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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. 12/ roč. VII
15. prosinec 2016 NOVINY

NEZÁVISL
É

Staroměstské 
servírky

BARMANKA VIKI
z Hemingway Baru 

(Karoliny Světlé 26) nese 
speciální míchaný nápoj 

Blueberry Sour za 165 Kč.

NA STOP Ě

Kapitán Korda

Fo
to

: R
om

an
 K

or
da

NADAČNÍ FOND 
LUCIE BENEFIČNÍ KONCERT 

SVĚTOVÝCH OSOBNOSTÍ

POLICIE 
PROVĚŘUJE 

PLETICHY PŘI 
PRIVATIZACI 
V PRAZE 1 str. 

4Str. 6 - 7

JEJDA!

Koncert v kostele 
sv. Šimona a Judy

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

257 531 839

•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

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

Baletky z Taneční 
konzervatoře 

hl. m. Prahy
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Představujeme novin-
ku z galerie najkrat-
ších vtipů. Tento má  
pouhých pět slov:
Přijde fi nanční 
kontrola 
do Agrofertu...

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

1 °C
PROSINEC

Komu v prosinci usteleš, 
toho na jaře možná najdeš

Počasí 

Staroměstská 
kuchařka

Recept poslala 
Petra Králová, 
Staré Město

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

staromestske-
noviny.eu

   Krátký Vtip

Nové zprávy ze Starého Města

Centrum - Po zrušení 
parkoviště na Malostran-
ském náměstí je nyní ve 
hře i konec parkování 
na Mariánském náměstí 
před budovou magistrátu. 
Auta by parkovala v pod-
zemních garážích pod Pa-
lachovým náměstím.

Opilé švestky
Co je třeba: 250 g suše-
ných švestek, 1 dl rumu, 
hrst mandlí a 200 g čoko-
lády na vaření.
Postup: Švestky zalejte 
rumem a nechte půl ho-
diny odpočívat. Pak do 
každé dejte jednu mandli 
a máčejte v rozpuštěné 
čokoládě. Cukroví pak 
položte na pečící papír 
a nechte ztuhnout.

Mariánské 
náměstí 

zaké bez aut?

Anna Marie 
Höppnerová (7) 

Mluvčí mladé 
generace

„Knihu Hlava 
v hlavě. Žasnu, 

co všechno 
se do hlavy 

vejde!“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Knihu Legen-
dární fi lmy. 

Z důvodu zalo-
žení i televize 
Romaneto.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Strom po-
hádek z celého 
světa než knihu 
zabalím dětem. 

Úžasné!”

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Knihu Karel IV. 
Je to nádherně 

napsané 
a navíc miluji 

historii.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Knihu Nejvyšší 
princip od 
A. Loyda. 

Dostala jsem 
ji jako dárek.“

Jakou knihu právě teď 
čtete a proč? 

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Pražské 
příběhy od Dana 
Hrubého. Všem 
knihu doporu-

čuji.“

Zemřela nej-
starší občanka 

Prahy 1
Staré Město - Ve věku 
104 let zemřela 2. 12. nej-
starší obyvatelka Prahy 1,
bývalá tanečnice Marké-
ta Kyliánová. Byla hvěz-
dou Národního divadla, 
vystupovala pod jmé-
nem Rita Rita. Její syn je 
slavný choreograf.

Událost roku: Velká oprava orloje 
Co na to říká orlojník pan Skála?
Staré Město - Orloj 
a celou radnici čekají 
jedny z největších oprav 
v historii. Navíc bude sko-
ro celá rekonstrukce pro-
bíhat zvenčí, tak to bude 
viditelné tak říkajíc v pří-
mém přenosu.
„Věž byla opravována 
naposledy v 80. letech. 
Staroměstská radnice 
v historickém centru měs-

ta se řadí mezi turisticky 
nejnavštěvovanější místa 
metropole,“ řekl Staro-
městským novinám Jan 
Wolf, radní magistrátu, 
který rekonstrukci platí.
Opravy za 64 milionů ko-
run by měly začít na jaře 
a skončit před oslavami 
stého výročí vzniku sa-
mostatného českosloven-
ského státu, tedy před 28. 

BYLI JSTE SE LETOS PODÍVAT 
NA ORLOJ VÍCKRÁT, NEŽ JEDNOU?

ANO: 88 %, NE 12 %
Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v období 
od 15. 11. do 30. 11. 2016, 
m. j. na odběrních místech 
Staroměstských novin. Dota-
zováno: 100 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

Začal platit zákaz 
vozítek Segway

Centrum - Od začát-
ku prosince platí zákaz 
vozítek Segway v centru 
Prahy. Strážníci rozdali 
několik desítek pokut. 
Magistrátu se tak koneč-
ně podařilo uvést v plat-
nost vyhlášku, po které 
volali místní občané.
Za jízdu na segwayi mo-
hou dát strážníci až dva 
tisíce Kč pokuty, v praxi 
jde o cca 100 Kč.

Akce pro místní
Pravá italská pizza a těstoviny 

s sebou za neuvěřitelných 100 Kč!
● Pizza
• Diavola (pikantní salám)
• Margherita
• Šunková

● Těstoviny
• Špagety s rajčaty                    

a bazalkou
• Špagety alla carbonara   

(slanina, vejce, parmazán)
• Penne all´arrabbiata         

(rajčata, chilli)

Pro objednání volejte: 
607 082 734 
Saská 520/3, Praha 1
Malá Strana

www.casanovarestaurant.net ● Najdete nás na FB 
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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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Událost roku: Velká oprava orloje 
Co na to říká orlojník pan Skála?
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Jiřina při své slavné 
produkci. Vydržela předstírat 
tři dny a tři noci. Pak usnula.

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V PŘEDSTÍRÁNÍ SPÁNKU

říjnem 2018. Staroměst-
ské noviny se obrátily na 
orlojníka Petra Skálu, co 
on na to.
„Bude se opravovat celá 
věž, orloj, kaple. Kon-
krétně orloj se celý roze-
bere, opraví se vše, bude 
nová kalendářní deska… 
Podoba orloje se přiblíží 
podobě v době konce 18. 
století. Zatím nelze přes-
ně říci, jak dlouho opra-
vy budou probíhat, ještě 
probíhá výběrové říze-
ní. Během oprav budou 
všichni muset u orloje 
zjišťovat čas jen na svých 
hodinkách,“ řekl Staro-
městským novinám orloj-

Pražský orloj 
a orlojník Skála

Radní 
Jan Wolf 
(Lidovci)

ník Petr 
Skála.

Doporučuje Lucie Nestrašilová,
šéfredaktorka, Svět homeopatie.cz

OKÉNKO ZDRAVÍ

Vánoce jsou svátky klidu, pohody, ale 
i cukroví a spousty lahodného jídla. 
A proto je dobré se již před svátky na 
hodování dobře připravit. Mým tipem je 
Nux vomica! Homeopatický lék, který 
působí jak na úrovni nervového systé-
mu, tak i zažívání. Je to přesně to, co 
vám může pomoci zvládnout předvá-
noční stres i vánoční hodování.
V oblasti nervového systému působí 
Nux vomica ve smyslu zvýšení prahu 
dráždivosti našich přetížených smys-
lů. Potřebujete jej právě v období, kdy 
se cítíte unavení, jste přecitlivělí na 
pachy i na světlo, všude vám připadá 
příliš hlučno. Jste prostě přepracovaní 
a váš organismus je zahlcen přemírou 
informací. Nux vomica pomáhá navodit 
relaxaci a snížit svalové napětí.
Může nám však pomoci i se zažíváním, 
protože umí tlumit zrychlenou střevní 
peristaltiku. Nux vomica působí také 
jako tzv. drenážní lék pro játra, což oce-
níte po různých vánočních návštěvách 
a večírcích. Pomůže vám s přemírou 
alkoholu (kocovina), kávy (neschopnost 
se uklidnit), tabáku (bolesti hlavy, rýma 

po pobytu v zakouřeném prostředí), 
léků (např. zvracení po narkóze, pro-
blémy se zažíváním po léčbě antibiotiky 
apod.). Dávkování: v ředění 9 CH 2 - 3x 
denně 5 granulí.

www.svethomeopatie.cz

Jak přežít Vánoce?

Přeji vám pohodové 
a „bezbolestné” Vánoce!

Lucie Nestrašilová

Homemeopatie je přírodní, 
velmi účinná a přitom zcela bez-
pečná léčebná metoda. Cílem 
a posláním homeopatické léčby 
je obnovení zdraví a harmonie 
organismu, nikoli jen potlačová-
ní nepříjemných stavů, aniž by 
byla odstraněna jejich příčina.

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.
Blíží se Vánoce, svátky klidu a pohody. Jak jinak je strávit 
než procházkou vánoční Prahou, návštěvou galerií, ad-
ventních koncertů a v neposlední řadě i posezením v ka-
várně s prvorepublikovou atmosférou? Přesně takovou 
můžete zažít v Národní kavárně, kam za první republi-
ky chodily významné kulturní a společenské osobnosti 
tehdejšího intelektuálního života. Bratři Čapkové, Vladi-
slav Vančura, Jaroslav Seifert, Ferdinand Peroutka, ale 
i mnoho dalších.
Zavírat pro vás nebudeme ani na Štědrý den. Můžete se 
přidat k naší tradici „charitativních Vánoc“. Tentokrát 
budou moci naši hosté přispět Kubovi, pro kterého 
jsme v říjnu uspořádali „Běh Národní kavárny“. Ja-
kub se narodil s diagnózou dětská mozková obrna, těž-
ká spastická kvadruparéza a mikrocefalie. Jeho mozek 
je bohužel v jeho 17 letech tak poškozený, že pouze leží 
a trpí mnohými zdravotními problémy. Když jsme se 
však v říjnu s Kubou osobně setkali, viděli jsme, že je to 
veselý a citlivý kluk. Ten pocit osobního 
setkání v nás vyvolal potřebu pomoci 
mu zpříjemnit život minimálně ještě 
jednou… A tak přijďte na Štědrý 
den na něco dobrého, třeba na 
tradiční vánoční šneky a udělejte 
spolu s námi dobrý skutek.

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

Kuba s maminkou
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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: V tomto domě se podle legendy narodil Karel IV., který se tehdy ještě jmenoval Václav.

Dům U Kamenného zvonu (Starom. nám.)
1902 Dnes
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Do redakce Staroměstských no-
vin přibyl řízením osudu pes 
(fena) Denisa (na snímku s re-
daktorkou Aničkou).  Matka De-
nisy je šlechtična, otec tulák.

Redakční pes 
Denisa
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PRODEJ 23 LUKRATIVNÍCH 
BYTŮ V CENTRU PRAHY 
TEĎ VYŠETŘUJE POLICIE

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@staromestskenoviny.eu
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CHODEC

Zdeněk 
Barták

(Zastupitel)
Palec nahoru, že 
přišel na Malo-

stranský candrbál 
a zavzpomínal na 
hity, které složil pro 
Michala Davida.

&Vítěz Poražený

Oldřich 
Lomecký
(Starosta)

Palec dolů za 
nezvládnutí pro-
deje bytů v ma-
jetku Prahy 1, 

který prošetřuje 
policie.

Velmi podivné okolnosti 
provázejí privatizaci bytů 
v Praze 1. Policie zahájila 
vyšetřování, které je teprve 
na začátku, ale jeho důsled-
ky mohou být nedozírné - 
jde o stamilionové částky. 
„Prošetřování je na samém za-
čátku, tudíž není žádná osoba 
v této věci v postavení pode-
zřelého ani obviněného,“ sdělil 
mluvčí pražské policie Tomáš 
Hulan.  
MČ Prahy 1 se chystala projed-
nat privatizaci na zasedání  za-
stupitelstva 22. listopadu.
Zastupitelé dostali dokumen-
ty k prostudování a cédéčko až 
těsně před zasedáním.
Proti tomu se ihned ohra-
dil opoziční zastupitel Petr 
Burgr (Lidovci): „Z důvodu, 
že jsme tak zásadní mate-
riál dostali na stůl až v tuto 

chvíli, vás, pane starosto, žá-
dám, abyste tento bod vyřadil 
z programu.“ 
Poté následoval řetězec událos-
tí, který byl jako z pera absurd-
ního dramatika.
Starosta Lomecký nesouhlasil 
a nechal o návrhu (který měl 
symbolické číslo 13) hlasovat. 
Těsně neprošel.  
Znamenalo to, že se opoziční 
zastupitelé ocitli v situaci, kdy 
před každým ležel stoh doku-
mentů (a cédéčko) o bytech za 
stovky milionů. Nikdo z nich 
neměl možnost si materiál pro-
číst.
Následovala asi hodinové roz-
prava na jiná témata, během 
které někteří zastupitelé nahlí-
želi do dokumentů o stamilio-
nové privatizaci.
Pak přišel opět na řadu bod 13. 
Starosta Lomecký oznámil, že 

byl osloven orgány činnými 
v trestním řízení a dodal: „Na-
vrhuji celé výběrové řízení 
v plném rozsahu zrušit, vrátit 
kauce a poplatky.“
Slovo si vzal zastupitel Petr 
Hejma (Starostové a nezávislí): 
„Není nutné toto výběrové ří-
zení úplně rušit a tím zahodit 
práci všech, kteří pracovali na 
straně městské části, a záro-
veň práci těch, kteří se ucházejí 
o koupi jednotek.“
Hlasování těsně rozhodlo, že se 
privatizace posune na začátek 
příštího roku. Kauci složilo 300 
uchazečů o byt v celkové výši 
takřka 200 milionů Kč.
Policie vyšetřuje celou kauzu 
jako pletichu. Pokud někoho 
obviní, hrozí mu až tři roky od-
nětí svobody.
Staroměstské noviny budou 
tento případ pozorně sledovat.
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VÁNOČNÍ STROM NA 
BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ
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Betlémské nám. - To 
byla nádhera! Již pošes-
té se rozzářil „hodinový“ 
vánoční strom na Bet-
lémském náměstí. „Hodi-
nový“ proto, že má místo 
hvězdy pouliční hodiny.
Akci tradičně pořádal 
spolek KampaNula - sou-
sedé Betlémského ná-
městí.
Stromek dodal staros-
ta vísky Skorkov Miloš 

Honzák a tamní hajný. 
Tedy - tentokrát šlo vlast-
ně o tři malé stromky, 
které byly připevněny na 
sebe. 
Přišlo asi padesát sou-
sedů, pořádala se sbírka 
hraček pro děti z dětských 
domovů. Zdarma se roz-
dával vynikající svařák od 
paní Irmy. 
Stromek si ozdobili sami 
sousedé Betlémáku a je-

jich děti, každý přinesl 
hračku. Sbírka se předá 
starostovi Skorkova, kte-
rý dárky rozdá tamním 
dětem.
Po rozsvěcní vánočního 
stromku si všichni zazpí-
vali koledy a popovídali 
si. Byla to milá, křehká 
sousedská akce. 
Takže: Veselé Váno-
ce a čím víc stromků, 
tím líp.
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Martin Motl 
zdobí

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu
NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 

O CENY

Daniele 
Bocchetti
 (10 let) 
namaloval 
Národní diva-
dlo s pěknou 
tramvají. 
Foto poslala 
maminka 
Jana 
Bocchetti

POCHLUBTE SE 
UMĚNÍM SVÝCH DĚTÍ! 
Vždyť ne nadarmo se říká, že 
Praha je nejkrásnější jejich 
očima. V případě uveřejnění 
v těchto novinách je čeká milá 
odměna: DVD Indiánská po-
hádka Divadélka Romaneto. 
Dárek získáte tak, že zavolá-
te na tel. číslo 777 556 578 
(Monika) a dozvíte se, kde si 
ho vyzvednout.

DanieleNárodní divadlo

Petr Hejma provádí 
poslední úpravy stromku
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Paní Irma 
rozdává svařák 
a horká jablka

Sousedé z Betlémáku 
přejí veselé Vánoce

Děti ozdobily 
strom

SPOLEK

TRADIČNÍ SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ V ADVENTNÍ NEDĚLI
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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). 

Kamarád Jan Schneider 
mi věnoval knihu od Kar-
la Havlíčka Borovského 
s názvem Epigramy. Je to 
pěkné počteníčko. Havlí-
ček tam klade důraz na 
lidského ducha, člověka 
s oduševněnou tváří: „Buď 
mezi zvěří člověk, mezi lid-

mi - duchem.“ Já sám jako 
duchovní člověk věřím, že 
s duchem nejsou žádné žer-
ty. Buď máš ducha, nebo jsi 
člověkem bezduchým. 
A Karel Havlíček sám, když 
studoval na faráře, zjistil, 
kolik je bezduchosti v círk-
vi. „Voláš k Bohu: Otče! 

-  Otec k děcku chvátá, ale 
místo děcka -  vidí kolohná-
ta.“ Každému z nás hrozí 
ustrnutí, stagnace, otrlost. 
Advent 2016 -  to je výzva 
příchodu těch věcí, které 
nás mohou oživit. Křesťa-
né -  máte modlitbu, máte 
četbu Písem, máte svatého 

Ducha, ateisté -  máte čet-
bu, máte solidaritu. 
Poslední epigram Havlíč-
ka: „Voláš Boha: jde tajně 
často Nejsvětější a tluče na 
tvé dveře, leč ty doma ne-
jsi.“

Požehnané Vánoce přeje 
Sváťa Karásek

Advent 2016 a trefné epigramy

Saská - V úterý 22. listo-
padu byl v Klubu Šatlava 
zahájen plný provoz Klu-
bu. Pozváni byli samo-
zřejmě všichni členové 
Klubu, ale také zástupci 
obce Prahy 1, jako majite-
lé prostor. 
Obec se zasloužila o to, 
že Šatlava se nestala ko-
merčním spektáklem, ale 
slouží především spolkům 
na Malé Straně a vůbec 
malostranským přízniv-
cům. Účastníky byly také 
některé společensky vý-
znamné osobnosti z Pra-
hy 1.
Zkrátka večírek byl pove-
dený. Byla i muzika, mi-
mo jiné v podání HaF -
studia, tedy souboru Po-

slední  vlastenecká diva-
delní. Dámy ze souboru 
ve svém zpěvu vyzývaly 
členstvo Klubu, trochu 
nepatřičně, k tomu, aby 
„pili pitnou vodu a ne 
rum“. Což pochopitelně 
nemělo ten večer žádný 
ohlas, ani výchovný úči-
nek.
Klub Šatlava tedy už na-
ostro jede a nepochybuje-
me o tom, že bude úspěš-
ně pomáhat spolkovému 
a společenskému dění na 
Malé Straně. Programy  
klubu budou zveřejňová-
ny v Staroměstských no-
vinách a na facebooku.

Richard Händl                       
předseda Spolku Klub 

Šatlava

KLUB ŠATLAVA 
konečně otevřen
Spolkový život na Malé Straně 

dostává nový impuls

Předseda spolku Šatlava 
Richard Händl vítá 

zástupce spolků

Háta zvoní Pepíček Čečil 

Sedmý vánoční bene-
fi ční koncert Nadač-
ního fondu Lucie se 
konal 9. 12. v kostele 
sv. Šimona a Judy. 
Koncert, na kterém spo-
lupracovala galerie La 
Femme, byl spojen s 
dražbou obrázků dět-
ských pacientů a obrazů 
spřízněných výtvarníků a 
panenek vyrobených se-
niorkami klubu Haštalka 
v Praze 1. Vystoupil Čes-
ký národní symfonický 

orchestr pod vedením 
dirigenta Libora Peška 
se sólistou Václavem Hu-
dečkem, sólisté baletu 
Národního divadla a stu-
dentky pražské taneční 
konzervatoře a Dětská 
opera Praha. 
Výtěžek 412 tisíc korun je 
věnován především dět-

ským pacientům z urolo-
gické kliniky Všeobecné 
fakultní nemocnice.
„Akce byla unikátním 
spojením osobností svě-
tového formátu a subjek-
tů působících na území 
Prahy 1 pro dobrou věci,“ 
řekl SN spoluorganizátor 
koncertu Petr Hejma.

NADAČNÍ FOND LUCIE ZÍSKAL PRO 
NEMOCNÉ SKORO PŮL MILIONU

ČÍSLO ÚČTU: 0013582329/0800 
WWW.UROLOGICKA-KLINIKA.CZ

Dětská opera 
Praha

Hejmovi 
a Hudečkovi

Plný kostel 
sv. Šimona a Judy

Sólisté baletu 
Národního divadla 
Andrea Kramešová 
a Ondřej Vinklát

Jiřina Marková 
- Krystlíková

Alexander 
Hemala



● Sofie Podlipská
*15. 5. 1833 Praha
†17. 12. 1897 Praha
Spisovatelka, mladší sest-
ra Karoliny Světlé. 

● Beno Blachut 
*14. 6. 1913 Vítkovice 
†10. 1. 1985 Praha
Operní pěvec, tenorista, 
vyučen kotlářem. Zpíval 
v Národním divadle.  

● Jaroslav Ježek 
*25. 9. 1906 Praha 
†1. 1. 1942 New York
Skladatel a klavírista Osvo-
bozeného divadla. Bydlel 
v Kaprově ulici.

● Zdeněk Fibich 
*21. 12. 1850 Všebořice 
†15. 10. 1900 Praha
Skladatel, romantik. Ka-
pelník Prozatimního diva-
dla, dramaturg Národního 
divadla.

● Josef Skupa
*16. 1. 1892 Strakonice 
†8. 1. 1957 Praha
Loutkoherec, založil Di-
vadlo Spejbla a Hurvínka. 
Syn četníka. 

● Arnošt Lustig 
*21. 12. 1926 Praha 
†26. 2. 2011 Praha
Židovský spisovatel. Čest-
ný předseda Společnosti 
Franze Kafky.

Arnošt 
Lustig 

spisovatel

Jaroslav 
Ježek

skladatel

Josef 
Skupa 
loutkář

Sofi e 
Podlipská 

spisovatelka

7telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu Tema

Námluvy pana Krahulíka Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

„Pár králíčků se vždycky někde doma 
uschová. Dají se třeba do předsíně...“

„Jednu kytičku, ale něco apartního.“ „To bude slečna domácích koukat...“
Pokračování příště

Kalendárium 
Starého Města

PROSINECNADAČNÍ FOND LUCIE ZÍSKAL PRO 
NEMOCNÉ SKORO PŮL MILIONUNEMOCNÉ SKORO PŮL MILIONUNEMOCNÉ SKORO PŮL MILIONU

SPOLEK

Dražba panenek 
a obrázku

Senioři z klubu 
Haštalka

Václav Hudeček 
a nevidomá 
výtvarnice Ivanka

Dirigent Libor Pešek 
a houslový virtuóz 
Václav Hudeček

Prof. MUDr. 
Jan Dvořáček
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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.

Historik umění Karel 
Holub 15. 11. v KINĚ 
64 U HRADEB vyprávěl 
o Karlu IV. Přišlo skoro 50 
osob, mnozí nadšeně dis-
kutovali. Materiály k pro-
mítání výborně připravila 
Kristýna Svobodová.
KampaNula děkuje všem, 
zvláště pak Janu Čepovi 
a celému týmu Kina. Dob-
rovolné vstupné přidáno 
na podporu rekonstrukce. 
Přednáška byla doplněna 
také promítáním ojedi-
nělých iluminací bra-

tří z Limbourga, které 
umožnily nahlédnout po-
dobu tehdejší Francie 
a města Paříže.
Na konci roku 1377 se Ka-
rel IV. spolu se 17letým 
synem, tehdy již českým 
králem Václavem IV., vy-
dal na poslední cestu do 
Paříže. Důvodem k osob-
nímu setkání s francouz-
ským synovcem Karlem 
V. byly nejenom diplo-
matické otázky spojené 
s evropskou politikou, ale 
i snaha o dynastické 
uspořádání rodové politi-
ky lucemburské. 
V jejím výsledku mělo 
být propojení rodu Va-
lois s Lucemburky, aby 

se jejich zájmy nekřížily 
v rámci evropské politiky.  
Ve vyprávění  o císařo-
vě cestě  do Francie ve 
Velkých kronikách fran-
couzských do popředí vy-
stupuje obsáhlé a barvité 
líčení průběhu banketů.
Určujícím byl především 
zasedací pořádek,  v němž 
se postavení a význam 
účastníků snižuje smě-
rem od středu zasedání 
tak, že nejvýznamnější 
lidé sedí uprostřed.
Všechny tyto okolnosti 
jsou v iluminovaných ru-
kopisech. Díky ilumina-
cím Jeana Fouqueta jsme 
dobře zpraveni o vizuální 
podobě této události.  

Karel IV. a zlatá husa v Paříži
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Učená toulka: Historik Karel Holub v KINĚ 64 U HRADEB
Karel
Holub
historik umění 
a gastronomie 

Návštěva Karla V. 
u Karla IV.

Naše akce

POŘÁDÁME
● So 24. 12., 14 h 
ŠTĚDROPODVEČERNÍ  
SVAŘÁK u sochy Bruncví-
ka pod Karlovým mostem. 
Hrají Muzikanti z Kampy.
● Pá 6. 1., 17.17 h 
TOULKA PODZEMÍM 
HRADEB MENŠÍHO 
MĚSTA PRAŽSKÉHO - 
(spolu s TURAS). Předpro-
dej do 4. 1. v Kině 64 
U Hradeb.
DOPORUČUJEME
● Pá 23. 12., 14.30 h 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - 
Pražské sbory s dirigentem 
a orchestrem na Kampě 
pod schody.
● So  24. 12., 12 h  
MUSICA RUSTICA pod 
Karlovým mostem na 
Kampě. Pak od 14. 30 h - 
Zpívání koled, HaFstudio. 
● Po 26. 12., 14 h 
SVATOŠTĚPÁNSKÉ  KO-
LEDOVÁNÍ - Spolek Led-
ňák - Náměstí na Kampě 
u Karlova mostu - zpívání 
a lidová vánoční hra.

KampaNula pořádá Učené 
toulky pro skupiny 

Nápadníků i pro veřejnost

ŠTĚDROPODVEČERNÍ ŠTĚDROPODVEČERNÍ 
Spolek KampaNula srdečně zve na

SVAŘÁK POD 
BRUNCVÍKEM

24. 12., 
sobota 
od 14 h

BRUNCVÍKEMBRUNCVÍKEM
SPOLEK

Přijďte, rádi 
vám nalejeme! 

Přejeme 
krásné Vánoce

Petr Hejma

ZDARMA
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Glosa

Staroměstské noviny 
LISTOPAD 2016

Posílejte básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.

Adresa: redakce@
staromestskenoviny.eu

inzerceinzerce

Báseň

Turistka
Oslovila mě turistka
zpěvavou řečí, 
jednou z mnoha, 
které neznám.
Tak jsem jí řekl:
„Nem tudom.“

A ona rozkvetla
světlem zeleným  
a vzdychla: 
„Budapešť - už není!“
Tak jsem tam stál 
po setmění 
a její talíř mizel v dál.

Jan Mařenka

Vážená redakce,
udělali jste mi obrov-
skou radost, že jste v mi-
nulém čísle věnovali tolik 
prostoru osobnosti Vác-
lava Havla a sbírky na 
zvon pro kostel sv. Hav-
la. Na našeho prvního 
prezidenta se v poslední 
době trochu zapomíná, 
stejně jako na důležitost 
zvonů v našich životech.

Petra Spurná
Odpověď: Ano, i když 
tu máme dva nové poči-
ny: srdce VH u Národní-
ho divadla a opravy Di-
vadla Na zábradlí, kde 
VH začínal.

Jak je důležité míti kulicha
Tak máme nového pana mi-
nistra zdravotnictví. Ještě 
než nastoupil do odpovědné 
funkce, zapsal se u veřejnosti 
výrokem, že každá nemocni-
ce potřebuje „kulichy“, tedy 
lidi, kteří jsou ochotni zdra-
votnickému zařízení za po-
skytovanou standardní péči 
nadstandardně platit. Abych 
vám pravdu řekl, pan ministr 

mě přivedl do rozpaků, proto-
že nevím, co bude lepší. Mít 
u sebe preventivně kulicha 
třeba i v červenci, nebo na-
opak všechny kulichy vyhodit. 
Kdybych si, nedej Bože, zlomil 
nohu a přivezli mě na Franti-
šek, bude výhodnější si ke zlo-
mené noze nasadit na hlavu 
kulicha či nikoliv? S kulichem 
budu možná mít naději, že se 

na mě vrhnou atraktivní sest-
řičky s lékaři včetně se všemi 
primáři, co jich nemocnice Na 
Františku má. Jak by taky ne, 
když od úst k ústům letí zprá-
va: Máme tu kulicha. Jenže 
ono to také může dopadnout 
jinak.  Budu ležet na chodbě 
sice s kulichem na hlavě, ale 
naprosto bez povšimnutí. Od 
úst k ústům, chcete-li od ucha 
k uchu, sice poletí informa-
ce o přítomnosti kulicha, ale 
všichni budou čekat, že jako 

kulich ze všeho nejdříve něco 
vysolím a pak teprve začne 
kolotoč rentgenů, sádry a ber-
lí. Snad by bylo nejlepší zeptat 
se přímo pana ministra. Jestli 
odpoví, nevím. Ono nejlep-
ší je nezlomit si nohu vůbec, 
pak je problém s kulichem vy-
řešen. To, mimo jiné, přeji 
v příštím roce všem svým 
spoluobčanům,  včetně 
personálu naší nemocni-
ce Na Františku.

SN prosinec 2016

Petr Burgr, jeho glosa

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

Přijďte, rádi 
vám nalejeme! 

Přejeme 
krásné Vánoce
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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 životaVLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
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kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života
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Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
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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 
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kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris běhá tak rychle, že si dýchá na záda.

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!

K

Kulturní nást ěnka    
PROSINEC - LEDEN

Charita - 1. - 28. 12. - MÚZY DĚTEM 
V PORTHEIMCE - Štefánikova 68/12 - 
Výstava s koncerty a aukcí ve prospěch 
spolku Múzy dětem. Více informací na: 
www.muzydetem.cz

Divadlo - 16. 12. v 17 a 20 h, 17. 12. v 16 
a 20 h, 18. 12. v 16 a 20 h - STAROČES-
KÉ VÁNOČNÍ HRY - Divadlo Viola, Ná-
rodní třída 7 - Rakovnická hra a Valašská 
kolední obchůzka. Režie E. Kröschlová

Akce - So 17. 12. v 10 h - GALASOVA 
VÁNOČNÍ CYKLOJÍZDA -  Sraz Foli-
manka, pod Nuselským mostem - Trasa: 
Vyšehrad, ND, Staroměstská, Dlouhá, cíl 
rest. U Vejvodů. www.galas.borec.cz

Divadlo - 29., 30. 12. v 20 h, 31. 12. 
a 1. 1. v 17 h - KOUZELNÝ CIRKUS 
- Národní divadlo, Nová scéna - Laterna 
magika. Legendární inscenace o putová-
ní za nesmrtelnou krásou.

Koncert - So 31. 12. od 20 h - SIL-
VESTR V ROCK CAFÉ - Rock Café, 
Národní 20 - Cirkus problém, Pohřební 
kapela, Pirates Of The Pub, DJ EFKA 
Retro Party. www.rockcafe.cz

Výstava - Do 31. 12. 2016 - SOUČAS-
NÝ ŽIVOT NA NOVÉ GUINEJI - 
Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 1 
- Výstava fotek na nádvoří představuje 
Papuu-Novou Guineu. www.nm.cz

Rozlučka 
v Rock Café pobaví

Zajděte do Rock Café na 
Národní na představení 
Divadla Puls s názvem 
Rozlučka 2. Hlavní hrdi-
na Jan má pár dní před 
svatbou. S kamarády 
odjíždí na horskou chatu 
prožít rozlučku se svobo-
dou… Hrají pěkní hoši 
v režii Lucie Radimer-
ské.

Staňte se 
mecenášem ND

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

Nová Guinea ve 
fotografi ích

Nenechte si ujít výstavu 
fotek na nádvoří Náprst-
kova muzea s názvem 

Současný život na Nové 
Guineji. Výstava před-
stavuje současnou Pa-
puu-Novou Guineu a její 
obyvatele. Výstava je do 
31. 12. 2016. 

Soubor Na zábradlí 
stále ve Švanďáku

Kvůli přestavbě Divadla 
Na zábradlí hostuje jeho 
soubor ve Švandově diva-
dle. Nenechte si ujít např. 
11. 1. od 19 h představení 
Hamleti. Hrají: J. Plod-
ková, J. Vyorálek, 
P. Čtvrtníček…

Sonety zazní 
Violou 

Navštivte ve Viole na 
Národní pořad Sváteční 
Shakespearova pošta. 
Shakespearovy sonety 
v překladu Martina Hil-
ského přednáší úžasná 
Hana Maciuchová. 
Nejbližší představení je 
11. 1. Nenechte si ujít.

Jana
Plodková, 
herečka

Martin
Hilský, 

překladatel

Eva Kröschlová slaví 
krásných devadesát
Úžasná choreografka, tanečnice, 
režisérka, pedagožka DAMU 
Eva Kröschlová oslavila 13. pro-
since významné životní jubile-
um, devadesáté narozeniny. Milá 
paní Evo, redakce novin, Vaši 
žáci, přátelé i obdivovatelé Vám 
přejí hlavně hodně zdraví!

Jiří 
Vyorálek, 

herec

Galasovy 
cyklojízdy

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 (50.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř -  brouk zápasí s rovnováhou

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

Avšak v okamžiku, kdy tu 
spočinul na zemi jen kou-
sek od matky, přímo proti 
ní, a kolébal se utajeným 
pohybem, vyskočila náhle 
matka, ač zdánlivě byla 

přece zcela pohroužena 
do sebe, a s pažemi širo-
ce rozpřaženými, prsty 
od sebe, křičela: „Pomoc, 
proboha, pomoc!“, hla-
vu měla skloněnou, jako 
by chtěla na Řehoře líp 
vidět, ale v rozporu s tím 
pomateně utíkala pozpát-
ku pryč; zapomněla, že...

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.euMatka volá o pomoc

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Slavné místní ženy

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Na jaké adrese na 
Starém Městě zněla v roce 
1840 hudba Ferenze Liszta?
Nápověda: Hledejte v okolí 
galerie Platýz (včetně).

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Minule: Tato deska je na Starém 
Městě v Andělské ulici 4/1043 
Otázku poslal Hofman Bohuslav.
Správně: Petra Voráčková

STRUČNÁ TIRÁŽ
Staroměstské noviny 

prosinec 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

Herečka. Bydlela na Rašínově nábřeží
Marie Rosůlková

K dyž Marie Rosůková 
(1901 - 1993) vstoupila 
do místnosti, všem se 

hned zvedla nálada. 
Nezapomenutelná je její role
„vraždící“ babičky v legen-
dárním seriálu Taková nor-
mální rodinka.  Hrála např. 
ve fi lmech: Čtyři vraždy sta-

čí, drahoušku, Petrolejové
lampy, Zítra vstanu a opařím
se čajem atd. Po krátkém
manželství s hercem a re-
žisérem Jarmilem Škrd-
lantem žila se svým bratrem, 
knězem  Janem. Je pohřbena 
na Vyšehradě ve společném 
hrobě s bratrem.

Marie
Rosůlková

V ROCE 1992

Jarmil 
Škrdlant
MANŽEL
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Rosůlek
BRATR

Kolegové jí 
říkali Merinka

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.
●Prodám zánovní spor-
tovní oblečení vel. L. Tel.: 
737 800 375.
●Bauman Burger & Pizza. 
Rozvoz jídla a donáška po 
Praze 1 zdarma, út - so 
10.30 - 23 h, ne - po 10.30 
- 21 h. Tel.: 601 321 884. 
www.baumanbakery.cz.
●Malíř a karikaturista 
Jan O. Matura přeje všem 
krásný a úspěšný nový rok. 
●Chybíš mi, bez tebe 
dlouhý je den a nekonečná 
noc. Miluji tě, moc, moc. 
Vdechovat vůni tvého těla 

a z očí číst ti, co bys chtěla. 
To chtěl bych moc. (jom) 
Tel.: 735 884 822.
●69letý vdovec na vozí-
ku hledá hodnou ženu tře-
ba i vozíčkářku nebo zdr. 
sestřičku. Ve dvou se to 
lépe táhne. Tel.: 720 070 
842.
●Jsem hříšník, co se 
nemodlí a těžko se mi žije 
bez ženy.  Bez lásky život 
je ztracený. Chybí mi teplo 
tvého těla. Dej se mi, pro-
sím, celá. (jom) Tel.: 608 
602 731.

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

Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského, 

Vlašská 36, Praha 1

Zveme Vás srdečně 
na tradiční Vánoční 
těšení pod Petřínem
Kdy: 16. 12. 2016, 14.30 - 19.30 hodin
Kde: Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského, přednášková 
aula, přízemí
Těšit se můžete na vánoční minijarmark 
s cukrovím vlastní výroby a s drobnými 
vánočními dárky nebo se můžete naučit 
zdobit vánoční perníčky. Mezi 17. a 18. h 
vás potěší koncert v kostele sv. Karla 
Boromejského v podání souboru Loutna 
česká a mluveným slovem Jana Kačera.

www.nmskb.cz

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Dobrovol. platbu za výtisk 
Staroměstských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sn tricet

PLATBA 
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Příští číslo vyjde
15. ledna

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 mimo jiné 
vtipnou formou 

informují o životě 
na Starém Městě.“

Petr Burgr, 
zastupitel MČ Praha 1
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BESSIE
Foto poslala 

Martina Pokorná
ze Starého Města

STÁVKOVÝ VÝBOR STRÁŽNÝCH ANDĚLŮ: „Chceme dostat 
přidáno, pane bože, protože tohle se fakt nedá stihnout.

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

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

JAN DVOŘÁČEK
Urolog, Nadační fond Lucie

Za benefi ci. 
Předseda 
správní rady 
Nadačního 
fondu Lucie. 

Tip: Pacienti

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


