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sTAROMEsTsKE
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami
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Staroměstské 
servírky

SLeČna aDéL
Akční slečna Adél z Café NOD 
(Dlouhá 33) podává míchaný 
nápoj gin a tonic za pěkných 

98 Kč s brčkem.

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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vánoČní sTroM 
na beTléMskéM 

náMěsTí

str. 5

...a co na To JeJí 
Manžel sudiPrav

3M. d. reTTiGová

Manžel sudiPravManžel sudiPrav

M. d. reTTiGová
JeJí 
neJlePší 
vánoČní 
recePTY 

vaříme 
na str. 6 -7

Spisovatel 
Sudiprav rettig

Rádi k němu přispějeme kvalitní péčí o vaše 
zdraví, poskytovanou podle mezinárodních 
standardů moderní me-
dicíny v 11 lékařských 
oborech. I bez objednání.

Přejeme všem Pražanům 
klidné Vánoce 

a zdravý rok 2016. 

Adresa: Národní 9, Praha 1  ● Tel.: 222 075 119 - 120
www.poliklinikanarodni.cz

Přejeme všem PražanůmPřejeme všem Pražanům

Pro firmy zajišťujeme  
i ze zákona povinné pra-
covně lékařské služby. MUDr. M. J. Stránský

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaší návštěvu.

Více 
str. 12

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Zde může
být váš
inzerát!

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

Mimořádná
s l e v a  2 0  %

www.houseservices.cz

Přejeme vám 
šťastný nový
rok

2016!2016!



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
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inzerce

anna marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Očichám kapra, 
možná si ho 

dám, nebo rybí 
prsty a taky 
cukrovíčko.”

anketa Staroměstských novin

„Čili: Rybí po-
lévku, brambo-
rový salát, vari-
aci ryb, plzeňské 

a ryzlink.“ 

radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

roman 
korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Klasickou 
kadombrasu - 
kapra, domácí 
bramborový 

salát.“

markéta
mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Kapra, vinné 
klobásky, bram-
borový salát, bílé 

víno, cukroví, 
oříšky...“

Číslo měsíce

22
Vánoční smrk, 
zdobící Staro-
městské náměstí, 
měří 22 m.

   Úvodník

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Těším se 
na kapra 

s vídeňským 
bramborovým 

salátem.“

kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Nejhorší je 
obírání masa 
z rybí hlavy, 
proto miluju 

rybí polévku.“

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

mariánské nám. - Na 
redakci se obrátila čte-
nářka ze Starého Měs-
ta s dotazem, kam zmi-
zela socha archanděla 
ze vstupních prostor 
magistrátu.
Staroměstské noviny 
zjistily, že dvoumetrová
socha se vrací do kos-
tela sv. Gabriela na 
Smíchově. Zda její zmi-
zení přisese radním 
smůlu je ve hvězdách. 
V době uzávěrky neby-
la známa nová koalice.  

z magistrátu zmizel archanděl, 
přinese to teď radním smůlu?

Nové zprávy 
ze Starého Města
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Staré Město - Dne 7. 12. 
zemřel ve věku 70 let jeden 
z nejlepších českých divadel-
ních režisérů Ivan Rajmont. 
Jeho Sluha dvou pánů (hlavní 
role Miroslav Donutil)  je nej-
úspěšnější hrou Národního 

divadla. Rajmont byl tři roky 
režisérem Divadla Na zábradlí, 
poté se stal prvním polistopa-
dovým šéfem činohry Národ-
ního divadla.  Začínal v Čino-
herním studiu v Ústí nad La-
bem. Čest jeho památce. 

vánoční 
burleska

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

zemřel ivan rajmont, hvězda 
mezi divadelními režiséry

Advokát 
dostal ruku 

v balíku
Staré Město - Právník 
dostal balíček a když
 ho otevřel, našel v něm 
maketu lidské ruky, 
úříznuté v zápěstí. Obá-
vá se, že může jít o vý-
hrůžku za údajně ne-
splacený dluh. Policie 
případ vyšetřuje, zatím 
to vypadá na žert. 

Divokou 
honičku 

kolem kaple 
ukončil pepř

Staré Město - Pepřo-
vý sprej vs. paralyzér. 
Strážnící honili dva An-
gličany, kteří se popra-
li u Betlémské kaple, 
přičemž jako útočnou 
zbraň použili paralyzér. 
Strážníci je postříkali 
pepřovým sprejem a po 
krátké honičce dostihli 
hned za rohem v Liliové.

Čtenář 
reportér

inzerce

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Tak tohle je vyloženě kata-
strofi cký scénář: Osamělý 
muž, kterého drží nad vo-
dou jen naděje, že tyhle 
Vánoce nebudou jeho po-
slední, bere z hrobu vany 
do náručí svého vánoč-
ního kapra a odnáší ho 
k řece Vltavě. 
Hvězdy na nebi soupeří 
svým jasem s plynovými 
lampami a měsíc, jako by 
náhodou v úplňku, je pří-
slibem a metaforou toho, 
jaké to je, když se rány 
zacelí a vše je opět doko-
nalé.
Na náplavce muž uklouz-
ne. Poslední, co vidí, než 
navždy zmizí pod hladi-
nou, je jeho kapr, lapající 
po dechu na břehu pod 
šumícími topoly.

Co nejradši jíte na 
štědrovečerní večeři?

5° C
ProSinec

Kolik vran vidíš, tak 
dlouhá bude zima

Počasí 

Dnes vaří 
Sudiprav

Chleba 
s máslem 

Vezmi chleba, uřízni 
krajíc, namaž máslem, 
posol a počkej, až se 

vrátí manželka.

manžel m. D. rettigové

 

nechte hrnce vařit za vás!

uletěl na 
Smíchov

MÍSTNÍ SMS INZERCE
nÁvoD: Napište SMS: SN mezera INZ mezera  a pak. 
text vašeho inzerátu. Zprávu pošlete na tel. č.: 900 11 30. 

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Koupím dvě knihy 
od spisovatele McBei-
na s názvem Zlovolnost            
a Vrahův žold. Tel.: 605 
530 093.
●Učetnictví - kompletní 
vedení a zpracovaní. Mzdy 
a vedení daňové evidence 
pro OSVČ. Cena dohodou. 
Vladislav Kadubec. E-
-mail: v.kadubec@email.
cz. Tel.: 773 923 876.
●Koupím knihu Jana 
Koláře Na vlnách revolu-
ce v zemi věčných ohňů.  
Tel.: 731 788 920.

●Grafik, malíř z Pra-
hy (48 let), sluchově po-
stižený, hledá upřímnou 
ženu stejně nebo jinak 
postiženou. Samota je 
velmi zlá. Tel.: 776 461 
007, pište, prosím, sms. 
Děkuji.  
●Začínající sběratel od-
koupí staré známky, po-
hledy i obálky. Díky za na-
bídky. Tel.: 720 658 976.
●Koupím Perelman: Za-
jímavá matematika a me-
chanický bug. Tel.: 604 
359 365.

ZVĚŘINA

Adresa: Rybniční 196, Jindřichův Hradec

Udělejte si výlet do Jindřichova Hradce 
a nakupte kvalitní zvěřinové 
maso a výrobky ze zvěřiny.
Akce prosince:

Otevřeno máme pondělí až pátek 10 - 17 h

Tel.: 702 512 432 Najdete nás na facebooku.

U SVATÉHO HUBERTA

Při nákupu nad 300 Kč láhev 
vína s etiketou zvěře zdarma!
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Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou největší 
noviny na Starém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

sTaroMěsTské novinY: 
JedniČka v MísTní inzerci

kdo nakukal primátorce, 
aby rozsvítila strom tajně?
Tohle by nevymyslel ani terorista z Paříže

Staroměstské náměs-
tí - Ne v 17 h jako vždyc-
ky, ale dopoledne se 
rozsvítil 28. 11. vánoční 
strom na Staroměstském 
náměstí. Chvíli svítil, pak 
zhasl, pak se ale rozsvítil. 
Prý proto, aby bylo za-
bráněno „kumulaci“ lidí 
na jednom místě.
„Já jsem si přála slav-
nostní rozsvícení stro-
mu,“ prohlásila primá-
torka Adriana Krnáčová. 
Prý ustoupila tlaku poli-
cie, která se obávala po 
atentátech v Paříži útoku 
teroristů.
Proti zrušení slavnostní-
ho rozsvěcní stromu bylo 
podepsáno několik pro-
testních petic.

inzerce
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1915

nedostižná květa dokázala 
vyměnit papír dřív, než písař 

dosedl za psací stroj.

MísTní MisTrYně ve 
vYMěŇování PaPíru

Víte, že...
Loni se strom rozsvítil 

o deset minut později, tedy  
až v 17.10. Dav pískal.

Primátorka 
krnáčová

Básně

Cena Jaroslava Seifer-
ta byla udělena Nadací 
Charty 77 básníkovi Eu-
genu Brikciusovi za knihu 
A tělo se stalo slovem.
Tento všestranný umělec, 
pořadatel happeningů 
a mnoha kulturních poči-
nů m.j. opakovaně uváděl 
Konference Kampa Střed 
Světa. Na své Literární 
výlety zval členy mnoha 
spolků z Malé Strany, TU-
RASu i KampaNuly. Jeho 
akce sloužily jako vzor 
např. pro Učené toulky 
KampaNuly. Proto se také 
jako prvý stal čestným 
Nápadníkem KampaNuly 
u příležitosti 70. naroze-
nin.

brikcius 
dostal cenu 
J. seiferta
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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

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

www.chapelcigarclub.cz

Nově otevřený doutníkový 
klub v centru Prahy 1

Kaple Pachtova paláce z roku 1628 
se stala stylovým klubem 

s širokým výběrem doutníků a nápojů 
pro vaše malé hříchy.

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!
tel.: 739 343 871

Milí Malostraňáci, 
přeji vám nádherně 
prožité Vánoce 
s rodinou a přáteli!
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Proč radnice Prahy 1 tají, komu 
a za co pronajímá svůj majetek?
Když chtěl pan Adam Zábranský 
(Piráti) vědět, komu a za kolik 
pronajímá radnice Prahy 1 své 
domy a byty, dostal fakturu na 
117 tisíc korun. 
Tolik podle Prahy 1 stojí zpra-
cování odpovědi. Je to jako by 
radnice dala tazateli pokutu, 
že strká nos, kam nemá. Podle 
analýzy, kterou si nechali Pi-
ráti zpracovat, tratí Praha 1 na 

nájmech desítky milionů ko-
run ročně. Piráti již podobný 
seznam získali od magistrátu  
a následně ho zveřejnili. 
Zábranský se ohradil s tím, že 
má na informace právo a neví, 
proč by měl za ně platit tak ne-
horáznou sumu. 
Radnice mu poté částku za svou 
„službu“ snížila na „pouhých“ 70 
tisíc korun.

Zábranský se proto obrátil na 
magistrát, který je radnici Pra-
hy 1 nadřízený. Ten mu dal za 
pravdu a požadoval po radnici 
nápravu. Jelikož Praha 1 nere-
agovala, požádal pan Zábranský 
magistrát, aby na radnici Prahy 1 
uvalil exekuci.
„Zvažujeme odvolání ke správ-
nímu řízení,“ uvedla mluvčí Pra-
hy 1 Veronika Blažková.

Dobrovolný kamelot Staro-
městských, Novoměstských a Ma-
lostranských novin pan Pavel Tylš 
(žil dlouhá léta na Malé Straně) 
srdnatě roznáší noviny po celé Pra-
ze. „Kamarádi a známí se na mě  
i s novinami vždy velice těší a mě 
baví, že si noviny přečtou i lidi, 
kteří do centra nemají cestu,” říká 
pan Tylš.

Jak úžasný  
pan Tylš 

roznáší noviny 

StaroměStSké 
noviny

Co nového 
v redakci
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MísT
ní 

hrdinové

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
naše děTi kreslí Prahu

Soutěž 
o ceny

terezie Josefína Jeřábková (6 let)
Obrázek poslala maminka Veronika Jeřábková

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je 
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD In-
diánská pohádka Divadélka 
Romaneto. Dárek získáte 
tak, že zavoláte na tel. číslo 
777 556 578 (Monika) a do-
zvíte se, kde bude možné si 
ho vyzvednout.

zde Může 
býT váš 
inzeráT!

voleJTe ihned

Telefon: 

777 556 578 
(Monika)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-Mail:

vlídné zacházení!

&
Petr Hozák, 

provozní 
firmy Taiko

Palec 
nahoru že 

fiirmě, která 
pořádá trhy 
na Staro-
městském 
náměstí, 

nevybuchl 
strom.

Richard
Bureš 
(ODS)

Palec dolů 
za party-
zánskou 
akci s wifi 
koši, do 

kterých se 
nikomu ne-
chce házet 
odpadky.

Vítěz PoraženýTudy ne! radnice rozdělila výnos 
z hazardu soukromým firmám

Žofín - Velmi překotně 
rozdělilo zastupitelstvo 
výnosy z hazardu sou-
kromým firmám, pod- 
nikajícím v oblasti sportu 
na území Prahy 1.
Částku o výši takřka 1,3 
milionu státních korun 

přelilo vedení radnice do 
soukromého sektoru, ač-
koli občanské spolky pů-
sobící na území Prahy 1 
třou bídu s nouzí.
Na problém přerozděle-
ní peněz, který může být 
velmi závažný, upozor-

nila opozice. Vládnoucí 
skupinka (TOP 09, ČSSD, 
ODS) ji však přehlasova- 
la. „Jde o porušení pra-
videl pro poskytování  
grantů a navíc není jas- 
né, pro jaký účel budou 
použity,“ říká opoziční 

zastupitelka Kateřina 
Klasnová (Zelená pro 
jedničku).
Podle vedení radnice je 
to však zcela v pořádku  
a magistrát prý dělá to-
též. Případ budeme dále 
sledovat. 

Jde o závažné porušení pravidel, tvrdí sílící opozice
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Víte, že...
Nejvyšší strom světa měří 

115 m. Tato sekvoj 
Hyperion roste v Kalifornii.

PoSÍLeJte Své FotoGraFie 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Kde to je

dŘíve & dnes

vÍte, že: V Café Wien (v kroužku) se scházeli čeští vlastneci (Palacký, Rieger a spol). Zbouráno 1910. 

Můstek (pohled směrem k Prašné bráně)
1902 Dnes
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Vánoční strom na Betlémáku 
s hodinami místo hvězdy

Již popáté ● Smrk byl vysoký skoro 4 metry! 
Betlémské nám. - To 
byla nádhera! Již popáté 
se rozzářil vánoční strom 
na Betlémském náměstí. 
Stalo se tak již tradičně 
díky ctěnému starostovi 
Skorkova Miloši Honzá-
kovi, který společně se 
spoluzakladatelem spol-
ku KampaNula panem 
Petrem Hejmou a míst-
ním hajným našel v lese 
vhodný smrček. 
Na Betlémském náměs-
tí se v neděli 6. prosince 
postupně sešla spousta 
lidí. Konala se Betlémská 
sbírka hraček pro děti 
z dětských domovů.

Strom na tradičním 
místě  pod hodinami 

u Betlémské kaple

MísT
ní 

hrdinové

oblíbená 
samoobsluha

Pořádající kampanula 
a její příznivci

Hejma hraje 
Beatles

Děti:  nejlepší 
důvod, proč 

slavit vánoce

Vánoční strom na Betlémáku 
s hodinami místo hvězdy

 Smrk byl vysoký skoro 4 metry! 

Hledání smrčku 
u Skorkova
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TŘi nedosTižné vánoČní recePTY 
MaGdalenY dobroMilY reTTiGové

Že
rt

ov
ná

 k
ol

áž
: O

nd
ře

j H
öp

pn
er

Legenda českých kuchařek M. D. Rettigová 
(1785 - 1845) má receptů plné hrnce. Z těch 
vánočních vybíráme pro naše čtenáře tři nej-
lepší. Přejeme dobrou chuť! 

bílá rybí 
polívka

● Dej několik kousků 
rozličných ryb na ren-
dlík, nech je s celerem 
dusit. Pak na to vlej vody 
a nech to vařit. 
● Zatím vezmi asi půl 
žejdlíku chladné, čis-
té rybí polívky, vraz do 
ní čtyři celá vejce a dva 
žloutky, rozkloktej to, 
zavaž hrnéček špagá-
tem, pověs do vařící vody 
a nech hodinu vařit. 
● Pak vybírej se lžíčkou 
jako malé knedlíčky do 
mísy, tu polívku proce-
zenou zakloktej několika 
žloutky a vlej na tu roso-
linu na mísu. 

houbovec 
se zemčaty

● Pokrájej drobně mla-
dinké hříbky, nech je na 
másle se zelenou petru-
želí a trochu pepře dusit, 
osol je. Uvař malé zem-
čata napolovic, pokrájej 
je na lístky. Vymaž mísu 
máslem, dej na to zemča-
ta a hříbky. 
● Nyní rozkloktej dvě 
celé vejce v žejdlíku sme-
tany a houbovec ní polej.
Smetana ale nesmí přes 
něj přesahovat, sice by 
se rozblebtal. Smetana 
se též trochu osolit musí. 
● Poklade se kouštínky 
másla a v troubě hezky 
vypect se nechá. 

kapr s kyselou 
smetanou

● Trhni a oškrabej kap-
ra, polož vespod na pe-
káč několik tříštěk, pak 
kapra na ně, aby nepři-
lehl, dej máslo pod něj. 
● V troubě podlívej pak 
pořád kyselou smeta-
nou a nech ho dočerstva 
upect, pak ho pozorně 
na mísu vyndej, aby se 
nerozpadl, a tu omáčku 
přeceď a podlej ho.

Zpěvačka Eva Kleinová 
touží po tom, aby naše 
děti zpívaly co nejvíc.

SN: Co přesně znamená 
tvůj nový projekt Naše 
hudba našim dětem?
EK: Jde o to, aby české 
děti znaly a zpívaly české 
písničky.
SN: A jaké?
EK: Například začátkem 
školního roku jsme s Fe-
lixem Slováčkem natočili 
v Zrcadlové kapli Kle-
mentina českou hymnu 
jako videoklip. Já vždy 
nejdřív zazpívala část, 
Felix hrál a do hudby děti 
zpívají.
 SN: Koho by nebavilo 
učit zpívat děti, že...
EK: Na základní škole 
Vratislavova vedu dět-
ský sbor a je to to nej-
úžasnější, co mě mohlo 
potkat. V době adventu 
jsme v rámci projektu 

Naše hudba našim dětem 
s mými malými zpěváky 
natočili videoklip k mo-
ravské koledě Byla cesta 
byla ušlapaná v Betlém-
ské jeskyni na Karlově. 
Jsem šťastná a o to lépe se 
mi pak zpívá v muzikálech 
v Divadle Hybernia nebo 
na mých koncertech.
SN: Máš tři syny, mají od 
tebe zpěv povinně naordi-
novaný?
EK: U nás doma vládne 
hlavně láska a tím pádem 
lásku k hudbě kluci přiro-
zeně zdědili. 

zpívání s dětmi
v betlémské 

jeskyni
rozhovor staroměstských novin 

se zpěvačkou evou kleinovou

S dětmi 
v jeskyni

MONIKA HÖPPNER

Příběh dobromily & sudiprava
Magdalena Dobromila se seznámi-
la se svým budoucím manželem 
Janem Aloisem Sudipravem Ret- 
tigem v jednom pražském hote-
lu, kde dočasně bydlela se svou 
ovdovělou a panovačnou matkou. 
Popisuje ho jako vzdělaného, moud-
rého, spravedlivého, ale s tváří oškli-
vou. Rettig nicméně vydržel. 
Dobromila ale pořád stonala a vypa-
dalo to, že umře. A tak její matka vy-

myslela, že vidina svatby by ji mohla 
postavit na nohy. A vida. Dobromila 
byla záhy jako rybička a tak si se 
Sudipravem řekli ano 31. ledna 1808 
v den jejích 23. narozenin. Sudiprav 
byl o deset let starší.
Po boku manžela spisovatele a budi-
tele se Dobromila záhy stala vlasten-
kou. Psala nejen kuchařky, ale také 
romány a divadlení hry. Měli tři dcery, 
nejmladší byla slavnou zpěvačkou.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému. napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

Lidé se dělí na ty, co 
svátky neslaví - a po-
tom na ty, co je slaví, 
protože je mají ve velké 
oblibě. 
Těm, kdo to neslaví, Jan 
Burian zpívá ve svém pěk-
ném songu: „Zas budou vá-
noce - ty svátky vkladních 
knížek...“ 

Já jsem jako student patřil 
mezi neslaviče Vánoc, na-
krátko, než jsem si uvědo-
mil, co pro mne znamenaly 
Vánoce v dětství. Úhlem 
věků jsem na to dbal: v létě 
prázdniny - a v zimě Váno-
ce. V zimě je tu krajina po-
sedlá tmou, již od půl čtvrté 
- do rána do půl deváté. 

Advent - to je zápas o svět-
lo. Svíce symbolizuje svět-
lo - to vnější - i to vnitřní. 
Na adventním věnci svítí 
jen jedna svíce. Je to ještě 
potemnělé - už brzo - dvě 
svíce, pak tři a čtyři - na 
vánočním stromku je svící 
celá řada - to je panečku 
zář. Nad tím vším je nápis: 

Pokoj lidem dobré vůle.
Musíme se dohodnout, ta 
dobrá vůle je. Vždyť i tero-
risté věří, mají dobrou vůli 
- dokonce boží vůli. Vnitřní 
světlo - dobrá vůle - je nám 
podávána seshora. 
V Bibli stojí - že ta dobrá 
vůle je nám darována. Ona 
spasí celej svět.

advent, vánoce. co vlastně je ta dobrá vůle?
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Příběh dobromily & sudiprava
myslela, že vidina svatby by ji mohla 
postavit na nohy. A vida. Dobromila 
byla záhy jako rybička a tak si se 
Sudipravem řekli ano 31. ledna 1808 
v den jejích 23. narozenin. Sudiprav 

Po boku manžela spisovatele a budi-
tele se Dobromila záhy stala vlasten-
kou. Psala nejen kuchařky, ale také 
romány a divadlení hry. Měli tři dcery, 

Trhni a oškrabej kap-
ra, polož vespod na pe-
káč několik tříštěk, pak 
kapra na ně, aby nepři-
lehl, dej máslo pod něj. 

V troubě podlívej pak 
pořád kyselou smeta-
nou a nech ho dočerstva 

ho pozorně 
na mísu vyndej, aby se 
nerozpadl, a tu omáčku 

Víte, že...
Paní Dobromila měla 

despotickou matku, která 
ji donutila spálit první 
a jedinou panenku.

1 2 3

eva kLeinovÁ 
je zpěvačka a také tex-
tařka. V listopadu měl 
premiéru její klip k sin-
glu Když budeš mi hrát. 
Zpívá s Boom!Bandem, 
účinkuje v muzikálech 
v Divadle Hybernia, 
vede pěvecký sbor ZŠ 
Vratislavova. 

Fo
to

: J
iří

 Z
íd

ek



Jan 
Kotěra

ARCHITEKT

Libuše 
Geprtová 
HEREČKA

● Fan Vavřincová 
*17. 11. 1917 Praha 
†16. 12. 2012 Praha
Spisovatelka, autorka 
scénářů např. Eva 
tropí hlouposti, Taková 
normální rodinka, Hotel 
Modrá hvězda.

● Marie Rosůlková 
*17. 12. 1901 Plzeň 
†15. 5. 1993 Praha
Herečka. Na jevišti hrála 
do 91 let. Nejznámější 
role: babička v seriálu 
Taková normální 
rodinka.

● Jan Kotěra 
*18. 12. 1871 Brno 
†17. 4. 1923 Praha
Architekt, návrhář 
nábytku. Je autorem 
například pracovny 
primátora na Staro-
městské radnici.

● Libuše Geprtová 
*21. 12. 1941 Kolín 
†18. 11. 2005 Praha
Herečka. Její nejslav-
nější rolí je Viktorka ve 
fi lmu Babička (1974). 
Hrála dlouhá léta 
v Divadle Na zábradlí, 
později v novém Divadle 
Bez zábradlí.

Fan 
Vavřincová
SPISOVATELKA

Marie 
Rosůlková

HEREČKA

7telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@staromestskenoviny.eu Tema

Kalendárium 
Starého Města

Láska je vynalézavá (III.) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

Nejvíc kůže

Máma 

TŘi nedosTižné vánoČní recePTY 
MaGdalenY dobroMilY reTTiGové

„Položte ho do salonu, ať je všechno v pořádku!“ „Musíš teď, Marjánko, častěji prášit koberce!“
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-konec-

ProSinec

● Jan Kotěra 
*18. 12. 1871 Brno*18. 12. 1871 Brno
†17. 4. 1923 Praha
Architekt, návrhář Architekt, návrhář 
nábytku. Je autorem 
například pracovny 
primátora na Staro-
městské radnici.

● 
*21. 12. 1941 Kolín*21. 12. 1941 Kolín
†18. 11. 2005 Praha
Herečka. Její nejslav-
nější rolí je Viktorka ve 
fi lmu Babička (1974). 
Hrála dlouhá léta 
v Divadle Na zábradlí, v Divadle Na zábradlí, 
později v novém Divadle 
Bez zábradlí.Nejvíc kůžeŽe
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31. ledna 
230 let 

od narození 
 

Slovníček
Žejdlík = 0, 48 l. Kuthá-

nek  = kastrol. Zemčata = 
brambory.  Trhni = vy-

kuchej. Tříštěky = špejle.
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KampaNula pořádá benefi ční 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.
KampaNula pořádá benefi ční 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.

Naše akce
Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1

Naše akce
Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1

KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory malostranských, 

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

redakce@staromestskenoviny.eukenoviny.eu  Charita

Byl to skvělý rok. Kam-
paNule se v něm poda-
řilo zrealizovat mnoho 
úžasných a bohulibých 
projektů a získat nemalé 
finanční prostředky na 
charitativní účely. Mám 
z toho velkou radost.
Uspořádali jsme několik 
charitativních koncertů, 
dva Prostřené stoly (na 
Betlémském náměstí a na
druhém břehu na Maltéz-
ském náměstí), více než
deset Učených toulek po
významných místech to-
hoto krásného města, pod-
pořili jsme mnoho skvě-
lých akcí.
Na závěr tohoto mého pra-
vidleného sloupku a ce-
lého roku 2015 bych vás 
rád pozval na svařák na 
náplavku u Bruncvíka na 
Štědrý den od 14 h. Těší-
me se na vás!

Petr
Hejma
KampaNula, 
spoluzakladatel

kampanula 
přeje veselé 

vánoce 
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Pátračku po starobylých 
zákoutích Prahy 1 pro 
zájemce všech generací 
připravili v rámci projek-
tu Akademie Jaroslava 
Foglara oldskauti z klubu 
Jestřábi a sdružení Kam-
paNula.
Úkolem bylo navštívit 
vybraná místa na Starém 
a Novém Městě, Malé 
Straně a Hradčanech, 
která souvisejí s příběhy 
Foglarova díla. Všude 
čekaly na pátrače sou-
těžní otázky. Pomyslný-

mi průvodci ve hře bylo 
Bratrstvo Kočičí pracky. 
Tato parta, věčně soupe-
řící s Rychlými šípy, se 
Foglarově tvorbě objevi-
la poprvé přesně před 75 
lety.
Na nábřežní zdi u Kar-
lova mostu museli pát-
rači objevit vodoměrnou 
značku, které se říká Bra-
dáč. Na Hradčanech po-
znali vyhlídku u kavárny 
Kajetánka, kde spisova-
tel rád tvořil. U Mánesa 
se zase odehrál příběh, 

vyhodnocení hry Po stopách 
bratrstva kočičí pracky

v němž Bratrstvo Kočičí 
pracky spadlo z náplavky 
u Šítkovské věže do řeky.
Souběžně probíhala ob-
dobná pátračka na Žiž-
kově. Úkolem bylo najít 
vlajku Bratrstva Kočičí 
pracky. Byla poblíž Žiž-
kovské televizní věže.  

v uličkách...

Více než sto milovníků dobrodruž-
ství a příběhů z románů a kresle-
ných seriálů Jaroslava Foglara se 
od počátku léta zapojilo do hry Po 
stopách Bratrstva Kočičí pracky.

Foglar při psaníu mánesa

Společné vyhodnocení 
obou her se uskuteční ve
středu 16. prosince od 
17 h v Informačním cen-
tru Prahy 3 na nám. Jiří-
ho z Poděbrad. Vystoupí 
zajímaví hosté a k vidění 
bude i originální Žižkov-
ský betlém se známými 
historickými postavička-
mi i Rychlými šípy.  

kde to bude

ScHoLa SPeciaLiS FamiLiae
vás zve na koncert duchovní hudby

vÁnoČnÍ ZPěvy ZemÍ koruny ČeSké
Gotiky a reneSance

neděle 20. prosince v 18 h
Kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle,

roh Říční a Všehrdovy ulice

PODPORUJEME
● St 23. 12., 14.30 h
Česká mše vánoční Jana Ja-
kuba Ryby pod Karlovým 
mostem - Pražské sbory, or-
chestr s dirigentem.

● Čt 24. 12., 14 h
Zpívání pod mostem. Kole-
dy HaFstudia. 

POŘÁDÁME
● Čt 24. 12., 14 - 16 h 
Svařák u Karlova mostu 
u sochy Bruncvíka. Ob-
sluhuje zdarma a rád Petr 
Hejma. 

● St 13. 1., 17. 17  h
Učená Toulka v sedě: Pa-

dělatelé v české historii.Ri-
chard Händl. Malostranská 
beseda - Trick bar. 

● Čt 4. 2.
Podprahová konference pro 
Nápadníky a přátele Agáty. 
Přesný čas bude upřesněn 
později.

● St 17. 2., 17. 17 h 
Co ukrývají Zámecké scho-
dy a co má společného J. K. 
Tyl s klášterem Kajetánů?
Ing. Jan Zemánek.

Přejeme  veselé 
Vánoce  
a šťastný  
nový rok!

Čt 24. 12. 14 h

svařák 
u bruncvíka



Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
miLÍ ČtenÁŘi, pište nám na e-mailovou adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
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inzerce

Dopis
Poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Báseň

hořící strom

Staroměstské noviny 
LiStoPaD 2015

Vážená redakce,
děkujeme vám za článek 
o Mariánském sloupu na 
Staroměstském náměstí, 
jehož jsem příznivcem. 
Vaše noviny jsou skvělé.

Jan Drvota 

Glosa
dáme, jaký bude trend 
při výzdobě vánočních 
stromů. Jestli bude pře-
vládat modrá, nebo zlatá, 
či červená. Pro strom na 
Staroměstském náměstí 
nebyla letos rozhodující 
barva ozdob, ale jeho roz-
svícení. 
Bylo to jako v pohádce, té 
O chytré horákyni.  Mladá 
dívka v ní k soudu přišla 
a zároveň přijela. Pro ten-

to účel jí posloužila kolo-
běžka. Také se dostavila 
oblečená a neoblečená. 
Tady zase použila fi ntu, 
kdy se spoře oblékla do 
rybářské sítě, což vzhle-
dem k věku hlavní hrdin-
ky nemusel být špatný 
pohled. Chudá, ale i chyt-
rá dívčina dosáhla svého. 
Bohatě se provdala. 
Tento pohádkový příběh 
(m. j. Boženy Němcové) 

se první adventní neděli 
na Staroměstském ná-
městí projevil tak, že se 
vánoční strom rozsvítil 
a zároveň nerozsvítil. Mís-
to toho celý den blikal. 
Chvíli svítil, chvílí ne. 
Prý byla obava, že se na 
Staroměstském náměstí 
budou srocovat lidé. Tak-
že to dopadlo tak, že mís-
to toho, aby se jako každý 
rok náměstí zaplnilo, až 

při plánovaném rozsvíce-
ní, letos bylo náměstí za-
plněno lidmi celé odpole-
dne.  Nikdo totiž nevěděl, 
jestli a kdy každoroční 
sláva vypukne. 
Na rozdíl od chytré dě-
večky si vedení Prahy 
svým rádoby  důvtipem, 
kdy se rozsvěcovalo a ne-
rozsvěcovalo, tak trochu 
utržilo ostudu.

SN prosinec 2015
Každoročně se před za-
čátkem adventu dozví-

chytrá 
horákyně

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Posílejte nám své básně, 
uděláte tím radost všem.

Vánoční strom 
exploduje
hoří Hus orloj 
radnice kus i občané
vítr pozdní lítosti
už duje
v oharky a popel 
se vše mění není 
jiná cesta...
Nejen radní teď už vědí
že to nebyly ozdoby
co lesklo se ve větvích
to sebevraha 
byla vesta.
Na okno havran 
klepe znova
probouzí se Krnáčová
na čelo se pot jí lepí
(omlouvám se 
za překlepy)...

Jan Vocásek



kŘížovka na heslo
vylušti tajenku a... Překvapení!

taJenku (heslo) zavolejte Monice na telefonní číslo 
777 556 578 nebo napište na adresu redakce@
staromestskenoviny.eu. Prvních pět luštitelů do-
stane dárek podle svého výběru. Překvapení!
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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 životaVLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

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

kráTký vTiP (chuck norris) 
Chuck Norris nepíše knihy. Písmena se sama 
zformují do slov z čiré hrůzy. 

PražSkÝ 
ZvěrokruH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

každý měsíc:

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Zde může
být váš
inzerát!

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

Dočasná
s l e v a  2 0  %

Volejte: 602 643 565
Jsme tu pro Vás!

www.kampareality.cz

Hradišťan zahraje 
v Bez zábradlí 

Nenechte si ujít 16. a 18. 
prosince od 19 hodin 
koncert vynikajícího hu-
debníka Jiřího Pavlicy 
s tanečním souborem 
Hradišťan v Divadle 
Bez zábradlí. Těšte se na 
unikátní hudební zážitek 
v centru Prahy.

Sonety 
zazní Violou

Navštivte ve Viole na 
Národní pořad Sváteční 
Shakespearova pošta. 
Slavné Shakespearovy 
sonety v překladu Mar-
tina Hilského předná-
ší Hana Maciuchová. 
Např. 14. 1. od 20 hodin.

Skupinová výstava 
U kohouta

V lednu se přijďte po-
dívat na další Skupino-
vou výstavu do Galerie               

U kohouta. Tentokrát 
se vystavují obrazy, fotky, 
keramika a sklo od 6. do 
29. ledna.

Zažijte Silvestra 
Na zábradlí

Oslavit Silvestra může-
te také umělecky v Di-
vadle Na zábradlí, kde 
je možné shlédnout od 
20 h představení s pěk-
ným názvem Požitkáři. 
Hrají Dita Kaplanová, 
Jana Plodková, Mi-
loslav König… V ceně 
vstupenky je welcome 
drink a drobné pohoštění.

Staňte se 
mecenášem ND

Máte chuť pomoci fi nanč-
ně Národnímu divadlu? 
Staňte se jeho mecená-
šem. Vaším příspěvkem 
budou podpořena nová 
představení, či rekon-
strukce budov.

Dita 
Kaplanová, 

herečka

Miloslav
König, 
herec

Nalaďte se vánočně u Kašpara
Divadelní spolek Kašpar uvádí 
opět před Vánocemi od 17. do 
22. 12. představení Kašparova 
sláva vánoční. Děti z Buller-
bynu, Kubula a Kuba Kubikula, 
Erbenův Štědrý večer,  svařák 
a laskominy… Hrají: Prášilová, 
Zoubková, Špalek, Jastraban, 
Hofmann, prostě všichni.

Jiří 
Pavlica, 

muzikant

K

Kulturní nástěnka    
PROSINEC - LEDEN

Divadlo - 16. 12., 30. 12. a 8. 1. v 19 h 
- BÁBy - Divadlo Na zábradlí, Anenské 
nám. 5  -  V Charmsově díle hrají N. Dra-
biščáková, D. Kaplanová, M. Sidonová… 
Více na: www.nazabradli.cz
 
koncert - Čt 17. 12. v 19.30 h - vÁ-
noČnÍ koncert - Husův sbor Vr-
šovice, Moskevská 34/967 - Účinkuje ko-
morní smíšený sbor Sanguis Novus. Více 
najdete na: www.sanguisnovus.cz
 
tanec - Pá 18. 12. v 19.30 h - 4taPS 
- Rock Café, Národní 20 - Taneční skupi-
na Four  Taps a jejich Kouzlení s rytmem, 
tentokrát ve vánoční atmosféře. Nenech-
te si ujít. Více na: www.rockcafe.cz
 
akce - So 19. 12. v 10 h - vÁnoČnÍ 
GaLaSova cykLoJÍZDa -  Sraz 
park Folimanka, pod Nuselským mostem 
- Trasa: Vyšehrad, Výtoň, Starom. n., cíl 
Rest. u Švejka. www.galas.borec.cz

koncert - Út 12. 1. ve 20 h - conDu-
ranGo - Divadlo Viola, Národní třída 
7 - Užijte si hudební výkony Báry Hrzá-
nové a Míly Šikoly a dalších. Latinsko - 
americká hudba z Budějic. 

výstava - Do 30. 9. 2016 - ŘÍŠe StŘe-
Du - Náprstkovo muzeum, Betlémské 
nám. 1 - Výstava zachycující tisíc let dě-
jin Číny představuje exponáty z bohatých 
sbírek Náprstkova muzea. www.nm.cz

Galasovy 
cyklojízdy
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Franz Kafka: Proměna (40)
ČetBa na PokraČovÁnÍ. minuLÝ DÍL: 

Řehoř - brouk přesvědčuje prokuristu a lichotí mu

Franz kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
s břitkým smys-
lem pro humor

„Lidé si myslí, že vydělá-
vá nekřesťanské peníze, 
a přitom si krásně žije. 
Nemají totiž zvláštní dů-
vod, proč by se nad tím-
to předsudkem nějak víc 

zamýšleli. Vy ale, pane 
prokuristo, vy máte lep-
ší přehled o poměrech 
než ostatní personál, ba 
dokonce, zcela jen mezi 
námi, lepší přehled než 
pan šéf, který jakožto za-
městnavatel se v úsudku 
snadno nechá zmást v ne-
prospěch zaměstnance...

Pokračování příště
tuto rubriku zaštiťuje centrum Franze kafky, Široká 14

ZaJÍmavoSti a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

S
N

www.malostranskenoviny.euBrouk loudí o pochopení

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Místní ženy
Divadelní a fi lmová herečka

Sylva Langová

Sylva Langová (1921 
- 2010) od útlého věku 
hrála v řadě fi lmů. Od 
Hašlerova Krále ulice 
(1935), přes Dívku v mod-
rém (1939), až po Parohy 
s Oldřichem Novým (1947).
Po svatbě s Angličanem 

Williamsem emigrovala 
do Velké Británie, kde hrá-
la také ve fi lmu a divadle. 
Říkali jí východoevropská 
Marylin Monroe. Zemřela 
v Londýně, předtím na-
vštívila Prahu, nejkrásněj-
ší město na světě.

Marylin 
Monroe, 
kolegyně

Oldřich 
Nový, 

kamarád

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, na jaké adrese 
na Starém Městě visí tato hla-
va krásné Cecílie?
Nápověda: Hledejte v blíz-
kosti Náprstkova muzea.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Dům U Ježíška na rohu 
Řetězové a Liliové. Správně: Jan 
Nechleba, Adam Bartoš...
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Giuseppe 
Verdi, 

skladatel

Říkali, že je
marylin Čech

E. F. 
Burian, 

principál

Hledáme společnou cestu
Důvodem vzniku Asociace 
Segway ČR bylo ustanovení 
pravidel bezpečného provozu 
Segway v Praze

kontaktujte nás přes formulář na našich stránkách.

• Hlavním cílem Asociace je bezpečnost 
občanů a zákazníků (turistů)

• Klademe důraz na dobré a slušné cho-
vání instruktorů, vedeme je k zodpo-
vědnosti vůči chodcům

• Určujeme interní pravidla pro bezpeč-
nější pohyb na komunikacích

• Respektujeme občany Prahy 1

• Upravujeme trasy dle fl uktuace občanů
• Dělíme skupiny nad 8 účastníků na 
menší

• Vzájemně dohlížíme na dodržování 
pravidel Asociace, v případě jejich po-
rušení, udělujeme sankce

• Víme o podnikatelích z rusky mluvících 
zemí, kteří porušují tržní řád

25. listopadu v 17 hodin se uskutečnilo v sále hotelu 
MOSAIC HOUSE setkání s občany Prahy 1. Mezi přítom-
nými se objevili také členové spolků z Prahy 1, zastupitel 
pro Prahu 1 a pracovníci magistrátu. Zástupci současného 
vedení radnice se bohužel omluvili.
Proběhla prezentace současné novely zákona ve vztahu 
k provozování osobních přepravníků Segway v Praze. 
Byl také představen invalidní vozík na bázi samovyva-
žovacího zařízení, ze kterého byli všichni přítomní nadšeni. 
Zástupci Asociace děkují všem za účast.

www.asociace-segway.cz

Prosím, pomozte nám s prosazováním 
pravidel jízdy na Segway, která pomůžou 
bezpečnému pohybu Segway a zároveň 
bezpečnosti chodců v centru Prahy. Jak 
je vidět, dopravní značení ani zákazy 
nabízení služeb na ulici nejsou bohužel 
řešením a nepřinášejí takové výsledky, 
jak někteří očekávali.

aktuality výzva občanům:

Hledáme společnou cestu



Příští číslo vyjde
15. ledna 2016

volejte pana martina cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v La Dolce vita (Biskupská 3).

Seženete i v Brně

JiŘÍ kuČera
KampaNula

Za neutuchající 
celoroční nasa-
zení při roznosu 
těchto novin 
a milou, dobrác-
kou povahu.

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

staromestskenoviny.eu
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30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

inzerce

PoSÍLeJte Fotky 
DomÁcÍcH maZLÍČkŮ! 

redakce@
staromestskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

 „Staroměstské noviny 
čtu, protože je 

nevlastní Babiš.“
Jiří Ed Halla

Úspěšný podnikatel 
žijící v USA a vášnivý 

maratonec

Tip: Čtenáři SN
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Holičství a kadeřnictví Barbarella, Valentínská 7. Restaurace 
U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na recepci. 
Národní kavárna, Národní 11, Poliklinika na Národní, Národní 9., III. 
patro. Hvězdný bazar, Jungmannova 7. Perníčkův sen, Haštalská 21. 
Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  Centrum Franze Kafky, 
Široká 14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10. Divadlo Na zá-
bradlí, 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. Restau-
race U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. Pizzerie Ru-
gantino, 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. Bar Konírna, Anenská 11. 
Friends Coffee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Ro-
tax, Revoluční 22. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, 
Praha 9. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnos-
ti, 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. 
Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie  U Zlatého ko-
houta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Baráčnická 
rychta, Tržiště 23/555. Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, 
Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info 
kancelář P 1, Malostranské nám. 22. Nádassy Medical System s.r.o., 
28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát Au-
rora, Spálená 53. Farrango, Dušní 15. Restaurace  Občanská plovárna 
- The Loop Jazz Club, U Plovárny 8. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), 
Tržiště 11. Vinotéka Bacco, Praha 2, Bělehradská 28.

odběrních míst49

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.

kdyby už byly rozebrány, 
volejte tel. číslo: 777 556 578

Modré okénko
dnes získává...

metoDěJ
Fotografi i svého milova-
ného biegla poslal čtenář 

Saša Karásek 
ze Starého Města

Stát a reforma: až ji uvede poprvé na led, lehko se pak stane, 
že chabě vedená sklouzne i padne a strhne ho s sebou.

Vojta 
Náprstek

Dejme 
to k ledu..

Adresa: 

Národní kavárna, 
Národní 11, 
Praha 1, 110 00

Otevřeno: 
po až pá 8 - 22 h 
so a ne 9 - 22 h

Národní kavárna - Vaše kavárna s tradicí!

Blíží se Vánoce, svát-
ky klidu a pohody. 

Jak jinak je strávit než 
příjemnou procházkou 
vánoční Prahou, návště-
vou galerií, adventních 
koncertů a v neposlední 
řadě i posezením v ka-
várně s prvorepubliko-
vou atmosférou? Přesně 
takovou můžete zažít 

v Národní kavárně, kam 
za první republiky chodily 
významné osobnosti teh-
dejšího intelektuálního 
života. Významné osob-
nosti můžete v Národní 
kavárně potkat i dnes.
Když se ohlédneme zpět, 
s radostí konstatujeme, 

že se nám úspěšně daří 
vracet kavárnu tam, kde 
ve své bohaté historii bý-
vala. Náš tým jsme obo-
hatili o šéfkuchaře, který 
se snaží pro naše zákazní-
ky vymýšlet nová lahodná 
překvapení a naše menu 
je tak stále pestřejší.

více o kavárně najdete na www.narodnikavarna.cz

Plánujete - li o Vánocích procházku, náš šéfkuchař pro 
Vás připravil svěží vánoční nabídku v podobě lahodných 
šneků. Na Štědrý den máme pro Vás otevřeno až do 16 
hodin. Předtím, než půjdete ke stromečku, se tedy u nás 
můžete příjemně naladit... V čase předvánočním jsme pro 
Vás připravili tradiční svíčkovou s karlovarským knedlí-
kem a novinkou je teplý perník s vlašskými ořechy, kara-
melizovanými jablky a šlehačkou... To celé můžete završit 
kvalitní kávou Nespresso nebo  čajem s tradicí z jedineč-
né kolekce KUSMI TEA. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Personál Národní kavárny se těší na všechny milé 
návštěvníky nejen z Prahy 1! Naši kavárnu najdete 
jen pár kroků od Národního divadla, na Národní 11

Vánoční menu pro gurmány


