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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. 3/ roč. VIII
15. březen 2017 NOVINY

NEZÁVISL
É

Staroměstské 
servírky

MLADÁ PANÍ LÍBA
z hostince U Rotundy, Karolíny 

Světlé 17, připravila výborné 
vepřové kostky na paprice 

s rýží za 89 Kč.

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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Více str. 5 Str. 2-3

POUŤ 
ZVONU 

VÁCLAV

POLICEJNÍ RAZIE 
NA RADNICI 
PRAHY 1
Šéf fi nančního výboru ve vazbě ●
Starosta pod tlakem ● Národ-
ní centrála proti organi-
zovanému zločinu 
v akci ● Kdo za 
tím vším

str. 6-7

Z Hradu 
do sv. Havla TRIK NEBO 

SELHÁNÍ?

Privatizace 
nemocnice 

Na Františku

KAUZA

MČ Praha 1

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

ZATÝKÁNÍ
VÝSLECHY
CHOBOTNICE

stojí?
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inzerceinzerce

Bylo milé po čase 
navštívit chrám 
sv. Víta a zjistit, že 
uprostřed má obří 
hrobku Habsburk, 
jehož matka se 
jmenovala Šílená.

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

Počasí 

Jednou větou

Nové zprávy ze Starého Města

Národní - Při sochař-
ské soutěži o portrét 
Karla III. Schwarzenber-
ga byla mezi předlohový-
mi fotografiemi i jedna 
s Bedřichem Schwarzen-
bergem. Sochař Michal 
Blažek vytvořil bystu po-
dle ní a žádá anulování 
soutěže. Spolek sochařů 
se zdráhá.

Popletli si 
Karla

Anna Marie 
Höppnerová (7) 

Mluvčí mladé 
generace

„Co to je? 
Aha! 

Tak to ne. 
A ani to nikdy 

neudělám!“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Nelžu, 
nekradu, 

nepodvádím, 
neuplácím.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„A dali jste 
někdy 

svým dětem 
pohlavek, nebo 

přes zadek?” 

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Uplácíme 
sousedovic kočku 
lahůdkami, aby 

k nám chodila na 
návštěvu.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Ještě 
nikdy, 

ani oplatek.“

Dali jste někdy 
úplatek a komu?

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Dal. Kus buřta. 
Štěněti, 

aby si hrálo 
s mými 

dcerami.“

Maršmeloun 
má zelenou

Staré Město - Obytný 
dům, tzv. Maršmeloun, 
po mnoha tahanicích do-
stal zelenou. Jisté je, že 
nebude růžový. 

Na Františku - Prohra, 
nebo příprava na prodej? 
Nemocnice Na Františku 
se potýká s finančními 
problémy. 
Radnice P1 (nemocnice je 
majetkem městské části) 
teď shání někoho, kdo by 
do nemocnice investoval 
a podílel se na jejím říze-
ní. Jde o zvláštní rozhod-
nutí, protože ještě nebyly 

vyčerpány všechny mož-
nosti (investice do labo-
ratoří, jejichž služby si 
musí nemocnice kupovat, 
výměna vedení atd).
Radnice tímto rozhod-
nutím (1. 3.) vlastně říká, 
že na to nestačí. A jako 
by náhodou právě v tuto 
dobu skupuje investiční 
skupina Penta nemocni-
ce po celé zemi...

ANO: 51 %, NE 49%
Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v obdo-
bí od 6. 3. do 13. 3. 2017, 
m. j. na odběrních místech 
Staroměstských novin. Do-
tazováno 100 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

Nejvíce automatů na 
obyvatele má Praha 1, 

druhý je Mikulov
Ráj hazardu! Rekordních 46 
automatů na tisíc obyvatel má 
Praha 1.  Na druhém místě v ČR 
je Mikulov (necelých 45), třetí je 
Aš (24 hracích strojů registrova-
ných u ministerstva financí). Vy-
plývá to z nové studie Nadační-
ho fondu proti korupci. Pikantní 
je, že u vesla je v Praze 1 strana 
TOP 09, která se tváří jako ne-
smlouvavý kritik hazardu.

BŘEZEN
Březnové slunce 
má krátké ruce

11 °C

Epopej boduje
Slovanská epopej je nyní 
vystavována v Japonsku, 
kde budí obrovský zájem 
veřejnosti.

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.

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

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

Telefon:
224 227 227

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

Filip Šebl, 
váš řemeslník 
ze Starého Města
Volejte: 774 525 421

Instalatérské, topenářské 
a výškové práce

●70letý ZTP - vozíčkář, 
vdovec z Prahy hledá 
ženu, která se cítí osamo-
cena. Tel.: 792 489 468.
●Domácí řemesl. práce 
všeho druhu. Rychle, spo-
lehlivě i příjemně. J.Doksa-
nský. Tel.: 702 063 224. 
●Vyšehrad, taneční sku-
pina, přijme dospělé zá-
jemce. Trénujeme čtvrtky 
od 18 do 19.30 h, ZŠ Ned-
vědovo nám. Tančíme ve 
stylu I. Duncanové. Info S. 
Kubová, tel.: 723 153 505.
●Vyšehlas, sbor pro do-

spělé, přijme zpěvačky a 
zpěváky. Zpíváme vícehlas-
ně písně od středověku až 
po současnost. Zkoušky 
pátky od 19 do 20.30 h, ZŠ 
Vratislavova 13. Info S. Ku-
bová, tel.: 723 153 505.
●Žena hledá jen pro 
sebe zařízenou garson-
ku, pokoj, byt i s televizí 
v dosahu mhd na klidném 
místě v Praze. Spěchá. Po-
třebuji nájemní smlouvu. 
Email: skopalova@volny.
cz, tel.: 728 269 337, 722 
053 933.

MĚLO BY PO ZATČENÍ ZASTUPITELE 
NÁSLEDOVAT ODVOLÁNÍ STAROSTY?

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
staromestske-

noviny.eu

Staroměstská 
kuchařka

Snímek poslala 
Jana Čermáková,

Staré Město

Babiččin 
štrůdl

Tyto noviny vycházejí 
na území Nového Města, 

tedy  ZDE

STARÉ 
MĚSTO

Nemocnice N a Františku je na dně,
hledá se spa sitel, nebo, ehm, kupec?
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inzerce

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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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1917

Slečna Jiřina při své slavné 
produkci. Krátce poté snesla.

MÍSTNÍ PŘEBORNICE 
V IMITOVÁNÍ SLEPICE

DANIEL 
HODEK
(ČSSD) 

Má nemocnici 
Na Františku 

za MČ Praha 1 
v gesci

ROBERT 
ZELENÁK

 Ředitel 
nemocnice 

Na Františku 
jmenovaný MČ 
Praha 1 (2013)

VEDENÍ TÁPE?

Nemocnice Na Františku. 
Radnice MČ Prahy 1 na ni 
doplácí až 50 milionů ročně.

80 tisíc pacientů 
zde ošetří za rok

Nemocnice N a Františku je na dně,
hledá se spa sitel, nebo, ehm, kupec?
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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 Celetná ulice (pohled od Prašné brány)
1958 Dnes
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Díllna v Říčné 11 
v plné sestavě

VÍTE, ŽE: Tramvaje zmizely z Celetné, Pařížské a Staroměstského náměstí v roce 1960.

ŘÍČNÍ 11: VÝPOVĚĎ ZRUŠENA 
POD TLAKEM VEŘEJNOSTI! 
AROGANCE MOCI VZALA RYCHLE ZPÁTEČKU

Z D
RUHÉH

O 

BŘEH
UCO NOVÉHO 

V REDAKCI

REDAKCE Staroměstských no-
vin se letos zúčastnila Malostran-
ského masopustu v novém slo-
žení - s čerstvou redaktorkou, fen-
kou Denisou, která dělá korektury.

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

MARTIN 
BOUDA
(litograf 

ze slavné dílny 
v Říční 11)

Statečně vybojo-
val proti aroganci 
moci zachování 

slavné dílny. 

&Vítěz Poražený

MĚSTSKÁ 
ČÁST

PRAHA 1
Obrovský ostuda 

se zatčeným 
zastupitelem 
Skálou (ODS) 
padá ne celou 

radnici...

Krátkozraký 
revolucionář

Mír bez 
postranních 

úmyslů

Detektivka Mrštná psí 
detektivka

JIŘÍ 
LÍPA

MATĚJ 
BOUDA

TOMÁŠ 
SVOBODA

MARTIN 
BOUDA

MALOSTRANSKÉ 
NOVINY. Krátce po
zveřejnění kauzy díl-
ny v Říční 11 radnice 
vzala rychle zpáteč-
ku a podivnou výpo-
věď zrušila.  

MALOSTRANSKÉ 
NOVINY.
zveřejnění kauzy díl-
ny v Říční 11 radnice 
zveřejnění kauzy díl-
ny v Říční 11 radnice 
zveřejnění kauzy díl-

vzala rychle zpáteč-
ku a podivnou výpo-
věď zrušila.  

TABULE HANBY: 
RADA MČ PRAHY 1
JAK RADNÍ HLASOVALI O ŘÍČNÍ 11

Oldřich 
Lomecký, 
TOP 09,

kontrover- 
zní starosta

Jan
Votoček, 
TOP 09, 

privatizace, 
nájemné

Richard 
Bureš, 
ODS,

informatika, 
doprava

Tomáš
Macháček, 

TOP 09,
byty, 

pronájmy

Ivan
Solil, 
ČSSD,

kriminalita, 
kamery

Daniel
Hodek, 
ČSSD, 
obchod 
a služby

Filip
Kračman, 
TOP 09, 
kultura, 

sport

Eva
Špačková, 

ODS,
školy, 
spolky

VÝPOVĚĎ

NEPŘÍTOMEN

Tak tohle jim nevyšlo!  Za 
pokusem o výpověď legen-
dární Litografi cké dílně 
v Říční 11 stojí snaha staros-
ty zlikvidovat Staroměst-
ské, Malostranské a No-
voměstské noviny. SN to 
řekl zdroj z radnice.
Starosta Lomecký (TOP 09) 
si prý usmyslel, že tyto no-
viny se tisknou právě tam. 
Protože však jde o holý 

nesmysl, lze se domnívat, 
že šlo o záminku.  Ve sku-
tečnosti je ve hře lukrativní 
prostor před dílnou, kde 
má stát soukromý hotel.
Po masivním odporu veřej-
nosti, mnoha spolků (Hol-
lar), hrozbě demonstrací 
a především aktivitě opo-
zičních zastupitelů Petra 
Hejmy (Starostové), Petra

Burgra (Lidovci) a dal-
ších,  vzala rada MČ Pra-
hy 1 své rozhodnutí zpět 
a výpověď zrušila. Dílna, 
kde tisknou svá díla ve-
likáni českého výtvar-
ného umění, zůstane 
zachována. 

AROGANCE MOCI VZALA RYCHLE ZPÁTEČKU

MČ Praha 1

VÝPOVĚĎ VÝPOVĚĎ VÝPOVĚĎ

VÝPOVĚĎ VÝPOVĚĎ VÝPOVĚĎ



POUŤ ZVONU VÁCLAV 
Z HRADU DO SV. HAVLA
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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

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.

Kostel sv. Jakuba
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Dobrý den, 
posílám Vám obrázek, který
mám spojený s milým zá-
žitkem v kostele sv. Jakuba. 
Vyprávěla jsem dětem pověst 
o zloději a useknuté ruce... 
Pak mi paní učitelky přinesly 
výkresy. Takže klobouk dolů, 
děti z mateřské školky Úhoni-
ce a jejich paní učitelky! 

Marie Breníková, 
Nosticova 6

POUŤ ZVONU VÁCLAV 
5

POUŤ ZVONU VÁCLAV POUŤ ZVONU VÁCLAV 

Předání kasičky s vybranými pří-
spěvky na zvon Václav v rámci 
třech baletních představení Ta-
neční konzervatoře Praha na pod-
poru sbírky na zvon. Na snímku je 
EVŽEN HART (vlevo) za Nadaci 
Charty 77 a JAROSLAV SLAVIC-
KÝ, ředitel Taneční konzervatoře 
Praha.

Nový zvon Václav zní 
u sv. Havla na památku 
prezidenta. Nad Prahou 
se v neděli 5. 3. v osm ho-
din večer poprvé rozezněl 
zvon Václav z kostela sv. 
Havla na Starém Městě. Ve 
slavnostním průvodu mu 
na cestu z chrámu sv. Víta, 
kde mu požehnal arcibiskup 
Dominik Duka, zvonily svý-
mi zvonečky stovky lidí.
Podobný počin se podařil 
v roce 2009 u stejnojmen-
ného zvonu na Malostran-
ské besedě díky tehdejšímu 
starostovi Petru Hejmovi.

Mše byla 
v katedrále 
sv. Víta

Umisťování 
zvonu na kostel 

sv. Havla

Nyní už zvon 
vyzvání Praze

Dagmar 
Havlová

Eliška 
a Václav

Převoz zvonu 
z chrámu 
sv. Víta

Koně se 
zvonem
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CHOBOTNICE NA RADNICI PRAHY 1: USEKLI 
JÍ HLAVU, NEBO TO BYLO JEN CHAPADÉLKO?

To jsou věci! Policie 
zatkla 28. února šéfa 
místní ODS a zastu-
pitele Martina Skálu 
u něj doma. 
Pak jeli ozbrojenci z Útvaru 
pro vyšetřování organizo-
vaného zločinu na radnici 
MČ Prahy 1, kde zapečetili 
kanceláře a zabavili stohy 
dokumentů. 

Martin Skála (ODS), blízký 
spolupracovník starosty 
Oldřicha Lomeckého (TOP 
09) a předseda finančního 
výboru radnice, je nyní ve 
vazbě. 
Skála sice čelí „jen“ pode-
zřejní z braní úplatku, ale 

problém je mnohem hlub-
ší. Úplatek ve výši 300 tisíc 
Kč měl vzít za to, že „zaří-
dí“ lukrativní pronájem 
nebytových prostor. Trh 
s nebytovými prostory má 
na radnici pod palcem sku-
pina kolem ODS a TOP 09. 
Policie tak zkoumá napoje-
ní zatčeného Skály na tyto 
struktury. Některé osoby 
už vyslechla. Vyšetřování 
běží na plné obrátky a není 
vyloučeno, že povede až do 
nejvyšších pater.

Razie a zatčení zastupitele 
ODS Skály přišlo jen pár 
měsíců poté, co pražská 
policie zahájila vyšetřo-

vání pletich při privati-
zaci 23 bytů MČ Prahy 1 
(v souhrnné ceně takřka 
čtvrt miliardy Kč). Vedoucí 
tiskového oddělení praž-
ské policie Andrea Zoulová 
Staroměstským novinám 
sdělila: „Vyšetřování kri-
minalisté již formálně 
ukončili. To však samo 
o sobě neznamená, že se 
policie přestala danou věcí 
zabývat.“
Také v kauze pletich šlo 
o to, že kdosi „zevnitř“ sli-
boval, že to u vedení radice 
„zařídí“.
Starosta Lomecký zatím 
odmítá obě kauzy veřejně 
komentovat. Mohlo by se 
zdát, že se smyčka utahuje.

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). 

Ovací ve stoje se dočkal 
Svatopluk Karásek 26. 2. 
v zaplněném sále Diva-
dla na Vinohradech, když 
mu ministr kultury Daniel 
Herman předával titul Ry-
tíř české kultury.
Čtenářům Staroměst-
ských novin pak vzká-
zal: „Díky panu ministrovi 
za jeho poctu. Je to ocenění 
mého celoživotního díla. 

Ale jak říká přísloví: Svět-
ská sláva, polní tráva. 
Je mi 75 let a setkáme 
se u brány Nejvyššího. 
Chce to milost a dost.“
Sváťa byl úžasný. Pečli-
vě vypočítal všechny, kte-
rým vděčí za ocenění a mi-
mo jiné řekl: „Někdy bý-
vám trochu srab, ale 
teď jsem rytíř bez bázně 
a hany.“

Titul Rytíř kultury dostali 
též bratři Čapkové, Karel 
Pecka, Pavel Tigrid, Otmar 
Oliva a Ed Vokurka. Titul 
Dáma kultury obdržely 
Zuzana Růžičková, Marie 
Svatošová, Dagmar Šimko-
vá a Růžena Vacková. Ti-
tul Mecenáš dostal Vilém 
Hejl a Leoš Válka.
Mezi hosty byl i oblíbený 
radní pro kulturu Jan Wolf.

Jak se stal Sváťa Karásek Rytířem

Sváťa přebírá titul 
Rytíře kultury 
od ministra D. Hermana
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ZATČEN ŠÉF MÍSTNÍ ODS A PŘEDSEDA 
FINANČNÍHO VÝBORU MARTIN SKÁLA

Na zasedání zastupitelstva 1. března 
2017 se v kauze dílny v Říční 11 ode-
hrálo toto (citujeme stenozáznam):
Zastupitel Petr Hejma: „Pane sta-
rosto, navštívil jste někdy osobně před 
hlasováním o výpovědi tento unikátní 
prostor a seznámil se s jeho provozem?“

Starosta Lomecký: „Dílnu jsem na-
vštívil, argumenty jsem vyslechl.“
Staroměstské noviny se tedy zeptaly ve-
doucího dílny v Říční 11 pana Martina 
Boudy, zda ho starosta Lomecký v dílně 
navštívil. Martin Bouda: „Ne, pan Lo-
mecký mě nikdy nenavštívil.“

STAROSTA PŘISTIŽEN PŘI LŽI

Razie

Pletichy
BUDE STAROSTA 

LOMECKÝ ODVOLÁN?
...NEBO ODSTOUPÍ SÁM? Příští 
zastupitelstvo se koná 4. dubna
Skandální situace na radnici vyvolává silné znepokoje-
ní nejen v řadách opozice, ale i ve vládnoucím slepen-
ci, (TOP 09, ODS a ČSSD). Podle zákulisních zpráv 
chce opozice vyvolat na příštím jednání zastupitelstva 
(4. 4. na Žofíně) hlasování o důvěře, které má vést 
k odvolání starosty Oldřicha Lomeckého. Zastupi-
telstvo má 25 členů, opozice má 12 hlasů (Starostové, 
Lidovci, Nezávislí...). 

Na radnici zasahoval 
Útvar pro odhalování 
organizovaného zločinu
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CHOBOTNICE NA RADNICI PRAHY 1: USEKLI 
JÍ HLAVU, NEBO TO BYLO JEN CHAPADÉLKO?

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

„Nemáte almužničku? Jsem dramatický 
umělec.“ „To vidím.“

Konec. Nové příště

„Nic platno, stará. Musíš mě namazat, 
abych šel do postele namazanej.“

„To odklízení sněhu mě baví. Co já už tam 
našel známejch!“

Kalendárium 
Starého Města

Rudolf 
Piskáček
SKLADATEL

Ludmila 
Freiová

SPISOVATELKA

BŘEZEN

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

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

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

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

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

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

Zdeněk 
Liška

SKLADATEL

Josef 
Šimánek

BÁSNÍK
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MICHAL VALENTA
(ODS) 
Šéf druhé místní ODS, bývalý místo-
starosta. Předseda komise pro obchod 
a služby, poradního orgánu Rady P1. 
Blízký spolupracovník zatčeného Ská-
ly (sedí ve stejné kanceláři). Policie se 
prý po zatčení Skály o něj také zajíma-
la. Byl vyšetřován už v roce 2010, když 
údajně „přihrál“ příbuzným několik 
obecních bytů.

TOMÁŠ 
MACHÁČEK

(TOP 09) 
„Začíná“. Radní P1 
pro majetek a bytovou 
politiku. Ozbrojenci út-
varu proti organizo-
vanému zločinu mu 
v souvislosti se zatče-
ním Skály na radnici 
zapečetili kancelář, za-
bavili dokumenty, vy-
slechli ho.

FILIP DVOŘÁK
(ODS) 
Stranický nadřízený Skály a Valenty. 
Bývalý starosta, je považován za klíčo-
vého zákulisního hráče na P1. Policie ho 
vyšetřovala kvůli bytu v Pařížské (2002). 
Se starostou Lomeckým ho úzce spojuje 
mnoho aktivit (například podzemní garáže 
u nemocnice Na Františku atd.).

MARTIN 
SKÁLA

(ODS) 
Místní šéf strany, zastupitel, před-
seda fi nančního výboru radnice 
P1. Momentálně ve vazbě. Pro-
pojen se starostou Lomeckým 
nejen pracovně, ale především 
skrze pány Dvořáka a Valentu 
(ODS), s nímž sdílel kancelář. 

Městská část Praha 1 je nejbohatší pražskou měst-
skou částí zejména díky nadstandardním příjmům 
z pronájmu obchodních prostor. Jen v privatizaci bytů 
se točí stamiliony korun. Ještě nikdy se však nesta-
lo, že by policie v této souvislosti zasahovala pří-
mo na úřadě a došlo k zatýkání - až nyní za starosty 
O. Lomeckého. Policie nyní zkoumá možnost, zda šlo 
o organizovanou skupinu, či pochybení jednotlivce.

?

OLDŘICH 
LOMECKÝ

(TOP 09) 
Kontroverzní starosta. Sta-
tutárně odpovídá za  chod 
radnice. Má pracovní i jiné 
vazby s místním vedením 
ODS, především exstaros-
tou Dvořákem (záliba v pod-
zemních garážích atd).
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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).

POŘÁDÁME
● Pá 31. 3., 17.17 h
Čajovna Nerudova 19.  
Toulka k Happe Kampa-
-Malá Strana Střed Světa. 
PODZEMÍ Strahovské 
brány + Hradeb Menšího 
Města (II) 18 h posezení 
v Restauraci Baráčnická 
rychta (historie). Dolů 
podle potoka k dalším 
Středům Kampy. 
(Dr. Hůlek, Dr. Kučera)
● So 1. 4., 11 - 13.30 h
V rámci Happeningu 
Kampa - MS Střed Světa
Toulání kolem Kampy 
i s dětmi: Nové galerie + 
Litografi cká dílna Říční 11 
(zde sraz).
● Út 4. 4., 16.16  h
Dozvuky Kampy Středu 
Světa: Toulka Kolumbií 
a Kampou  se šamanem 
Azdrubalem Torresem.
Sraz v kostele sv. Jana 
Křtitele Na prádle (vede 
A. Antonovičová).
● Út 25. 4., 17.17 h
Komentovaná prohlídka 
výstavy v Domě U Zla-

tého prstenu v Týnské 6 
-  PRAHA KARLA IV. 
● Čt 11. 5., 16 h 
BĚHÁNÍ PETŘÍNEM
● 2. - 4. 6. 
Skautský tábor Miličín 
s Muzikanty z Kampy
● Čt 22. 6. 
VI. PROSTŘENÝ STŮL 
pro Konzervatoř Jana 
Deyla.

DOPORUČUJEME
● Čt  23. 3., 17.17 h
IX. Konference Kampa -
- Malá Strana Střed Světa 
- KINO 64 U HRADEB, 
Muzikanti z Kampy.
● So 1. 4., 14 h
V parku IX. Happening 
Kampa - Malá Strana 
Střed Světa - viz plakáty.
● 20 h 
XXXVIII. TURAS BÁL 
v Malostranské besedě 
● Ne 30. 4. 
Malostr. čarodějnice.
● Po 19. 6. 
Literární výlet Eugena 
Brikciuse.

Zveme na Konferenci 
KSS, opakovaně ko-
nanou pro povzbu-
zení a „zviditelnění“ 
této části Prahy. 
Setkání historiků, uměl-
ců, spisovatelů, politiků, 
spolků ale především ob-
čanů, které je každoroč-
ně zaměřeno na ochra-
nu historického území, 
genia loci Kampy a Malé 
Strany především. 
Z letošního programu 
Konference je vidět roz-
sah i zájem významných 
osobností pomoci tomu-
to úkolu, který společně 
celoročně prosazují četné 
kluby, spolky, společnos-
ti i jednotlivci.

Konference + Happening  Kampa -
Malá Strana Střed Světa již podeváté!

Každý rok je třeba če-
lit mnohým nepěkným 
útokům ze strany úřadů, 
podnikavých zlatokopů 
atd., které by toto úze-
mí nenávratně poniči-
ly. Zatím se za těch cca 
10 let snahy mnohému 
podařilo zabránit a tuto 
oblast i pro lidi vylepšit. 
Zachránil se park 
na Kampě (zatím) 
před tzv. revitali-
zací - rekonstrukcí 
za obrovské peníze 
(více než 100 mil.Kč), 
což by kácením, silni-
cí a velkými betono-
vými plochami zcela 
změnilo jeho klidnou 
podobu. Jistě by stačilo 

pár milionů Kč na opra-
vu trávníku, cest, zavla-
žení...

Na Malé Straně se 
ustavily další spolky 
a jejich programy a set-
kání v klubech i na 
náměstích vylepšují 
občanský život v jinak 

turisticky zaplněném 
městě. Infrastruktura 
chybí, ale lidi jsou tu, 

znají se a na ulicích 
a v parcích se setkávají 
se psy a malými dětmi. 
Také s přáteli, co tu již 
nebydlí, ale rádi sem 
docházejí i vícekrát 
týdně do hospůdek 
zpívat, do divadel a na 
koncerty do klubů, na 
výstavy i do nově otví-
raného Kina. 
Prostě tu jsou rádi, na 
ulici i v parku se po-

zdraví, což jinde v Pra-
ze není. Nyní vázne 
a prodražuje se za pení-
ze daňových poplatníků 
i oprava Werichovy vily. 

Došlo i k necitlivé-
mu kácení topolů na 
Kampě. Z důvodu po-
třeby další spisovny 
OU a v rámci výstavby 
obrovských garáží, se 
měla zavřít i Litogra-
fická dílna v Říční 11 
Martina Boudy. Je zde 
přes 80 let - evropský 
unikát! Na nátlak širo-
ké umělecké veřejnosti 
a opozičních zastupitelů 
od záměru upuštěno.
Na Konferenci ve čtvrtek 
23. 3. v Kině 64 U Hra-
deb a pak Happeningu 
v sobotu 1. 4. v parku 
Kampa se dozvíte více 
a vaše otázky další budou 
zodpovězeny...  -kuc-

Letní poloha, Kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy 
ve spolupráci se Malostranskými noviny, Hradčanskými včelami, MČ Praha 1, 

kinem 64 U Hradeb, Klubem Za starou Prahu, KC Kampa, Museem Kampa, Baráčníky, SOPMSH, 
Zlatou Prahou, KPGM, Klubem Šatlava, KampaNulou... pořádají a zvou na akci

IX. KONFERENCE 
KAMPA - MALÁ STRANA 

STŘED SVĚTA

● Moderují: E. Brikcius (J. Vomáčka) a J. Kučera st. ● Přednášet budou: 
J. Čep: Bydleme tu s rodinami, množme se! T. Drdácký: Veřejný prostor osobně, 

R. Biegel: Kampa - dopravní Střed Světa, H. Hlavatá: Malostranské domy v italských 
rukou, R. Händl: Maršál Radecký a Malá Strana, J. Kroča: Genius loci Malé Strany 
z pohledu astrologie, J. Hůlek: Proč vůbec Střed Světa, a na Kampě? ● O přestávce 
zahrají a zazpívají Pepa Kocůrek & Jiřka Šatlava ● P. Kvapilová: Kampa - Střed 
nové harmonie? M. Kotas: O zbytečném hašteření, O. Lomová: Kampa natura III, 
J. Smetana: Příliš mnoho zubů - autoři z MS, J. Šefranka: O Petřínské rozhledně 

a lanové dráze na ten vršek...
● Zdravice + diskuse: V. Hampl (Senát ČR), M. Bouda (Litografi e Říční), 

P. Burgr (KampaNula, SOPMSH), D. Dvořák (MB), M. Čakrt (Zlatá Praha, 
Klub Šatlava), P. Hejma (Baráčníci, St. Město), T. Oliva (SOPMSH, Hasiči), 

J. Pavliš (Vojanovy sady), J. Titlbachová (Hradčanské včely), 
R. Vopička (Malá Strana), M. Zenkl, P. Novotný, J. Kučera junior (Nové Město).

Od 20 h Muzikanti z Kampy. Vstupné 64 Kč

V KINĚ 64 U HRADEB, Praha 1, Mostecká 21

Čtvrtek 23. března v 17.17 h
(Od 17 h zápis a obsazení míst dole v kinosále)

Brána na Kampu
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Staroměstské noviny 
ÚNOR 2016

inzerceinzerce

Vážený 
pane starosto,
opravdu se mi nechce vě-
řit, že tak jednoduchá zá-
ležitost, jako je rozšíření 
svislého a vodorovného 
značení modré zóny na 
Pohořelci, není od září 
2016 - kdy toto řešení 
navrhl při mé osobní 
návštěvě vedoucí odbo-
ru dopravy MČ P1 a ani 
po vašem slibu ukončit 
tento problém do konce 
února 2017 - vyřešena.
Do schránek dostáváme 
výtisky Malostranských 
novin, kde je MČ Praha 1 
a Vaše osoba často kriti-
zována. Nemám rád vy-
řizování problémů přes 
tisk a média, ale po zku-
šenosti se zdlouhavostí 
naší kauzy, musím dát 
tomuto lokálnímu tisku 
v mnohém za pravdu.
S pozdravem  za všechny 
obyvatel Keplerovy ulice

Ing.Václav Wagner 
předseda SVJ 

Keplerova 215

Sociální sítě a sousedka na slonu
Když někdo v devadesátých 
letech ve sdělovacích pro-
středcích použil výraz soci-
ální síť, jisto jistě komento-
val tehdejší systém podpor 
v nezaměstnanosti, různých 
přídavků na bydlení, na po-
čet dětí v rodině a dalších 
sociálních podpor ze státní-
ho rozpočtu. V mnoha přípa-
dech se také jednalo o snahu 

tehdejších politiků zaujmout 
voliče přes již zmíněnou síť 
dávek sociálně potřebným. 
Uběhlo nějakých dvacet let 
a název sociální síť znamená 
úplně něco jiného. 
Můžete být léta na podpoře, 
nebo generálním ředitelem 
ČEZu, dnes jsme v sociál-
ních sítích chyceni všichni. 
Ti, co tvrdí, že ne, protože 

na Facebooku, nebo twitte-
ru nejsou zaregistrováni, se 
hluboce mýlí. Pouze se oka-
mžitě nedozvědí, jak se prá-
vě tváří sousedka na hřbetu 
slona, co jedl kolega dnes 
k snídani, nebo že kamarád 
musel jít se svým mazlíčkem 
k veterináři. 
Všichni jsme zahlceny, ně-
kdy zbytečnými informa-
cemi, které nás omotávají 
den co den do virtuálních 
a tím velice pevných sítí. Na 

druhou stranu nutno po-
dotknout, že to má i kladné 
stránky. Nebýt účinku so-
ciálních sítí, nemohla by se 
kulturní a občanská veřej-
nost tak rychle zorganizovat 
na obranu zachování uni-
kátní Litografi cké dílny lito-
grafa Martina Boudy, kterou 
po více než jednaosmdesáti 
letech nepřetržité činnosti 
chtěli radní Prahy 1 bez udá-
ní důvodu zrušit. 

SN březen 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.

Otevřený dopis 
starostovi

Vážená redakce,
je skvělé, že tak úžasné dílo 
jako Slovanská epopej má 
konečně šanci na důstojné 
místo.

Věrný čtenář P. K.



KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Kalendář Chucka Norrise po 31. březnu pokračuje 
přímo na 2. duben, protože z Chucka si nikdo apríl 
dělat nebude...
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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!

Mecner vystavuje 
Něžná cvičení

Fotograf Michal Mec-
ner vystavuje v maleb-
né galerii Analogue ve 
Vlašské 10 kolekci pla-
tinových tisků s názvem 
Něžná cvičení. Do 18. 3. 
www.michalmecner.com.

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. 
Bude to nářez.

Děti, přihlaste se do 
pěvecké soutěže

Zpěváci od 6 do 19 let, při-
hlaste se na Pražský pě-
vecký festival. „Do polo-
viny března zašlete video 
s písničkou v češtině,“ 
řekla novinám organizá-
torka festivalu zpěvačka 

Eva Kleinová. Více na 
www.nasehudba.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. 

Na zábradlí hraje 
v Komedii 

V divadle Komedie jsou 
kvůli rekonstrukci budo-
vy Divadla Na zábradlí 
k vidění představení to-
hoto souboru. Např. 27. 3. 
v 19 h představení Požit-
káři. Hrají: D. Kaplano-
vá, J. Plodková, M. Kö-
nig… Soubor bude hrát 
v Komedii i po celý duben.

Dagmar
Pecková, 
pěvkyně

Miloslav
König, 
herec

Básník Seifert 
ožívá ve Viole
Navštivte ve Viole na Národní 5. 
4. od 20 h představení Koncert na 
ostrově. Luděk Munzar „přivádí“ 
do Violy básníka Jaroslava Sei-
ferta. Dále v pořadu účinkují Jitka 
Hosprová (viola) a Emil Viklický 
(klavír). Nenechte si ujít!

Václav 
Neckář, 
zpěvák

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

257 531 839

K

Kulturní nást ěnka    
BŘEZEN - DUBEN

Dětem - PRAŽSKÝ PĚVECKÝ FES-
TIVAL - Pro děti od 6 do 19 let. Pěvec-
ká soutěž. Do poloviny března se přihlas 
a zašli své video s písničkou v češtině. 
Více info na: www.nasehudba.cz

Akce - So 18. 3. v 10 h - GALASOVA 
CYKLOJÍZDA -  Sraz Folimanka, pod Nu-
selským mostem - Trasa: Národní divadlo, 
Staroměstská, zoo, Roztoky. Cíl: Holešovi-
ce nádraží. www.galasovycyklojizdy.cz

Výstava - Do 18. 3. - MICHAL MEC-
NER: NĚŽNÁ CVIČENÍ - Galerie Ana-
logue, Vlašská 10 - fotograf vystavuje 
kolekci platinových tisků s názvem Něžná 
cvičení. www.michalmecner.com

Divadlo - Út 4. 4. ve 20 h - MALÝ 
PRINC - Divadlo Viola, Národní třída 7 
- Na čtení z Antoinových dopisů a vyprá-
vění z Malého prince zvou D. Kolářová 
a T. Pavelka. Režie L. Engelová. 

Divadlo - St 19. 4. v 19.30 h - KOME-
DIOMAT - Rock Café, Národní 20, di-
vadel. sál - Divadelní improvizace, plná 
veselých skečů, kterou ovlivňují diváci. 
Více na: www.rockcafe.cz

Výstava - Do 18. 6. - LOVCI LEBEK - 
Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 1 
- Výstava exotického ostrova Nová Gui-
nea, který je spojován s děsivými prakti-
kami, jakými je lov hlav. www.nm.cz

Galasovy 
cyklojízdy

Galerie 
Analogue

Když básně, 
tak turbo...

Seifert
Munzar

Info: Svatoslava Kubová, 
tel.: 723 153 505

Zpěv a tance 
pro dospělé

• Vyšehrad, taneční 
skupina, přijme dospělé 
zájemce. Tančíme 
ve stylu Isadory              
Duncanové. 

• Vyšehlas, sbor pro do-
spělé, přijme zpěvačky 
a zpěváky. Zpíváme 
vícehlasně písně od 
středověku  až po    
současnost.
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Franz Kafka: Proměna (53.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř -  brouk zápasí o život, kariéru a slitování

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

Ale Řehoř neměl teď kdy 
na rodiče; prokurista byl 
už na schodech; s bra-
dou na zábradlí se ještě 
naposledy ohlédl. Řehoř 
se rozběhl, aby ho pokud 

možno s jistotou dohonil; 
prokurista však musel 
něco tušit, neboť přesko-
čil několik schodů najed-
nou a zmizel; „hú!“ křičel 
však ještě, rozléhalo se to 
po celém schodišti. Bohu-
žel tento prokuristův útěk 
jako by teď dočista zmátl 
otce, který byl...

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.euProkurista na útěku

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, kde je na 
Starém Městě dům se zna-
mením bílého zajíce?
Nápověda: Hledejte tam, 
kde je dobré víno

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Minule: Básník Karel Jaromír Er-
ben žil a zemřel na adrese Michal-
ská 11. Je to hned vedle vinárny 
Blatnička. Správně: B. Hofman

STRUČNÁ TIRÁŽ
Staroměstské noviny 

březen 2017 / VIII. ročník
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Pokračování příště

Herečka Národního divadla
Marie Laudová

Marie (1869 - 1931) začí-
nala jako ochotnice v kar-
línském Pokroku. Od roku
1889 byla angažována do 
Národního divadla, kde 
soupeřila o role s Hanou 
Kvapilovou. Členkou či-
nohry Národního divadla 

byla do roku 1915, poté se 
stala oblíbenou pedagož-
kou. Její výuku zúročila 
např. Jiřina Štěpničková. 
Při výuce dbala na posa-
zení hlasu, podtext slov 
a vět a také pozorování 
lidí a jejich chování. 

Elmar 
Klos, 
vnuk

Jiřina 
Štěpničková, 

žačka
Lhostejno kde sedíte, 
dbejte na posazení hlasu

Hana 
Benoniová, 
kolegyně

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

Slavné místní ženy

Doporučuje Lucie Nestrašilová,
šéfredaktorka, Svět homeopatie.cz

OKÉNKO ZDRAVÍ

Začíná sezóna jarních pylů 
a s ní také první alergie. Pomů-
že nám homeopatie?
„Homeopatická léčba je vhodná pro 
pacienty trpící právě pylovou alergií, 
zvláště pak u dětí, je šetrná a účinná. 
Délka léčby je individuální, vždy záleží 
na konkrétním pacientovi a intenzitě 
jeho obtíží, kterou by měl zhodnotit 
zkušený homeopat,“ říká MUDr. Rena-
ta Sikytová, alergoložka, klinická imu-
noložka, odbornice v homeopatii. 

Jaká homeopatika jsou vhod-
ná pro pylového alergika?
„Základním lékem by měl být POUMON 
HISTAMINE 15C (dávkování: 2x až 4x 

denně 5 granulí), tento lék zmírňuje, až 
zcela zastavuje alergickou reakci. Dále 
pak homeopatické léky zaměřené na 
toleranci pylových alergenů, jedná se 
o POLLENS 15C při alergii na jarní pyly 
(preventivní dávkování: 10 granulí 1x 
týdně, měsíc před začátkem pylové se-
zóny, od prvních projevů alergie: 5 gra-
nulí každé ráno) a POLLENS de GRA- 
MINÉES 15C při alergii na seno, užívá 
se ve stejném dávkování. Do lékárničky 
bych doporučila přidat ještě homeopati-
ka na konkrétní projevy ALLIUM CEPA 
9C (lék z cibule) na alergickou rýmu 
a EUPHRASIA OFFICINALIS 9C (lék 
ze světlíku lékařského) na oční obtíže,“ 
radí MUDr. Sikytová.
.
 

www.svethomeopatie.cz

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

Jak na alergii pomocí 
homeopatik



Příští číslo vyjde
15.dubna

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

Seženete i v Brně

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 
BUDOU RÁDI! redakce@
staromestskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

DANA SYSLOVÁ, 
herečka

„Protože se mi líbí!“
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BÍGL BÁĎA
6 let, známý útěkář, 

k vidění u Karlova mostu.
Martin Mervart

NA PROCHÁZCE: „Bedřichu, Bedřichu. Ty nemáš žádný vkus! 
Jak si můžeš vzít k naší Fifi nce tak velký klobouk?

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

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

EVŽEN HART
Charta 77

Za realizaci ná-
padu na sbírku 
na zvonu Václav 
pro kostel sv. 
Havla (str. 5)

Tip: Redakce


