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.

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

MUŽ,
KTERÝ
NAUČIL
PRAHU
SE SMÁT

Staroměstské
servírky

Kapitán Korda

NA STOP Ě

SLEČNA VERČA
z Jazz Blues Clubu Ungelt
(Týn 2/640) nabízí zázračné
mojito za 140 Kč

Foto: Roman Korda

Čís. 8/ roč. V
15. srpna 2014

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

NENECHTE SI UJÍT

str. 8

Vydavatel
Humoristických listů
pan Jaroslav Bursík

Pravnuk
Martin Bursík

VRCHOLÍ LETNÍ POZNÁVACÍ
HRA PŘÍSTAV VOLÁ!

inzerce

Konečně rychlejší a levnější
Internet na Praze 1!

viz str. 4

Od 290 Kč až 100 Mbitů!
Nabízíme širokou škálu značkových
psacích potřeb nejen pro náročné
klienty, ale i pro školáky.

www.penshop.cz
Více info na str. 12

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

Další informace na www.internet-praha1.cz

Zde může
být váš
inzerát!

Poliklinika
Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů
a včelařských potřeb v centru Prahy.
Adresa prodejny: www.vcelarskaprodejna.cz
www.vcelpo.cz
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město www.vcelarskastanice.cz

Více informací na str. 9.

na Národní

Protože na zdraví záleží

Dočasná
sleva 20 %

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

Více info na str. 3

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Foto: Archiv

Repro: Josef Vilímek

STR. 6 - 7
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redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

28°C

SRPEN:

Když se v šálku káva vaří
jistě se ti dobře daří.

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!

Vepřové nožičky
naložené v klidu

Chyť 13 vhodných vepřů a pokus se je podusit.
Kdyby se bránili, použij
v klidu triku s mýdlem.
Nechte hrnce vařit za vás

Číslo měsíce

70

Kontrola ukázala,
že v 70 % hospod
v centru Prahy
šidí cizince.

Úvodník

Loupež v hodinářství
v Pařížské: Znáte je?
Pařížská - Drsná loupež luxusních hodinek za asi 10 milionů!
Policie se obrátila na
Staroměstské noviny
s žádostí o pomoc: Pozná někdo ze čtenářů
muže na snímku? Lupiči se při krádeži nijak
nemaskovali a prodavače ztloukli tak, že si
pak pobyl v nemocnici.
Rozbili též několik vitrín. Pokud máte stopu,
volejte na linku 158.

Šéfredaktor
Staroměstských
novin, 775 949 557



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

Staré Město - Nejvytíženější pražskou linkou
je ta s číslem 22, která
vede Starým Městem
od Karlova náměstí ke
Slavii. Denně přepraví
neuvěřitelných 133 tisíc
cestujících. Na druhém
místě je také „místní“
tramvaj: Devítka.

ZŘEJMĚ
VŮDCE BANDY

V hospodách se
šidí, ale turisté
jsou v pohodě

„Jestli mě pustíte, udělám to znova,“ řekl policistům

Staré Město - Ze 13
provozoven v centru
v devíti ošidila obsluha cizince. Ukázala to
kontrola. Turisté si ale
i přesto pochvalovali,
jak je v Praze lacino.

Národní - Za bílého
dne napadl Itala (62)
a Češku (28) při procházce nedaleko Národního
divadla. Muže pořezal na
tváři, ženu na krku (Staroměstské noviny informovaly). Po zveřejnění

Pařížská - Lístky na
plavby parníků lze koupit na Křižovnickém
náměstí a v opraveném
pilíři Čechova mostu
na konci Pařížské třídy.

Muž s břitvou konečně dopaden?
možné podoby útočníka
se policii přihlásila svědkyně. Záhy byl zatčen
Slovák (55), který se sice
k činu nepřiznal („Nemám s tím nic společného!“), ale dodal: „Když
mě pustíte, klidně někoho

Anketa Staroměstských novin

P

Ondřej
Höppner

Tramvaj číslo 22,
tramvaj hrdina

Hodinářství
Audemars
Piguet

Co se vám vybaví,
Když je holub
přesný
když se řekne Jirásek?

odezírat holuby, že
to dělají schválně, je
možná trochu paranoidní, což ovšem neznamená, že po mně nejdou.
I kdyby se treﬁt nechtěli,
stejně se trefí, je to jako
když kovboj na odchodu
ze saloonu vystřelí přes
rameno a zasáhne padoucha tak, že mu, ehm,
spadnou kalhoty.
S tím se dá možná ještě
smířit. Ale co s tím, když
nad hlavou nikde žádný
holub a zásah je přesto
průkazný? Něco jako neviditelná stíhačka? Pak
nezbývá, než tento jev
prostě přijmout a stát
se... holubem... módy.

Nové zprávy
ze Starého Města

Foto: Policie Praha

Počasí

Zpravy

Parníkem z pilíře

zabiju,“ což je, jak jistě
uznáte, protimluv. Podezřelý byl již sedmkrát
soudně trestán, většinou
za násilné činy. Napadená
dvojice je mimo nebezpečí života, muži zůstala na
tváři 8 cm dlouhá jizva.
inzerce

EC

IN
HOST

U ROT
UNDY

Tradiční česká hospoda 80. let

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

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

Telefon:
224 227 227

VÝMĚNA BYTU
BRNO - PRAHA
Dita
Kaplanová

Roman
Korda

Vyměním 1 + kk
v samotném centru
Brna za jakýkoliv byt
v centru Prahy.
Dohoda jistá.
Telefon: 602 791 551.

Petr
Skála

Herečka Divadla
Na zábradlí

Principál Divadélka Romaneto

Orlojník Staroměstského orloje

„Jako by mi
Lucerna zhasla.
Mám Temno.
Holt už mám
svůj F. L. Věk.“

„Spisovatel, vlastenec, náměstí
a čtenářský
deník na základní škole.“

„Temno.“

VI.

MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ
DOZVUKY HORŇÁCKÝCH
SLAVNOSTÍ

Sobota 20. září

Park Kampa - Malá Strana, Praha 1
Radim
Fiala

Markéta
Mališová

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Populární herec
a vášnivý kuchař

„Putin.
Vytváří Temno,
které Jirásek
napsal.“

„Jméno.
Asi je to chlap
nebo kůň.“

„Vše od Hronova až po
Jiráskovo
náměstí a vždy
Proti všem.“

Ředitelka Společnosti F. Kafky

Program od 15 h
Účinkují muzikanti, zpěváci a tanečníci z Horňácka
Spolupořádají:
KC Kampa, Letní poloha, kavárna Mlýnská, TURAS,
Muzikanti z Kampy, Agentura Antonína Vrby.
Za pomoci MČ Praha l, ČOS - Sokola, Městské policie,
KampaNuly, o. s., Malostranských novin a SOPMSH…

VITAJTE!!!

redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Jan Hus už nešramotí,
ale dostane nové lešení

3

Dívka ze str. 3

HOLUBI TEĎ MAJÍ DOČASNĚ UTRUM
Staroměstské náměstí - Zevnitř ven! Práce
na opravě sousoší mistra
Jana Husa jdou pěkně od
ruky. Vnitřek je již takřka
opraven a mělo by tedy
ustat ono „šramocení“,
kvůli kterému se na redakci
Staroměstských
novin obrátilo několik
vyděšených občanů.
Práce se přesouvají vně.
Kolem Husa bude postaveno lešení, které se bude
posouvat podle toho, která část sousoší se bude
leštit. Nejvýše položený
bod je na mistrově hlavě
mezi trsy vlasů: Nejoblíbenější místo odpočinku
našich holubů.

Foto: Youtube

ště

MISTROVSTVÍ
V ŠIMRÁNÍ NA NOZE

Šimrali porotou vybraní občané
v kulisách, na které byla pořádána sbírka. Zvítězila Jana Tichá.

Malý oznamovatel
ŽEBŘÍK
S UTĚRKOU
Foto: Petr Burgr

Víte, že...

Jan Hus míval mnoho
nepřátel, dnes už zbyli
jen holubi

Pomník mistra Jana
Husa (autor Šaloun) byl
odhalen v roce 1915.

Rok
1914

MRŠTNÝ
ČISTIČ

PÁDNÝ DŮVOD, PROČ INZEROVAT
VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH
Protože jsou to jediné noviny u nás,
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

V PRAZE 1
PETR
HEJMA

POJĎME
DO TOHO! VÍME,
volby se
JAK NA TO! Komunální
blíží: 10 a 11. října!

www.starostove-nezavisli.cz

HAF studio

výtvarné hudební divadelní
Zápis na kroužky ve školním roce 2014/2015 je od
pondělí 1. 9. do čtvrtka 18. 9. vždy od 13 do 18 hodin.
Od 8. do 12. 9. vás zveme na dny otevřených dveří!
Vyzkoušejte zdarma kroužky pro děti dle rozvrhu
na www.hafstudio.cz.

HaFstudio pořádá kurzy, kroužky, dílny - výtvarné, herecké,
hudební, dětské divadlo, muzikál pro děti od 0 do 99 let.

Tipy:

• Zpívánky pro nastávající maminky, pro rodiče s dětmi,
Tanyny pro rodiče s dětmi
• Multimediální atelier
• Akademie malých architektů
HaF podporuje
• Sborový zpěv pro děti I dospělé
MČP1 a MHMP.
Praha 1, Ostrovní 16

Mobil: 603 181 001

Mail: haf@hafstudio.cz

www.hafstudio.cz

Společnost Gaudia
proti rakovině, o. s.
poskytuje již 10 let
psychoterapii onkologicky i jinak nemocným a jejich blízkým.
Dlouhodobě spolupracuje s nemocnicí
pod Petřínem, kde
se můžete s jejími
pracovníky potkat.

Služby jsou pro pacienty
bezplatné.
www.gaudiaprotirakovine.cz
Tel.: 777 852 320

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

Vážení a milí spoluobčané!

K létu patří pobyt u vody
či opalování, což bohužel často končí spáleninami. Úlevu přinesou
chladivé zábaly a hydratující přípravky - například výtažky z aloe vera.
Doporučujeme preventivně jeden den podávat
aspirin nebo ibuprofen.
Objeví-li se však žaludeční nevolnost, zimnice, teplota, mdloby, rozsáhlé puchýře, celková slabost a na kůži se začnou vyskytovat
nachově zbarvená místa s bolestivým svěděním, měli byste vyhledat lékaře.

Pro další dotazy:
U nás najdete propoliklinika@narodni.cz fesionální zdravotní
péči poskytovanou 22
Poliklinika na Národní, odborníky různých
Národní 9, 110 00
oborů včetně odběroPraha 1
vé stanice.
Jsme tu pro vás.
Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz
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telefon redakce: 775 949 557

redakce@StaromeSkenoviny.eu

&

Potvrzeno! Sochař urazil šéfa
galerie, zaplatí 100 tisíc Kč
Černý

Knížák

Mánes - „Je to kriploidní
č***k, to přece všichni
víme,“ řekl v televizi sochař David Černý. Výtvarník Milan Knížák (tehdy ředitel Národní gale-

rie) dal za tento výrok
Černého k soudu. Ten sochaře nejprve uznal vinným, pak osvobodil a nyní opět potvrdil pokutu
100 tisíc Kč.

Umělci z Karlova mostu pláčou
nad výdělkem: Bylo o dost líp!

Staré Město - Časy, kdy
stačilo na Karlově mostě
zapískat na prsty a měli
jste hned plný klobouk,
jsou zřejmě ty tam.
Podle ankety, kterou udělaly Staroměstské noviny
na mostě mezi tamními
umělci, klesly jejich výdělky za poslední rok skoro
o třetinu.
„Hudba, ta ještě jakž takž
sype. Začaly ale váznout
prodeje obrazů a suvenýrů,“ řekl SN jeden z umělců.
„Že Češi obracejí každou
korunu, to trvá už dlouho,
ale teď už mají hluboko do
kapsy i turisté.“

Hrají pěkně
a za hubičku

Foto: Archiv
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VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost

NOVINKY
OD KORMIDLA
GRAND BOHEMIA
Z KAMPY

Nejmodernější
česká
osobní loď GRAND BOHEMIA vyplouvá na pravidelné plavby centrem
Prahy z přístaviště NA
KAMPĚ. Nalodit se lze
každou hodinu mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem!

NÁHRADNÍ PŘÍSTAV
NA ČERTOVCE

Během podzimu čeká
mostík od Lužického semináře na Kampu přestavba. Na elektrolodě
paroplavby nastupujte
na novém molu pod Café
Márnice. Plavby Čertovkou od MUZEA KARLA
ZEMANA tak zůstanou
nepřerušeny!

PLAVBY PARNÍKŮ:
SLAPY, MĚLNÍK

Každou sobotu a neděli
v 8.30 h vyplouvají parníky z Rašínova nábřeží na
tradiční historickou linku na Slapy se servisem
ALL INCLUSIVE. Plavba
na MĚLNÍK je letos 23.
8. Vyplouvá se v 7 h.

Zpravy

Otázky odpovědi
NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

Proč se teď v centru
pořád něco staví?
Otázka čtenáře:
Vážený pane starosto,
během letošního léta se
v centru staví ostošet.
Proč?
Odpověď: Ano, během
letošních prázdnin můžete být svědky mimořádného stavebního ruchu.
Příčin je celá řada, jednou z nejvýznamnějších
je masivní investice do
bytových domů. Radnice
Prahy 1 poskytla 60 milionů Kč 82 subjektům,
sdružením vlastníků bytových jednotek a obyvatelům Prahy 1.
Nejviditelnější je 36 nových lešení v místech,
kde se rodí 36 nových
vnějších fasád. Dále se
pracuje na třech vnitřních
fasádách a dalších zhruba
40 projektů se týká vnitřní rekonstrukce, opravy
schodišť, případně střech.

Když léto, tak
na parníku

SWEET PRAGUE

je název gurmánské plavby lodi LUŽNICE se servírovaným menu na palubě, degustací vína a živou hudbou. Každý den
od 20 h se na Vás těší posádka na přístavišti č. 2
u Čechova mostu.

PLAVBY DO ZOO

Vyzkoušejte nejatraktivnější cestu do pražské
zoo: parníkem z Rašínova nábřeží a od Čechova
mostu. Vyplouváme po
celé prázdniny 3 x denně!

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

Začal projekt „Bezpečná
cesta do škol“ (Dušní).
V základní škole Vodičkova opravujeme střechu.
Na ZŠ Uhelný trh se opravuje jižní a západní část
fasády, ve školní jídelně
ve Zlatnické ulici budujeme nový lapol a odstraňujeme vlhkost. V základní
škole v Josefské ulici provádíme sanaci šaten žáků.
Kromě toho řada soukromých vlastníků a investorů také využila příznivého
počasí a v centru města se
tedy staví a opravuje jako
o závod.
S příchodem nového školního roku bude všechno
jistě včas dokončeno a naše městská část bude zase
o něco krásnější.
Posílejte své otázky na
známou adresu:
redakce@
staromestskenoviny.eu

Ředitel paroplavby
Štěpán Rusňák zve
na projížďku
Milí Staroměstští,
léto ještě nekončí! Stabilní
srpnové počasí přinese BARTOLOMĚJSKÉ LÉTO (19.
8. - 25. 8.). Říká se, že PO
BARTOLOMĚJI STUDENÝ
ROSY, NECHOĎTE RÁNO
BOSI. Ubývá i bouřek: OD
LUDVÍKA KRÁLE, BOUŘEK
JE NAMÁLE (25. 8.). Srpen
končí AUGUSTINSKÝM LÉTEM (26. 8. - 30. 8.): SV.
AUGUSTIN JEŠTĚ RÁD VYHLEDÁVÁ STÍN (28. 8.).
Zářijové dny jsou ještě mnohdy skoro letní, ale s létem se
pomalu budeme loučit.
Avšak nádhera barev, která se náhle objevuje, působí
jako omluva přírody za to, že
se máme připravit na blížící
se zimu. Uvědomíme si to při
JILSKÉM OCHLAZENÍ (31.
8. - 3. 9.): SV. JILJÍ SLUNCE
MÍRNÍ (1. 9.).
Orosené pivo na palubě parníku vystřídá pomalu vltavský grog kpt. Mikšovského.
Dáme si ho společně? Stačí se
nalodit na Kampě, Hollaru,
Rašínově nábřeží nebo u Čechova mostu!

Zpravy

telefon inzerce: 777 556 578
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R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz

Pracovník
měsíce
SRPEN
Ing. Michal
Kadlec
referent oddělení sociální
pomoci

Má na starosti agendu vydávání parkovacích průkazů označujících vozidla
přepravující zdravotně
postižené občany, agendu poskytování slev na
nájemném z bytů. Vede
si velmi dobře.
Do této rubriky nominuje
Veronika Blažková, tisková
mluvčí MČ Praha 1. Posílejte jí své tipy na „Pracovníka
měsíce“ na adresu:
veronika.blazkova@
Praha1.cz

Foto: MČ Praha 1

Tuto
stránku
sponzoruje
MČ
Praha 1

Úřednická
anekdota

Potkají se dva úředníci
na chodbě v práci a jeden se ptá druhého: „Ani
ty nemůžeš spát?”

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 9,
115 68 Praha 1, k rukám Radky
Jiříkové.
Do hlavičky „Vítání občánků“. Každý odesílatel
bude písemně kontaktován.

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 18, tel.: 221 097 280

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 po - pá od 8 h, přes prázdniny zavřeno

youtube kanál
www.praha1.tv
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TI, KTEŘÍ DALI PRAZE

Vydavatelé Josef Richard Vilímek ● Jos

J. R. Vilímek

Josef Svátek

Jaroslav Bursík

Humoristické listy byly zcela nevídaný projekt. Vznikly, jak jinak, v hospodě. „Češi mají spoustu kreslířů, ale
nemají kam kreslit,“ tak mohla znít
věta, která stála u jejich zrodu.
Humoristické listy (často
zkracováno na Humory) byl populární český
humoristický a satirický
týdeník, který vycházel
v letech 1858 - 1941. Nesl
různé podnázvy: Archiv
českého rozmaru a vtipu;
Ilustrovaný archiv rozmaru a vtipu a další.

Fenomén

Humory založil J. R. Vilímek a Josef Svátek,
později se k nim, co by tichý společník, přidal vydavatel Jaroslav Bursík,
pradědeček současného
známého politika Martina Bursíka.
„Můj pradědeček Jaroslav vydával nejen populární Humoristické listy,
ale také třeba Palackého,

Vrchlického, partitury
Leoše Janáčka, Domácího lékaře, Návod k tančení národních tanců,
různé kalendáře a mimo
jiné i mapu Šumavy,“
řekl Staroměstským novinám o svém předkovi
Martin Bursík, který má
velký obraz slavného nakladatele pověšený doma
v rozlehlém podkrovním
bytě naproti parlamentu.
Humoristické listy byly
ve své době naprostým
fenoménem, mimo jiné
proto, že dlouho neměly
konkurenci.
Jejich humor je z dnešního pohledu možná
trochu těžkopádný, ale
zůstává překvapivě současný, jak se lze snadno přesvědčit na zadní

straně Staroměstských
novin, kde pravidelně vycházejí ukázky. Dlouholetým spolupracovníkem
Humoristických listů byl
i Jan Neruda. Psal pro ně
nepolitické články, veršované referáty z českého
sněmu (!) a především
životopisy osobností. Ty
byly doplňovány portréty malíře Jana Vilímka
(synovce vydavatele J. R.
Vilímka). Jan Neruda
Humoristické listy krátce i řídil (1862), když byl
vydavatel Vilímek ve vězení.

Zubatá tchyně

Jednoduchý a přímočarý
humor Humoristických
listů sice našel nadšenou
odezvu u čtenářů, ale tzv.
odborná veřejnost je hodnotila spíše zdrženlivě:
„Rekvizitami Humoristických listů budou pořád zubaté tchyně, vdavekchtivé nevěsty, profesoři, opilci a panské za
dveřmi, tedy humoristic-

Typický vtip z Humoristických listů: JAK TO U NÁS
CHODÍ. „Tak vidíš, Eloušku, už jsme přišli pozdě.
Chtěl jsem ti ukázat Týnský chrám bez lešení. No, ale
ty jsi mladý hošík a možná, že se přece dožiješ, až to
budou odklízet.“
ký arzenál z Fliegende
Blätter. Je to konvenční
humor, jehož inspirací je
pivo a zahálka a který se
děje v hospodách, byť poměrně útulných,“ ohodnotil časopis roku 1929
spisovatel Karel Poláček.
„Humory“ zkrátka uká-

zaly, že dobře mířený
vtip dokáže pohnout veřejností daleko mrštněji
a přesněji, než sáhodlouhé články v tzv. státotvorném tisku. Jejich doba
sice už minula, ale... Kdo
ví? Třeba se zas vynoří
v jiné podobě.

DŘÍVE & DNES Náměstí Republiky (obchodní dům Kotva)
Dnes

1930

Kde to je

Foto: Archiv, Vencovy pindy

Nic

VŠIMNĚTE SI: Obchodní dům Kotva stavěli v 70. letech Švédové, protože to uměli za provozu.

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

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy
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Kalendárium
Starého Města
SRPEN

Josef Svátek ● Jaroslav Bursík
Potomek vydavatele
a politika Jaroslava Bursíka
pan Martin Bursík má
obraz svého předka pověšený
doma na čestném místě.

Alois
Jirásek

Marie
Laudová

Jiří
Lír

Julius
Kalaš

SPISOVATEL

HEREC

HEREČKA

DIRIGENT

● Josef V. Šimák
*15. 8. 1870 Turnov
†30. 1. 1941 Praha
Historik, profesor Univerzity Karlovy.
● Marie Laudová
*16. 8. 1869 M. Boleslav
†20. 10. 1931 Praha
Herečka, Národní
divadlo.
● Josef Pehr
*14. 8. 1919 Praha
†17. 8. 1986 Praha
Herec, loutkoherec,
spáchal sebevraždu.

ŽERTOVNÝ
KNÍR

● Alois Jirásek
*23. 8. 1851 Hronov
†12. 3. 1930 Praha
Spisovatel, napsal
mnoho románů, např.
Temno, Psohlavci...
● Julius Kalaš
*18. 8. 1902 Praha
†12. 5. 1967 Praha
Dirigent a autor scénické hudby v Národním
divadle a dalších.
● Jiří Lír
*19. 6. 1923 Pelhřimov
†20. 8. 1995 Praha
Mistr vedlejších rolí, rád
sedával v kavárně Slavia.

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.

●Vykupujeme gramodesky LP. Hudební Antiquariat Týnská ulička 8,
Praha 1. Po - so: 11 - 18 h.
Info tel.: 222 371 231.
●Vysoká škola aplikovaného práva přijímá pro
rok 2014/2015 studenty
pro obor Právo v podnikání. T.: 730 529 558. www.
vsap.cz
●Výuka jazyků. Lektorka s pedagogic. vzděláním
a praxí učí angličtinu,
francouzštinu, němčinu,
arabštinu. Obecný jazyk,

konverzaci i obchodní terminologii. T.: 602 200 611.
●Pronajmu garáž, P 4,
Krč, 1500 Kč měsíčně.
Tel. večer: 724 802 409.
●Nabízím výuku češtiny pro cizince anglicky,
francouzsky a německy
mluvící. T.: 222 315 700.
●Léčitelství Patzak. Celostními masážemi a dotekovou terapií odstraňuji
bolesti svalů, kloubů i jiné
nepříjemné pocity.Václav
Patzak, Havelská 12. T.:
725 773 290.

NA STUDIUM VYSOKÉ ŠKOLY
NENÍ NIKDY POZDĚ!!! ►►►

Vysoká škola aplikovaného práva přijímá
pro akademický rok 2014/2015 nové studenty
pro obor Právo v podnikání.
Vhodné i pro zaměstnané, kteří si chtějí doplnit
vysokoškolské vzdělání.
► ► ► ► ► ► ► ► ► Výuka v Praze i v Brně.
Tel.: 730 529 558

www.vsap.cz
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KampaNula

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

VRCHOLÍ LETNÍ POZNÁVACÍ HRA PŘÍSTAV VOLÁ!
Prázdninová poznávací hra Přístav volá! se přehoupla do druhé poloviny. Zbývají ještě tři soutěžní úkoly - a pak ve čtvrtek 25. září setkání účastníků a příznivců
Jaroslava Foglara na palubě výletní lodi Pražské paroplavební společnosti.
Vyhodnocení se uskuteční
v rámci speciální vyhlídkové
plavby, za doprovodu písniček Muzikantů z Kampy
a dalšího programu. Loď vypluje z přístaviště Kampa
v 18 h. Nyní však již závěrečné úkoly:

Otázka č. 2

1. UHODNI NÁZEV
Přímo uprostřed Prahy se
odehrává děj Foglarovy povídky o zápolení posádky
skautského člunu s dravým
proudem řeky. Tato povídka
se jmenuje: a) Nevzdávej se!,
b) Boj na Čertovce, nebo c)
My pluli dál a dál?

Foto: Archiv

Otázka č. 3

2. AUTOR DOKUMENTU
První dokument o životě Jaroslava Foglara byl natočen
nadšeným amatérským ﬁlmařem v první polovině 80.
let, tedy ještě v době, kdy byl
spisovatel „na indexu“.
Řada scén výjimečného medailonku s názvem Jestřáb
byla pořízena na palubě výletní lodi, z níž si spisovatel
prohlížel oblíbená vltavská
zákoutí. Autor dokumentu
(na snímku s kamerou) byl
v 60. letech členem Foglarova oddílu Hoši od Bobří řeky
a v 70. letech také lodníkem
pražské paroplavby.

Byl to a) Václav Marhoul, b)
Tomáš Vorel, nebo c) Jaroslav Čvančara?
3. KDE JE KORÁB?
Nevšední atrakcí v srdci Starého Města je dětské hřišťátko se starým korábem. Přímo
u lodi roste pět stromů jinanu dvoulaločného, známého
z Foglarových románů jako
tajemné „gingo“.
Kde se toto pěkné zákoutí
nachází? Prozraďme, že lze
k němu dojít volnou chůzí za
necelých pět minut od přístaviště Hollar u Národního
divadla...

Odpovědi zašlete po splnění zadaných úkolů (možno zaslat i všech šest najednou) nejpozději do 15. září na e-mail: jaroslav.foglar@email.cz,
nebo poštou na adresu: Slavomil Janov, Akademie Jaroslava Foglara, Kubelíkova 1150/48, Praha 3. Uveďte kontakt (tel., e-mail, adresu), abychom
mohli účastníky vyrozumět o výsledcích hry! Podrobná pravidla a úkoly najdete i na internetových stránkách www.bohousek.cz.

Naše akce

Co pořádáme nebo podporujeme
Těšíme se na velmi poučnou toulku
pod vedením MUDr. Jana Sedmíka
Nezapomenutelné nevěstince
POŘÁDÁME:
 Červenec - srpen
Skautská poznávací hra 80. výročí Foglarovy knihy Přístav volá.
 Čtvrtek 11. září
II. PROSTŘENÝ STŮL
KampaNuly na Betlémském náměstí. V rámci
III. Open Air Areny Betlémák.
 Čtvrtek 25. září
PARNÍK SKAUTŮ +
KAMPANULY - Zakončení letní poznávací hry
Přístav volá!
PODPOŘÍME:
 Sobota 20. září
Malostranské vinobraní - Dozvuky Horňáckých slavností v parku
na Kampě (KC Kampa,
kavárna Mlýnská).

POŘÁDÁME:
Toulky v říjnu
Petřín - Jaroslav Rybář,
Vyšehrad - Richard Händl, Staroměstský orloj,
Jan Žižka, Nezapomenutelné nevěstince - MUDr.
Jan Sedmík.
Říjen
Benefice pro Artevide.
PODPOŘÍME:
 Sobota 8. 11.
Malostranský candrbál
- 25 let SOPMSH, Malostranská beseda.
POŘÁDÁME:
 Pátek 28. 11., 19 h
Od 19 hod JAZZ+BLUES
JAM, Baráčnická rychta.
 Středa 24. 12., 14 h
Štědroodpolední svařák
u sochy Bruncvíka.

KAMPANULA

ZVE

v rámci akce III. Betlémská kulturní noc na beneﬁci s názvem

PROSTŘENÝ STŮL
(výtěžek pro zdravotně postižené Prahy 1 - Nadaci Artevide,
studio Citadela a HaFstudio)

Čtvrtek 11. září 2014 18 - 22 h
BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ

K „prostírání dobrot na společný stůl“ - 60 metrů dlouhý uprostřed náměstí
před kaplí - i sponzoringu byly vyzvány instituce, podniky, ﬁrmy, restaurace
a vinárny z Prahy 1, také osobnosti, občané, kteří chtějí pomoci.

Během podvečera budou u Stolu zpívat a koncertovat:

Sbor Coro d´Oro, sbor studia
Citadela a Muzikanti z Kampy…

Prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí Nadace ARTEVIDE.
Na „vstupenkách“ za 100 Kč budou vyznačena čtyři jídla či nápoje, které
obdržíte ve stáncích zúčastněných podniků v těsném okolí
Prostřeného stolu. Předprodej hodinu před začátkem tamtéž.
www.kampanula.cz

III. OPEN AIR ARENA BETLÉMÁK
Pořádá (11. 9.): Galerie
Jaroslava Fragnera. Spolupořádají: Blues Sklep,
Auto*Mat, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Perštýn,
dominikánský
klášter,
kostel sv. Jiljí, Duende,

Futurista
Universum,
galerie Fotografic, Galerie Jedné věci, Galerie U
Betlémské kaple, Galerie
U Prstenu, KampaNula,
Kino Ponrepo, Krásný
ztráty, Liter. kavárna Ře-

tězová, Národní muzeum
- Náprstkovo muzeum,
Original Coffee, Sektor
pro hosty, Standard Cafe,
U Kunštátů, Ústav dějin
umění, Ztichlá klika, Zažít město jinak, Život 90.

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

Homo nepos
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Vědci stále zkoumají, jak
je to s naším vývojem.
Homo habilis, ergoster,

erectus a tak dále, až
k Homo sapiens. Jenže do
našeho vývoje, generaci
co generaci, zasahuje ještě jeden vývojový článek,
jmenuje se Homo nepos.
Tedy latinsky vnuk. Jedná
se o stupeň vývoje člověka
s naprosto originálními
znaky. Například jen díky
vnoučatům jsme po jejich
odchodu schopni konstatovat, že rušná ulice je

vlastně oázou ticha. Další
naprosto charakteristický
znak se projeví při jejich
návštěvách na chalupách,
či chatách. Jak se tam
objeví, je všechno jinak.
Jste-li po celém týdnu
natěšeni na činnost z oblasti vašeho kutilství, kdy
se těšíte použít brusku,
vrtačku, nebo cirkulárku,
zaručeně některé vaše
vnouče spí. Naopak když

po několika hodinách usilovné práce na zahradě si
chcete, jak jste zvyklý, na
chvíli zdřímnout, zaručeně některé vaše vnouče
nespí. Většinou několik.
To nemluvím o nutnosti
po jejich odchodu okamžitě začít uklízet „nášlapné miny“, jako jsou
kostky, autíčka, kuličky,
míčky a podobně. Pokud
tak neuděláte, hrozí vám,

inzerce

že v nestřeženém okamžiku vymrsknete roznožku
á la Věra Čáslavská na
kladině. To, že Homo nepos je nevyšším článkem
v našem vývoji, dokazuje
ještě jedna jeho zvláštní
vlastnost: I po zcela vyčerpávajícím pobytu s tímto
vývojovým článkem člověka se záhy začnete těšit,
kdy zase přijde.
SN srpen 2014

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. 7, červenec 2014

Dobrý den,
jako milovnice šicích
strojů, které k nám dovezl slavný Vojta Náprstek, tímto oceňuji titulní
téma na jeho počest. Děláte skvělé noviny!
Jiřina Havlíková

Báseň

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

KDYŽ HRANICE
DOUTNÁ
Když hranice doutná
dým polykají mraky
u kůlu tělo opečené
na lebce čepec
s démony a draky.
Na spáleništi Pravdy stín
klacíkem v oharcích
se šťourá a tohle kňourá:
„Vy, z pyšné Kostnice
lumpové!
Dnes měli jste tu
táborák, však zítra již
jak bájný pták
povstanou
noví Janové!“
Vesele v dáli
šplouchá řeka Rýn
líbí se jí, líbí
tenhle malý šprým.
-hop-

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
-la, ale i Skřítka souboru Buchty a loutky
a další. Akce pro dospělé
i děti. Více informací na
www.divadlovceletne.cz

Nová sezona
ve Viole

Othello je představení plné vášně a pěkných hereckých výkonů.

Kašpar hraje
pod širákem

Josef
Somr
HEREC

K

Bára
Poláková
HEREČKA

František
Černý
ČECHOMOR

Kulturní nástěnka
SRPEN

- ZÁŘÍ

Akce pro seniory - Ne 17., 24. a 31.
8. vždy od 14 h - POHODOVÉ MELODIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ Střelecký ostrov - Hraje Dechový orchestr Junior. www.letnak.cz
Koncert - Čt 21. 8. v 19 h - ČECHOMOR - Střelecký ostrov, velká scéna
- Přijďte si poslechnout kapelu, která
hraje srdcem. Nenechte si ujít. Více info:
www.letnak.cz
Hudba - Čt 21. 8. v 21 h - THE KINGSIZE BOOGIEMEN - Blues Sklep,
Liliová 10, Praha 1, tel.: 774 624 677
- Seskupení drzých, vyzývavých týpků
hrajících blues. www.bluessklep.cz
Koncert - Čt 28. 8. v 19 h - STO
ZVÍŔAT - Střelecký ostrov, velká scéna - Přijďte si poslechnout super kapelu,
která vyhrává už dvacet let. Nenechte si
ujít. Více info: www.letnak.cz
Výstava - Do konce srpna - FLÓRA
A FAUNA - AD Galerie, Uhelný trh 11
- Květiny, stromy, krajiny a zvířata v dílech umělců. Malby, graﬁky, keramika…
www.adgalerie.cz
Divadlo - Út 9. 9. v 19 h - ZE ŽIVOTA
HMYZU - Národní divadlo, Ostrovní 1
- Alegorická moralita bratří Čapků v režii D. Špinara. V roli Tuláka S. Rašilov.
www.narodni-divadlo.cz

Divadelní spolek Kašpar
zve na představení pod
širým nebem na tvrzi
v obci Vlksice. Celý projekt Vlksice Září 2014
se koná od 4. do 9. září.
Přijďte si užít představení
Kašparů, např. Othel-

Zde může
být váš
inzerát!

Dočasná
sleva 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

Soupis památek encyklopedický přehled sídel

www.soupispamatek.cz

Děkujeme MČ Praha 1
za grantovou podporu
těchto novin.

Novou divadelní sezonu ve
Viole na Národní zahájí 8.
září představením Jako
zázrakem s J. Somrem,
D. Novotným a B. Polákovou. Po menší pauze se
vracejí úspěšné Smluvní
vztahy (25. 9.) s J. Strykovou a D. Černou nebo
Čechovovy aktovky pod
názvem Tisíc a jedna vášeň (30. 9.). Více na www.
divadloviola.cz.

Staňte se
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Národnímu divadlu? Staňte se
jeho mecenášem. Vaším
příspěvkem budou podpořena nová představení,

či rekonstrukce budov
Národního divadla. Více
na www.narodni-divadlo.
cz/cs/mecenassky-klub.

Pozdravy
ze Zábradlí

„Díky za přízeň v sezoně
2013 - 2014 s názvem
Tradice v Novém a těšíme se na vás v sezoně
2014 - 2015, kterou jsme
nazvali Za nás!,“ informuje vedení divadla.
www.nazabradli.cz.

Střelák
plný kultury

Na Střeleckém ostrově to
přes prázdniny kulturně
žije! Koncerty zdarma na
pontonu, hudební podvečery pro seniory, či koncerty např. Čechomoru
21. 8. od 19 h či kapely
Sto zvířat 28. 8. od 19 h
si rozhodně nenechte ujít.
Info: www.letnak.cz.

Senátor
Martin Bursík
Váš soused, váš politik

Správná
volba
pro
Staré
Město
Krakonoš
doporučuje

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Ženy za dveřmi
posílají brouka - Samsu k lékaři, protože má divný hlas.

Ucho si zvyklo

Foto: Archiv SN

A už proběhla obě děvčata s šustícími sukněmi
předsíní - jak se dokázala
sestra tak rychle ustrojit? - a vyrazila z bytu. Ani
nebylo slyšet bouchnout
dveře; snad je nechaly
Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna
se smyslem pro
humor

otevřené, jak to bývá v bytech, kde se stalo velké
neštěstí. Ale Řehoř byl
teď mnohem klidnější.
Jeho slovům tedy už sice
nerozuměli, ačkoliv jemu
připadala dost jasná, jasnější než předtím, snad
proto, že ucho si zvyklo.

Domovní znamení
Alena Ježková

Autorka knih o historii a pro děti
Alena Ježková
z Dlouhé ulice
píše pro
Staroměstské
noviny seriál
o domovních
znameních

Příště: Když jste brouk,
taky si myslíte, že mluvíte
a všichni vám rozumějí. Jak
s tím Samsa naloží?

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

?

KDE TO JE

Otázka: Na jaké adrese najdeme dům, který se zove
U tří stříbrných růží?
Nápověda: Hledejte v Husově ulici, nemůžete minout.

Minule: Dům U Černé hvězdy,
Seminářská 6.
Správně: Miroslav Vychopeň,
Jiří Feler, Hana Mařatková.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

[

www.malostranskenoviny.eu

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.

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

[

Co nového
za vodou

Spisovatelka Alena Ježková, PhD. žije na Starém Městě
od narození. V komunálních volbách (v říjnu) kandiduje
v čele společné kandidátky KDU - ČSL a STAN.

Dům U tří stříbrných
růží. V tomto domě se
narodil a žil slavný český vydavatel knih a novin (c. k. vlastenecké
noviny) Václav Matěj
Kramerius. V roce 1806
inzerce

sem přestěhoval své nakladatelství. Pak zde byla
kavárna, kde se scházeli
čeští vlastenci, kteří tu
v roce 1840 uspořádali
první český bál. Dnes je
tu hospoda a pivovar.

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2 1 3 2
1 3 2 1 3
3 2 1 3 21
PROlíné
LÍNÉ
Pro

SPÍCÍ
Ještě
línější

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku
a objednej celou láhev.

Franz Kafka: Proměna (XXV.)

11

redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

Léto v zahradách hotelu
The Augustine Prague!
Líná nedělní rána
v klášterní zahradě

Krásné podloubí
v Augustine

Každou neděli do 14 hodin si můžete
vychutnat bohatou snídani za 550 Kč,
včetně horkých nápojů a čerstvých džusů.

Přijďte si užít krásné
a teplé letní podvečery
do naší zahrady a na naši
terasu, kde má každý pocit, že konečně našel ten
pravý ráj na zemi.
Kromě úžasného kulinářského zážitku máte mimo
jiné také možnost vyzkoušet jedinečné rege-

nerační procedury v našem Spa. Nejvíce odpočinku a regenerace
Vám přinesou Ginger
Renewal a Lavender
Dreams.
Po takto stráveném dni si
také každý rád vyzkouší
jeden z našich úžasných
letních koktejlů.

Letní grilování

na naší terase každý čtvrtek od 18 do 22 h
za 880 Kč, neomezená konzumace pokrmů
a koktejl na přivítanou.

Matěj Vyskočil

Vážení přátelé
Starého Města,

ani jsme se nestačili pořádně ohřát a léto je již ve své
polovině. Využijme proto
všichni měsíc srpen k příjemnému posezení venku
a nasbírání energie z letního slunce. Zkuste k tomu
využít naši zahradu během
„Líné neděle“, kdy Vám servírujeme pozdní snídaně,
nebo také čtvrteční večer.
Náš kulinářský tým pro Vás
připraví na terase Barbecue
na našem grilu s neomezenou konzumací. Těšíme se
na Vás v oáze klidu na Malé
Straně ať už ve čtvrtek nebo
v neděli, případně přijďte
jen tak posedět do našich
venkovních prostor se sklenicí Svatotomášského piva.
Brzy na viděnou!
Za celý tým
Matěj Vyskočil,
Resident Manager

THE AUGUSTINE PRAGUE, Letenská 12/33, Malá Strana, Praha 1, 118 00
Tel.: (+420) 266 112 233, e-mail: info@augustinehotel.com, www.augustinehotel.com

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
15. září

Volejte pana Martina Cibulku
777 122 009. Čtěte též v Café
TeeVee (Běhounská 18).

Foto: Archiv

Modré okénko
dnes získává... Aktuální vtip ze 100 let starých novin
Za to, že má
soudně potvrzeno, že není
kriploidní
č***k. Ale bylo
to o fous!
MILAN KNÍŽÁK
Umělec na volné noze

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

Zvířata
Starého Města

FERDA
Tento fešák rád chodí na
procházku na Žofín. Foto
poslala panička Jana
Matoušková.

Proč čtu

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
staromestskenoviny.eu

30 Kč

„Když jsem nastoupil před
půl rokem do Vojanových
sadů, viděl jsem ty noviny
poprvé a od té doby si je
vždy velmi rád přečtu.“
Daniel Pátek, zahradník
ﬁrmy Vojanovy sady

Příroda
je mocná
čarodějka.

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
Vojta
Náprstek

NA PRÁZDNINÁCH. „Janičko, když jsem říkala, že je to velká
ryba, nemyslela jsem tvého snoubence!“

50 odběrních míst
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na recepci. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné). Centrum Franze Kafky, Široká
14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10. Divadlo Na zábradlí, Anenské
náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmartre, Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, Týnská 6. 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. 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. Farrango, Dušní 15. Restaurace
Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1. Vopičkova
kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11.

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. 8 / srpen 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. 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.

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

inzerce

Kvalitní psací potřeby,
hodnota, která přetrvá
po staletí.
Nabízíme širokou škálu značkových psacích potřeb nejen
pro náročné klienty, ale i pro školáky.
Najdete u nás např. značky Cross, Montblanc, Parker,
Visconti, Faber-Castell, Caran d´Ache, Moleskine.
Sleva 50 % na vybrané modely.
Z dalšího sortimentu: ruční papír, hroty, náplně, inkousty,
hodinky, dárkové sady, potřeby pro výtvarníky…

Nabídka měsíce
Zápisníky a diáře
Moleskine
Naše produkty můžete zakoupit přes e-shop,
ale také přímo v kamenné prodejně nedaleko
metra Kačerov. Čeká tam na Vás tým našich
školených odborníků.
Adresa kamenné prodejny:
Na Záhonech 7 (cca 300 m od metra Kačerov), Praha 4
Otevírací doba:
Po - pá 8 - 17 h, mimo tyto hodiny možno dohodnout
schůzku po tel. domluvě
Telefon: +420 273 130 610
E-mail: info@penshop.cz

www.penshop.cz

Víte, že

Diáře i zápisníky Moleskine měl v oblibě i spisovatel
Ernest Hemingway a jejich
desky jsou jako stvořené
pro brandingovou ražbu.

