
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. 4 / roč. IV
15. dubna 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

SLEČNA TEREZA  
Tereza Burešová z restaurace 
U Parlamentu, Kaprova 52/6, 

roztáčí báječnou Plzeň za 
pěkných 38 Kč.

redakce@staromestskenoviny.eu

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Inzerce

Uvnitř čísla též 
najdete

NA STOP Ě

Agent Korda
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PRACUJEME ZADARMO 
A JSME NA TO HRDÍ!

S hokejistou Gustou Bubníkem 
na místě, kde ho zatkli. Str. 4

‚‚
Zázračný paradox Mariánského sloupuZázračný paradox Mariánského sloupu

To je příběh, nad kterým se tají dech. 
Sochař Petr Váňa právě dokončuje 
dominantu Staroměstského náměstí.

Více čtěte na str. 6 a 7Sochař Petr Váňa

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

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

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

Více informací na str. 9.

Maloobchod a velkoobchod s barvami a malířskými potřebami, 
kolorovací a dekorativní centrum.
Dále provádíme: 
malířské a dekorativní malby temperou a olejem • batika       
• váleček a tupování • šablonování • patinování • lepení oz-
dobných lišt a profi lů • imitace mramorů a dřev • benátské 
štuky • tapetování • štukatérské práce • fasády • zateplová-
ní budov atd.

www.azbarvy.cz

Tel.: 233 311 849
Mobil: 607 641 054, 603 732 801

Otevřeno:
Pondělí - pátek 
7:30 - 17:30 h
Sobota      
8:00 - 12:00 h

Adresa prodejny:
AZ BARVY, s.r.o.
Muchova 1
Praha 6, 160 00
(vstup z ul. Pelléové)

e-mail: azbarvy@azbarvy.cz

Kamnářství Bitala
Tradice a kvalita
Stavby a rekonstrukce originálních 
klasických kamen a krbů
Adresa: Budějovická 607/110 
(10 m od metra Kačerov), Praha 4
Tel.: 606 226 125 www.kamnarstvi.cz

www.poliklinikanarodni.cz

Více info na str. 3

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

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



2  Zpravy

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

Mariánský 
sloup není 
jen sloup

K aždá dějinná udá-
lost má více mož-
ností výkladu. Z te-

roristů se mohou stát hr-
dinové a naopak, podle 
toho, kdo to nakonec vy-
hraje.
Mariánský sloup na Sta-
roměstském náměstí zná 
obě strany mince. Dějiny 
se přes něj převalily ve 
dvou vlnách a nyní ho ta 
třetí vrací tam, kde pů-
vodně stál.
Z pokorné snahy jednoho 
malého kameníka vyrostl 
velký příběh.

   Úvodník   Úvodník

telefon redakce: 775 949 557 redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Důležité 
telefony

Čísla měsíceCísla měsíceCísla 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

Kapoun v rosolu
Dobře očištěný pěkný 
kapoun upraví se zce-
la tak jako krocan, jen 
že se dá o trochu méně 
vody a octa.

Ta to umí osolit!

rettigova.lukul.cz Víte že...
Nedaleké Národní 

divadlo vyhořelo v pátek 
12. srpna  roku 1881. 

Čína staví kopii Karlova 
mostu v poměru 2:3

Kde se na Starém 
Městě nejlíp randí?

Radim
Fiala
Herec 

a kuchař

„Všude. Když 
je to láska 

jako řemen. 
Bezmezná a na 

věky!“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky 

Roman 
Korda

Principál Divadélka 
Romaneto

Jiří Jorge
Pěkný

Charakterní herec 
a tichý malíř 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Na Starém 
Městě se moc 

dobře nedrandí, 
protože tam není 

žádný kopec.“

„Ve Stříbrné 
uličce s mou 

Zlatou!“

„Celé Staré 
Město je ma-
gické. Čili kde
koli, když dva 
se rádi mají.“

Petr
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Na břehu 
u Bradáče. 
Hledejte.“

Anketní otázka Staroměstských novin

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

„V uličkách, 
které spo-

jují vyhlášené 
staroměstské 
hospůdky.“
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DUBEN: Jaro odložilo 
kostým zimy a vyšlo si 
v převleku za léto.

Počasí 

116
Ivan Lendl uká-
zal 116 plakátů 
Alfonse Muchy. 
Více na str. 3

Hořel Topičův dům, 10 lidí a pes v ohrožení
Národní třída - Dům 
U Topičů, kde jsou obrazy 
za asi sto milionů korun, 
zachvátily dne 27. března 
plameny.  Evakuováno 
bylo 10 lidí a pes. „V půl 
páté ráno hořela střecha 

3 krát 10 metrů,“ vysvět-
lila mluvčí hasičů Pavlína 
Adamcová. Kvůli požáru 
byla přes tři hodiny uza-
vřena Národní třída. 
Dům U Topičů býval cen-
trem kulturních aktivit 

díky rodině Stránských, 
která v roce 1893 stála 
u vzniku Lidových novin.
Nyní tu má ordinaci jejich 
potomek a zastupitel na 
MČ Praha 1 MuDr. Mar-
tin Stránský.

Karlův most -  V čín-
ském zábavním parku-
CChang-Čou roste kopie 
Karlova mostu. Místo 15 
pilířů však bude mít jen 
čtyři a neponese 30 soch, 

ale jen osm. Replika Kar-
lova mostu bude trochu 
menší než originál, tedy 
v poměru 2:3. Bude se 
klenout přes umělý ka-
nál pojmenovaný Vltava. 

Na obou stranách budou 
stát mostecké věže. Most 
bude kratší a užší a pozor! 
žádná vajíčka: jen beton 
obložený pravým kame-
nem. 

Projekt vyjde na pou-
hý jeden milion korun.    
Farma čínsko - českoslo-
venského přátelství leží 
necelé tři hodiny jízdy na 
jihovýchod od Pekingu.

Zde není 
indián

Mostecká 
věžička

Karlíček 
v parčíčku
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Dívka ze str. 3

Malý oznamovatel

Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

štěPŮVABNÁ GERTRUDA 
z Ovocného trhu byla 

vášnivou odpůrkyní domácí 
obuvi. Nakonec ale i ona 

natáhla bačkory.

Protože je na rozdíl od jiných novin
lidé čtou. Náklad 10 tis. výtisků měsíčně
do schránek bytů a fi rem 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:

Čepec je 
víc, než 
bačkora

Lendl podává Muchu

inzerce

Rok 
1913

Unikátní dvouhra začala v Obecním domě
Nám. Republiky - Nej-
větší výstava děl malíře 
Alfonse Muchy začala 
dne 10. dubna v Obecním 
domě. Zapůjčil ji tenista 
a bývalá světová jednička 
Ivan Lendl.
„Ivan za mnou přišel 
v roce 1981, že si koupil 
nějaký český obraz. Tak 
jsem mu řekl, že je od 
Muchy,“ popsal začátky 
Lendlovy vášně pro Mu-
chu tenista Jan Kukal.
Je známo 119 plakátů, je-
jichž autorem je  Mucha, 
Lendl jich sehnal 116.
V Lendlově domě v USA 
teď visí věrné kopie Mu-
chových děl. 

Ivan 
Lendl
tenista

Alfons 
Mucha

malíř
Žertovná koláž: 
Ondřej Höppner

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

Malířské práce realizujeme včetně 
kompletního úklidu na přání 
zákazníka
Slevy pro důchodce 5 - 20%
Slevy pro důchodce 5 - 20 %
Doprava po Praze zdarma

▪ Malířské práce
  malování bytů, škol, 
  kanceláří apod.

▪ Lakýrnické práce
  lakování oken, dveří a různých 
  kovových a dřevěných prvků

▪ Zednické práce včetně 
  obkladů a dlažeb

▪ Stěrkové a štukové 
  omítky
▪ Realizace zakázek na klíč

KD Plus

608 354 601
702 509 208

Volejte:

Zde muže být
 váš inzerát!

Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Vaši inzerci 
zdarma graficky 

vytvoríme

Volejte: 603 513 031

Pokrývačské a klempířské práce
▪ Oprava střech
▪ Čištění okapů a žlabů
▪ Pravidelné kontroly
Julo Tereš
U Lužického semináře 19, 
Malá Strana

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

Vážení a milí spoluobčané, blíží se 
jaro a s ním i alergie       
a senné rýmy. 
Jako první krok lze zku-
sit jednu lžíci  domácího 
(místního) medu denně. 
Tento med má v sobě 
ty stejné látky z květin, 
které provokují alergie. 
Tímto způsobem si tělo 
na látky „zvykne“ a jarní symptomy mo-
hou být mírnější. V případě dalších po-
tíží lze užívat velice vhodnou kombinaci 
očních kapek a nosního spreje proti aler-
giím, jak na prevenci tak i proti sympto-
mům.  Výhodou je, že tato kombinace 
neuspává.
.

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

v pátek 19. dubna od 21 hodin až do rána!

Zveme vás na 
koncert kapely 

Jack Daniel´s Club „STODOLA“, 
nám. Svobody 7, Hoštka

Jak se k nám dostanete:
Po dálnici D 8, exit Roudnice n. Labem. Skrz 
Roudnici směr Litoměřice přes Labe a pak 

už 9 km podle ukazatelů do Hoštky.

Jack Daniels´s Band

www.bowlingstodola.com

Vstupné: TRADIČNĚ ŽÁDNÉ
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Jako by to 
bylo včera

● 12. 5. 1905 vyklusal
v 18 h z Křižovnického 
náměstí poslední spoj 
pražské koňské tramvaje.
Ano, vypadalo to jako 
tramvaj, ale táhli to koně. 
Úseky byly poté elektrizo-
vány.

● 11. 5. 1786 bylo ve 
spodní části Koňského 
trhu (Václavské náměstí) 
otevřeno dřevěné divadlo 
Bouda.
 
● 7. 5. 2011 byla odhale-
na  v pražské zoo pamětní 
deska se vzpomínkou na 
Vlastu Buriana, který jí 
daroval  dva lachtany se 
jmény Hýta a Batul.

DUBEN - KVĚTEN

Vyjela poslední 
koňka

Nové zprávy ze 
Starého Města

Smetanovo 
nábřeží bez aut
Od půlky května do kon-
ce června budou o sobo-
tách jezdit na Smetano-
vě nábřeží jen tramvaje.
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Začala velká 
válka s potkany
Do stok pod Starým 
Městem a po celé Praze 
nakladli deratizátoři 14 
tun otrávené potravy. 
V celém městě žije od-
hadem asi 10 milionů 
potkanů, což je deset na 
jednoho obyvatele.   

Augustin Bubník exkluzivně 

Pštrossova - Kluci zlatý! Dne 13. 
března se před bývalou hospodou
U Herclíků v Pštrossově ulici č. 24.
sešel hokejový hrdina Augustin 
Bubník a skupinka pamětníků.
Dne 13. března v roce 1950 tu češ-
tí hokejový mistři světa slavili na-
rození syna jednoho z nich. 
„Pár dní předtím se Vaškovi Ro-
ziňákovi narodil kluk, Jirkovi 
Macelisovi taky, tak jsme si řekli: 
Sejdeme se v hospodě a oslavíme 
to,“ vzpomíná pro Staroměstské 
noviny Augustin Bubník (tehdy 
mu bylo 20 let).  Když začali zpí-
vat protistátní písničky, přijela 
policie a pozatýkala je. 
A tak byli první čeští hokejoví mi-
stři světa místo na led posláni do 
uranových dolů.

Já bych je hnal!

Vysoká 
hůl

Hokejový 
hrdina Gustav 

Bubník
1. čeští mistři 
světa v hokeji

Z mostu Legií 
spadla Korejka
Policistům zamávala ze 
zábradlí a zmizela ve 
Vltavě. Policisté museli 
v chladné vodě vytvořit 
krátce po třetí hodině 
v noci živý řetěz, aby 
bezvládnou Korejku vy-
lovili. Nakonec se ji po-
dařilo oživit.

Co je nového ve vašem podniku? Volejte tel. č. 777 556 578

Café - Pub Atmosphere, Smetanovo nábř. 14
Týdenní menu za 99 Kč (polévka a hlavní 
jídlo). Domácí limonáda a citronáda, mošt.  
Plzeň 12° 39 Kč. Wi - fi . www.atmoska.cz 

Café Bar Divadlo Na zábradlí, Anenské nám. 5
Káva Dallmayr. Saláty, uzeniny, lahodné 
chlebíčky. Inspirující posezení. Možno 
potkat herce. www.nazabradli.cz/cafe-bar

Hostinec u Rotundy, Karolíny Světlé 17
Hotovky od 75 Kč. Točený Staropramen 10° 
za 25 Kč. Teplá a studená kuchyně. Hospo-
da, kde se zastavil čas. Zastavte se i vy!

Novinky z místních podniku

HOSTINEC U ROTUNDY

Ve dnech 27. a 28. dubna pořádá SK Start 
ve spolupráci s tenisovou školou Petra 
Štěpánka víkend plný zábavy v jednom z nejhezčích spor-
tovních areálů v centru Prahy. Příchozí si budou moci zdar-
ma vyzkoušet tenis a lukostřelbu pod vedením zkušených 
trenérů. Pozor, i když na Střeleckém ostrově stále probíhá 
rekonstrukce severní části, jižní část ostrova (SK Start) je 
stále v provozu.

Více info: www.skstart.com, www.puredrive.cz

Den otevřených dveří SK Start 
na Střeleckém ostrově

Těšíme se na vás!

INZERCE STARÉ MESTO POMOCÍ ESEMESKY
NÁVOD: Napište esemesku: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

Esemesku pošlete na telefonní číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Hledám práci v Pra-
ze na HPP. V menší ku-
chyni, čištění zeleniny, 
ruční mytí nádobí. Dále 
v obchodě - balení, vyba-
lování. Zahradní pomoc - 
sázení, hrabání. Tel.: 728 
526 590.
●Účetnictví. Kompletní 
zpracování a vedení účet-
nictví. Daně, mzdy, zastu-
pování na úřadech. Tel.: 
775 654 906. E – mail: v. 
kadubec@email.cz.

●Fotograf Petr Krejčí 
nafotí a zhotoví portrét, 
akt, reportáž, rodinnou 
oslavu, děti. Fotokurzy. 
Profesionální přístup, 
ceny mírné. 27 let praxe. 
En, Rus. Újezd 30. Tel: 
723 510 152. www.krejci-
petr.com
●Kurz Astrologie na 
lopatě. Poznejte základy 
astrologie. www.natasa-
kralova.cz, tel.: 739 393 
332.

●Kamnářství Bitala. 
Stavby a rekonstrukce 
originálních klasických 
krbů a kamen. Tel.: 606 
226 125. www.kamnarst-
vi.cz. 
●Hodinový manžel - 
HANDY MAN. Opravím, 
namontuji, seženu a za-
řídím ve vašem bytě vše, 
co potřebujete. Tel.: 774 
197 274. 
●Nabízím úklid kance-
láří, bytů a domů. Profe-

sionalita, dlouholetá pra-
xe. Tel.: 608 528 735. 
●AZ Barvy. Obchod           
s barvami, malířskými 
potřebami, kolorovací 
a dekorativní centrum. 
Muchova 1, Praha 6. 
www.azbarvy.cz.
●Malířské práce, la-
kýrnické práce, zednické 
práce, stěrkové a štuko-
vé omítky. KD Plus. Tel.: 
608 354 601, 702 509 208.
●Pokrývačské a klem-

pířské práce. Opravy 
střech, čištění okapů, 
pravidelná kontrola. Julo 
Tereš,  U Lužického se-
mináře 19. Tel.: 603 513 
031. 
●Včelařská prodejna 
Včelpo nabízí tradič-
ní české včelí produkty            
v centru Prahy. Med, vý-
robky z medu, včelařské 
potřeby. Adresa: Kře-
mencova 177/8, Praha 1. 
Tel.: 224 934 344.  

Pamětní 
deska 

na bývalé 
hospodě
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

● Lodecká - Do bývalého 
klubu Bunkr se nastěho-
vali městští strážníci. Bu-
dou se mimo jiné zabývat 
prevencí.
● Opletalova - Radnice 
vypsala konkurz na novou 
ředitelku (ředitele) místní 
mateřské školy.
● Na Františku - Na hři-
štích Na Františku, v uli-
ci Masná a parku Lanno-
va se rozjíždějí první tur-
naje v malé kopané. Tak 
ať to tam padá. 

Stručné zprávy 
z radnice

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Od ženy na levém obrázku vpravo dole by si koupil rajče i krokodýl. 

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

1900 DNES
Ovocný trh (pohled k Prašné bráně)
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Pracovník 
měsíce

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Jiří 
Hudeček    

Tento vedoucí ví, co je 
potřeba, kde a jak opra-
vit či postavit a za jakých 
podmínek. Přejme dobré 
technicky provozní ná-
pady a už konečně dobré 
počasí.

vedoucí oddě-
lení technicko-
-provozního  

DUBEN

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

posta@praha1.cz

KDE TO JE

Víte, že...
Slovanský ostrov 

(Žofín) vznikl na Vltavě 
samovolně v 17. století 

postupnými nánosy půdy.

Palác Žofín hostil v pátek 
5. dubna Reprezentační 
ples Městské části Praha 
1. Ples byl tento rok s od-
kazem na třináctku v leto-
počtu „magickým“.
Hrál Big Band Felixe Slo-
váčka, vystoupili Helena 
Zeťová, Jiří Korn, Daniel 
Mrózek, Pavlína Němco-
vá, Marta Jandová, Petr 
Vondráček a další hvězdy. 
Jedním z vrcholů plesu 
byla tombola ve prospěch 
Nadačního fondu Šance.

Kdo čaroval 
na magickém 
plese

Útlá Pavlína Němcová 
s pružným tanečníkem 

Hokejista 
Martin Procházka 
s Terezou Bufkovou

Odvážná výzdoba 
v parku u vstupu 
na ples

Královna plesu 
modelka 

Pavlína Němcová

Starosta Oldřich Lomecký 
se svou tiskovou mluvčí 
Veronikou Blažkovou

Zpěvák Jiří Korn
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Mariánský sloup se vrací pod orloj

Vaše advokátní poradna

Chci prodat svůj díl
OTÁZKA: Mám podíl 
na nemovitosti. Mohu ho 
prodat, komu chci?
ODPOVĚĎ: Od 1. ledna 
2014 se zásadně změní 
úprava tzv. předkupního 
práva, které měli další 
spoluvlastníci nemovi-
tosti. Bude možné prodat

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

či darovat svůj podíl ko-
mukoli, aniž byste ho mu-
sel nabídnou spoluvlast-
níkům. Výjimka bude jen 
v případě vzniku spolu-
vlastnictví děděním nebo
soud. rozhodnutím. Bude
časově omezeno na šest 
měsíců od vzniku.

Tahle změna se zdaleka netýká jen 
architektury. Mariánský sloup, který 
bude čnět od příštího roku na Staro-
městském náměstí, má především 
symbolický rozměr.

2014

Mariánský 
sloup

Radnice, 
orloj

Takhle bude vypadat 
Staroměstské náměstí

Petr Váňa při práci 
na soše Panny Marie 
(bude nahoře na sloupu)Mariánská huť

Petr Váňa

„Ano, součástí revitalizace 
náměstí je i obnova Marián-
ského sloupu,“ potvrdila Sta-
roměstským novinám mluvčí 
pražského magistrátu Tereza 
Králová.
Tato zdánlivě nenápadná 
změna v architektonické po-
době náměstí má nedozírné 
symbolické rozměry. 
Sloup o výšce 14 metrů (asi 
ve výšce apoštolů na orloji) 
se okamžitě zařadí mezi do-
minanty náměstí, významně 
změní jeho podobu. 
Odborníci se přou, jaký je 
vlastně jeho význam. Jestli 
ten, který mu přiřkl dav 3. lis-
topadu 1918, když svrhl sloup 
coby symbol habsburské mo-
narchie.
Nebo symbol víry v boha, 
se kterou ho v roce 1657 so-
chař Petr Bendl postavil jako 
památku hrdinství Pražanů 
a Čechů při obraně města. 
„Na sloupu, podstavci a os- 
tatních částech díla pracu-
jeme už 17 let bez nároku 
na honorář,“ svěřil se Staro-
městským novinám s hrdostí 
sochař Petr Váňa.

Sbírka zatím vynesla dva 
miliony korun, za které ka-
meníci nakoupili materiál, 
tedy pískovec. Dary i tak
mají jinou podobu, někte-
rá česká města věnují pří-
mo potřebný pískovec. Ten 
mezi jinými poskytly napří-
klad Třeboň, Mníšek pod 
Brdy, Dobřichovice či Zá-
břeh na Moravě.
Další podrobnosti o vzniku 
Mariánského sloupu přine-
seme v příštích číslech.

LUBOMÍR LIPSKÝ slaví 
90. narozeniny 

Herecká legenda Lubomír Lipský slaví 19. dubna
významné životní jubileum, 90. narozeniny, a to 
aktivně na jevišti Divadla 
ABC, kde hraje v komedii Pan 
Kaplan má třídu rád.
Městská divadla pražská, ve 
kterých působí již 63 let, mu                    
k devadesátinám přichystala 
benefi ční představení a retro-
spektivní výstavu ve foyer Di-
vadla ABC.
Staroměstské noviny pře-
jí oslavenci pevné zdraví 
a mnoho pěkných rolí!

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. číslo: 

777 556 578 
nebo e-mail: inzerce@ 
staromestskenoviny.euFo
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Kalendárium 
Starého Města

DUBEN - KVĚTEN

● Vojtěch Náprstek 
*17. 4. 1826 Praha 
†2. 9. 1894 Praha
Vlastenec a mecenáš. V je-
ho rodném domě U Halánků
na Betlémském nám. dnes 
sídlí Náprstkovo muzeum.

● Karel Liebscher 
*23. 2. 1851 Praha 
†20. 4. 1906 Praha
Malíř a ilustrátor, věnoval 
se převážně významným 
českým památkám.

● Vojtěch Lanna
*23. 4. 1805 Č. Budějovice 
†15. 1. 1866 Praha
Postavil most císaře Fran-
tiška I. (dnešní most Legií).

● Viktor Oliva 
*24. 4. 1861 Nové Strašecí
 †5. 4. 1928 Praha
Autor obrazu „Piják absin-
tu“ v kavárně Slavia.

● Karel Strakatý 
*2. 7. 1804 Blatná 
†26. 4. 1868 Praha
První interpret národní 
hymny „Kde domov můj“.

● Bedřich Smetana 
*2. 3. 1824 Litomyšl 
†12. 5. 1884 Praha
Geniální hudební skla-
datel. Bydlel šest let nad 
dnešní kavárnou Slavia.

Bedřich 
Smetana, 
skladatel

Vojtěch 
Náprstek, 
vlastenec

Viktor 
Oliva, 
malíř

Vojtěch 
Lanna, 
stavitel

Příběhy domu Starého Města

V tomto domě žil od r. 
1935 až do své smrti he-
rec Národního divadla, 
národní umělec Rudolf 
Deyl (1876-1972). Byl ce-
loživotním přítelem Kar-
la Hašlera. Rád navště-
voval závodiště ve Velké 
Chuchli. I ve vysokém vě-
ku se procházel po Sme-
tanově nábřeží a vzpomí-
nal na svého syna, herce 
Rudolfa Deyla mladšího, 
kterého přežil o pět let.

Anenská ulice číslo 3
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Rudolf 
Deyl

Dům 
v Anenské 3

Mariánský sloup se vrací pod orloj

1918

Mistr 
Jan Hus

Rozbitý 
původní 

sloup

Poskytuje právní služby za pře-
dem odsouhlasených a pro klienta        
dostupných fi nančních podmínek.
Oborníci kanceláře Vás provedou nejen soud-
ním a trestním řízením, ale pomohou i s rozvo-
dem, vypořádáním spol. jmění manželů, spory 
při dědictví, neplatně rozvázaným pracovním 
poměrem, nákupem či prodejem nemovitosti vč. bezpečné ad-
vokátní úschovy, exekucemi, osobním bankrotem, pronájmem 
bytů a nebytových prostor a se sepisem či kontrolou smluv.
Rozsáhlé zkušenosti mají advokáti s vymáháním 
pohledávek občanů a podnikatelů, přičemž od-
měna kanceláře je zpravidla s klientem sjedná-
na tak, že jí náleží jen při vymožení pohledávky.

O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI 
V PRAZE 8 - KARLÍNĚ

Advokátní kancelář Týnská, s.r.o. 
Křižíkova 18, Praha 8 - Karlín      
tel.: 224 008 552  www.aktynska.eu

Právní služby jsou 
pojištěny s pojistným 

limitem 50 mil. Kč.
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KampaNula
Charitaredakce@StaromeStSkenoviny.eu

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

raz byl před zná-
mou restaurací 
U Schnellů, kde se 

sešlo asi padesát zájem-
ců. Přemístili se k pivu do 
salonku U tří zlatých tro-
jek, kde vyslechli vstupní 
„vyprávěnky“ o restau-
racích U Schnellů, U tří 
zlatých trojek, pivovaru 
U sv. Tomáše a pivnici 
U Hrocha, kam se posléze 
přesunuli a ochutnali vý-
tečný Prazdroj. 
Následovala prohlídka 
gotických sklepů v krčmě
U Krále Brabantského 
s výkladem. 
Další zastávka byla v piv- 
nici U Kocoura - opět 
s občerstvením plzeň-

ským pivem. Zavzpomí-
nalo se na harmonikáře 
Hovorku, výčepního Či-
háka, šňupajícího pin-
gla Karlíčka, sportovní 
a umělecké legendy. 
A protože další v řadě 
byla restaurace U Bona-
parta, původně klasická 
kultovní spolková hos-
poda, nezbylo než oživit 
vzpomínky na společ-
nosti jako Zlatá Praha, 
Pohodlí, Paleta vlasti, 
Šárečtí slavíci, Planeta 
opic - pardon Klub přátel 
Glenna Millera – všem 
„opičákům“ se omlouvá-
me. Dále jsme se zastavili 
U Dvou slunců... Více 
www.kampanula.cz

 S

Jak jsme se toulali 
po hospodách

Vypečená Učená toulka 27. 3.
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OBČANÉ se vzdělávali na Učené toulce po slavných hospodách do pozd-
ních hodin. Žízeň po vědění byla silnější naž hlad po spánku...

● Ve čtvrtek 18. dubna 
Učená toulka č. 14
V 17 h sraz u bistra Brun-
cvík pod Karlovým mos-
tem) - Vltavští vodníci, 
Richard Händl. 
V 18 h Varhanní koncert 
v kostele Jana Křtitele Na 
Prádle. Nevidomý varha-
ník - mladý Pavel Diblík. 
Výstava obrazů Nadace 
Artevide. S sebou děti 
a vnuky!

● Ve středu 24. dubna 
Učená toulka č. 15 
Jan Nepomucký - Dr. Jan 
Sedmík. Dr. J. Hůlek. Sraz
v 17. 17 h roh Rytířské 
a Můstku.

● V pondělí 13. května 
Kulturní ekumena Euge-
na Brikciuse v Památníku 
písemnictví.

● V úterý 14. května 

V 18 - 21 h budou v kos-
tele sv. Jana Křtitele Na 
Prádle přednášky a kon-
cert k 697. narozeninám 
Karla IV. - Dr. Hana Blo-
chová,  Ing. Jan Zemá-
nek, Dr. Lubomír Holzer.

● Ve středu  22. květ-
na Učená Toulka č. 16
Tajné dějiny OPBH Malé 
Strany se čtením veršů 
Jaroslava Seiferta na Pe-
tříně v sadu - Jaroslav 
Rybář. 

● Ve čtvrtek 30. květ-
na bude Velká benefi ce 
pro Artevide - koncert 
s módní přehlídkou v Kai-
sersteinském paláci na 
Malostranském náměstí 
dole.

● V pondělí 3. června 
bude Literární výlet Eu-
gena Brikciuse (Kafka).

Učené toulkyUčené toulky
Vycházky s humorem a poučením

Vstupné dobrovolné (členstvo, studenti 
a důchodci polovic). Výtěžek vždy použit 

na charitativní projekty KampaNuly v Praze 1.

Více najdete: www.kampanula.cz

Učené toulkyUčené toulky

KampaNula pořádá
slavnostní benefi ční 
akci  k 697. narozeni-
nám Karla IV. v úterý 
14. května 2013 v 18 h.

Kde: Kostel sv. Jana 
Křtitele Na Prádle, Pra-
ha 1 - Malá Strana, Říční 
ulice.

KARLŮV MOST A KARL-
ŠTEJN. Duchovní rozměr 
dvou významných staveb 
císaře Karla IV. v kontex-
tu posvátné geometrie. 
Přednášky s projekcí a ži-
vou středověkou hudbou.
Ing. Jan Zemánek - Kar-
lův most, Dr. Hana Sar 
Blochová - Karlštejn. 
Hana Sar Blochová: zpěv, 
gotická harfa, psalterium.
Lubomír Holzer: cistra, 
bicí nástroje, perkuse.

V programu je i překva-
pení k oslavě výročí císaře 
Karla IV.

Celý text je na stránkách 
www.kampanula.cz

Oslava 697. 
narozenin 

Karla IV.
JAN  NEPOMUCKÝ

KapmaNula pořádá a zve
středa 24. dubna: Učená toulka č. 15

vede Dr. Jan Sedmík,
glosuje Dr. Julius Hůlek

Sraz 17. 17 h
roh ulic Na Můstku a Rytířská

KONCERT
Nevidomý varhaník 
mladý Pavel Diblík

Hraje též Dagmar Doubková. 
Výstava obrazů Nadace Artevide. 

Vezměte děti a vnuky! 

Kostel sv. Jana Křtitele 
Na Prádle 18. dubna v 18 h
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Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Glosa
Turecké 
latríny

řátelé, přiznejme si,
že na Bulhary hledí-P

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

me trochu z vrchu. Jinak 
přece zní, když vypráví-
me, jak jsme prožili do-
volenou na Krétě, a jinak, 
když jsme přijeli z Bul-
harska. 
K tomu všemu je tento 
přímořský stát stále spo-
jován se zvláštním zaříze-
ním - tureckou latrínou. 
Pokud špatně nešlápnete, 
jedná se o poměrně hy-
gienicky nezávadné za-

řízení, co denně a někdy 
i několikrát prověřuje, 
jak máte propracované 
lýtkové a stehenní svaly. 
Navíc  -  ta poslední afé-
ra, co v Bulharsku udě-
lali s naším rodinným 
stříbrem - ČEZem. Volná 
ruka trhu jim tam skoko-
vě zvedne ceny elektřiny 
a jejich vláda si dovolí do 
toho zasahovat. Naše vlá-
da je na jiné úrovni. 

Česky řečeno, v jiném ka-
lupu. Ta nemá čas starat 
se o takové banality jako 
je zvýšení vodného, kte-
ré u nás za pár let vylít-
lo o tisíc procent.  Nebo 
ochránit své občany, aby 
nemuseli doplácet na fo-
tovoltaické švindly. 
Možná, že je to těmi la-
trínami. Na úřadě vlády 
mají jistě klozety klasicky 
evropské, kde se dá pěk-

ně posedět, celé noviny 
možno přečíst.  Nejlepší 
by bylo instalovat ve Stra-
kově akademii turecké la-
tríny. 
Ochablé stehenní svaly 
nedovolí našim minist-
rům ztrácet čas zbyteč-
ným vysedáváním a pak 
možná najdou chvilku, 
starat se o takovou ma-
ličkost jako jsou občané 
České republiky.

Dopis

Dopis

Pejsek pro 
prezidenta 
Zemana

Vážená redakce, 
velmi mě pobavilo vaše 
březnové číslo, ve kterém 
jste hledali vhodného psí-
ka pro nového prezidenta 
Miloše Zemana. Nutno 
přiznat, že jste tu podobu 
opravdu trefi li.
Jiří Koutný, Staré Město

Odpověď redakce:
Zvědavý pane Koutný. 
Budete překvapen, ale ne-
dalo to skoro žádnou prá-
ci. V podstatě se hodil ja-
kýkoli psík, jen mu stačilo 
trochu naklonit hlavičku.

Staroměstské noviny, 
březen 2013

Otázka čtenáře: 
Bydlím v Lazarské a za-
jímalo by mě, kdy bude 
konečně otevřena stanice 
metra Národní třída.

Jana Bímová

Odpověď redakce: 
Záleží na tom, kdy bude 
dostavěn dům Quadria. 
Vypadá to na konec roku 
2014.

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

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů v centru Prahy.

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

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Herce Rumla 
učí ratolest

Matouš Ruml (Kašpar, 
držitel Thálie) má dvě 
malé děti, které ho prý 
vychovávají. „Zastávám 
názor, že děti učí nás. Spíš 
než zakazovat se snažíme 
s ženou uznávat jejich po-
city,“ svěřil se Matouš.

Divadlo Bez zábradlí 
omladilo

Karel Heřmánek, ředitel 
Divadla Bez zábradlí, dal 
šanci mladým herečkám 
Evě Josefíkové a Nikol 
Kouklové. Obě studují 4. 
ročník herectví na DAMU, 
jsou  snaživé a talentované. 
Diváci mohou Evu vidět 

v představení 2x Woody 
Allen a Nikol ve hře Ja-
kub a jeho pán.

Šéf Opery ND 
odvolán

Umělecký šéf Opery Ná-
rodního divadla Rok 
Rappl byl k 3. 4. odvolán. 
Důvodem je údajně neu-
spokojivý stav v operním 
souboru, prý zejména co 
do provozních a organizač-
ních činností.

Viola vítá 
Kostkovi 

Petr Kostka se svou dce-
rou Terezou zarecitují 
29. dubna ve Viole texty 
svých milovaných bás-
níků. Pořadem provede 
Robert Tamchyna. Ne-
nechte si ujít. 
 

Zemřel herec 
Bohumil Švarc

Ve věku 87. let zemřel za-
čátkem dubna herec a vy-
nikající dabér Bohumil 
Švarc. Ztvárnil desítky 
fi lmových a televizních 
rolí, stejně tak jako diva-
delních (Městská divadla 
pražská). Svůj hlas pro-
půjčoval americkému her-
ci Christopheru Lee.

Slovenské divadlo 
opět v Praze

V Divadle bez zábradlí 
od 2. 5. do 3. 6. proběhne 
Festival Slovenské diva-
dlo. Diváky čeká šest in-
scenací s hereckými hvěz-
dami jako je M. Lasica, 
S. Tóbiás či M. Labuda 
mladší.

www.ekytky.cz, t.:

Tereza 
Kostková

HEREČKA

Matouš
Ruml 
HEREC

Szidi
Tóbiás

HEREČKA, ZPĚVAČKA
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pěvkyně Národního divadla
Maria Tauberová 
Slavné místní ženy

N arodila se do rodiny
hulánského důstoj-
níka c. a k. armády.

V roce 1936 byla přijata 
do opery Národního di-
vadla, kde zpívala až do 
roku 1973, tedy zvučných
40 let. Vysokou popu-
laritu a také dívčí krásu si 

paní Maria udržela až do 
svého odchodu na penzi. 
Po celou svou pěveckou 
dráhu se svým manže-
lem, šéfem opery Národ-
ního divadla Jaroslavem 
Krombholcem, pořádala 
zájezdové turné téměř po 
celé Evropě.

Jaroslav 
Krombholc, 

manžel

Maria Tauberová (1911-2003) 

Zdeňka 
Baldová, 
kolegyně

Sudoku pro nenáročné

Pro líné Ještě línější
123

12
1

1 3
3

3

2
2

NÁVOD: Součet v každém 
řádku a sloupci je šest.

3

telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

2

Franz Kafka: Proměna /XIX./
MINULE:  Řehoř, proměněný v brouka, leží v posteli. 
Za dveřmi promlouvá prokurista k matce.

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

„J
Boj s mdlobou

inak si to, milos-
tivá paní, také
nedovedu vy-

světlit,“ řekl prokurista, 
„doufejme, že to není
 nic vážného. I když na 

druhou stranu zas mu-
sím říci, že my obchod-
níci - bohužel nebo 
naštěstí, jak chcete 
- musíme velmi často 
lehkou nevolnost z ob-
chodních ohledů pros-
tě přemoci.“

To jsou moudrá slova! 
Co na to Řehořovo levé 

tykadélko?
Dozvíte se příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Vítězslav 
Novák, 

skladatel

Koutek pro chytré hlavyKoutek pro chytré hlavyKoutek pro chytré hlavy

Otázka: Kde je na Starém 
Městě socha svalovce v po-
zici lvího zubaře?
Nápověda: Je to na dvoře 
známého divadla nedaleko 
Staroměstského náměstí.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM! 
Své fotky tajných míst posílejte sem: 
redakce@staromestskenoviny.eu
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Minule: Toto nádherné domovní zna-
mení najdeme v Melantrichově ulici 
č. 20. Správně: Jiří Kočárník.

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 
výtisků. K mání jsou zdar-
ma na 49 odběrních mís-
tech, např. Akademii věd.

Na internetu: www.
malostranskenoviny.eu

2

K

Kulturní nástěnka    
DUBEN - KVĚTEN

Hudba - So 27. 4. v 21 h - PETR KA-
LANDRA MEMORY BAND - Blues 
Sklep, Liliová 10, Praha 1, tel.: 774 624 
677 -  Folk a blues. Více info: www.blue-
ssklep.cz 

 
Výstava - Do 27. 4. - V. SVOZIL, A. 
RÁDY: OBRAZY - Galerie U Zlatého  
kohouta, Michalská 3 (ve dvorku) - Písečtí 
autoři a jejich tvorba. K vidění také Skupi-
nová výstava. www.guzk.cz

Dětem - Ne 28. 4. od 12 h - DIVADÉL-
KO ROMANETO: VODNICKÁ PO-
HÁDKA - Pizzerie Rugantino, Kliment-
ská 40 - Nutno objednat: 224 815 192. 
www.divadelkoromaneto.cz

Divadlo - Po 29. 4. a pá 3. 5. v 19 h - 
EGON TOBIÁŠ: DENNĚ (PONÍCI 
SLABOSTI) - Divadlo Na zábradlí, Anen-
ské nám. 5 - Detektivní komedie. Hrají P. 
Čtvrtníček, I. Chmela. www.nazabradli.cz

Divadlo - Po 13. a út 14. 5. v 19. 30 h 
- ROMEOA A JULIE - Spolek Kašpar, 
Celetná 17 -  Monteci, Kapuleti a Kašpaři. 
A láska až za hrob. www.divadlovcelet-
ne.cz

Výstava - Do 31. 1. 2014 - JAK SE     
U SMETANŮ MALOVALO - Muzeum 
B. Smetany, Novotného lávka 1 - Kom-
pletní soubor drobných kreseb Smetany 
doplněné výtvory rodiny. www.nm.cz

Náboženská obec Církve českoslo-
venské husitské zve na pravidelné boho-
služby v neděli v 10 hodin, které se konají 
v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském 
náměstí.
V měsíci květnu se budou konat každé pondělí, tedy 6., 13., 
20., 27. od 17.30 hodin Májové pobožnosti, sloužit bu-
dou duchovní z jiných náboženských obcí.

Bohoslužby v chrámu 
svatého Mikuláše

Farní úřad CČSH, Praha 1 - Staré Město

Vlasta Třešňák je zakladatel a duchovní strýc ka-
pely, který napsal texty pro zpěvačky bandu Mar-
tinu Menšíkovou, Natálii Řehořovou a Pavlu 
Stránskou. 
Hudebně jde o typický „volný styl“. Městské roc-
kabilly. 
Kapela hraje ve složení: kapelník Jan Volný       
(el. basa), Jaromír Panáček (el. kytara),  Franti-
šek Hönig nebo Jan Horváth (bicí), Jan Štolba 
(tenorsaxofon). 
Hudba je dílem Jana Volného, Vlasty Třešňáka, 
Jaromíra Panáčka. Kde: Blues Sklep, Liliová 10, 

Staré Město
Kdy: 18. 4. a 16. 5. v 21 hwww.alotrio.cz

Pozvánka na koncert 
Alo Tria bandu



Příští číslo vychází
15. května

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

MOUCHA DOMÁCÍ

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

Za šíření slávy 
Karlova mostu 
stavbou jeho 
repliky.

Si Ťin-pching
Nový čínský prezident

„Noviny mě naprosto 
okouzlily! Moje nejoblí-
benější rubrika je Sudo-

ku pro nenáročné!“ 
Martina Čerňanská 

Managerka 
sweet666design

Proč čtu„

30 Kč

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Jako dobrovolnou platbu 
za jeden výtisk pošlete SMS: 

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

poděkováním od šéfredaktora listu.

SN TRICETSN TRICETSN TRICET
Vítej, moucho! Nejen 
ptáci se s jarem vrací 

mezi nás!   

15. května

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 po-
vídky, které s chutí
uveřejňujeme. 

umákovali jsme 
jako ostatní, aby-
chom tak dali na-

jevo svoji nevoli. Tušili 
jsme předem, že 
festival bude za-
kázaný, ale teď 
šlo víc o sešlost, 
než o muziku. 
Stačilo by třeba 
i jen pár tónů. 
Na poslední akci poli-
cajti zasáhli až o půl-
noci. A tak jsme jen 
postávali a nevěděli, 
na čem jsme. Pomalo-
vaná dvanáct set troj-
ka muzikantů stála 

u zadní rampy. Libeň-
ští punkeři tedy vyrazili 
ke vchodu, aby vyson-
dovali situaci. Dveře se 

vzápětí rozle-
těly, a našinci 
s gesty to hnali 
přímo k nám.
„Pryč! Sál je 
plný čertů!“
Do zad jim vyra-

zila celá dvacítka poli-
cajtů s obušky. 
„Pryč!“ Rozeběhli jsme 
se do bočních uliček. 
Jen já se dvěma druhy 
běžel hlavní ulicí.
Pokračování příště

Seriál

Č

Modré okénko
dnes získává...
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Aktuální vtip ze 100 let starých novin

- Vítejte na letním bytě, madam. Jak vidím, ten váš moula se 
vůbec nezměnil.

vÁclav 
koubek

 www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

autorskÉ 
knihy a cd 
na dobÍrku

Punker (II.)
Koubek

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na re-
cepci, tel. 221 403 111. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  Národní 
kavárna - restaurace, Národní 11, tel. 602 324 804. Centrum Franze Kafky, 
Široká 14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10, tel. 222 220 681. Divadlo 
Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmartre, 
Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, Týnská 6, tel. 224 827 808. Restau-
race Konvikt, Bartolomějská 11, tel. 224 247 033. Antikvariát Ztichlá klika, 
Betlémská ul. 10 - 14, tel. 222 221 561. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické 
nám. 3, tel. 608 149 042. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, 
Týnský dvůr 57. Obchod pro děti Coolkids, Haštalská 21. Pizzerie Ruganti-
no, 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, tel. 222 313 088. Bar Konírna, Anenská 11. 
Friends Coffee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Re-
staurace Gurmán Flint, Křižovnická 12. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. 
Rotax, Revoluční 22, tel. 222 313 520. Nábytek Probyt, Krocínova 5, tel. 224 
218 327. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. An-
tique Starožitnosti Jiří Balaš, Rytířská 21. Restaurace U Kapra, Žatec-
ká 7. 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. Restaurace 
a bar Bílkova 13, Bílkova 13. Značkové oděvy Charvátova 11/58. Antikvariáty 
Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. 
Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. 
Café Therapy, Školská 30. Mungobar, Kamzíková 8. Včelařská prodejna, 
Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8. 

odběrních míst46

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

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 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

TIRÁŽ: Staroměstské noviny č. 4 / duben 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.


