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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

®

Cˇ ís. 3/ roč. VII
15. březen 2016 NOVINY

JEN
 HOUŠŤ!

Staroměstské 
servírky

PŮVABNÁ MONIKA
z pivovaru U Dobřenských 
(U Dobřenských 3) podává 
výjimečné rakytníkové pivo 

Hippophae 11° za 65 Kč.

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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NOVINY NA 
VAŠÍ STRANĚ

HRABĚNKA KINSKÁ: 
MŮJ BALKÓN A DĚJINY

Příběh zrušeného krámku
z Růžové ulice (str. 5)
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F. A. 
Razetto

MRAZIVÝ PŘÍBĚH LASKAVÉ ŠLECHTIČNY (†93)

Čtěte na str. 6 - 7

Palác KInských na 
Staroměstském náměstí

Klement Gottwald 
na jejím balkóně

Bernadetta Kinská 
† 14. února 2016

Po svatbě 
s Josefem

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

257 531 839

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

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 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.

UDĚLEJTE RADOST



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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Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Kolem mě 
slaví Velikonoce 
všichni. Takže 

všech lidí, zvířat 
a kytek.“

Anketa Staroměstských novin

„Čili: to záleží na 
úhlu pohledu, 

jak leckteří 
koledníci vypa-

dají.“ 

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

 „Jsou to svátky 
všech 

Vajíčkojedů 
žlutých 

z celého světa!“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Kdo by si 
nepřivlastnil 
jaro? Znáte 

píseň 
Ederlezi?“

Číslo měsíce

30
Hranice úspěchu 
a neúspěchu rad-
nice je 30 tisíc oby-
vatel MČ Praha 1.

   Úvodník

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Křesťanů. 
Začátek jara se 
ale oslavoval 

odjakživa. Takže 
všech!“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Je to svátek 
jara a plodnosti, 
ale i zmrtvých-
vstání. Svátek 

všech.“

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Staré Město - Vida! 
Laureátem ceny Vladimí-
ra Boudníka se stal gra-
fik Dalibor Smutný. Po-
rota ocenila především 
jeho neutuchající píli 
a odhodlání zachytit krá-
su různých vadnoucích 
květů (například mace-
šek nebo divizen). Jeho 
výstavu (a také dalších 
umělců, kteří se pokou-
šeli o  totéž z jiného úhlu 
pohledu) lze navštívit
v Clam - Gallasově pa-
láci  (vedle magistrátu).  

Neměřitelný projekt Grafika 
roku má vítěze: Je Smutný

Nové zprávy 
ze Starého Města

Mariánské  náměstí 
- Že by? Pražský magis-
trát funguje v politic-
kém provizoriu - Ten se 
hádá s oním a ten je zas 
v podmínce za podvod. 
Ale když zatéká, to je 

jiná. Práce na nové stře-
še vyjdou na zhruba 4,5 
milionu korun, přiklep-
nuto firmě Fast. A pozor! 
100 dní od data podpisu 
smlouvy musí být bez 
děr! Jde do tuhého!

Přijeďte, prosím, 
děje se křivda

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Program pro přeživší: Magistrát 
opravuje střechu (zatéká) 

Praha 1 - Začal pilotní 
projekt magistrátu zva-
ný Lítačka (jízdenka), 
který by měl částeč-
ně nahradit předcho-
zí prodělečný projekt 
Opencard. Zájem zatím 
zjevně závisí na přízni 
médií. 

Žabí muži 
se vynořili: 
Máme pilíř!

Vltava - Potápěči se ne-
čekaně zaktivovali pod
Karlovým mostem a loví
jeden poklad za dru-
hým. Po hrncích a stře-
pech nedozírné hodno-
ty hlásí: Objevili jsme 
nejméně dva pilíře Ju-
ditina mostu (12. stol.)

inzerce

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Bylo to dojemné loučení. 
V krámku Naturinka v Rů-
žové ulici jsem byl poprvé 
- a právě v den, kdy do-
stali od radnice Prahy 1
výpověď bez udání dů-
vodů. Do redakce zavo-
lala zákaznice, sousedka, 
která tam denně chodila 
nakupovat a na kus řeči: 
„Prosím vás, přijeďte, 
děje se tu křivda!“
Proč dostal tento vyhlá-
šený obchůdek padáka, 
není známo - radnice na  
opakovaný dotaz nere-
agovala. Nevědí to ani 
nájemci.
Není právě tohle příčina, 
proč v Praze 1 dlouhodo-
bě ubývá obyvatel (více 
str. 4 a 5)? 

Jsou Velikonoce svátky 
pohanů, nebo křesťanů?

Lítačka zatím 
posedává
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Dnes vaří 
Sudiprav

Samotné 
okurky

Zajdi tajně do špajzu 
a vyber sobě okurky. 

Sněz, co můžeš, 
a hojně zapij lákem.  

manžel M. D. Rettigové

 

Nechte hrnce vařit za vás!

9 °C
BŘEZEN

Co v březnu ztratíš, 
v dubnu jak když najdeš 

Počasí 

Magistrát 
a jeho střecha

opravuje střechu (zatéká) 

Grafi k Dalibor Smutný vysvětluje 
význam své zásadní grafi ky
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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

Unikající plyn ohrozil lidi na 
zastávce u kavárny Slavia

Kdyby to bouchlo, je fuč i Krannerova kašna
Smetanovo nábřeží 
-  Dvě stě lidí muselo být 
evakuováno kvůli úniku 
plynu nedaleko zastávky 
tramvají 18 a 17 (u kavár-
ny Slavia). Jde o druhý 
podobný případ v krátké 
době. Před dvěma lety 
zranil obrovský výbuch 
v Divadelní ulici 43 lidí 
(a poničil Národní diva-
dlo, interiér Akademie 
věd a FAMU).
Nábřeží bylo letos na 
konci února kvůli plynu 
uzavřeno na tři hodiny, 
ale opravy se vleky od 
půl jedenácté dopoledne 
(kdy byl únik nahlášen) 
až do sedmi večer. Bylo 
zjištěno, že šlo o vadnou 
přípojku. Uf.
 

Víte, že...
Jednou z nejnebez-

pečnějších havárií plynu 
byl požár plynojemu 
v Michli v roce1961.

Stanice 
tramvaje

Krannerova 
kašna
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Jiřina při svém 
slavném výkonu. Nepohnul 
se ni list, ni kvítek neupadl!

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V PROLÉZÁNÍ VĚNCEM

Čtenář 
reportér 

EUC Klinika Praha Můstek s.r.o.
Sídlíme v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek

Vaše zdraví - náš cíl!

Občanům Starého Města pražského jakožto i z celé velké Prahy na vědomí dáváme:
V novém roce - s nový názvem!!!

www.eucklinikaprahamustek.cz

Stále jsme tu pro Vás na telefonech 224 212 494, 495, 496, 468, 533 
Krátké objednací lhůty 
Interní, kardiologická a gynekologická ordinace 
Ordinace praktického lékaře

NÁDASSY MEDICAL SYSTEM s.r.o. nově nyní jako:
EUC Klinika Praha Můstek s.r.o.

Odběrové místo: 
EUC Laboratoře denně od 7.30 do 11 h
Smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 207, 211

Česko - anglická 
rodinná školka 
v centru Prahy 
od roku 2003

Zveme vás na den otevřených dveří 
ve středu 27. dubna od 14.30 do 18 h
♥ Přijímáme děti od tří let
♥ Malé kolektivy (max. 8 dětí)
♥ Angličtina s rodilou mluvčí každý den
♥ Odpolední aktivity (výtvarný, hudební, logopedický 

kroužek)
♥ Kvalitní předškolní příprava
♥ Měsíční školné při docházce 5 dní v týdnu 7500 Kč 

(po - pá 8 - 17 h)
♥ Sídlíme v krásném prostředí Františkánské zahrady, 

vstup z pasáže Světozor nebo z Jungmannova nám.

www.salomonfamily.cz ● Najdete nás na facebooku
Pro více informací volejte: 733 376 232

Studium indonesistiky na FF UK v Praze
Chcete vědět, co znamená „Kuku kaki kakak kakekku kaku?“ 
Naučit se dobře indonéštinu - devátý nejpoužívanější jazyk 
světa? Dozvědět se mnoho o čtvrté nejlidnatější zemi světa    
s dynamickou rostoucí ekonomikou?

Přihlášky podávejte do 8. 4. 2016.
Více informací naleznete na: http://ujca.ff.cuni.cz/UJCA-381.html#1
Své dotazy můžete adresovat vedoucí indonesistiky PhDr. Michaele Bu-
diman, Ph.D na: michaela.budiman@ff.cuni.cz.

V akademickém roce 2016 - 2017 bude na Filozofi cké fakul-
tě Univerzity Karlovy v Praze v Ústavu jižní a centrální Asie 
otevřena indonesistika - tříletý bakalářský obor.
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Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 

O CENY

Sofi e Frieda Höppnerová, 11 let
Obrázek poslala Anna Höppnerová

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!

&
Eva 

Špačková
Zastupitelka 
MČ Praha 1

Palec 
nahoru za 
podporu 
spolkové 
činnosti 

na celém 
území 

Prahy 1

Vítěz Poražený

Praha - Dobrodružná hra, která 
porazila Opencard. Sdružení přá-
tel Jaroslava Foglara pořádá už 7. 
rokem dobrodružnou hru v Praž-
ské integrované dopravě s názvem 
Pražská Lítačka. 
Smyslem hry je během určeného 
času navštívit co možná nejvíce 

zastávek za pomoci nejrůznějších 
dopravních prostředků od tramva-
je přes vlak až po přívoz. 
Hrát mohou důchodci, maminky 
s kočárkem, milenecké páry mezi 
sebou, rodiny i jednotlivci.  Neroz-
hoduje věk, ale nápady a taktika. 
Přihlašování a informace na www.

litacka.spjf.cz. Letos je start i cíl na 
železniční zastávce Praha Smíchov 
- Na Knížecí. 
1. dubna zde od 15 h proběhne vy-
světlování pravidel. Start je v 16 h a 
konec v 19 h tamtéž. Účast zdarma. 
Je to nečekaně zajímavá hra.  

Těší se: Menhart

Nečekaně svižná zábava nejen pro milence mezi sebou
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Už policie chytila ty lumpy, co kon-
cem února postříkali sprejem Kar-
lův most? Jana Nollová, Praha 1
Odpověď: Jsou dosud na útěku. 
Policie však zjistila, že hovořili fran-
couzsky - a údajně má i jejich podobu 
(z kamer ve vedlejších ulicích). Tak-
že pátrá v okolních hotelích, ale...
Pokud už odjeli do Francie, pak je 
dostihne až vyšší spavedlnost.

Už chytili ty 
lumpy z Karlova 

mostu?

STAROMĚSTSKÉ
NOVINY

Vy se ptáte, 
my to víme
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Adriana 
Krnáčová 
Primátorka

Prahy 
Palec dolů 
za název 

Lítačka pro 
jízdenku na 
městskou 

hromadnou 
dopravu. 

Orloj a slunce

Potvrzeno: Počet obyvatel 
Prahy 1 nezadržitelně klesá

Statistiky hovoří jasně, bohužel
Praha 1 -  Na Staroměst-
ské noviny se obrátila 
čtenářka Pavla Jeřábko-
vá s dotazem, zda počet 
obytatel Prahy 1 oprav-
du klesá, jak SN uvedly 
v minulém čísle.
Obrátili jsme se tedy pří-
mo na Český statistický 
úřad. Jak to dopadlo, vi-
díte na grafu vpravo. Jde 
o přesná čísla (vždy k 1. 
lednu): Pokles obyvatel 
na Praze 1 je trvalý. 
K přelomovému poklesu 
došlo za současného ve-
dení radnice (2. funkční 
období), kdy kvůli úbyt-
ku obyvatel (pod 30 tisíc) 
musel být dokonce snížen 
počet zastupitelů (na 25).

Víte, že...
Vývoj počtu obyvatelstva 

je vizitkou kvality řízení rad-
nice. Jeden radní bude kdy?

Dobrodružná hra, která porazila 
Opencard. Pojďte si zahrát Lítačku

2005

2006 2008 2010

20092007 2011 2013

2012 2014

32 
tis.

31 
tis.

30 
tis.

31 964

31 223

30 641

30 343
30 502

30 048
29 857

29 415

32 552

29 223

Snížení počtu 
zastupitelů 

na 25

Dopis 
čtenářky

Ajajaj!
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TAK NÁM ZRUŠILI NÁŠ 
OBLÍBENÝ OBCHŮDEK!
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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: Název je užíván již od 14. století podle Řádu templářů, kteří se v této ulici usadili.

Templová ulice (vzadu kostel. sv. Jakuba)
1904 Dnes
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Pro med a sušené 
houby sem jezdila 
celá Praha. Bejváva-
lo. Oblíbený obchů-
dek Naturinka v Rů-
žové ulici 11 dostal od 
Prahy 1 výpověď bez 
uvedení důvodů.
Je 26. února. Poslední 
den otevřeno. Stojíme 
uprostřed již takřka vy-
klizeného obchůdku.
Přicházejí zákazníci říci 
sbohem. Obchůdek se 
stal za osm let své exis-
tence jakýmsi neformál-
ním komunitním cent-
rem. Konec sousedské 
idyle nastal loni na pod-
zim. „Vůbec tomu ne-
rozumíme, není to tak 
dlouho, co jsme od rad-
nice dostali cenu kvality, 
přišli nám sem dokon-
ce pogratulovat,“ říká 
smutně manželka maji-
tele paní Bečvářová. Její 
manžel se prý zhroutil.
Naturinka tak měla ve 
výloze samolepku se 
zdviženým palcem a ná-
pisem: „Praha 1 doporu-
čuje.“ Na podzim přišla 
do Naturinky několikrát 
kontrola různého dru-
hu.  A tak dostali man-
želé Bečvářovi například 
pokutu 10 tisíc korun za 
to, že měli vzadu v regá-
le dvě lahve Becherovky, 
které tam omylem posta-
vila prodavačka. 
„Nejvíc ze všeho mě 
mrzí, že se s námi z rad-

MÍST
NÍ 
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Nejvíc mě mrzí, 
že se s námi 

z radnice nikdo 
nebavil

Krámek 
Naturinka, 
Růžová 11

Prodavačka Ilona Ryšánková. 
Poslední den za pultem 
oblibeného obchůdku Naturinka

Praha 1, ehm, 
doporučuje

Pohnutý osud krámku z Růžové ulice

svou podporu petici, zís-
kala několik desítek pod-
pisů, ale bylo již pozdě.
Staroměstské noviny se 
pokoušely zjistit, proč 
dala radnice Prahy 1 vý-

pověď, ale do uzávěrky 
jsme neobdrželi žádnou 
reakci.
O vývoji této smutné 
kauzy budeme informo-
vat v příštích číslech.

nice nikdo nebavil. Jako 
bychom byli nějaké onuce 
nebo obtížný hmyz,“ říká 
paní Bečvářová.
Výpovědi prý předcházelo 

několik udání od obyvatel 
domu, například, že jeden 
ze zaměstnanců chodí 
před obchůdek kouřit. 
O obživu přišli nejen man-

želé Bečvářovi, ale i jejich 
tři zaměstnanci. 
V obchůdku nakupovala 
například paní Tykačo-
vá (manželka známého 
miliardáře), která byd-
lí za rohem (když jsou 
v Praze, žijí také ve Švý-
carsku), režisér Fero Fe-
nič nebo herečka Bára 
Štěpánová (vrchní sestra 
v seriálu Ordinace v růžo-
vé zahradě).
„Nebyli jsme ale žádný 
krámek pro slavné, na-
opak! Chodili sem obyčej-
ní lidé jako jsme my,“ říká 
paní Bečvářová.
Naturinka uspořádala na 

TAKÉ VÁM CHTĚJÍ ZAVŘÍT 
OBLÍBENÝ KRÁMEK?

Hrozí také vašemu oblíbenému obchůdku, že 
ho zavřou? Také si myslíte, že přednost, výhody 
a především ochranu radnice by měly mít české 

krámky, nabízející české zboží? Napište na 
adresu:  redakce@staromestskenoviny.eu
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Když jí všechno vzali a poslali manžela do ura-
nových dolů, bojovala dál. Bernadetta Kinská je 
hrdinka, výjimečná žena, na kterou by neměl ná-
rod nikdy zapomenout. Zemřela letos 14. února ve 
věku 93 let. Žila na zámku v Kostelci nad Orlicí.

Palác Kinských na Sta-
roměstském náměstí, z 
jehož balkónu ohlásil Kle-
ment Gottwald nový věk, 
patřil Kinským od roku 
1768.  Kníže František 
Kinský ho koupil od hra-
běte Golze, za jehož vlast-
nictví byl podle projektu 
Dientzenhoferova posta-
ven balkon (1508).
Na konci 19. století tu 
bylo německé gymnázi-
um, kam chodil mimo 
jiné Franz Kafka.
Bernadetta si vzala kní-
žete Josefa Kinského 
v roce 1947. Dne 25. úno-
ra 1948 z balkónu paláce 
pronesl Klement Gott-

wald svůj proslov, kte-
rým byla zahájena vláda 
Komunistické strany. 
V témže roce byl palác 
znárodněn a od roku 
1949 se stal sídlem sbírky 
grafi ky Národní galerie. 
V té době byla Bernadetta
hlavní akcionářkou che-
mické továrny na Sloven-
sku, kde byl její manžel 
ředitelem. Dělnický pře-
vrat vše změnil, ale tamní 
zaměstnanci si vymohli 
stávkou, aby Josef Kinský 
ředitelem zůstal. Krát-

ce na to však byl zatčen 
a vězněn jen proto, že byl 
šlechtic. Pracoval jako 
dělník v uranových do-
lech. V roce 1956 odešel 
do invalidního důchodu 
a přivydělával si překlady. 
V roce 1967 pod hlavičkou 
Družstva invalidů založil 
u nás první marketingo-
vou fi rmu (zrušena v roce 
1969). 
Po roce 1989 byla část 
majetku Kinským vráce-
na (palác na Staroměst-
ském náměstí si stát ne-
chal). 
Správy majetku se ujal 
syn Josefa a Bernadetty 
František (nyní starosta 
Kostelce nad Orlicí). Dru-
hý syn, Antonín, zemřel 

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
nezávislý zastu-
pitel a člen klubu 
Praha1Rodina. 
Rád odpoví na 
vaše dotazy 
a pomůže. Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

JAN MAŘENKA Nikdy jsem to 
nevzdala,

 a to je dobře.

URANOVÉ DOLY JSOU VĚTŠÍ ZLO, NEŽ PATÁLIE S BALKÓNEM

Minulý týden na Újezdě 
jsme si připomněli zločiny 
na obětech komunismu. 
Není to tak dlouho, přes-
ně 26 let a čtyři měsíce, co 
jsme se stali obětím jejich 
ochránci. V Evropě jsme 
za Brity, Francouzi, Němci 
a skandinávskými zeměmi, 

celou visegrádskou čtyřkou 
- druhořadými ochránci. 
Komunismus byl dlouhý, 
nemáme moc zkušeností se 
svobodou. 
Samaritáni byli mezi Židy 
bytostmi druhořadými, pro 
svou podezřelou víru. Po-
cestný upadl mezi lotry. 

Obrali ho, zbili, nechali 
ho tam ležet polomrtvého 
a odešli. Kněz a chrámo-
vý pomocník, kostelník, se 
těžce poraněnému vyhnuli 
- měli svou práci. Až ten Sa-
maritán: „Když ho uviděl, 
byl pohnut soucitem.“ Být 
pomocníkem, až ochrán-

cem, to je těžká věc. Být 
pohnut soucitem, těžká věc. 
Náš Mistr říká: „Dělej to 
a budeš  žít.“ a „Jdi a jednej tak
i ty.“ Být pohnut soucitem 
- kněz a kostelník - a spous-
ta lidí dnes - ti se vyhnou 
velkým obloukem - jde-li 
o oběť násilného režimu.

Úvaha o milosrdném Samaritánovi

Bernadetta Kinská 
z Vchynic a Tetova

MILOVALA SVÉHO MANŽELA NAVĚKY

Erb rodu 
Kinských

Rudolf 
Kinský

František 
Kinský, syn 
Bernadetty

Palác Kinských 
na Staroměstském 
náměstí

v roce 2012 (byl to 
úspěšný) restauratér. 
Josef Kinský zemřel 
roku 2011. Pohřeb Ber-
nadetty se uskutečnil 
28. února v Budenicích.

Průběh sporu 
o palác Kinských
Soudní spor o palác 
Kinských na Staro-
městské náměstí vedl 
Bernadet- tin příbuzný 
František Oldřich Kin-
ský. V roce 2004 soud 
rozhodl, že ke konfi skaci 
paláce došlo v souladu 
s Benešovými dekrety. 
Kinský podal 157 žalob 
na majetek za 
miliardy korun. 
Podle Evrop-
ského soudu 
ho český 
stát během 
sporů od-
poslouchával a jednal 
s ním jako se zločincem. 
F. O. Kinský zemřel roku 
2009 v Argentině. 

F. O. Kinský 
z Vchynic a Tetova
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Sváteční ženy na čekané (2) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

Máma 

„Žádné strachy! Ty jsou teď 
„ve mlejně“ a nevidí a neslyší...“
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„A teď ji, Matěji, probuď, nebo se odsud 
nedostanou do soudného dne!“

„Prásk!“

URANOVÉ DOLY JSOU VĚTŠÍ ZLO, NEŽ PATÁLIE S BALKÓNEM

Kalendárium 
Starého Města

Rudolf 
Piskáček
SKLADATEL

Ludmila 
Freiová

SPISOVATELKA

BŘEZEN

● Jaroslav Pulda 
*15. 3. 1870 Praha
†11. 11. 1926 Brno 
Herec, autor mnoha 
frašek.

● Rudolf Piskáček 
*15. 3. 1884 Praha 
†24. 12. 1940 Praha 
Skladatel operet. Žák 
Antonína Dvořáka.

● Ludmila Freiová 
*15. 3. 1926 Praha 
†12. 10. 2014 Praha
Autorka knih pro 
mládež. Profesorka mj. 
na Starém Městě. 

● Josef Šimánek 
*16. 3. 1883 J. Hradec 
†16. 11. 1959 Praha
Básník. Přátelil se 
s E. Destinovou a pře-
devším s J. Vrchlickým.

● Zdeněk Liška 
*16. 3. 1922 Smečno 
†13. 7. 1983 Praha 
Skladatel (Hříšní lidé 
města pražského, Třicet 
případů majora Zemana).

● Karel Knittl 
*4. 10. 1853 Polná 
†17. 3. 1907 Praha
Skladatel a dirigent.

Zdeněk 
Liška

SKLADATEL

Josef 
Šimánek

BÁSNÍK

URANOVÉ DOLY JSOU VĚTŠÍ ZLO, NEŽ PATÁLIE S BALKÓNEM

Josef Kinský 
a Bernadetta po svatběMILOVALA SVÉHO MANŽELA NAVĚKY

Nic
Gottwald a jeho proslov z balkónu  
paláce Kinských: „Právě jsem se vrátil 
z Hradu...“ Vymazaný muž je Clementis.

Josef 
Kinský Bernadetta
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

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

redakce@StaromeStSkenoviny.eukenoviny.eu  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.

Toulka: Co ukrývají zámecké schody
Jan Zemánek poutavě o utajeném mostním klenotu

Na zámeckých schodech 
pokrytých mokrým sně-
hem se sešla ve středu 17. 
února 17.17 h skupinka 
zájemců.
Mohli nahlédnout z malé 
zahrádky bývalého kláš-
tera Kajetánu do míst, 
kde Přemysl Otakar II. 
nechal vybudovat opev-
nění Prahy. 
Mostní klenot ukrytý 
před zraky veřejnosti 
zaujal natolik, že neby-
lo zatěžko se přesunout 
na přednášku do Galerie 

umění v Mostecké 14. Na 
obrazovce se střídaly ve-
duty našich předků a ob-
rázky z archeologických 
výzkumů paní PhDr. Či-
hákové. Slovem dopro-
vázel průvodce středeční 
toulky Ing. Jan Zemánek 
a v diskusi na všetečné 
otázky odpovídala paní 
Čiháková.

POŘÁDÁME
● květen - červen
Učená toulka, Týnský 
chrám: Výstup na věž, 
pestrá historie chrámu 
a astronom Tycho Brahe 
v něm pohřbený. Povedou 
P. Hejma a R. Händl. 

● 17. 5., út, 17.17  h
Učená toulka v sedě Salla 
terena: Pražské povstání 
na Malé Straně s Dr. Sta-
nislavem Kokoškou, his-
torikem a expertem na II. 
světovou válku. 

● 27. - 29. 5., pá - ne 
Výjezdní zasedání Kampa-
Nuly v přírodě.

● 23. 6., čt, 17 h
V. PROSTŘENÝ STŮL na 
Maltézském náměstí. 

VÝTĚŽEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRAHY 1
Naše akce

PODPORUJEME
● 5. 4., út, 18 h
Konference Kampa Střed 
Světa, Baráčnická rychta 
(přednášky viz pozvánka), 
pak hraje Folklor Trio.  

● 8. 4., pá, 17.17 h
Happening  Kampa Střed 
Světa. Přednáška Dr. Ju-
lia Hůlka  PRACHAOS + 
koncert Scholy Specialis 
Familiae Doc. V. Matouš-
ka. V kostele sv. J. Křtitele 
Na prádle.

● 9. 4., so, 11.30 h 
Vycházka s agenturou 
Porta Praga u Karlova 
mostu (14 h otevření Brá-
ny) pak Happening - kon-
certy i divadla pro děti - 
v parku Kampa (i neděle).

● 23. 5., čt, 20.30 h
Rybova mše pod Karlo-
vým mostem na Kampě.

● 30. 5., po, 17 h
Literární výlet Eugena 
Brikciuse.

Jan
Zemánek
Klub Za starou 
Prahu

moderuje: Josef Vomáčka

HISTORICKO - UMĚLECKÉ PŘEDNÁŠKY: 
Jiří Kučera st.: Úvod. Jan Zemánek: Skryté tajemství Zámeckých schodů. Richard 
Händl: Úzká osobní souvislost Kampy a císaře Karla IV. Háta Hlavatá: Návrhy na 
Státní galerii na Kampě 1923. Jan Šefranka: Mladý Karel Sabina a Malá Strana. 

Zdeněk Lhoták, Martin Bouda: Litografi cká dílna - kultovní misto pracovních i spole-
šenských setkávaní výtvarníků na Kampě. Jan Kroča: Pražské Prahy podle Meyerin-
ka, Plečnika a Pogačnika. Julius Hůlek: Kampa okultní a okultistická - nová objevná 

zjištění k problematice Středu Světa na Kampě

URBANISTICKO, SOCIOGEOPOLITICKÁ TÉMATA: 
Olga Lomová: U nás na Kampě - včera, dnes a zítra. Jan Wolf: Důležitost 

Kampy pro Prahu. Tomáš Sedláček: Kolaps blízkosti. Jan Smetana: Museum Kampa 
a Werichova vila. Josef Kábele: Kampa a budoucnost - fi kce. Jan Čep: Kamp.a. kráčí. 

Petr Kučera: Město a řeka. Jiří Kučera ml.: Kampak Nové Město?

Do diskuse se hlásí: zástupci MČ Praha 1, Klubu Za starou Prahu, KC Kampa, 
Musea Kampa, Muzikantů z Kampy, Kavárny Mlýnské, SOPMSH, Zlaté Prahy, SUPa, 
KPGM, TAK, TURAS, Hradčanských včel, KampaNuly... ale i Starého a Nového Měs-
ta... Debata historiků i umění a architektury, urbanistů, architektů, ekonomů, umělců, 

lékařů, sociologů, politiků.

20.30 h FOLKLOR TRIO
Dobře se s nimi zpívá. Výtečné občerstvení! 

NOVINKA: Část příspěvků bude přednesena o 14 dní později na akci zvané 
DOZVUKY Konference KSS v úterý 19. dubna 17 - 19 h v kostele sv. Vavřince v síni 

Pražského jara v Hellichově ulici.  

VITAJTE!                            VSTUP VOLNÝ!

ÚV KSS pořádá a srdečně zve na

VIII. KONFERENCI Kampa Střed Světa
v úterý 5. dubna od 18 h na Baráčnické rychtě

U mostku

Účastníci 
na schodech



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

Reakce
Maršmeloun: 
Pravda a lež

inzerce

Vážená redakce,
chtěl bych požádat o mož-
nost reakce na rozhovor 
s developerem (únorové 
číslo SN).
Pravda, kterou mohu 
prokázat dokumenty, je 
toto: Stavební povole-
ní bylo přerušeno. Byla 
zahájena obnova celého 
řízení. Investor nemá 
povolení všech vlastníků 
pozemku. Investor nemá 
platné povolení památ-
kářů. 
Není pravda, že protes-
tující veřejnost zkresli-
la barvy Maršmelounu: 
Tuto pomluvu šíří i pan 
architekt Fránek. 
Nikdy jsme netvrdili, že 
je zeď Anežského kláš-
tera středověkou památ-
kou. 
Za nehoráznost pova-
žuji tvrzení developera, 
že kdo je proti Maršme-
lounu, je profesionální 
vyděrač. Je snad profe-
sionálním vyděračem 
Památková inspekce Mi-
nisterstva kultury, která 
zrušila povolení památ-
kářů?

Vítězslav Praks, 
Občanský monitoring

Glosa

Lítačka...
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Staroměstské noviny 
ÚNOR 2016

vat jízlivým popisem 
všeho, čemu se u nás 
říká Lítačka. 
Dokonce v jednom kraji 
se slovem lítačka označu-
je určitý stav těla. Jinde 
to samé nazývají hnač-
kou. Spíš se seriozně po-
kusím sám vymyslet nový 
název pro doklad, kterým 
se v případě kontroly 
prokazujeme, že jsme si 
už předplatili jízdu me-

trem, tramvají, autobu-
sem a také zčásti vlakem. 
Vzhledem k léta zažité-
mu názvu Tramvajenka 
se mi zdá, že nový název 
má naději na úspěch, 
jedině když bude v žen-
ském rodě.
Tak co třeba Upírka, jako 
že z nás vysává peníze 
v nejméně vhodnou dobu. 
Nebo Pražanda, budeme
s ní jezdit po Praze. A co

Běhavka? Přeci čas od 
času tramvaj či autobus 
dobíháme. Ale zase to 
připomíná již jmenova-
nou hnačku. Ještě mě na-
padlo spojit názvy větši-
ny dopravních prostřed-
ků do společného Tra-
metbuska. Taky blbost, 
co? S jedním názvem 
a taková patálie. Tady je 
vidět, jak těžké to měli 
národní buditelé, když 

dotvářeli náš krásný ja-
zyk. Je zcela jasné, že ze 
mě Josef Jungmann ne-
bude. 
Nevím, jak vy, ale já až 
pojedu tramvají k metru, 
z metra nasednu do vla-
ku a dál na autobus, stej-
ně se všude budu proka-
zovat Tramvajenkou, ať 
se ofi ciálně jmenuje, jak 
chce. 

SN březen 2016

...Tak se jmenuje ná-
stupce Opencard. Ne-
budu čtenáře unavo-



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

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 jel jednou na dovolenou na Panenské 
ostrovy. Když se vrátil, byly to už jen Ostrovy!

Stageart uvádí 
Svět podle Prota 

Nenechte si ujít předsta-
vení K-PAX, Svět podle 
Prota ve Studiu Dva na 
Václavském nám. 56. 
„Přijďte 19. března na 
představení, které jste 
u nás ještě nikdy nevi-
děli,“ zve herec Radim 
Fiala. Děj se odehrává 
v psychiatrické léčebně, 
do které přijde záhadný 
pacient. Kromě Fialy si 
lze užít herecké výkony 
Petra Halberstadta či 
Markéty Plánkové… 
www.stageart.cz

Navštivte výstavy
U kohouta

V březnu se přijďte podí-
vat do Galerie U kohouta 
na výstavu s názvem Do 
kytek. Své obrazy vysta-
vují Mirka Mádrová, 
Lubor Mádr a Zuzana 
Cilková. Výstava do 29. 
března.

Improvizace 
v Rock Café

Všem odvážným dopo-
ručujeme navštívit 22. 
března od 19.30 h impro-
vizační show v Rock Café 
s názvem Komediomat. 
Diváci ovlivňují děj! Více 
na: www.komediomat.cz

Markéta 
Plánková, 
herečka

Petr
Halberstadt, 

herec

Divadélko Romaneto baví děti 
na Praze 1 už 16 let
Cestovně pružinové Divadélko 
Romaneto  bude mít v březnu 
v MŠ Hellichova premiéru 
Námořnické pohádky z Kampy, 
se kterou pak soubor navštíví 
MŠ Prahy 1 - Pštrossova, 
Masná, Letenská, Národní. Na 
Praze 1 hrají už 16 let.

Radim 
Fiala, 
herec

Jaroslava Nárožná 
a Roman Korda 
z Divadélka Romaneto

K

Kulturní nást ěnka    
BŘEZEN - DUBEN

Výstava - Do 2. 4. - MILOŠ KUROV-
SKÝ - Knihkupectví a kavárna Řehoře 
Samsy, Vodičkova 30  - Výstava hravého 
malíře, který provozoval Galerii za oknem 
na Novém Světě.  

Divadlo - St 16. 3. a pá 1. 4. ve 20 h - 
MALÝ PRINC - Divadlo Viola, Národní 
třída 7 - I dospělí byli dříve dětmi. Účin-
kují Daniela Kolářová, Tomáš Pavelka. 
Režie Lída Engelová. 

Divadlo - Út 22. 3. v 19.30 h - KOME-
DIOMAT - Rock Café, Národní 20, di-
vadel. sál - Divadelní improvizace. plná 
veselých skečů, kterou ovlivňují diváci. 
Více na: www.rockcafe.cz

Akce - So 26. 3. v 10 h - KULATÁ GA-
LASOVA CYKLOJÍZDA - Sraz park 
Folimanka, pod Nuselským mostem - Tra-
sa: Modřany, Radotín, Vrané nad Vltavou. 
Až pod Vyšehrad. www.galas.borec.cz

Divadlo - St 30. 3. a čt 7. 4. v 19 h - KO-
RESPONDENCE V+W - Divadlo Na 
zábradlí, Anenské nám. 5  - Jiří Vyorálek 
jako Voskovec, Václav Vašák v roli Weri-
cha. www.nazabradli.cz

Koncert - Čt 31. 3. v 19 h - APRÍLOVÝ 
KONCERT VÁŽNÉ HUDBY - Kostel 
Na prádle, Říční 6  - Hana Francová - var-
hany, Josef Kocůrek - fl étna, hrají Bacha, 
Handela, L. da Vinciho…

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

Volejte: 602 643 565
Jsme tu pro Vás!

www.kampareality.cz

Galasovy 
cyklojízdy

Zde může
být váš
inzerát!

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

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika)

Netradiční příběhy o praž-
ských domovních zname-
ních,  zapomenutých ře-
meslech a každodenním 
životě starobylé Prahy.

Vychází kniha 
Strážci pražských 

ulic od Aleny Ježkové 



Pro líné Ještě línější

11 Zabava telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

 Zabava

Franz Kafka: Proměna (43)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř žádá u prokuristy, ten se ale bojí hmyzu

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

A během Řehořovy řeči 
chvilku klidně nepostál, 
nýbrž nespouštěje z Ře-
hoře oči ustupoval ke 
dveřím, ale zcela pozvol-
na, jako by bylo tajně za-

kázáno opouštět pokoj. 
Už byl v předsíni a podle 
kvapného pohybu, jímž 
naposledy vytáhl nohu 
z obývacího pokoje, by si 
někdo mohl myslet, že si 
zrovna spálil podrážku. 
V předsíni však napřáhl 
pravou ruku daleko před 
sebe ke schodům...

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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SN

www.malostranskenoviny.euProkurista vytahuje nohu

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Slavné místní ženy

Tanečnice a herečka
Eva Vrchlická ml. 

Eva (1911 - 1996) pochá-
zela z umělecké rodiny. 
Studovala tanec. Prošla 
mnoha pražskými diva-
dly, se svou matkou Evou 
hrála v Národním divadle 
(1926 - 1941), kde byla 
obdařována menšími 

tanečními rolemi. V le-
tech 1951 - 1953 působila 
u Čs. cirkusů, lunapar-
ků a varieté. Jejím man-
želem byl herec Otakar 
Korbelář (1899 - 1976). 
Hrála ve fi lmu Okénko do 
nebe (1940).

Eva 
Vrchlická, 

matka

Otomar 
Korbelář, 
manžel

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, jaké číslo má 
dům v Celetné ulici, kde je 
k vidění tento nádherný zlatý 
anděl? Nápověda: V domě 
mívali sezení templáři.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Tahle zajímavá bílá botka je 
k vidění na adrese Karlova 28.
Správně: Jiřina Procházková
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Giuseppe 
Verdi, 

skladatel

Lunapark jí 
učaroval..

Jaroslav 
Vrchlický, 

děda

Pokračování příště

Mecenášský klub 
Staroměstských novin

„Mecenášství není stavem peněženky, ale stavem ducha“
Tyto noviny jsou nezávislé 
periodikum, nepodporované 
žádným politickým subjektem, 
natož radnicí Prahy 1
Pro info, jak se stát mecenášem, 
volejte do redakce tel. č. 777 556 578.
E-mail: redakce@staromestskenoviny.eu

Přednáška Dr. Julia Hůlka 
PRACHAOS - magie a naděje 21. století
+ Koncert Scholy Specialis Familiae 

Doc. V. Matouška.
Kostel sv. Jana Křtitele Na prádle - P1, Říční     

 
Vycházka s Agenturou Porta Praga
(Sraz u Tří pštrosů u mostecké věže 

u Karlova mostu) - Juditina věž + Juditin 
most, Biskupský dvůr, Maltézské jurisdikce 

13.45 h: Otevření Brány na Kampu
Bubny L. Holzera & comp – (oblouk  K. 

mostu) Happening v parku Kampa  - zde 
koncerty: Václav Koubek, Ty syčáci, Polemic 

+ divadla pro děti, stánky s občerstvením.
 

Happening – Divadla pro děti 
Hrátky na louce, divadelní šapito, 

VITAJTE !             VSTUP VOLNÝ !

VIII. Happening 
Kampa Střed Světa

Pátek 8. dubna, 17.17 h

Sobota 9. dubna, 11.30 h

Neděle 10. dubna, 11.30 h

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.

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu. Malostranské nám. 5 

Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!

KOZEL 11° 27 KČ!
Otevřeno po až pá 

11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

●Music Antiquariat 
Nerudova 13. Vykupu-
jeme gramodesky a CD. 
Po - pá 11 - 18 h. Tel.: 222 
317 231.
●Žena hledá jen pro 
sebe zařízenou garsonku 
i s televizí v dosahu MHD 
v Praze na klidném mís-
tě. Cena do 7700 Kč. Tel.: 
778 853 154.
●Bolest zad, kloubů, 
svalů, artrózy. Léčba 
ihned, bez čekání, bez 
pojišťovny. Lékař speci-
alista. Tel.: 775 356 776, 

www.jodl.cz
●Prodám šicí stroj Sin-
ger, funkční, 100 let sta-
rý. Tel.: 602 255 213.
●Koupě domku do 80 
km od Prahy směr Slapy. 
Pošlete, prosím, sms, za-
volám vám. Tel.: 724 802 
409.
●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.



Příští číslo vyjde
15.dubna

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

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! 
BUDOU RÁDI! redakce@
staromestskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Lepší tento plátek 
než kuřecí plátek!“ 

Anežka Žáková Tonová, 
veganka a praktikující 

guru kapely Agnes 
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Kino 64 U Hradeb, Malá Strana, Mostecká 21. Holičství a kadeřnictví Bar-
barella, 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 zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmar-
tre, 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 
Rudolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Coffee House, 
Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Rotax, Revoluční 22. Casino Ma-
gic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. Antikvariát Judaica, Ši-
roká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, 
Praha 4 - Nusle. Casino Magic Planet, Sofi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality 
Tours, Myslíkova 174/23. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Ga-
lerie  U Zlatého kohouta, 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. EUC Klinika Praha - Můstek  
s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát 
Aurora, Spálená 53. Farrango, Dušní 15. Restaurace  Občanská plovár-
na - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), 
Tržiště 11. Vinotéka Bacco, Praha 2, Bělehradská 28. 

odběrních míst50

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

VEVERKA
Čivava, která vyskočí 
až dva metry vysoko.
Foto poslal čtenář:

Roman Šantúr

ŠŤASTNÝ DOMOV. Tatínku, moc rádi tě vidíme! Už jsme se nemohli 
dočkat! Jestlipak jsi nám přinesl nové číslo Staroměstských novin?

Modré okénko
získává...
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Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
staromestskenoviny.eu

JAN ZEMÁNEK
Klub Za starou Prahu

Za úchvatné 
přednášky 
o staré Praze 
a její magické 
historii.

Tip: čtenáři SN

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

www.unetickypivovar.cz

NARÁŽENÍ JARNÍHO 
SPECIÁLU, ZABIJAČKA 

A KONCERT

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

U Pravdů, Žitná 15 
Bar No. 7, Na Struze 7

Sobota 19. 3. od 10 hodin 
Únětický pivovar, Rýznerova 19, Únětice

Blahodárné účinky našeho piva výtečné jakosti 
pocítíte v těchto provozovnách centra Prahy:

10 h - Zahájení prodeje produktů     
zabijačky
11 h - Neformální naražení Únětické-
ho speciálu - Jarního Jantaru 11,5 °
19 h - Koncert skupiny Black Bag         
v pivovarské stodole nejen pro Pepu.
Těšte se na blues a blues - rock

SPECIÁLU, ZABIJAČKA SPECIÁLU, ZABIJAČKA 
A KONCERT


