1910
- 1991) přivedl do světla
reﬂektorů Hugo Haas.
Seznámili se v kavárně.
Záhy spolu začali žít.
Při jedné nedělní procházce po Národní třídě
Hugo Adině říkal: „To
inzerce

Masáže Patzak

Celostními masážemi a dotekovou
terapií odstraňuji bolesti svalů a kloubů,
ale i jiné nepříjemné pocity.
Docházím také do bytů.

Václav Patzak, Havelská 12, Praha 1
Telefon: 725 773 290 E-mail: elkader@seznam.cz

BESEDY PRO SENIORY

5. 3. v 15 h, Klub seniorů DPS,
U Studánky 15, P 7: David Vávra, architekt
6. 3. v 15 h, Klub seniorů DPS Tusarova 42, P 7:
Irena Fuchsová, spisovatelka
Pro více informací o dalších besedách volejte:
602 384 277, Jiří Záhorský

INZERCE STARÉ MESTO POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište SMS: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU.
SMS pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Masáže Patzak. Celostními masážemi a dotekovou terapií odstraňuji
bolesti svalů a kloubů, ale
i jiné nepříjemné pocity.
Docházím také do bytů.
Václav Patzak, Havelská
12. Tel.: 725 773 290.
♥Výklad karet - cesta
srdce. Tel.: 607 298 178.
●Revize a servis plynových spotřebičů, kotlů
a kotelen. Volejte: 725
818 719. www.wtbservis.
cz.
●Včelpo. Tradiční české

včelí produkty a včelařské
potřeby přímo v centru
Prahy, ulice Křemencova
177/8. Webové stránky:
www.vcelarskaprodejna.
cz. Těšíme se na vás.
●Firma Jaroslav Dvořák. Dezinfekce. Dezinsekce. Deratizace. Adresa: Navrátilova 1, Praha
1. Tel.: 602 110 051. www.
dvorakddd.cz.
●Daně z příjmů. Od
500 Kč. E-mail: ucetnictvidanemzdy@gmail.com.
Tel.: 739 057 571.

[

Co nového
za vodou

[

www.malostranskenoviny.eu

Hugo
Haas,
milenec

Příště: Řehoř to myslí
upřímně, ale marná sláva,
zní to jako vymlouvání.
Tohle nedopadne dobře!

Koutek pro chytré hlavy
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redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Oldřich
Nový,
kolega

koukáš, jak se za mnou
každý otáčí!“
Adina se nenechala vyvést z míry a odsekla:
„Však počkej za pár let!
Budou si říkat, kdo je
ten ošklivej Žid, co chodí
s Mandlovou?“

ZAJÍMAVOSTI a novinky z Malé Strany, která by
mohla být větší. Tyto noviny
seženete na Starém Městě
například v Akademii věd
nebo všude ve vesnicích na
druhé straně řeky.

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2
1 3
2 3 2 1 3
3 21 3 2
PRO
LÍNÉ
Pro
líné

LÍNĚJŠÍ
Ještě
línější

NÁVOD: Součet v každém řádku a sloupci je 6.

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
15. března
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

Foto: Archiv

Pohublý
netopýr, který
vletěl oknem do
kanceláře se
prý již zotavuje.
Viz též str. 2
NETOPÝR SAVIOVA
Vyzáblý letec od řeky

Víte o někom , kdo si zaslouží
Modré okénko? Napište na
adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

Zvířata
Starého Města

RACEK CHECHTAVÝ
Pohybuje se především
v okolí Karlova mostu.
Žere, co mu dáte.
Foto: Jiří Cihlář

Proč čtu

Foto: Monika Höppner

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
staromestskenoviny.eu

30 Kč

„Líbí se mi, jak jsou
graﬁcky zpracované
ve stylu starých novin.“
Samantha Žáková,
studentka UK

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

Jářku,
to jsou
věci!

Vojta
Náprstek

HODNO NÁSLEDOVÁNÍ: „Máte mnichovskou Jugend?“ „Jistě, vašnosto.“ „Teda mi nenoste kávu a přineste mi kabát a klobouk.“

48 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. 2 / únor 2014 / V. 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. 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.

902 11 30

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

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 musí.
Teď píše pro STAROMĚSTSKÉ NOVINY
na pokračování
povídky, které velmi
rádi 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). 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. Antikvariát Ztichlá klika,
Betlémská ul. 10 - 14. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. 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. 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. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9.
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. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná
4. Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny
Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Mungobar, Kamzíková 8. Café
Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemencova
177/8. Malostranská beseda, Malostranské nám. 21. Plovoucí kancelář Pražské paroplavby - Prague Boats u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46.
Info kancelář P 1, Malostranské nám. 22. MČ Praha 1, Informační centrum,
Vodičkova 18. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace
Trilobit, Palackého 15. Maso Turek, Jindřišská 23.

SN TRICET

na tel.
číslo

Mrtvej (IV.)
Už u pátého pouzdra jsem
ale dostal chuť na kávu,
a tak jsem klepeta odložil a šel na zaslouženou
svačinku do kantýny.
Koho nevidím!
Všechny své známé, co potkávám
u děkanských termínů zkoušek.
Vyměnili jsme si spolu
pracovní dojmy a otočili
ještě jedno pivečko. Nikam nespěchám, pouzdra počkají.
Po hodince se vydávám
zpět na své pracoviště
a ztuhnu. Na místě, kde

stál robot a počítačová
skříňka, byla nyní rozdrcená hromada elektronek, kovu a kabelů.
Můj stolek a mé
rádijko,
spolu
s klepety, byly
slisovány v jednu
archetypální kouli. Krve by se ve
mně nedořezal.
„Proboha, kdo mi to udělal!?“ Zasténám na celou
halu s představou mé milionové náhrady.
„Tady je!“ Seběhla se celá
dílna a mistr mě otcovsky
objal.
Pokračování příště

vÁclav
koubek
autorskÉ
knihy a cd
na dobÍrku

www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

Seriál

●1. září otevíráme
novou školku v Praze1
v ulici Pštrossova 35
● Pro děti od 3 do 6 let
● Celodenní, půldenní docházka, večerní, noční
i víkendové hlídání
Zápis dětí
od 3. do 8. března
Tel.: 608 260 705, e-mail:
tviedenska@seznam.cz
www.dcpstrossova.cz

