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AGENT 001
tajně na radnici 
s povolením psát
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Staroměstské 
servírky

SLEČNA MÍŠA
Úžasná slečna Míša 

z restaurace U Parlamentu 
ve Valentinské 8 roznáší 
chutnou Plzeň za 38 Kč.

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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Nenechte si ujít
NAŠE DĚTI KRESLÍ 
PRAHU. ODMĚNA!

NOVINYNOVINY
Já jsem 

orloj

str. 4
Tobiáš 
Diblík (8 let)

redakce@staromestskenoviny.eu
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PODIVNÝ ÚTOK PROTI MÍSTNÍM 
NEJOBLÍBENĚJŠÍM NOVINÁM ●

VÍ O TOM KNÍŽE KAREL? 
● VÍTEJTE V DISENTU

PROČ NÁM 
CHCE STAROSTA 
ZAKROUTIT KRKEM?

To nemá nic důležitějšího 
na práci? Starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký (TOP 
09) se pustil do boje proti

Staroměstským novinám 
a jejich čtenářům. Jako by, 
jářku, za něco mohli! Jeho  
stranický šéf a bývalý disi-

dent, kníže Karel, se tomu 
jistě velmi podiví... 

Šokující podrobnosti  
na str. 6, 7 a 8

Karel 
nikdy 
nespí

PROČ NÁM PROČ NÁM 
CHCE STAROSTA CHCE STAROSTA Starosta 

Lomecký

Volejte hned tel. ̌c.:
777 556 578

Zde může
být váš
inzerát!

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

Zaváděcí akce
sleva 20 %

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

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

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

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

Více informací na str. 9

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

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

Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!

Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

Další informace na www.internet-praha1.cz

Od 290 Kč až 100 Mbitů! 

Další informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.cz

Táboritská 1000/23, Praha 3
Hotel Olšanka, nad recepcí

Tel.: 606 618 386, 702 043 259
E-mail: info@stonereal.cz

www.stonereal.cz

Postaráme se 
o prodej nebo 

pronájem Vašeho 
bytu, domu nebo 

pozemku.

Jsme zde pro Vás! 

Potřebujete prodat 
nebo pronajmout 

nemovitost?

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.

Více 
str. 5

Brekeke!



Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Staroměstských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730
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inzerce

Co se vám vybaví, když 
se řekne „předjaří”?

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Ptáčci, sluníč-
ko, zmrzlina, 

odřená kolena. 
To všechno už 

budu brzo mít.“

Anketa Staroměstských novin

„To mě táhne do 
dětství: Morana, 

Leskava 
a špinavé boty 

od bahna.“

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Hurá 
do přírody!”

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Rozkvetlé 
zlaté jívy 

na blankytném 
nebi.”

Číslo měsíce

294
Linku 294 
vznikla před 
volbami a po 
nich zaniká.

3 °C
ÚNOR

Když je únor suchý, 
dík za všechny vzruchy 

Počasí 

   Úvodník

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Touha. 
Slibný nástup 
nejkrásnějšího 
období roku.”

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Okamžik 
před tím, 

než se člověk 
rozjaří.” 

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Staré Město - Linka 
autobusu č. 294, přezdí-
vaná BubuBus (Staro-
městké noviny informo-
valy)  bude od 1. dubna 
zrušena. Spoj se rozdělí 
na linku 192 (Malostran-
ské náměstí - Nemocni-
ce pod Petřínem) a 194 
(Staroměstská - Florenc).
Spoj byl zavedený s vel-
kou pompou krátce před  
volbami. Viz též glosa na 
straně 9.

Linka 294 (BubuBus) se ruší.  
Byl to jen předvolební trik?

Nové zprávy 
ze Starého Města
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Chtěla skočit 
pod metro, 
zachránil ji

Můstek - Muž si v me-
tru na Můstku všiml na 
nástupišti dívky, která 
se rozběhla proti při-
jíždějící soupravě. Její 
úmysl byl zřejmý. Chtě-
la skočit pod vlak. Muži 
se však podařilo dívku 
zachytit a zachránit jí 
tak život.

Teď už zas budeme muset chodit pěšky 

Pozor! Zásadní změny v dopravě!

Staré Město - To bude 
chaos! Od 6. dubna do-
jde k revoluci v dopravě. 
Bude trvat měsíce, než 
si zvykneme. Změny se 
týkají mimo jiné dvou 
linek, které ke Starému 
Městu patří jako poklice 

na hrnec: Tramvají číslo 
18 a 22.
Linka 18 již bohužel ne-
pojede z Karlova náměstí 
na Národní třídu. Místo 
do Spálené zahne vpra-
vo na Václavské náměs-
tí. Linka 22 (populární 

Labutě) nepojede od Ná-
rodního divadla rovně 
přes most na Malou Stra-
nu (jezdila tudy více než 
50 let!), ale zahne vpravo 
na Staroměstskou. 
Linka č. 17 zůstává na-
štěstí beze změny.

Od 6. dubna si dejte velký pozor, kam vlezete
Národní - Nový šéf 
činohry ND Daniel Špi-
nar (35), který nastou-
pil 5. ledna, prohlásil, 
že soubor potřebuje 
»novou krev«. A hned 
začal jednat s desítkou 
herců o jejich odchodu.

Národní divadlo 
propouští herce

Národní divadlo

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Zrychlený 
BubuBus

V iděl jsem jízdu busu 
číslo 294 z Florence na 

Petřín zrychleně. Úžas-
né. Řidič - Neo, který do-
bývá Matrix.
Linka je to nesporně 
přínosná, zavedli ji před 
volbami a po nich ji ruší. 
To vede nazadržitelně 
k domněnce, že šlo 
o předvolební tah.
Je to opravdu nutné? Co 
kdyby byly ty BubuBusy, 
kličkující uličkami Staré-
ho Města, menší? 
Co kdyby nejezdily na 
naftu, ale na elektřinu? 
Proč se tato užitečná lin-
ka ruší místo toho, aby 
bylo nalezeno řešení? 
Což takhle intervaly de-
set minut (ne půl hodiny) 
a s občerstvením?

Recept dle 
Dobromily

Hrachová 
marmeláda

Nasbírej něco lusek a vy-
loupej hrách. Ten pak po-
řádně utři do jemné zele-
né masti. Přisyp cukru...

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Staroměstské 
noviny, 

říjen 2014

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

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

Výzva občanům 
Starého Města pražského:

Nabízíme vyšetření cév!
Va Sera (Vascular Screening Systém) - vyšetření je 
neinvazivní. Jedná se o novou diagnostickou metodu          
k měření cévní poddajnosti a kardiovaskulárního rizika. 
Vyšetření probíhá v klidu, vleže na lůžku. Tato diagnos-
tická metoda určuje dva důležité indexy, ze kterých lze 
určit biologický věk artérií ve srovnání se skutečným 

věkem vyšetřovaného.
Cena za vyšetření je 600 Kč.

Vaše zdraví - náš cíl!

www.nadassy.cz
Objednat se lze na tel. č.:  224 212 468.

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Volejte hned! 
tel.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Mimořádná
sleva 20 %

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

Nabízíme širokou škálu značkových 
psacích potřeb nejen pro náročné 

klienty, ale i pro školáky.
www.penshop.cz
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Josef Mánes (1820 
- 1871) na sklonku 

života blouznil 
o vlčích růžích. 

Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou nejlepší 
noviny na Starém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

inzerce
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Orlojník: Důkaz, že proroctví 
orloje je nutno brát vážně

Kdo zasáhne do orloje, zemře, nebo zešílí

Staroměstský 
orloj

Staré Město - Nový, 
dosud ne příliš známý 
důkaz o pravdivosti le-
gend, týkajících se Staro-
městského orloje, pojme-
noval orlojník Petr Skála. 
„Kdo zasáhne do orloje,
zemře nebo zešílí. Je 
pravdou, že krátce po 
vytvoření nové kalen-
dářní desky zešílel tvůr-
ce kalendária Josef Má-
nes,“ řekl Staroměstským
novinám orlojník Petr 
Skála.
Další známu legendou je 
například ta, že když se 
orloj zastaví, bude válka 
(také potvrzeno, i když 
neplatí vždy). 
Velmi známá je také po-
věst o oslepeném tvůrci 
orloje mistru Hanušovi.
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1915

ště
Vítězka soutěže v pózová-
ní s ošatkou ovoce slečna 
Květuše Širá z Kozí ulice 

v roce 1915.

KOŠATÁ KVĚTUŠE

Moje 
švestky, 

tvoje štěstí

Víte, že...
Orloj sestavil v roce 

1410 Mikuláš z Kadaně, 
který pak nebyl oslepen.

www.ekytky.cz, t.:

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

257 531 839

INZERCE STARÉ MĚSTO 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.
●Bazárek ve Staré Bo-
leslavi - nákup a prodej 
veškerého zajímavého 
zboží. I do komise. Auto-
doprava (Mercedes Benz 
Viano 5 + 1, Mercedes 
benz Vito - skříň). Vyklí-
zení pozůstalostí, bytů, 
sklepů, domů. Hodinový 
manžel. Tel.: 728 091 291. 
●Stomatolog Mudr. Pa-
vel Kukla přijímá nové 
pacienty. Národní 9, 3. 
patro, Praha 1. Tel.: 222 
075 121, 777 290 358. 
●www.stonereal.cz . 

Postaráme se o prodej 
nebo pronájem Vašeho 
bytu, domu nebo pozem-
ku. Táboritská 1000/23, 
Praha 3, Hotel Olšanka, 
nad recepcí. Tel.: 606 618 
386.
●Provádím celostní 
masáže, odstraňující 
ztrátu hybnosti a boles-
tivé stavy pomocí  ruční 
terapie v kombinaci s  
metodami sibiřských ša-
manů.Václav Patzak, Ha-
velská 12, 110 00  Praha 1, 
tel.: 725 773 290.

●Trápí vás problémy ve 
vztazích s partnerem, 
rodiči, dětmi, kolegy? 
Zkuste metodu psychické 
harmonizace osobnos-
ti pomocí biorezonance! 
Mudr. R. Kafková. Národ-
ní 11, tel.: 724 737 704. 
●Kurzy tance ve sty-
lu 19. stol. Přijďte se je 
naučit na náš kurz! Kaž-
dou neděli od 19 do 21 h 
v Centru Jógy na Smícho-
vě, ul. Ostrovského 11/16, 
metro Anděl - Knížecí. 
Tel.: 737 608 106.

INZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ SMSINZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ SMS

Národní 9, poliklinika 3. patro, Praha 1
Tel.: 222 075 121, 777 290 358
E-mail: info@kukla.cz

MUDr. Pavel Kukla
Stomatologická praxe

Přijímáme nové pacienty. Krátká objednací doba.

www.kukla.cz

•Rucní výroba kronik dle prání zákazníka

Rodinná firma s tradicí!

Dále nabízíme:
Desky na diplomy 
Desky na jídelní lístky Tel.: 602 734 119

E-shop: 
www.epapirnictvi.euDesky na diplomy Národní muzeum 

České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

NÁRODNÍ MUZEUM - ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Vás zvou na

Koncert souboru Ritornello, vedoucí Michael 
Pospíšil. Novodobá premiéra skladeb Wen-
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
představení, které v sobě bude kombinovat 
prvky z divadla i tance.

19. 2. 2015 od 19.00 h

TANCE SMRTÍ 
TENCE SMRDÍ 

www.nm.cz

Vstupné 100 Kč.

NÁRODNÍ MUZEUM - ČESKÉ MUZEUM HUDBY

Koncert souboru Ritornello, vedoucí Michael 
Pospíšil. Novodobá premiéra skladeb Wen
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 

představení, které v sobě bude kombinovat 

České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

Vstupné 100 Kč.

NÁRODNÍ MUZEUM - ČESKÉ MUZEUM HUDBY

Koncert souboru Ritornello, vedoucí Michael 
Pospíšil. Novodobá premiéra skladeb Wen-
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 

představení, které v sobě bude kombinovat 
Vstupné 100 Kč.

neboli 
Nebe nebolí -
Hudba naděje
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Nové Město - V hlav-
ním foyeru historické 
budovy Národního diva-
dla (ND) začala poslední 
etapa restaurování ná-
stropních maleb. Platí ji 

mecenáška Dadja Alten-
burgová Kohlová.
Malá Strana - Do 
Thurn - Taxisova 
paláce se stěhují 
studenti Anglo - 
americké univerzity. 
Opravu neuvěřitelných 150 
milionů Kč postupně bě-

hem 15 let zaplatí univerzi-
ta na nájemném (750 tisíc 

Kč měsíčně). ● Ma-
jitelé bývalého mlý-
na na Kampě (v pří-
zemí je Mlýnská ka-

várna) vedou se souse-
dy spor o pozemek a ně-
kdo jim prý otrávil kočku.   

Tobiáš Diblík, 8 let

Kostel  
sv. Mikuláše

SOUTĚŽ O CENY
Obrázek na téma Já & 
Praha pošlete na adre-
su: redakce@staromest-
skenoviny.eu. Foto auto-
ra při kreslení vítáno. 
Pro děti mladší 10 let.
Odměna: DVD Indiánská
pohádka Divadélka Ro-
maneto. Kde: Náprstko-
vo muzeum (pokladna). 

Stručné zprávy z Nového Města a Malé Strany
TELEGRAF ZE SPŘÁTELENÝCH ČTVRTÍ

Naše děti kreslí Prahu
 Zpravy

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Dům vpravo dnes slouží Národní galerii, budovy vlevo byly zbořeny v roce 1955.

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

U Milosrdných (u Anežského kláštěra)
Kde to je

Příští volby budou nejpozději na podzim roku 2018

Rozhodnuto: Werichovu 
vilu dostane M. Mládková

Malá Strana - A je to!  
Po mnoha letech taha-
nic rozhodli zastupitelé 
překvapivě jednoznačně, 
tedy poměrem 23 : 2 hla-
sů. Nadace Jana a Medy 
Mládkových, která má už 
v pronájmu přilehlé So-
vovy mlýny, získala vilu 
na 20 let. Nájem je 600 
tisíc ročně, tedy 50 tisíc 
měsíčně. Vedení radnice 
dalo zakázku na opravu 

Nájem ujde: 50 tisíc měsíčně 

vily, nedaleké zdi a celého 
parku Kampa firmě Bau 
Plus za 70 milionů korun. 
S přestavbou parku Kam-
pa nesouhlasí veřejnost. 

Meda 
Mládková

Dadja

KDO JE KDO NA RADNICI
Staroměstské noviny představují zastupitele Prahy 1

Michal 
Caban
Nezávislý. 
My, co tady 
žijeme

Jaké místo v Praze 1 
máte nejraději?
„Pasáž Lucerna, kde na 
člověka dýchnou staré 
dobré časy. Úžasné mís-
to plné zrcadel a kavá-
ren, v nichž můžeme dát 
v klidu kávu a popovídat 
si, jaké to bylo v dobách, 
kdy se město ještě věno-
valo kultuře. Je unikát-
ní systém pasáží, které 
dnes v Praze už bohužel 
zanikají.“

Režisér, choreograf. S bra-
trem Šimonem založil Ba-
letní jednotku Křeč. Spolu-
pracoval na mnoha filmech, 
např. Amadeus. Připravuje 
ceremonie (festival Karlovy 
Vary). Členem Zastupitelstva 
MČ Praha 1 byl už v letech 
2002 - 2006. Nyní je předse-
dou komise pro participaci.

PROČ ŽIŽKA 
ZBOURAL 
PŮL PRAHY?

Dnes je čte 40 tisíc  lidí...
...což by na křižáky taky stačilo. 

Inzerát do Staroměstských novin: tel. 777 556 578

Protože nečetl 
Staroměstské noviny.

Knihkupectví Aurora, 
Spálená 53, 110 00 Praha 1

tel.: 222 362 756, 720 498 270
e-mail: knihkupectvi@eaurora.cz

KNIHKUPECTVÍ 
A ANTIKVARIÁT

Široká nabídka knih, gramodesek, 
pohledů i plakátu přímo 

v centru Prahy.
Neváhejte a navštivte nás!  

Spálená 53

Výkup knih probíhá každý všední den.

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!
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tajně na radnici 
s povolením psát

Zápisník 
agenta 001Na Staroměstském náměstí 

bude stát Mariánský sloup
Nečekané rozuzlení války symbolů

Staroměstské náměstí
- Vida! V historickém 
srdci Prahy zřejmě bude 
vztyčen  Mariánský sloup,
který posílí jeho symbo-
lický význam.
„Věřím, že by mohl sloup 
na náměstí opět stát už 
v příštím roce,“ řekl Sta-
roměstským novinám no-
vý radní magistrátu pro 
kulturu Jan Wolf. 
Náklady na vztyčení 
sloupu bude hradit Spo-
lečnost pro obnovu Mari-
ánského sloupu.
Sloup i s podstavcem je
hotov, jeho autorem je
kameník Petr Váňa. Sloup
stál na náměstí od roku 
1648 jako symbol vítěz-
ství nad Švédy.

Kníže Karel Schwarzenberg 
se prý velmi rozhněval na 
starostu Prahy 1 Oldřicha 
Lomeckého. 
Před volební kampaní totiž kní-
že a jeho tým vydal přísný zákaz 
používání Karlovy podobizny na 
volebních plakátech. Populár-
ní tvář knížete se měla objevit 
až v samotném závěru kampa-
ně. Starosta Lomecký prý ten-
to přísný zákaz porušil a sotva 
začaly volby, pojal to svazácky 
a šup tam Karla.
Při následném telefonátu mezi 
Karlem Schwarzenbergem a hy-
peraktivním starostou prý kníže 
zvýšil hlas, což je v jeho případě 
velmi nezvyklé.

Víte, že...
Mariánský sloup byl 
stržen davem v roce 

1918. Pokračování příště

Jak starosta 
rozhněval Karla

Sochař Petr Váňa 
při práci na sloupu

Stržení sloupu 
v roce 1918

Sochař 
Petr Váňa

Sloup stál na 
náměstí 270 let

Národní kavárna - Vaše kavárna s tradicí!
Milí spoluobčané!

Personál Národní kavárny se těší na všechny milé návštěvníky nejen z Prahy 1! 
Naši kavárnu najdete jen pár kroků od Národního divadla, na Národní 11.

Prahu zasypal sníh, Čes-
ko zasáhla chřipková 
epidemie a u nás v Ná-
rodní kavárně už pomalu 
přemýšlíme nad jarním 
menu. Na čem by si naši 
zákazníci rádi pochut-
nali? Mnoho otazníků, 
spousta odpovědí. Máme 
velkou radost, protože se 
k nám po více než půl roce 
od zásadní rekonstruk-
ce kavárny vrací čím dál 
tím více zákazníků, nejen 
z okolí, ale i z odlehlejších 

koutů Prahy a v rámci 
výletů i z celého Česka. 
Pozitivní zpětná vazba 
lidí, kteří vstoupí do Ná-
rodní kavárny, je pro nás 
velkým hnacím motorem 
a současně závazkem po-
skytovat i nadále co nej-
lepší servis. 
Od kaše až po steak
Náš šéfkuchař nezahálí 
a s celým naším týmem 
stále vymýšlí novinky. 
Současným hitem je ma-
kový mousse s jahodovou 
omáčkou, lahodný lehký 
dezert, který vám v mra-
zivém dni přivodí úsměv 
a jarní náladu. Stále oblí-
benější jsou různé variace 
našich ovesných kaší. Na 
své si přijdou i milovní-

ci krupicové kaše - prý 
chutná jako od babičky. 
Kaše jsou ideální snída-
ní, v zimě obzvláště. Na-
startují váš organismus 
do nového dne. Krásně 
prohřejí ale i během dne, 
když nemáte chuť na těžší 
masité jídlo. I když fl ank 
steak našeho šéfkuchaře 
nebo vepřová panenka 
s pepřovou omáčkou či 
kuřecí prso pošírované 
v kokosovém mléce a kari 
madras s rýží stojí také za 
hřích. 
Nápoje pro zahřátí
V tomto chladném poča-
sí je však zejména nutné 
svůj organismus hezky 
prohřívat. Ideálním pro-
hřívacím nápojem jsou 

čaje. Jistě už víte, že na-
bídka tradičních čajů 
KUSMI TEA je v Národ-
ní kavárně jedinečná a že 
si u nás vybere opravdu 
každý. Celoročním hitem 
je kolekce detoxikačních 
čajů – DETOX, BB DE-
TOX a BOOST. Z černých 
čajů s přídavkem různých 
bylin vede PRINCE VLA-
DIMIR nebo ANASTA-
CIA. Mezi čistě bylinkové 
favority pak patří HEŘ-
MÁNEK nebo VERBENA.
Zázvor je všelék
Pro tento čas však nesmí-
me zapomenout na výživ-
ný čaj z čerstvého zázvoru 
podávaný s citrónem a do-
mácím medem. Je výbor-
ný na prevenci nachlazení 

i chřipky, zlepšuje tráve-
ní, posiluje srdce, snižuje 
bolest i zánět, uklidňuje. 
Je dobrým pomocníkem 
i na chrapot – stačí cucat 
kousek čerstvého zázvoru 
a brzy máte po potížích. 
Zastavte se u nás na kus 
řeči, nebo klidné poseze-
ní s knížkou. Nemusíte si 
s sebou brát ani tu svou 
oblíbenou, hezkých kní-
žek máme u nás dostatek.

Těšíme se na vás!

Tel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.cz

Adresa: 
Národní kavárna, 
Národní 11, Praha 1, 110 00
Tel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.cz

Otevřeno: 
po až pá 8 - 22 h 

so a ne 9 - 22 h



CO NA TO 
KNÍŽE KAREL 

SCHWARZENBERG
Staroměstské noviny 
připravují s Karlem 
Schwarzenbergem 
(šéfem TOP 09) ob-

sáhlý rozhovor. Zatím 
jukněte na 

str. 5
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„Mám velkou radost, 
že mě místní zvolili 
do Zastupitelstva MČ 
Praha 1. Vážím si toho. 
Chci lidem pomáhat. 
Víte, celý život se snažím 
hlídat lidská práva. Upo-
zorňuji na nespravedlnost. 
To jsem měl rád také na 
Václavu Havlovi, snažil se 
lidem pomáhat neustále. 
Vždy upozorňoval na ne-
spravedlivě odsouzené. Já 

také. V tom jsme byli pro-
pojení. Rozuměli si. 
Chci řešit problémy 
místních lidí srdcem. 
Lidské vztahy. Musí 
být nějaká idea. 
Hlavní je najít řešení, jak 
to prakticky udělat. Třeba 
chodníky, přechody, cesty. 
Jak vše uzpůsobit postiže-
ným a taky kočárkům. Ne-
ztratit z mysli srdce, duši 
a svědomí. Srdce, duše, 

svědomí. To je opravdu 
důležité. Hlídejme si svůj 
hlavní úkol! Přál bych si, 
aby za mnou místní lidé se 

svými problémy chodili. Já 
pomůžu.“ 
Svatopluk Karásek ví, že na 
splnění tak velkého úkolu 
potřebuje zkušený tým. Po 
boku mu stojí jeho žena 
Pavla a lidé, kterým věří 
a s nimiž ho pojí přátelství. 
Například Jan Václav Čep 
z Hradčan a další. Staro-
městské noviny považují za 
čest, že mohou k této bohu-
libé činnosti přispět.

Sloupek Sváti Karáska, ochránce práv občanů
Napište Sváťovi na adresu: redakce@staromestkenoviny.eu

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému.

Sloupek Sváti Karáska, ochránce práv občanů

Podivné zákulisní hry proti místním nejoblíbenějším novinám

Když tiskový odbor radni-
ce Prahy 1, věrný TOP 09,
zrušil po volbách svou 
inzertní stranu, pokrčil 
jsem rameny. Prý z poli-
tických důvodů. „Taková 
pitomost,“ řekl  jsem si.
Když pak během jediného
týdne odešli z novin tři 
klíčoví inzerenti, věřil 
jsem, že je to náhoda.
„Nějak si poradíme,“ 
utěšoval jsem se. „Přežili 
jsme manévry dobrovol-
ných hasičů, přežijeme 
i tohle.“

Když nám pak volali z Ma-
lostranské besedy (provo-
zovatel má budovu v pro-
nájmu od MČ Praha 1), že 
už noviny nechtějí, bylo 
jasné, že to náhoda není. 
Že jde do tuhého. 
Beseda byla tradičním 
odběrním místem novin. 
Chodily si sem pro ně 
stovky čtenářů.
Volby v Praze 1 skončily
nejtěsnějším možným roz-
dílem.  TOP 09, předcho-
zí období u moci s velkou 
převahou, teď má většinu 
jediného hlasu (13 : 12), a 
to jen proto, že uplácala
místní koalici se strana-
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„Má tohle zapotřebí?“ diví se občané nad absurdními kroky 
starosty Lomeckého (TOP 09) proti Staroměstským, Malo-
stranským a Novoměstským novinám. To nemá nic důležitější-
ho na práci? Proč by chtěl tyto oblíbené noviny „vyhladovět“?
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mi, s nimiž na celostátní 
úrovni soupeří.
Chápu, že starosta Lo-
mecký (TOP 09) může být 
neklidný jak Bruna u stud-
ny. K tomu ta třináctka... 
Stačí jeden neposedný 
přeběhlík a funkce udě-
lá pápá. Jistota moci se 
rozplynula jako pára nad 
hrncem.
Bylo třeba najít viníka. 
Ano, tušíte správně. Za 
neúspěch (neboli hodně 
rozpačitý úspěch) TOP 09
ve volbách v Praze 1 prý 
mohou  i tyto noviny. 
Ano, ty, které píší o zaběh-
nutých kočkách, hlásí se 
k Humoristickým lis-
tům, podporují 
charitu a spolky, 
opěvují místní 
postavičky, his-
torii a významné 
osobnosti (Josef 
Lada, Rudolf II., 
Hurvínek atd.). 

Osobně považuji
kroky, které byly 
z pozice moci pod-
niknuty proti nezá-
vislým novinám, za vel-
mi vážné varování.
A to nejen proto, že by 
hravé, zábavné a místy 
až naivní noviny s roz-
počtem nula nula prd 
měly být mimo rozlišo-
vací schopnost starosty, 

kterému protékají ruka-
ma stamiliony. Je to jako 
kdyby mastodont, pláca-
jící se v bažině, vinil mo-
týla, že divně letěl.

Zavolal jsem tedy do tis-
kového oddělení velmi 
blízké spolupracovnici 
starosty slečně Blažkové, 
že bych se rád se staros-
tou sešel a vyřešil tuto 
prekérní situaci, která 
se může jevit jako drsný 
výpad proti svobodě tis-
ku jako za Husáka nebo 
Mečiara. Odpověď zněla: 

„Tak to ani náho-
dou.“ 
Nemáme 
písem-

né důkazy, že by starosta 
osobně usiloval o to, aby 
byly Malostranské, Staro-
městské a Novoměstské 
noviny „vyhladověny“.
Máme jen dobré zdroje, 
které to říkají, a ty jme-
novat nemůžeme.
Mnohým to zkrátka může 
připomínat dobu před lis-
topadem 1989 nebo mafi -
ánské kejkle z nejhoršího 
období vlády ODS. 
Mohlo by se zdát lákavým 
přispět ke změně třináct-
ky na dvanáctku...
I tyto řádky budou mít 
zřejmě důsledek, že tlak 
na likvidaci těchto no-
vin zesílí. Každý sub-
jekt na území Prahy 1 je
vydíratelný. Není nic 
snazšího než naznačit, že 
spolupráce s novinami 
v nemilosti by mohla zna-
menat problém. 
Na území Prahy 1 vychází 
několik periodik place-
ných politickými strana-
mi se záměrem oblbovat 

čtenáře. Noviny, kte-

ré teď čtete,  jsou jiné. 
Obstrukce jsou výsmě-
chem takřka 40 tisícům 
čtenářů a občanů, které je 
po celé Praze každý měsíc 
tak rády čtou.

V tištěných médiích pra-
cuji už více než 20 let. 
S něčím takovým jako 
tento nedůstojný výpad, 
jsem se ještě však ještě 
nesetkal. 
Co si o tom myslíte vy?
Napište na adresu: 
redakce@staromest-
skenoviny.eu

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Volby

Jejda

Sako, které by 
mohlo vyprávět

PANE STAROSTO, VÍ O TOM VÁ Š ŠÉF KNÍŽE KAREL?

Ehm...

Varování

Sváťa a J. V. Čep

Staroměstské noviny 
připravují s Karlem 
Schwarzenbergem 
(šéfem TOP 09) ob-

sáhlý rozhovor. Zatím 
jukněte na 

str. 5

nutých kočkách, hlásí se 
k Humoristickým lis-
tům, podporují 
charitu a spolky, 
opěvují místní 
postavičky, his-
torii a významné 
osobnosti (Josef 
Lada, Rudolf II., 

Osobně považujiOsobně považuji
kroky, které byly kroky, které byly 
z pozice moci pod-z pozice moci pod-
niknuty proti nezá-niknuty proti nezá-
vislým novinám, za vel-vislým novinám, za vel-
mi vážné varování.
A to nejen proto, že by 
hravé, zábavné a místy 
až naivní noviny s roz-
počtem nula nula prd 
měly být mimo rozlišo-
vací schopnost starosty, 

„Tak to ani náho-
dou.“
Nemáme 
písem-

v nemilosti by mohla zna-
menat problém. 
Na území Prahy 1 vychází 
několik periodik place-
ných politickými strana-
mi se záměrem oblbovat 

čtenáře. Noviny, kte-

Sako, které by 
mohlo vyprávět

Varování

Kontroverzní starosta Lomecký 
zřejmě nemá rád svobodný tisk
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Kalendárium 
Starého Města

Leopoldina 
Ortová
HEREČKA

Jiří 
Šlitr

KABARETIÉR

ÚNOR

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

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

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

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

Anna 
Rajská
HEREČKA

Miloš 
Nový
REŽISÉR

Tragický případ křížovkáře Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)
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Titulní strany Staroměstských
novin za poslední rok: spisovatel 
Hrabal, otužilec Nikodém, malíř Lada, 

cestovatel Holub, herečka Baarová, 
mecenáška Nálepková... „Jsou to po-
litické noviny,“ prohlásil starosta Old-

řich Lomecký. Již z letmého pohledu 
na titulní strany je zjevné, že to není 
pravda ani náhodou.

Světec, říjen 2014

Černý, únor 2014

Kafka, červen 2014

Hrabal, březen 2014

Náprstková, červenec 2014

Holub, listopad 2014

Havel, duben 2014

Bursík, srpen 2014

Lada, prosinec 2014

Dvořák, květen 2014

Baarová, září 2014

Nikodém, leden 2015

@StaromeStSkenoviny.eukenoviny.eu

PANE STAROSTO, VÍ O TOM VÁ Š ŠÉF KNÍŽE KAREL?
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Staroměstských, Novoměstských a Malostranských novin. www.kampanula.cz

KampaNula
  Inzerceredakce@StaromeStSkenoviny.eukenoviny.eu

KampaNula pořádá benefi ční 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.
KampaNula pořádá benefi ční 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.

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
KampaNulaKampaNulaKampaNula

Vedení radnice Prahy 1 
v čele s kontroverzním 
starostou Oldřichem Lo-
meckým „přikleplo“ lu-
krativní zakázku na opra-
vu Werichovy vily a par-
ku Kampa ve výši přes 
70 milionů Kč fi rmě Bau 
Plus. Podle odborníků lze 
přitom opravu pořídit za 
zlomek ceny.
Všichni vyjádřili pochyb-
nosti, že starosta Lomec-
ký dodrží slovo a oblíbe-
ný park Kampa nebude 
podroben plánované ma-

Znepokojení občané a spolky diskutovali 
o předražené přestavbě parku Kampa

Neuvěřitelná výše zakázky na opravu 
Werichovy vily, plíživá přestavba parku 
Kampa a podivné kroky starosty proti 
nejoblíbenějším místním novinám vzed-
muly vlnu protestů mezi spolky na Malé 
Straně, Starém a Novém Městě.

Schůze zástupců občanů a spolků 
v Šatlavě (Saská ulice).

Naše akce

V galerii Mostecká 14 
jsme se sešli v podvečer 
na dobré kávě, kterou 
nám uvařila Kateřina 
Adámková. Teplý nápoj, 
podaný s láskou, navodil 
atmosféru v místě, kde 
i Bořek Šípek našel do-
mov pro svá díla.
Pod klenutými stropy 
promlouvaly k poslucha-
čům obrazy současných 
tvůrců. 

Hlasem rozechvělým, 
pod tíhou odpovědnosti 
vyřčeného, nám sděloval 
Ing. Zemánek Jan něco, 
co bude brzy promlouvat 
do duše Pražanů. 
Symbol sv. Václava na 
koni byl druhou částí ži-
vota Josefa Václava My-
slbeka, který tomuto pro-
jektu věnoval 30 let. 
Osm verzí koně a jezd-
ce se střídalo postupně 
v atelieru, aby se z hlíny 
zrodilo monumentální 
dílo. Postavy světců v ro-
zích podstavce doznaly 
změny v obsahu i poloze. 

Dva kamenné bloky dnes 
zdobí zadní část sochy. 
Kde jsou další dva ze čtyř 
kamenů, jsme pochopili 
na zajímavé přednášce. 
Jsou ukryty u kašny Mu-
zea.  
Záměr navrátit tyto stély 
je v běhu a brzy se Pra-
žané  kolem KampaNuly 
spojí do projektu sbírky, 
na obnovu tohoto prvot-
ního symbolu ohně, vody,
vzduchu a země k mís-
tům, kde sloužily a kde 
znovu obnoví svou vel-
kou sílu.

Ing. Jan Zemánek 

Úžasná přednáška na téma
energie sochy sv. Václava

Ing. Jan Zemánek (Klub Za starou Prahu) nadchl plný 
sál přednáškou protkanou nečekanými souvislostmi. 

Bulvární toulka Poklesky mocných
Bulvární toulka Poklesky mocných se 
odehrála (jak je v zimním obobí oblíbe-
né) vsedě. Bylo to 20. 1. v Malostran-
ské besedě v příjemném prostředí Trick 

baru. Lehtivých témat bylo více. Prozra-
zen hříšek císaře Karla IV. Od 25 účast-
níků vybráno na zdravotně postižené 
bylo 1 771 Kč. Richard Händl

POŘÁDÁME
 Čtvrtek 19. 2., 17 h, 
Praha Ibrahima Ibn Ja-
kuba (Dr. Čiháková + Ing.
Zemánek), Dvůr umění, 
Mostecká 14.

 Čtvrtek 5. 3., 17. 30 h
Setkání s Okultismem 
a Tarotem (Dr. J. Hůlek - 
Řimsolog), Dvůr umění, 
Mostecká 14.

 Úterý 10. 3., 18 h 
Pyramidy a zaniklé vy-
spělé civilizace u nás. (Dr. 
H. Blochová) - Dvůr umě-
ní, Mostecká 14.

 Benefiční koncert Sbor
Prážata a Resonance,
kostel Šimona a Judy… 
Přesunuto na jaro.

PŘIPRAVUJEME: 
 Dr. Sedmík - Národní 
muzeum + socha sv. Vác-
lava.
Ing. Hejma - Toulka Mu-
seem Kampa. 
R. Händl - Lichtenštej-
nové v malostranských 
palácích. 
Dr. Kábele - Sport na 
Malé Straně II. 
J. Rybář - Petřín II.
R. Händl - Tajemství mis-
tra Jana Husa.

PODPORUJEME
 Čtvrtek 19. 3. Konfe-
rence Kampa Střed Světa
 Pátek, sobota, 10. - 11.
dubna Happening KAM-
PA STŘED SVĚTA - Pl-
zeň, město evropské kul-
tury 2015. 

Oslava 699. narozenin 
císaře Karla IV.

Čtvrtek 14. 5., 18 h. Koncert k 699. narozeni-
nám císaře Karla IV. Kostel sv. J. Křtitele Na 
prádle. Lubomír Holzer hraje na cistru.

Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1

sivní přestavbě. Zakázku 
na přestavbu Kampy totiž 
před několika dny pode-
psala Rada MČ Praha 1, 
ačkoliv starosta slíbil, že 
se tak nestane.
Obrovskou nevoli pak 
vzbuzují kroky vedení 
radnice proti nejoblíbe-
nějším místním novinám: 
Staroměstským, Malo-
stranským a Novoměst-
ským. Starosta Lomecký, 
jehož TOP 09 utrpěla ve 
volbách nejchatrnější 
možné vítězství (o jeden

hlas), nechal zrušit v uve-
dených novinách radnič-
ní inzerci a údajně též  
nutil jiné subjekty, závis-
lé na MČ Prahy 1, aby už  
s novinami dále nespolu-
pracovaly. 

Klub Za starou 
Prahu

Jan 
Zemánek

ÚČASTNÍCI: KampaNula - zastupitel Petr Hejma, Jiří Ku-
čera (též TURAS), Richard Händl (též Zlatá Praha). SOPMSH 
- zastupitel Petr Burgr Pavla Michálková, Ika Pavelková. Dále 
Zastupitel Svatopluk Karásek, Tomáš Vích (LES, Piráti, Ne-
závislí). Muzikanti z Kampy - Jiří Wencl. Hradčanské včely  
- Jana Titlbachová, HaFstudio - Hana Francová. KC Kampa 
přišla Alena Kopecká, která přečetla dopis od starosty.  

DNE 20. 1. V MALOSTRANSKÁ BESEDA, TRICK BAR



Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@staromestskenoviny.eu
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inzerce

Dopis
Poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Husův pomník na Sta-
roměstském náměstí byl 
v roce 1926 doplěn o dva 
fl ambony na svítiplyn.
Kol roku 1975 při pře-
chodu Prahy na zemní 
plyn již nebyla obnove-
na přípojka. Současné 
restaurátorké práce má 
na starosti Galerie hl. m. 
Prahy, s níž zatím probí-
há svízelné jednání. 
Doufáme, že při 600. vý-
ročí, tj. 6. července -  upá-
lení mistra Jana Husa, 
zaplane opět řecký oheň.

Jan Vlasák

Dopis
Jan Hus: Snad 
se to stihne

Staroměstské noviny, 
LEDEN 2014

Vážená redakce,
jako otužilce mě zahřála 
vaše reportáž z memoriá-
lu Alfreda Nikodéma.

Aleš Vopěnka

Glosa
busové linky z Malostran-
ského náměstí přes Staré 
Město až na Florenc.
Cinkaly sklínky, bublinky 
sektu šuměly a kamery 
vrněly, co mohly, aby sta-
čily, pro příští generace, 
zachytit moudrá slova k té
příležitosti vyřčená.  
Nejen, že se jednalo o za-
jímavé dopravní spojení, 
ono to mělo další zvlášt-
nosti, které jste na jiné 

trase nenašli. Cestující 
nikdy nevěděli, zda se fe-
nomenálně zruční řidiči 
dokážou s autobusem vy-
točit ve staroměstských 
uličkách. Dokonce nikdy 
nevěděli, zda například 
z Malostranského náměs-
tí do Petrské čtvrti vůbec 
dojedou, nebo naopak zů-
stanou někde na trase.
Stačilo, aby se jejich au-
tobusu do cesty postavil

automobil, většinou znač-
ky Audi, případně BMV, 
zaparkovaný tak, že se 
kolem autobusem prostě 
projet nedá. Měsíce ne-
jistoty jsou pryč.  Připra-
vované změny hromadné 
dopravy v Praze zasáhnou 
i linku našeho milého au-
tobusu.  Otázka, zda do-
jedete, nebo nedojedete 
z Malé Strany na Florenc, 
je zodpovězena. Autobu-

sem z Malé Strany na Flo-
renc nedojedete.  
Z Malostranského náměs-
tí k Filozofi cké fakultě bu-
de trasa autobusu zruše-
na. Kdo nechce jet tram-
vají s několika přestupy, 
může přes Mánesův most 
pěšky. Člověk by nevěřil, 
jak těžkou překážkou je 
i v jednadvacátém století 
pro dopravní podnik stří-
bropěnná Vltava.

To bylo slávy, když na 
podzim minulého roku 
došlo k prodloužení auto-

Sbohem, 294
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Jan Hus

Navštivte Včelařskou prodejnu, Včelpo, spol. s r.o., 
Křemencova 177/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Prodejna se nachází        
v budově Českého svazu včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

Nabízíme certifi kované včelí produkty pouze od prověřených 
českých dodavatelů:
● různé druhy a balení českého medu
● výrobky z medu, dárková balení medu
● přírodní kosmetiku
● medovinu
● nejširší sortiment včelařských potřeb pro včelaře
Internetový obchod

RECEPT
Medový koktejl s mátou (2 porce)
Ingredience: 4 lžíce medu, mátový sirup, mléko. 
Postup: V troše přihřátého mléka rozpustíme med                   
a mátový sirup (množství sirupu záleží na požadované 
mátové chuti), přidáme 0,4 l dobře vychlazeného mléka, 
ušleháme a podáváme ve vysokých sklenkách.

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!

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

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

Tajenku (heslo) přijďte říct do Náprstkova muzea 
(Betlémské náměstí 1, pokladna). Vaše odměna: 
Úžasné DVD Indiánská pohádka Divadélka Romaneto 
(dárek od spolku KampaNula). 

INICIÁLY 
KARLA 

ANDĚLA

DALŠÍ 
MOŽNOST 

(BUĎ...)

KRÁTKÝ VTIP (POLICAJT VS. POLICAJT) 
Baví se dva policajti: „Víš, jak včera nešel ten proud? 
To bylo hrozný, já zůstal stát dvě hodiny ve výtahu.” 
Ten druhý na to: „To já to měl horší. Já zůstal trčet pět 
hodin na jezdících schodech.“

T

Zde muže
být váš
inzerát!

Volejte hned
tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Dočasná
sleva 20 %

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

Klub rváčů 
přijede z Ústí 

Soubor Činoherního stu-
dia z Ústí nad Labem 
zahraje 24. 2. v Divadle          
v Celetné představení 
Klub rváčů. Kus režíroval 
Filip Nuckolls.

Láska ve Viole 
i v zimě

Představení s názvem Ži-
vot jako smršť se hraje 
25. 2. ve 20 h ve Viole. 
Fascinujícími vzpomín-
kami na divoké a přesto 
až do konce života spiso-
vatele Antoina de Saint 
Exupéry trvající man-
želství s Consuelou vás 
provedou T. Medvecká 
a M. Hofmann. 

Psycho s orchestrem 
poprvé v Praze

Ve Smetanově síni Obec-
ního domu se 19. 2. po 
prvé v ČR uskuteční pro-

mítání fi lmu Psycho re-
žiséra Hitchcocka za do-
provodu živé hudby. Tu 
obstará Symfonický or-
chestr FOK pod vedením 
J. Kučery. 
 

Užijte si výstavu 
z Bhútánu

V Náprstkově muzeu je 
až do 14. června k vidě-
ní skvělá výstava oděvů, 
šperků a textilií, které za-
půjčila Královská textil-
ní akademie v Bhútánu. 
Oděvy mají v této zemi 
svou symboliku. Na vý-
stavě k vidění také foto-
grafi e s tématikou tradice 
královského rodu.

Staňte se 
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Národ-
nímu divadlu? Staňte se 
jeho mecenášem. Vaším 
příspěvkem budou pod-
pořena nová představení, 
či rekonstrukce budov.

Martin 
Hofmann, 

herec

Taťána 
Medvecká, 

herečka

Jan 
Kučera,
dirigent

Přesně v den 110. výročí na-
rození Jana Wericha uvedl 
soubor Divadla Na zábradlí 50. 
představení Korespondence 
V + W. Jana Wericha hraje Jiří 
Vyorálek a Jiřího Voskovce 
Václav Vašák. Představení 
režíruje Jan Mikulášek.

V + W slavili

K

Kulturní nástěnka    
ÚNOR - BŘEZEN

Divadlo - Čt 19. a čt 26. 2. v 19.30 h 
- DVA UBOHÝ RUMUNI, CO MLU-
VĚJ POLSKY - Rock Café, Národní 20, 
divadel. sál - Studio Palmoffka. Drogová 
tragikomedie. Hrají: Volejník, Dočkalová. 

Divadlo - 21. 2. v 15 h, pá 6. a st 11. 3. 
v 19 h - ZE ŽIVOTA HMYZU - Národní 
divadlo, Ostrovní 1 - Alegorická moralita 
bratří Čapků v režii D. Špinara. V roli Tulá-
ka S. Rašilov. www.narodni-divadlo.cz

Charita - St 25. 2. 18.30 - 22 h, čt 26. 
2. 17 - 21 h v 19.30 h - DOBROČINNÝ 
MÓDNÍ BAZAR - Klub Samaří, Souke-
nická 15 - Podpořte sociál. projekty koupí 
modelů  K. Daňkové. www.klubsamari.cz

Přednáška - Čt 26. 2. v 17.30 h - DOB-
RODRUŽNÉ CESTOVÁNÍ PO JV 
ASII - Náprstkovo muzeum, Betlémské 
nám. 1 - Dominik Presl vypráví o svých 
cestách v Laosu a Kambodži. 

Výstava - Do 26. 2. - SKUPINOVÁ 
VÝSTAVA - ÚNOR - Galerie U Zlatého 
kohouta, Michalská 3 - Obrazy, oleje, fot-
ky, keramika. Vystavují: P. Flak, L. Topin-
ková, T. Vlach… www.guzk.cz

Dílna - So 7. 3. v 15 h - DÁRKY 
K SVÁTKU MRTVÝCH - Náprstkovo 
muzeum, Betlémské nám. 1 - Vyrobte si 
kostlivce, lebku. Dárky k svátku mrtvých. 
Tel.: 725 907 302.

Doufala jsem 
v o něco mrštnější 

tanečníky



Franz Kafka: Proměna (XXXI)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř - brouk otáčí ústy klíčem, za dveřmi čeká rodina

Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
se smyslem pro 
humor

Položil hlavu na kliku, 
aby dveře docela otevřel.
Poněvadž musel dveře 
otevírat tímto způsobem, 
byly už vlastně otevřeny 
hodně dokořán, ale jeho 

ještě nebylo vidět. Musel 
se nejdřív pomalu otočit 
kolem jednoho z křídel 
dveří, a to velice opatrně, 
nechtěl-li se zrovna před 
vchodem do pokoje svalit 
na záda. Byl ještě zaujat 
tímto obtížným pohybem 
a neměl čas všímat si 
ostatních věcí, a vtom už 
slyšel, jak...

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.
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Pro líné Ještě línější

www.malostranskenoviny.euBrouk vstupuje do dveří

Co nového 
za vodou[ [

inzerceinzerceinzerce

Slavné ženy
Staré Město, první Barunka

Nataša Tanská 

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

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

Terezie 
Brzková, 
babička

Nataša 
Tanská 

roku 2010
Herectví jí bylo 
Sultánem i Tyrlem
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Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Kde je v Karlově uli-
ci toto zlaté domovní znamení 
Marie s jezulátkem?
Nápověda: Je třeba trochu  
zvednout hlavu.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Na snímku je smrtka z or-
loje na Staroměstském náměstí. 
Správně: Alena Dvořáková
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František 
Čáp, 

režisér

Národní 9, poliklinika 3. patro, Praha 1
Tel.: 222 075 121, 777 290 358
E-mail: info@kukla.cz

MUDr. Pavel Kukla
Stomatologická praxe

Přijímáme nové pacienty. Krátká objednací doba.

www.kukla.cz

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

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

Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!

Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

Další informace na www.internet-praha1.cz

Od 290 Kč až 100 Mbitů! 

Další informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.cz

Táboritská 1000/23, Praha 3
Hotel Olšanka, nad recepcí

Tel.: 606 618 386, 702 043 259
E-mail: info@stonereal.cz

www.stonereal.cz

Postaráme se 
o prodej nebo 

pronájem Vašeho 
bytu, domu nebo 

pozemku.

Jsme zde pro Vás! 

Potřebujete prodat 
nebo pronajmout 

nemovitost?

Naše referenční projekty 
najdete na Facebooku.

Kvalitně 
odvedená práce 

za rozumnou cenu.
• Novostavby
• Rekonstrukce
• Projekty na klíč
• Provádění staveb
• Veškeré ostatní 

stavební práce
V případě zájmu o naše 

služby volejte telefonní číslo: 
+420 727 879 921.

•Rucní výroba kronik dle prání zákazníka

Rodinná firma s tradicí!

Dále nabízíme:
Desky na diplomy 
Desky na jídelní lístky Tel.: 602 734 119

E-shop: 
www.epapirnictvi.euDesky na diplomy 



Příští číslo vyjde
15.března

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Café 

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

ING. JAN ZEMÁNEK
esoterik

Za vynikající 
přednášku 
o symbolice 
sochy svatého 
Václava a přileh-
lých kamenech.

Víte o někom, kdo si zaslouží 
Modré okénko? Napište 
na adresu: redakce@

staromestskenoviny.eu
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30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
staromestskenoviny.eu

TONIČKA
Má jedno oko zelené, 
druhé modré. Bydlí 
v Rytířské. Poslala: 

Alice Čmelíková

Mazlíčci 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

 „Protože jdou na dračku 
a dozvím se v nich 
víc než v hospodě.“

Výčepní Michal Volf 
z hostince U Rotundy 
(Karoliny Světlé 11).

Tip poslal: posluchač J. Kučera

Fo
to

: R
om

an
 K

or
da

Fo
to

: M
ar

tin
 B

ur
sí

k

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, 
Národní 3, na recepci. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  
Centrum Franze Kafky, Široká 14. Literární kavárna Řetězová, 
Řetězová 10. Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sk-
lep, Liliová 10. Café Montmartre, Řetězová 7. Literární kavárna 
Týnská, Týnská 6. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11. Anti-
kvariát Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14. Restaurace U Zlatého 
lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. Pizzerie Rugantino, 
Dušní 4.   Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 
20. Café NONA, Nová scéna ND, Národní 4. Restaurace Ferdinan-
da, Opletalova 24. U Rudolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, An-
enská 11. Friends Coffee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, 
Voršilská 3. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, Revoluční 22. 
Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. An-
tikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, 
Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Ma-
gic Planet, Sofi jské 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. Plovoucí kancelář Pražské paroplavby - Prague Boats u 
Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info kancelář P 1, 
Malostranské nám. 22. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, 
Praha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát, Aurora, 
Spálená 53. Farrango, Dušní 15. Restaurace  Občanská plovárna 
- The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1. Vopičkova kafírna 
(U sv. Omara), Tržiště 11. Vinotéka Bacco, Praha, Bělehradská 28.

odběrních míst48

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

místem? Chcete se stát odběrním 

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

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

VE ZLODĚJSKÉ RODINĚ. „Ty čteš čítanku?“ „Ale ne, vyškrtávám 
klukovi věty jako S poctivostí nejdál dojdeš a podobné pitomosti.“

Vojta 
Náprstek

Kdo krade 
má za tři 

(dočasně)


