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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

®

Cˇ ís. 9/ roč. VI
15. září 2015 NOVINY

jen
 houšŤ

Staroměstské 
servírky

SLeČNA dáŠA
Hbitá Dáša z kapely 

Lili Marlene v kavárně Divadla 
Na zábradlí (Anenské nám. 5) 
nese skvělou kávu Dallmayr 

za zvučných 30 Kč.

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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žertovná koláž 
na téma: starosta 
staví maršmeloun

kéž bY bYlY 
všechnY ženY 

tak laskavé 
jako ona!

nadšený vojta náprstek 
a jeho žena Pepička 
PŘíběh jejich láskY

str. 
6 - 7

dojemné 

Čtení

str. 4

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

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

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

Více informací na str. 9

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

Volejte: 775 654 443 
nebo mailujte: info@pvip.cz

další informace na www.internet-praha1.cz

Konečně rychlejší a levnější 
internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

info@pvip.cz

Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 
internet na Praze 1!internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

od 290 Kč až 100 Mbitů!
Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

www.houseservices.cz

Hledáme 
řemeslníky 
a výškaře

Volejte: 
702 031 275

nebo pište:
udrzba@houseservices.cz

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Zde může
být váš
inzerát!

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



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

Kdy jste, jářku, četli 
naposledy slabikář?

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Slabikář? 
Jsem v 1. B 

a je to 
na spadnutí.“

Anketa Staroměstských novin

„Čili otázka zní: 
Jestli jsem ho 

opravdu někdy 
četl!“ 

radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

 „V roli 
Pejska Romíka 
dne 1. září roku 

2015.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Včera. Stále 
je to moje 

nejoblíbenější 
kniha, dobře 
na ni vidím.“

Číslo měsíce

10O
Podivhodné 
Divadlo Rokoko 
slaví 100 let. 
Gratulujeme!

   Úvodník

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„V roce 1953 
jako prvňáček. 

Máma mele 
maso mi uvízlo 

v hlavě.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Na základce. 
Už ani nevím, 
jestli mi bylo 
líto, že se ne-

jmenuji Ema.“

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Petrské náměstí - To 
bylo o fous! V koši se 
nacházel jen rentgeno-
vý zářič. Oznámení 
všímavé občanky však 
vyvolalo oprávněné ma-
névry několika rychlých 
hasičských sborů. Od-
vážný pyrotechnik našel 
v koši kulatou krabičku 
s blikající diodou. Dů-
kladně ji prozkoumal 
a zjistil, že jde o jakýsi 
přístroj, který byl snad 
nějak napojený na rent-
gen kyčelního kloubu. 

bomba nevybuchla - ukázalo 
se, že jde jen o rentgen (uf!)

Nové zprávy 
ze Starého Města

Fo
to

: H
as

ič
i Č

R

Staré Město - Na rohu 
ulic Štěpánské a V Jámě  
vyroste „dohledové cent-
rum“ na sledování občanů
kamerami. Radnice za tuto

ústřednu zaplatí závrat-
ných 26 milionů korun.
Na kulturu dává radnice 
cca tři miliony Kč ročně. 
Experti se čím dál více po-

divují, zač radnice utrácí 
svěřené peníze. Připomeň-
me, že u moci - byť těs-
nou většinou - je v Praze 1
hlouček kolem TOP 09.

stručná úvaha 
o plešatém 
zpěvákovi

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

radnice nás bude šmírovat 
za 26 milionů korun ze střechy

19°C
Počasí 

Revoluční
 konečně volná

Staré Město - Skonči-
lo úplné přerušení pro-
vozu tramvají od křižo-
vatky Na Poříčí - Ha-
vlíčkova až po Štefáni-
kův most. Tramvaje 5, 
6, 8, 20, 24, 26, 51, 54, 
56 a autobusy 194, 207, 
505 a 511 zas jezdí, jak 
mají. Hurá! Už se těší-
me na ten rozdíl!

Betlémská 
kulturní noc již 

počtvrté
Staré Město - V okolí 
Betlémské kaple se dne 
24. září (čtvrtek) odpo-
ledne a večer uskuteční
velkolepá kulturně spo-
lečenská akce IV. Bet-
lémská kulturní noc. 

Čtenář 
reportér

inzerce

co vaříte k obědu? vědí to v přímém přenosu! 

Karolína 
truhlářová, 
zakladatelka

Recept dle 
Dobromily

První polévka 
z listí

Natrhej něco posledního 
listí, nech uležet. Již tro-
hu suché povař. Přidej 

sádlo a tymián...

ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

ZáŘÍ
Když zafouká od lesa, 
pojďme na to od lesa.

Karolína Karolína 
truhlářová, truhlářová, 
zakladatelkazakladatelka

BLiKAJÍcÍ 
KoŠ

Psi už jen 
na vodítku

Staré Město - Od lis-
topadu nebudou moci
psi skoro nikam, a když,
tak jen na vodítku.

Pro více informací 
mě neváhejte 
kontaktovat
Ing. Daniel Kotula, 
tel.: 739 343 871

Jedinečná investice
se stabilním 
výnosem

Prodej kulturní památky 
domu u Zlatého stromu 

na Pohořelci

1. - 19. září, pondělí - čtvrtek 15.30 - 18.30 hodin
ZáPiS A dNy otevŘeNÝcH dveŘÍ

Těšíme se na vás a vaše děti!
Školka žofka pro děti od 22 měsíců do 6 let
pondělí - pátek, 8 - 18 hodin, max. 12 dětí, docházka 
pravidelně i nárazově, zvykací týden zdarma   
Kroužky pro děti od 2,5 let, školní děti a mládež 
Hudebně - pohybový, pěvecký sbor Užofka, tanečně - pohybový, 
hudební nástroje, cvičení s prvky jógy, dramaticko - výtvarný, malo-
vání s angličtinou, malování a keramika s prvky smyslové výchovy...

Dětské studio Žofka, Sarajevská 10, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova, 
tram. 11 Nuselské schody, tram. 7, 17, 18, 24 Svatoplukova)
Tel.: 602 802 038, 222 564 043, FB

Adresa:

www.zofka.cz

Kroužky pro děti od 2,5 let, školní děti a mládež 
Hudebně - pohybový, pěvecký sbor Užofka, tanečně - pohybový, 

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Každopádně je to úžasná
chvíle, přijít domů a vědět,
že vaše děti budou před-
stírat, že spí... Aby pak 
mohly vyskočit a dát vám 
co proto, že jdete později, 
než doufaly.
Nad stranou pět (proto 
jsem přišel později, než 
doufaly) jsem se přistihl,
že plešatého zpěváka 
Karla Hálu nemám kam 
dát. Že se mi tam ne-
vejde. Génia swingu (pět 
manželek, mnoho dětí) 
pronásledovalo toto pro-
kletí celou jeho kariéru.
Takže: Promiň, Karle. 
Je třeba zdůraznit: Více 
Hálů! A díky!
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Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou nejlepší 
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

zloděj - koloběžka stále uniká, 
policie studuje kamery... marně!

Stopa končí pod orlojem ● Svědci významně mlčí
Staré Město - Policie 
žádá všímavé občany o po-
moc. Hledá se muž, který 
na vozíku pro převáže-
ní beden vyjel ze stanice 
Můstek, dosvištěl až pod 
orloj a pak zmizel kame-
rám. Těch je cestou asi 
sto. Jak je to možné, se 
zatím neví. U kamerové-
ho systému je 24 hodin 
denně nejméně jeden po-
licista ve střehu.
Muž, dovedně maskova-
ný kapucí,  vozík ukradl 
v metru, naložil na eskalá-
tory a jako pejska převezl 
až do vestibulu. Tam na 
vozík naskočil a odráže-
ním se dostal jako na ko-
loběžce ulicí Na Můstku 
až pod orloj. Policie pátrá 
po vozíku i pachateli.

Víte, že...
Kamery jsou všude 

a nelze je obelstít ani 
rychlým pohybem.

inzerce
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Bouřlivý 
rok 

1915

ště
Místní mistryní ve stoji na 
jedné noze se stala Jana 

dlouhá (19). vydržela v této 
pozici stát tři dny.

kolik má sleČna nohou?

Dívka ze str. 3

?
voZÍK - 

KoLoBěžKA

Čtenář 
reportér

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

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

Telefon:
224 227 227

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

INZERCE STARÉ MĚSTO 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.
●Nabízím úklid do-
mácností v bytech i ro-
dinných domech. Kom-
plexní úklid dle dohody. 
Spolehlivost, flexibilita 
a solidní chování. Tel. 
Petra: 727 963 366.  
●Hledáme řemeslní-
ky, výškaře a pracovnice 
na úklid. Tel.: 702 031 275.
www.houseservices. 
●Koupím Perelman: Za-
jímavá matematika. Tel.: 
604 359 365.
●Fotoateliér Martin 
Lukač, Pštrossova 12, 
Praha 1. Neváhejte, origi-

nál je jen jeden, ten váš.  
Tel.: 775449577, www.
martinlukac.cz.
●Koupím mechanický 
bug. Tel.: 604 359 365.
●Prodej kulturní pa-
mátky domu U Zlatého 
stromu na Pohořelci. Je-
dinečná investice se sta-
bilním výnosem. Pro více 
informací mě neváhejte 
kontaktovat. Děkuji. Tel. 
Ing. Daniel Kotula: 739 
343 871.
●Mateřská školka Spá-
lená. Příjmeme děti od 
3 let. www.msspalena.cz

Nabízíme k prodeji spoluvlastnický podíl činžovní-
ho domu na Malé Straně, Zámecké schody. Dům má 
pět nadzemních pater a  suterén, obsahuje devět 
různě velkých bytových jednotek a prodejnu suve-
nýrů v přízemí. 
Více info na www.pontereality.cz

Hledáme byt 2+1, 3+1 pro klienta 
v lokalitě Praha 1, Praha 2, Praha 3.

Náměstí Míru 820/9 | 120 00 Praha 2
734 204 301 | reality@pontereality.cz www.pontereality.cz 

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

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

257 531 839

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Zde může
být váš
inzerát!

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

D o č a s n á
s l e v a  2 0  %
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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: Dům vpravo má luxusní adresu: Václavské náměstí 1. Bývalo tam v přízemí Café Wien.

Příkopy (pohled z Václavského náměstí)
1913 Dnes
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 Politika

Žofín - Kdo by to byl 
řekl, že mačkání tlačítek 
může být tak vzrušující! 
Vyklepaný starosta s dr-
tivou převahou hlasů 
13 : 12, svazácká tisková 
mluvčí na hřadě se zá-
stupci médií, patřících 
buď Číňanům nebo Ba-

bišovi. Je milé zavítat na 
Žofín, mezi jehož klíčo-
vé přednosti patří, že je 
ostrovem.
Kdybychom to měli po-
jmout opravdu poctivě, 
tak lze výraz zasedání 
rozložit na zase - dání, 
nebo za - sedání, či ještě 

Víte, že...
Zasedání zastupitelstva 

Prahy 1 se koná přibližně 
jednou měsíčně.
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co se šušká: Tisková 
mluvčí radnice Prahy 1 
a přítelkyně starosty 
slečna Veronika Blažko-
vá si nechala odstranit 
nehty, na kterých měla 
napsáno TOP 09. Na kaž-
dém nehtu jeden znak - 
a to samé, holenku,  i na
druhé ruce. Nyní už prý 
má nehty jednolité, po-
kryté rovnoměrným ná-
těrem.

jak to je: Nehty s nápi-
sem TOP 09 měla sleč-
na mluvčí jen dočasně. 
Nově jsou nehty tu rudé, 
tu růžové, tu se třpytkou 
bez politické souvislosti. 
Mluvčí prý mlčky a tajně 
experimentuje s deseti 
otazníky...

tAJNě NA rAdNici 
S PovoLeNÍM PSát

agent 001 
ve střehu

mluvčí
radnice
Prahy 1 
má nové 
nehty

radnice 
Prahy 1

míst
ní 

hrdinové

&

Palec 
nahoru za 

to, že bojuje, 
aby byla 

Werichova 
vila využita 
co nejlépe.

Jan 
Smetana, 

ředitel 
Musea 
Kampa Složil na 

radnici man-
dát a odjel 
do USA. 

Nahradí ho 
stranický 

kolega Petr 
Kučera.

Filip
Pospíšil, 

Zelená pro 
jedničku

Vítěz Poražený

satira: starosta v převleku 
za usámu staví maršmeloun
nová rubrika: já ty vaše srandy beru velmi vážně

Staré Město - Někdy je 
to až k nevíře, jak zatvrze-
le vrchnost trvá na svém 
nesmyslném postoji, ač-
koliv je veřejnost (i zdra-
vý rozum) proti.
U Anežského kláštera 
má stát obludný bytový 
dům (SN informovaly),
který je výsměchem ge-
niu loci staré Prahy. 
Místní obyvatelé, občané 
z Prahy i celé republiky 
podepisují petice, pořá-
dají mnohatisícové de-
monstrace. Starosta Pra-
hy 1 Oldřich Lomecký je
ale stavbou domu, kvůli 
kterému se prý má zbou-
rat zeď Anežského kláš-
tera, nadšen.

odvážnějí na zase - daní. 
Kdo by to byl, jářku,  
řekl? Krátké nebo dlouhé 
a jaký je to rozdíl!

Překvapivě svižná reportáž 
ze zasedání zastupitelstva

Víte, že...
Obludný dům, kterému 

se přezdívá Maršmeloun, 
je pohrobkem primátora 

Béma.

chodíme na schůze, protože to tam, ehm, žije

? ?
?

??
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Žertovná 
koláž



zde může 
být váš 
inzerát!

volejte ihned

telefon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-mail:
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100 let divadla rokoko
malý test k velkému výročí: Poznáte, kdo je na fotkách?

Jářku, je to dost, 100 
let! Palác Rokoko ote-
vřel své brány roku 
1915.  Při této příleži- 
tosti sehráli herci ve 
sklepě kabaretní před- 
stavení. 
Majestátní palác, v jehož 
sklepě se krčí divadlo - 
jak symbolické. Za těch 
100 let si prošlo mnohými 
ústrky, často to vypadalo, 
že skončí úplně. Vždy ale 
nějakým zázrakem přeži-
lo a funguje dodnes.
Pokusy, jak využít exklu-
zivní polohu divadla (Vác-
lavské náměstí) a sou- 
časně respektovat malý, 
takřka intimní prostor, 
byly mnohé. Od nezávaz-

ného kabaretu po mezi-
národní estrády. Vlastně 
nikdy si to ale, tak říkajíc, 
nesedlo. Přesto je třeba se 
k tomuto místu postavit s 
respektem.
Protože celé to Rokoko je 
vlastně něco jako hádan-
ka, připravily pro vás Sta-
roměstské noviny malý 
kvíz. Víte, jak se jmenuje 
10 osobností na fotogra-
fiích? (Všechny prošly di-
vadlem Rokoko).

míst
ní 

hrdinové

Praha 1

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

naše děti kreslí Prahu

Štěpán Balvín, 6 let
Foto poslala Markéta Balvínová, maminka 

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 
Indiánská pohádka Diva-
délka Romaneto. Dárek je 
k vyzvednutí v pokladně 
Náprstkova muzea. Platí 
jen do 15 dnů od vydání 
tohoto čísla.

Národní 
divadlo

Soutěž 
o ceNy

Víte, že...
Divadlo Rokoko je sice  

v obrovském paláci 
na rohu Václavského 

náměstí a Vodičkovy, ale 
má kapacitu jen 200 míst.

1 2

5 6

9

10

3
4

7 8

1. Hana Hegerová, 2. Walde-
mar Matuška, 3. Marta Kubi-
šová, 4. Helena Vondráčko-
vá, 5. Vlasta Burian, 6.  Karel 
Hála, 7. Jiří Trnka, 8. Karel 
Hašler, 9. Jiří Voskovec a Jan 
Werich, 10. Ferenc Futurista.SPrávNé odPovědi

vlídné zacházení!

inzerce
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
Napište Sváťovi na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Máma 

mladý vojta se do služkY PePi ČkY zamiloval na První 
Pohled. „jen PŘes mou mrtvolu!“  zvolala jeho matka.

Do zastupitelské čin-
nosti patří také uděle-
ní Čestného občanství 
Prahy 1. Můj kandidát 
je Prof. PhDr. Radim 
Palouš, Dr. h. c. 
Ze životopisu: Filosof, peda-
gog a komeniolog. Narozen 
v Praze 6. 11. 1924, studia na 
Filozofi cké fakultě UK (kde 

byl žákem Jana Patočky), 
dokončil v roce 1948. 
V 70. a 80. letech pořádal
bytové fi lozofi cké semináře,
vydával samizdat, stal se
signatářem Charty 77 
(1977) i jejím mluvčím 
(1982 - 83). Po listopadu 89
patřil mezi představitele 
Občanského fóra, v letech 

1990 - 94 rektorem Univer-
zity Karlovy. Přednášel a zís-
kal čestné doktoráty v mno-
ha městech světa. Na-
psal 22 úchvatých knih. 
Od roku 1968 bydlí 
Radim Palouš na Malé 
Straně - spolu se svou 
manželkou Annou, se 
kterou je 66 let šťast-

ně ženatý. To je můj návrh 
– nemohl by být Radim 
Palouš Čestným občanem 

Prahy 1? 

KampaNula pořádá a srdečně zve na 
iii. ProStŘeNÝ StŮL

na Betlémském náměstí ● Čtvrtek 24. září 18 - 22 h
Hrají: Klarinetový a saxofonový orchestr Umělecké školy U půjčovny  

● Zapěje MIKROCHOR - Sbor studia Citadela z Klimentské ● Dva 
(tři) s kytarami - Duo (Trio) Carlos

BeNeFice v ráMci iv. BetLéMSKé KuLturNÍ Noci
Výtěžek pro zdravotně postižené Prahy 1 a šerpy z Nepálu 

ze zemětřesením zničených vesnic
fb a www. kampanula. cz
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náPrstková
† 19. Října 

1873
Jako chudá vdova se 
zkušeností s pivovar-
nictvím se vdala za An-
tonína Fingerhuta (čes-
ky Klobouk na prst, 
tedy Náprstek). Finger-
hut zakoupil dům U Ha-
lánků na Betlémském 
náměstí v Praze, dnes 
známý pod názvem Ná-
prstkovo muzeum. 
Záhy se z Anny stala 
vdova - tentokrát však 
bohatá. Ze třinácti dětí 
jí zbyli jen dva synové, 
poslušný Ferdinand 
a vzpurný Vojtěch.

anna & PePiČka bY se smíŘilY
na betlémském náměstí 

Anna Náprstková třímala svou domácnost, do
níž patřilo v přepočtu 100 milionů korun, pevně
v rukou. Ostřížím zrakem sledovala milostné 
eskapády svého nejmladšího syna Vojty, které-
mu se zapalovaly lejtka tak nějak pořád.
Vojta Náprstek se 
rozhodně ženám ne-
vyhýbal. Při schůz-
kách se je vždy snažil 
„povznést k výšinám“, 
což byl trochu kámen 
úrazu, protože ženy 
v něm spíše než uči-
tele a guru viděly pře-
devším dobrou partii.

Panímáma Anna Ná-
prstková sledovala 
Vojtovy milostné vý-
lety ostřížím pohle-
dem. Jeho první velká 
láska, herečka a klo-
boučnice Kateřina Krá-
korová, s níž se sezná-
mil ve Vídni, byla dů-
vodem, proč se paní-
máma rozhodla nedat 
Vojtovi ani krejcar.
Když Náprstek odjel 
se svou vyvolenou do 
Ameriky, panímáma 
mu napsala: „Dokud 
budeš s tou ženskou, 
máš utrum.“
Náprstek se tak mu-
sel protloukat všeli-
jak (například jako 
pomocný dělník při 
stavbě kostela, proda-
vač mýdla atd.), ale... 
Po rozchodu s Ka-

teřinou panímáma po-
okřála a Vojtova fi nanční
situace se prudce zlepši-
la. Začal v Americe vydá-
vat noviny, založil sbírku 
(základ muzea) a domů 
se vrátil po 10 letech 
(1858) jako bohatý muž.

Tou dobou už v domě 
U Halánků (dnešní Ná-
prstkovo muzeum) dřela 
půvabná Josefa Křížko-
vá, dcera tamního vino-
pala. Byla velmi praco-
vitá, chytrá a poslušná. 
Říkalo se jí Pepička. Když 

se Vojta vrátil z Ameriky, 
povýšila: Mohla prodá-
vat lihoviny ve skladu. 
Vida! A úplně sama! 
Vojta Pepičku poprvé 
políbil v roce 1862, tedy 
čtyři roky poté, co se po-
znali. Tehdy bylo Vojtovi 
38 let, šikovné Pepičce 
sladkých 20.

Panímáma Anna byla 
důrazně proti. Ač sama 
z nuzných poměrů, pro 
Vojtu si představovala 
lepší partii. Pepička se 
však snažila a záhy se ze 

skladu vypraco-
vala až do vedení 
pivovaru.
Vojta a Pepička 
měli svatbu až dva 
roky po smrti pa-
nímámy Anny, 25. 
února roku 1875. Pe-
pička nebyla nijak výraz-
ně emancipovaná - spíše 
skromná. Věnovala se 
charitě, spoluzakládala 
kuchařskou dívčí školu 
a vychovala pět adopto-
vaných osiřelých dívek.
Svého manžela, mecená-
še Vojtu, přežila o 13 let. 
Zemřela 13. září 1907.

Sklad
Svatbave střehu

KampaNula pořádá a srdečně zve na 
iii. ProStŘeNÝ StŮL

Čtvrtek 24. září 18 - 22 h

anna & PePiČka bY se smíŘilY
na betlémském náměstí 

radim Palouš: můj kandidát na Čestné občanství Prahy 1

radim 
Palouš

Kdo Je Pro Posí-
lejte hlasy na e-mail: 
redakce@staromest-
skenoviny.eu nebo na 
tel. 777 556 578.
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Kalendárium 
Starého Města

Zuzana 
Dřízhalová

HEREČKA

Eduard 
Herold
MALÍŘ

ZáŘÍ

● Václav K. Klicpera 
*23. 11. 1792 Chlumec 
nad Cidlinou 
†15. 9. 1859 Praha
Dramatik, Stavovské 
divadlo.
 
● Josef Frankovský 
*13. 5. 1840 Praha 
†15. 9. 1901 Praha
Komik, Prozatímní 
divadlo.
 
● Otakar Vávra 
*28. 2. 1911 Hradec Králové 
†15. 9. 2011 Praha
Režisér, scénárista. 
Jeho žáky byli Miloš 
Forman, Jiří Menzel, 
Věra Chytilová... 

● Ludmila Červinková 
*29. 4. 1908 Praha 
†16. 9. 1980 Praha 
Pěvkyně, Národní 
divadlo. 

● Eduard Herold 
*16. 9. 1820 Praha 
†5. 8. 1895 Praha
Malíř, ilustrátor. 

● Zuzana Dřízhalová 
*27. 1. 1975 Praha 
†16. 9. 2011 
Herečka, hostovala 
v Národním divadle. 

Otakar 
Vávra
REŽISÉR

Ludmila 
Červinková

PĚVKYNĚ

Tunel nebo průkop? (III.) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

Nejvíc kůže

Tunel nebo průkop? (III.)Tunel nebo průkop? (III.)

Máma 

mladý vojta se do služkY PePi ČkY zamiloval na První 
Pohled. „jen PŘes mou mrtvolu!“  zvolala jeho matka.

demonstrace proti plýtvání „A bude pokoj! Průkopáři ať chodí 
průkopem a tuneláři tunelem.“

„A půjčíme si na to od našich 
kamarádů bankéřů.“
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Staroměstských, Novoměstských a Malostranských novin. www.kampanula.cz

KampaNula
redakce@staromestskenoviny.eukenoviny.eu

charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
KampaNulaKampaNulaKampaNula

 Charita

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.

Otevření Zlaté uličky na 
Starém Městě - to vám by-
la sláva! Vskutku - jako 
by se propojily dva světy - 
a jsem rád, že na tom 
mám jako tehdejší staros-
ta lví podíl.
Tato podivuhodná zkrat-
ka z Jilské do Liliové je 
sama o sobě jeden velký 
příběh. Turisté tudy ne-
chodí, protože tahle část 
v jejich průvodci není.
Zlatá ulička na Starém
Městě (nehledě na její 
úžasnou hru stínů) se
dnes stala symbolem ne-
schopnosti vedení radnice
dotáhnout dobrý záměr
do zdárného konce.
Stručně řečeno: Bezdo-
movci si z ní udělali veřejné
záchodky. A tak - místo ro-
mantiky tu máme drsnou
realitu. Je málo světla - 
nejen ve Zlaté uličce. 

To se musí změnit! 

Petr
Hejma
KampaNula, 
zakladatel

zlatá? to je 
snad vtip!

JiŘÍ BoHáČ, 
organizátor akce

KampaNula podporuje a doporučuje
„Abych nezapomněl 
sousedé! Dne 19. 9. se 
od 10 do 21 h uskuteč-
ní pod názvem Zažít 
město jinak - Opato-
vická poprvé v ulici 
Opatovická v Praze 1
první ročník soused-
ské slavnosti. Přidává-
me se tak ke krásné inici-
ativě oživování veřejného 
prostoru. Přijďte s námi 
oslavit proměnu naší uli-
ce,“ říká Jiří Boháč, orga-
nizátor.
,,Zvu vás na řadu aktivit 
pro děti i dospělé. Tvo-
řivé dílny prožitkového 

malování, výroby ke-
ramiky na hrn-
čířském kruhu, 
autorské čtení 
básní, prů-
vodce his-
torií ulice 
Opatovic-
ká, ta-
n e č n í 
l e k c e , 
h u d e b í 
produk-
ce, ale 
h l a v n ě 
vymazle-
ná gastro-
nomie.“

zažít město jinak - 
oPatovická PoPrvé

PODPORUJEME
● So 19. září, 10 - 22 h
Zažít město jinak v Opato-
vické ulici.

● So 3. října, 14 h
VII. MALOSTRANSKÉ  VI-
NOBRANÍ  na Kampě - Do-
zvuky Horňáckých slavností.

POŘÁDÁME
● Út 13. října, 17.17 h 
Učená toulka
Románské podzemí Pra-
hy, Dr. Hana Blochová. 
Sraz: Na Strahově na ná-
dvoří Památníku národ-
ního písemnictví, vstupné 
50 - 100 Kč.

BENEFICE
● Čt 24. 9., 18 - 22 h
III. PROSTŘENÝ STŮL
v rámci Betlémské kultur-
ní noci - benefice na Bet-

lémském náměstí. Hraje 
Klarinetový a saxofonový 
orchestr Umělecké školy 
U půjčovny. Zapěje Mik-
rochor - Sbor studia Ci-
tadela z Klimentské, Duo 
(Trio) Carlos.

Pozor, změna termínu
● St 25. 11., 19 h 
BENEFIČNÍ KONCERT 
Prážata a Resonance + 
Pražský kytarový orchestr 
v kostele Šimona a Judy.

Naše akce

Učená toulka Petřín II.
Čtvrtek 17. září, 17 h 

vede J. rybář. Sraz: u Černého vola

Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1

Jaroslav 
rybář 

Kdo může, přijde na party 

velká revuální show projektu
eLeGANtNÍ ČeSKo

kino Lucerna 
pátek 2. 10. v 19 h
vstupenky: www.ticketon.cz 

www.elegantnicesko.cz 

VII. MALOSTRANSKÉ 
V I N O B R A N Í

Sobota 3. října  v parku na Kampě
od 14 h vystoupí: 

Horňácká cimbálová muzika Kubíci, HCM Velické Trnečky, 
Martin Hrbáč, ženský sbor z Javornika, tanečníci a zpě-
váci z Hrubé Vrbky, Suchova a Nové Lhoty, z Velké nad 

Veličkou a nejlepší dětští zpěváčci z Horňácka.
SKLIZEŇ  MALOSTRANSKÉHO VÍNA, KOŠTY VÍN, BUR-

ČÁKŮ A KLOBÁSEK!
Spolupořádají: Letní poloha, kavárna Mlýnská, Agentura A.Vrby, 

TURAS a Muzikanti z Kampy, za pomoci Měst. policie, Dobrovolných 
hasičů a Měst. části Praha 1, KampaNuly, Musea Kampa, Vojanových 

sadů, s.r.o. a  Staroměstských novin... v i t A J t e !!!

 

DOZVUKY  HORŇÁCKÝCH  SLAVNOSTÍ

19. září
10 - 21 h

národní 
divadlo

opatovická

klobouk, který 
může být naopak

ČESKO TROPÍ 
HLOUPOSTI!

eLeGANtNÍ ČeSKo

pátek 2. 10. v 19 h



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
Pařížská ulice

Staroměstské noviny 
SrPeN 2015

Vážená redakce,
děkujeme za skvělý článek
o Masarykově nádraží.
Ivo Mravinac, mluvčí 

společnosti Penta

Glosa
sluncem vypalované Pra-
ze plné davů turistů, co 
dupali po rozpálené dlaž-
bě, bez ohledu na denní 
teploty. Také jsem psal, 
jak nám hrdost nad krá-
sou historické části města 
kazil nepořádek na Krá-
lovské cestě, zvláště na 
Starém Městě. Abych byl 
spravedlivý, tak pár po-
střehů z Hradčan.           
Dnes prohlídka Zlaté ulič-

ky, Starého paláce, ka-
tedrály a dalších prostor 
Pražského hradu přijde 
našince ve dvou odděle-
ných okruzích na sedm 
set korun. Prostě je to 
tak nastavené.  Chápu, že 
jde o nemalé příjmy do 
rozpočtu Kanceláře pre-
zidenta republiky. I když 
vybírat vstupné zrovna do 
katedrály je trochu divné.                                                                               
Když stojím ve vstupní 

části katedrály, tohoto 
našeho předního sakrál-
ního prostoru, který je 
symbolem spojení toho 
duchovního i státnického 
naší historie, říkám si, že 
tady výzvy o dohnání Ev-
ropy nějak neplatí.
Jako by nám pokladny 
otevřené den co den na 
Pražském hradě bránily 
Evropu dohnat.  Ono totiž 
v drtivé většině západní

Evropy zpoplatněné pa-
mátky mají jeden den 
v týdnu vstup zdarma, 
většinou je to pondělí.
Opravdu nevím, proč toto 
pravidlo není zavedeno 
také  v sídle prezidenta 
republiky.  
Nebo je snad evropský 
standard, že lidé s nízký-
mi příjmy nemají, jak se 
říká, nárok? 

Září 2015

V glosách psaných v let-
ních měsících jsem se 
více méně věnoval letos

Praha je krásná
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Ta Pařížská ulice 
se hrdě pěkně nese
Jistě je to tím, že z obou stran
sedí domy secese.
Zvedni hlavu na tu krásu 
jak to tenkrát uměli
říká se, že tvrdě dřeli 
ve svátek i v neděli.
Naštěstí, že tenkrát 
paneláky ještě neznali
Určitě by stvořitele 
z Prahy tvrdě vyhnali.

Važme sobě pražskou 
krásu, hlavně v Praze jedna
i kdyby nám po komančích
zůstala prázdná bedna.
Pokusme se hluboko 
zpět zadívat
Přece o té pražské kráse 
stačí zazpívat
Praha je přece krásná, 
za noci plná stínů
Ukrytých do jasmínů 
nad Vltavou

Jan Hejma

Navštivte Včelařskou prodejnu, Včelpo, spol. s r.o., 
Křemencova 177/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Prodejna se nachází        
v budově Českého svazu včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

● různé druhy a balení českého medu
● výrobky z medu, dárková balení medu
● přírodní kosmetiku
● medovinu
● nejširší sortiment včelařských potřeb pro včelaře
internetový obchod

recePt
Speciální bramborový salát 
Ingredience: 6 brambor, 6 plátků špeku, 1/2 hrnku medu, 1 malá cibule, jem-
ně nakrájená, 6 lžiček vinného octa, 1 lžíce mouky, 1 lžička soli, špetka pepře.
Postup přípravy: Brambory uvaříme ve slupce oloupeme a nakrájíme na 
hranolky. Špek nakrájíme na kostičky a usmažíme do křupava. Přidáme 
ostatní přísady a provaříme. Nalijeme na brambory a zapečeme v troubě při 
170 °C 20 minut.

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

www.vcelpo.cz Těšíme se na 
Vaši návštěvu!

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

Nabízíme certifi kované včelí produkty pouze od prověřených 
českých dodavatelů:

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



kŘížovka na heslo
vylušti tajenku a... Překvapení!

tajenku (heslo) přijďte říct do Náprstkova muzea
(Betlémské nám. 1). Dostanete CD s příběhy pamětníků 
v rámci projektu Paměť národa s názvem Příběhy 20. 
století. Platí jen do 15 dnů od vydání tohoto čísla.

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@staromestskenoviny.eu

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

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

VLNÍCÍ 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) 
co prošlo hlavou všech chuckových obětí 

než zemřely? - Jeho bota. 

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

AD galerie zve 
na Kodeta 

 Nenechte si ujít výstavu 
Kristiana Kodeta - 

. Slavnostní vernisáž 
v AD galerii (Uhelný trh 
11, objekt Platýz) bude ve 
středu 16. 9. v 17 hodin. 
Výstava k vidění od 17. 9. 
do 30. 10.

Výstava o Bhútánu 
prodloužena

Výstava s názvem Bhú-
tán - země blízko nebe 
v Náprstkově muzeu je 
prodloužena až do 30. 9. 
Na výstavě k vidění bhú-
tánské oděvy, textilie, 
šperky…

Na zábradlí hraje 
jak o život

Divadlo Na zábradlí za-
hájilo divadelní sezónu. 
Repertoár mají pestrý: 
Velvet Havel, Cizinec, 
Šílenství, Báby... Přijďte 

si užít herecké výkony D. 
Kaplanové, J. Vyorál-
ka, P. Čtvrtníčka.

Malujte 
v každém věku

L`Atelier Beaux Arts 
- Ateliér krásného umění 
v Klimentské 22 zve na 
kurzy olejomalby, na kur-
zy pro seniory a víkendo-
vé workshopy malování 
olejem i akrylem. www.
atelier-beauxarts.cz.

HaFstudio otevírá 
Hnízdo

Novinkou HaFstudia 
v Ostrovní je klub Hnízdo. 
Je určen pro maminky, 
babičky, tatínky, dědečky 
a děti. Můžete posedět, 
využít wifi , popovídat si, 
občerstvit. Součástí je 
i HANDL, výměna vašeho 
výrobku za jiný. Od září 
zápisy na kroužky pro 
děti. www.hafstudio.cz 

Kristian 
Kodet, 
malíř

Dita 
Kaplanová, 

herečka

Petr
Čtvrtníček, 

herec

vše nej, mistře kurovský
Dne 18. 10. se malíř Miloš Ku-
rovský z Nového Světa na Hrad-
čanech dožívá v plné duševní 
svěžesti krásných 91 let. Jak sám
říká: Život je nejlepší podnik, co 
zná. Fan klub přátel M. Kurov-
ského a redakce SN přeje zdraví 
a ještě dlouhou otevírací dobu.

K

Kulturní nástěnka    
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

výstava - 24. 9. - 8. 10. - J. d. 
ČerNÝ: oBrAZy A GrAFi-
KA - Restaurace U Kláštera, Bě-
lohorská 183/169, Břevnov - Spol. 
přátel J. D. Černého pořádá výsta-
vu k jeho nedožitým 100. naroze-
ninám (*28. 9. 1915, + 4. 8. 1996). 
Miloval a maloval Malou Stranu. 

Kurz - Od 16. 9. každou středu v 19 h 
- tAi cHi S reNé KySeLÝM - KC 
Kampa, U Sovových mlýnů 3 - Pravidel-
ná cvičení pro všechny. Úvodní lekce 
16. 9. zdarma. Pro info: 775 421 480.
divadlo seniorů - Čt 24. 9. v 18.30 h
- LucerNA - Lit. kavárna Řetězová, 
Řetězová 10 - Jiráskův kus zahraje Po-
slední vlastenecká divadelní z HaFstudia 
v rámci akce Betlémská noc. Pak zpívání.
Kurzy - Od 29. 9. 2015 do 25. 6. 2016 - 
ArtKLuB Pro SeNiory - Školička 
sv. Michala, V Jirchářích 14 - Výtvarné 
kurzy pro seniory, 45 Kč za dvě vyuč. 
hod. www.kurzyuzuzy. Tel.: 606 908 230.
divadlo dětem - Ne 4. 10. v 16.30 h 
- MiKuLáŠovy PAtáLie - Spolek 
Kašpar, Celetná 17 - Příběh Mikuláše 
a jeho přátel. Děti, vezměte rodiče do di-
vadla. www.divadlovceletne.cz
výstava - Do 14. 2. 2016 - HroBy 
BArBArŮ - Muzeum hlavního města 
Prahy, hlavní budova, Na Poříčí 52/1554 
- Svět živých a mrtvých doby stěhování 
národů. www.muzeumprahy.cz

Spol. přátel 
J. D. Černého

Školička
sv. Michala



Pro líné Ještě línější
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 Zabava

Franz Kafka: Proměna (XXXVII)
ČetBA NA PoKrAČováNÍ. MiNuLÝ dÍL: 

Řehoř - brouk zalédne své foto v uniformě.

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

Dveře do předsíně byly 
dokořán, a protože i dve-
ře do bytu byly otevřené, 
bylo vidět ven na chodbu 
před bytem a na začátek 
schodů vedoucích dolů.

„Tak,“ řekl Řehoř a dobře 
si uvědomoval, že je je-
diný, kdo zachoval klid, 
„ihned se obléknu, sbalím 
kolekci a pojedu. Chcete 
ještě, chcete ještě, abych 
jel? Tak vidíte, pane pro-
kuristo, nejsem umíněný 
a pracuji rád; s cestová-
ním je svízel, ale já bych 
bez cestování nemohl žít.

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.
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www.malostranskenoviny.euBrouk si přičinlivě balí kolekci

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Slavné ženy
Pěvkyně Národního divadla

Vlasta Urbanová

Vlasta Urbanová (1914 
- 2004) byla vynikající 
operní pěvkyní Národ-
ního divadla. Její hvězd-
nou dráhu odstartoval šéf 
opery Národního divadla 
Václav Talich. Zpíva-
la mnoho krásných rolí, 

zejména v operách Ver-
diho, Pucciniho, Bizeta, 
Gounoda a také Mozarta.
Vystupovala také v Belgii, 
Nizozemí a Švýcarsku. Až 
do své smrti byla provdá-
na za dirigenta Národního 
divadla Jiřího Jirouše.

Václav 
Talich, 

dirigent

Alois 
Hába, 

skladatel

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Tohle je hodně těž-
ké. Na rohu jakých ulic je so-
cha muže na obrázku?  
Nápověda: To si zaslouží vel-
kou nápovědu: Muž je havíř.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: U černého koníčka, Malé ná-
městí 14 (koník má nyní modrou 
barvu). Správně: Jaroslav Svatek 
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StruČNá tiráž
Staroměstské noviny 
září 2015 / vi. ročník

● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@staromestskenoviny.eu 

● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Giuseppe 
Verdi, 

skladatel

Nejen s loutnou 
dokázala divy

Jiří 
Jirouš, 
manžel



Příští číslo vyjde
15. října

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

Seženete i v Brně

oNdŘeJ ZAJÍc
ředitel Divadla Rokoko

Slavné Divadlo 
Rokoko, které 
mimo jiné řídí, 
slaví 100 let. Tak 
ještě aspoň jed-
nou tolik! (str. 5)

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

oFéLie
Fotografi i své kočky 

poslala čtenářka 
Alena Jiřičná

ze Starého Města

Mazlíčci 
Starého Města

Sloupek Václava Koubka
HArMoNiKáŘ 
václav Koubek si rád 
žije na Starém Městě 
Na Můstku. Jak sám 
říká, odjíždí, jen když 
musí.teď píše pro 
StAroMěStSKé 
NoviNy na pokra-
čování ÚžASNé 
povídky, které velmi 
rádi na pokračování 
uveřejňujeme.

Jednoho dne krátce 
poté jsem slyšel z mo-
bilu zas ten povědomý 
ženský hlas:
„Chtěli bychom, abyste 
zahrál na vy-
hlášení bankéře 
roku. Myslíme 
na závěr naše-
ho seriózního 
programu, jako 
vtipné zakončení. Chci 
se jen zeptat, kolik by 
stálo vaše vystoupení?“
„Bankéř roku?“ Zarazil 
jsem se a hned se mi 
vybavila ona ponižující 
scéna při žádosti o úvěr.
„Zavolejte později, teď 

mám zrovna cosi neod-
kladného.“
Volám svého přítele 
slavného moderátora.
„Kolik si mohu říct za 

takové vystou-
pení?“
„Bankéř roku?“ 
Odmlčel se.
„Taková nabíd-
ka, věř, příteli, 

přijde jednou za život. 
Všichni na ni čekáme. 
Teď si můžeš říct hono-
rář, jaký si za celý život 
ústrků zasloužíš. Tyto 
akce jsou pro nejlépe 
situované lidi...

Seriál

Milion (III.)

vÁclav 
koubek

 www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

autorskÉ 
knihy a cd 
na dobÍrku

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Vždy se z nich dozvím 
zábavné a poučné zprávy, 

na rozdíl od běžného 
tisku.“ 

Klára Mašátová

Tip: Čtenáři SN a diváci
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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 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. 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 Ru-
dolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Coffee 
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. 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 Ma-
gic Planet, Sofi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 
174/23. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie 
U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolí-
ny Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Café Therapy, 
Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemen-
cova 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 Aurora, Spá-
lená 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 míst48

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

Pokračování příště

Modré okénko
dnes získává...

VE ŠKOLE. „Slečno, co znamená nepřítomnost z technických důvodů?“ 
„Že jsme se stěhovali.“ „Tak já to vidím spíš na rande s technikem.“Divadelnice a klavíristka

Vojta 
Náprstek

Mladí 
by si měli 

hledat lepší 
výmluvy.

www.houseservices.cz

Hledáme 
pracovnice 

na úklid
Volejte: 

702 031 275
nebo pište:

udrzba@houseservices.cz


