
TajemsTví obrazu 
o libušině věštbě

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Pro Staré  i  Nové Město, Josefov a okolí. Založeno r. 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 11 / roč. IV
15. listopad 2013

 redakce@staromestskenoviny.eu         telefon: 777 556 578              www.staromestskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků
Noviny, které si píší čtenáři sami

Staroměstské 
servírky

Uvnitř čísla

Pavlínka
Slečna Pavlínka Brůžková 

z Kozlovny Apropos, Křižovnická 4, 
nese chutného Velkopopovického 

Kozla 11 ° z tanku za 34 Kč. 
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Na STop Ě

Kapitán Korda

Rozsvěcení 
vánočního stRomu 
na beTlémském 
náměstí. neděle 
8. pRosince, 16 h. 
Podrobnosti  str. 8

pRvní vánočně 
vyzdobený paRník 
vyplouvá 30. 11.  
v 15 h od čechova 
mostu.
Podrobnosti str. 4
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Inzerce

mikoláš aleš zjevně 
nebyl takový suchar, 

jak se původně zdálo
Soutěž 

o pravou 
perlu

viz str. 11 
dole více čtěte na stRanách 6 - 7 

Děkuji za vaše 
hlasy ve volbách

Víte, že KDU-ČSL prosazuje úplné 
zrušení provozu hracích automatů 

na území Prahy 1?

Pro zajímavost: 
V Praze 1 jsem při volbách 
díky vašim hlasům posko-
čil o 15 míst. 

Petr Burgr
Adresa prodejny: 
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

Více informací na str. 9.

www.vcelarskaprodejna.cz    
www.vcelpo.cz                       
www.vcelarskastanice.cz

www.yourfirm.cz

• Založení a prodej 
společností včetně 
evropských společností

• Poskytování sídel na 
prestižních adresách

• Zajištění veškerých 
administrativních potřeb 
vaší kanceláře

• Další korporátní služby

Bezplatná linka: 800 667 777
Adresa: Růžová 1, Praha 1



2  Zpravy

?Pište si tyto
noviny sami. Články

redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

Šifra mistra 
Jana Husa

T o by bylo velmi mi- 
lé, kdyby spisovatel 
Dan Brown napsal 

román, který by se ode-
hrával v Praze! V lednu 
má přijet, takže se nech-
me překvapit.
Kniha Šifra mistra Leonar- 
da patří mezi nejúspěšnější 
romány všech dob a přes-
tože jsou autorovy další 
kousky (právě čtu Infer-
no) tak trochu na jed-
no brdo, pořád se to čte 
skvěle. Pokud se tedy pan 
Brown rozhoupe, zřejmě 
se dozvíme, že Hus byl 
iluminát, a to, při vší úctě, 
doslova. 

   Úvodník

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

Důležité 
telefony

Číslo měsíce

Akademie věd:................221 403 111
Policie:..........................................158 
Záchranka:...................................155 
Hasiči:...........................................150 
Policie ČR (Staré Město), Bartolo-
mějská 14:......................974 851 220 
Staroměstské noviny:...777 556 578
Redakce..........................775 949 557

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Ondřej
Höppner

Recept dle 
Dobromily

Raci s karfiolem
Na kopu raků usekej 
drobně libru masa od 
štiky; dej k němu jednu 
ostrouhanou, ve vodě 
namočenou emličku...

Ta to umí osolit!

rettigova.lukul.cz

Kdy v Praze letos 
napadne první sníh?   

Slávek 
Janov
Nadšený 

Foglarovec

„Až si to ten, 
co to tu řídí, 

usmyslí!“

Markéta
Mališová 

Ředitelka Spo- 
lečnosti F. Kafky 

Roman 
korda

Principál Divadélka 
Romaneto

anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„12. prosince, 
bude to můj dá-

rek mamince 
k narozeninám!“

„Svatému Mar-
tinovi asi kulhá 

kůň!“

Petr
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Letos nena-

padne vůbec. Až 
začátkem nového 

roku.“

Anketní otázka Staroměstských novin

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 777 556 578

„1. 12. ve 14 h při 
zahájení Vánoční 
pohádky Roma-
neta na Staro-

městském nám.“

24
m je vysoký vánoční 
strom, který se roz-
svítí 30. 11. v 17 h 
na Starom. náměstí.

eho herecké výkony 
jsou prachmizerné, 
ale to v tom frmolu 

málokdo pozná.
Muž (36) se v převleku 
za zaměstnance Doprav-
ních podniků vkrádá na 
křižovatky v centru města  
a řídí dopravu. Situace je  
o to nepřehlednější, že 
jsou na některých kři-
žovatkách, kde již řádil, 
fungující semafory a v tom 
jeho máchání rukama se 
zřejmě nevyzná ani on 

Nové zprávy ze 
Starého Města

Národní - Na budově Ná-
rodního divadla se objevi-
la obrovská plachta s ná- 
pisem Vyvlastnit a zbou-
rat?  Akce byla zaměřena 
proti záměrům politiků 
prolomit těžební limity. 
Vedení Národního di-
vadla se sice od akce di-
stancovalo, je však velmi 
pravděpodobné, že o ní 
vědělo předem. 
Aktivisté totiž předem po-
slali upozornění do všech 
médií, která tak byla u to- 
ho, když lezli na budovu 
s plachtou. Několik ak-
tivistů (prý zkušení ho- 

rolezci) se po lešení vy-
šplhalo na dva ochozy bu-
dovy, které jsou pod stře-
chou. Vedení Národního 
divadla prý poslali sms, 
až když byli na budově. 

J

Šokující nápis na 
národním divade

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

„To je 
nabíledni. 

Zítra!“

12°C
liStoPad: Konečně plně 
pochopíme skutečný obsah 
slova chumelení.

Počasí V centru řádí f alešný strážník a reguluje 
dopravu. Pozor, at́ do něj nenabouráte 

sám. Dopravu řídil  napří-
klad začátkem listopadu na 
křižovatce Lazarské a Spá- 
lené, což je jen na dohled  
z oken radnice.
Přijela pro něj záchranka 
a odvezla na psychiatrii. 
Tam prý řekl: „Já si řídil 
svou vlastní dopravu!“ 
Předtím si prý dal tři piva. 
Když ho pustili, vrátil se 
na místo činu a pokra-
čoval v mávání. Stejný 
kousek pak zopakoval  
i v Benátské ulici.

Pro falešného 
strážníka přijela 
sanitka.

Staré Město - Do Pra-
hy se chystá Dan Brown, 
autor slavné knihy Šifra 
mistra Leonarda.
Staré Město - Nájemci 
záchodků v metru dosta-
nou padáka. Provozovat 
je bude Dopravní podnik. 

Sanitka
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Dívka ze str. 3

Malý oznamovatel

ště PRůkOPnice 
STřídméhO Oblékání,
jinak prý poměrně cudná Marta  
z Pařížské ulice při své slavné
produkci. Později se vdala za 

mazaného obchodníka s perlami.

Protože je na rozdíl od jiných novin 
lidé čtou. Náklad 10 tis. výtisků měsíčně 
do schránek bytů a firem na Starém 
Městě. Po celé Praze je přes 50 odběr-
ních míst. Čtenost je odhadována na 
50 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

PROč inzeROvAT ve STARO-
měSTSkých nOvinách:

inzerce

Rok 
1913

V centru řádí f alešný strážník a reguluje 
dopravu. Pozor, at́ do něj nenabouráte 

POJIŠTĚNÍ

Volejte
Ireně Motlové, specialistce 

přes životní pojištění

Poradenství a služby
• Životní, úrazové          

a zdravotní pojištění
• Pojištění domů                  

a domácností
• Pojištění podnikatel-

ských rizik

Telefon: 
608 701 976

E-mail: 
irena.motlova@uniqa.cz

MUDr. Martin Jan 
Stránský MD, ředitel 
Polikliniky na Národní, 
odpovídá na vaše dotazy

Stejně jako v mi-
nulém měsíci ne-
zbývá, než znovu 
upozornit na to, že 
očkování funguje! 
Protože je právě ob-
dobí, které je nejop-
timálnější pro očko-
vání proti chřipce, 
jež začíná „řádit“, je očkování doporučová-
no především dětem, starším občanům a oso-
bám trpícím plicním onemocněním, jako je 
astma nebo bronchitida. Rádi vám poradíme.

Poliklinika na Národní, 
Národní 9, 110 00 
Praha 1

U nás najdete pro-
fesionální zdravotní 
péči poskytovanou 22 
odborníky různých 
oborů včetně odběro-
vé stanice. 
Jsme tu pro vás.

Pro další dotazy: 
poliklinika@narodni.cz

Poliklinika na Národní

Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

Vážení a milí spoluobčané! 

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

Nedoceňují Vás v práci a uvažujete o změně?
Toužíte po práci, která Vás bude bavit?
Přidej se k nám! Hledáme do týmu šikovné ženy!

Chcete si přivydělat při zaměstnání, 
studiu nebo mateřské dovolené?

Nevyžadujeme předchozí praxi.  
Díky propracovanému systému vzdělávání 
Mary Kay se snadno vše naučíte.

S tímto kupónem 
hodinka krásy zdarma 
(kosmetika a líčení)!

Volejte Janě Jelínkové, tel.: 725 551 333.

po odborné 
rekonstrukci. 
Délka 120 cm, 
šířka 74 cm.

P r o d á m
starožitný oválný stůl

tel.: 777 656 690

Falešný strážník má na 
sobě ukradenou červe-
nou bundu Dopravního 
podniku
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NA OTáZKY ČTeNáŘů ODPOVíDá 
Oldřich lOmecký, STAROSTA

&Otázky   odpovědi

Odpověď starosty:
S úlevou říkám: Konečně 
se blíží čas dokončování 
staveb, které přinášely 
prach a hluk tou největší 
měrou. 
První z nich Florentinum, 
objekt po bývalých tiskár-
nách Rudého práva, už 
nastěhovává své první ná-
jemníky. Ulice Na Floren-
ci dostává nový povrch. 
Uprostřed nově vznik-
lého náměstíčka, které 
propojuje ulici Na Poříčí  
s Masarykovým nádra-
žím, bylo tento týden vy-
sazeno 27 stromů, z toho 
9 vzrostlých borovic. Flo-
rentinum nebudou zdale-
ka tvořit jen kancelářské 
prostory, ale rovněž služ-
by a gastronomie. 
I další velkou stavbu 
opouštějí bagry a sbí-
ječky. Výstavba centra 
Quadrio na Národní je již 
v etapě montování kon-

Posílejte své otázky 
na známou adresu: 

redakce@
staromestskenoviny.eu

Otázka: Kdy už zmizí z ulic 
bagry, sbíječky a náklad́áky?

Quadrio 
na národní

strukcí a to nejhlučnější  
a nejprašnější už máme za 
sebou. Zatím vše probíhá 
podle harmonogramu,  
a tak bychom se v červnu 
měli dočkat obnovení vý-
stupu z metra a koncem 
příštího roku budovy celé. 
Také zde je v projektu ze-
leň a nově vzniklý veřej-
ný prostor mezi ulicemi 
Purkyňova, Vladislavova, 
Charvátova a Spálená.

inzerce

dvě ženy na šlapadle  
se třásly o život nad 
rozbouřeným jezem 
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ředitel paroplavby 
Štěpán Rusňák zve 
na projížďku

Milí Staroměšťáci, 
pražské parníky jsou i pro 
Vás připraveny na listo-
padové plavby z historic-
kého přístaviště KAMPA. 
Vyplouváme na hodinové 
projížďky pod pražskými 
mosty se svařeným vínem 
a dětským punčem. Užijte 
si pohled na večerní Pra-
hu se slavnostní večeří  
a lahví vína servírovanou 
přímo na palubě. Můžete 
se nalodit každý den ve  
20 h u Čechova mostu. 
Srdečně Vás také zveme 
na prohlídku našeho no-
vého přístaviště „VOD-
NÍHO DÍLA ČERTOV-
KA“, které je přístupné 
přes MUZEUM KARLA 
ZEMANA a můžete se 
na něm nalodit pod do-
hledem vodníka Kabour-
ka na plavbu Pražskými 
Benátkami. Plnou parou 
vpřed!!!

Novinky 
od kormidla

VltaVský hlasatel
Pražská paroplavební společnost

www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prazske-benatky.cz, www.prague-fine-dining.cz

Tryzna za utonulé
Modlitbu u sochy Vltavy 
pronesl páter Mgr. Jan 
Kotas, farář z kostela sv. 
Petra a Pavla z Vyšehra-
du. 148. plavební sezóna 
byla zakončena a parníky 
zakotví na Rašínově ná-
břeží, aby posádky zaháji-
ly zimní práce.
parník vyšehrad 
pomáhá
Na parníku VYŠEHRAD 
proběhne křest kalendá-
ře nadace DEBRA Jitky 
Čvančarové na podporu 
dětem s nemocí motýlích 
křídel. Autorkou snímků 
je Lucie Robinson.
zahájeny přípravy 
oslav  paroplavby
Paroplavba zahájila pří-
pravy oslav 150. výročí 
od založení primátorem 

Dittrichem. Ty vyvrcholí 
v létě 2015. 
objeveno album
z první plavby
Unikátní nález pamět-
ního alba ze zahajovací 
plavby parníku Vltava 
prokázal překvapivou pří- 
tomnost samotného to-
várníka Emila Kolbena.
paroplavba podporuje 
skvělou výstavu 
Paroplavba se stala part-
nerem výstavy ČAS ZÁ-
MOŘSKÝCH OBJEVŮ 
Národního muzea. Začí-
náme 15. listopadu v  Ná-
prstkově muzeu. Podrob-
nosti na www.nm.cz.
muzeum karla 
zemana je první
Komise pod vedením Ing. 
Kollerta otevřela přísta-
viště v Čertovce. MUZE-
UM KARLA ZEMANA se 
tak stalo prvním muzeem  
v Praze s legálním přístu-
pem k řece Vltavě. 

darujte plavbu parníkem kamarádovi nebo milé. podrobnosti zde:

zpRáva měsíce: 
adventní plavby 

od čechova mostu

Parník vyšehrad 
a první sníh

Užijte si 60 nebo 120 
minut plavby ve slavnost-
ně vyzdobeném parníku 
či lodi, provoněné svaře-
ným vínem, štrúdlem či 
vánočním perníkem. Ter-
míny o adventních víken-
dech: 30. listopadu a dále 

1., 7., 8., 14., 15., 21. a 22. 
prosince. 
Hodinové plavby začí-
nají vždy v 16 a v 17 hodin, 
dvouhodinové v 15 ho-
din. Vyplouváme z přísta-
viště u Čechova mostu na 
Dvořákově nábřeží. 

Střelecký ostrov - Tak 
to bylo o fous! Dvě ženy 
se vydaly na šlapadle 
mimo prostor vyznače-
ný bójkami. Romantická 
vyjížďka na pruhovaných 
sedačkách se tak snad-
no zvrtla v horor. Proud 

je strhl až k jezu. Tam 
šlapadlo uvízlo a hro- 
zilo převrácením. Volání 
vysílených žen o pomoc 
zaslechl kolemjdoucí.
Vznikla z toho rozsáhlá 
záchranářská akce, kte-
ré se zúčastnili strážníci, 

hasiči a cizinecká po-
licie. Akce trvala řádo-
vě desítky minut. Když 
se konečně podařilo 
obě ženy dostat do po-
licejního nafukovacího 
člunu, šlapadlo se pře- 
vrátilo a zřítilo se z jezu.

Za výbuch v Divadelní ulici 
muže prasklá trubka

Divadelní - Dobrá zprá-
va je, že nešlo o terori-
stický útok. Vyplývá to  
z čerstvého znaleckého 
posudku, který měl ob-
jasnit příčinu dubnového 
děsivého výbuchu v Diva-
delní ulici.
Příčinou byla podle po-
sudku špatně odvedená 

práce z roku 1980. Došlo 
prý ke zkratu, na trubce 
plynovodu začal hořet 
izolační asfalt a vznikla 
díra zhruba 15 cm. 
Touto dírou pak unikal 
plyn, který se hromadil 
v kanceláři Řízení leto-
vého provozu, kde došlo 
následně k výbuchu. Byly 

zraněny čtyři desítky lidí, 
z toho dva vážně. Výbuch 
také poničil několik okol-
ních domů a zaparkovaná 
auta. Bylo vyplaceno od-
škodné v celkové výši 263 
tisíc korun. 
Kdo je viníkem zpackané 
stavby z roku 1980, však 
dosud není známo.
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111
Radniční ZpRavodajRadniční ZpRavodaj

DŘÍVe & DNeS

vŠimněTe Si: Synagoga stojí v prakticky nezměněné podobě již 700 let.

POSílejTe Své fOTOgRAfie 
starých a nových míst v Praze pořízené 
ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

1925 dnes
Staronová synagona, Maiselova ulice
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kde to je

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111
Radniční ZpRavodajRadniční ZpRavodaj

Pracovník 
měsíce

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

liStoPad

TV Praha 1
www.praha1.tv

video: jak vznikají 
malostranské noviny
Internetová televize 

Městské části Praha 1 
natočila pěkné video  

o redakci MN. Najdete  
ho zde: www.praha1.tv

Do této rubriky nominuje tisková 
mluvčí MČ Praha 1

veronika.blazkova@praha1.cz

Chcete udělat radost kole-
govi z práce? Pošlete jeho 
nominaci do této rubriky!

posta@praha1.cz

Petra 
dětská

Za kvalitně splněný úkol, 
kterým byla digitalizace 
dokumentů archivu kan-
celáře starosty, což bylo 
nekonečné množství pa-
pírů. Trpělivost a pečli-
vost rozhodně nechyběly.

asistentka 
starosty
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 velkých malířů 
bývá běžné, že na 
některý z obrazů 

nakreslí sebe, případně 
své blízké. Dosud se mělo 
za to, že český velikán Mi-
koláš Aleš tuto možnost 
opominul. 
Je možné, že by Aleš na 
žádném z tisíce svých ob-
razů, kreseb a črt neza-
chytil sám sebe nebo svou 
manželku? Ano, v litera-
tuře bývá popisován jako 
zadumaný umělec, který 
na procházkách se spiso-
vatelem Jiráskem mudru-
je o historii.
My však víme, že Aleš 
měl  mnoho poloh: napří-
klad tu, kdy na estrádách 
vystupoval jako rychlo-
kreslíř a svou dovedností 
uváděl v úžas tehdejší pu-
blikum.
Reportérům Staroměst-
ských novin se při analý-
ze mistrových děl podařil 

kolik kreseb. Také její po-
doba s kněžnou rozhodně 
není náhodná.
Obraz Libušino proroctví 
nakreslil Mikoláš Aleš na 
kartón, podle něhož byla 
v roce 1909 vytvořena 
mozaika ve vstupním ves-
tibulu Staroměstské rad-
nice. Když vejdete do bu-
dovy hlavním vchodem, 
spatříte ji po své pravé 
ruce. 
Mikoláš Aleš se narodil 
18. listopadu 1852, tedy 

před 161 lety. Slavným 
se stal už za svého živo-
ta. Geniální malíř zemřel   
v Praze 10. července 1913 
ve věku pouhých 61 let. 
Pohřben je na vyšehrad-
ském hřbitově.

unikátní objev. Na obraze 
Libušino proroctví se po-
zornost diváka upírá na 
ženu, která vzpíná ruce  
k halucinaci, jež má podo-
bu Pražského hradu.
Tou ženou je kněžna Li-
buše, blouznící na Vy-
šehradě obklopena svou 
věrnou družinou.
Málokdo dosud věnoval 
pozornost zadumanému 
vousatému muži, který 
sedí vlevo za kněžnou.
Jeho podoba s autorem 
obrazu Mikolášem Alšem 
vyráží dech. Stejně tak 
podoba kněžny: zdán-
livě jen lehce načrtnutá  
a snadno zaměnitelná. 
Nezachovalo se mnoho 
podobizen Alšovy man-
želky Mariny, která stá-
la mistrovi celý život po 
boku. Známá je vlastně 
jen jediná, a to fotografie 
Mariny Alšové z profilu, 
podle níž Aleš udělal ně-

Vaše advokátní poradna
mít firmu s manželkou

OTázkA: S manželkou 
máme firmu. Týká se nás 
nějak nový občanský zá-
koník?  Jan B.
OdPOvěď: Jedná se 
o zcela nový institut ob-
čanského zákoníku, kte-
rým se začneme řídit od 
1. 1. 2014. Rodinný závod 

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
Advokátka 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

tvoří obchodní jmění 
sloužící k podnikání, na 
kterém se podílejí trva-
lou prací členové rodiny. 
Zákon upravuje práva 
těchto příbuzných, roz-
dělení podílu na zisku, 
prodej závodu a jeho zá-
nik. 

U

v obrazu aleŠ ukryl 
svou ženu a sebe

dílo je ve 
vestibulu 
Staroměstské 
radnice

detail alšova 
obrazu libušino 
proroctví

Mikoláš Aleš se po útěku před zlou ma- 
cechou usadil v Praze, kde si vzal svou 
životní lásku sličnou Marinu. Mezi 
mnoha jeho díly trochu zaniká jedno, 
na kterém zachytil nejen ji, ale i sebe.

Víte že...
Libuše je mytická česká 

kněžna a manželka 
Přemysla Oráče. První 
záznam o ní je v Kos-

mově kronice (12. stol).

skvělý objev staRoměstských novin

INZeRCe STaRé MeSTO POMOCí SMS
návOd: Napište SMS: Sn mezera inz mezera TexT inzeRáTu. 

SMS pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Galerie eclectic hle-
dá ateliér (místnost či 
malý byt) na Praze 1, 5, 
6 pro malíře z Vysočiny. 
Tel.: 602 214 774.
●Hledám pronájem 
v centru. Nejlépe garsoni-
éra. Tel.: 604 812 589. 
●Kytarový pedagog 
s dlouholetou praxí nau-
čí na kytaru začátečníky 
i pokročilé. E-mail: vladi-
mirbaros@tiscali.cz, tel.: 
723 750 143.
●Apartmány Klus - 
U Zlatého klíče v Písku. 

Krátkodobý i dlouhodobý 
pronájem. Kouzelná at-
mosféra Písku. Tel.: 723 
728 008. www.apartman-
klus.cz.
●Restaurace a ubyto-
vání - Židovna ve Vyso-
kém Chlumci. Apartmány 
s kuchyňkou - celkem 11 
lůžek. Tel.: 733 334 521. 
www.zidovna.cz
●Včelpo. Tradiční české 
včelí produky a včelařské 
potřeby v centru Prahy, 
Křemencova 177/8. www.
vcelarskaprodejna.cz.www.ekytky.cz, t.:
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Kalendárium 
Starého Města

liStoPad

● František Kobliha 
*17. 11. 1877 Praha 
†12. 12. 1962 Praha
Malíř. Maloval pro časopis 
Zlatá Praha. 

● Helena Čapková 
*28. 1. 1886 Hronov 
†27. 11. 1961 Praha
Sestra slavných Josefa a Kar- 
la. Psala pro Lidové noviny, 
Právo lidu aj.

● Jiří Melantrich 
*1511 Rožďalovice 
†19. 11. 1580 Praha
Tiskař a nakladatel. Je po 
něm pojmenována ulice 
Melantrichova, pochován  
v Betlémské kapli.

● Hana Benoniová 
*26. 11. 1868 Felsőlengyend 
†11. 9. 1922 Praha
Hrála první Maryšu v ND.

● Mikoláš Aleš 
*18. 11. 1852 Mirotice 
†10. 7. 1913 Praha
Malíř, autor průčelí Rotto-
va domu, malby ve foyeru 
Národního divadla a další.

● Josef Triebensee 
*21. 11. 1772 Třeboň 
†2. 4. 1846 Praha, 
Hobojista. Upravoval pro 
dechové nástroje hudbu  
W. A. Mozarta a J. Haydna.

Hana 
benoniová, 
umělkyně

František 
kobliha, 

malíř

Helena 
čapková, 
novinářka

Josef 
Triebensee, 

hobojista

v obrazu aleŠ ukryl 
svou ženu a sebe

libuŠe

mudRc mikoláŠ

marina

libušino 
proroctví

skvělý objev staRoměstských novin

NÁDASSY MEDICAL SYSTEM s.r.o.
Sídlíme v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek

Vaše zdraví - naše starost!

Na vědomí všem paním a dámám Starého Města pražského jakožto i z celé Velké Prahy

Dobrá ženuška, starajíce se o blaho muže svého, 
neměla by též zapomínati na zdraví své, aby co 

nejdéle po jeho boku stála.
Využijte proto bezplatné registrace u našich žen-

ských lékařů, kteří o vaše zdraví pečovati budou. 
To vše bez dlouhého čekání a plateb na pokladnu.

Snadno se objednávat na telefonu 224 212 496
• Ordinace praktického lékaře
• Interní ordinace
• Kardiologická ordinace
• Odběrové místo

Stejně tak mohou velectěné 
dámy i jejich mužíčci vyu-
žíti služeb našich dalších 
ordinací: 

www.nadassy.cz

Smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 207, 211
Jsme tu pro Vás na tel. číslech 

224 212 494, 495, 496, 468
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

malostranských novin a Staroměstských novin. Web: www.kampanula.cz
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Naše akce
co pořádáme nebo podporujeme

Učené toulky, vycházky a sedánky s humorem 
i poučením, se konají 2x měsíčně. Vstupné 

dobrovolné, vždy určené pro charitativní projekty.

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

Učená toulka: Dne 23. října zahá-
jil Dr. Sedmík první ze série Učených 
toulek na téma Jan Žižka, měšťan 
pražský na památném Vítkově. Se-
známil nás s jednou z největších kon-
troverzních osobností našich dějin. 
Do světových dějin vstoupil Jan Žižka 
z Trocnova a Kalicha právě na Vítko-
vě, kde 14. 7. 1420 uhájil s několika 
desítkami husitů srubové opevně-
ní před útokem sedmitisícové jízdy 

míšeňského hejtmana Heinricha  
z Isenburgu (který v bitvě padl). Tato 
z taktického hlediska nevýznamná bi-
tva však zachránila Prahu před doby-
tím a vypleněním spojenými vojsky  
I. kruciáty.
Nižší účast na toulce poznamenalo 
nevlídné podzimní deštivé počasí. 
Příští toulka týkající se pražského 
měšťana Jana Žižky bude na téma  
I. pražské defenestrace.

jak vstoupil žižka do dějin

Žižka 
viděl dál

PODPORUJeMe
● Sobota 30. 11. 
Adventní akce na Maltéz-
ském nám.: Dobročinný 
bazar Maltézské  pomoci.

PODPORUJeMe
● Neděle 1. 12.
Vánoční strom před Cafe 
de Paris.

PODPORUJeMe
● Čtvrtek 5. 12. 
Vánoční strom na Kam-
pě a Mikulášská nadílka 
(SOPMSH).

POŘáDáMe
● Neděle 8. 12., 16 h
Rozsvěcení Vánočního 
stromu a sbírka Kampa-
Nuly na Betlémském ná-
městí.

SPOlUPOŘáDáMe
● Pátek 20. 12., 19 h 
Michnův palác Tyršova 
domu  - Horňácké a Ky-
jovské písně a koledy.

POŘáDáMe
● Úterý 24. 12., 14 h
Tradiční štědroodpoled-
ní svařák s Muzikanty  
z Kampy (nalévá Petr 
Hejma) u Karlova mostu 
pod sochou Bruncvíka. 
Od 14 do 16 h. 

PODPORUJeMe
● Úterý 24. 12., 14.30 h
Koledy pod Karlovým 
mostem u bistra Bruncvík  
(HaF).

Rozsvěcení vánočího 
stromu a sbírka kampanuly 

neděle 8. prosince v 16 h, 
betlémské náměstí

POŘáDáMe
● Středa 20. 11., 17 h
UČENÁ TOULKA Za sv.
tým Václavem II. Před-
náší: PhDr. Jarmila Či-
háková, archeolog NPÚ. 
Provází - Ing. Jan Zemá-
nek. Sraz v 17 h v Klubu Za 
starou Prahu, Mostecká 1.
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Komentáře, básně, glosy, minifejetony
Milí čtenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Dopis
Pochvala pro 
Staroměstské 

noviny

Ráda bych poděkovala 
Staroměstským novinám 
a občanskému sdružení 
KampaNula za pěknou 
akci Prostřený stůl na 
Betlémském náměstí.
O akci, při které se na ná-
městí prostře stůl a na něj 
snesou okolní podniky 
své pochoutky, jsem sice 
věděla předem ze Staro-
městských novin, těšila 
jsem se, ale nakonec se mi 
tam moc nechtělo, proto-
že pršelo.
Bydlím ale hned za ro-
hem, tak jsem se přece 
jen rozhoupala a opravdu 
jsem nelitovala! Potkala 
jsem tu mnoho známých, 
které jsem už dlouho ne-
viděla, ochutnala místní 
dobroty a ještě si pěkně 
zazpívala s vypečenými 
Muzikanty z Kampy.
Ta akce je velmi dobrý ná-
pad: Nejenže utužuje sou-
sedské vztahy (bravo!), 
ale díky ní se také dozvím, 
jak vaří v okolních podni-
cích. Díky! 

Karla Pokorná, 
Staré Město

Staroměstské noviny, 
říjen 2013

Glosa
Největší 
nepřítel

větším nepřítelem demo-
kracie je volič. 
Co ten si dovolí, je až  
k nevíře. Takhle to oprav-
du dál už nejde. Voliči 
mají tu drzost nezvolit 
pracovité členy vlády, 
když už jsou takovými 
nepolitickými odborníky. 
Může se někdo divit, že 
se pak vztekle nakopne 
pes, až je z toho koleno 
napadrť? Nebo ti chudáci 

mladí, perspektivní funk-
cionáři, co si jeli jen tak 
popovídat u kafe s panem 
prezidentem. 
Už docent Plzák tvrdil: 
„zatloukat, zatloukat a za- 
se zatloukat.“ Jak to že 
to teď nefunguje? Ti tupí 
voliči mluví něco o prav-
domluvnosti. 
Nejlepším řešením je, 
všechny voliče popravit.  
Před každou volební 

místností má stát po-
pravčí četa a kdo přijde  
k urně, bác, pěkně jednou 
dávkou. To by pak byl vý-
sledek voleb, jedna báseň. 
Na zámku v Lánech by se 
pěkně vznášel kouř z ci-
garetky, podle jeho křivek 
budou jmenováni minis-
tři nové vlády. Nikdo by 
netajil žádné schůzky, 
ono by také nebylo komu 
co zatajovat. Navíc, jak se 

oživí státní finance. Větši-
nou totiž chodí k volbám 
lidé starší a tak se logic-
ky nebude vyplácet tolik 
důchodů. V takové zemi 
bude konečně klid a mír.  
Ale takhle, jak říkám, vše 
kazí voliči.

listopad 2013

Výsledky posledních vo-  
leb jasně ukázaly, že nej-

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé Stra-
ny a Hradčan Pozn. red.: Názor autora 

nemusí být vždy totožný 
s názorem redakce.

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.

Navštivte Včelařskou prodejnu v Křemencově 177/8, která se nachází v budově Českého 
svazu včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

internetový obchod

Recept na dlouhověkost známý 2400 let:
Nerozčiluj se, pij mléko s medem, pěstuj divadlo, 
gymnastiku a dožiješ se klidného vysokého věku!

adresa prodejny: 
Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město, 110 00
Telefon: + 420 224 934 344 
E-mail: obchod@vcelarskaprodejna.cz
Provozní doba:
Pondělí 8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h
Úterý    8.30 - 12.30 h, 13 - 17.30 h
Středa   8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h

Čtvrtek 8.30 - 12.30 h, 13 - 18.30 h
Pátek     8.30 - 12.30 h, 13 - 14 h

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

nabízíme certifikované včelí produkty 
pouze od prověřených českých dodavatelů:
•medy
•výrobky z medu
•dárková balení medu
•přírodní kosmetiku
•medovinu
•nejširší sortiment včelařských 
   potřeb pro včelaře

www.vcelarskaprodejna.cz ▪ www.vcelpo.cz ▪ www.vcelarskastanice.cz
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zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
Vlnící se oPonaVlnící se oPona krátké zprávy 

místního 
kulturního života

K

Kulturní nástěnka    
listOpad - prOsinec
výstava - Do 27. 11. - ObRAzY 
A fOTOgRAfie - Galerie U Zlatého 
kohouta, Michalská 3 - D. Šafránková 
a J. Šmid - obrazy, R. Lucková a J. De- 
zort - fotografie. www.guzk.cz

divadlo - Čt 19. 11. v 19 h - RAdÚz 
A mAhUlenA - Národní divadlo, Ost- 
rovní 1 - Zeyerova dramatická báseň v re- 
žii J. A. Pitínského. Hrají: V. Dyk, P. Bere-
tová… www.narodni-divadlo.cz

hudba - Čt 21. 11. a 19. 12. v 21 h - alo 
tRio - Blues Sklep, Liliová 10, Praha 
1, tel.: 774 624 677 -  Městské rockabil-
ly. Zpěv: M. Menšíková, N. Řehořová, P. 
Stránská.  Více info: www.bluessklep.cz

Soutěž - So 23. 11. od 10 h - memORi-
ál jAnA TleSkAče - Klášter emau-
zy, Vyšehradská 49 - 13. mistrovství svě-
ta ve vyjímání hlavolamu ježek v kleci. 
Více info: www.bohousek.cz

dětem - 1. 12. v 14 h a 7. 12. v 14.30 h - 
divAdélkO ROmAneTO: vánOč-
ní POhádkA - Staroměstské nám., 
Vánoční trhy - Jak pan Mysliveček elek-
trickou kytaru pod stromečkem našel. 

 
výstava - Do 15. 3. 2014 - TRAmPSká 
AbecedA - Národopisné muzeum - 
Musaion, Kinského zahrada - Výstava      
o trampingu jako fenoménu dějin 20. sto-
letí. www.nm.cz

divadélko Romaneto 
pobavilo madrid

Dětské Divadélko Ro-
maneto úspěšně v říjnu 
reprezentovalo MČ Praha 
1 v České škole Madrid. 
Jarka Nárožná a Ro-
man Korda, hlavní ta-
houni souboru, svými 
příběhy Pejska a Kočič-

ky, Vodnickou pohádkou 
a tanečním představením 
HU.TA.PO.  potěšili nejen 
Španěly.

bohdanová a somr 
karbaní ve viole 

Nenechte si ujít 11. pro-
since od 20 hodin před-
stavení The Gin Game, 
které se hraje ve Viole na 
Národní již jedenáctým 
rokem.  Pokochejte se he-
reckými výkony Josefa 
Somra a Blanky Boh-
danové. Oba herci byli 
odměněni za svůj herecký 
koncert v tomto předsta-
vení cenou Thálie. 
 

hradišťan přijede 
do prahy

Oblíbený Hradišťan 
v čele s Jiřím Pavlicou 
zahraje 19. prosince v Di-
vadle Bez zábradlí. Ne-
nechte si ujít folklór, vyso-
kou interpretační úroveň 
a netradiční repertoár.

Blanka 
Bohdanová

herečka

Josef 
Somr
herec

Jiří 
Pavlica
muzikant

divadélko Romaneto se svými diváčky z madridu.

bluff překvapí 
u kašpara

Legandární inscenace 
Bluff, kterou v roce 1982 
v Divadle Husa na prováz-
ku v Brně podle scénáře 
Borise Hybnera zrežíroval 
Peter Scherhaufer, bude 
mít 11. prosince premiéru 
v Praze. V představení di-
vadelního spolku Kašpar 
hrají eliška Boušková, 
Matouš Ruml, Alena 
Doláková a Šárka Va-
culíková. Improvizova-
nou černou grotesku reží-
ruje Karel Král. 
 

přeložený Woody 
má nový termín

Náhradní termín za neo-
dehrané představení 2x 
Woody Allen dne 2. lis-
topadu v Divadle Bez zá-
bradlí proběhne ve středu 
18. prosince. Vstupenky 
zůstavají v platnosti. Ve-
dení divadla děkuje za po-
chopení.

otázek, odpovídá5

Rubriku finančně podpořila 
MČ Praha 1

1
Proč jste se rozhodla 
pustit se do umělecké-
ho projektu pro děti?

Vede mě k tomu láska 
k dětem. Podle mého ná-
zoru každé dítě potřebu-
je mimoškolní činnost, 
ve které by nalezlo nejen 
vzdělání, ale také zábavu, 
uplatnění svých schop-
ností a talentu. 

Jaké aktivity nabí-
zíte dětem ve Vaší 
Akademii v Miku-

landské ulici?

Hlavní náplní je tvorba 
vlastních filmů. Děti se 
naučí napsat scénář, na-
točit, hrát, zrežírovat a na-
stříhat svůj vlastní film. 
Hlavně nabízíme dětem 
možnost vybrat si. Na-
jdete u nás pod vedením 
profesionálů také taneční 
výuku, lekce francouzské-
ho, českého, ruského jazy-
ka včetně literatury. Dále 
výtvarnou výuku, děti se 
u nás učí styly oblékání, lí-
čení a dostávají informace 
o dekoracích v televizních 
show a filmech. 

Jak se svými svěřen-
ci pracujete?
Náš přístup k dě-

tem je individuální, podle 
schopností. Některé dítě 
je schopno stát se her-
cem, jiné tíhne k možnosti 
uplatnění při režii a zpra-
cování filmu. Cílem je 
natočení vlastního filmu 
podle vlastního scéná-
ře. Na naší Akademii učí  
odborníci ve svém oboru, 
proto lze všechny výuky 
propojovat.

Je těžké u dětí roze-
znat pravý talent?
Tato práce přináší 

pomoc dětem překonat 
pochybnosti o sobě a na-
učit se ve své schopnos-
ti věřit. Děti překonají 
strach a každé z nich má 
možnost svůj zájem roz-
vinout. Pak není těžké ta-
lent rozpoznat.

30. listopadu od 18 h 
se koná v Městské 
knihovně na Mari-

ánském náměstí Váš už 
Druhý mezinárodní dět-
ský filmový festival. Co 
všechno diváky čeká? 
Přehlídka je s mezinárod-
ní účastí. Děti předvedou 
svou filmovou tvorbu 
a dále taneční a hudební 
vystoupení. Ti úplně nej-
lepší obdrží ceny od me-
zinárodní poroty. Dojde 
vlastně k takovému pro-
pojení talentovaných dětí 
v celé Evropské unii.
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Oxana Shebalina, reditelka Kids 
eurovision Film Festival & Talent Show

Oxana Shebalina

www.kidseurovision.eu
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11 Zabava

Herečka Národního divadla, spisovatelka 
eva Vrchlická  

Slavné místní ženy

eva Vrchlická (1888 - 
1969) byla dcerou básní-
ka a spisovatele Jarosla-
va Vrchlického. Herecké 
školení získala u Eduarda 
Vojana a Marie Hűbnero-
vé. Literárně byla velmi 
činná, překládala z rušti-
ny a francouzštiny. Kro- 

mě let 1942 - 1945 (nuce-
ná přestávka z rasových 
důvodů), byla  46 let člen-
kou Národního divadla  
(1913 - 1959). V roce 1953 
získala titul zasloužilá 
umělkyně. Ve filmu např. 
Rukavička (1941), Divá 
Bára (1949).

Jaroslav 
vrchlický, 

táta

eva 
vrchlická, 

dcera

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

Franz kafka: proměna /Xvi./
minUle:  Řehoř se zmítá na posteli mávaje krovkami, 
zatímci na něj skrze dvěře promlouvá prokurista.

Franz kafka 
(1883 - 1924): 
Temný humorista. 
Nejmilejší hračka: 
houpací kůň.

„Š
Inkaso

éf mi sice dnes 
ráno naznačil mož- 
né vysvětlení vaší 

nedbalosti - týkalo se in-
kasa, jež vám bylo nedáv-
no svěřeno -, ale já jsem 
se opravdu téměř zaručil 

svým čestným slovem, 
že takové vysvětlení jistě 
není správné. Teď však 
tu vidím vaši nepochopi-
telnou umíněnost a do-
čista ztrácím chuť sebe-
méně se vás zastávat. A 
vaše postavení naprosto 
není nejpevnější...“ 

Tak tady už jde do 
tuhého. Řehořovi kromě 

života s tykadly hrozí  
i padák. Více příště!

Tuto rubriku zaštiťuje centrum franze kafky, Široká 14

eduard 
vojan, 

pedagog

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Na jaké adrese na 
Starém Městě najdeme ten-
to reliéf? 
Nápověda: Dům se jmenu- 
je U Bílého lva.
Foto: Martin Cibulka

Poznáte, jářku, 

KDE To jE?

dejTe hádAnkU OSTATním! 
Své fotky tajných míst posílejte sem: 
redakce@staromestskenoviny.eu
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Minule: Vysoká škola uměleckoprů- 
myslová, náměstí Jana Palacha 80. 
Správně: Jan Bárta, Eva Vraná 

Co nového 
za vodou[ [

Čerstvé zprávy z vesnic na 
druhé straně řeky

Malostranské noviny 
vycházejí vždy 1. dne v mě- 
síci v nákladu 10 tisíc vý-
tisků. K mání jsou zdarma 
na 50 odběrních místech, 
například Akademii věd 
na Národní.

noviny na internetu: 
www.

malostranskenoviny.eu

Sudoku pro  
nenáročné
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pro líné        línější
inzerceinzerce

Tel.: 775 002 020                         E-mail: perlyzlasky@gmail.com

Kdo do konce roku 2013 
pošle do redakce nej-
sympatičtější svatební 
fotografii, vyhraje origi-
nální dárkový set s pra- 
vou perlou od firmy      
perlyzlasky.cz. Překvapte a budete překvapeni! 

soutěž staroměstských         
novin a firmy perlyzlasky.cz    
o pravou perlu

Fotky posílejte na e-mail: 
redakce@staromestskenoviny.eu. 
Pro více info volejte: 777 556 578.

Jmenuji se Victoria a snažím se vypát-
rat ženu z ČR, asi ve věku 36 let, se kterou 
jsem si jako dítě dopisovala. Narodila jsem 
se v Taškentu v Uzbekistánu v roce 1977  
a s touto ženou jsme si posílaly dopisy skrze 
organizaci KID na konci 80. let. V té době 
žila v Praze. Pokud se náhodou mezi čtenáři 
najde ta, která si pamatuje Victorii ze školy 
135 v Taškentu, moc ráda se s ní shledám. 
Vítám též jakoukoli informaci o progra-
mu KID. Prosím, kontaktujte: kidletters@
gmail.com, nebo volejte: 734 244 579. 
               Děkuji mnohokrát Victoria

milí čtenáři, pomozte najít 
victorii kamarádku z dětství!

Rychlé šípy slaví 75 let
První příběh kultovního 
komiksu Rychlé šípy vyšel 
17. 12. 1938. S nadcházejí-
cím závěrem roku se proto 
blíží vrchol celoročních 
narozeninových oslav 
legendární chlapecké party. 
Už od 17. 11. bude v uličkách 
Starého Města odstartován 
13. ročník pátrací hry Hledáme Rychlé šípy. Úko-
lem je objevit pětici figurín v životní velikosti na některém 
balkónu, střešním ochozu, vikýři či pavlači domu.
Vyhodnocení proběhne v rámci akce Večer světel 17. 
12. od 17 hodin na Haštalském náměstí.
Vrcholem oslav bude od 15. 12. výstava Rychlé šípy 
slaví 75 let v Kafkově domě na nám. F. Kafky 3.
 Podrobnosti na www.bohousek.cz.Victoria školačka Victoria v r. 2013 



volejte pana martina cibulku 
777 122 009. čtěte též v café 

Teevee, běhounská 18.

Seženete i v Brně

inzerce

Zvířata 
Starého Města

Posílejte podobné fotky
redakce@staromestskenoviny.eu

VíTe o něKoM, kdo si zaslouží 
modré okénko? Napište na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Za neúnavný 
boj s alkoholiky 
včetně falešného 
strážníka z pří-
padu popsaném  
na straně 2

karel neŠPOR
Psych. léčebna bohnice

„V novinách vždy najdu 
hezké a aktuální články, 
které se pojí ke Starému 

Městu, kouzelnému místu 
mého mládí.“

Zdeněk Souček,
důchodce, vrátný

Proč čtu„

čivAvA
Slyší na jméno Charlie 

a bývá k vidění na Staro-
městském náměstí

Sloupek Václava Koubka
hARmOnikář 
václav koubek si rád 
žije na Starém městě 
na můstku. 
jak sám říká, odjíždí, 
jen když musí a když 
už musí, tak hurá do 
veselých chotěmic. 
Teď píše pro StaRo-
měSTSké nOvinY 
povídky, které velmi 
rádi uveřejňujeme. 

tudium techniky 
mne moc nebaví 
a raději bych dělal 

třeba v pohostinství. Ale 
mám smůlu, strojní fakulta 
byla jediná, která 
mne přijala. Na po-
vinnou praxi jsme 
museli se školou do 
Škodovky. Prázd-
niny se dají strávit 
jistě i příjemněji, 
říkal jsem si, ale co je po-
vinné, to se dá těžko obejít. 
Jen jsem doufal, že mne 
nedají k moc fyzicky nároč-
né práci, neboť jsem slabý, 
ani do lakovny, neboť jsem 
alergický, ani k ničemu 
odpovědnému, neboť jsem 

nesvědomitý. Netuší, co 
riskují, když ode mne chtějí 
povinnou neplacenou bri-
gádu o prázdninách. 
Skupina studentů prochá-

zela halou auto-
mobilky v nových 
montérkách, aby 
byla postupně roz- 
dělena k jednotli-
vým strojům. 
Už to, že na mě ve 

skladu neměli moji velikost 
montérek a já, podoben 
šarpejovi, se ztrácel v jejich 
faldech, stažen navíc v pase 
motouzem, určilo, že jsem 
zůstal jako jediný nepřiřa-
zený.
       Pokračování příště

Seriál

s

Modré okénko 
dnes získává...
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- vendelíne, nedrž pořád to kukátko na očích! - A co mám dělat? 
jako předseda vlasteneckého spolku chi být vidět a jako státní 

úředník nechci být poznat. 

VáclaV 
KoubeK

 www.VaclaVKoubeK.cz
Info@VaclaVKoubeK.cz

autorsKé 
KnIhy a cD 
na DobírKu

mrtvej (i.)
koubek

Příští číslo vychází
15. prosince

902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoríme

902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS  

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na recepci, 
tel. 221 403 111. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  Centrum Franze Kaf-
ky, Široká 14. literární kavárna Řetězová, Řetězová 10, tel. 222 220 681. Divad-
lo Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmartre, 
Řetězová 7. literární kavárna Týnská, Týnská 6, tel. 224 827 808. Restaurace 
Konvikt, Bartolomějská 11. Antikvariát Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14. Muze-
um Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 
17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. Obchod pro děti Coolkids, Haštalská 21. Pizzerie 
Rugantino, Dušní 4.   Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. 
Café NONA, Nová scéna ND,  Národní 4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24.  
U Rudolfina, Křižovnická 10. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Cof-
fee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Restaurace Gur-
mán Flint, Křižovnická 12. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, Re-
voluční 22. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. 
Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Pan-
ská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Magic Planet, So-
fijské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Restaurace  
a bar Bílkova 13, Bílkova 13. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. 
Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 
17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Mungobar, Kamzíková 8. Café Therapy, 
Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8. Malo-
stranská beseda, Malostranské nám. 21. Plovoucí kancelář Pražské paroplav-
by - Prague Boats u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info kancelář 
P 1, Malostranské nám. 22. MČ Praha 1, Informační centrum, Vodičkova 18. 
Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Pa-
lackého 15.

odběrních míst48

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

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

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

TiRáŽ: Staroměstské noviny č. 11 / listopad 2013 / iv. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner.  
Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Martin Cibulka, Jiří Pěkný, Helena Šulcová, Petr 
Havlíček. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR e 18554. Kontakt: redakce@staromest-
skenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 
16, Praha 2. Tiskne eUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.
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