
inzerce

Že
rto

vn
á 

ko
lá

ž:
 O

nd
ře

j H
öp

pn
er

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

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

®

Čís. 11/ roč. VII
15. listopad 2016 NOVINY

NEZÁVISL
É

Staroměstské 
servírky

MARKÉTA
z Café Campus (Náprstkova 10) 
podává Ryzlink vlašský 0,25 l 

za pěkných 49 Kč.

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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ZVON VÁCLAV: 
VEŘEJNÁ SBÍRKA

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

NAD STARÝM MĚSTEM ZAZNÍ ZVON... 
A CHCETE-LI, MŮŽE TO BÝT I DÍKY VÁM

DNES BY MU BYLO

80
KÉŽ BY SE VRÁTIL!

STAČÍ JEDNA 
SPRÁVNÁ 
ODPOVĚĎ

VYHRAJTE LÍSTKY 
NA VÁNOČNÍ 

KONCERT 
V LUCERNĚ 

STAČÍ JEDNA 
SPRÁVNÁ 
ODPOVĚĎ str. 

9Dagmar 
Pecková

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

257 531 839

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

MUDr. Martin J. Stránský, 
ředitel

Více info na str. 3

Str. 5 - 7
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Povídá manželka 
manželovi: „Jen si 
jdi do vinárny, ale 
buď do osmi doma!“ 
Manžel: „Tak platí! 
Do osmi budu doma, 
a půjdu do vinárny.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

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

7 °C
LISTOPAD

Když na podzim listí padá, 
smůla ukáže ti záda

Počasí 

Staroměstská 
kuchařka

Pozvánku poslala 
Jana Nosková, 

Staré Město

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

staromestske-
noviny.eu

   Krátký Vtip

Nové zprávy ze Starého Města

Štěpánská - Největší 
pražský kavárník Ondřej 
Kobza si pronajal stře-
chu paláce Lucerna od 
Dagmar Havlové (švag-
rové Václava Havla). 
Postaví na ní kavárnu. 
Za pouhé tři dny po zpří-
stupnění střechy veřej-
nosti se přišlo podívat 
(úžasný výhled na Pra-
hu) přes 15 tisíc lidí. Tak 
to bude paráda!

Těstoviny 
s fazolemi 
po italsku

Zkombinovat těstoviny 
a fazole se může zdát 
nezvyklé, ale v Itálii je 
to tradiční pokrm, který 
skvěle zasytí a chuťově 
vás určitě mile překvapí. 
Vypadá to divně, ale ve 
skutečnosti je to vlastně 
kuchyňská avantgarda!

Střecha Lucerny: 
Bude to parádní 

kavárna

Anna Marie 
Höppnerová (7) 

Mluvčí mladé 
generace

„Obrovskou. 
Deset korun. 
Mám to teď 
v prasátku. 

Jsem boháč.”

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„10 haléřů 
v listopadu 1989, 

což mi chybělo 
na zmrzlinu za 

70 haléřů.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„V dětství 
v Hrusicích staré 

měďáky. Byly 
to asi groše, 
či krejcary.“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Na ulici 50 Kč, 

ale stal jsem 
se obětí fóru, 
mince byla 
přilepená.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Minci ne, ale 
můj pes mi 

v dětství našel 
dvě papírové 

dvacky.“

Mince, kterou jste našli, 
jakou měla cenu? 

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Padesátník 
z mé KPZetky, 

který jsem 
ztratil a pak 

našel.“

Jarda Holoubek byl nejen mistr
slova, ale stál i u všeho podstat-
ného v české žurnalistice: Byl 
v přelomové době v deníku Mla-
dá fronta, první vedoucím spo-
lečenské rubriky a šéfredakto-
rem deníku Blesk, ve Večerní-
ku Praha učil redaktory psát, 
spoluvytvářel týdeník Story.
A - stejně jako šéfredaktor toho-
to listu miloval vůni tiskárny a bás-
níka Morgensterna. Ach jo. 

Odešel básník 
Jarda Holoubek

Trestní ozná-
mení na vedení 
radnice Prahy 1
Vodičkova - Nájemce 
tržiště Dlouhá 14 připra-
vil daňové poplatníky 
o 1, 2 milionu korun  a ve-
dení MČ Prahy 1 mu šlo 
na ruku. Tvrdí to míst-
ní Piráti, kteří podali na 
radu městské části trest-
ní oznámení. Nezákon-
nou přestavbu potvrdil 
i magistrát. Vazba ná-
jemce a členů rady je 
zřejmá. Rada mlží.

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.
Národní kavárna je jednou z nejznámějších praž-
ských kaváren posledních let. Naše domácí kuchyně 
vychází z receptů, které jsou léty prověřeny. Kaž-
dé ráno pečeme bábovku a skvělý strouhaný koláč 
s tvarohem. Velmi oblíbené jsou naše snídaně, na-
víc - snídat zde můžete 
po celý den. V sychravém 
podzimním počasí ocení-
te čerstvé čaje ze zázvoru 
a máty nebo jedinečné ča-
jové směsi KUSMI TEA - 
aktuálně „letí” BB DETOX!

Tel.: 222 262 291   www.narodnikavarna.cz
Těšíme se na Vás na Národní 11.

VÁNOČNÍ VEČÍREK 
V NÁRODNÍ KAVÁRNĚ

Neváhejte a udělejte si vánoční večírek 
v Národní kavárně. Právě zde jsou připraveni 
splnit každé vaše přání! Rezervace na telefo-
nu 222 262 291 nebo na e-mailu: info@narod-
nikavarna.cz. REZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO 

VČAS, ZBÝVÁ JIŽ JEN PÁR VOLNÝCH 
„VEČÍRKOVÝCH” DNŮ.

Pamětní deska 17. listopadu už je jinde, 
protesty proti přesunu byly jen chabé. 
Pamětní desku k událos-
tem 17. listopadu přesu-
nul majitel domu z pod-
loubí do ulice. Česká ad-
vokátní komora, které 
budova Kaňkova paláce 
patří, se obávala zranění 
příchozích. Letošní osla-
vy se tak odehrály již před 
domem.
„Je zázrak, že zatím nedo-
šlo ke zranění, například 
dětí. Každý rok tu hoří 

stovky svíček,“ uvedla 
Česká advokátní komora. 
V uvolněných prostorách 
v podloubí vznikne recep-
ce pro advokáty. Za za-
chování desky na pamět-
ním místě vznikla petice. 
Hlavním argumentem by-
la „paměť místa“, která 
je prý spíše v podloubí, 
než před ním. K zásahu 
policie památného 17. 11. 
1989 však došlo venku. 

VADÍ VÁM PŘESUN PAMĚTNÍ DESKY 
17. LISTOPADU Z PODLOUBÍ VEN? 

ANO: 32 %, NE 68 %
Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v období 
od 15. 10. do 31. 10. 2016, 
m. j. na odběrních místech 
Staroměstských novin. Dota-
zováno: 100 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH
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Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou největší 
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
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Zora při netradičním 
posilování zápěstí posunová-

ním slamáku do čela

CVIČENÍ S KLOBOUKEM: 
POČÁTKY FITNESS

U nás najdete profesionální 
zdravotní péči v 11 různých 

oborech, včetně krevních 
 odběrů s rychlým výsledkem. 

Jsme tu pro vás!
Okénko MUDr. Martina J. Stránského, 
M.D., FACP, ředitele Polikliniky na 
Národní. Nebojte se zeptat!

Poliklinika 
na Národní

www. poliklinikanarodni.cz

Pro koho je vhodné očkování 
proti chřipce?
Milí spoluobčané, 
před chřipkou by se měl chránit 
každý, zejména však ti z vás, kte-
ří jste úředníky, prodavači, manažery, učiteli, 
studenty a denně se setkáváte s mnoha lidmi. 
Doporučuji jej však i vysoce rizikovým skupi-
nám obyvatelstva - seniorům, malým dětem, 
těhotným ženám a občanům žijícím s podporou 
medikamentů. Přijít můžete i bez objednání.

Další dotazy pište na: 
poliklinika@narodni.cz

Poliklinika na Národní, 
Národní 9, Praha 1 
110 00 

Telefon: 
+ 420 222 075 120

Doporučuje Lucie Nestrašilová,
šéfredaktorka, Svět homeopatie.cz

OKÉNKO ZDRAVÍ

Nachlazení je nejčastěji se vysky-
tující infekční onemocnění u lidí a je 
přenosné kapénkovou cestou. Mezi 
symptomy patří kašel, bolesti v krku, 
rýma a horečka. Symptomy obvykle 
ustupují do 7 až 10 dnů, některé však 
mohou trvat až tři týdny. Nachlazení 
mohou způsobit více než dvě stovky 
virů. Na nachlazení neexistuje žád-
ný lék, lze však léčit jeho symptomy. 
V rámci rychlého uzdravení je v sou-

časné době přemíra léčby antibiotiky 
a antipyretiky, které nesou nežádoucí 
účinky pro náš organismus. „Antibio-
tika by v žádném případě neměla být 
indikována na virová onemocnění. 
Zde přichází na řadu účinná léčba ho-
meopatickými léky, předepsanými dle 
přesných akutních symptomů,” dopo-
ručila Věra MUDr. Budková.

Homeopatická prevence nachla-
zení dle MUDr. Evy Kettmannové
„Doporučuji Oscillococcinum 3x týdně 
v období zvýšeného výskytu nachla-
zení, dle potřeby i další homeopatika 
na míru, dále např. echinacea, gre-
pové kapky, konzumace vitamínu D 
v přirozené formě. Obvykle doporučuji 
kůru na 4 až 6 týdnů.“

Homeopatie je přírodní, velmi účin-
ná a přitom zcela bezpečná léčebná 
metoda. Cílem a posláním homeo-
patické léčby je obnovení zdraví 
a harmonie organismu, nikoli jen po-
tlačování nepříjemných stavů, aniž 
by byla odstraněna jejich příčina.

www.svethomeopatie.cz

Jak na onemocnění 
horních cest dýchacích?
Na snídani s novináři 2. 11. v Ná-
rodní kavárně v Praze se setkala 
redakce Světa homeopatie: MUDr. 
Eva Kettmannová, MUDr. Věra 
Budková a Lucie Nestrašilová, aby 
probrala problematiku horních cest 
dýchacích.

Pamětní deska 17. listopadu už je jinde, 
protesty proti přesunu byly jen chabé. 

1989 2016
Podloubí Kaňkova paláce
(naproti paláci Metro). 
Takové to bylo loni.
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POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Kde to je

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Kozí plácek je název silně neofi ciální, existuje jen Kozí ulice, která zde vytváří náměstíčko.

Kozí plácek (Podivuhodná iluze Kozí ulice)
1902 Dnes
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Za obrovského zájmu médií 
a veřejnosti odhalila redakce 
StaroBrněnských novin (stejná ja-
ko těchto) pamětní desku Nataši 
Gollové. Na desku se složili čtená-
ři, visí na rodném domě herečky 
v Údolní 7 v Brně.

Odhalení desky 
Nataši Gollové 

v Brně

Redakce
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Pořád hučí! Na redakci 
Staroměstských novin se 
obrátilo několik čtenářů se 
svým svědectvím.
„Z Husova sousoší se ozý-
vají podivné zvuky, je to ta-
kové hluboké hučení,“ řekla 
SN čtenářka Marie Králová, 
která chodí kolem pomníku 
denně do práce.

O hučení informovali ve-
řejnost čtenáři již dříve, ale 
tehdy se to připisovalo pro-
bíhajícím opravám. Ty však 
byly dokončeny už loni.
Podle odborníků může být 
příčinou hučení změna tep-
loty a vnitřní pnutí bronzu, 
ze kterého je slavné sousoší 
vyrobeno.

MUZEUM HRAČEK NOVĚ 
VEDLE MAGISTRÁTU

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@staromestskenoviny.eu
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Petr Kučera, 
(Zelená pro jed-
ničku, zastupitel)
Za interpelaci na 
jednání zastu-

pitelstva kvůli smě-
nárně na Staromá-
ku, která kupuje 
euro za 15 Kč.

&Vítěz Poražený

Zdeněk Tesařík,
(Zastupitel, ANO)

Uzavírají se 
sázky, jestli do 

konce volebního 
období promluví. 
Zatím nic. Hnutí 

ANO je v Praze 1 
v troskách.

Muzeum hraček se do-
časně přemístí do Clam 
- Gallasova paláce, kte-
rý je hned vedle budovy 
magistrátu na Marián-
ském náměstí.
Stane se tak díky aktivitě 
kabinetu radního Jana 

Wolfa (KDU - ČSL). Ex-
pozice bude přístupná 
od 3. 12. V muzeu mo-
hou návštěvníci ob-
divovat tradiční české 
hračky, historické hračky 
z celého světa z 18. – 20. 
století, mimo jiné nej-

starší vláčky Märklin, 
letadélka, vláčky, au-
tíčka, či sbírka pane-
nek Barbie. Součástí 
je i expozice uměl-
ce Ivana Stei-
gera s dřevěnými 
hračkami.

SOUSOŠÍ MISTRA JANA HUSA 
STÁLE VYDÁVÁ DIVNÉ ZVUKY

MUZEUM HRAČEK NOVĚ 
VEDLE MAGISTRÁTU

starší vláčky Märklin, 
letadélka, vláčky, au-
tíčka, či sbírka pane-
nek Barbie. Součástí 
je i expozice uměl-
ce Ivana Stei-
gera s dřevěnými 
hračkami.

Radní 
Jan Wolf

PRAŽSKÝ 
CHODEC

Sousoší mistra Jana Husa 
na Staroměstském náměstí

redakce@StaromeStSkenoviny.eukenoviny.eu Politika

v Brně
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Vida! Nadace Charty 77 
pořádá sbírku na zvon 
pro kostel sv. Havla na 
Havelském náměstí. 
Bude viset v jižní věži 
kostela, kde chybí od 2. 
světové války. 
Václavovi bude 
dělat společ-
nost Marie, 
což je nejstarší 
zvon v Praze 
(z roku 1455). 
Původní zvon 
se jmenoval také Václav 
(nebo též Eliáš), ale byl 
za 1. světové války rozta-
ven na náboje. Jeho ná-
stupce postihl za 2. svě-
tové války stejný osud.

Letos v říjnu uplynulo 80 
let od narození a v pro-
sinci 5 let od úmrtí prv-
ního prezidenta ČR Vác-
lava Havla. Jeho jménem 
je pořádána sbírka. Zvon 

bude měřit 
metr na výšku 
i šířku a vážit 
800 kg. 
Součástí sbír-
ky, která již 
probíhá, je akce 
nazvaná „Cesta 

zvonků“, kdy si desítky 
osobností veřejného živo-
ta předávají 30 zvonků.
Zvonek číslo 1 dostala 
vdova po prezidentovi 
Havlovi paní Dagmar.
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BOHEMIA BALET PODPORUJE 
PROJEKT ZVONU PRO 
KOSTEL SVATÉHO HAVLA
Na podporu sbírky na zvon pro 
kostel sv. Havla na S tarém Měs-
tě  se konalo 27. října benefi ční 
představení Tanec & prostor. 
Choreografi e byly uzpůsobeny 
pro atypické prostředí kostela 
sv. Šimona a Judy na Praze 1. 
Část výtěžku z akce šlo na pod-
poru sbírky Zvon Václav. Bohe-

mia Balet je taneční soubor Ta-
neční konzervatoře hl. m. Prahy, 
jeho uměleckým šéfem je ředitel 
konzervatoře Jaroslav Slavický.
Na představení účinkují studenti 
a absolventi konzervatoře. Více 
na www.bohemiabalet.cz
Třetí repríza se koná 30. lis-
topadu.

Představení v kostele 
sv. Šimona a Judy

ZVON VÁCLAV: MÍSTNÍ 
VEŘEJNÁ SBÍRKAVEŘEJNÁ SBÍRKA

Dagmar Havlová předává 
Dalajlámovi putovní zvoneček

OSOBNOSTI (VÝBĚR Z MNOHA), KTERÉ 
ZVONEČEK DOSTALY A POSLALY HO DÁL

Hana 
Hegerová

Jan
Tříska

Ivan
Havel

Meda
Mládková

Martin
Bursík

První putovní 
zvonek dostala 

paní Dagmar

PRO KOSTEL SV. HAVLA

PODPORUJEME!ČÍSLO ÚČTU: 600 555 5600 / 0300  
VÍCE NA WEBU: ZVONVACLAV.CZ

Evžen 
Hart, 
autor 
projektu

Božena Jirků, 
ředitelka 
nadace

Jaroslav Slavický 
– umělecký ředitel 

Bohemia Baletu 

Nadace Charty 77 
byla založena ve 

Stockholmu ro-
ku 1978. Dnes 
se nadace za-
bývá ochranou 
lidských práv li-

dí se zdravotním 
postižením. 



6  Tematelefon redakce: 775 949 557 redakce@StaromeStSkenoviny.eu  Tema

Máma 

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Staro-
městských novin). 

ZVON VÁCLAV: MÍSTNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA
Připojte se ke sbírce na zvon Václav! Žádný příspěvek není 
malý. Důležitější je, kolik nás bude. Výroba nového zvonu 
(i s pohonem) bude stát 850 000 Kč. Případné zbylé finanč-
ní prostředky budou použity na Cenu Václava Havla.  Zatím 
jste přispěli částkou 682 127,79 Kč. Nadace děkuje!

Nad jednoduchostí ži-
vota a složitostí jeho 
nuancí byly stvořeny 
vědecké práce, umělec-
ká díla, skvosty výtvar-
né i literární. 
Oblíbené je život paro-
dovat, smát se nad jeho 
paradoxy a kopanci, kte-

ré si ovšem děláme sami. 
Shakespearova tragedie má 
také asi velký kus pravdy.  
Ani pohádkáři nezůsta-
li pozadu. Smyslu života 
se vpravdě nevyhýbali ani 
Andersen a Grimmové.                                                                                                                        
Tak se psalo a psalo, i o jed-
nom králi, který řekl učen-

cům: „Napište, jaký je 
smysl života.“ 
Moudří mužové se rozje-
li a králi donesli elaborát 
o 2000 stranách a král je 
seřval, že je to dlouhé. Pak 
stvořili 1000 stran o životě, 
ale král burácel: „Opět je to 
dlouhé.“ Dlouhých mu bylo 

i stran 50. Až jeden učený 
dlouhovous napsal: „Naro-
dil se, žil radosti a starosti, 
bohatstvím a utrpením, až 
přijde smrt.“  
A král se rozplakal. Rozpla-
kal se ten král nad jedno-
duchostí života, nebo nad 
jeho marností?

Příběh o králi a jeho učencích

MÍSTNÍ NOVINY 
PÍŠÍ O HAVLOVI
Podpoře odkazu Václava Havla věnovaly titulní strany 
nejoblíbenější místní noviny: Staroměstské novi-
ny uvedly jako hlavní téma opravu Divadla Na zábra-
dlí, Novoměstské noviny psaly o srdci Václava 
na piazzetě Národního divadla (díky podpoře radního 
Jana Wolfa). Dagmar Havlová tehdy pronesla pa-
mátnou větu: „Kéž by se vrátil!“ Malostranské no-
viny uveřejňují unikátní fotografi e Alana Pajera.

CESTA ZVONEČKŮ

SYMBOLICKÝ OKAMŽIK: 
Jiří Pospíšil předává putovní zvone-
ček Petru Hejmovi, který v roce 2009 
jako starosta Prahy 1 zařídil zvon na 
Malostranské besedě. Tento zvon 
se také jmenuje Václav a dodnes zvoní 
z nových věží Besedy. Tehdy mu požeh-
nal kardinál Miloslav Vlk. Na jeho 
výrobu a instalaci byla též vyhlášena 
sbírka a následně vznikl spolek Kam-
paNula. Petr Hejma se narodil v Ha-
velské ulici proti kostelu sv. Havla. 
S tímto kostelem je spojen život celé 
jeho rodiny. Konaly se zde všechny ro-
dinné svatby i křty. Putovních zvonků je 
30, tento má číslo 16.

ČÍSLO ÚČTU: 600 555 5600 / 0300  
VÍCE NA WEBU: ZVONVACLAV.CZ

...A SVATÝ HAVEL 
JE, JÁŘKU, KDO?

Svatý Havel 
(St. Gallus) byl 
mnich a misio-
nář, jeden z 12 
žáků svatého 
Kolumbána 

mladšího. Narodil se v Irsku 
16. října roku 550 (zřejmě). 
Žil v jeskyni u Bodamského 
jezera ve Švýcarsku. 

DVA ZVONY JMÉNEM VÁCLAV

Kostel  sv. Havla na 
Havelském náměstíMalostranská beseda

6
Máma 

ZVON VÁCLAV: MÍSTNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA
CESTA ZVONEČKŮ

Jiří Pospíšil 
 a Petr Hejma
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Čert: „Tady jsou ty dva buřty, které jste 
si objednal, ačkoli je hluboká noc.“

„Dobrá! A nyní úkol druhý: 
Přineseš mi viržinku!“

A teď poslední úkol: Zařiď, 
aby politici pracovali!“

konec tohoto dílu

ZVON VÁCLAV: MÍSTNÍ VEŘEJNÁ SBÍRKA

ANETA LANGEROVÁ
s putovním zvonkem

„Hrom do chlapa, 
ten mě dostal!“

Otomar 
Krejča
REŽISÉR

Eliška 
Krásnohorská
SPISOVATELKA

● Emanuel Lešehrad 
*15. 11. 1877 Praha 
†30. 5. 1955 Praha
Spisovatel, básník, 
propagátor okultismu 
a svobodného 
zednářství.

● Eliška Krásnohorská 
*18. 11. 1847 Praha 
†26. 11. 1926 Praha
Spisovatelka, básnířka 
a překladatelka. 

● Helena Zmatlíková 
*19. 11. 1923 Praha 
†4. 4. 2005 Praha 
Malířka. Ilustrovala 250 
knížek, převážně pro děti 
(Honzíkova cesta, Malý 
princ). 

● Otomar Krejča 
*23. 11. 1921 Skrýšov 
†6. 11. 2009 Praha
Divadelní režisér, herec 
a zakladatel slavného 
Divadla za branou. 

● Emil Kolben
* 1. 11. 1862 Strančice 
† 3. 7. 1943 Terezín
Elektroinženýr. Nejprve 
pracoval pro Edisona, 
pak v Praze založil 
továrnu (Kolbenka), 
později ČKD.

Helena 
Zmatlíková

MALÍŘKA

Emanuel 
Lešehrad

BÁSNÍK

Kalendárium 
Starého Města

LISTOPAD

MÍSTNÍ NOVINY 
PÍŠÍ O HAVLOVI

PODPORUJEME!
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

redakce@StaromeStSkenoviny.eukenoviny.eu  Charita

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.

V pondělí 17. 10. 2016 
byla uskutečněna dal-
ší z učených Toulek 
pořádaných Kampa-
Nulou. Cílem byla his-
torie a vše co se týká Týn-
ského chrámu (správně 
kostel Panny Marie před 
Týnem), doplněná o in-
formace o světoznámém 
dánském hvězdáři Tycho-
nu Brahe v tomto kostele 
pohřbeném.
Týnský chrám je hlav-
ním kostelem na Starém 
Městě a odpovídá tomu 

i jeho architektura, histo-
rie a koneckonců i mobili-
ář tam umístěný do dneš-
ní doby. Důležitá byla 
i jeho funkce, coby farní-
ho kostela Pražské uni-
verzity, což hrálo velkou 
úlohu od počátků husit-
ského hnutí až do Bílé 
hory. Byl to hlavní kostel 
kališnického arcibisku-
pa Jana Rokycany, který 
nesměl mít katedru ve sv. 
Vítu na Pražském hradě. 
Tycho Brahe byl v Týn-
ském chrámu pohřben 
v roce 1601. Dříve nebylo 
jasné, zda jeho mrtvola 
v chrámu zůstala po ka-
tolických čistkách v po-
bělohorské době, kdy 

Toulka Týnským chrámem a Tycho Brahe
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Richard
Händl
Klub Šatlava,
spisovatel

Naše akce
Nově Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky 

(co mají nápady a sami vedou Toulky).

POŘÁDÁ
● Sobota 10. 12., 18 h 
Restaurace Profesní dům 
(Malostranské náměstí - 
naproti Besedě). 
PŘEDVÁNOČNÍ  
VEČER S TANCEM.
Zvou živě hrající malo-
stranské hospody a klu-
by, vysílají své štamgasty 
a hlavně muzikanty: 
Kavárna Čas, Music Club 
M4, Pípa ve zdi, Šatlava, 
NicolasBar, Botega, Salla 
Terrena. Spolupořádá 
KampaNula, Muzikanti 
z Kampy a TURAS.
● Neděle 11. 12., 16 h 
VÁNOČNÍ  STROM 
KAMPANULY na Bet-
lém. nám., sbírka hraček 
pro Dětský domov ve 
Skorkově.
● Sobota 24. 12., 15 h 
ŠTĚDROPODVEČER-
NÍ  SVAŘÁK u sochy 

Bruncvíka pod Karlovým 
mostem. Hrají Muzikan-
ti z Kampy.
● Pátek 6. 1., 17.17 h 
Toulka podzemím 
hradeb Menšího Města 
pražského - (spolu 
s TURAS).

PODPORUJE:
● Pátek 23. 12., 14.30 h 
Česká mše vánoční - 
Pražské sbory s dirigen-
tem a orchestrem na 
Kampě pod schody 
z Karlova mostu.
● Sobota 24. 12., 14.30 h  
Zpívání koled HaF pod 
Karlovým mostem.
● Pondělí 26. 12., 14 h 
SVATOŠTĚPÁNSKÉ  
KOLEDOVÁNÍ - Spolek 
Ledňák - na Kampě pod 
Karlovým mostem - 
zpívání a lidová vánoční 
hra.

Richard Händl (vlevo) 
přednáší v Týnském chrámu

byly z kostela vyhazová-
ny pozůstatky protestan-
tů. Před delší dobou byl 
jeho hrob otevřen a byla 
ověřena Tychonova iden-
tita. Zjistilo se, že k němu 

měli i zvítězivší katolíci 
úctu, neboť jako jediného 
protestanta jej v kostele 
ponechali. Toulka byla 
hojně navštívena (asi 80 
lidmi). Výtěžek výjimečně 

nebyl určen na postižené 
děti, ale na opravu krovu 
Týnského chrámu. 
Provázel Richard Händl 

a organizačně 
zajišťoval Petr Hejma

Výtěžek akce byl věnován na opravu krovu Týna

Jedna paní povídala aneb Tarot 
v Mostecké. Seance Dr. Hůlka 

Baráčníci 
teď zasedají 
v Šatlavě
Saská - Všebaráčnická rychta 
je v opravě, tak našli baráční-
ci náhradní prostor v Šatlavě 
v Saské ulici. Scházejí se tu jak 
jednotlivé župy, tak baráčníci 
z celé republiky.

Ve Dvoře umění v Mostecké 
začalo scházení živlů esoterických 
pod vedením PhDr. Julia Hůlka, 
experta to na Malé Straně již dří-
ve v rozličných sousedských kra-
tochvílích působícího. A poněvač 
si tito s podobnýma kravinama 
pokoj nedají, hodlají celou seanci 
krátce po úplňku, 21. listopadu, 
zopakovat! TETA BĚTA
Zájemci prý se paktují na jakémsi 
www.TAROTatelier.cz

Baráčníci 
v Šatlavě

Povedlo se!

Petr HejmaPetr HejmaPetr HejmaPetr HejmaPetr HejmaPetr HejmaPetr Hejma

NOVINKA! KampaNula v Šatlavě. Učená Toulka 
Malou Stranou „vsedě“. Úterý 29. listopadu v 17.17 h.
 Uvádí Dan Hrubý a ptá se na nové Pražské příbě-
hy. Kde: Spolek Klub Šatlava, Malá Strana, Saská 2
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Povedlo se!

Staroměstské noviny 
ŘÍJEN 2016

Posílejte básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.

Adresa: redakce@
staromestskenoviny.eu

inzerceinzerce

Báseň

Po stopách 
kumštýřů

Dobrý den,
jsem spisovatel a rozhla-
sový moderátor, právě 
jsem vydal knihu Pražské 
šelmy: Kočky a Medvíd-
ci, třetí díl edice Kde pijí 
múzy čili Za kumštem po 
lokálech. 
Je to edice vydávaná na-
kladatelstvím Sanch o pá-
trání po stopách slavných 
českých kumštýřů po 
pražských lokálech, které 
se nějakým způsobem za-
psaly do dějin. 
Bylo by ve vašem listě 
možné o knize napsat ně-
jaký článek, recenzi, udě-
lat rozhovor, cokoliv?

S pozdravem,
Lukáš Berný

Odpověď redakce:
Ano, jistě rádi uveřejní-
me. Pošlete prosím něja-
kou ukázku. Díky.

Vážená redakce,
jsem také velice ráda, že 
bude Divadlo Na zábrad-
lí zase hrát. Chodím sem 
už skoro 20 let!

Jana Cihlářová

Osmadvacátý říjen po našem
Takový rozruch, jaký byl 
letos okolo 28. října. Tak 
na ten nejsme u nás zvyklí. 
V naší české kotlině máme 
po mnoho let zažité, jak si 
užít státní svátek. Navíc, 
když volný den připadne 
na pátek, nebo na pon-
dělí. Co pamatujeme, tak 
bílé límečky se jdou na-
parovat na Pražský hrad 

a my, obyčejný lid, hurá 
zazimovat chalupy, nasá-
zet česnek, případně ho-
nem do lesa, protože ještě 
rostou. A ne se dostat do 
takové mlýnice jako letos. 
Nejprve jsme se dozvědě-
li, že když se ministr setká 
s někým na ministerstvu 
a ne v blízké hospodě, hro-
zí České republice přinej-

menším hladomor.  Poté 
se řeší, zda jeden starý 
pán dostane od pana pre-
zidenta medaili, či nedo-
stane, abychom následně 
byli svědky laviny ocenění 
a řádů, které se na prsa 
důstojného seniora z Ka-
nady sesypaly ze všech 
míst republiky. Kdyby si 
chudák měl všechna při-
jatá ocenění připnout na 
sako, vypadal by jako mar-
šál z bývalého Sovětského 

svazu na prvního máje. 
Navíc ta takzvaná vzdo-
rakce na Staroměstském 
náměstí. Neznalí turisté
museli koukat, jak tak velké
náměstí dovedeme zaplnit
a to i bez hokejistů, či fot-
balistů. Prostě i u nás někdy
nastanou situace, kdy sá-
zení česneku musí počkat. 
Jedno je ale jisté, čas do 
řádných prezidentských 
voleb si ještě užijeme. 

SN listopad 2016

Petr Burgr, jeho glosa

PETR BURGR 
Člen vedení Spolku 
občanů a přátel 
Malé Strany a Hrad-
čan. Bydlí na Malé 
Straně, na Staré Měs-
to chodí do práce.

Otázka ze strany 1:
KDE SE NARODILA 

DAGMAR PECKOVÁ?
Odpověď posílejte na adresu: 

redakce@staromestskenoviny.eu
Čtenář, který první zašle 

správnou odpověď, dostane 
dva lístky zdarma

www.skoladesign.cz

Soukromá střední umělecká 
škola designu, s.r.o
Laudova 10/1024, Praha 6 - Řepy

vás zve na přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 do oborů:
●Užitá malba
● Grafi cký design
● Modelářství a návrhářství oděvů

Termín zkoušek lze 
individuálně domluvit.
Studium zakončené 
maturitní zkouškou.Pro více informací volejte: 

603 717 684, 774 060 581, 602 203 911
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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

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris je jediný člověk, který dokáže popíjet 
v nonstopu až do zavíračky.

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

TAJENKU (heslo) zavolejte Monice na telefonní číslo 
777 556 578 nebo napište na adresu redakce@
staromestskenoviny.eu. Prvních pět luštitelů do-
stane dárek podle svého výběru. Překvapení!

VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

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

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

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

Zde může
být váš
inzerát!

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

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika)

K

Kulturní nást ěnka    
LISTOPAD - PROSINEC
Divadlo - Út 22. 11. v 19.30 h - KO-
MEDIOMAT - Rock Café, Národní 20, 
divadel. sál - Divadelní improvizace plná 
veselých skečů, kterou ovlivňují diváci. 
Více na: www.rockcafe.cz

Divadlo - Pá 25. 11. v 20 h, so 26. 11. 
ve 14 a 20 h - KOUZELNÝ CIRKUS 
- Národní divadlo, Nová scéna - Laterna 
magika. Legendární inscenace o putová-
ní za nesmrtelnou krásou.

Divadlo - Pá 25. 11. ve 20 h - NEUMÍM 
JINAK NEŽ LÁSKOU - Divadlo Viola, 
Národní třída 7 - Večer věnovaný Boženě 
Němcové.  Hrají: T. Vilhelmová, T. Pavel-
ka, A. Procházka. Režie: M. Horanský. 

Výstava - Do 28. 11. - NAŠE MALÍŘ-
SKÉ ESENCE - U Zlatého kohouta, 
Michalská 3 – Společná výstava: V. Ki-
sieliov, L. Biedermann Doležalová, Dana 
Maha. Obrazy, sochy. www.guzk.cz

Divadlo - Ne 4. 12. v 19 h - POSED-
LOST - Divadlo Na zábradlí hraje ve 
Švandově divadle - Představení Jana 
Mikuláška, Dory Viceníkové a kolektivu. 
Hrají: Dita Kaplanová, Jana Plodková…

Výstava - Do 31. 12. 2016 - SOUČAS-
NÝ ŽIVOT NA NOVÉ GUINEJI - Ná-
prstkovo muzeum, Betlémské nám. 1 - 
Výstava fotek představuje Papuu-Novou 
Guineu a její obyvatele. www.nm.cz

Zaimprovizujte si 
v Rock Café

Odvážným doporučuje-
me navštívit 22. 11. od 
19.30 hod. improvizační 
show v Rock Café s ná-
zvem Komediomat. Více 
na: www.komediomat.cz.

Nová Guinea ve 
fotografi ích

Nenechte si ujít výstavu 
fotek na nádvoří Ná-
prstkova muzea s ná-
zvem Současný život na 
Nové Guineji. Výstava 
do 31. 12. 2016. 

Básník Seifert 
ožívá ve Viole

Navštivte ve Viole na 
Národní 5. 12. od 20 h 
představení Koncert na 
ostrově. Luděk Mun-
zar „přivádí“ do Violy 
básníka Jaroslava Seifer-
ta. Dále v pořadu účinkují 
Jitka Hosprová (viola) 

a Emil Viklický (klavír). 
Nenechte si ujít!

Staňte se 
mecenášem ND

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

Soubor Na zábradlí 
hraje ve Švanďáku 

Kvůli přestavbě Diva-
dla Na zábradlí hostuje 
jeho soubor ve Švando-
vě divadle. Nenechte si 
ujít např. 11. 12. od 19 h 
představení Anamnéza. 
Současná maďarská hra 
je zasazená do prostředí 
nemocnice a funguje jako 
metafora o životě, smrti 
a morálce dnešní společ-
nosti. Hrají: N. Drabiš-
čáková, D. Kaplanová, 
M. König, J. Vyorálek, 
P. Čtvrtníček…

Jitka
Hosprová, 
violistka

Luděk
Munzar, 
herec

Sonety zazní Violou
Navštivte ve Viole na Národní 
pořad Sváteční Shakespearova 
pošta. Shakespearovy sonety 
v překladu Martina Hilského 
přednáší úžasná herečka 
Hana Maciuchová. Nejbližší 
představení je 6. prosince ve 20 
hodin. Nenechte si ujít. Více na 
www.divadloviola.cz

Petr 
Čtvrtníček, 

herec

Zde může
být váš
inzerát!

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

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika)

Kontakt: offi  ce@houseservices.cz

Hledáme supervizora na práce 
spojené s údržbou nemovitostí 
(SŠ nebo VŠ stavebního směru) 
a také řemeslníky (elektrikář, 
zedník, malíř apod.) na HPP, VPP 

nebo IČO.



Pro líné Ještě línější
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Franz Kafka: Proměna (49.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř -  brouk se snaží zachránit, co se dá

Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
s břitkým smys-
lem pro humor

Sotva se to stalo, měl 
poprvé toho rána pocit 
tělesné pohody; nožičky 
měly pod sebou pevnou 
půdu; poslouchaly do-
konale, jak s radostí po-

zoroval; jevily dokonce 
snahu nést ho, kam se mu 
zachce, a už myslel, že co 
chvíli se všechno trápení 
konečně obrátí k lepšímu. 
Avšak v okamžiku, kdy tu 
spočinul na zemi jen kou-
sek od matky, přímo proti 
ní, a kolébal se utajeným 
pohybem...

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.

www.malostranskenoviny.euZápas s matkou rovnováhou

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Slavné místní ženy

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Kde je na Starém 
Městě tato cedule označující 
nejmenší důn v Praze? Otáz-
ku pro ostatní čtenáře 
poslal Bohuslav Hofman

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Minule: Tyto dva kameny - Edu-
ard Böhm a Hermína Böhmová, se 
nacházejí náměstí Franze Kafky 2. 
Správně: Jana Květoňová

STRUČNÁ TIRÁŽ
Staroměstské noviny 

listopad 2016 / VII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 

Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@staromestskenoviny.eu 

● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Pokračování příště

Spisovatelka ze Starého Města
Karolina Světlá 

Karolina Světlá (1830 - 
1899) se narodila na Sta-
rém Městě, kde prožila 
i své mládí. Byla vycho-
vávána v bohaté pražské 
měšťanské rodině, kde 
se mluvilo převážně ně-
mecky. Vdala se za svého 

učitele češtiny a hudby 
Petra Mužáka. Přátelila 
se s Boženou Němcovou 
a Janem Nerudou. Světlá 
psala zvláště venkovské 
prózy. Napsala např. Ves-
nický román (1867), Kříž 
u potoka (1868)...

Jan 
Neruda, 

ctitel

Sofi e 
Podlipská, 

sestra

Božena 
Němcová, 
kamarádka

Vlastním jménem 
Johana Rottová

Podnět Kanceláři Ombudsmana 
pro zdraví můžete podat:
● Osobně každou středu od 8.30 do 
11.30 h a od 13 do 17 h
● Formulářem z webových stránek 
www.ombudsmanprozdravi.cz
● Formulářem staženým z webových 
stránek zaslaným v obálce poštou
● Formulářem, který přiložíte k e-mailu 
a zašlete na adresu ochrance@om-
budsmanprozdravi.cz
● Telefonicky na čísle 222 075 103 
(po - stř, v nepřítomnosti záznamník)
Informace o vašich právech, ankety 
a diskuse najdete také na Facebooku 
OmbudsmanProZdravi a Twitteru Om-
budsmanZdravi.cz 

Víte si rady s vašimi právy 
u lékaře či v nemocnici?

Stejně jako se například v případě 
sporu s úřady můžete obrátit na ve-
řejného ochránce práv, v případě 
vašeho práva v rámci zdravotnic-
kého systému vám zdarma poradí 
Kancelář Ombudsmana pro zdraví.
„Lidé se na nás mohou obrátit se vším, 
v čem potřebují poradit ve vztahu k léka-
ři, nemocnici nebo zdravotní pojišťovně. 
Může jít např. o problémy s poskytová-
ním informací o léčbě či s neposkytnutím 
zdravotnických služeb, údaji ve zdravot-
nické dokumentaci, s posouzením míry 
invalidity, přiznání příspěvku na péči, 
apod.,“ vysvětluje MUDr. Martin Jan 
Stránský, zakladatel Kanceláře Om-
budsmana pro zdraví.

KANCELÁŘ OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ, Národní 9, Praha 1
T.: 222 075 103, E.: ochrance@ombudsmanprozdravi.cz, 

I.: www.ombudsmanprozdravi.cz

MUDr. 
Martin 

Stránský

MÍSTNÍ SMS INZERCE
NÁVOD: Napište SMS: SN mezera INZ mezera  a pak. 
text vašeho inzerátu. Zprávu pošlete na tel. č.: 900 11 30. 

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Hledám pro sebe 
v Praze zařízenou gar-
sonku na klidném místě 
u MHD. Mail: skopalova@
volny.cz. Pište. Spěchá. 
●Prodám gramodesky 
a stroj na výrobu zmrz-
liny. Tel.: 792 237 551.
●Hudební doprovod 
pro všechny příležitosti: 
rodinné oslavy, svatby, 
narozeniny, promoce atp. 
Hudba všech žánrů. Tel.: 
604 892 103.
●Ruším prokletí, nařk-
nutí i uřknutí (i online). 

Tel.: 607 298 178.
●Vánoční perníčky. 
Napeču vánoční perníčky 
zdobené bílkovou polevou.
600 g za 400 Kč. Tel.: 725 
442 155.
●Vykoupím pánské odě-
vy a doplňky. V dobrém 
stavu. Tel.: 602 972 838.
●Přijímáme hospody-
ně. www.domestica.cz. 
Tel.: 739 319 969, 
●Žena hledá podná-
jem v Praze, stačí jedna 
místnost, popř. levný byt 
1+kk. Tel.: 724 533 323.

Cestou necestou, z.s.
Nezisková organizace

Krizové centrum 
pro rodinu
Cestou necestou

Máte doma problémy, 
které nestačí probrat jen u kafe?

Přerůstá vám vaše dítě přes hlavu?
Ubližuje dítě sobě nebo jiným?

Váháte, jestli jste dobrým rodičem?
Obraťte se na nás. 

Pomáháme rodinám dát dětem 
šťastné dětství.

www.cestounecestou.org
Trojická 1, Praha 2

Tel.: 605 203 876



Příští číslo vyjde
15.prosince

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

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! 
BUDOU RÁDI! redakce@
staromestskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Protože jsou hravé 
stejně jako obrázky, 

které kreslí naši úžasní 
nevidomí malíři.“ 

Zuzana Kopečná
Prezidentka nadace 
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BERTA
Foto poslala 

Karolína Konečná
z Dlouhé ulice

DÁMY NA LOVU: „Halali, Jiřinko, halali! Taky na lov?“ „Taky, taky. 
A víte vy co, Boženko? Budeme ty myslivce lovit spolu.“

Modré okénko
získává...
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Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

DAGMAR HAVLOVÁ
majitelka paláce Lucerna

Za podporu 
střešních ka-
váren a objev-
ných jezdec-
kých soch

Tip: Redakce SN

Kino 64 U Hradeb, Malá Strana, Mostecká 21. Holičství a kadeřnictví Bar-
barella, Valentínská 7. 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).  Cen-
trum Franze Kafky, Široká 14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10. 
Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café 
Montmartre, Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, Týnská 6. Restau-
race 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 Coff ee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, 
Voršilská 3. Rotax, Revoluční 22. Casino 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. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie  U Zlatého 
kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Baráčnic-
ká rychta, Tržiště 23/555. Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, 
Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8. EUC Klinika Praha - Můstek  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. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. 
Vinotéka Bacco, Praha 2, Bělehradská 28. HaFstudio, Ostrovní 16.

odběrních míst49

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

•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


