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Noviny, které si píší čtenáři sami

10 000
výtisků

sTAROMEsTsKE
NOVINY
jan nepoMuk
GENTLEMAN
Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Čís. 5/ roč. VII
15. květen 2016

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

telefon: 777 556 578

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

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

Kapitán Korda

Foto: Archiv

taDy ho
vylovili

MrŠTNá AGNES

nese báječnou Plzeň 12°
za 42 Kč. Restaurace Konvikt,
Bartolomějská 11, Staré Město

TAJEMSTVÍ ORLOJE:
proČ Bije v jeDnu
Dvanáctkrát?

3a0va1li.s
n



Čtěte na str. 5, 6 - 7
inzerce

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

str. 3

Foto: Archiv

pŘíBĚh MuŽe,
který uMĚl MlČet

Foto: Roman Korda

NA STOP Ě
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

průzkumy: končí
„efekt ocasu“,
stoupá obliba
osobností
Osobnosti
71 %

Zdroj: Nezávislá
agentura
MediaSkaut,
89 respondentů

Strany
29 %

Podle průzkumů veřejného mínění, které provedla
na Starém Městě a celém
území Prahy 1 nezávislá
agentura MediaSkaut,
stoupají preference lokálně činných osobností.
Na otázku: „Budete v komunálních volbách 2018
volit osobnosti, nebo strany?“ odpovědělo 71 % respondentů, že osobnosti.
Tzv. „Efekt ocasu“, kdy lidé
v komunálních volbách volí
setrvačně celostátní stranu,
je na ústupu. „Efekt ocasu“ se dosud nejvíce týkal
již uvadající TOP09, ale
nově i ANO a dalších.
Průzkum koreluje s výsledky oﬁciálních agentur.

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

Počasí

...a počkal na policii, které se ochotně přiznal

Dnes vaří
Sudiprav

manžel M. d. rettigové

Volné mléko
útěchy

Šifra otce vlasti je k luštění
na václavském náměstí
Až do začátku června
2016 můžete na Václavském náměstí shlédnout
venkovní výstavu s názvem Šifra Otce vlasti.
Výstavní panely jsou
umístěny ve středovém

pruhu horní části náměstí na úrovni Paláce Fénix. Po třínedělní
pauze pak bude výstava pokračovat na konci
června a po celý červenec na Vyšehradě.

anketa Staroměstských novin

Vzpomínáte si, kdo
byl vaše první láska?

Václavské nám. - Slavná kostra plejtváka myšoka je uvnitř budovy
Národního muzea i během probíhajících oprav. Nově ji chrání speciální schránka, která
umožní opravy podlah
a zdí v místnosti. Kostra přečkala i nedávný
požár střechy. Muzeum
má být zpřístupněno
v roce 2018.
inzerce

EC

IN
HOST

U ROT
UNDY

Tradiční česká hospoda 80. let

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

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

Telefon:
224 227 227

Mudr. Linda Baxová
roman
Korda

Principál Divadélka Romaneto

„Elektrická
kytara.“

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

Petr
Hejma

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Vzpomínám si
„První velká
na první lásky, láska má nynější
byly to taky moje
manželka
první vrásky.“
Tereza.“

nechte hrnce vařit za vás!

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

Opravy muzea:
Plejtvák je
pořád uvnitř!

Převrácená
motorka

Mariánské
náměstí

Když v lednici nic není,
napij se mléka. Oblaží,
osvěží, zažene žízeň
a ještě nasytí. Díky!

Důležité
telefony

Nový hit radnice:
Drahé podzemní
garáže
Staré Město - S blížícím se koncem volebního
období našlo vedení radnice nečekanou zálibu
ve výstavbě podzemních
garáží. Mají jedno společné: Jsou drahé a neřeší dopravní situaci
v centru. Jedna prý bude Na Františku.

19 °C

květen
Pupence v rozpuku,
květu zdar! Nazdar!

Nové zprávy
ze Starého Města

syn revoluce převrátil před
magistrátem motorku

Staré Město - Dva muži převrhli na Mariánském náměstí před magistrátem motorku.
Jeden utekl, druhého
zatkla policie. Ukázalo
se, že jde o odbojného
občana Francie, který
přebral. K činu se přiznal, ale místo, aby ukázal doklady, pokusil se
o útěk na hotel. Policisté
ho však chytli a nechali
dýchnout. Výsledek: 2,5
promile. Dostal pokutu.

Zpravy

Markéta
Mališová

Ředitelka Společnosti F. Kafky

„Vašek Majer.
Dal mi francouzáka a já
trnula, že jsem
těhotná.“

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

radim
Fiala

Populární herec
a vášnivý kuchař

„Ládík. Svatbu
„Čili: smyslná,
jsme měli, když
plná drobných
nám byly tři. Víc něžností a intenneřeknu.”
zivní. Bylo nám
pět.“

Praktická lékařka
Přijímám nové pacienty.

• Ordinace sídlí na Praze 1 kousek od metra
Museum ve Washingtonově 9.
• Ordinujeme v pondělí a úterý 7.45 - 11.30 h
a 13.30 - 16.15 h, ve středu 7.45 - 11.30 h,
ve čtvrtek 14 - 18 h, pátek 8.45 - 11.30 h.

Tel.: 776 182 039

Příměstské tábory
v HaFstudiu
letní herecké dílny
a letní výtvarné dílny
• Termíny: 15. - 19. 8. a 22. - 26. 8.
denně od 9 do 18 h
• Pro děti od 6 do 15 let

Děti z herecké dílny studují představení, které
v závěru předvedou rodičům. Výtvarná dílna
vytváří pro divadlo dekorace. Pokud počasí
dovolí, jsou děti venku, na přilehlých ostrovech
v okolí Národního divadla, nebo na výletě.
Adresa: HaFstudio, Praha 1, Ostrovní 16

více informací a přihlášky na www.hafstudio.cz

inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

tajemství orloje: proč bije
v jednu hodinu dvanáctkrát?
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Dívka ze str. 3

Vysvětlení máme od orlojníka pana Skály

Staroměstské nám. Všímaví občané zaznamenali, že orloj bije jiný
počet úderů zvonce, než
kolik je hodin. S dotazem,
proč tomu tak je, se obrátili na redakci Staroměstských novin.
„Ano, orloj skutečně bije
například v jednu hodinu
12 x, v 19 hodin 18 x atd.,“
řekl Staroměstským novinám orlojník Petr Skála,
který má orloj na starosti.
„Je to mu tak kvůli změně zimního času na letní.
S návratem zimního času
se vše vrátí k normálu,“
vysvětlil Petr Skála a dodal, že kohout zamává
křídly jen někdy, protože
se občas vyhákne.

Kohout byl do
orloje přidán jako jedna
z posledních ozdob
až v roce 1866.

Slečna Jiřina váňová svým
tancem nadchla členy poroty.
Usnul jen jeden (na židli).

Malý oznamovatel
staroMĚstskÉ noviny:
jeDniČka v Místní inZerci

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.

inzerce

PŘíMěStSkÝ táBor

ZDe MŮŽe
Být váŠ
inZerát!

TENIS

volejte ihneD

Zábavný tábor, který děti milují!

vlíDnÉ ZacháZení!
TELEFON:

Tenisové tréninky plus celodenní program:
zoo, plavání, minigolf, bowling…

777 556 578
(Monika)

• PRO: děti a mládež od 4 do 15 let
• KDE: v Praze i Brně
• KDY: každý prázdninový týden červenec - srpen

e-Mail:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

tel.: 777 260 262 ● www.e-tabory.cz

Vaše zdraví - náš cíl!

EUC Klinika Praha Můstek s.r.o.

Sídlíme v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek

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

NÁDASSY MEDICAL SYSTEM s.r.o. nově nyní jako:

EUC Klinika Praha Můstek s.r.o.

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

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

www.eucklinikaprahamustek.cz

Foto: Youtube

štěMistrynĚ v tanci koleM
roZestlanÉ postele

Foto: www.orloj.eu

Víte, že...

Bouřlivý
rok
1916
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Rozhovor

Politika

je Werichova vila Zakletá?
aneb Z ciZího krev neteČe
víc, než plýtvání: škoda 681 tisíc+2, 2 tisíce denně?

václav
Krása

„Werichova vila
ne bezbariérová?
to je skandál!“
Werichova vile je prý upravována
podle starých plánů, které nezohledňují požadavek bezbariérovosti (SN informovaly). Obrátili
jsme se na předsedu Národní rady
osob se zdravotním postižením
ČR pana Václava Krásu.
„Musíme to ještě prošetřit, ale pokud se to potvrdí, je to skandální.
Zákon říká, že podobné stavby
musí být bezbariérové. Jestli bylo
na stavbu vydáno stavební povolení, a já předpokládám, že ano,
pak jde o porušení zákona.“ říká
Václav Krása.
SN se opakovaně obrátily se žádostí o stanovisko na vedení radnice
Prahy 1. To však nekomunikuje.

&

Vítěz Poražený

Jan Wolf
Radní pro kulturu na magistrátu
(KDU - ČSL)
Palec nahoru
za podporu
slavností Navalis
k poctě Jana
Nepomuckého.

Vedení radnice
MČ Prahy 1

Palec dolů
za zmatky kolem
Werichovy vily,
údajné plýtvání
a absenci komunikace s novináři
a veřejností

Mnoho bylo výběrových řízení na nájemce Werichovy
vily. Byli i jejich vítězové, byly
i podepsané smlouvy.

Jiří Wencl
Jednou na 40 let, jindy na 20 let.
Jednou měl opravu hradit nájemce, jindy Praha 1. Byly i už uzavřeWerichova
né smlouvy rušeny. Jednou pro
odpor občanů, také pro změnu
vila
zákona o koncesi na stavební práce
a nakonec i proto, že radnice od- ných 20 % (dalších 6 milionů Kč)
mítla platit byty v horních patrech, jsem už při zahájení prací nepojež tehdejší vítěz (Nadace Jana chopil, proč byl zbytečně zabrán
a Medy Mládkových) požadoval.
pro stavební ohradu veřejný
Posledního výběstatek, když je na
rového řízení se Rekonstrukce se oploceném pozemopět zúčastnila Naku vily k dispozici
dace Jana a Medy tak opět dostává zdarma ohromný
Mládkových, Post
do stadia:
volný prostor.
Bellum - Paměť
Nejenže se zabírá
Dokončení
národa a v tu dobu
šest parkovacích
už vytrácející se
v nedohlednu
míst pro rezidenty,
z paměti občanů
ale navíc je zábor
Nadace Charty 77. Byl to lítý, féro- veřejného statku zpoplatněn
vý boj. Těsně zvítězila Nadace Jana částkou 30 Kč/m2 denně.
a Medy Mládkových s důstojným Záhy ale přišla další rána. Nedávprojektem.
no provedená prejzová krytina
Rozbouřené hladiny se uklidnily se bourá do suti a nahrazuje se
a veřejnost se těšila a věřila, že po novou. Dotazem na radnici Pradlouhých 14 letech od velké vody hy 1 jsem se dozvěděl, že ta před
2002 se dočkáme otevření dlouho časem provedená (po velké vodě
očekávaného kulturního stánku. 2002) byla provedena špatně
Zhotovitel byl vybrán (Firma BAU (vícepráce za 1, 1 mil. Kč). Uděplus) a záhy na krásné ceduli se ob- lá ji tentokrát ﬁrma BAU plus na
čanům žijícím na Kampě omluvil druhý pokus pořádně?
za případné nepříjemnosti a potíže Poslední jobovka má datum 18.
způsobené stavbou. Ale ouha!
9. 2015, kdy se na ohradě stavKdyž zatím pominu, že práce po by hned vedle dokladu STAVpovodni stály Prahu 1 cca 18 mi- BA POVOLENA (s termínem
lionů korun (ČTK 18. 4. 2008), že dokončení 12/2015) a v sousedrozpočet na rekonstrukci činí cca ství cedule zhovitele s termínem
31 milionů a lze předpokládat, že dokončení 02/2016 objevilo
zdatné zhotovitelovo oddělení ví- oznámení STAVBA DOČASNĚ
ceprací dočerpá zákonem povole- POZASTAVENA. K dnešnímu

NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU

StaroMěStSké novinY
se obrátily s dotazem, proč je
stavba přerušena, a se žádostí
o stanovisko k výše uvedeným
údajům, na stavbyvedoucího
Milana Havlíčka z ﬁrmy BAU
plus. Ten řekl: „Nesmím k tomu
poskytovat žádné informace.
Obraťte se na investora, tedy na
MČ Prahy 1.“
Na radnici Prahy 1 se nám nedostalo odpovědi nejen od tiskové
mluvčí (ačkoli tak ukládá zákon),
ale bez povšimnutí zatím zůstal
i klasicky podaný dotaz přes podatelnu. Ale - nevzdáváme to.

SoUtěŽ
o cenY

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
Pochlubte se kresbami
svých dětí! Vždyť ne nadarmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění obrázku v těchto novinách je
čeká milá odměna: DVD Indiánská pohádka Divadélka
Romaneto. Dárek získáte
tak, že zavoláte na tel. číslo
777 556 578 (Monika) a dozvíte se, kde bude možné si
ho vyzvednout.

dni je to takřka 300 dnů. Už to
zcela jistě nebude 14 let ba ani
15 let, ale skoro jedna celá generace, která je svědkem dohadů,
výběrových řízení, změn záměrů,
změn projektů a taky plýtvání ﬁnančních prostředků.
Chvilku se mnou počítejte, kolik stojí pozastavení stavebních
prací jenom na nájmech: Zábor
veřejného statku 60 m2 x 30 Kč
+ nájem za výtah 350 Kč + lešení 120 Kč = 2 270 Kč denně =
681 000 Kč + dalších 2 270 Kč
denně. Na rozdíl od škod morálních, tyhle ﬁnanční někdo
zaplatí? Zřejmě my všichni.

ZDe MŮŽe
Být váŠ
inZerát!
volejte ihneD
vlíDnÉ ZacháZení!
TELEFON:

777 556 578
(Monika)

viktor Čičvák, 10 let
Poslala maminka Michala Čičváková.

Svatý václav

e-Mail:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

Z
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Í
Zpravy
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578
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úŽasnÉ slavnosti navalis k poctĚ
svatÉho jana nepoMuckÉho

NÁDHERNÁ PODÍVANÁ, PROCESÍ A VELKOLEPÝ OHŇOSTROJ
Otázka oro
ZDEŇKA
BERGMANA,
převozníka,
ředitele Muzea
Karova mostu
a táty Navalis

21.15 h: Světová premiéra koncertu
Kryštofa Marka, barokní ohňostroj

19.15 h: Svatojánské
procesí na Karlův most

14 - 18 h: Benátské
odpoledne v Čertovce
„Velkolepé, úchvatné,
nezapomenutelné,“
tak hodnotili slavnosti Navalis očití svědci, kterých se sešlo,
jářku, více než deset
tisíc. Úchvatnou oslavu
nejvýznamnějšího české-

ho světce zahájila 16.
května slavnostní mše
v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Každoročně do Prahy na tuto slavnost přijíždějí benátští
gondoliéři. Svatý Jan Nepomucký je patron všech

13 h: Folklorní festival Staročeské
máje (Křižovnické náměstí)
gondoliérů a jeden z osmi
patronů Benátek. Spojení
s Benátkami je symbolické: Svatý Jan Nepomucký
je patronem mostů, komunikace, dobré pověsti
a lidí od vody. Letos se konal již 301. ročník Navalis.

20.30 h: Regata,
seskok parašutistů.

SN: Podle legendy bylo tělo Jana Nepomuckého vyloveno Na
Františku. Pak zde byl
postaven kostel, dnes
je tu základní škola
Dušní...
ZB: „Jako mnohem
pravděpodobnější je
verze, že tělo Jana Nepomuckého bylo vyloveno členy Rytířského
řádu křižovníků s červenou hvězdou od kroků od Karlova mostu,
kde je tzv. „vracák“. Na
onom místě s nejkrásnějším výhledem na
Karlův most dnes kotví
salónní loď Nepomuk.“
inzerce

DŘíve & Dnes Nová radnice na Mariánském náměstí
Dnes

Foto: Vencovy pindy

Foto: Archiv

1969

víte, Že: Mariánské náměstí se tenkrát jmenovalo náměstí Primátora Vacka.

Kde to je

PoSíleJte Své fotoGrafie
starých a nových míst v Praze pořízené ze stejného místa na adresu:

redakce@staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv Muzea Karlova mostu

kDe sv. jana
vlastnĚ
vylovili?
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Tema

Máma

Smuteční oznámení

anatol harry Macháček
opustil svět a život,
který tolik miloval

Milostný trojú

nová fakta: jan nepoMuck

Foto: Archiv Z. Dostálové

V temném příběhu nejslavnějšího českého světce Jana Nepomuckého vystupuje postava, která bývá neprávem opomíjena. Je jím šlechtic
Jan Jíra z Roztok, nejlepší přítel krále Václava
IV. a zřejmě i milenec obou jeho žen.

dobrovolný hasič
a. H. Macháček
Anatol Harry Macháček
byl politikem - muzikantem. Narodil se 29. 11.
1946, zemřel po dlouhé
nemoci 29. 4. 2016.
Býval vedoucím pracovníkem na městském úřadě
ve Vodičkově ulici. Jako
dobrovolný hasič Prahy 1
měl na starosti školení
malých hasičů na letním
táboře, který se každoročně uskutečňoval v prostorách Loretánské zahrady.
Stavěl
protipovodňové
zábrany. Účastníci malostranského masopustu si
na něj jistě vzpomenou,
jak svou veselostí a gaskoňským vzhledem v historické hasičské uniformě
byl vděčným objektem

fotografujících. Žil mnoho let v Michalské ulici na
Starém Městě.
Prosím, vzpomeňte si na
něj jako na optmistického, dobrého člověka, který vycházel všem vstříc
a pomáhal, kde se dalo.
Čest jeho památce,
Zuzana Dostálová,
bývalá přítelkyně
VZPOMÍNKY
KOLEGŮ:
„S Harrym jsem byl na
radnici. Byl vyhlášený
tím, že uměl výborně nakládat zelí,“ Petr Burgr
Sbor dobrovolných hasičů s lítostí sděluje, že ho
opustil zakládající člen.
Čest jeho památce!

Jan Nepomucký byl zpovědníkem již první ženy
Václava IV. sličné Johany
Bavorské. Václav IV. se
prý své ženě příliš nevěnoval a raději se bavil lovem ve společnosti svého
nejlepšího přítele Jana
Jíry z Roztok.
Jan Nepomucký dbal na
řádný chod manželství
své klientky a možná to
byl on, kdo jí na Silvestra
roku 1386 poslal navštívit
jejího manžela na lože na
hradě Karlštejn. Vše ale
dopadlo jinak. Král prý na
ni poslal psy, kteří ji roztrhali.
Ano, mohlo jít o nešťastnou náhodu, nebo o krutou pomstu Václava IV.
ženě, kterou nemiloval.
Každopádně jí nebyl ani
na pohřbu a místo toho jel
s Jírou na lov.
Tři roky poté slavil Václav
IV. svou druhou svatbu a opět motivovanou politicky. Jeho ženou se stala
neteř Johanky, pohledná
Žoﬁe.
Ani v jejím případě manželství neklapalo, čehož
důkaz je i to, že se Václav
IV. dlouho zdráhal korunovat ji královnou. Zde

je třeba se důrazně ohradit proti všeobecně vžité
představě, že byl Václav
IV. nesvéprávný hýřil
a opilec. Tato špatná pověst k nám přišla z německých kronik (mimochodem - Václavův otec
Karel IV. je považován za
největšího Němce).

Václav IV. měl
jediného
přítele: Jíru
Václav se nacházel ve složité politické situaci, která vznikla mimochodem
tím, že v tu dobu byli dva
papeži.
Zpovědníkem Žoﬁe byl
Jan Nepomucký od první
chvíle, co stanula po Václavově boku.
Jan Jíra z Roztok se držel Václava jako klíště
a dobře se staral o to, aby
se nenudil. Na oplátku šla
jeho kariéra strmě vzhůru.
Jíra byl původně nevýznamný šlechtic. Díky
přátelství s Václavem se
stal v roce 1380 nejvyšším
lovčím českého království

(tedy šest let před smrtí
královy první ženy). Jan
Jíra byl podle některých
zdrojů milencem obou
králových manželek.
Není jasné, zda o tom
Václav věděl, ale určitě
o tom byl obeznámen
Jan Nepomucký. Situaci
komplikoval i fakt, že se
Janovu nadřízenému, arcibiskupovi Janovi z Jenštejna po prodělaném
moru změnila povaha.
Z Václavova velkého přítele se stal jeho úhlavním
nepřítelem - asketou, který nehledě na královu vůli
konal vlastní politiku. Podle některých zdrojů byl
Jan z Jenštejna šílený.
Jan z Nepomuku se stal
obětí situace. Dne 20.
března 1993 ho nechal
Václav IV. zatknout a podle některých zdrojů ho
osobně mučil (na rohu
dnešní Rytířské a ulice
Na Můstku). Václav chtěl
po Nepomuckém, aby mu
prozradil zpovědní tajemství (tedy možná pravdu
o vztahu jeho ženy a nejlepšího přítele).
Do Vltavy byl Jan Nepomucký svržen zřejmě již
mrtvý.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

úvaha o strachu, postrachu a panice

Dnešek má dost důvodů
jak vyvolávat strach. Jsou
to: nevyléčitelné nemoci,
Kněz, písničkář
zločinnost, terorismus - jak
undergroundu,
vězeň totality, nyní státní tak soukromý, katastrofy a mnohé další. Nenezávislý zastumocí máme fůry. Jsou tady
pitel a člen klubu
strach, postrach i panika.
Praha1Rodina.
S panikou je to složitější.
Rád odpoví na
vaše dotazy
napište Sváťovi o
a pomůže.

T

Před druhou válkou složili
Voskovec a Werich píseň:
Už panikáři jedou, už panikáři jdou. To bylo v té době,
kdy byly vydány sousedním
Německem již protižidovské zákony. V + W byli židé.
Píseň dále líčí: Panikáři
jdou, hlavu mají ve smeku,

kolena se jim třesou, Jobovu zvěst nám nesou. Co to
bylo za panikáře - pragmatici, skutečně židé se vztahem
pro realitu. Strach označuje
ochromující a ohromující
subjektivní pocit. Strach
a panika plní dnešní dobu.
Vzpomínám, jak jsme za

minulého režimu na místo
strachu měli spíš radost.
Jak jsem zazpíval při výslechu: Už se těším do nebe,
tam nezlobí StB. Nebo
v písni od Miloše Reichrta:
Láska bázeň zahání, nebo
prohání - už nevím přesně,
jak to bylo.

tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Tema
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júhelník václava IV.

mucký kryl milence královny Žofie

Kalendárium
Starého Města
květen

Marie
Rosůlková

Alois
Wachsman

Karel
Kašpar

Johana
Cavallarová

herečka

arcibiskup

architekt

pěvkyně

● Marie Rosůlková
*17. 12. 1901 Plzeň
†15. 5. 1993 Praha
Herečka. Její nejbližší jí
říkali Meryčka.
● Karel Kašpar
*16. 5. 1870 Mirošov
†21. 4. 1941 Praha
Teolog, arcibiskup.
Svržení
Jana Nepomuckého
(už zřejmě mrtvého)
z Karlova mostu
20. března 1393

● Alois Wachsman
*14. 5. 1898 Praha
†16. 5. 1942 Jičín
Architekt a bratranec
Jiřího Voskovce. Spoluzakládal Devětsil.
● Lenka Reinerová
*17. 5. 1916 Karlín
†27. 6. 2008 Praha
Německy píšící spisovatelka.
● Karel Šebor
*13. 8. 1843 Brandýs n. L.
†17. 5. 1903 Praha
Kapelník Prozatímního
divadla.

Král
Václav IV. nechal
první ženu roztrhat
psy. Druhou si vzal
krátce poté.

Královna
Žofie, druhá žena
Václava IV. Děti
neměli, ačkoli se
to od nich čekalo.

Milenec
Jíra z Roztok - nejlepší přítel Václava
IV. a údajný milenec jeho ženy.

Zpovědník
Jan Nepomucký
byl zpovědníkem
první i druhé Václavovy ženy.

Májová živnost (2)

V kleče za tři padesát...

...s kyticí a ve fraku za pět korun...

jeho šéf
Jan z Jenštejna.
Zpočátku spojenec
Václava IV., později
velký odpůrce.

● Johana Cavallarová
*18. 5. 1863 Praha
†6. 4. 1946 Řevnice
Pěvkyně. Její portrét je
druhá dívka zprava na
Hynaisově oponě
v Národním divadle.

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1916)

...a za 500 korun doopravdy.
Konec. Příště: Móda
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Charita

KampaNula

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

Nedílnou součástí akcí
Kampa
Střed
Světa pro většinou mladší
i pro rodiny s dětmi byl 8. 10. 4. VIII. HAPPENING,
který chystá vždy Letní
poloha, Kavárna Mlýnská, TURAS a Muzikanti
z Kampy (KC Kampa letos
ne). Proběhl na Kampě
v parku a v okolí. V předvečer v pátek 8. 4. byla přednáška Dr. Hůlka a koncert staré hudby - Scholy
Specialis Familiae Doc.
V. Matouška - v kostele Na
prádle. V sobotu 9. 4. před
polednem byla komentovaná vycházka s agenturou
Porta Praga - Juditina věž

a most, Biskupský dvůr
a Maltézská jurisdikce.
Po 14. hodině byla pod
Karlovým mostem otevřena Brána na Kampu bubny kurzu L. Holzera. Šlo
se do parku a tam u podia
bylo postupně plno. Hráli
Ty Syčáci, Václav Koubek,
Polemic a OOZ Orchestra (poslední již v dešti).
Všechny vítali organizátoři i pan starosta Lomecký,
který akci podpořil. V plném šapito (i v neděli) byla
divadla pro děti. Lidí přišlo
postupně kolem dvou tisíc,
takže lze akci i její jednotlivé části hodnotit pozitivně... Nepříznivá před-

pověď počasí se ovšem
v sobotu k večeru vyplnila.
Pro množství přihlášených
proběhla pak v úterý 19.
4. od 17 h další Konference NadPrahová - Dozvuky
KKSS v kostele sv. Vavřince - Síni Pražského jara
v Hellichově ulici. Slovem
přispěli: Jiří Kučera, Háta
Hlavatá, Jan Šefranka, Jan
Sedmík, J. Kroča, Z. Lhoták, M. Bouda, paní Meda
Mládková a 90letá paní
Svatava Hauserová z Říční... Veškeré příspěvky i životopisy přednášejících budou i s foty vytištěny a také
zveřejněny na www.kampastredsveta.cz

dr. Josef kábele na konferenci
ve všebaráčnické rychtě

Naše akce

Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky (co mají nápady a pořádají
Toulky)…Hradem i Hradčany, Orlojem, Museem Kampa, Náprstkovým, Městským… Z toho plyne: Staň se Nápadníkem KampaNuly!

VÝTĚŽEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRAHY 1
POŘÁDÁME
● Út 17. 5., 18.18 h
Historik Dr. Kokoška Učená toulka vsedě v Domečku v parku na Kampě: Pražské povstání 1945
na Malé Straně a v okolí.
● Pá - ne 27. - 29. 5.
Výjezdní zasedání KampaNuly v přírodě.
● St 15. 6., 17.17 h
Učená toulka - Jeroným
Pražský, Dr. Sedmík.
● Čt 23. 6., 17.17 h
V. PROSTŘENÝ STŮL
Maltézské nám.
● Toulka Týnským chrámem: Výstup na věž, astronom Tycho de Brahe
(Händl, Hejma)
PODPORUJEME
● Čt 23. 6., 20.30 h
Rybova mše pod Karlovým mostem na Kampě.
Pražské sbory s orchestrem a dirigentem.

● Sobota 17. 9.
Zažít město jinak
● Sobota 24. 9.
Malostranské vinobraní
na Kampě
DOPORUČUJEME
Akce Ars Metropolis:
● St 25. 5.
Bašty Pražského hradu v Domečku na Kampě.
Přednáší: Arch. Z. Lukeš.
● Čt 9. 6.
Arch. Josef Gočár v Domečku v parku na Kampě.
Přednáší: Arch. Z. Lukeš.

Meda Mládková (96) na nadPrahové
konferenci v kostele sv. vavřince

Petr Burgr (SoPMSH)
a Petr Hejma (kampanula)

Akce Eugena Brikciuse:
● Po 23. 5., 18 h
Křest knihy Nepředmětná Odyssea - Kavárna
Mlýnská.
● Po 30. 5., 17 h
Literární výlet EB.
Akce v Malostranské besedě: Úterý 24. 5. - Koncert k 75. narozeninám
Boba Dylana.

Ředitel Musea kampa
Jan Smetana

Svatava Hauserová
z Říční ulice 11.
Přejeme vše nejlepší
k 90. narozeninám!

Pokračování nadPrahové konference
ve sklepě v dobré traﬁce

KampaNula pořádá beneﬁční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

Foto: Kristýna Svobodová

kampa střed světa: velkolepá akce
a spřátelené přednášky v okolí
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Dopisy

Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony

Milí ČtenáŘi, pište nám na e-mailovou adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

Maraton
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Jednu neděli půlmaraton, druhou celý maraton, třetí neděli běh na

Staroměstské noviny
BŘeZen 2016

Dopis

Máte hodně
obdivovatelů

Vážená redakce,

Staroměstské noviny odbírám a všichni moji zákazníci jsou za to velice
rádi. Moc děkuji. Články
a celková graﬁcká úprava
jsou super. Máte hodně
obdivovatelů včetně mně
a celé Galerie U Zlatého
kohouta.
Byla bych ráda, kdybyste
si vzpomněli, že máme
výstavu od 2. do 28. května. Jde o fotograﬁe Jiřího
Wackermana „Cesty k obrazu“. Moc vám děkuji. Přeji hodně úspěchů.
S pozdravem pro všechny, kdo se podílejí na Staroměstských novinách
Mirela Zukal, Galerie
U Zlatého kohouta

Báseň

orloj
Když na mě jukne raﬁe
Je to Mánes
nebo Mucha?
Kolik hodin asi je?
Nemám, jářku, ani tucha
Jan Mařenka
Posílejt básně, uděláte
tím radost sobě i druhým.

počest někoho, další na
počest zase něčeho. A to
vše uprostřed Prahy, aby
příjem z reklam byl pro
organizátory co nejvyšší.
Předávají se poháry.
Všichni ve VIP prostorách nešetří úsměvy, jak
je ta Praha světová. Jen
se jako obvykle zapomíná na obyvatele, co bydlí
v dotčených ulicích. Že
jsou atakováni hlukem,

nepořádkem, omezením
dopravy,
parkováním,
koho to zajímá?
Nepamatuji se, že bych
při nákupu parkovací
karty dostal informaci,
kolik dní v roce budu
mimo jiné omezen v parkování. Všichni se tváří
jako když je parkovací
kupon na celých 365 dní
v roce. Zato neustále slyšíme vzdechy nad úbyt-

kem obyvatel Prahy 1
a že občan Prahy je prioritou číslo jedna.
Mnoho podobných slov
vyřčených, nebo napsaných, ale věřit jim můžou
jen afričtí běžci, kteří vidí
Prahu jednou do roka,
a to ještě v běhu.
Jistě, Praha je evropskou
metropolí
mimořádné
krásy, ale trochu už připomíná dobře navržené

kulisy v divadle, kde scéna je sice krásná, ale hercům se hraje stále hůř.
Vedení divadla, potažmo
města, není schopno,
anebo nechce, zajistit
svým svěřencům dobré
podmínky pro žití. Praha
a její obyvatelé si zaslouží
víc, než být jen někomu
prostředkem pro výnosné kšefty.
květen 2016

jak Monika, reDaktorka
staroMĚstských novin,
BĚŽela praŽský Maraton
Můj první maraton
v životě a v Praze.
Maraton jako lidský
život! Je mi 42 let a
trasa měří 42 kilometrů a kousek.
Pojala jsem maratonský běh jako oslavu
ročního výročí mého
sportovního snažení.
Můj vlastní duchovní
rozměr mi byl intuitivně jasný hned od začátku. Co kilometr, to
jeden rok mého života.
Jedním slovem to byl
zážitek INTENZIVNÍ.
Závod mi pomohl rozběhnout milý běžec Salvatore Bocchetti, který
mě prvních sedm kilometrů držel na uzdě,
abych nepřepálila začátek. Inu, sedmileté dítě
taky musíte nenápadně
hlídat. Děkuji! Pak se to
hodilo.
Během závodu se mi
podařilo proběhnout
celým mým životem.
Běžela jsem, někdy
jsem se usmívala, jindy
mi úsměv nejen vzpomínkami tuhl.
Diváci byli ohromní.
Má rodina a kamarádi
na trase plně funkční
a srdeční. Fandili, fotili, šéfredaktor Ondřej
mával šeříkem. Je to
pěkné běžet historickou
Prahou, hezké dívánky, takové slavnostní,
trošku míň pěkné pak

Monika Höppner
na 17. kilometru
bylo klusat Strakonickou.
Ale i to je život. Po celou
dobu vedle mě běžel také
imaginární Emil Zátopek, který mě neskutečně
fascinuje. Zdravím tímto
jeho ženu Danu!

Emil běžel vedle
mě, z druhé
strany Petra II.
A teď jdeme na dřeň.
Když jsem se ptala kamaráda, běžce Tomáše
Čížka, jak probíhá krize
při maratonu, odpověděl: „Však uvidíš, třeba
nebude.“ Byla. Začala
u Vltavské, po 35. kilometru. Emil i to jeho: „Když
nemůžeš, tak přidej“ se

na chvíli vytratili. 36., 37.
a 38. kilometr - to bylo
hodně těžké. Zlomené
srdce! V té době mi umíral tatínek. Monika se
scvrkla tak o dva centimetry a její mysl se propadala neznámo kam.
Byl to prazvláštní okruh
veřejné samoty, bolelo
to fyzicky i psychicky. Na
jazyk se mi dralo slovo
BEZNADĚJ. Vtom se na
trase objevila kamarádka
divačka Petra I. se synem
Toníkem, místo BEZNADĚJE jsem jim z posledních sil poslala tichý POLIBEK.
Na 39. kilometru nastal
střih, Emil zas běžel vedle
mě a z druhé strany chvíli
Petra II. V květovaných
šatečkách mi do ucha

Foto: Ondřej Höppner

Glosa

špitla: „Vrabcová - Nývltová běžela teprve před
chvílí, to dáš!“
Monika běží jak o život,
najednou Monika běží radostně 42. kilometr, Monika letí Pařížskou ulicí
a kolem ní se míhají lidi
a stromy, Monika běží po
modrém koberci v cílové
rovince, jásá a slyší: „Mamiiii!“ Pak: „Monikooo!“
Monika pláče dojetím,
Moničina maminka pláče
dojetím, Moničina rodina
v cíli pláče dojetím. Je to
doma.
Maraton v Praze v sobotu 8. 5. zdolán obyčejnou holkou, která
teprve před rokem
začala poctivě trénovat, v čase 4 hodiny 16
minut 34 sekund. Jo!
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Foto: Monika Höppner

Romaneto hrálo
v Madridu

Divadélko
Romaneto
z Prahy 1 v podání Jaroslavy Nárožné a Romana Kordy odehrálo
na zahraničních cestách
úspěšně pohádku O dvanácti měsíčkách v sále
Akademie Madridance
v Madridu pro místní komunitu České školy. Odpoledne završil hudebně
taneční program Pohádkový rokonrol.

Navštivte výstavy
U kohouta

Sbor ZŠ Vratislavova
zpíval Hurvínkovi

Šikovní zpěváčci ze ZŠ Vratislavova zazpívali pod vedením
usměvavé Evy Kleinové 2. 5.
na koncertu Hurvínek slaví 95.
narozeniny. Pěkně děti ladily se
4TETem Jiřího Korna při písni
Ještě tě mám plnou náruč. Koncert natáčela ČT. Gratulujeme.
K

Navštivte v Galerii U kohouta výstavu s názvem
Ohlédnutí. Své výtvory
vystavuje od 2. do 28. 6.
Irena Hrušková.

Roman
Korda,
herec

Jaroslava
Nárožná,
herečka

Martin
Hilský,
překladatel

- ČERVEN

divadlo - St 25. 5. v 20 h - otevŘené ManŽelStví - Studio Dva, Václavské nám. 56 - Zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. Hrají:
Jana Krausová, Karel Roden.
divadlo - Čt 26. 5. v 20.30 h - divadelní ProJekt n. kocáBové
a divadla PUlS: Wtf - Rock Café,
Národní 20 - Hrají: T. Brodská, L. Radimerská, V. Rašilov… www.rockcafe.cz
Výstava - Do 28. 5. - JiŘí WackerMann: ceStY k oBraZU U Zlatého kohouta, Michalská 3 - Výstava fotograﬁí. Nenechte si ujít. Více info
najdete na: www.guzk.cz

Galasovy
cyklojízdy

akce - Čt 2. 6. v 18 h - veČerní GalaSova cYkloJíZda - Sraz Folimanka, pod Nuselským mostem - Trasa:
Modřany, Žluté lázně… Oslava 38. narozenin pana Galase. www.galas.borec.cz
akce - 11. 6. od 10 do 21.30 h - Park
Kampa - otevírání letní kaMPY - v rytmu bubnů, zpěvu a tance. Prožitkový seminář. Přihlášky a dotazy - tel.
608 046 652, mail: webxmatt@volny.cz.
divadlo - Čt 16. 6. ve 20 h - MalÝ
Princ - Divadlo Viola, Národní třída 7 I dospělí byli přece dříve dětmi. Účinkují
Daniela Kolářová, Tomáš Pavelka. Režie
Lída Engelová.

HaFstudio z Ostrovní ulice v létě pořádá příměst-

Sonety zazní
Violou

Navštivte ve Viole na
Národní pořad Sváteční
Shakespearova
pošta.
Shakespearovy
sonety
v překladu Martina Hilského přednáší Hana
Maciuchová. Například
18. a 27. 5. od 20 h.

Střelák zase
v létě ožije

Střelecký ostrov bude během léta zajímavým kulturním centrem. Např.
koncert bratrů Ebenových si můžete užít 9. 6.
www.letnak.cz.

kŘíŽovka na heslo

Kulturní nástěnka
KVĚTEN

Přihlaste děti
na tábor do HaFu

ské tábory pro děti od 6
do 15 let v termínech 15.
- 19. 8. a 22. - 26. 8. „Děti
čeká herecká dílna a výtvarná dílna,“ řekla novinám Hanka Francová,
ředitelka studia. Více na
www.hafstudio.cz.

Jsme tu pro Vás!

vylušti tajenku a... Překvapení!

Volejte: 602 643 565
www.kampareality.cz

Zde může
být váš
inzerát!
Volejte ihned:

777 556 578
(Monika)
Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

PraŽSkÝ
ZvěrokrUH
každý měsíc:

Prožitkové
vycházky výsečemi
Prahy podle
jednotlivých
slunečních
znamení

taJenkU (heslo) zavolejte Monice na telefonní číslo
777 556 578 nebo napište na adresu redakce@
staromestskenoviny.eu. Prvních pět luštitelů dostane dárek podle svého výběru. Překvapení!

www.astropraha.cz

Chuck Norris je jediný člověk, který umí vyndat
z digitálního fotoaparátu kinoﬁlm.

krátký vtip (chuck norris)

Franz Kafka: Proměna (44)
ČetBa na PokraČování. MinUlÝ díl:
Prokurista prchá před Ŕehořem

Nadpozemské vykoupení

Slavné místní ženy
Ema Boháčová

Foto: Archiv SN

Josef
Boháč,
manžel

Přemysl
Kočí,
pedagog

Koutek pro chytré hlavy

?

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Vyluštění hádanky minulého
čísla: U Zlatého anděla, Celetná 29.
Správně: Jaroslav Svatek, Jiřina
Čulíková, Aleš Miholka.
dávejte úkoly ostatním! adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

Jak víděla oponu,
dala se do zpěvu
Vynikající pěvkyně Marta
Boháčová (1936 - 1914)
hostovala v Národním divadle jako sólistka čekatelka, v roce 1970 se stala stálou členkou. Jejím
hlavní oborem byl koloraturní soprán. Zpívala
inzerce

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.

●Hledám posilu na recepci v kancelář. objektu
na Malé Straně. Nejlépe důchodového věku
a z okolí Prahy 1. Tel.:
724025266
●Fizioterapeutka.
Komplexní přístup při
bolestech páteře, kloubů
svalů a domácí péče pro
seniory s neurologic. potížemi. Tel.: 603 854 565
●Koření 90 druhů. Zakoupíte v e-shopu: www.
cesky-obchudek.cz. Doprava zdarma za nákup

nad 300 Kč. Objednávejte
na tel.: 603 775 662.
●Centrum slušného
rozvodu. Chytří lidé se
rozvádějí slušně, neubližují si a nevyhazují za to
peníze. www.centrumslusnehorozvodu.cz
●Prodám originální karikatury a portréty hereckých osobností stříbrného
plátna (např. Hugo Haas,
Jaroslav Marvan, Vlasta
Burian, Ladislav Pešek
a další). Přátelská cena.
Tel.: 777 122 009.

[

www.malostranskenoviny.eu

Řehořovi bylo jasné, že
rozhodně nesmí nechat
prokuristu v tomto rozpoložení odejít, nemá-li být
jeho postavení v obchodě
krajně ohroženo.
Rodiče to vše tak dobře nefranz kafka
chápou; nabyli za ta dlou(1883 - 1924)
há léta přesvědčení, že
Genius tajemna
Řehoř je...
s břitkým smyslem pro humor
Pokračování příště
tuto rubriku zaštiťuje centrum franze kafky, široká 14

Otázka: Víte, kde je na Starém Městě dům s tímto zvláštním znamením?
Nápověda: Tomuto domu se
říká U Zlaté abecedy.

[

Co nového
za vodou

Operní pěvkyně

V předsíni však napřáhl
pravou ruku daleko před
sebe ke schodům, jako by
tam na něj čekalo nějaké
přímo nadpozemské vykoupení.

Poznáte, jářku,

11

inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

Bedřich
Smetana,
skladatel

zejména v operách Bedřicha Smetany. V Národním divadle působila až
do roku 1991. Byla docentkou na pražské Hudební fakultě AMU. V roce 1982 byla jmenována
zasloužilou umělkyní.

ZaJíMavoSti a novinky z Malé Strany, která by
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání na Starém Městě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všude v malebných vesničkách
na druhé straně řeky: V kavárnách, hospodách atd.

StrUČná tiráŽ
Staroměstské noviny
květen 2016 / vii. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ●
Kultura, inzerce: Monika Höppner ●
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka
●Pro
redakce@staromestskenoviny.eu
Ještě línější
líné
● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578
● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2

Příští číslo vyjde
15. června
Modré okénko
získává...

Seženete i v Brně

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

Mazlíčci
Starého Města

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Petr kUČera

Foto: Archiv

architekt

Za pěknou
výstavu Šifra
Otce vlasti na
Václavském
náměstí

Tip: čtenáři SN

Své tipy na modré
okénko posílejte na adresu:
redakce@
staromestskenoviny.eu

roZinka
z Můstku, fantom
Starého Města. Nikdo si
před ní nemůže být jistý
svačinou! Foto poslali
Martina a Viliam.

Proč čtu

PoSíleJte fotkY
doMácícH MaZlíČkŮ!
BUdoU rádi! redakce@
staromestskenoviny.eu

„Protože mám rád retro
a objektivní zpravodajství
z ulic Starého Města
pražského.“
Mudr. Viliam Nádassy,
EUC klinika
Praha Můstek

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
na Plovárně. „Ale je tady krásně!“ „Tak to neříkej moc nahlas,
nebo to uslyší tatínek a řekne, že místo Egypta nám stačí Bráník.

48 odběrních míst
kdyby už byly rozebrány,
volejte tel. číslo: 777 556 578
Kino 64 U Hradeb, Malá Strana, Mostecká 21. 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 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 Rudolfina, 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 Magic Planet, Soﬁjské 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, Karolíny Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8. 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 plovárna
- The Loop Jazz Club, U Plovárny 8. Vopičkova kafírna (U sv. Omara),
Tržiště 11. Vinotéka Bacco, Praha 2, Bělehradská 28.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

inzerce

Foto: Archiv

Foto: Martina Češková

30 Kč

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

