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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

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

®

Čís. 2/ roč. VIII
15. únor 2017 NOVINY

NEZÁVISL
É

Staroměstské 
servírky

SLEČNA LUCIE
Lucie Prohlová z vinárny Bo-

kovka (Dlouhá 37) nese Ruland-
ské modré - Čtvrtě, Stapleton & 
Springer 2013 dvě dl za 133 Kč.

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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MUCHOVA EPOPEJ 
BUDE NA TĚŠNOVĚ

Z DRUHÉHO BŘEHU

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

Topoly 
z Kampy: 

MUCHOVA EPOPEJ 
BUDE NA TĚŠNOVĚ

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PLUS: EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR 
S AUTOREM TOHOTO SKVĚLÉHO 
NÁPADU RADNÍM JANEM WOLFEM
Podrobnosti najdete na stranách 5 - 7

Alfons Mucha (1860 - 1939), 
geniální malíř, vlastenec

z Kampy: 
Masakr 

moto-
rovou 
pilou

z Kampy: z Kampy: 

MČ Praha 1

z Kampy: 

Str. 4

Konečně 
řešení!

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

257 531 839
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Bylo by skvělé, kdy-
by  byla úchvatná 
Muchova epopej 
umístěna na místě, 
kde stávalo nádraží 
Těšnov, nejkrásněj-
ší v Praze...

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

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

-2 °C
ÚNOR

Netrkne-li únor rohem, 
šlehne ocasem.

Počasí 

Staroměstská 
kuchařka

Recept poslala 
Alena Macháčková,

Staré Město

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

staromestske-
noviny.eu

Jednou větou

Nové zprávy ze Starého Města

Havelská - Do kostela sv. 
Havla přivezli zvon Vác-
lav, který byl odlit v ra-
kouském Innsbrucku (SN 
infomovaly). Náklady na 
odlití a instalaci zvonu 
jsou cca 800 tisíc Kč. 
Sbírku pořádala Nadace 
Charty 77, která zvon da-
ruje farnosti. Podobná sbír-
ka byla na zvon Besedy.

Buchtičky 
se šodó

Příprava: Droždí nechte 
vzejít v mléce s trochou 
cukru. Vše vypracujte 
na vláčné těsto. Nechte 
nejméně půl hodiny na 
teplém místě kynout, aby 
těsto zhruba zdvojnáso-
bilo objem. Pak tvořte 
malé buchtičky a klaďte 
těsně vedle sebe do tu-
kem vymazaného a vy-
sypaného pekáčku.

Zvon Václav 
už je u Havla

Anna Marie 
Höppnerová (7) 

Mluvčí mladé 
generace

„Jasně, 
postavila jsem 
kámoše Olafa. 
Trošku šišatý 

byl.“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Mnohokráte 
v zimních 

pohádkách 
Divadélka 

Romaneto.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Letos už tři 
malé sněhuláčky, 
na každý schod 

jednoho. 
Už jsou pryč.“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Není na to 
správný sníh 

a je mi líto, jak 
pak opouštějí 
tento svět.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Během kou-
lovačky, ale 

vždy mi ukradli 
základní kouli 

na hod.“

Už jste tuto zimu postavili 
sněhuláka?

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Ano, 
takového 

kapesního 
pro štěstí za 

okno.“

Začínají opravy 
radnice

Staré Město - Staro-
městskou radnici opraví 
firma Subterra, která vy-
hrála tendr. Rekonstruk-
ce má začít tento měsíc. 
Za rok se bude opravovat 
orloj, do června 2018 ho 
nahradí projekce. Celko-
vě to bude stát 48 milio-
nů Kč. Na radnici (kro-
mě orloje) bude lešení.

Směnárníci    okrádají turisty přímo 
před očima policie. Ta nemůže nic
Staroměstské náměstí -
Přímo před zraky policie 
nabízejí směnárny v cen-
tru (například pod orlo-
jem) turistům nehorázné 
kurzy Kč a zahraničních 
měn.
Zisk je horentní. Napří-
klad za 1 euro tu dostane 
cizinec 15 Kč, zatímco 
v bance by dostal více než 
26 Kč. Směnárna tak má 

„vejvar“ deset korun na 
jednom euru. Při směně 
100 euro, tak směnárna 
získá přes 1 tisíc Kč.
Jediný, kdo má nad smě-
nárnami dozor, je Česká 
národní banka. Ta ale smí 
kontrolovat jen velikost 
číslic a umístění nabídky.
Zakročit tedy může jen 
majitel domu, když smě-
nárně vypoví nájem.

OKRÁDALI BYSTE TURISTY, 
KDYBY TO DOVOLIL ZÁKON?

ANO: 12 %, NE 88 %
Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v období 
od 15. 1. do 30. 1. 2017, 
m. j. na odběrních místech 
Staroměstských novin. Dota-
zováno: 100 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

Režisér Borna (†56): 
Jeho poslední přání 
splněno, jak má být

Staré Město - Stovky lidí se při-
šly rozloučit s režisérem a bás-
níkem Janem Bornou, který ze-
mřel 26. ledna ve věku 56 let. 
Došlo i na splnění přání zesnu-
lého, který údajně požadoval při 
posledním rozloučení zahrát hit 
Karla Gotta Včelka Mája a píseň 
Pavla Bobka Pojď stoupat jak 
dým. Borna se specializoval na 
tvorbu pro děti.Jan Borna

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

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
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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
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Směnárníci    okrádají turisty přímo 
před očima policie. Ta nemůže nic

Foto
čtenáře
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1917

Slečna Marta snila o boháčích 
z USA, ale nakonec si polepšila: 

Ulovila chovatele drůbeže.

CHTĚLA SE, CHUDĚRA, 
VDÁT DO AMERIKY

Euro za 15 Kč
(v bance 26,50 Kč)Směnárna na Staroměstském 

náměstí (na rohu Železné)

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz

PŘÍLIŠ MNOHO ZUBŮ

STÁLÁ EXPOZICE
František Kupka

DALŠÍ PROGRAM
So 18. 2. Pravidelná ko-
mentovaná prohlídka 
k výstavě Příliš mnoho 
zubů, v 15 h. Prohlídka 
zdarma k platné vstu-
pence. 
So 18. 2. Výtvarná dílna 
pro rodiny s dětmi, v 16 h. 
Rezervace nutná.

Čt 23. 2. Cyklus Pro-
cházky uměním s Jit-
kou Hosprovou. Zaha-
jovací koncert 3. ročníku 
se uskuteční mimořádně 
z technických důvodů 
v Českém muzeu hudby. 
Jitka Hosprová - viola, 
Akiko Sakaki (Japon-
sko) - klavír, v 19 h.

Do 23. 4. 2017
Šedesátá léta 20. stol. patří k nejsilnějším obdobím českoslo-
venského umění 20. stol. - protnuly se zde příznivé politické 
a společenské okolnosti, které umožnily vystoupení mladých 
tvůrců, předchozím stalinistickým obdobím potlačovaných - tato 
neuvěřitelná energie se odrazila jak v literatuře, fi lmu, hudbě 
i výtvarném umění. Výstava, jejíž titul je inspirován jedním 
z dosud neznámých obrazů Eduarda Ovčáčka, zobra-
zující hlavu s příliš mnoha zuby, představí všechny klíčové autory té doby:                                                            
Václava Boštíka, Stanislava Kolíbala, Adrienu Šimotovou, Milana Knížáka 
a řadu dalších. Kurátorkou výstavy je Helena Musilová.

České a slovenské umění šedesátých let 
ze sbírek Zlatá husa a Musea Kampa

Eduard Ovčáček, 
Hlava, 1959, kombino-

vaná technika, ze sbírky 
Galerie Zlatá husa

V stálé expozici Musea 
Kampa jsou vystaveny 
práce Františka Kupky 
od období studentských 
let, také jeho díla z vr-
cholného období ab-
straktní tvorby i z poz-
dějších let.
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MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Kde to je

DŘÍVE & DNES Staroměstské náměstí (severozápadní strana)
1895 Dnes
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CHODEC

Michal Caban
(zastupitel)

Palec nahoru 
za dokument 
Panovnice, 
na kterém 

pracoval spolu 
se svým bratrem 

Šimonem.

&Vítěz Poražený

Veronika
Blažková

(mluvčí radnice 
Prahy 1, TOP 09)

Palec dolů za 
nedostatečnou 
a povýšenou 
komunikaci 
s novináři.

Ob

VÍTE, ŽE: Všechny domy, které zakrývaly chrám sv. Mikuláše, padly za oběť asanaci...

MASAKR TOPOLŮ NA KAMPĚ 
MOTOROVOU PILOU

Starosta Lomecký 
na to má razítko
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Havel se na to 
musel koukat

SEDM „ZDRAVÝCH“ STROMŮ 
UŽ NENÍ. ZBYLA JEN HOŘKOST

Z D
RUHÉH

O 

BŘEH
U

Ještěže 
jsme 

Japonci

Proti přestavbě Kampy se postavi-
la veřejnost, ale na kácení topolů 
byla krátká. Radnice Prahy 1 
si sehnala znalecký posudek, 
že sedm oblíbených topolů je 
třeba rychle pokácet.
Prvnímu pokusu v roce 2013 se poda-
řilo veřejnosti zabránit - už tehdy 
vedení radnice Prahy 1 tvrdilo, že 
každou chvíli spadnou. Topoly 
se však ani nehnuly dokonce 
ani tehdy, když na Kampu 
přijely tanky a hasičské 
vozy v rámci monstróz-
ní předvolební kampaně 
ODS - TOP 09.
Znalec však rozhodl a kdo 
nevěří, ať tam běží - pa-
řezy jsou stále na místě, 
a světe div se, vypadají 
jako zcela zdravé. Vedení 
radnice usiluje o přestavbu ce-
lého parku Kampa (beton).

Novinka

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

V RÁMCI REDAKČNÍ porady 
na toto číslo Staroměstských novin 
uspořádaly reportérky Anna a Sofie 
odvážnou módní přehlídku. Oblékly 
redakčního psa Denisu za Sněhur-
ku. Prý proto, že venku padal sníh.

Odvážná módní 
přehlídka na 

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



EPOPEJ ALFONSE MUCHY: 
KONEČNĚ DŮSTOJNÉ MÍSTO

5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu Zpravy

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 

O CENY

Lucinka 
Urbanová 
(5 let) 
nakreslila 
v mateř-
ské škole 
obrázek 
Karlova 
mostu. 
Poslala 
maminka: 
Tereza
Urbanová

POCHLUBTE SE 
UMĚNÍM SVÝCH DĚTÍ! 
Vždyť ne nadarmo se říká, že 
Praha je nejkrásnější jejich 
očima. V případě uveřejnění 
v těchto novinách je čeká milá 
odměna: DVD Indiánská po-
hádka Divadélka Romaneto. 
Dárek získáte tak, že zavolá-
te na tel. číslo 777 556 578 
(Monika) a dozvíte se, kde si 
ho vyzvednout.

Karlův most
Lucinka Urbanová, 

5 let

TADY

Vždyť je to národní poklad! Magistrát konečně našel pro 
Slovanskou epopej důstojné místo - ani Vítkov, ani Letná, 
ale Těšnov, kde stávalo nejkrásnější pražské nádraží. Sil-
ným argumentem je snadná dostupnost.
Jde o velmi důležitý moment. Mucha to-
tiž daroval své gigantické dílo nedozírné 
hodnoty Praze pod podmínkou, že pro 
něj postaví vlastní budovu. Naděje svit-

la až nyní - na Těšnově. Epopej v těchto 
dnech míří do Japonska (a možná do 
Číny), zpátky se vrátí v polovině příštího 
roku. Pokračování na str. 6 - 7

Obraz z Muchova díla 
Slovanská epopej

Alfons Mucha 
ve slovanském kroji

Bývalé nádraží 
Těšnov na Florenci
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

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

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Staro-
městských novin). 

TAJEMSTVÍ ODKAZU ALFONSE MUCHY
Slovanská epopej je klíčo-
vým dílem nejslavnějšího 
českého malíře. Cyklus 
dvaceti velkoformátových 
obrazů, kterým Mucha 
shrnul dějiny slovan-
ských národů, vznikal 
v letech 1912 - 1926 v ate-
liéru na zámku Zbiroh. 
Slovanská epopej byla 
Muchův celoživotní sen. 
Po svatbě s Marií Chyti-
lovou v Chicagu nachází 
mecenáše jménem Cra-
ne. Mucha se poté vrátil 
do Čech, pronajal si část 
zámku na Zbirohu. Slo-
vanská epopej mu zabrala 
18 let života. Dokončil ji 
roku 1928, kdy ji spolu s 
Charlesem Cranem pře-
dal Praze.
Mucha obrazy postupně 
předával městu Praze. 
Dílo bylo poprvé vysta-
veno v roce 1928 v tehdy 
novém Veletržním paláci 
v Praze. Během okupa-
ce bylo dílo ukryto před 
fašisty (na tajném místě 
v depozitáři Galerie hlav-
ního města Prahy). 

Mucha zemřel krátce po 
výslechu gestapa údajně 
na zápal plic v roce 1939.
Po válce byla epopej pře-
vezena do Moravského 
Krumlova a v letech 1963 
až 2011 vystavena na 
místním zámku. 
Nakonec byl celý cyklus 
roku 2012 zpřístupněn ve 
Veletržním paláci. Když si 
to vezmememe pozpátku: 
Je to velká ostuda, že se 
tak úžasné dílo dočkalo 
takových ústrků.
Nyní pár slov o životě ge-
niálního malíře Alfonse 
Muchy.
Mucha se narodil 24. čer-
vence 1860 v Ivančicích, 
zemřel 14. července 1939 
v Praze. Stal se světozná-
mým téměř přes noc díky 
divadelnímu plakátu, kte-
rý si u něj objednala pa-
řížská herečka Sarah 
Bernhardtová. Byl svo-
bodným zednářem. 
Astronom Antonín Mr-
kos po něm pojmenoval 
planetu. Kometa Mrkos 
- Pajdušáková v těchto 
dnech shodou okolností 
míjí planetu Zemi....

Pokračování ze str. 5

V lednu 2017 jsme si při-
pomínali výročí Jana
Palacha. V únoru 1979 
napsal Anastáz Opasek:
„Strach před mrtvými
obchází zemi. Strach před
svobodou, kterou Jan Pa-
lach i Josef Beran před-
stavují a která znova 

naléhavě obchází ústy 
chartistů jejich příkladem 
i těch ostatních, kteří jsou 
stateční.“ 40. výročí Charty 
77 jsme oslavili také v led-
nu. Zpátky do přítomnosti. 
V Truhlářské ulici je dům, 
o kterém byste neřekli, že 
sloužil jako modlitebna.

Bylo to v době po Toleranč-
ním patentu, dnešním jazy-
kem novém zákonu, kterým 
císař Josef ll. v roce 1781 
umožnil, aby evangelíci ne-
museli už tajit svou víru. 
Nešlo ještě zdaleka o zrov-
noprávnění, šlo jen o to, že 
odlišná víra už neměla být 
zločinem. Kostel si tenkrát 
evangelíci v Praze ještě po-
stavit nesměli. Scházeli se 
tehdy v Truhlářské ulici č. 8.

A dnes? Dům je prázdný. 
Vím o tom, že Českobratr-
ská církev a evangelická se 
chce na využití tohoto pa-
mátného domu podílet. Ne 
pro bohoslužebné účely, 
ale pro širokou veřejnost. 
Dámy a páni radní, snažně 
vás prosím, nechte projek-
tovou dokumentaci předě-
lat a památkáři - ti si dají 
říct, vždyť to je k jejich pro-
spěchu!

Prázdný dům víry...

JAN WOLF, RADNÍ 
PRO KULTURU
V KDU-ČSL předsedá pražské 
krajské organizaci a oblastní orga-
nizaci na Praze 1. V roce 2014 byl 

za Trojkoalici zvolen do Zastu-
pitelstva hl. m. Prahy a stal

se radním pro kulturu.

PROČ PRÁVĚ TĚŠNOV
Rozhovor Staroměstských novin

V jaké fázi je nová bu-
dova pro epopej na 
místě kultovního ná-
draží Těšnov? 
J. W.: „Bylo vybráno 
místo odbornou komi-
sí. Parcela patří Hl. m.
Praha prostřednictvím 
příspěvkové organizace 
Muzea hl. m. Prahy, která 
má dotyčnou parcelu ve 
vlastnictví. Ještě v únoru 
by měl jít tisk s výběrem 
místa  (Těšnova) do Rady 
hl. města Prahy a ta by 
měla svým hlasováním 
potvrdit výběr místa.“ 
Kdy bude vypsaná 
soutěž na architekto-
nický návrh?
J. W.: „Soutěž by měla 
být mezinárodní a vypsa-
ná by měla být ve 2. kvar-
tálu 2017.“ 
Co říkáte na alterna-
tivní návrh Prahy  na 
konci Revoluční ulice 
u řeky? 
J. W.: „Určitě  je chvály-
hodné, že konšelé Měst-
ské části Praha 1 mají 
zájem o vyřešení tohoto 

místa známého pod ná-
zvem Eliščiny lázně. Na 
druhou stranu návrh 
neprošel veřejnou ani 
odbornou diskusí a pro 
zamýšlené umístění Slo-
vanské epopeje je díky 
již vybranému Těšnovu 
zbytečný. Takto mi připa-
dá, že 3 mil. Kč, které prý 
studie Prahu 1 stála, jsou 
jako vyhozené peníze.“
Co pro vás znamená 
dílo Alfonse Muchy?
J. W.: „Mucha byl oddán 
slovanské otázce a přál si, 
aby svět na Slovany pohlí-
žel jako na jeden z histo-
ricky nejvýznamnějších 
národů. Hl. m. Praha je 
hrdé na to, že Slovanskou 
epopej odkázal Mucha 
našemu hlavnímu měs-
tu a současná Rada hl. 
m. Prahy by ráda splatila 
dluh tomuto velkolepému 
dílu a konečně po skoro 
sto letech postavila bu-
dovu určenou primárně 
pro ni. Odhodlání i snaha 
jsou velké, tak snad se to 
podaří dotáhnout.“

MUCHOVA 
PODIVUHODNÁ 
MANŽELKA

Marie si Muchu vy-
hlédla roku 1902 v Ná-
rodním divadle. Záhy 
se stala jeho žačkou. 
Svatba byla v roce 1906. 
Nevěstě bylo 23 a že-
nichovi pěkných 46 let. 
Marie byla dcerou advo-
káta Chytila. Narodila se 
v Bulharsku, kde byl její 
otec prokurátorem. Pře-
žila manžela o 20 let (ze-
mřela v roce 1959).

SOUDNÍ SPOR O EPOPEJ
Muchův vnuk John, 
který žije ve velké 
Británii, se obrátil 
na soud s tím, že Slo-
vanská epopej patří 
jemu. 
John Mucha, bývalý ban-
kéř, řídí Muchovu nadaci 
a vlastní mnohá díla své-

ho slavného děda. John 
je synem Alfonsova syna, 
spisovatele Jiřího Muchy 
a skotské hudební skla-
datelky Geraldiny Mu-
chové.
Soudní spor lze vnímat 
i tak, že přispěl k urych-
lení nalezení místa pro 

budovu, postavenou spe-
ciálně pro epopej. 
Praha vede spor směrem 
k otázce, zda epopej vů-
bec někdy patřila svému 
tvůrci Alfonsovi Mucho-
vi, protože ji zřejmě dělal 
na zakázku (placený me-
cenášem Cranem).

Muchův vnuk John se domnívá, že jsou obrazy jeho
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TAJEMSTVÍ ODKAZU ALFONSE MUCHY

Dozvuky Silvestra (1/2) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)

Alfons Mucha 
ve svém ateliéru

„Proč ta Stázi pláče?“ „Vědí, chystala se na 
Václavák, že dostane na Silvestra hubičku...“

-Pokračování příště

„Tak tu máme únor a já mám pořád 
Silvestra. A pak že čas je nějakej soupeř!“

„No vida, ani nemusím domů.
Prostě si tady jen tak dáchnu....“

Kalendárium 
Starého Města

Leopoldina 
Ortová
HEREČKA

Jiří 
Šlitr

KABARETIÉR

ÚNOR

● Jan Malík 
*15. 2. 1904 Příbram 
†24. 6. 1980 Praha
Loutkář. Zakladatel lout-
kářské katedry DAMU.

● Jiří Šlitr 
*15. 2. 1924 Zálesní Lhota 
†26. 12. 1969 Praha
Skladatel, klavírista, 
zpěvák, herec a výtvar-
ník. Divadlo Semafor.
 
● Matyáš B. Braun 
*24. 2. 1684 Sautens 
†15. 2. 1738 Praha
Sochař, m. j. autor několika 
soch na Karlově mostě.

● Anna Rajská 
*16. 2. 1822 Praha 
†3. 12. 1903 Praha
Herečka, švagrová 
J. K. Tyla. 
 
● Miloš Nový 
*16. 2. 1879 Praha 
†3. 9. 1932 Praha
Herec, režisér. Strýc 
herce Oldřicha Nového. 

● Leopoldina Ortová 
*18. 2. 1847 Praha 
†7. 3. 1903 Praha
Herečka Prozatímního 
divadla. Pak hrála 
v Národním divadle.

Anna 
Rajská
HEREČKA

Miloš 
Nový

REŽISÉR

MEDIÁLNÍ PŘÍSAVKA
Podivný konkurenční pro-
jekt pro epopej připravilo 
narychlo vedení Prahy 1. 
Na konci Revoluční (v parčíku 
u řeky, kde dřív bývaly lázně) 
chce postavit žlutou stavbu 
tvaru ragbyového míče. Pa-
mátkáři se zlobí, architekti jsou 
zděšeni. Za neprofesionální 
označili postup Prahy 1 např. 

šéf památkářů Jiří Skalický, 
ředitel pražského Národního 
památkového ústavu Ondřej 
Šefců, architekt Adam Gebrian 
a mnoho dalších odborníků.
Projekt tak spíše může budit 
dojem „trucpodniku“, který si 
bere „již zadanou“ epopej jako 
rukojmí a zneužívá jméno slav-
ného malíře. 

Návrh MČ Praha 1

Tunel ve tvaru vejce 
(pod tím chtějí mít asi garáže...)
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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 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.

Naše akce
Nově Malé toulky pro zasloužilé Nápadníky 

(co mají nápady a sami vedou Toulky).

V Literární kavárně v Ře-
tězové debatovali i pro-
mítali především Karel 
Skuhra, znalec podze-
mí nejen Starého Města 
a specialista na opravy 
památek, sdělil své vlast-
ní poznatky od dětství 
i ukázal plán chodeb pod 
Prahou a historik MUDr. 
Jan Sedmík, který řekl 
jak k tématu od mládí 
přišel, pak mluvil o době 
Templářů. Po diskusi vše 
shrnul Dr. Julius Hůlek 
i dodatečným dopisem:

Podzemní Praha, tajné plány chodeb 
a doba Templářů  

Julius 
Hůlek
Řimsolog

Kavárna Řetězová
„Vážení, ano bylo to úžas-
né ... Nevím, odkud bych 
začal, snad od sebe. Ano 
podzemí a vůbec věci sou-
visející jsou úžasné, zrov-
na tak jako ty záležitosti 
„nad“. Jenže když jdete 
dolů pod zem, například 
pro něco do sklepa, jako 
já chodil zamlada krást 
tátovo víno, musíte si 
posvítit, kdežto nahoře? 
Tam se svítí... A to svícení 
má taky poznávací roz-
měr. Výlety nahoru i dolů 
sjednocuje věčná lidská 
touha po pozná(vá)ní. 
U obou hlavních pánů 
přednášejících, pana Skuh-
ry i dr. Sedmíka, mně 
imponovalo právě to klu-

kovské neodolatelné nut-
kání prolejzat ty prostory, 
riskovat, svítit si i nesvítit 
při tom a zase vylézt na-
horu, jenže vylézt obo-
hacen, i když jsem tam 
dole třeba nic nenalezl 
a to klukovské pábení už 
v sobě nosit napořád, až 
do smrti, přenést ho na 
všechno, co dělám, tedy 
i na své zaměstnání, ze 
kterého pak mám vlast-
ně povolání a tím pádem 
se mohu oprávněně cítit 
a být k něčemu povolán. 
To u těch dvou jmenova-
ných pánů platí stopro-
centně. Ale také u toho 
pana Ing. L. Šrédla, sta-
vebního geologa, který 

krásně ukázal - a žádné 
projekce k tomu potřeba 
nebylo - jak je příroda 
neúprosná a jak se nám 
vyplatí ji respektovat a ro-
zumět si s ní a taky jak 
jsou zejména politici, kte-
ří přece mají zodpověd-
nost mnohem větší než 
nějaký čičmunda, nesku-
tečně blbí, když „věčná“ 
pravidla a zákony přírody 

Přednáška v kavárně Řetězová

POŘÁDÁME

● Út 14. 3., 17 h  
Kozí plácek - MUZEUM 
ALCHYMIE + Lapida-
rium Rámová, posezení 
vedle...

● Út 4. 4., 17.17 h
Klub Šatlava Saská 2 - 
Toulka v sedě: 
KOLUMBIE - Alena 
Antonovičová a indián-
ský šaman - povídání 
s promítáním.

● Út 11. 4., 17.17 h
Komentovaná prohlídka 
výstavy v Domě U Zlaté-
ho prstenu v Týnské 6. - 
Muzeum HMP - PRAHA 
KARLA IV. („Konec 
oslav roku Karlova“...)

● 2. - 4. 6. 
Skautský tábor Miličín 
s Muzikanty z Kampy

● Červen 
VI. Prostřený stůl Kam-

paNuly, benefi ce pro 
Konzervatoř Jana Deyla

DOPORUČUJEME

● Út 7. 3., 18.30 h
Večer členů Klubu 
Šatlava

● Čt  23. 3., 17.17 h
IX. Konference Kampa -
- Malá Strana Střed 
Světa - KINO 64 
U HRADEB, ...pak hrají 
Muzikanti z Kampy

● So 1. 4., 14 h
V parku IX. Happening 
Kampa - Malá Strana 
Střed Světa 
19.30 h TURAS BÁL 
v Malostranské besedě 

● Ne 30. 4. 
Malostranské Čaroděj-
nice

● Po 19. 6. 
Literární výlet Eugena 
Brikciuse

nerespektují a navíc - jak 
jsou nám vlastně tou svou 
„odpovědností“ nebez-
peční. 
Ale chápal jsem i pana Ry-
báře s tou jeho skepsí, zda 
to doopravdy s těmi chod-
bami atd. pod Prahou 
skutečně tak bylo. Vždyť 
nejkrásnějším důkazem 
se můžeme opájet víc jak 
sto let, cožpak tu nejsou 
Výlety páně Broučkovy do 
XV. století, jenž se právě 
takto, podzemím, bez vět-
ší újmy dostal z Hradu až 
na Staroměstské náměstí? 
A tím bych - jako řimso-
log, kterého jste na toulce 
vsedě chtěli mít - skončil.“ 

Váš Julius Hůlek

Letní poloha, Kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy ve spolupráci 
s MČ Praha 1, KINEM 64 U HRADEB, Klubem Za starou Prahu, KC Kampa, 

Museem Kampa, Baráčníky, SOPMSH, Zlatou Prahou, KPGM, 
Klubem Šatlava, Malostranskými novinami, KampaNulou...

pořádají a zvou na akci

IX. KONFERENCE KAMPA -
- MALÁ STRANA STŘED SVĚTA

Témata: Historicko-umělecká a urbanisticko-sociogeopolitická
Přednášet budou: R. Biegel, T. Drdácký, J. Čep, R. Händl, H. Hlavatá, 

J. Hůlek, M. Kotas, J. Kroča, P. Kvapilová, O. Lomová, T. Sedláček, 
J. Smetana, J. Šefranka. Od 20 h Muzikanti z Kampy. Vstup volný!

Čtvrtek 23. března 2017 v 17.30 h
V KINĚ 64 U HRADEB, Praha 1, Mostecká 21

Po otevření Brány na Kampu v parku hrají kapely, 
divadla + hrátky pro děti, stánky s občerstvením

(Vycházky již v pátek po 17 h a v sobotu od 11.30 h)
Díky za spolupořadatelskou podporu MČ Praha 1 

+ pomoc: Policie P1, Dobrovolných hasičů, Vojanových sadů, s.r.o.
Vstup volný!                                  Vitajte!

IX. HAPPENING KAMPA -
- MALÁ STRANA STŘED SVĚTA

SOBOTA 1. DUBNA 14 - 20 h
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Posílejte básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.

Adresa: redakce@
staromestskenoviny.eu

Vážená redakce,
prosím o uveřejnění ná-
sledujícího příspěvku: 
Na náměstí Václava Hav-
la stojí skříň, která má 
jediný účel: Zahřát bez-
domovce v zimě lépe, než 
krabicové víno.
Kdokoliv sem může při-
nést oblečení pro ty, kte-
ří ho potřebují a využijí. 
Třeba boty, šály, čepi-
ce, rukavice, ponožky, 
spodní prádlo, teplé po-
krývky, hodí se všechno. 
Skříň sem umístil tým 
bezdomoveckých prů-
vodců Pragulic za podpo-
ry Národního divadla.

Děkuji, čtenářka

Poprask kolem Slovanské epopeje
To si Alfons Mucha ne-
myslel, jaký poprask po 
devadesáti letech vyvolá 
jeho Slovanská epopej. 
Navíc když Praze stanovil 
podmínku o speciální budo-
vě pro umístění svého díla. 
Prostě si chtěl jenom pojis-
tit, že když tomu všemu vě-
noval tolik let svého života, 
nebude se jeho dvacet obřích 

pláten jen tak někde, jak se 
říká, nedůstojně povalovat. 
Je pochopitelné, když ma-
gistrát plánuje takový stánek 
vybudovat a tím základní 
podmínku autora splnit. 
Že se do toho všeho vlo-
ží některé městské části, 
ale rozum nebere. Co 
plánuje Praha 3 nevím, 
zato v Praze 1 to vypa-

dá na přistání létajícího 
talíře, navíc pěkně zla-
tého, včetně antének na 
střeše. 
Jestli plánovaná stavba bu-
de pro nábřeží Vltavy příno-
sem, je otázkou. V jednom 
mají architekti výhodu. Čas 
hraje pro ně. Lidé si prostě 
zvyknou. Na Novou scénu 
vedle Národního divadla 
jsme si také zvykli. 
Jen, co s tou Epopejí. Na 
všeslovanské objímání po 

zkušenostech z minulých let 
moc nejsme, takže na nadše-
né přetahování občanů, jest-
li obrazy budou vystaveny, 
na Těšnově, či na Vítkově, 
nebo na břehu Vltavy to moc 
nevypadá. 
Spíš se to jeví tak, že roz-
sáhlé dílo našeho před-
ního secesního malíře 
se stalo jen záminkou, 
jak z veřejných rozpočtů 
vytáhnout peníze. 

SN 2/2017

Petr Burgr, jeho glosa

PETR BURGR 
Člen vedení 
Spolku občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hrad-
čan. Bydlí na 
Malé Straně, na 
Staré Město chodí 
do práce.

Skříň pro 
bezdomovce

Podzemní Praha, tajné plány chodeb 
a doba Templářů  

Vážená redakce, 
děkujeme za skvělý rozho-
vor s vynikající pedagož-
kou Evou Kröschlovou a ta-
ké za všechny ty úžasné fo-
tografi e.

Čtenáři, studenti 
a pamětníci



KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Žádný vtip o Chucku Norrisovi není vtipný. Chuck 
Norris spolehlivě zabije každou pointu.
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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!

Děti, přihlaste se do 
pěvecké soutěže

Zpěváci od 6 do 19 let, 
přihlaste se na Pražský 
pěvecký festival. Do kon-
ce února zašlete video 
s písničkou v češtině. 
„Děti čeká workshop 
a pak dostanou svou čes-
kou píseň, kterou nahrají 
v profesionálním studiu,“ 
řekla novinám organizá-
torka festivalu zpěvačka 
Eva Kleinová. www.nase-
hudba.cz.

Václav Neckář zpívá 
pro Mathildu

5. dubna ve Stavovském 
divadle pořádá Nadační 
fond Mathilda slavnostní 
Koncert, na kterém zazpí-
vá V. Neckář s kapelou 
Bacily. Večerem provází 
E. Holubová. Sólisté vy-
stoupí bez nároku na ho-
norář. Výtěžek poputuje 
na výcvik vodicích psů 
pro nevidomé.

Mecner vystavuje 
Něžná cvičení

Sympatický fotograf Mi-
chal Mecner vystavuje 
v malebné galerii Analo-
gue ve Vlašské 10 kolekci 
platinových tisků s názvem 
Něžná cvičení. K vidění 
od 24. 2. do 18. 3. Více na 
www.michalmecner.com.

Autorské čtení 
v Dobré trafi ce

23. 2. od 20 h v Dobré 
trafi ce na Újezdě 37 pro-
běhne autorské čtení. 
Ivan Dvořák čte z knih 
Report a Bezčasí. Rezer-
vace na tel.: 732 852 364.

Pecková bude 
Mackie Messer 

Velkolepá kabaretní revue 
Wanted k vidění od 11. do 
25. 4. v Lucerně. Dagmar 
Pecková jako Mackie 
Messer. Bratři Cabani 
se ujali scénografi e a režie. 

Eva
Kleinová, 
zpěvačka

Michal
Caban, 
režisér

Divadélko Romaneto 
slavilo narozeniny
Cestovně pružinové Divadélko 
Romaneto z Prahy 1 oslavilo se 
svými FanKlubáky, návštěvníky 
a příznivci patnácté výročí 
souboru Vodnickou pohádkou 
v divadle Semafor. Děkujeme 
a gratulujeme!

Václav 
Neckář, 
zpěvák

Kontakt: offi  ce@houseservices.cz

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.

K

Kulturní nást ěnka    
ÚNOR - BŘEZEN

Koncert - Čt 16. 2. ve 20 h - OLD-
ŘICH JANOTA - Dobrá trafi ka, Újezd 
37 - Přijďte na koncert písničkáře, ky-
taristy - Rezervace vstupenek: 732 852 
364, více na: www.dobratrafi ka.cz
 
Akce - So 18. 2. v 10 h - GALASOVA 
CYKLOJÍZDA -  Sraz Folimanka, pod 
Nuselským mostem - Trasa: Vršovické 
nádraží, Francouzská, cíl rest. U Švejka 
na Betlém. n.  www.galas.borec.cz

Koncert - So 18. 2. od 19 h - MIKEY 
BAND - Klub restaurace U vodárny, Ko-
runní 75, Praha 2 - Bluegrass a country 
kapela z Plzně. Nenechte si ujít pohodo-
vý večer. Tip Staroměstských novin!

Divadlo - 18. 2. v 20 h a 19. 2. v 17 h
 - KOUZELNÝ CIRKUS - Národní 

divadlo, Nová scéna - Laterna magika. 
Legendární inscenace o putování za ne-
smrtelnou krásou.

Dětem - PRAŽSKÝ PĚVECKÝ FES-
TIVAL - Pro děti od 6 do 19 let. Pěvecká 
soutěž. Do konce února se přihlas a zašli 
své video s písničkou v češtině. Více info 
o soutěži na: www.nasehudba.cz

Výstava - Do 18. 6. - LOVCI LEBEK - 
Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 1 
- Výstava exotického ostrova Nová Gui-
nea, který je často spojován s děsivými 
praktikami, jakými je lov hlav.

Galasovy 
cyklojízdy

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
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Pro líné Ještě línější
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Franz Kafka: Proměna (52.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř -  brouk zápasí s rovnováhou o život a slitování

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

„Maminko, maminko,“ 
řekl Řehoř tiše a vzhlédl 
k ní. Prokurista se mu na 
chvíli docela vytratil z my-
sli; zato neodolal a při po-
hledu na vytékající kávu 

několikrát naprázdno 
chňapl čelistmi. Z toho se 
matka znovu dala do kři-
ku, utekla ze stolu a padla 
do náručí přibíhajícímu 
otci. Ale Řehoř neměl teď 
kdy na rodiče; prokurista 
byl už na schodech; s bra-
dou na zábradlí se ještě 
naposledy ohlédl.

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.

www.malostranskenoviny.euBrouk prosí matku o milost

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, kde žil a dne 
21. listopadu 1870 zemřel 
básník Karel Jaromír Erben? 
Nápověda: Hledejte tam, 
kde je dobré víno.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Minule: Indián z Karlova mostu je
ze sousoší sv. Františka Xaverského
(5. vlevo, když jdeme ze Starého 
Města). Správně: Jiří Nesvatba

STRUČNÁ TIRÁŽ
Staroměstské noviny 
únor 2017 / VIII. ročník

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

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

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Pokračování příště

Slavné ženy
Staré Město, první Barunka

Nataša Tanská 

Nataša Tanská (1929 - 
2014). Dědeček byl profe-
sorem hudby a malé Nata-
še se velmi věnoval. Staré 
Město znala dokonale. Při 
letní návštěvě koupaliště 
ji oslovil režisér František 
Čáp (1913 – 1972) a záhy 

přišlo pozvání na zkoušky 
poetického fi lmu Babič-
ka (1940). Nataše se spl-
nil sen. Až do smrti byla 
spjata s postavou krásné 
Barunky. Její začínající 
kariéru však poznamena-
lo vážné onemocnění.

Terezie 
Brzková, 
babička

Nataša 
Tanská 

roku 2010
Herectví jí bylo 
Sultánem i Tyrlem

František 
Čáp, 

režisér

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.
●70letý ZTP - vozíčkář, 
vdovec z Prahy hledá 
ženu, která se cítí osamo-
cena. Tel.: 792 489 468.
●28. března by se dožila 
70 let moje milovaná man-
želka Božena Maturová.  
Odešla tam, odkud již není 
návratu. Stále vzpomínám. 
Jan Matura.
●Žena hledá jen pro 
sebe zařízenou garsonku, 
pokoj, byt i s televizí v do-
sahu MHD na klidném 
místě v Praze. Spěchá. 
Potřebuji nájemní smlou-

vu. Email: skopalova@
volny.cz, tel.: 728 269 
337, 722 053 933. 
●www.harmonicke-
masaze.cz Markéty Háj-
kové. Tel.: 773 971 773. 
●Malíř a karikaturista 
Jan O. Matura děkuje 
všem za přání k 70. naro-
zeninám.  
●Chybíš mi, co bych to 
tajil. Hladit chtěl bych tě 
od večera do svítání. Lás-
ka není jen výsadou mládí. 
Vrať se. Čekám tady. Katce 
JOM. Tel.: 608 602 731.

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

Další informace na www.internet-praha1.cz

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

info@pvip.cz

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

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

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz



Příští číslo vyjde
15.března

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

Pavla a Olga Michálkovy, 
Pavla & Olga 

Fashion Gallery
„Abychom zjistily, zda 
není v revíru škodná.“ 
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BRUNO
Foto poslala 

Jana Miláčková
ze Starého Města

NA ZIMNÍM HONU: „Nuže, Berto, jaká je kořist?“ „Báječná!“ 
„Jelen, srnec, nebo snad divočák?“ „Velkopodnikatel Kamenský.“

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

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

JAPONSKÝ TURISTA
Karatista

...modré okén-
ko za to, že furt 
jezdí, i když ho 
v Praze vždyc-
ky odrbou.

Tip: Redakce

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).  Cen-
trum 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. Restau-
race 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 Coff ee 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, Sofi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 
174/23. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie  U Zlatého 
kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Baráčnic-
ká 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.

odběrních míst49

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

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


