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Staroměstské
servírky

SLEČNA Šárka z proslulé Kávo-
varny Lucerna. V ruce má vonné 
presso s mlékem za pěkných 36 Kč.

Vyfoť (tajně) oblíbenou 
servírku a pošli fotku!
redakce@staromestskenoviny.eu

Tajemství 
jeho smrti 

P0PŘED

tYCHo v rozpuku (vlevo) cca v roce 1580. Vpravo jeho lebka dnes. Str. 6 a 7

Pohled do 
rakve str. 7

Co našli vědci v hrobě Tychona Braha

Josef Marie

Dr. Jiří Kučera
slaví šedesátiny.
GRATULUJEME!
Zdravici pacienta čtěte na str. 8

Miss 
pípa  

Žena, která umí 
přečíst věže Týna.

rozhovor s alenou 
Kupčíkovou na str.10

Betlém s Masarykem
Unikátní výstava betlémů v Muzeu Karlova mostu.
ZDARMA rodinná plavba s převoznickým punčem!Ježíšek

Společný projekt
Petr Hejma

65.625 Kč
Bravo! 65.625 Kč jsme vybrali ve spo-
lupráci s P. Hejmou na účet společ-
ného charitativního projektu. Str. 5

Kulturní tipy 
Události 2010

najdete na straně 9.

si připomenete na straně 10.

Ušetříte 
až tisíc 
korun!

Foto: Petr Havlíček

Lednové slevy 
inzerce 50 %

Platí do 31. ledna 2011

AKCE! Poloviční ceny inzerce do těchto novin. Volejte:
777 556 578 nebo pište: inzerce@staromestskenoviny.eu

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2011

sTAROMEsTsKE
NOVINY na číslo 902 11 30.

MN TRICET
Jako dobrovolnou platbu 

za tyto noviny pošlete SMS: 

30 Kč

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. 

Vychází vždy 15. dne v měsíci

redakce@staromestskenoviny.eu              tel. redakce: 775 949 557, inzerce: 777 556 578                 www.staromestskenoviny.eu

Cˇ íslo 8 / I
prosinec 1́0
Nejlepší noviny 
ve městě

10.000 VÝTISKU

®

Založeno v ordinaci r. 2010.
Tištěno na recyklovaném papíře.

redakce@staromestskenoviny.eu              tel. redakce: 
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   Úvodník
Už si píšete 
tyto noviny 

sami (skoro)
S

2  Zpravy
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Ondřej 
Höppner, 
šéfredak-
tor Staro-
městských  
novin



Jaké máte novoroční předsevzetí?Anketa

František 
Kreuzmann,
HEREC, DIvaDLO 
LItERa
Naslouchat 
lidem, kteří 
mně pomáhají 
v tom, abych 
na sobě 
pracoval.

Anna Marie 
Höppnerová, 
MLUVČÍ MLADÉ 
GENERaCE
Za nás, za 
mladé, mohu 
s plnou odpo-
vědností pro-
hlásit, že ne-
vím, co to je. 

obecní 
policajt 
Bohouš, 
KaMELOt SN
V novém roce 
stejně jako 
v minulém 
i před sto lety: 
V ulicích musí 
být pořádek.

Sněhulák, 
OPtIMISta MEZI 
SNĚHULÁKY NA 
STARÉM MĚSTĚ
Zjara, až tro-
chu zesílím, 
si seženu 
nějakou práci. 
Třeba 
v pekárně.

Jiřina 
Pavlíková,
REStaURaNt
U ZLATÉHO LVA
Více radosti
do mého 
života a víc 
si užívat vol-
ných chvilek 
štěstí.
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Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

loGaN „Pište si tyto 
noviny sami“ se ob-
jevil hned v prvním 

čísle Staroměstských no-
vin a vida!
rok se s rokem sešel a jář-
ku helemese: skoro čtvrti-
na příspěvků je od vás, od 
čtenářů. 
Je to velká čest. Ještě hor-
ší než noviny, které nikdo 
nečte, jsou noviny, které 
nikdo nepíše.
Pište tedy dál, fejetony, 
dopisy, tipy, co to dá, foť-
te, malujte ostošest, ať 
máme ten rok 2011 pěk-
ně pestrý a svěží.

   Úvodník

telefon redakce: 775 949 557 redakce@@staromestskenoviny.eu

Led prolomil střechu, 
střepy zranily tři děti

ŽOFín - Novým starostou 
Prahy 1 byl dne 30. listo-
padu zvolen Oldřich Lo-
mecký, který v čele stra-
ny TOP 09 s drtivou pře-
vahou vyhrál volby. 
„Je to obrovská důvěra,
která mě zavazuje,“ řekl
nový starosta dojatě po
svém zvolení, když pro
něj hlasovala i opozice.
Oldřich Lomecký vystří-
dal ve funkci Filipa dvo-
řáka (OdS), který odchá-
zí do opozice. doJetí nového starosty. 

Při rozsvěcení vánočního stromu 
na Staromáku omdleli dva lidé

SMrK je vysoký 20 metrů a vyrostl na Berounsku.

tArOMĚstskÉ nÁM. -
Tlačenice na pokraji 
paniky se strhla dne 

27. listopadu při rozsvě-
cení vánočního stromu. 
Přišel zřejmě rekordní 
počet lidí, odhaduje se 
až 50 tisíc. Po rozsvícení 
stromu se část lidí tlačila 
pryč a druhá zase dovnitř.
„u orloje došlo k srdeční 
zástavě u staršího muže 
a na rohu Staroměstského 
náměstí a železné ulice 
ke kolapsu mladší ženy,“ 
oznámila mluvčí záchra-
nářů Jiřina ernestová.

Kde seženete 
svého kapra

Novým starostou Prahy 1 
byl zvolen Oldřich Lomecký

dLOUHÁ - Kus ledu ulomil
dne 7. 12. ráno část skle-
něné střechy v průchodu 
u divadla v dlouhé. Střepy
zranily tři desetileté děti. 
dvě mají zhmožděnou 

hlavu, jedno zhmožděné
rameno. Záchranka je od-
vezla do nemocnice Na 
Bulovku. Podle jiných 
zpráv prolomil střechu 
u divadla těžký sníh.

Britský turista Tuffi n, na kte-
rého spadl roku 2003 na 
Staroměstském náměstí vá-
noční strom, vysoudil takřka 
milion odškodného.

Víte, že...

Nemocnice žaluje mladíka, 
který spadl ze sv. Václava

VÁCL. nÁMĚstí - Motol-
ská nemocnice chce za-
žalovat 24letého cizince, 
který v dubnu opilý spa-
dl ze sochy sv. Václava 
a těžce se zranil. 
Jeho léčba stála nemoc-
nici 130 tisíc korun. Při 
pádu utrpěl mnohočet-
ná zranění, ale za několik 
týdnů se zázračně uzdra-
vil a opustil nemocnici. 
Moldavan nebyl pojiště-
ný, zdržuje se na nezná-
mém místě.MLAdíK se zle potloukl.

Plejtvák zůstane viset 
v muzeu, aby vydržel
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Důležité 
telefony

Jaké bude počasí 

5°C-
PROSINEC: Zima jako na 
Sibiři, náledí, rampouchy.
Vánoce na sněhu: 80 %.

Číslo měsíce

65
Částku 65.625 Kč 
se podařilo vybrat 
na společný chari-
tativní projekt. Str. 5

Císlo měsíceCíslo měsíce

Obecné informace: ..................11 88 
Policie:..........................................158 
záchranka: ...................................155 
Hasiči:...........................................150 
Policie ČR (Staré Město), Bartolo-
mějská 14:......................974 851 220 
Staronová  synagoga:...257 533 117 
Akademie věd:................221 403 111

Recept dle 
Dobromily

Kapr pečený
Trhni a oškrabej kapra, přemej 
ho, dobře nasol, polož vespod 
na pekáč několik tříštěk, pak 
toho kapra na ně, aby nepřile-
hl, dej máslo pod něj, pokráje-
nou cibuli, trochu dymiánu, ce-
lého pepře, podlej trochu stud-
ničné vody, trochu octa...

Více najdete na internetu

AdresY kÁdí s kAprY
28. října č. 3...... 21. - 23.12.
Národní č. 17.....20. - 23.12.
Národní č. 26.....15. - 24.12.
Na Poříčí č. 27...20. - 23.12.
Spálená č. 53.....21. - 23.12.
Havel. tržiště.....20. - 23.12.
N. republiky.....18. - 24.12.

StArÉ MĚSto: SN oslovily 
rybáře a zjistily, že ani le-
tos by ceny kaprů neměly 
překročit 100 Kč za kilo. 
rybáři se shodli, že kap-
ři jsou kvůli počasí men-
ší než loni.

VÁCLAVskÉ. nÁM. - Obří
kostra plejtváka přečká 
opravu budovy Národní-
ho muzea připevněná ke 
stropu jednoho ze sálů. 
Stěhování by nevydrže-

la, po 118 letech je zchát-
ralá. Opravy muzea zač-
nou koncem roku 2011, 
trvat budou pět let. expo-
náty budou převezeny do 
Terezína a na Zbraslav.   
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inzerce

Nové zprávy
ze Starého Města

3 Zpravy

PRŮKOPNICE prudkých pohy-
bů krásná Květuše v Praze 1910.

Kráska
ze str. 3
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Betlém republiky a další 
v Muzeu Karlova mostu
ZDARMA plavba s převoznickým punčem

telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@staromestskenoviny.eu

StArÉ MĚSto - Strach z výbuchu 
granátu vyhnal obyvatele domu 
v Pařížské ulici. dělnící ho našli 
v podlaze při opravě bytu. Pyro-
technik zjistil, že granát nefungu-
je, tak se lidé vrátili do bytů. 

Granát strašil 
v Pařížské

B etlÉMY pro FaJNŠMe-
krY jsou v těchto 
dnech k vidění v Mu-

zeu Karlova mostu. už ty 
názvy: Betlém republiky
(viz obrázek), Vltavský
rybí betlém s Ježíškem

jako jikrou a akváriem 
v pozadí, Slaměný bet-
lém s postavami v život-
ní velikosti, Námořnický 
betlém zobrazující sku-
tečné žijící námořníky 
První Všeobecné Čluno-

vací Společnosti, Ptačí
betlém, africký betlém, 
nebo Betlém z kukuřičné-
ho šustí s tématikou stav-
by Karlova mostu. Tato 
unikátní výstava potrvá 
do 6. února 2011.

BetLÉM S PrezidenteM MASArYKeM, jeslemi ze šavliček a partyzány pochází zřejmě z roku 1930.

Josef

Ježíšek Osel

Marie

Tři králové

Návštěvou výstavy 
ušetříte až 1.000 Kč

Při prohlídce betlémů 
dostanete zdarma lístek 

na rodinnou plavbu a punč.
Neplatí ve dnech 25., 26., 31.12. a 1.1.

Lednové slevy 
inzerce 50 %

Platí do 31. ledna 2011

AKCE! Poloviční ceny inzerce do těchto novin. Volejte:
777 556 578 nebo pište: inzerce@staromestskenoviny.eu

prac. dny 12 - 18 h, so 12 - 17 h.



4  Zpréavy

inzerce

novinky z míst. pohostinství

Jazz time, Krakovská 19
Ve všední dny obědové menu 120 Kč s polévkou 
a s dezertem. Jadranské speciality. Každý večer 
živé koncerty. Více: www.jazztime.cz.

3 

Co je nového ve vašem podniku volejte na tel. č. 777 556 578

Nové zprávy
ze Starého Města

stArÉ MĚstO - Policie na-
vrhla obvinit v souvislosti
s loňským pádem domu 
v Soukenické další dva za-
městnance stavební fi rmy. 
Pod troskami domu ze-
mřeli dva Bulhaři, jeden 
ukrajinec a Moldavan.

Pád domu 
v Soukenické

nÁrOdní MUZeUM - Mrt-
volu muže (27) ob-
jevila hlídka městských 
strážníků dne 20. 11. v ka-
nále v těsné blízkosti bu-
dovy Národního muzea. 
Zřejmě šlo o narkomana, 
nešlo o vraždu.

MRTVÝ MLADÍK 
POD MUZEEM

stArÉ MĚstO - Na Kozím 
plácku si občané ve dnech
10. - 12. 12. pochutnali na
jitrnicích a ovaru. Zpívaly 
se koledy, pojídaly sladké 
a slané placky, odvážnější 
pili medovinu.

Prase na 
Kozím plácku

Když dítě, 
tak s čepicí
stArÉ MĚstO - Je hlubo-
ko pod nulou, padají re-
kordy a pražská záchran-
ná služba radí: „děti musí 
nosit čepici, hlavou uniká 
až třetina tělesného tepla.“

Když upad-
neš, zavolej 
V případě pádu na ledě
rychle zavolejte na ma-
gistrát paní Grünerové, 
telefon 236 002 736.V Dlouhé ul. řádila šílená 

stařena s velkým nožem
stArÉ MĚstO - Pobíhala
po domě s nožem a hro-
zila sousedům, že nejdřív 
pozabíjí je a pak sebe. Na 
místo přijely dvě po zuby 
ozbrojené policejní hlídky, 

kterým se podařilo spoje-
nými silami stařenu (78) 
zastavit. Podle lékaře šlo 
o náhlou psychózu, která 
mohla souviset s blížícími 
se vánočními svátky.

telefon redakce: 775 949 557 redakce@@staromestskenoviny.eu

Čtenář 
umělec

KreSBU Starého  Města 
poslala do redakce čtenář-
ka Lada Urbanová, která 
také maluje a fotografuje.

Posílejte nám 
podobné kresby

 redakce@staromestskenoviny.eu

Kavárna a restaurace Příčný řez, Příčná 3
Originální polední menu: polévka nebo salát 
a hlavní jídlo, cena od 105 Kč do 125 Kč. Staro-
pramen 0,3 l za 19 Kč. Více: www.pricnyrez.cz.

Ferdinada, Politických věznu 19
V pracovní dny vždy nové menu - 
výběr z pěti jídel v ceně 95 Kč až 105 
Kč. Ze stálé nabídky např. vynikající 
kuřecí maso na švestkách s mandlemi 
za 148 Kč. Pivo Ferdinand světlý 12° 
za 29 Kč. espresso za 35 Kč. Wifi  zdar-
ma. Více: www.ferdinanda.cz.

stArÉ MĚstO - dne 6. 12. 
se začal ze Starého Města 
první letošní odvoz sněhu. 
První přišly na řadu ulice 
28. října, nám. republiky, 

Václavské náměstí a Na 
Příkopě. Sníh je odvážen 
na náplavku u nemocnice 
Na Františku. Očekává se 
tuhá zima.

Konečně! Začal odvoz sněhu

PES DAMIÁN hledá od
března byt k pronajmutí,
tak asi dvě místnosti za 
slušnou cenu na doběh-
nutí na Kampu, na Petřín 
nebo do Kinského zahra-
dy, nekouří, nepije, nepo-
slouchá hlasitou hudbu 
a je čistotný. 
Bydlí s ním ještě teda 
jeho krmič, házeč míčků, 
drbač a řidič v jedné oso-
bě. Ten taky nekouří a ne-
pije, taky je hodný a čis-
totný, akorát je divný 
přes fi lmy. 

Nabídky, prosím, 
zasílejte na adresu: 
damianhledabyt@
seznam.cz. Díky.

Damián 
hledá 

pronájem
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 5 Charita telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@staromestskenoviny.eu

Ferdinada, Politických věznu 19

R ádi bychom tímto poděkovali všem, kteří přispěli na účet 
charitativního projektu. Ke dni 9. 12. 2010 byla vybrána 
úžasná částka 65.625 Kč. Z toho 50 tisíc Kč pro Studio 
Oáza. Sumu 25 tisíc Kč věnovala Malostranská beseda 

z výtěžku svého charitativního koncertu. V hotovosti obdržela Oáza 
od pana Vojtěcha Brettla 10 tisíc Kč. Na transparentní účet Ma-
lostranské noviny, o. s. dárci poslali 30.625 Kč. Účet najdete na 
www.staromestskenoviny.eu. Pojďme společně dále rozvíjet tento 
charitativní projekt a přispívat na další benefi ční cíle. Děkujeme.

LidÉ ze Studia Oáza

Charita
První cíl splněn: Pro Studio 
Oáza je vybráno

Společný projekt
Petr Hejma

Charita
50 tisíc
korun 

Děkujeme!

mám velkou radost, že se náš 
společný charitativní projekt 
s vaší pomocí daří dále rozví-
jet a myšlenka pomoci potřeb-
ným, kteří jsou v naší blízkosti,
nachází stále více podporova-
telů. O dalších chystaných pro-
jektech ve spolupráci s našimi 
patrony vás budeme průběžně 
informovat. 
Právě v nadcházejícím čase 
Vánočních svátků bychom 
měli všem těm, kteří pomoc 
potřebují, dát jako dárek nadě-
ji, že třeba i díky naší pomoci 
se jejich život zlepší. 
Přeji všem krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2011. 

Petr Hejma  

Vážení 
sousedé,

DÁRCI: Malostranská beseda: 25 tisíc Kč (výtěžek 
z koncertu), PhDr. Vojtěch Brettl (na snímku): 10 tisíc Kč.
Malostranská kavárna, Dalibora Vojvodová, Helena 
Šimková, Michaela Seifertová, paní Chlumská a další.

Nadace Artevide, která pomáhá 
nevidomým a sociálně slabým. 
Praha 1, Karmelitská 25.

Další cíl:
Své příspěvky posílejte na účet:

Charitativní činnost je podstatnou částí působení Staroměstských 
novin. Ve spolupráci s Petrem Hejmou připravujeme charitativní pro-
jekt pro celou Prahu 1, která bude rozdělena na několik oblastí. Každá 
bude mít svého patrona. Představujeme prvních pět z nich.

Charitativní projekt se rozvíjí

Oldřich 
Lomecký
StaROSta

Jaroslav 
Svěcený  
HOUSLOvÝ 

vIRtUÓZ

Jana 
titlbachová

VČELAŘKA Jan 
Potměšil 

HEREC

Miroslav 
Stejskal

ŠÉF MĚSTSKÉ 
POLICIE 

Posílejte své tipy na charitu: 
redakce@staromestskenoviny.eu

dne 24. 12. od 14 h 
vás pohostí  zdarma 
a rád Petr Hejma.

(na náplavce u sochy 
Bruncvíka)

Svařák pod 
Karlovým mostem

Pro více info volejte: 777 556 578 www.artevide.cz



6  Teéma

Co skr ývá hrobka Tychona Braha
Manželka nikde    Místo ní koště    Komu patřila volně pohozená čelist?

telefon redakce: 775 949 557 redakce@@staromestskenoviny.eu

Svatba Tychona Braha 
nikdy nebyla uznána za 
platnou, protože on byl 
šlechtic a jeho žena selka.

Víte, že...

V hrobě s ním leželi lidé, které neznal
Exkluzivní rozhovor s páterem Kelnarem z Týnského chrámu

Páter Vladimír Kelnar

Mezinárodní vědecký tým pod vedením Jense Velleva (na snímku) 
z dánské univerzity v Aarhusu otevíral v Týnském chrámu hrob s ostatky 
slavného astronoma Tychona Braha.

Vysněné 

setkání

Foto pro SN - Oskar Kuptík

Dopis archeologů 
z roku 1910

Zpočátku se zdálo, že tady něco nehraje. 
Vedle cínové rakve Tychona Braha měly 
být ostatky jeho ženy Kristýny, ale kde nic 
tu nic, jen cizí čelist. Pak se však na mo-
nitoru vynořila i druhá, dřevěná, rakev.

rahe potkal svou 
ženu Kristýnu (Kir-
sten) v roce 1571. 

Bylo mu tehdy 25 let  
a už neměl nos (přišel  
o něj při souboji). Místo 
něj nosil protézu.
Kristýna stála Tychovi po 
boku 30 let, až do jeho 
smrti. Měli osm dětí.
Zemřela roku 1604, tedy 
tři roky po svém manže-
lovi. Byla pohřbena ved-
le něj v Týnském chrámu. 

Když se dne 15. 11. věd-
ci pustili do zkoumání 
Braheho hrobky, hned na 
úvod je čekal šok.
Místo ostatků starší ženy 
objevili vedle Braheho 
rakve čelist mladé, asi  
20leté ženy a dítěte.
Obsah dřevěné rakve je 
ale záhy uklidnil. Ob-
sahovala ostatky astro-
nomovy ženy Kristýny. 

Vědci prozkoumali Kris-
týniny kosti, ale na nic 
mimořádného nepřišli.

Je velmi pravděpodob-
né, že se nikdy nezjistí, 
jak vlastně slavný hvěz-
dář zemřel.
Podle posledních poznat-
ků jeho smrt nějak souvi-
sí se rtutí. 
Ta se mu mohla dostat do  
těla z léků, které si sám 
vyráběl, nebo tak, že ho 
někdo otrávil.
Vědci ani teď určitě ne-
odhalí jméno vraha. Mo-
hou pouze odpovědět na 
otázku, zda množství rtuti  
v těle hvězdáře před smr-
tí prudce vzrostlo.

30 % 70 % 50 %
Vražda NeMOc šaNce, 

že Na TO 
PřiJdOu

Otrávil hvězdáře bratranec, někdo 
jiný, šlo o nemoc, náhodu, nebo pra-
covní úraz? Jisté to nebude nikdy.

Vražda nebo nemoc?

B

Cizí kosti, které byly nalezeny v hrobce Tychona 
Braha, jsou velkou záhadou. Zřejmě šlo o ostatky 
tří žen a pěti dětí. Staroměstské noviny zajímalo, 
jaký měly vztah k hvězdáři. Zeptali jsme se na to 
pátera V. Kelnara, který se exhumace účastnil.
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SN: Komu patřily kosti 
nalezené v hrobě Tycho-
na Braha?
VK: šlo o ostatky osmi 
lidí, z toho pět dětí. Ne-
byly to ale celé kosterní 

pozůstatky. Objevili jsme 
je pod vrstvou zeminy, na 
které ležela astronomova 
rakev.
SN: Jaký byl vztah mezi
nimi a Tychonem? Znal je? 

VK: Jisté je, že Tycho
Brahe rozhodně neznal 
ty, kteří byli v hrobce po-
hřbeni před ním.
SN: Kdo byli ti lidé a dě-
ti? Byla to rodina?
VK: Nezkoumali jsme 
to,  nevíme, o koho šlo, 
ani v jaké době žili. Ne-
považovali jsme to za dů-
ležité. Jen jsme je uložili 
do speciální nové rakve  

z nerez oceli a vrátili zpět 
do hrobky.
SN: V hrobce jste nalezli 
několik nečekaných před-
mětů, třeba koště, ban-
kovky nebo dopis. Přidali 
jste také něco?
VK: ano. Listinu o vý-
zkumu, pamětní list psa-
ný latinsky a nové fotky 
Týnského chrámu.

Ondřej Höppner

Šok

Pravda
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Co skr ývá hrobka Tychona Braha
Manželka nikde    Místo ní koště    Komu patřila volně pohozená čelist?

 z titulnié strany telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@staromestskenoviny.eu

Sklenice 
s lebkou Mozková 

tkáň

Zbytky 
rubáše

Obratle

Stehenní 
kost

Punčocha

Hvězdářova 
kyčel

tevření hrobu v Týn-
ském chrámu, vyzved-
nutí ostatků slavného 

dánského hvězdáře Tycho-
na Braha je historicky dosti 
významná, ale vcelku krátká 
událost. chtěli bychom však 
ještě něco k této události do-
plnit a veřejnost informovat 
o tom, co je asi málokomu 
známo.
S hrobkou je významně spja-
to jméno jednoho ze členů 
nejstaršího pražského a snad 
i českého profesního spolku 
„Vltavan v Praze“, který ni-
kdy nepřerušil svou činnost 
a to již existuje bezmála 140 
let! Všem správným Pražá-
kům je pak známo, že Vlta-
van sídlí na Novém Městě 
pražském v Podskalí, na Vý-
toni.

„Zalovili“ jsme ve vltavan-
ském archivu a představu-
jeme vám onoho zajímavé-
ho pečovatele o slavný hrob 
slavného astronoma. Byl jím 
bratr KAREL DAVÍDEK
(1897-1975), kostelník z Týn-
ského chrámu. Již od roku 
1922 krášlil hrobku čerstvý-
mi květinami, drobně ji opra-
voval a zvídavým návštěvní-
kům vyprávěl o světově zná-
mém velikánovi, který za 
dob rudolfa ii. bydlel, bá-
dal, zemřel a byl pochován  
u nás v Praze. 
Karel davídek byl za tuto 
svou činnost doslova krá-
lovsky odměněn. V dubnu 
1973 mu dánský velvyslanec 
v Československu pan  H. S. 
Moller předal řád Dronning
Margarete II, který mu dán-
ská královna z vděčnosti za 
jeho více než 50letou péči 
udělila. Nosil ho s velikou 
hrdostí až do konce svého ži-
vota. 

Na fotografii pořízené v létě 
1973 jiným významným Vl-
tavanem, bratrem  Josefem 
S. Kroftou (skvělý fotograf 
a proslulý sportovní střelec) 
stojí Karel davídek s medailí 
před vchodem do Týnského 
chrámu.  

jiří Mejstřík, 
Spolek Vltavan v Praze

Jak Vltavan 
Davídek pečoval 
o hrobku Braha

O
Karel Davídek před Týnem

Medaile
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ASe ZAČínÁ ZÁvoD, kaž-
doroční, vánoční. Na 
startu jsou dva, Santa 

claus a Ježíšek. 
Je pravda, že byly doby,  
kdy na startu mohl stát kdo 
chtěl, vždy závod vyhrál 
děda Mráz. 
ale jen ofi ciálně. Lidé si 
mysleli své. děda Mráz 
snad již nikdy nevyhraje 
a tak závodí ti dva.
Již koncem října na dráhu 
vyrazí Santa claus. Vypa-
dá to, že je perfektně při-
praven, jak se dnes říká na-
dupaný. Náskok má veliký. 
Výlohy supermarketů jasně 
prognózují, kdo podle nich 
tentokrát vyhraje. Červená 
čepice frčí všude. ale kaž-
dý závod se rozhoduje až na 
cílové pásce. 
Ta se napíná na štědrý ve-
čer. Kde se vzal, tu se vzal, 
naši tradicí prověřený, dnes 
jako by zapomenutý, kla-
sický Ježíšek našeho dětství 
je v cílové rovince.  
Zavoní františek a Santa 
claus ztrácí dech. Pak už 
je to jasné. Prostě u nás na 
štědrý večer vítězí Ježíšek. 
V cíli závodu o naše srdce 
vyhraje i letos. a bude to 
sláva. 
i kapři budou každým kous-
kem svého naporcovaného 
a obaleného těla provolá-
vat: „Vivat, vivat!“

Prosinec 2010

Z

Názory a komentáře
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte krátké příspěvky 
na adresu redakce@staromestskenoviny.eu.

Sloupek
Santa Claus 
vs. Ježíšek

Petr Burgr 
Místopředseda 
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Aktuální vtip ze 
100 let starých novin

neS veČer JSeM pro-
cházel kolem vánoč-
ního stromu a zahnul 

jsem do ulice dlouhé.
Vánoční ovzduší na mě po-
malu doléhá, a tak mi nej-
dříve ani nepřipadalo div-
né, že kolem mě projely 
modré rolničky. 
Kdepak, nebyly to rolnič-
ky, ale sanitka, která spě-
chala za dámou, jež sedě-
la na zemi a mnula si nohu. 
Ono chodit po chodníku pl-
ného ledu, to si vyžaduje 
jistou dávkou zkušenosti 
i chodecké „zručnosti“ 
– občas se domýšlím, že 
z nás technická správa měs-
ta nejspíše chce učinit pro-
fesionální hráče curlingu. 
ale trefovat se do jiných, to 
jde náramně lehko a člověk 
by při tom neměl zapomí-
nat, že vždy je nejprve nut-
no si zamést před vlastním 
prahem. 
chtělo by se mi zakon-
čit, že jsem před napsáním 
těchto řádků sám vzal lopa-
tu a svedl sisyfovský boj se 
sněhem, ale u nás v domě 
máme naštěstí čilého do-
movníka.
Občas je příjemné, i kdy-
bychom si na to nemě-
li zvykat, nechat si zamést 
před vlastním prahem. co 
říkáte?

Glosa
Nechat si 

zamést před 
vlastním 
prahem

Petr Havlíček 
Autor je student 
a redaktor 
Staroměstských 
novin

D

inzerce

telefon redakce: 775 949 557 redakce@@staromestskenoviny.eu

Všimněme si, že nebohý stařík 
na tomto veselém obrázku má 
na rukávu číslo 1927. Automobil 
má na značce číslo 1928.

PLnÉM roZKvĚtu sil těles-
ných i duševních oslaví 
7. ledna 2011 své 60.

narozeniny významný staro-
městský lékař, malostran-
ský měšťan, vlastenec a lidu-
mil Mudr. Jiří Kučera, lékař 
praktický.
Neúnavný pořadatel hro-
madných akcí turistických, 
společenských, kulturních 
i tělocvičných, vždy se sna-
hou osvětovou, důkladně pro-
šukal z lásky k otčině takřka
každý její kout. avšak nejen 
to! žízeň po poznání velela 

mu vícekráte překročiti vě-
nec našich hor pohraničních 
a porozhlédnouti se též po ci-
zích zemích. Navštívil Sas-
ko, Balkán, Horní i dolní 
rakousy, uhry, Sedmihrad-
sko, Vlachy, ba i kraje Nové-
ho světa.
Všechny tyto cesty s peč-
livostí sobě vlastní doko-
nale připravil, byv opa-
kovaně schopen vyhle-
dati spolehlivé spoje že-
lezniční i lodní, hostince 
s vlídnou obsluhou, přívětivá 
zákoutí v lůně přírody i noc-

lehárny, kde unavení poutní-
ci nejsou obtěžováni dotěr-
ným hmyzem.
Studnice nápadů našeho mi-
lého jubilanta jest tak hlu-
boká, že závrať při po-
hledu do ní jímá i ženy 
a muže významně mlad-
ší, natož jeho rostence, kteří 
na zasloužený odpočinek již 
zvolna se ubírají. 
Ne tak on, zářící maják v roz-
bouřeném moři nejistých ča-
sů i osvěžující oasa v poušti
našich pohodlných návyků.

 PhDr. Jaromír Slomek

Lékař Jiří Kučera slaví šedesátiny. Gratulujeme!
V

doktor Kučera na výletě. Žízeň po poznání zavelela...
Foto - Martin Slomek

P.F. 
1928



9 Kultura

Co nového za vodou
Kultura

krÁdeŽ jeZULÁtkA
Skvělý článek místní-
ho krejčího a pamětní-
ka pana Vladimíra Zacha 
o krádeži Pražského Je-
zulátka.
reFerendUM VOdník
Obrovský ohlas má vod-
ník, který sedí z iniciativy 
Malostranských novin od 
letošního listopadu u kola 
Velkopřevorského mlý-
na.  do redakce přicháze-
jí stovky e-mailů. Někdo 
je pro, jiný proti.
pAn HOUŠkA sLAViL 96
Nejstarší Malostraňák pan

Jindřich Houška oslavil 
s redakcí Malostranských 
novin v Besedě své 96. 
narozeniny. dostal Be-
cherovku, daroval sváza-
né časopisy z roku 1911.
kAVÁrnA rOkU je Z MALÉ
strAnY: CAFÉ LOUnGe
Za nejlepší kavárnu roku 
2010 v celé republi-
ce bylo vyhlášeno café 
Lounge v Plaské 8 na 
Malé Straně. až na dru-
hém místě se umístila 
kavárna café Louvre na 
Národní třídě na Starém 
Městě. Gratulujeme.

StruČnÉ ZPrÁvY Z veSnIC nA DruhÉ StrAnĚ řeKY: MALÉ StrAnY A hrADČAn

Více svěžích zpráv se dočtete 
v Malostranských novinách

Je celkem 23 odběrních míst Malostranských no-
vin. Například: Malostranská beseda, Malostr.
nám. 21, tel.: 257 532 966. Informační kancelář 
Praha 1, Malostran. nám. 22, tel.: 257 531 845. 
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3.

Příjem inzerce: 777 556 578

MALOSTRANSKÉ NOVINY vycházejí vždy 
1. den v měsíci. Jeďte pro ně, jsou hned pryč.

Všechna odb. místa: www.malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@staromestskenoviny.eu

K

Kulturní nástěnka    
PROSINEC - LEDEN

divadlo - So 25. 12. v 16 h a út 4. 1. v 19 h
- KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU - 
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31,  
Osudová láska. Hrají: V. Freimanová, Z. Žák.

Hudba - Oslava Silvestra pá 31. 12. od  
21 h a pá 7. 1. v 21 h - tHe KinGSize 
BooGieMen - Blues Sklep, Liliová 10 - 
Koncert vyzývavých týpků hrající blues.

divadlo - Čt 16. 12. a ne 9. 1.  
v 19. 30 h - DETEKTOR LŽI 
- Spolek Kašpar, Celetná 17 - 
Naděžda Petrovna pozve domů 
hypnotizéra, aby zjistila, kam její 
muž schoval peníze.  
Hrají: Adrian Jastraban, Eva 
Elsnerová a Michal Kern.

Hudba - Čt 6. 1. v 21 h - B5 - Blues Sklep, 
Liliová 10, tel.: 774 624 677 - Koncert stylové 
kapely, která se hlásí k bluesovým základům 
a moderním prvkům jazzu a funky.

Divadlo dětem - So 8. 1. v 15 a 18 h -  
BROUČCI - Minor, Vodičkova 6 - Představení 
volně zpracované podle slavných Karafi á-
tových Broučků. Dětem od 4 let.

divadlo - Po 3. 1. v 19 h 
rAdÚz a MAHULenA - Národní 
divadlo, Ostrovní 1 - Zeyerova 
dramatická báseň, která patří 
k nejkrásnějším příběhům lásky.
Režie: Jan Antonín Pitínský
Hrají: Vojtěch Dyk, Alois Švehlík, 
Pavla Beretová a další.

Franz Kafka: Proměna /VIII./
MINULE: Řehořovi, proměněnému v brouka, už 
je jasné, že zaspal, nestihne ani druhý vlak.

FRANZ KAFKA (1883 
- 1924): Temný humo-
rista ze Starého Měs-
ta. Jeho nejoblíbenější 
hračka: houpací kůň.

A
Šéfova stvura

I KDYbY vLAK StIhL, 
šéfovo hromování ho
nemine, poněvadž 

sluha z obchodu čekal 
u vlaku o páté a dávno
podal hlášení, že ho zmeš-
kal. Je to šéfova stvůra, 
bez páteře a bez vlastní-

ho rozumu. co kdyby se 
hlásil nemocný? ale to by 
bylo krajně trapné a pode-
zřelé, poněvadž za celých 
pět let služby nebyl řehoř 
ani jednou nemocen. 
šéf by určitě přišel s léka-
řem od nemocenské po-
kladny, vyčítal by rodi-
čům, že mají líného syna.

Seriál

Franz Kafka: Proměna /VIII./
sTAROMEsTsKE

NOVINY

Kdo teď sbalí chrobákovi 
kolekci? Stihne  ten vlak 
v sedm? nezvlhnou mu
krovky? Dozvíte se příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Kuky se vrací v nově 
otevřené Galerii Minor

Výstava věnovaná stejnojmennému fi l-
mu Jana Svěráka má podobu Kukyho 
lesního dobrodružství. 
Nechybí fi lmové postavy Hergot, anuš-
ka, Plazivec, choroš, dubák a samozřej-
mě plyšový medvídek Kuky, který bude 
na návštěvníky čekat v nadživotní veli-
kosti. 
do světa dětské fantazie můžeme nahléd-
nout speciálním kukátkem a prohlédnout 
si tak v bramborvitríně vybrané scény 
z netradičního pohledu. Kde: Galerie Minor, Vodičkova 6. Otevřeno: Út - ne 

od 10 do 18 h. Dokdy: 31. ledna. Vstupné 20 Kč. 

Náš 
TIP

Komik, původem zubař
Hrál v 54 fi lmech, působil 
v mnoha divadlech na 
Starém Městě a okolí. 
V roce 1948 emigroval do
uSa. České hranice pře-
kročil v kostýmu kohou-
ta, v němž hrál předtím 
celníkům divadlo. † 1994. 

Kalendárium 
Starého Města

olga 
Scheinpfl ugová

HEREČKA

Jára Kohout 
KOMEDIÁLNÍ 

HEREC

ProSIneC

Jára Kohout
* 9. prosince 1904

Herečka, spisovatelka 
Hrála v Národním di-
vadle (130 rolí) i jinde, 
byla manželkou spiso-
vatele Karla Čapka. Jako 
velmi pilná autorka psala 
romány, články do novin 
a knížky pro děti. † 1968.

Olga Scheipflugová
* 3. prosince 1902
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Divadlo 
LITERA

 Zve na 
představení

Přijďte se podívat 
na vánoční příběhy 

z Malé Strany  
Kde: Kostel sv. Vavřince, 

Hellichova 18
Kdy: 21. a 22. 12. v 19 h

www.
divadlolitera.cz

Malostranské 
Vánoce
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Události na Starém Městě roku 2010
Očekávané 

události 
roku 2011

SUndALi LeŠení ze sousoší mistra Jana Husa na Sta-
roměstském náměstí. Leč neradujme se. Opravy ještě 
ani nezačaly, zatím šlo pouze o průzkum.

UrAziL Hvězdářovi ruku

U MoStU se topil skaut

noVÉ WC u Národního

1. ledna: Praha bojuje se 
sněhovou kalamitou. Vítězí 
až na jaře.
11. dubna: Zahájen provoz 
dětského vláčku Český lví-
ček na žofíně.

14. dubna:  Trojčata ze ši-
roké ulice, kluci Pertlíkovi, 
přivítány na radnici. 
14. dubna:  Ze sochy sva-
tého Václava spadl mladík 
a utrpěl četné zlomeniny.
21. dubna:  Opilec hodil po 

soše Hvězdáře na orloji od-
padkový koš a ulomil mu 
ruku.
9. května: Pražský maraton 
vyhrál keňský běžec eliud 
Kiptanui v traťovém rekor-
du 2:05:39. 
15. května: Vychází první 
číslo Staroměstských novin.

15. května: Svatojánské Na-
valis k uctění památky sv. 
Jana Nepomuckého.  
9. června: Otevřen průchod 
ve Zlaté ulici, která propo-
juje anenské náměstí a uli-
ci Liliovou.  
Červenec a srpen
Velká oprava tramvajové 
trati Národní – Spálená. Po-
sunutý ostrůvek u Slavie.
15. listopadu: V Týnu ote-
vřena hrobka Tychona Braha.
30. listopadu: Starostou 
zvolen Oldřich Lomecký.

LEDEN - BŘEZEN
Boj se sněhovou kalami-
tou, zlomeniny, pády, roz-
bité střechy aut.
LEDEN
Zahájení rozsáhlé opravy 
Smetanova nábřeží. do-
prava v centru dostane 
tvrdý úder.
ÚNOR
Odhlučnění klubu rock 
café a návrat k plnému 
provozu.
ČERVEN
Staroměstské noviny zís-
kávají od radnice grant.
PODZIM
Začne oprava budovy Ná-
rodního muzea. Potrvá do 
roku 2015.

dubendubenduben

říjen

září

Písmena jsou všude kolem nás
Exkluzivní rozhovor s autorkou geniálního slabikáře

SN: Tvoji rozmanitou 
tvorbu sledujeme zpo-
vzdálí už dlouho. Kdo 
se v tom má vyznat?
AK: Teď je pro mě nej-
důležitější interaktivní 
slabikář i s testy. Slouží 
k prevenci při čtení a psa-
ní pro děti od čtyř let. 
SN: To je ta tužka, co 
významně držíš v ruce?
AK: Jasně, vše je v této 
tužce – fl ešce. Stačí za-
sunout do počítače a dítě 
jede s dvěma ježky na vý-
let, aby se všichni nauči-
li písmenka, ta jsou všu-
de kolem nás ve věcech, 
které potkáváme. Jen se 
dívat a vnímat tvary. Pís-
menko H nenajdeš v ho-
lubovi, který vzlétá na 

Staromáku, ten spíš vy-
padá jako písmeno V. 
SN: A dál?
AK: Na tomto principu 
funguje dyslektický mo-
zek. Sama jsem dyslek-
tička, takže to vím. Věže 
Týnského chrámu pro mě 
znamenají písmeno W. 

Jsem moc ráda, že můj 
slabikář nakoupil jako 
dárek pro školy a školky 
na Praze 1 zdejší odbor 
školství. (Dává fl ešku do 
počítače, objevují se dva 
ježci, krajina, skvěle na-
mluvené Jiřím Lábusem.)
SN: To muselo stát majlant.

AK: Nastrkala jsem do 
slabikáře peníze z mých 
obrazů chlupatic. Sbírám
chloupky z intimních par-
tií žen, vlastně i mužů 
a pak z nich tvořím obrazy.
SN: Co bude dál?
AK: Budu oddaně vylep-
šovat slabikář. Zavedla

jsem v Česku den dys-
lexie, bojuji za to, aby se 
slavil mezinárodně. a sa-
mozřejmě dál budu sbírat 
chloupky…
SN: Klobouk dolů!
AK: a vy jako redakce 
byste mi jich pár nedali?

MONIKA HÖPPNER 

věží Alena Kupčí-
ková je doktorka 
umění, která vy-

tváří obrazy z chloupků,
ale je i dyslektička. Pro-
to se pustila do zvlášt-
ního slabikáře.

S

PodLe slabikáře A. Kupčíkové se učí děti na Praze 1. TÝNSKÝ CHRÁM je W, holub v letu (mimo záběr) V.

Co se stane 
jen stěží

Zahájení stavby copa 
centrum ve Spálené ulici.

Více info: www.dys.cz
www.alenakupcikova.cz

Kostlivec 

roku



11 Zabava a rady

Operní pěvkyně, vyhlášená krasavice
Otýlie Sklenářová - Malá

Slavné ženy Starého Města

O týlie čtyřicet let 
úspěšně působila 
v Prozatimním a pak

v Národním divadle. Její 
nejslavnější role je Julie 
v Shakespearově hře.
Kromě toho učila, mimo 
jiné emu destinnovou. 
V roce 1867 si vzala di-
vadelního tajemníka Jo-

sefa Sklenáře, její krása 
a hlas však lákaly i jiné 
muže. Patřil k nim i ru-
dolf Seykora, spoluma-
jitel kostelecké továrny 
na kůže. Po Otýlii poj-
menoval vilu.
Paní Otýlie má sochu 
v Čelakovského sadech, 
první svého druhu u nás.

inzerce

E. Destinnová 
ŽAČKA

Otýlie (*1844 - †1912) 

TIRÁŽ: SN č. 8 / prosinec 2010 / I. ročník. Vydavatel: Malostranské 
noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. Kultura, 
inzerce: Monika Höppner. Redakce: Petr Havlíček, Helena Šulcová. 
Grafi ka: Studio Ubu. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@ 
staromestskenoviny.eu., tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 
777 556 578. Redakce si vyhrazuje právo upravovat příspěvky čtenářů.

Shakespeare 
AUTOR

Josef Sklenář
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Otázka: Kde je na Starém 
Městě tahle strašidelná socha?
Odpovědi pošlete: redakce@
staromestskenoviny.eu.
Minule: Knihkupectví Franze 
Kafky v Široké ulici 14.
Správně: Martin cibulka, 
Jana Janečková

kde to je
Poznáte, jářku, ?

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

777 556 578 
nebo e-mail: inzerce@ 
staromestskenoviny.eu

Vaše advokátní poradna
Nejsem otcem dítěte, co s tím?
OtÁZkA: Manželce se 
narodilo dítě, ale já  otcem
nejsem. Jak to řešit?   

Z. K. Praha 5
OdpOVĚĎ: Manžel má 
právo do šesti měsíců, 
kdy se dozví, že se man-
želce narodilo dítě, popřít 
u soudu, že je jeho otcem.  
žalobu kvalifi kovaně při-
praví jenom odborník.

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy ve 
volebním obvodě VI. Avokátka se sídlem v Praze, Malá Strana, 
Michnův palác Tyršova domu, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498, 
e-mail: krobovahasova@post.cz, www.advokatka-krobova.cz.

JUDr. Monika Krobová - Hášová

Lhůtu musíte dodržet, ji-
nak budete za otce pova-
žován Vy, a to i s povin-
ností hradit výživné.  
Testy dNa vyloučí otce 
na 100 %, matka i dítě 
musí vzorek dNa poskyt-
nout.  Bylo by též vhod-
né podat návrh na rozvod 
manželství.

Vaše advokátka

Koutek pro chytré hlavy
Sudoku pro  
nenáročné

Pro líné Ještě línější

1

2

3

1
2

1

2
3

3

3

2
12

Návod: Součet v každém 
řádku a sloupci musí být šest.

Stalo se 
před 100 lety

Prosinec 1910: V před-
večer svátku sv. Mikuláše 
skočila do Vltavy patnác-
tiletá studentka z Prahy. 
důvodem pokusu o se-
bevraždu byl prospěch 
ve škole. Vytáhli ji plav-
ci rudolf dvořák, Jan 
šťastný a Jan Vořech. 
dívka dostala výtku.

Do řeky skočila 
studentka

Kdo chce psát 
některou 

z těchto rubrik
Tel.: 775 949 557 

2

telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@staromestskenoviny.eu

Exkluzivní rozhovor s autorkou geniálního slabikáře

3



Příští číslo vychází
 15. ledna

Bezhlaví Španělé z Karlovy ulice Zvířata 
Starého Města

Posílejte fotky zvířat na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu

cena jedné SMS je 30 Kč vč. dPH. Poskytuje aTS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

za tyto noviny 
pošlete SMS zprávu: 

Jako dobrovolnou platbu

30 Kč

na číslo 902 11 30.
Obratem obdržíte potvrzující 
SMS s osobním poděkováním 

od šéfredaktora listu.

SN TRICET
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 DoMĚ u ZLAtÉ StuDnY
 v Karlově ulici se 

v noci objevovala 
dvojice duchů – postava rytí-
ře a jeho paní, oba bez hlavy. 
Byli to dva španělé, kteří se 
v domě ubytovali. 
Někdejší pán domu je dal za-
bít pro peníze, hlavy hodil 
do Vltavy a těla zakopal pod 
schody ve sklepě, kam ukryl 
i ukradené zlato. 
že však nebyli pohřbeni jako 
řádní křesťané, zjevovali se 
zde až do svého vysvoboze-
ní. O to se zasloužil cukrář, 
který žil v domě na počátku 
předminulého století. Ten se 
rozhodl, že podle nich vy-
tvoří cukroví, ale že mu při-
šlo nedůstojné dělat postavy 
bezhlavé, vymyslel jim ob-
ličeje. Jednou v noci k němu 
ale přišli rytíř s dámou a oba 
měli hlavy. 
Vzali postavičky a ulomi-
li jim hlavy. cukrář musel 
rychle, než pominula hodi-
na duchů, vymodelovat nové 
hlavy podle nich. Když byl 
hotov, řekl mu rytíř, že kdy-

by je vymodeloval špatně, 
byl by přišel sám o hlavu. 
Takhle získá jejich poklad, 
pokud vykope jejich těla 
a dá je pohřbít v posvěce-

né půdě. cukrář skutečně 
našel kostry. Když dozně-
ly pohřební zvony, v jeho 
sklepě se zřítily schody 
a objevil se zlatý poklad.

Text: Filip Jan Zvolský
Obrázek nakresill: 
Kristián Cubera
Muzeum pražských 
pověstí a strašidel,  
Mostecká 18

V

Strašidla 
a pověsti

Fotografi i nejmenované 
kočky ze Starého Města 
zaslala do redakce paní 
JARMILA KOSTKANOVÁ 
z akademie věd.

Modré 
okénko

VÍTE O NĚKOM, kdo si zaslouží
Modré okénko? Napište na: 
redakce@staromestskenoviny.eu. 

HONZA MAŇÁK 
& HONZA BERNARD
z agentury NMS

www.nms.cz

Akademie věd, 
Národní 3, na recepci, 

tel. 221 403 111. 
Blues Sklep, 

Liliová 10.  
Muzeum Karlova 

mostu,
Křižovnické nám. 3, tel. 

608 149 042. 
Lounge Café, 

Plaská 8 (u Újezda). 
Centrum Franze Kaf-

ky, Široká 14. 
U Zlatého lva, 
Ovocný trh 17. 

Rybí trh, 
Týnský dvůr 57. 
Babinec místo 

pro pivo a rum, 
Petrská 12.

Literární kavárna 
Řetězová, Řetězová 10, 

tel. 222 220 681.
Rock Café, Národní 20.

Café NONA, 
Nová scéna ND, 

Národní 4. 

Rest. Ferdinanda, 
Opletalova 24. 

U Parlamentu, 
Valentinská 8. 
U Rudolfi na, 

Křižovnická 10, tel. 222 
313 088. 

Liter. kavárna 
Týnská, Týnská 6, tel. 

224 827 808. 
Café Montmartre, 

Řetězová 7. 
Antikvariát Ztichlá 
klika, Betlémská ul. 

10 - 14, tel. 222 221 561. 
Restaurace Konvikt, 

Bartolomějská 11, tel. 
224 247 033. 

Bar Konírna, 
Anenská 11. 

Divadlo 
Na zábradlí, Anenské 

náměstí 5.  
Friends Coffee 

House, Palackého 7. 
Galerie Nová síň, 

Voršilská 3. 

dnes získává...

Cena 1 SMS je 30 Kč včetně DPH. Poskytuje ATS, více na www.premiumservices.cz, 
infolinka 776 999 199. Pište též na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

VZOROVÝ INZERÁT: SN INZ Hledam atraktivni zenu, 
ktera by me fi nancne zabezpecila, abych mel cas na 
vlastni tvrobu. Zn. Stesti ve dvou. Jorge 603 410 959.

JAK nA to: Napište sms v tomto tvaru: Sn 
mezera inz mezera teXt inzerátU. Pak 
pošlete na tel. číslo: 900 11 30. Cena jed-
né SMS je 30 Kč. Max. rozsah: 100 znaků. 

PES DAMIÁN a páníček 
hledají od března pronájem, 
tak asi dvě místnosti za sluš-
nou cenu. Okolí Kampy, 
Petřína. Nabídky: damian-
hledabyt@seznam.cz.   
MASÁŽE zdravotní - ti-
betské - staročeské - hloub-

kové - sportovní. adresa: 
Jilská 8, Praha 1. Objednání 
nutné. Mobil: 604 536 242.
NABÍZÍM 3d vizualiza-
ce, zhotovení návrhů a další 
grafi cké práce. Též soukro-
mé kurzy kreslení. Tel.: 603 
410 959.
VÝZNAMNÁ česká spo-
lečnost působící na fi nanč-

ním trhu přijme managera 
skupiny. Práce bez plánů, 
reportů, nejedná se o mlm, 
zajímavé ohodnocení. Tel.: 
777 663 224.
HOMEOPATICKÁ ordi-
nace, šeříková 10, Praha 1
- Malá Strana. Objednání 

nutné. Tel.:  737 252 398.
KDO OPRAVÍ kožené 
křeslo, které jeho majitel 
rozsedl? Volejte telefonní 
číslo 777 556 578.
PROVÁDÍM opravy sta-
rožitného nábytku, dveří 
a všeho dřevěného. Kvalit-
ně a za rozumnou cenu. Te-
lefon: Tomáš 603 977 469.

Sháním garsonku na Starém Městě 
do 10 tisíc Kč (včetně popl.). 

inzerce@staromestskenoviny. eu

odběrních míst 
Staroměstských novin
22

Kde všude seženete aktuální vydání těchto novin

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

Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 500 Kč na provoz, nebo inzerátem.

INZERÁTY SMS

Děkujeme chlapcům za 
to, že šéfredaktorovi to-
hoto listu opravili počítač 
a tím umožnili, že mohly 
vyjít tyto noviny.

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

777 556 578 
nebo e-mail: inzerce@ 
staromestskenoviny.eu

Nejlevnější inzerce v širém okolí
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