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Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®
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Praze Pa
MĚŤ

kontroverzní 
starosta lomecký 
(TOP 09) 

proč nám 
Jde starosta 
po krku (ii)

Brekeke!

pŘesuŇ Jednu sirku 
a ZměŇ tŘináCtku 

na dvanáCtku

Překvapivě snadné řešení 
najdete na straně 4

KVÍZ

str. 4
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Nic není lepší, než tištěné 
noviny. Nejslavnější z nich - 
Lidové noviny, založil Adolf 

Stránský, vizionář, novinář 
a majitel tiskárny. Ty novi-
ny přežily staletí, nejsou jiné 

takové u nás. Staroměstské 
noviny vypátraly pravnuka 
slavného muže, lékaře...

táta 
tisk

Viz strana 6 až 7

adolf Stránský, 
zakladatel rodinného 
tiskového impéria

Martin Jan
Stránský, 
dědic

Pes 
karel

toHle Je Zakladatel 
neJslavněJŠÍCH českýCH 
novin. vypátrali Jsme 
nositele JeHo odkaZu
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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.czDalší informace na www.internet-praha1.cz

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.

Více 
str. 3

Více str. 11

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



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

Kdy jste naposledy 
viděli zatmění Slunce?

anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Ještě jsem 
žádné neviděla, 

ale prý něco 
takového bude 
za pár dní...“

anketa Staroměstských novin

„Zatmění 
Slunce, Měsíce 

i Jupitera mívají 
lidé, co mají 

moc.“

radim 
fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

roman 
korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Když jsem 
nedávno potkal 
v divadle trám 
ve výši hlavy.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Rok 1999. 
Tajemné až apo-
kalyptické. Tem-

nota a rozbouřené 
moře…“

Číslo měsíce

1
S převahou jediného 
křesla vládne Praze 1
koalice TOP 09, ODS, 
ČSSD. Mají 13 křesel.

9°C
březen

Když udeří předjaří, 
leckdo se nám rozjaří

Počasí 

   Úvodník

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„V roce 1999 
a bylo to totální 
zatmění. Vyjel 

jsem kvůli tomu 
až do Německa.”

kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„V dětství ve 
fi lmu Farinelli. 

A občas v životě, 
ale to vždy 

přejde.“

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Václavské nám. - Do-
minantou centra Pra-
hy není od loňského 
prosince socha sv. 
Václava (autor J. V. 
Myslbek), ale obří foto 
Václava Havla (Old-
řich Škácha). Plachta 
sem byla umístěna 
u příležitosti 25. výro-
čí Sametové revoluce. 
Komunističtí poslanci 
žádají její odstranění. 
Muzeum se opravuje.

Bude václav Havel s nápisem 
„navŽdy“ na muzeu navždy?

Nové zprávy 
ze Starého Města
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Kam mizí sochy 
z Karlova mostu
Staré Město - Památ-
káři se vrtají v Karlově 
mostě do hloubky až 
osmi metrů. Vzorky z 8.
a 10. pilíře napo-
ví budoucnost 
oprav. Sochy 
z pilířů už 
p a m á t k á ř i 
sundali a pře-
vezli do restau-
rátorské díl ny. Most 
bude částečně uzavřen.

lítý spor kolem obří plachty s prezidentem

divadlo na zábradlí: už se tam smí

Anenské nám. - Tak to 
dobře dopadlo. Přístup 
do hlediště bude možný 
ze strany přes nově za-
střešený dvůr. Slavnému 
divadlu hrozilo zavření, 
protože část vstupního 
prostoru (foyer) patřila 

společnosti Pachtův pa-
lác, která ho chtěla využí-
vat pro sebe. Diváci by se 
tak neměli jak dostat do 
hlediště.
Zřizovatelem divadla je 
město Praha. „Stavba 
bude stát do 10 milionů 

korun a potrvá zhruba 
do září,“ řekl SN radní 
pro kulturu Jan Wolf 
(KDU-ČSL). 
Divadlo založil roku 1958 
Jiří Suchý a Ivan Vysko-
čil, působil zde i budocí 
prezident Václav Havel.

do hlediště ano, ale jenom přes dvoreček

Staré Město - Ředi-
tel Národní knihovny 
(Klementinum) 
Tomáš Böhm 
rezignoval na 
svou funkci.  
V čele této  
významné in-
stituce stál  čytři 
roky. Pozorovatelé hod-
notí jeho působení jako 
velmi úspěšné. Odešel 
prý z osobních důvodů.

Proč odchází 
ředitel Národní 
knihovny  Böhm

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Chvála 
papíru

N ic proti internetu, 
jsem na něm denně, 

ale papír je zkrátka papír.  
Dokázali byste si vycpat 
internetem mokré boty? 
Nebo na internetu usušit 
houby? Zabalit do inter-
netu šlupky od bramor, 
nebo jím vytapetovat 
byt? Nebo - a zde bych 
doporučil Staroměstské 
noviny - použít internet 
jako podložku pod myš? 
Ano, zde se nám kruh 
uzavírá. 
Redakci Staroměstských 
novin bylo ctí nahléd-
nout do světa jednoho 
z nejvýznamnější vyda-
vatelů českého tisku, do 
rodiny Stránských.
Pěkný rozhovor si pře-
čtěte na stranách 6 a 7.

Recept dle 
Dobromily

Sladké prasečí 
kopejtko

Vem prasečí kopejtko 
a řádně ho omyj v horké 
vodě. Připrav moučkový 
cukr a vanilku...

ta to umí osolit!

 

nechte hrnce vařit za vás

národní 
muzeum

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

tomáš 
böhm

karlův 
most

zde od 
listopadu 

2014

zde od 
roku 1913

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

▪ replik historických oken
▪ špaletových oken
▪ eurooken
▪ vstupních a vnitřních 

dveří
▪ bezpečnostních dveří

▪ dveří a oken
▪ stěn
▪ replik

rodinná fi rma s tradicí od roku 1922.

Výroba oken a dveří

www.nenadal.cz

Výroba požárních

www.p-u-p.cz
tel.: 777 850 420 tel.: 777 850 410

revize požárních 
dveří
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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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Až uslyšíte pilu, nelekejte se, 
to nám jen radnice kácí stromy
Dřevorubci mají v březnu na Starém Městě žně 

Chrám sv. Mikuláše 
na Staroměstském 

náměstí

Staré Město - Ajajaj!
Pila dřevorubcova si za-
tančí na kmenech stromů 
tanec smrti. Jejich výčet 
je ohromující. Alšovo 
nábřeží: pěkná lípa vel-
kolistá před čp. 70 (tam 
má být přestaven celý 
park - přibyde divná so-
cha stolu s ostny).  Ne-
daleký javor. Františ-
kánská zahrada: javor 
mléč, rostoucí u obvodo-
vé cesty poblíž vchodu do 
polikliniky. Dvě lípy ros-
toucí před Nemocnicí Na 
Františku, pět jerlínů 
japonských (kvetou bíle) 
v ulici V Celnici. Strom  
v parčíku u chrámu sv. 
Mikuláše a další. Podle 
vyjádření mluvčí Prahy 1 
jsou stromy vadné.

Víte, že...
Strom neodepře stín 

ani tomu, kdo jej přišel 
porazit (přísloví)
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Dívka ze str. 3

bouřlivý 
rok 

1915

ště

Chovatelka lulu se svým 
maskovaným jezevčíkem

sličná lulu 
a maskovaný psÍk

Vrrr...

...také sem 
se zakousne pila...

tomáš 
böhm

www.ekytky.cz, t.:

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

257 531 839

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

.: 731 454 150

Adresa: Haštalská 757/21, 
Praha 1 - Staré Město

• tradiční i originální perníky…
• čerstvé právě upečené…
• ochutnejte a zkuste zdobit s námi…

Tel.: +420 607 773 350
E-mail: info@pernickuvsen.cz

www.pernickuvsen.cz

Každý den 10 - 18 h …
… zavoníme až k vám… 

28. + 29. března máme vždy po celý den 
velikonoční zdobení pro veřejnost. 
Rezervujte si místa na tel. č.: 607 773 350.

Adresa: 

Národní kavárna, 
Národní 11, 
Praha 1, 110 00

Otevřeno: 

po až pá 8 - 22 h 
so a ne 9 - 22 h

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.

N enechte si ujít v Národní kavárně jedineč-
né čajové směsi té nejvyšší kvality s více 

než 140letou tradicí světoznámé značky KUSMI 
TEA. Kromě tradičních směsí si v posledních le-
tech získala vysokou popularitu inovativní řada 
wellness čajů, která kombinuje                              
čaj, byliny a přírodní ingredien-
ce s prokázanými detoxikační-
mi, relaxačními a stimulačními 
účinky. A přesně ty nyní na jaře 
ocení všichni, na které přišla               
jarní únava.

DETOX - směs maté, zeleného čaje, citrónové trávy    
a citrónu. Blahodárný pro tělo i duši.
BB DETOX - zelený čaj, maté, rooibos, guarana a pam-
peliška. Pro krásnou pokožku.
BOOST - směs maté, zeleného čaje, skořice, zázvoru 
a kardamonu. Kořenitá chuť stimuluje tělo i mysl.
BE COOL - šípek, jablko, verbena, máta, anýz a lékořice. 
Pro zklidnění a relaxaci.

Naše tipy:

tel.: 222 262 291   www.narodnikavarna.cz

Přijďte, přivoňte, ochutnejte 
a rádi se k nám budete vracet
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dŘÍve & dnes

VŠiMnĚte Si: V roce 1900 tu bylo mnohem méně tyček, ale dnes je to tu mnohem pružnější...

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

Václavské náměstí (pohled z Můstku)
Kde to je1900 Dnes
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to není 
václav

Mýtus: Jsou to poli-
tické noviny. Kvůli nim 

byl ve volbách starosta 
občany vykřížkován na 
druhé místo a jeho stra-
ně dramaticky klesl počet 
křesel.
Pravda: Před volbami 
byla v novinách politická 
inzerce, ale všichni měli 
stejné podmínky - včetně 
starosty. 

Mýtus: Staroměstské 
noviny zařídily, že de-

ník Blesk napsal, že jsou 
starosta a tisková mluvčí 
milenci. 
Pravda: Obě média ne-
jsou absolutně nijak pro-
pojená.

Mýtus: Staroměstské 
noviny jsou řízeny 

utajeným subjektem. 
Pravda: Ano, řídí je ná-
hoda, vítr a hlad. 

Mýtus: Radnice no-
viny sponzorovala. 

Pravda: Radnice si pla-
tila jednu inzertní stranu 
se slevou.  Staroměstské 
noviny nemají sponzory, 
jen inzerenty.

Mýtus: Sloupek „Pro-
pouštění na radnici

je zbytečné“ (SN 1 / 2015)
byla od jeho autora Ond-
řeje Höppnera rána pod 
pás. 
Pravda: Autor si to, jářku, 
opravdu myslí.

pravda a mýty o staroměstských novinách

1

2

3

4

5

6 7

proč nám Jde starosta 
po krku (ii)

kenoviny.eukenoviny.eu

kontroverzní 
starosta lomecký 
(TOP 09) 

to snad ne! drsný výpad 
proti svoBodě tisku?

Starosta Lomecký a jeho velmi blízká 
tisková mluvčí Blažková prý o Staro-
městských novinách šíří, že...

Brekeke!

Mýtus: Nová rubri-
ka „Agent na radnici“ 

se v novinách objevila 
v době, kdy byla radnice 
inzerent. 
Pravda: Tato velmi pěk-
ná rubrika vznikla až mě-
síc poté, co se noviny od 
radnice osvobodily.

Mýtus: Staroměstské 
noviny jsou bulvár. 

Pravda: Tak tohle už je 
vyložená ubohost. Tvrdit, 
že jsou Staroměstské no-
viny bulvár jen proto, že je 
mají čtenáři rádi, je jako 
plést si Halinu Pawlovskou 
a Ellu Fitzgeraldovou.

pŘesuŇ Jednu sirku 
a ZměŇ 13 na 12 ŘeŠenÍ Ze 

strany 1

Víte, že: Vládnoucí koalice v Praze 1, uplácaná z po-
litických stran s rozdílným programem, má 13 křesel, 
opozice 12. Stačí jeden tah a co je nahoře, bude dole.

Seriál

Staré Město - Jde o si-
tuaci, které nemá v polis-
topadové historii v České 
republice obdoby. 
Starosta Oldřich Lomec-
ký se svou velmi blízkou 
tiskovou mluvčí Vero-
nikou Blažkovou (která 
má, jen tak mimocho-
dem, zastupovat celou 
radnici - včetně opozice) 
usoudí, že Staroměstské 
noviny mohou za voleb-
ní propad - až na hranici 
prohry. 

Že zruší tato podivná 
dvojka radniční inzerci, 
budiž. Že ale podle do-
stupných informací do-
tírá na ostatní inzerenty, 
tam už je třeba dát čer-
venou kartu. Tam vede 
tlustá čára mezi férovým 
bojem a údery pod pás.
Sami nevěříme tomu, že 
by během jediného týdne 
odešli ze Staroměstských 
novin náhodou tři ze 
čtyř hlavních inzerentů 
- všichni nějak závislí na  
přízni radnice Prahy 1.
Tyto zákulisní praktiky 
připomínají nejhorší ob-
dobí vlády ODS, kdy kdo 
neměl kmotra, ten jako 
by nebyl.
Nezbývá než doufat, že 
se tomuto komediálnímu 
duu nepodaří oblíbené 
noviny vyhladovět.

Víte, že...
Staroměstské noviny čte 
podle odhadů měsíčně 

30 tisíc lidí.

tlak

Vzorně
vyleštěná 

čočka

Výmluvně 
vytrčený loket

Starosta oldřich lomecký a jeho tis-
ková mluvčí Veronika blažková na  
zlatém plese Prahy 1. Prominentní 
lístek stál několik tisíc korun.  Po-
dobné plesy stojí řádově miliony ko-
run - z kapes daňových poplatníků.



Praha,  
20. března, 
10.47 h. 
téhož 
dne 
večer 
začíná 
jaro. 
Měsíc 
je v novu.

SlUnCe 
(- 74 %)

ŠokoVanÝ 
HolUb

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

inzerce

 Zpravy

tajně na radnici 
s povolením psát

Zápisník 
agenta 001Jak bude vypadat zatmění 

Slunce 20. března nad Prahou
na denní obloze se rozzáří také Venuše

Staré Město - Obloha 
potemní a... Usměje se. 
Letošní zatmění Slunce 
bude mít tvar rozesmá-
tých úst. Sluneční kotouč 
bude zakryt Měsícem ze 
74 %. Podobné velké za-
tmění uvidíme až za 11 
let, tedy v roce 2026.
Pokud bychom chtěli le-
tos 20. března vidět úpl-
né zatmění, pak je třeba 
natáhnout kulicha a šup 
na Faerské ostrovy.
Během zatmění Slun-
ce bude možné spatřit 
planetu Venuši (planetu 
lásky). Najdeme ji na 
východ od Slunce, 
a to ve vzdálenosti 
asi pěti průměrů 
Slunce.

Je to sice za vodou, ale tak 
legrační, že je třeba se o tom 
zmínit.
Radnice Prahy 1 dlouho hledala 
nájemce Thurn - Taxisova paláce 
v Letenské ulici. Krásná, rozhleh-
lá  stavba, která byla dlouhá léta  
takřka nevyužitá (jen v přízemí 
byla mateřská škola).
Oprava budovy pro nového ná-
jemce (Anglo - americká univer-
zita) se pohybuje v řádech stovek 
milionů, takže se začaly lejstra 
vršit a štempl střídal štempl. Až 
si kdosi všiml: Vždyť je v doku-
mentech adresa Loretánská uli-
ce! Mluvíme tady o jiné budově? 

Pokračování příště

Jak si radní 
spletli Hradčany 
a malou stranu

9. 43 h 10. 47 h 11. 50 h

Víte, že...
Úplné zatmění Slunce 

uvidíme z Prahy až 
v roce 2135.

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

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 
zajímavého zboží. I do 
komise. Autodoprava. Vy-
klízení pozůstalostí, bytů, 
sklepů, domů. Hodinový 
manžel. Tel.: 728 091 291. 
●Provádím celostní 
masáže pomocí  ruč-
ní terapie v kombinaci             
s metodami sibiřských 
šamanů. V. Patzak, Ha-
velská 12, 110 00, tel.: 725 
773 290.
●Pepovi Bohatovi k na-
rozkám a svátku vše nej 

přeje Bobík a sací ko-
mando. 
●Správné dýchání je 
přirozený způsob, jak do-
sáhnout uvolnění, zlep-
šení svého zdraví a kon-
dice. Kurzy na: www.
breathing.cz
●Čínské cvičení taiji je 
cesta k dosažení uvolnění, 
upevnění zdraví a osobní-
mu rozvoji. Kurzy: www.
thetaijischool.com
●Koupím domek do 
80 km od Prahy směr 
Slapy. Pošlete sms, zavo-

lám. Tel.: 724 802 409.
●Pro studenta ČVUT 
- sportovec, nekuřák, 
hledám samostatné byd-
lení v Praze (byt nebo po-
koj). Možnost výpomoci 
- malování, úklid, odvoz, 
zahrada. Tel.: 702 477 
257, email: jansvacina@
email.cz 
●Hledáme obrazy, ilu-
strace a další od malíře 
Kamila Lhotáka pro vý-
stavu v červenci a srpnu 
Tel.: 701 131 673. www.
retrogallery.cz.

INZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ SMSINZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ SMS

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.

Stěhování * Autodoprava * Levnětel.: 775 499 579

lÉPe neŽ ta Stará Herka,
leVnĚ oDStĚHUJe berka! 

● faSáDy - kompletní opravy 
● rekonStrUkCe - nebytových                            

i bytových objektů

D - braUn s. r. o.
FIRMA

E- mail: D-BRAUN@seznam.cz  ■  Tel.: 739 080 619
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6  Tematelefon redakce: 775 949 557 redakce@staromestskenoviny.eu  Tema

Založili jsme Klub Šatla-
va v Saské ulici. Jde 
o hudební klub, kde si 
může zahrát každý, kdo 
má zájem a odvahu. 
Scházejí se zde různé spol-
ky, jako Muzikanti z Kampy, 
Zlatá Praha, studenti AMU, 
Turas a další. Sám jsem tam 
vystupoval se svojí kapelou 
Svatopluk. Dvě slepecké školy 
zde měly hudební večírky, 
Dr. Kučera měl narozeniny 

-  námořnický bál - skvělé, 
Hanka Francová z HaF -  vá-
lela na piano -  dokonce čtyř-
ruč. Vzniklo memorandum 
o vzájemné spolupráci mezi 
malostranskými spolky a Klu-
bem Šatlava. Vznikla Peti-
ce panu starostovi, v níž je 
dostatečně vysvětleno, proč 
lidé stojí o zachování Klubu 
Šatlava. Petice se podepi-
sovala asi dva týdny a za tu 
dobu bylo nasbíráno celkem 

534 podpisů. Hospůdky na 
Malé Straně byly obětovány 
turistům. V Šatlavě, když 
sem nějaký odvážný turis-
ta zabloudí, tak je unešený: 
„Hle, tu je genius loci.“ Usta-

vili jsme Představenstvo 
klubu, JUDr. Petr Portman 
dělal Stanovy a papíry -  měl 
s tím spoustu práce. Šel jsem 
za radními Prahy 1 a práv-
níky -  a chtěl jsem poradu. 
Oni se chovali vstřícně, jako 
odpovědní hospodáři a ptali 
se: „Požadované hygienické 
podmínky? Nájem? Hluk?“
Budeme muset dále jednat 
- vždyť když se ruka k ruce 
vine, tak se dílo podaří.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
napište Sváťovi na adresu: redakce@staromestskenoviny.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.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa a J. V. Čep

Rodina Stránských založila Lidové noviny, patřilo jí 17 titulů, tedy největší vydavatelství své doby

Povídali jsme si v Národní 
kavárně. Radostné vzpo-
mínky střídaly ty nera-
dostné. A nakonec jsme se 
dostali až ke kořenům.
Bylo těžké se v rodině 
právníků stát léka-
řem?
„Na smrtelné posteli se 
mě zeptal dědeček Jaro-
slav, bylo mi 17, jestli chci 
být pořád tím doktorem. 
Měl představu, že se stanu 
právníkem, jako byl on, 
dědečkův syn Jan i otec 
Adolf. Když ale viděl mou 
odhodlanost stát se léka-
řem, tak jen chtěl, abych 
mu slíbil, že až nastane 
den, kdy budu moci něco 
udělat pro Českosloven-
sko, tak to udělám…“
A slíbil jste mu to? 
„Ano.“ 
A co děláte pro naši 
zemi zrovna teď?
„Tak třeba Nadační fond 
Stránský, který jsem za-
ložil, se snaží umístit po-
mník Milady Horákové 
na Malou Stranu na Pěti-
kostelní náměstí. Výběro-
vé řízení vyhrál se svým 
návrhem sochař Josef Fal-
tus. Teď sbírá razítka, by-
rokraticky je to optimálně 
ošetřené, ale je to docela 
složité. Víte, úřad nemůže 
dát razítko na myšlenku, 

ale na konkrétní sochu…“
Jak bude pomník vypa-
dat?
„Jako soudní pult, za kte-
rým stojí obžalovaná, 
trošku větší než v životní 
velikosti. Dále je tam mik-
rofon, na kterém je slavík. 
Na desce budou poslední 
slova, která pronesla, než ji 
popravili. 27. června, v den, 
kdy v roce 1950 proběhla 

její poprava, by měl být po-
mník odhalen.“
50. léta už vaše rodi-
na prožila v Americe. 
Vy jste se tam naro-
dil. Jaké to bylo přijet 
v průběhu Sametové 
revoluce do neznámé 
země? 
„Měl jsem strýčky Ferdi-
nanda Peroutku, Pavla Ti-
grida a další, v New Yorku 

naši rodinu navštěvoval 
Václav Havel, takže jsem 
byl o Československu in-
formován, i když jsem zde 
nežil. Když jsem přiletěl, 
snažil jsem se pochopit co 
nejrychleji místní podmín-
ky. A musím říct, že bylo 
velmi těžké získat zpět ro-
dinný majetek, který nám 
ukradly bolševické organi-
zace. Nechtěly nám nic vrá-

tit, snažily se zpochybnit 
náš nárok, jen proto, aby si 
prodloužily svou mizernou 
existenci.“
A jak jste to zvládl?
„Musel jsem se stát tím 
nejpokornějším Čechem, 
abych mohl získat zpět to, 
co dřív bylo naší rodiny. 
Rodičům jsem o těch hrů-
zách nic neříkal, abych je 
nedeptal. Byla to moje nej-

stránský. Jméno, které psalo české děJiny

kdo Je martin Jan stránský

MUDr. Martin Jan Stránský 
se narodil 30. 10. 1956 v New 
Yorku. Lékař - neurolog (Poli-
klinika na Národní) a primář 
na Yaleské univerzitě, vyso-
koškolský pedagog, vydava-

tel obnovené verze časopisu 
Přítomnost, politik, zakladatel 
Kanceláře Ombudsmana pro 
zdraví, centra pro poradenství 
pacientům s jejich právy. Po-
chází z rodiny s bohatou historií. 
Pradědeček Adolf byl novinář, 
advokát, politik, založil Lidové no-
viny. Dědeček Jaroslav byl práv-
ník, za okupace organizoval na 
stanici BBC vysílání pro povzbu-
zení národa. Tatínek Jan byl práv-
ník, společně s Pavlem Tigridem 
založil v Mnichově český stůl 
stanice Rádio Svobodná Evropa. 

Martin Jan Stránský je doslova několik v jednom. Úspěš-
ný neurolog, vydavatel časopisu Přítomnost, hlídá prá-
va pacientů, snaží se o umístění pomníku Horákové do 
centra Prahy a na Vysočině se stává zemitým vinařem. 

Martin Jan Stránský 
s dědečkem Jaroslavem
v new yorku roku 1960

Martin 
s retrívrem 
karlem

Foto: Archiv M. Stránského 
Text: Monika Höppner
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7telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@staromestskenoviny.eu Tema

Kalendárium 
Starého Města

Rudolf 
Piskáček
skladatel

Ludmila 
Freiová

spisovatelka

březen

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

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

● Ludmila Freiová 
*15. 3. 1926 Praha 
†12. 9. 2014 Praha
Autorka knih pro 
mládež. Profesorka mj. 
na Starém Městě. 

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

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

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

Zdeněk 
Liška

skladatel

Josef 
Šimánek

básník

Nová v Praze a strážník Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

Rodina Stránských založila Lidové noviny, patřilo jí 17 titulů, tedy největší vydavatelství své doby

tit, snažily se zpochybnit 
náš nárok, jen proto, aby si 
prodloužily svou mizernou 
existenci.“
A jak jste to zvládl?
„Musel jsem se stát tím 
nejpokornějším Čechem, 
abych mohl získat zpět to, 
co dřív bylo naší rodiny. 
Rodičům jsem o těch hrů-
zách nic neříkal, abych je 
nedeptal. Byla to moje nej-

těžší životní zkouška, která 
trvala tři roky.“
Žijete v Americe i v Čes-
ku. Kde jste víc doma?
„Doma jsem tady i tam. Je 
důležité mít kořeny, proto-
že svět ztrácí identitu.“ 
Co jste v Česku našel?
„Spoustu. A ze všeho se tě-
ším. Ze své práce se těším. 
Že je moje rodina zdravá, 
mé tři děti prosperují. Nebo 

třeba z toho, že mám na Vy-
sočině chatu, kterou jsem 
postavil vlastníma rukama, 
a pěstuji tam víno. Každý 
víkend od března do října 
jsem tam na kolenou. Tam 
nejsem neurolog, ale je ze 
mě zemědělec a vesnický 
lékař. Do hospody jezdím 
traktorem. Jsem tam noha-
ma pevně na zemi a učím se 
od místních, co se dá.“

Vnuk Jan (vlevo), otec 
MUDr. Martina Stránského

stránský. Jméno, které psalo české děJiny

kdo Je martin Jan stránský

Rodina Stránského vlastnila 
17 titulů, např. Lidové noviny 
nebo Přítomnost. V polovině 
30. let koupila slavné Topičovo 
nakladatelství (Národní 9). Po 
revoluci jí byl vrácen majetek, 
Martin Stránský usiloval i o kou- 
pi Lidových novin. Ty ale získal 
švýcarský Ringier (nyní je je-
jich majitelem Andrej Babiš).

tiskové impérium

VnUk 
Jan

Syn 
JaroSlaV

táta
aDolf

Martin
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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.

Naše akce

PODPORUJEME
 Čt, 19. 3., 17. 30 - 19. 30 h 
VII. KONFERENCE Kam-
pa Střed Světa. Po diskusi 
cca od 19.45 h bude JO-
SEFSKÁ TANEČNÍ ZÁ-
BAVA - hrají Muzikanti 
z Kampy + Musica Rusti-
ca. Baráčnická rychta!
 Pá a so 10. - 11. 4. 
VII. Happening KAMPA 
STŘED SVĚTA na Kam-
pě a na celé Malé Straně 
- PLZEŇ, MĚSTO  EV-
ROPSKÉ KULTURY 2015  
V PRAZE!
(V pátek 10. 4., 17.30 h 
Dr. J. Kučera - Průchod 
galeriemi u Kampy.
V sobotu 11. 4., 12 h 
Ing. P. Hejma - Toulka 
Museem Kampa.) 

PŘIPRAVUJEME: 
 Dr. Sedmík - Národ-
ní muzeum + socha sv. 
Václava.  Dr. J. Hůlek 
- Setkání s Okultismem 
a Tarotem.  R. Händl 
- Lichtenštejnové v ma-
lostranských palácích.  
Dr. Kábele - Sport na Malé 
Straně II.  J. Rybář - Pe-
třín II.  R. Händl - Mis-
tr Jan Hus.

POŘÁDÁME
 V červnu: Prostřený 
stůl na Maltézském ná-
městí. 
 BENEFIČNÍ KON-
CERT Prážata a  Reso-
nance+Pražský kytaro-
vý orchestr u Šimona 
a Judy. Přesun na čtvr-
tek 26. listopadu.

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

poZvánka

vii. koneFerenCe 
kampa stŘed světa 2015
baráčnická rychta, čtvrtek 19. března, 17.30 - 19.30 h

Kavárna Mlýnská, Muzikanti z Kampy, TURAS, Letní poloha, Klub Za starou Prahu, 
Malostranské noviny, SOPMSH, Komuntní centrum Kampa, Sbor dobrovolných hasičů 

Praha 1, Výtvarníci Karlova mostu, Hradčanské včely, Zlatá Praha, Pražští Patrioti, 
Klub přátel Glenna Millera, Divadlo Rubín, Dvůr umění, Hradčanská galerie, 

Obec baráčníků, HaF, CČSH kostel Na Prádle, KampaNula, Museum Kampa, Maltézská 
pomoc, Malostranská beseda, Trasy 4, 5, 8 a 14 TAK, Městská policie a MČ Praha 1

ProGraM
Uvádí moderátor Eugen Brikcius a Dr. Jiří Kučera, starosta Oldřich Lomecký, Alena Kopec-
ká, Martin Kotas… Odborné příspěvky: Prof. Dr. Olga Lomová - Kampa natura, Petr Burgr - 
Poslední trendy, Dr. Jan Havrda - Kampa archeologická, Dr. Jan Sedmík - Josef Dobrovský, 

Dr. Josef Kábele - Mlýny na Čertovce a rázovité osobnosti, Mgr. Jan Smetana - Museum 
Kampa + Werichova vila, Dr. Vladimír Obr - „Základ všeho je nic“ (pokus o duchovní pohled 

z velké Moravy), Dr. Jul. Hůlek - Život na Kampě očima Řimsologie a (Porno) Muzikologie

každoroční setkání historiků, umělců, spisovatelů, 
politiků ale především občanů.

Vstup volný ● občerstvení zajištěno
náSleDUJe

JoseFská tanečnÍ ZáBava
baráčnická rychta, čtvrtek 19. března, 19.45 - 24 h

Vstupné 50 kč ● oděv uvolněný

k tanci, zpěvu i poslechu hrají

muzikanti z kampy, sdružení petřín, 
pepe Bluegrass Band + musiCa rustiCa

Zastupitelstvo čekalo dne 
10. 3. na Žofíně klíčové 
hlasování o rozpočtu.
V koalici (slepenec TOP 
09, ODS a ČSSD), která 
vládne převahou jediné-
ho hlasu, se tak nenašel 
jediný statečný, který by 
hlasoval proti. 
Opozice (My, co tady ži-
jeme, ANO, Praha 1 rodi-
na, Zelená pro jedničku)  
ukázala jednotnost a od-
hodlání střežit „společný 
poklad“. Rozpočet těsně 

sporný rozpočet radnice prošel o fous, 
starosta mlží kolem přestavby kampy

Výdaje na propagaci radnice Prahy 1 
budou vyšší, než na podporu veškeré 
místní kultury. Vratká koalice si tuto 
nehoráznou skutečnost odhlasovala 
přes jednotný odpor opozice.

kampa a její pověstné značky
(žertovná koláž)

prošel, přestože obsahuje 
několik do očích bijící ne-
smyslů. Kontroverzní sta-
rosta Lomecký se vyhnul 
odpovědi na otázku, jak 
to bude s připravovanou 
přestavbou parku Kam-
pa. Bouřlivou vlnu nevole 
budí především obrovské 
výdaje na propagaci úřa-
du - tedy vládnoucí sku-
piny. Rozpočtem přes půl 
milionu měsíčně dispo-
nuje starostova partner-
ka, mluvčí Blažková. 

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNula
poklad“. Rozpočet těsně 

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
KampaNulaKampaNulaKampaNulaKampaNula
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MilÍ Čtenáři, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@staromestskenoviny.eu

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

inzerce

Dopis
poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Vážení, 
s potěšením jsem vzal 
na vědomí, že po vás jde 
osoba, kterou nenazý-
vám jménem, abych se 
nevystavil nebezpečí, že 
mne zažaluje pro utrhání 
cti. V první řadě je to sa-
botáž třídění sběru oby-
vatelstvem. 
Druhou do očí bijící zále-
žitostí je glejt „povolení 
vjezdu“, což je souhlas 
s parkováním na zákazech 
i na chodnících. Vzhle-
dem k tomu, že bydlím na 
Národní třídě a mám vý-
hled do Charvátovy uli-
ce, mohl bych dlouze se-
pisovat plýtvání materiá-
lem. Rád se přidám k šan-
ci zbavit město škodných. 

Vladimír Dufek, 
důchodce

Dopis
 věrolomec

Staroměstské noviny, 
Únor 2015

Vážená redakce,
držím vám palce v boji 
proti vrchnosti! Nebát se 
a do toho! 

Jan Nývlt

Glosa
nemá skutečně obdoby. 
Představte si, že si ne-
cháte pod úrovní hladiny 
blízké řeky vykopat sklí-
pek a uvěříte tvrzení, že se 
do vašeho sklepa nemůže 
dostat voda. 
Tak proč v něm izolovat 
kabely proti vodě, že? 
Myslím, že v takovém pří-
padě budete mezi souse-
dy za blbce. 
Jedinou záchranou vaší 

prestiže je, když prokáže-
te, že vás při stavbě pod-
vedl projektant i s doda-
vatelem. 
U tunelu, co částečně 
vede pod hladinou Vlta-
vy, je to prý jiné. Zdá se, 
že při výstavbě tunelu ně-
kdo někoho přesvědčil, že 
v Blance vždy poteče voda 
do kopce a tím tam voda 
nikdy nebude. 
A tak skrze tunel někdo 

tahá z Pražanů peníze po-
dobně jako ženy nevalné 
pověsti ze svých amantů.  
V literatuře popisující ži-
vot za první republiky se 
můžeme dočíst, jaké pře-
zdívky tehdy takové dámy 
měly.  
Například  Jirotkův Sa-
turnin je nazývá Lili, Fifi , 
nebo tak nějak podobně.  
Šlo především o dámy, 
kterým nevadilo nechat 

se movitými pány vydržo-
vat, ať to stojí, co to stojí. 
Jak by v kavárně mezi lé-
tajícími koblihami nazval 
bezchybný sluha Saturnin 
tunel Blanka? Asi prime 
Biki, nebo Bliki? Ale pri-
me určitě. 
Ono se totiž jedná o dá-
mu, na kterou ve fi -
nančních nárocích ni-
kdo nemá.

SN, březen 2015
To, co je nám předváděno 
u stavby tunelu Blanka, 

Blanka? na tu 
nikdo nemá!

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Redakce neručí za obsah 
zveřejněných příspěvků

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.

● různé druhy a balení českého medu
● výrobky z medu, dárková balení medu
● přírodní kosmetiku
● medovinu
● nejširší sortiment včelařských potřeb pro včelaře
internetový obchod

RECEPT
Zapečené brambory s medem
Ingredience: 1kg brambor, 100g libové anglické slaniny, 6 velkých lžic medu, 
1 větší cibule, 3 lžíce vinného octa, 2 lžíce hladké mouky, ½ lžičky pepře, sůl.
Postup: Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a nakrájíme na malé kostky 
nebo plátky. Slaninu na kostičky - osmažíme, přidáme nadrobno nakráje-
nou cibuli a smažíme ještě chvilku. Pak přidáme med, ocet a koření a podu-
síme. Pokrájené brambory narovnáme do zapékací mísy, zalijeme slanino-
vou směsí. Zapékáme ve střední teplé troubě cca 20 minut.

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

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

Těšíme se na 
Vaši návštěvu!

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

Nabízíme certifi kované včelí produkty pouze od prověřených 
českých dodavatelů:

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
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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). 

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

K

Kulturní nástěnka    
BŘEZEN - DUBEN

Divadlo - Po 23. 3. v 19.30 h - DVA 
UboHÝ rUMUni, Co MlUVĚJ 
PolSky - Rock Café, Národní 20, diva-
del. sál - Studio Palmoffka. Drogová tra-
gikomedie. Hrají: Volejník, Dočkalová… 

Přednáška - St 25. 3. 18. v 19.30 h 
- Jan HUS - HiStoriCkÝ kon-
TEXT - Klub Samaří, Soukenická 15 
- Přednáška faráře Jaroslava Pechara. 
www.klubsamari.cz

Výstava - Do 28. 3. - SkUPinoVá 
VÝStaVa - Galerie U Zlatého kohouta, 
Michalská 3 - Obrazy, originální batika, 
fotografi e. Vystavují: J. Garai, M. Mádro-
vá, N. Klestilová, V. Noha. www.guzk.cz

Divadlo - Po 30. 3. v 19 h, ne 12. 4. ve 
14 a v 19 h - ze ŽiVota HMyzU - 
Národní divadlo, Ostrovní 1 - Alegorická 
moralita v režii D. Špinara. V roli Tuláka S. 
Rašilov. www.narodni-divadlo.cz

Výstava - Do 30. 4. - Helena ŠUl-
CoVá: barák na VoDStřel 
- Klub Saturnin, Orebitská 5, Praha 3 - 
Výstava fotek starého Žižkova z 80. let 
autorky H. Šulcové. www.saturnin.eu

Výstava - Do 20. 9. - ritUály SMr-
TI - Náprstkovo muzeum, Betlémské 
nám. 1 - Výstava ukáže, jak smrt vnímaly 
velké starověké civilizace i současné kul-
tury v různých částech světa. www.nm.cz

König zraněn, 
Živago až v květnu 

Plánovaná premiéra 
představení Doktor Ži-
vago v Divadle Na zábra-
dlí je přesunuta. „Z důvo-
du úrazu herce Miloslava 
Königa je odložena na 
22. května. Děkujeme za 
pochopení,“ informuje 
vedení divadla.

Kašpar slaví 
25 let

Slavte s herci divadelního 
spolku Kašpar krásné 25. 
narozeniny. A jak? Hoďte 
se do gala a třeba vyraz-
te v sobotu 28. 3. na akci 
Ples v Kašpaře. Všech-
ny srdečně zve za celý 
soubor ředitel J. Špalek. 

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. 
 

Commedia Finita 
ve Viole

V neděli 29. 3. v 11 hodin 
proběhne ve Viole veřej-
ná generálka inscenace 
Commedia Finita.  Ve hře 
V. Hradské v režii L. 
Engelové hrají D. Ko-
lářová, J. Synková, D. 
Černá a M. Málková.

Tkejte 
s Kumbu Lhamo

Nenechte si ujít tkalcov-
ské workshopy v Náprst-
kově muzeu pod vede-
ním zkušené bhútánské 
tkadleny Kumbu Lhamo 
od 13. do 20. března. Vý-
klad v anglickém jazyce. 

Zde muže
být váš
inzerát!

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

Dočasná
sleva 20 %

Miloslav 
König, 
herec

Daniela 
Kolářová, 
herečka

Jakub 
Špalek, 
režisér

Všem odvážným a nápaditým 
doporučujeme navštívit ve 
čtvrtek 19. března od 19.30 h 
improvizační show v Rock Café 
s názvem Komediomat. Diváci 
ovlivňují děj! Čeká vás večer 
plný humoru a překvapení. Více 
na: www.komediomat.cz

Přijďte improvizovat
do Rock Café

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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



Pro líné Ještě línější
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Péče o fasády a jejich čištění 
Výškové práce 

Údržbářské práce

revize

 
Úklidové služby

adresa: Sarajevská 29, Praha 2 e-mail: info@houseservices.cz

tel.: 800 177 773

www.houseservices.cz

 Zabava



Příští číslo vyjde
15.dubna

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v la Dolce Vita (biskupská 3).

Seženete i v Brně

Petra aUbreCHtoVá
Věrná čtenářka novin

Za vzorné 
studium na VŠ 
a zisk bakalářské-
ho titulu (Petra 
pracuje v kavár-
ně Baretta).

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

annabelka
Boloňský psík, 5 let, 
bydlí v Maiselově 21. 

Foto mazlíčka poslala: 
Iva Koucká

Mazlíčci 
Starého Města

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 musí.
teď píše pro Staro-
MĚStSkÉ noViny 
na pokračování 
povídky, které velmi 
rádi uveřejňujeme.

Po chvíli přijel džíp. 
„Jé, vy tu máte krásně!“ 
Dodala produkční a do 
vysílačky přidala: „Mys-
lím, že to je ono, vemte 
sem komparz.“
„Myslíte, že by-
chom si mohli 
udělat záběr 
z vašeho okna?“ 
Doplnil kame-
raman.
„Pročpak ne?“ Řekla 
nejistě stařena a osvět-
lovači vstoupili do dom-
ku.
„Jó, to bude dobrý, ale 
lepší bude ta okna vy-
sadit.“

Kostymérky již prohlí-
žely stařenčin šatník. 
„A kam dáme stojany?“ 
Zkoumala stavba a vy-
nesla před zápraží vše-

chen překážející 
nábytek, stůl 
a židle. Do dom-
ku vstoupila po-
kladní: „Můžu si 
tu udělat kafe?“

„Jistě,“ řekla již nejistě 
stařena. K domku do-
razilo auto s režisérem 
a zvukaři.  
„Tady máte ale krásně!“ 
Posadili se k vynešené-
mu stolu...

Seriál

Vyhlídka (IV.)

vÁclav 
koubek

 www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

autorskÉ 
knihy a cd 
na dobÍrku

•30 středisek v Praze - ve vaší 
  ZŠ, nebo v její blízkosti 
•profi trenéři
•tradice od roku 1993

TENIS 

Nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLEVA 20 % 
nebo RAKETA HEAD ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

 „Ke kávě místo zákusku!“
Petr Christov, 

divadelní kritik 
a překladatel

Tip: RNDr. Otto Liška
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Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na 
recepci. Národní kavárna, Národní 11, Poliklinika na Národní, Národní 
9., III. patro. Hvězdný bazar, Jungmannova 7. Perníčkův sen, Haštalská 
21. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  Centrum Franze 
Kafky, Široká 14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10. Divadlo 
Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Mont-
martre, Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, Týnská 6. Restaurace 
Konvikt, Bartolomějská 11. Antikvariát Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 
14. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. 
Pizzerie Rugantino, Dušní 4.   Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock 
Café, Národní 20. Café NONA, Nová scéna ND, Národní 4. Restaurace 
Ferdinanda, Opletalova 24. U Rudolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, 
Anenská 11. Friends Coffee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, 
Voršilská 3. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, Revoluční 22. Ca-
sino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. Antikvariát 
Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, 
Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Magic Planet, Sofi jské nám. 
3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. 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., Kře-
mencova 177/8. Plovoucí kancelář Pražské paroplavby - Prague  Bo-
ats u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info kancelář P 1,
 Malostranské nám. 22. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Pra-
ha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát, Aurora, Spálená 
53. Farrango, Dušní 15. Restaurace  Občanská plovárna - The Loop 
Jazz Club, U Plovárny 8. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. 
Vinotéka Bacco, Praha 2, Bělehradská 28.

odběrních míst52

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

z ÚřaDU zPátky DoMa. „Měl jsem dnes, ženo, těžký den. Musel jsem 
krotit úředního šimla! A co je k večeři?“ „Konina, miláčku, konina.“

Vojta 
Náprstek

Láska 
i svorky 

přenáší...

Pokračování příště

Modré okénko
dnes získává...


