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Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

chvÁla
pohybu
Eva KRöschlovÁ, JEJí Rodinné album
+ EXKluZivní RoZhovoR

Staroměstské
servírky
Kapitán Korda

NA STOP Ě

SlEČnA lUCIE

z Pivnice U Pivrnce v Maiselově
3 nese lahodný Staropramen
11° za pěkných 38 Kč.
Její první
choreograﬁe
(1943, Mozart)

VIDA!

Foto: Archiv Evy Kröschlové

slaví naRoZEn

90

PŘ mísT
ÍBĚ ní
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Slavná choreografka
a docentka na dAMU
Eva Kröschlová (90)

BLAHOPŘEJEME

iny

!

Čtěte na str. 5 - 7

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

n

Noviny, které si píší čtenáři sami

Naštvaná
jezevčice
aida
Její skutečný
příběh od
sousoší Husa

str.
2-3

inzerce

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

Foto: Roman Korda
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

-2 °C

lEdEn
Mnoho sněhu v lednu,
mnoho hřibů v srpnu.

Přání

Nové zprávy ze Starého Města

Strážník na procházce
dopadl zloděje aut

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Redakce Staroměstských novin
přeje svým čtenářům všechno nejlepší v roce 2017.
Hlavně pevné
zdraví a klid!

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

Staroměstská
kuchařka
Recept poslala
Jana novotná,
Staré Město

Zloděje zachytily
při činu kamery

Vzpoura
kabelů

Václavské nám. - Opravy dolní částí Václavského
náměstí za 150 milionů Kč
mají začít letos, ale zdvihla se vlna odporu. Nyní
protestuje firma, která
provozuje místní kabelové sítě, proti jsou i památkáři a spolky. Primátorka
ujišťuje, že rekonstrukce
začnou podle plánu.

Staré Město - Dopadnout hledaného zloděje
aut se podařilo strážníkovi, když měl volno. Šel
se projít a všiml si muže,
který něco kutí u auta.
Následně muž zákona
zjistil, že je poškozený
zámek, tak začal zloděje honit, až ho chytil
a srazil k zemi jednou ranou pěstí. Darebák měl
na svědomí dvě desítky
ukradených aut v centru.

Zemřela
herečka Naděžda
Gajerová
Ve věku 88 let
zemřela bývalá
členka činohry
Národního divadla v Praze Naděžda
Gajerová.
Účinkovala
v proslulých inscenacích,
například Jejich den,
Hamlet, Naši furianti...

Jak se jezevči
všem kolem, n
Vážená redakce Staroměstských novin,
dnes neposíláme fotografii mazlíčka Starého
Města, ale naopak příběh
mstivé jezevčí fenky Aidy
z Týnské ulice.
U pomníku Jana Husa si
to zvolna štráduje fenka
Aida z milostných pletek
zpět za svým páníčkem,
majitelem stejnojmenné

Hráškový
krém

Co je třeba: 400 g mraženého hrášku, bujon
zeleninový, 200 ml smetany, jíška.
Příprava: Do 2 l vody vložíme 2 vaničky bujonu,
přivedeme k varu a přidáme hrášek, který rozvaříme do měkka. Polévku
rozmixujeme a zjemníme
máslem, smetanou a můžeme zahustit jíškou.

POSÍLEJTE
nÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
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

hospůdky. Křikl jsem na
ni: „Aido, co to je? Okamžitě domů!“ Aida se
ohlédla, kdože jí to sekýruje, ale šla s námi.
Když jsme vešli do hospůdky, Aida zaujala své
místo na stoličce u výčepu. Usadili jsme se
s pivem u stolku, když
tu si Aida uvědomila, že
jsme jen řadoví hosté,

aGEnTuRa mEdia sKauT sE pTÁ v ulicích

DAŘÍ SE VAŠEMU PEJSKOVI
LÉPE, NEŽ VÁM?

ano: 98%, nE 2 %

Průzkum provedli členové
skautského oddílu v období
od 15. 12. do 30. 12. 2016,
m. j. na odběrních místech
Staroměstských novin. Dotazováno: 100 respondentů.

MEDIA
SKAUT

inzerce

Anketa Staroměstských novin

Vaše přání novinám
a čtenářům do roku 2017

Zpravy

Restaurant pod Petřínem,
Hellichova 5, Malá Strana

PF 2017

Roman
Korda

Petr
Skála

Kateřina
Janečková

Principál Divadélka Romaneto

Orlojník Staroměstského orloje

Divadelní a televizní herečka

„Novinám přízeň čtenářů
a čtenářům pevné zdraví
a veselou mysl.“

„Novinám
i čtenářům
nepřetržitý sled
podivuhodných
událostí.“

„Ať sklízí úspěch
a dělají čtenářům radost.
Lásku a otevřené vědomí.“

Markéta
Mališová

Anna Marie
Höppnerová (7)
Mluvčí mladé
generace

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Ať se čtenáři
a noviny vznášejí
jako Aton ve
svém zlatém
kočáru!“

„Novinám,
aby byly ještě
pěknější.
A čtenářům
hodně lásky!“

„Skvělou
kondici, žádné
nepřátele
a hlavně samé
štěstí!“

Ředitelka Společnosti F. Kafky

Petr
Hejma

Tým Restaurantu pod Petřínem
děkuje všem zákazníkům
za přízeň. Věříme,
že se všichni v novém roce
opět ve zdraví sejdeme
u nás v hospůdce.
Těšíme se na vás!

Přijďte se
ohřát

HOTOVÁ JÍDLA
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h
(přes obědy nekouříme)
PIVEČKO:
Kozel a Prazdroj
od 29 Kč.
Pestrá nabídka
denně čerstvých
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408
Otevřeno denn ě od 11 do 0.30 h

včice Aida pomstila
m, než si konečně sedla

Dívka ze str. 3

mísTní
PŘÍBĚH

Dopis
čtená ře

Bouřlivý
rok
1916

ště MÍSTNÍ MISTRYNĚ
v posEdÁvÁní na dEcE

Slečna Karla B. při své slavné
produkci v disciplíně
posedávání na dece v čepici

Malý oznamovatel
STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Toto není zlostná jezevčice Aida, ale naopak mimořádně
mírumilovná fena denisa, nová redaktorka Staroměstských
novin z hudebních kruhů (matka šlechtična, otec tulák).
jeme vám za vaše - naše oblíbené
noviny a do nového roku jim pře-

jeme prosperitu. Vaši Bohuslav
Hofman a Jana Loucká

inzerce

Foto: Archiv

kteří usrkávají své jedno
pivčo. A že nemáme žádné oprávnění jí velet.
Přešla do pomstychtivého útoku. Zlostně štěkajíc
přiběhla ke mně, chňapla
mi po ruce, silně ji sevřela
a temně vrčela. Nemohl
jsem ruku vyrvat, ostré
zuby by mi zajisté hřbet
ruky roztrhly. Výjev, při
kterém jsem předstíral,
že se nic neděje, trval více
jak tři minuty.
Páníček, nevěda, co se děje, Aidu několikrát okřikl: „Nevrč.“ Nato mne
Aida pustila a vzdalovala se se zadostiučiněním,
jak mne ztrestala, na své
místo na stoličce, neustále hlasitě mi nadávajíc
svým štěkotem.
Vidím to tak, že se mi takto pomstila za svou uraženou ješitnost a výsadní
právo paní domu.
Vážená redakce, děku-
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

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.

OKÉnKO ZdRAVÍ
doporučuje lucie nestrašilová,
šéfredaktorka, Svět homeopatie.cz
Chřipku musíme vyležet
a léčit šetrně

Chřipková epidemie dorazila do
Čech. Jak se s ní co nejlépe poprat?
Základem léčby jsou všeobecná a dietní opatření.
Nejdůležitější je zůstat v posteli
a chřipku vyležet. Klidový režim umožní tělu a jeho obranným mechanismům
se s chřipkovými viry řádně vypořádat.
V prvních dnech je žádoucí zaměřit
se na hydrataci. Ideální jsou bylinné
čaje a ovocné šťávy. Energetické potřeby můžeme pokrýt větší konzumací
ovoce a zeleniny. Tradičním nápojem,
který uleví potížím, je teplá voda s citronem, medem a skořicí, kterou pijte
každé 2 hodiny. Tato směs zajistí úlevu
od bolestí v krku a na hrudi a také po-

skytne dostatek tekutin, které umožní
odplavení toxinů z těla. Více konzumujte zázvor, cibuli a česnek, nebo je
přidejte do vývaru. Podle čínské medicíny jsou to látky horké, které přinášejí
pro tělo energii potřebnou k boji s patologickým chladem.
Osvědčeným lékem na posílení imunity, zejména proti virovým infekcím,
ale i na léčbu chřipky je homeopatický lék Oscillococcinum. Je vhodné ho
podávat od prvních příznaků nemoci.
První dávku dejte co nejdříve a pak
1 tubu 3x denně po dobu 3 dní. Tento lék má nejvyšší stupeň vědeckého
důkazu účinnosti nejen v léčbě, ale
i v prevenci chřipky.

Homemeopatie je přírodní,
velmi účinná a přitom zcela bezpečná léčebná metoda. Cílem
a posláním homeopatické léčby
je obnovení zdraví a harmonie
organismu, nikoli jen potlačování nepříjemných stavů, aniž by
byla odstraněna jejich příčina.

www.svethomeopatie.cz

Jsem Malostraňák. Rád se
ujmu prodeje nebo pronájmu
Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout
Malé Strany
• Vaši nemovitost
prodám do tří měsíců
a poskytnu kompletní
servis s převodem
• najdu solidní nájemce
pro Váš byt

Ing. daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.cz
www.kotula.cz/malastrana.html

Foto: Youtube

Zpravy
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Politika

m

CO NOVÉHO
V REDAKCI
PRAŽSKÝ
CHOdEC

Foto: Archiv

Obraz z Muchova díla
Slovanská epopej

Když jsme šli na Štědrý večer vyhlížet Ježíška, zapomněli
jsme na chodbě milovaného redakčního psa Denisu (viz. str 3).
Když se dobývala k sousedům,
zavolali policii, protože si mysleli, že je to zloděj. Všechno
dobře dopadlo, Denisa dostala pamlsek na usmířenou
a ještě nic neukradla.

&

Vítěz Poražený

Sváťa
Karásek
(zastupitel)
Na udělení čestného občanství
Prahy 1 navrhl
Dana Hrubého,
autora knihy
Pražské příběhy.

Jan Krejčí

(bývalý radní)
Opustil potápějící
se loď TOP 09
(propad preferencí) a odešel
z postu radního
uprostřed volebního období.

RoZhodnuTo: slovansKÁ
EPOPEJ BUDE NA TĚŠNOVĚ
Bývalé nádraží
Těšnov na Florenci

Kde to bude?

TAdY
Alfons Mucha

Slovanská epopej Alfonse Muchy konečně
našla po letech hledání důstojné místo. Magistrát před několika dny schválil, že bude
galerie těchto velkoformátových obrazů na
Těšnově v místech, kde stálo slavné nádraží.

„Jsem opravdu rád, že Institut
plánování a rozvoje hl. m. Prahy vybral jako ideální budoucí
místo pro Slovanskou epopej
Alfonse Muchy,“ řekl SN radní
Jan Wolf (kultura), který je autorem nápadu umístit epopej na
Těšnově. Pozemky patří městu.
Kvůli slavné kolekci obrazů
bude postavena nová budova

v místech, kde stávalo nejkrásnější pražské nádraží Těšnov
(bylo zbouráno v roce 1985).
„Nová budova zčásti zakryje
magistrálu, což také není od
věci,“ řekl radní Jan Wolf.
Cyklus Slovanská epopej vznikal
v letech 1912 - 1926. Dlouho byl
v Moravském Krumlově, pak ve
Veletržním paláci.

Radní
Jan Wolf
(Lidovci),
který je
autorem
nápadu pro
umístění
Muchovy
epopeje

DŘÍVE & DNES Týnský chrám od orloje (s trmavají a bez)
Dnes

Foto: Vencovy pindy

1902

Foto: Archiv

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

Co je nového u vás posílejte na
redakce@staromestskenoviny.eu

Jak jsme
slavili Vánoce

Z

VÍTE, ŽE: Tramvaje byly zrušeny na Staroměstském náměstí v roce 1960. Prý kvůli statice domů...

Kde to je

POSÍlEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Praze pořízené ze stejného místa na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu

í
Zpravy
Tn Y

telefon inzerce: 777 556 578

s
mí ÍBĚH
PŘ
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inzerce@staromestskenoviny.eu

MŮJ ŽIVOT V POHYBU

ROZHOVOR STAROMĚSTSKÝCH NOVIN
S CHOREOGRAFKOU A PEDAGOŽKOU NA DAMU
paní Evou KRöschlovou (90)
V roce 1943 Eva
tančí ve své
první vlastní
choreograﬁi
(W. A. Mozart:
Maličkosti)

Eva oslavila narozeniny se
svými studenty, kteří během
37 sezón hráli ve Viole
Staročeské vánoční hry

SN: Velmi Vám gratulujeme
k prosincovým devadesátým narozeninám!
E. H. Děkuji.
Jak jste je oslavila?
Oslav proběhlo několik. Děkuji
za narozeninový večer ve Viole
i na HAMU. Oslavu na HAMU
jsem nazvala Můj večer s písněmi, zazpívala jsem ukolébavku
od Ryby, kterou mi maminka
zpívala, i další písně, jež mě životem provázely. Došlo i na oblíbenou z vody:
Autorka rozhovoru pro SN

Monika Höppner
Herečka, redaktorka,
moderátorka

(Zpívá) No tak vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli, tohle jsi nám,
holka, dělat neměla! Zradila jsi
partu, sčuchla jsi se s fízly, za to
ti dám mordu do těla.
Ta je!
Krásné bylo, když se hosté naučili
píseň Pavla Jurkoviče a zazpívali
mi ji k narozeninám. Vystoupil
i Michael Pospíšil, ten spolupracuje se souborem Chorea Historica, který jsem založila.
Měla jste čas bilancovat?
Ano. Velký dojem na mě udělaly
fotky z mého života, které se na
oslavě promítaly.
Třeba?
Fotky s panem prezidentem Masarykem a jeho rodinou.

Fotograﬁe z osobního archívu
Evy Kröschlové uloženého a veřejnosti
přístupného v Kyliánově tanečním
centru a v knihovně HAMU v Praze
(KDCL) a z narozeninové oslavy ve Viole
Jak jste se seznámila s panem Masarykem?
Maminka dávala Alici Masarykové, dceři pana prezidenta, na
Hradě hodiny pohybové výchovy
a velmi se spřátelily. Od mého
jednoho roku až do abdikace
pana prezidenta v roce 1935 jsme
vždy na konci prázdnin jezdily na
14 dní s maminkou na zámek na
Slovensko do Topolčianek, kde
pan prezident trávil léto. Honza
Masaryk, syn pana prezidenta,
dělal s námi dětmi různé legrácky… Dokázal nejen pro děti, ale
i pro dospělé navodit rodinnou
atmosféru… Když Honza zemřel,

Pokračování na další straně

RYCHLÁ FAKTA
EVA KRÖSCHlOVÁ
● První taneční vzdělání získala ve škole své maminky
● Vyučovala lidové a historické tance, rytmickou výchovu
a jevištní pohyb na DAMU
● Jako choreografka spolupracovala např. s Černým divadlem, Divadlem Za branou,
souborem La Fiamma...
● Vede vlastní taneční soubor
Chorea Historica
● Je autorkou mnoha publikací o tanci a jevištním pohybu
● Držitelka ceny Thálie
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Tema

T

Rodinné album paní
Pokračování ze str. 5
tak Alice prosila mámu, aby s ní
trávila dny do pohřbu.
A k tanci Vás přivedla maminka?
Od pěti let jsem chodila jednou
týdně na její hodiny tance pro
nejmenší do nově otevřeného Paláce Fénix…
Maminku jste obdivovala?
Když jsem byla malá, tak mi byla
vzácná. Jezdila učit, když pak přišla domů, tak jsem samozřejmě
jásala. Ovšem jako náctiletá jsem
k ní byla velmi kritická. Maminka zemřela dva měsíce před 90.
narozeninami. Seděla jsem u ní.
Bylo to pro mě hodně těžké…
A co Váš tatínek Oskar
Schürer?
Byl kunsthistorik. Když mi bylo
tak jedenáct, dostal možnost si
udělat profesuru v Německu.
Maminka se rozhodla zůstat
v Česku. Psal se rok 1938, 1939.
Složitá doba. Tenkrát jsme se
s maminkou z Hanspaulky přestěhovaly do Dušní ulice do malého bytečku. Po roce jsme se stěhovaly do Melantrichovy ulice,
kde žiji už 78 let, nebo jak dlouho
vlastně… Mám centrum Prahy
a její historické skvosty ráda! Můj
tatínek napsal knihu o architektuře Prahy.
Vy jste i v centru Prahy, na
DAMU, léta učila!
Než jsem začala učit jevištní pohyb v roce 1952, tak jsem tančila.
Měla jsem při tanci pocity, že ta
hudba skrze mě protéká a přivádí
mě do toho pohybu… A do jisté
míry jsem se pak snažila dostat
tento pocit i do herců na DAMU.
No a učit studenty jevištní pohyb
je velmi obohacující. Já sama
jsem chodila na hodiny herecké výchovy, třeba k Radovanovi

Lukavskému, abych pronikla do
všeho, co je pro práci s herci důležité, co potřebují…
Byla jste přísná?
Přijde na to. Například herecký
ročník, kde byl Miloš Hlavica,
Antonín Brtoun, Ivanka Devátá,
tak s těmi jsem se hodně skamarádila. Učila jsem několik generací studentů.
Třeba?
Janu Hlaváčovou, Luďka Munzara, ale i jejich dceru Báru Munzarovou, Davida Prachaře, Ivu
Janžurovou, její dceru Sabinu
Remundovou, Báru Hrzánovou,
Viktora Preisse… Jéje, těch bylo.
Pohybovou spolupráci na
představeních jste pak dělala pro mnoho režisérů...
Výrazná osobnost byl Otomar
Krejča. Od něho jsem si vzala
nejvíc. Přál tomu, abych chodila na zkoušky herecké, abych
do představení a jeho atmosféry
pronikla. Ráda vzpomínám na
spolupráci s Lubošem Pistoriem
či Láďou Smočkem. A můžu ještě
poděkovat?
Komu?
Všem, kteří mi přáli k narozeninám, a pozdravím je písní, kterou
jsem na oslavě nestihla zazpívat:
Kam sou se ty časy poděly, který
v mej mladosti bejvaly? Už nejsou a nebudou, to trápí hlavu
mou šedivou.

Eva se studentem
Antonínem Brtounem
v Belvederu (1958)

Eva
(18
tan

Alice a Olga Masarykovy, prezident
T. G. Masaryk a malá Eva (1928)

S Janem Masarykem

Seifert, nový, Morávková, Strejček, Kröschlová,
Jurkovič ve Viole

Choreograﬁe Evy:
Husopasky (1958)

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

ÚVAHA PO -VÁNOČNÍ

My už máme dobu po Vánocích, zatímco jiní křesťané je právě slaví. Jde
Sváťa Karásek:
o to, jaké tradice používáKněz, písničkář
me. Ano, tradice jsou růzundergroundu,
né. My ve střední Evropě
vězeň totality,
slavíme Vánoce v duchu
nyní nezávislý
zastupitel (též díky Lukášových vyprávění, pastýři, pastuškové ve chlévě.
podpoře Staroměstských novin). napište Sváťovi o

A třináct dní po Vánocích
slaví své Vánoce křesťané
inspirovaní Matoušovým
vyprávěním, jde o líčení,
o klanění mudrců z východu. Ještěže máme Betlém,
který obě tradice spojuje,
tři králové, Jezulátko, pastýři s ovečkami a na no-

vorozeně dýchá vůl a osel.
Krásná pohádka o skutečně
moudrých, vzdělaných králích, kteří táhnou do boje,
kteří táhnou, aby se poklonili děťátku, ze kterého vyroste kníže pokoje.
Cítíme, jak se krásná legenda karavaně lásky plné
darů změní v realitu našich
dějin. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit

všechny chlapce v Betlémě
a v celém okolí ve stáří do
dvou let. Násilí, vyvražďování a zneužitá moc - jen to
jsou fakta, která nelze zpochybnit.
Anděl ve snu vyslal rodiče s novorozenětem
do Egypta a tak je zachránil před Herodovým mečem. Anděl Vánoc - to je hvězda nad
Betlémem.

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

Tema

telefon inzerce: 777 556 578
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ní Evy Kröschlové
Eva (9) v Benátkách s maminkou Jarmilou,
(1893 - 1983) také slavnou choreografkou,
tanečnicí a později docentkou na DAMU

Kalendárium
Starého Města
leden

Bohumil
Šmída

Zdeněk
Rykr

Maria
Tauberová

Otakar
Hostinský

herec

pěvkyně

malíř

estetik

● Zdeněk Rykr
*26. 10. 1900 Chotěboř
†15. 1. 1940 Praha
Malíř, scénograf. Aby se
nedostal do rukou gestapa, skočil pod rychlík.
● Bohumil Šmída
*16. 1. 1914 Praha
†6. 3. 1989 Praha
Ředitel Filmového studia
Barrandov, herec.
● Maria Tauberová
*28. 4. 1911 Vysoké Mýto
†16. 1. 2003 Praha
Operní pěvkyně, Národní
divadlo.
● Karel Pokorný
*18. 1. 1891 Pavlice
†14. 2. 1962 Praha
Sochař, autor pomníku
Boženy Němcové na Slovanském ostrově.
● Otakar Hostinský
*2. 1. 1847 Martiněves
†19. 1. 1910 Praha
Estetik, profesor pražské
univerzity. Propagátor
Bedřicha Smetany.
S tatínkem, historikem
umění Dr. Oskarem
Schürerem, v Benátkách

Královničky (1940), Eva vpředu,
premiéra v Uměleckoprůmyslovém muzeu

Námluvy pana Krahulíka (2/2)

„Musím ji překvapit!“

● Amalie Mánesová
*21. 1. 1817 Praha
†4. 7. 1883 Praha
Malířka, dcera Mánese.

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

„Nejdražší Laurinko, moje srdce tluče jen pro
Váš lepý vzhled, jehož krása rovná se této...“

„...kytičky!“
- KONEC - Další příště
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Charita

KampaNula

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

pETR hEJma:
ÚŽASNÁ
VÁNOČNÍ AKCE
TRADIČNÍ SVAŘÁK
pod bRuncvíKEm

Kampa - Tak to byla paráda. Stalo se již tradicí,
že vždy na Štědrý den je
třeba se i s dětmi podívat
pod sochu Bruncvíka pod
Karlův most. A zdaleka ne
jen proto, že je tu svařené
víno zadarmo!
Setkání tradičně zařídil
Petr Hejma, zpívaly se
koledy. Redakce Staroměstských novin dorazila
na Štědrý den pod Karlův
most kolem třetí odpoledne. Právě včas, aby se dozvěděla, že jde „zase“ poz-

Petr Hejma
rozdává na
Štědrý den na
náplavce
svařené víno.

dě, a že se to letos „zase“
povedlo, jak jí oznámil
pan Jiří Wencl, strážce
tohoto úchvatného a nedostižného genia loci.
„Mám z toho velkou radost,“ řekl Staroměstským
novinám Petr Hejma.
Úchvatní
Muzikanti
z Kampy hrábli do strun,
zaduli, zapěli a - rozezpívali nejméně 300 hostů,
kteří sem místy zabloudili
a místy přišli najisto. Nelitoval nikdo - ba právě
naopak!

Hodně štěstí
v novém
roce!

Naše akce Toulka Dr. Sedmíka
za J. Dobrovským

POŘÁDÁ
● Út, 24. 1. 18h
Podzemní Praha - Literární kavárna v Řetězové.
● Út, 14. 2., 18h
Karel Holub na svátek sv.
Valentýna. Porno-hříchy
Benátek v 16. století
- mnoho obrazového
materiálu, recitace - Kino
64 U hradeb.
DOPORUČUJE
● Po, 16. 1., 18 h
Geometrie rotund - Dr.
J. Čihákové v Juditině věži.
● Pá, 20. 1., 20 h
Bohnická divadelní společnost: Morodochium V.,
Šatlava (Saská 2).
● So, 25. 2.
Malostranský masopust.
● Čt 23. 3.
XI. Konference Kampa Střed Světa, Malá Strana,
Kino 64 U hradeb.
● So, 1. 4.
Happening Kampa Střed
Světa.

MuDr.
Jan Sedmík
Výtečný
fyzioterapeut
a historik

Audiovizuální přednáška vzdala hold věhlasnému obyvateli
Kampy „modrému abbé“ Josefu Dobrovskému. Zejména
v manické epizodě choroby provozoval roztodivné vylomeniny:
uzdravoval nemocné, pomocí
odvaru z čemeřice, nebo křísil
nebožtíky.

Rybova mše
vánoční na
schodech pod
Karlovým
mostem
Pátek 23. 12.: Česká mše vánoční
na Kampě. Pražské sbory, sólisté Národního divadla, orchestr
s varhanami a dirigentem. Zabezpečila KampaNula.

Dr. Sedmík
v Šatlavě

PETR HEJMA
Spoluzakladatel
KampaNuly. Mecenáš a organizátor akcí na Malé
Straně a v celé
Praze 1.

Drazí sousedé,

DIRIGENT
Schody
na Kampu

rád bych popřál jménem svým a jménem spolku KampaNula vše nejlepší
v roce 2017. Hodně
zdraví, hodně štěstí
a především hodně
síly. Přispějme společně k tomu, aby
se Praha 1 stala skutečně nejkrásnějším
místem na světě.

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: Archiv

nově Malé toulky pro
zasloužilé nápadníky
(co mají nápady
a sami vedou Toulky).

inzerce@staromestskenoviny.eu
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Když jedna vločka způsobí kalamitu
Petr Burgr, jeho glosa
PETR BURGR
Člen vedení
Spolku občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan. Bydlí na
Malé Straně, na
Staré Město chodí
do práce.

O Praze se většinou píše
v superlativech. Praha
stověžatá, zlatá, magická a já nevím co ještě.
My, co v Praze žijeme,
můžeme přidat ještě jeden primát naší krásné
metropole.
V žádném městě nevyvolá
tak malé množství sněhu,
tak velkou kalamitu. Skuteč-

ně tady stačí poprašek, jako
když si koláč cukruje diabetik, a je zle. Není roku, aby
nás sníh nepřekvapil.
A to letos to zatím vypadá
docela dobře. Každoroční
problém je, že u nás v Praze sníh padá v nevhodnou
dobu. Všimněte si, když televize někdy uprostřed září
informuje o nastávajícím

zimním období, vidíme na
obrazovkách hory posypového materiálu, perfektně
seřazený vozový park a odhodlané muže, co v dispečinku pevným pohledem sledují
obrazovky, kde bude monitorováno, na který chodník
zrovna padá více, na který
méně, a to vše v závislosti
na počet po daném chodníku pohybujících se chodců.
To vidíme v září. Ale přijde
zima a odhodlané pohledy

jsou pryč. Zase jsme zaskočeni, když v lednu začne
sněžit.
V letošním roce nás čekají volby, tak navrhuji
volit ty, kteří nám zaručí, že v Praze bude sníh
padat jedině v září, kdy
jsme na sníh perfektně
připraveni a už nikdy
nás nepřekvapí v lednu.
Že podobné sliby uslyšíme, je nabíledni.
SN leden 2017

inzerce

Tenisová škola Tallent
nabízí ukázkové hodiny
tenisu v lednu zdarma!
Staroměstské noviny
PROSInEC 2016

Parkování
pro invalidy

Dobrý den,
lze něco udělat pro zdravotně postižené obyvatele Prahy 1, kteří jsou
držitelé parkovacího průkazu pro označení vozidla
přepravující těžce zdravotně postiženou osobu?
Radnice na Praze 1 je přehlíží.
Držitelé průkazu si musí
koupit rezidenční kartu
v plné ceně 1200 Kč, tak
jako zdraví obyvatelé do
65 let. Až po dosažení
tohoto věku má nárok na
slevu jako starobní důchodce, cena karty je pak
300 Kč. Proč?
Vyznačená místa pro invalidy jsou již užívána
pouze lidmi, kteří dojíždějí do centra za prací.
Parkují od rána do večera a ne jen 4 hodiny, tak
jak jsou místa určena pro
návštěvníky Prahy 1.
Děkuji, Vladimír Dostál
Odpověď: Přeposíláme
váš podnětný dotaz panu
Sváťovi Karáskovi, který
má tuto důležitou problematiku na starosti.
Odpověď bude záhy!
Posílejte básně, uděláte
tím radost sobě i druhým.
Adresa: redakce@
staromestskenoviny.eu

Od února mají rodiče druhou šanci vybrat svým dětem
vhodnou mimoškolní aktivitu. Nabízíme v průběhu ledna ukázkové hodiny tenisu zdarma.
Tenisová škola Tallent se výuce tenisu věnuje již 22 let a k bílému sportu přivedla již tisíce dětí. Nabízíme jim sport, který přemění apatii a obezitu ve zdraví
a radost.
Budoucnost našich dětí nám není lhostejná, a proto se zapojujeme i do mnoha
projektů, jako například Praha sportovní.
A proč právě tenis?
Spousta dětí se nehodí pro kolektivní sporty, nejsou dostatečně dravé a větších kolektivů se zaleknou. Tenis je ideální variantou, děti se učí vytrvalosti,
soustředěnosti a umění fair - play. Zároveň podporuje zdravý rozvoj dítěte, jeho
pohybové i psychické vlastnosti. Navíc
je to ideální sport, který rekreačně lze
hrát celý život.
Naše škola, nemá za cíl vychovávat
pouze nové Kvitové a Berdychy. V rámci skupinové výuky pracujeme s dětmi
od 4 do 15 let i ve vaší městské části,
bez ohledu na to, zda mají, nebo nemají talent.
Kde nás najdete:
Máme 28 středisek po celé Praze, děti nemusejí daleko dojíždět.
Podrobné informace o termínech a místech
ukázek, ale i samotných kurzech získáte na tel.
č.: 777 260 262 nebo na www.tallent.cz, případně vzneste dotaz mailem: info@tallent.cz

2. pololetí školního roku začíná 6. 2. 2017.
Za včasné přihlášení sleva 30 %, nebo
raketa Head zdarma.
Učíme i lenochy a počítačové týpky

www.tallent.cz
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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

Máj ve Viole
i v zimě

Barbora
Hrzánová
opět vystupuje ve Viole.
13. února od 20 h můžete vidět v jejím provedení Máchův Máj.
V podání Báry se jedná
o strhující ohňostroj slov.

Prožijte příběh
Voskovce s Werichem

Nenechte si ujít představení Korespondence V+W,
hru nastudoval soubor Divadla Na zábradlí. Pozor z důvodu rekonstrukce divadla se představení 23. 1.
hraje ve Švandově divadle.
V roli Voskovce V. Vašák
a jako Werich se představí
J. Vyorálek.

Sto zvířat to rozjede
v Rock Café

Známá kapela Sto zvířat
přichází do 27. sezóny. Užijte
si 16. 2. v Rock Café na Národní oblíbené songy jako Píseň,
Poprvé, Alice se dala na pití,
Podpaží,
Nejkratší
cesta.
Těšte se na zvířecí koncertní
atmosféru.
K

Jiří
Vyorálek,
herec

Bára
Hrzánová
herečka

Václav
Vašák,
herec

Kulturní nástěnka

Zaimprovizujte si
v Rock Café

Odvážným doporučujeme
navštívit 20. 1. od 19.30 h
improvizační show v Rock

Café s názvem Komediomat. Diváci ovlivňují děj!
Čeká vás večer plný překvapení. Více na: www.
komediomat.cz

Zaniklý svět ve
fotograﬁích

Nenechte si ujít unikátní
výstavu s názvem Zaniklý
svět na fotograﬁích E. St.
Vráze. Výstava v Náprstkově muzeu na Betlémském náměstí prezentuje
výběr snímků vyrobených
z Vrázových autorských
negativů z let 1885 až 1905.
Užijte si atmosféru mimoevropských zemí. Výstava
trvá do půlky ledna.

Staňte se
mecenášem ND

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

KŘÍŽOVKA NA HESLO

Vylušti tajenku a... Překvapení!

LEDEN - ÚNOR

Akce - Vždy neděle 15., 22., 29. 1.
a 4., 11. 2. od 19 h - nEdĚlnÍ HRAnÍ
- Kavárna Čas, U Lužického semináře
15 - Nedělní hraní s Alešem Pražákem
a jeho hosty. www.kavarna-cas.cz

Galasovy
cyklojízdy

Akce - So 28. 1. v 10 h - GAlASOVA CYKlOJÍZdA - Sraz Folimanka,
pod Nuselským mostem - Trasa: Nádraží
Vršovice, Hamerský rybník, Jihoměstský
pivovar cílem. www.galas.borec.cz
Divadlo - So 28. 1. ve 20 h - MAlÝ
PRInC - Divadlo Viola, Národní třída 7
- I dospělí byli dříve dětmi. Na čtení z Antoinových dopisů a vyprávění z Malého
prince zvou D. Kolářová a T. Pavelka.
Výstava - Do 28. 1. - SKUPInOVÁ
VÝSTAVA lEdEn - U Zlatého kohouta, Michalská 3 - Vystavují: J. Arazimová, V. Čermáková, M. Jirků, J. Kučerová,
T. Vlach, J. Vorlová… www.guzk.cz
Výstava - Do 15. 2. - W. A. MOZART
- České muzeum hudby, Karmelitská 2/4
- Připomeňte si 230. výročí první skladatelovy návštěvy Prahy. Sbírkové předměty, včetně torza Mozartova rukopisu!
Výstava - Do 28. 2. - lOVCI lEBEK
- Náprstkovo muzeum, Betlémské nám.
1 - Výstava o ostrově Nová Guinea, který
je často spojován s děsivými praktikami,
jakými je lov hlav. www.nm.cz

Zde může
být váš
inzerát!
Volejte ihned:

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

Hledáme supervizora na práce
spojené s údržbou nemovitostí
(SŠ nebo VŠ stavebního směru)
a také řemeslníky (elektrikář,
zedník, malíř apod.) na HPP, VPP
nebo IČO.
Kontakt: oﬃce@houseservices.cz

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!

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS)
Chuck Norris běhá tak rychle, že si dýchá na záda.

Franz Kafka: Proměna (51.)
ČETBA nA POKRAČOVÁnÍ. MInUlÝ dÍl:
Řehoř - brouk stále zápasí s rovnováhou

Matka na hraně šílenství

Foto: Archiv SN

[

Slavné ženy

Olga Havlová

Václav
Havel,
manžel

Pavel
Landovský,
kamarád

Koutek pro chytré hlavy

?

Foto: Martin Cibulka

Měla velmi
milou povahu...

dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

Olga Havlová (1933 1996) byla první manželkou prezidenta Václava
Havla. Narodila se v početné rodině na Žižkově.
Vyučila se v Baťově továrně, kde poté pracovala.
V letech 1961 - 1969 byla

Jan
Kašpar,
přítel

Foto: Archiv

KDE TO JE

Minule: Tato deska je na Starém
Městě v Andělské ulici 4/1043
Otázku poslal Hofman Bohuslav.
Správně: Petra Voráčková

uvaděčkou v Divadle Na
zábradlí, kde ve stejné
době působil Václav Havel. V roce 1964 se za něj
provdala. V roce 1997 jí
byl in memoriam propůjčen Řád Tomáše Garrigua
Masaryka.

inzerce

Krizové centrum
pro rodinu
Cestou necestou

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
leden 2017 / VIII. 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

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Máte doma problémy,
které nestačí probrat jen u kafe?
Přerůstá vám vaše dítě přes hlavu?
Ubližuje dítě sobě nebo jiným?
Váháte, jestli jste dobrým rodičem?

volEJTE ihnEd
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TElEFon:

777 556 578
(moniKa)

Obraťte se na nás.
Pomáháme rodinám dát dětem
šťastné dětství.

Cestou necestou, z.s.
Nezisková organizace

[

www.malostranskenoviny.eu

v rozporu s tím pomateně utíkala pozpátku pryč;
zapomněla, že za sebou
má prostřený stůl; když
k němu dorazila, sedla si
na něj honem jako v roztržitosti; a zdálo se, že vůbec
Franz Kafka
nepozoruje, že vedle ní se
(1883 - 1924)
z převržené konvice prouGenius tajemna
dem leje káva na koberec.
s břitkým smyslem pro humor
Pokračování příště
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Otázka: Víte, kde je na
Karlově mostě indián?
Nápověda: Hledejte na levé
straně cestou z Malé Strany.
Je to sousoší (František).

Co nového
za vodou

Manželka prezidenta Havla

...S pažemi široce rozpřaženými, prsty od sebe,
křičela: „Pomoc, proboha, pomoc!“, hlavu měla
skloněnou, jako by chtěla
na Řehoře líp vidět, ale

Poznáte, jářku,
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

E-MAIL:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

Trojická 1, Praha 2
Tel.: 605 203 876

www.cestounecestou.org

INZERCE STARÉ M ĚSTO 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.
●Hledám ženu z Prahy, nejlépe středních let,
které by nevadilo, že jsem
přišel o nohy. Jsem starší
vdovec. Tel.: 608 602 731.
●Daňový
poradce
a auditor Ing. Pomněn
Ondřej. Přestěhoval jsem
sídlo na adresu Příčná 8,
Praha 1. Nabízím zpracování daňového přiznání,
audity účetních závěrek a
likvidace společností. Pro
právnické i fyzické osoby.

Tel.: 777 743 849. www.
danepo.cz
●Vím, že nemůžeš být jenom moje. Stejně však jen
pro tebe moje srdce bije.
Polibek tvůj mi chybí, lásko moje. (JOM). Tel.: 608
602 731.
●Bubnují kapky do
okenní římsy. Volám tě.
Kde jsi? Chybí mi vůně
tvého těla. Chybíš mi
zkrátka celá. (JOM) Tel.:
608 602 731.

Bez ženy život je pustý
a tmavý. Nemám pro koho
žít a nevím, nač jsem tady.
(JOM) Tel.: 720 070 842.
●2 hodiny falešné lásky,
pár polibků a vše, co žena
umí. Pak už jen pocit deprese a věčného zatracení.
Život tak rychle utekl mi.
Teď jsem smutný, starý.
Tel.: 704 411 440.
●Já jsem starý klaun
a blázen. Srdce svoje nosím na dlani. Kdo uhádne,

že však zmírám žalem, sůl
pláču ve svém soukromí.
(JOM) Tel.: 704 411 440.
●Ještě jen chvilku malou,
nech mi, prosím, abych
měl hlavu položenou na
tvůj klín. Nech hladit mi
tvé vlasy a vnímat teplo
tvého těla. Ty dobře víš,
co… Tel.: 704 411 440.
●Katko, miluji tě, moc,
moc. I když vím, že nesmím. Stýská se mi. Jan.
Tel.: 735 884 822.

● Bauman Burger &
Pizza. Rozvoz jídla a donáška po Praze 1 zdarma,
út - so 10.30 - 23 h, ne - po
10.30 - 21 h. Tel.: 601 321
884. www.baumanbakery.cz.
●Verši ženské srdce
nedobiješ. To zabrousil
jsem do jiného století.
Ještě tak vlastnit tučné
konto v bance. Pak možná. Kdo ví? (JOM) Tel.:
735 884 822

Seženete i v Brně

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

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

Foto: Archiv

AlFOnS MUCHA
Malíř

...za dlouhé hledání důstojného
místa pro jeho
Slovanskou
epopej (str. 4)
Tip: Redakce

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

JOHnY
Foto poslal
Karel Nováček
ze Starého Města

Proč čtu

POSÍlEJTE FOTKY
dOMÁCÍCH MAZlÍČKŮ!
BUdOU RÁdI! redakce@
staromestskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
Jindřich Pavliš,
Vojanovy sady
„Protože i druhý břeh
souvisí s naší ﬁremní
prací na tom prvním.“

nA nOVÝ ROK: „Co čtu? To dá rozum, že čtu výhradně jen
Staroměstské noviny! Jak bych se jinak mohl mít tak dobře?“

49 odběrních míst

Foto: Archiv

Foto: Monika Höppner

30 Kč

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

inzerce

www.lokal.cz

JELITO, KOPYTO, PLATÍ TO.
BUDE ZABIJAČKA!
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. HaFstudio, Ostrovní 16.

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.

Těšte se na ovar, guláš,
jitrnice a mnohem více.
● 28. ledna od 11 hodin
Lokál U Bílé kuželky, Míšeňská 12, Praha 1
● 11. února od 11 hodin
Lokál Dlouhááá, Dlouhá 33, Praha 1

TEnIS
nábor pro:
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SlEVA 20 %
nebo RAKETA HEAd ZdARMA
•30 středisek v Praze - ve vaší
ZŠ, nebo v její blízkosti
•proﬁ trenéři
•tradice od roku 1993
Učíme i lenochy
a počítačové týpky!
Volejte:

777 260 262, 603 527 172
224 815 871 www.tallent.cz

