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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

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

®

Cˇ ís. 2/ roč. VII
15. únor 2016 NOVINY

JEN
 HOUŠŤ!

Staroměstské 
servírky

MRŠTNÁ MICHAELA 
podává poctivý domácí 

hovězí guláš se šesti za 85 Kč.
Hostinec U Rotundy, 
Karolíny Světlé 17. 

NA STOP Ě

Kapitán Korda

Fo
to

: R
om

an
 K

or
da

BAAROVÁ & 
GEOBBELS VS.
JEJÍ PARTNER

NIKDY NEMĚL 
BÝT RŮŽOVÝ!

Tajemství jedné fotografie (str. 5)

PRŮLOMOVÝ ROZHOVOR S OTCEM PROKLÍNANÉHO 
MARŠMELOUNU INVESTOREM F. A. RAZETTIM
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Dům v ulici 
U Milosrdných

str. 6 - 7

F. A. 
Razetto

MARŠMELOUNU INVESTOREM F. A. RAZETTIM

PRAVDA 
VS. LEŽ

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

257 531 839
Národní 11, Praha 1

www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.

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



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

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Tajemnou 
Staroměstskou 
radnici a ještě 

tajemnější 
orloj.“

Anketa Staroměstských novin

„Čili: 
to je zapeklitá 

otázka… 
Těch je!“ 

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

 „Miluji všechny 
historické 

domy a stavby 
na Starém 

Městě.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Náš dům, býva-
lá šatlava, také 
s dvorkem, kde 
sídlí společnost 

F. Kafky.“

Číslo měsíce

8
Dům, který má stát na 
místě divoké demolice 
v Soukenické, má mít 
osm pater. Str. 4

   Úvodník

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Logicky orlojní 

přístřešek, 
ve kterém 

téměř bydlím.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Nechávám se 
okouzlit všemi 
historickými 

domy 
v centru.“

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Staré Město - Praha
zabezpečí ochoz a okna
věže Staroměstské rad-
nice. V polovině ledna 
skočil z věže sebevrah 
(30). Byl na místě mr-
tev. Při pádu nikoho ne-
zranil. Když přijel koro-
ner, orloj právě zvonil. 
Podle policie byl sebe-
vrah mezi návštěvníky 
a skočit se pokusil už 
několik dní předtím. Ži-
vot mu tehdy zachránil 
zásah ochranky. Věž je 
vysoká 70 m. 

Ochoz radnice, z něhož skočil 
sebevrah, bude zabezpečen

Nové zprávy 
ze Starého Města

Mezibranská - Půlroční 
podmínka a pokuta 16 ti-
síc Kč - to je trest pro muže 
(48), který se nechal zam-
knout v hospodě v Mezi-
branské ulici (SN infor-
movaly). Jedlík ochutnal 
v zavřené restauraci šest 

hus, tři kachny, pečená 
jatýrka, sklenici okurek, 
husí sádlo a další „drob-
nosti“. Všechno spláchl 
lahví vína a pěti lahvemi 
coca - coly. Pak chtěl uté-
ct, ale nemohl. Našla ho 
ráno uklízečka.

Dvě strany 
mince

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Jedlík, který se nechal zavřít v hospodě 
a ochutnal šest hus, dostal podmínku

U Staré školy - Do 
Židovského muzea se 
vrátil vzácný rukopis, 
který byl ukraden před 
devíti lety. Pracovníci 
muzea jej objevili loni 
v nabídce aukční síně 
v Izraeli.

Chytili ženu, 
která unesla 
dítě ufounům

Staroměstské nám.  - 
Policie zatkla ženu, kte-
rá ze Staroměstského
náměstí den před Štěd-
rým dnem odvedla cizí 
holčičku (8). Prý ji chtě-
la zachránit před mi-
mozemštany, kterých je 
plná planeta. Holčičku 
zachánil pejskař. 

inzerce

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Staroměstské noviny uve-
řejnily v minulých číslech 
několik textů, brojících 
proti stavbě domu, zva-
nému Maršmeloun.
V tomto čísle jsme se roz-
hodli dát prostor i dru-
hé straně - a vida. Dům 
nemá být růžový, jak se 
všeobecně předpokládá. 
Zeď, která se má kvůli 
jeho stavbě bourat, není 
žádná historická památ-
ka, ale bezcenná novo-
stavba. Lze polemizovat, 
zda je vhodné, aby v cen-
tru města stála budova, 
připomínající lidské ob-
ličeje, ale... O tom nechť 
rozhodnou památkáři.   
Občas je vhodné pood-
stoupit a podívat se na 
problém znovu.

Jaký dům na Starém 
Městě máte nejraději?

Dnes vaří 
Sudiprav

manžel M. D. Rettigové

 

Nechte hrnce vařit za vás!

Husička

Ukradený 
rukopis je zpět

Rohlík 
natvrdo 

Kup čerstvý, měkký, 
vonný rohlík, vlož ho 
mezi okna a vyčkej, 

až se vrátí manželka.

3°C
ÚNOR

Když v únoru slunce 
svítí, bude hodně kvítí

Počasí 

Místo smrti 
skokana
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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.
●Bolest zad, kloubů, 
svalů, artrózy. Léčba 
ihned, bez čekání, bez 
pojišťovny. Lékař speci-
alista. Tel.: 775 356 776, 
www.jodl.cz
●Prodám šicí stroj Sin-
ger, funkční, 100 let sta-
rý. Tel.: 602 255 213.
●Koupě domku do 80 
km od Prahy směr Slapy. 
Pošlete, prosím, sms, za-
volám. Tel.: 724 802 409.
●Učetnictví - kompletní 
vedení a zpracovaní. Mzdy 
a vedení daňové evidence 

pro OSVČ. V. Kadubec. E-
-mail: v.kadubec@email.
cz. Tel: 773 923 876.
●Žena hledá jen pro 
sebe zařízenou garsonku 
i s televizí v dosahu MHD 
v Praze na klidném místě. 
Cena do 7700 Kč. Tel.: 
778 853 154.
●Grafik, malíř z Prahy 
(48 let), sluchově postiže-
ný, hledá upřímnou ženu 
stejně nebo jinak postiže-
nou. Samota je velmi zlá. 
Tel.: 776 461 007, pište, 
prosím, sms. Děkuji.  

Otevřeno: 11 - 23 h
Telefon: 739 502 103

www.plnypekac.cz

• Polední menu za 109 Kč (polévka, hl. jídlo, 
dezert a malé pivo)

• Domácí kuchyně a Budějovický Budvar
• Možnost fi remních akcí, narozeninových 

oslav, svateb, rautů…
• Příjemné posezení a milá obsluha

Těšíme se na Vás!
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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

Eleonora Vodičková 
si vítěznou pěnu sama 

našlehala (tajný recept).

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V TANCI S PĚNOU DO KOUPELE

Pouličním muzikantům teď 
začínají velmi krušné časy...

Centrum Prahy jde opačným směrem než zbytek světa
Staré Město -  Těžká 
doba nastane od 1. břez-
na nejen pro pouliční 
muzikanty, ale i strážní-
ky. Občanům, stěžujícím 
si na hluk, se přitom ni-
jak neuleví. Podle nové 
vyhlášky (novely) budou 
smět hrát umělci v liché 
hodiny na levém břehu 
a v sudé na pravém. Za-
kázány budou vystou-
pení se zvířaty, bubny, 
dudy a také tzv. etnické 
nástroje (což bude na 
strážnících, aby to po-
znali). Na 24 místech 
bude úplně zákaz hraní. 
Jde o trend zcela opačný, 
než v jiných městech svě-
ta (i v ČR), kde pouliční 
hraní naopak vítají. 

Víte, že...
Jde o směs rozumných 
a nesmyslných pravidel, 
které šikanují pouliční 

umělce v centru.

Zakázaný 
pes Sporné 

banjo

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!

KOZEL 11° 27 KČ!
Otevřeno po až pá 

11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Užijte si nedbalou eleganci 
v pražské restauraci 
na Malé Straně

• Čeká vás příjemný gurmánský zážitek.
• Užijete si tu pracovní oběd, skleničku s přáteli i romantickou večeři. 
• Každé dva týdny nové menu za velice příjemné ceny.
• Ochutnejte lehký salát, těstoviny i poctivý burger v domácí bulce. 
• Nechybí ani skvělé předkrmy, polévka, hlavní jídla, domácí palačinky a dezert.
• Vždy čerstvé a kvalitní suroviny.
• Každý den nové polední menu.
Adresa: Všehrdova 17, 
Praha 1 - Malá Strana, 118 00
Email: bar-bar@bar-bar.cz 
Tel.: +420 257 312 246 www.bar-bar.cz  ▪  facebook

         

O víkendu 13. a 14. února 
tříchodové valentýnské menu 

za 399 Kč.

Novinka

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Odměna 10 000 Kč za tip, který povede k podepsání 
nájemní smlouvy.

Mladý pár hledá cenově výhodný 
dlouhodobý pronájem bytu 

na Malé Straně. 

E-mail: martinhoryna@yahoo.com
Tel.: 777 484 447

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz
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Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 

O CENY

Emilka Šantúrová 5 let
Obrázek poslal táta Roman

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD In-
diánská pohádka Divadélka 
Romaneto. Dárek získáte 
tak, že zavoláte na tel. číslo 
777 556 578 (Monika) a do-
zvíte se, kde bude možné si 
ho vyzvednout.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

&
Petra 

Kolínská, 
zastupi-
telka na 

pražském 
magistrátu
Za kritický 

postoj k po-
době vyhláš-
ky o poulič-
ních muzi-
kantech.

Vítěz Poražený

Soukenická - Magistrát 
zrušil nařízení stavebního 
úřadu Městské části Pra-
ha 1, které umožnilo ma-
jiteli zbourat dům v Sou-
kenické ulici. Bylo podle 
něj vydáno nezákonně.

Na zbořeništi chce inves-
tor postavit osmipatrový 
dům. Divokou demolici 
(přes víkend) provedl 
přes nesouhlas památká-
řů. Záminkou se mu stalo 
tvrzení, že v domě údajně 

unikaly chemikálie. Dům 
už tak nebude moci být 
přestavěn, protože už 
z něj zbyly jen trosky. Zda 
bude postaven zcela nový 
dům, záleží na vydání 
územního rozhodnutí.

Rychlá demolice po podivném souhlasu od radnice Prahy 1
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Sídlo 
magistrátních 

úředníků

Jaký je poslední vývoj v kauze sporu 
magistrátu o nájemné ve Škodově 
paláci? Ing. Jiří K., Praha
Odpověď: Zatím to vypadá, že 
magistrát odejde s nepořízenou a bu-
de muset zaplatit plnou částku, tedy 
takřka 5 miliard Kč. Pirátská strana 
před několika dny vyzvala vedení 
radnice, aby vymáhala škodu po 
těch, co to spískali, v čele s tehdej-
ším primátorem Pavlem Bémem. 

Co je nového 
v kauze 

Škodův palác?

STAROMĚSTSKÉ
NOVINY

Vy se ptáte, 
my to víme
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&
Starosta 
Praha 1 

Lomecký
(TOP 09)

Preference 
TOP 09 se 
zřítily za je-
diný měsíc 
o čtvrtinu
(z osmi 

procent na 
šest).

Staroměstské náměstí

Počet obyvatel centra Prahy 
klesá: Radnice je bezradná
Indikátor prosperity: Když ubývá 

obyvatel, něco je špatně
Staré Město -  Praze 1 
ubývá obyvatel s trvalým 
pobytem. Bydliště v Pra-
ze 1 má podle posledních 
průzkumů v občanském 
průkazu uvedeno jen 
27 000 lidí, tedy o 6000 
méně než před 10 lety.
„Je to velký problém, 
který je ukazatelem pro-
sperity dané městské 
části,“ řekl Staroměst-
ským novinám kulturní 
geograf Paul Bauer.
Pokles je dán mimo jiné 
vysokou cenou bytů a ná-
jemného, malým množ-
stvím zeleně atd.   

Víte, že...
Počet obyvatel hlavního 
města Prahy roste, je již 

více než 1,3 milionů. 
Zdroj: 

MEDIA SKAUT 

pod 27 tisíc 
obyvatel (2016)

30 tis.

25 tis.

nad 33 tisíc 
obyvatel (2010)

Dům v Soukenické byl zbořen 
nezákonně, rozhodl magistrát

Vývoj počtu 
obyvatel 
v Praze 1

Trosky domu 
v Soukenické 12
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Víte, že...
Lídu prý bavilo, 

jak Goebbels 
parodoval Hitlera.

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: Park s kašnou se jmenuje Národního probuzení. Pod kašnou je podzemní chodba.

Krannerova kašna (Smetanovo nábřeží)
1904 Dnes
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Baarová & Goebbels vs. její partner

Fotografie pochází zřej-
mě z roku 1935, kdy 
Lída Baarová žila v Ber-
líně s  hercem Gustavem 
Fröhlichem, ale již byla 
milenkou Josepha Go-
ebbelse. Na tomto unikát-
ním snímku tedy vidíme 
zvláštní milostný troj-
úhelník, kde je partner 
herečky existenčně závis-
lý na jejím milenci (Go-
ebbelsovi stačilo pohnout 
prstem a Fröhlich by si 
u filmu už ani neškrtl).   
Goebbels  si  všiml  Baa-

rové při natáčení filmu 
Barkarola v roce 1934. 
O rok později pozval Baa-
rovou a Fröhlicha na 
jachtu. Ten  však  byl  (ná-
hodou) náhle  odvolán do 
studia a Baarová zůstala. 
Pak  se  objevovala  Lída  
po Goebbelsově boku. 
To bylo nejen ošemetné, 
ale také velmi nebezpeč-
né. Goebbels byl ženatý 
a jeho rodina byla vzorem 
pro všechny Němce. Jeho 
žena Magda přišla začát-
kem roku 1938  za  Baa-

rovou  s  nabídkou, že by 
mohli žít ve třech. Situace 
začala být neudržitelná. 

Hitler měl sice Baarovou 
v oblibě, ale na druhou 
stranu - Goebbelsova ro-
diny byla tak trochu jeho 

dílo (přesvědčil ho, že 
sňatek s Magdou je pro 
NSDAP přínos a byl mu 
za svědka).
16.  srpna  1938  si  Magda  
postěžovala  u  Hitlera. 
V té době měla s Goebbel-
sem  čtyři  děti  a  čekali 
páté. Hitler pak zakázal 
Goebbelsovi  další  styky  
s  tou „českou děvkou“. 
Baarová  musela  okamži-
tě opustit Německo a vrá-
tila se do Čech. Goebbels  
si  Hitlerovu  přízeň rych-
le získal zpět, když 9. lis-

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
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Tajemství této fotografie

topadu 1938 zinscenoval 
v Mnichově tzv. Křišťálo-
vou  noc,  děsivý  pogrom 
na židy.
Goebbels a Magda spá-
chali sebevraždu v ber-
línskm bunkru 1. května 
1945 (zabili i svoje děti). 
Gustav Fröhlich se dožil 
80 let, Lída 86 let.

Ženatý Goebbels 
měl partnera 

Baarové v hrsti

LÍDA GUSTAV

JOSEPH
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PRAVDA A LEŽ O DOMU ZVANÉM MARŠMELOUN
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Na začátku tohoto příběhu je vize, že koupíte 
pozemek a na něm postavíte dům. Vleče se to už 
17 let. Kolem domu, přezdívaného Maršmeloun 
(kvůli údajně růžové barvě) koluje mnoho fám. 
Dáváme prostor i druhé straně sporu: investoro-
vi stavby pana F. A. Razettovi.

1) Je pravda, že má 
být dům v ulici U Mi-
losrdných, tzv. Marš-
meloun, růžový?
„Rozhodně odmítám po-
směšný název Maršme-
loun, neboť tento dům 
neměl mít nikdy růžovou 
barvu. Až teprve poté, co 
bude samotná stavba re-
alizována, bude přísluš-
ným odborem Národní-
ho památkového ústavu 
v Praze vybrána konečná 
barva fasády. Takto je to  
ostatně uvedeno v pod-
mínkách stavebního po-
volení.“

2) Patří zeď, která má 
být kvůli stavbě domu 
zbořena, k Anežské-
mu klášteru? Jak je 
stará?
„Zeď, která má být zbou-
rána, byla postavena 
v roce 1970 a není tedy 
rozhodně historicky cen-
ná či přímou součástí 
Anežského kláštera. Jed-
ná se o zeď, která oddě-
luje garáže, které jsou též 
určené k demolici.“

3) Proč mají okna při-
pomínat obličeje?
„Dílo architekta, malíře 
či spisovatele můžeme 
jistě hodnotit, ale nikdy 
je nesmíme  cenzurovat 
či kritizovat z estetické-
ho hlediska. Autor  pro-
jektu profesor  Zdeněk 
Fránek je uznávaným 
profesorem architektury 
a vítězem několika  pres-
tižních ocenění ve svém 
oboru. Projekt navíc zís-
kal kladné stanovisko jak 
„velkých“, tak „malých“ 
památkářů,  kladně jej 
hodnotí i jiní uznávaní 
architekti a odborníci.“

4) V čem vidíte důvod 
odporu občanských 
aktivit a veřejnosti 
proti stavbě?
„Myslím, že jsou v zásadě 
dva. První je demagogie 
a populismus. A druhý 
je jistý odpor k zahra-
ničním investorům jako 
takovým.“

5) Pokud je tento od-
por řízen - tak kým 
a proč?
„Bezpochyby se domní-

vám, že  jsme se stali ob-
jektem tvrdého odporu  
ze strany „vyděračských 
profesionálů“. Těch,  kte-
ří svou oponenturou  vů-
či každému exponované-
mu  projektu očekávají 
zřejmě nějakou ekono-
mickou kompenzaci od 
developerů. My jsme 
nikdy na žádné vydírá-

ní nepřistoupili. Možná 
i z tohoto důvodu také 
náš projekt trvá již dlou-
hých 17 let.“

6) V jaké fázi jsou ta 
nutná schvalovací po-
volení, vyjádření a tak
dále?
„Získali jsme stavební 
povolení. Ministerstvo 
rozvoje zamítlo veškeré 
námitky. V tuto chvíli 
jsme začali pracovat na 
archeologickém průzku-

mu a stavebních přípoj-
kách.“

7) Zmínil jste se, že 
vás kvůli domu někdo 
vydírá. Jak? 
„Na tuto otázku bych ne-
rad odpovídal, nechtěl 
bych nést následky své 
upřímnosti.“

8) Podnikáte v ČR ja-
ko developer už sko-
ro 20 let. Jaké stavby 
jste postavil?
„Naše aktivity spočívají 
hlavně v rekonstrukci ob-
jektů na Praze 1, v rekon-
strukci hlavně historicky 
cenných objektů (mimo 
jiné Trauttmannsdorfský 
palác patřící Karlovar-
ským minerálním vo-
dám, a.s.,  objekty patřící 
italskému velvyslanectví 
v Praze atd.) a rekon-
strukce dalších více než 
100 objektů v centru 
a širším centru Prahy.“ 

9) Prý jste kamarád 
bývalého kontroverz-
ního primátora Pavla 
Béma? 
„Nejsem a nikdy jsem 
nebyl „kamarádem“ bý-
valého primátora Pavla 
Béma.  Nikdy jsem s ním 
nebyl ani na obědě ani na 
večeři.“

10) Kolik bude stavba 
stát? 
„Je těžké to v tuto chvíli 
odhadnout. Každopádně 

na úplně stejnou otázku 
bych Vám před 17 lety 
odpověděl úplně jinou 
částkou.“ (Jde o částku 
cca 200 milionů, pozn. 
red.)

11) Co bude uvnitř - 
jen byty, kanceláře 
a garáže? 
„Jedná se o bytový dům, 
resp. polyfunkční - v pří-
zemí komerční prostory 
a v menší míře kancelá-
ře. Od 1. patra výše byty 
a samozřejmě k nim v su-
terénu garáže.“

12) Bude mít stavba 
nějaký přínos místní 
komunitě? 
„Každá novostavba, re-
alizovaná na zpustlém, 
zanedbaném prostoru, 
zlepší situaci daného 
místa. Kupříkladu když 
jsem přijel do Prahy, byla 
proluka mezi ulicí Na 
Příkopě a Stavovským di-
vadlem zarostlá plevelem 
než na ní bylo postave-
no polyfunkční centrum 
Myslbek. Nebo Tančící 
dům, proti kterému se 
také nejprve zvedl odpor, 
aby si jej nakonec jezdili 
fotit fandové architektu-
ry z celého světa.“

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
nezávislý zastu-
pitel a člen klubu 
Praha1Rodina. 
Rád odpoví na 
vaše dotazy 
a pomůže. Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

Paní Evženie Venzaro-
vá vznesla dotaz. O Vá-
nocích jsem měl v tele-
vizi pořad, ve kterém
říkám: „Pravda je skry-
tá pod povrchem.“
Paní Evženie se ptala, jak 
jsem to myslel. Dokonce 

říkala, že je to pro ni rébus, 
kterému nerozumí. Ten 
rébus vysvětlím. Jelikož se 
jedná o skutečnou dámu, 
věřím, že dojde k souznění.
Pravda nic nemá společné-
ho s povrchností. Musíte 
se zahloubat, dát stranou 

vnější efekt. Při tomto za-
hloubání uvidíte věci ji-
nak, v jiném zorném úhlu. 
Pomalu se dostáváme jen 
o patro níže. Na hlubinu - 
až na samé dno - jedinec 
těžko dosáhne. Za pomoci 
bolesti snad jo. Pravda je 

na hlubině, ponorem se 
k ní však dostaneme blíže 
a blíže. 
Kolem nás je spousta 
povrchností, ponorem 
a vnořením je z toho
cesta ven. Paní Evže-
nie, došlo k souznění?

Jak Paní Evženie vznesla dotaz

PRAVDA A LEŽ O DOMU ZVANÉM MARŠMELOUN

ONDŘEJ HÖPPNER

Dílo architekta
nelze kritizovat. 

Je třeba ctít 
jeho svobodu.

JAK JE TO S TOU BARVOU? A CO ÚDAJNÉ BOURÁNÍ ZDI ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA?

Víte, že...
Proti stavbě domu 

v navrhované podobě 
bylo sepsáno několik 

petic a proběhlo 
několik demonstrací.
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Sváteční ženy na čekané (1) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

Máma 

PRAVDA A LEŽ O DOMU ZVANÉM MARŠMELOUN

„Taky na čekané, paní Vompilonová?“ 
„Jdu si bouchnout něco do kuchyně.“
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Kalendárium 
Starého Města

ÚNOR

„A hleďme! Paní správcová jde taky 
na čekanou! Lovu zdar!“

„Jestlipak už jste slyšeli tu novinku o paní 
kontrolorové?“ „Ještě ne! Povídejte!“

Leopoldina 
Ortová
HEREČKA

Jiří 
Šlitr

KABARETIÉR

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

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

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

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

Anna 
Rajská
HEREČKA

Miloš 
Nový
REŽISÉR

DŮVODY PROTI 
UŽ ZNÁME. A TEĎ 
DŮVODY PRO:

TANČÍCÍ DŮM
„Odpuzující stavba, která 
nemá kořeny. Vyčnívá 
jako obludná, zářící re-
klama svých tvůrců.“ 
Ivan Margolius (1996)

EIFFELOVA VĚŽ
„Je to jen směšný, ten-
ký kmínek. Nedochůd-
če, které nikdy nepřebi-
je naší etapu!“ Guy de 
Maupassant (1890)

JAK JE TO S TOU BARVOU? A CO ÚDAJNÉ BOURÁNÍ ZDI ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA?

Architekt a autor návrhu 
Zdeněk Fránek. Vysokoškolský 

pedagog (Brno), porotce 
soutěže Architekt roku

Pan Razetto 
u fotografi e 
se svým domem
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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.

Učená toulka v sedě: Padělatelé
Václav Hanka byl idealista, Oldřich z Rožmberka zločinec

Účastníci byli seznáme-
ni s druhy padělatelství, 
tedy s tím, co se dá za pa-
dělatelství považovat. By-
lo zdůrazněno, že paděla-
telství se většinou nevy-
plácelo. 
Důvody jsou jasné. Moc 
odborné práce, problémy 
s prodejem padělaných 
věcí a malý rozsah. Vý-
jimkou je padělání listin. 
To kvetlo vždy a docilo-
valo se jím velmi dob-
rých výsledků. Poté byla 

shrnuta stručná historie 
padělatelství v českých 
zemích, kdy bylo zdůraz-
něno, že co se týče peněz, 
padělatelství z národo-
hospodářského hlediska 
nehrálo v podstatě žád-
nou roli. Tím, kdo nejví-
ce poškozoval měnu, byl 
vždy stát, formou jejího 
znehodnocování.
Během přednášky byli 
vyzdviženi a podrobněji 
probráni naši nejznáměj-
ší padělatelé, či spíše ti, 

kteří nejvíce zasáhli do 
naší historie.
Byli to samozřejmě auto-
ři rukopisných padělků 
- tedy zejména Rukopisů 
královédvorského a zele-
nohorského Václav Han-

ka, Josef Linda a další 
pravděpodobní spolupra-
covníci. Dnes je přijat ná-
zor odborné veřejnosti, že 

Rukopisy jsou bezesporu 
padělky. 
Ovšem v dobách národní-
ho vzepjetí obdobné pa-
dělky měly snad všechny 
národy v Evropě.
Další významný paděla-
tel byl šlechtic Oldřich 
II. z Rožmberka, který žil 
v husitské a pohusitské 
době. Ten také padělal 
listiny, ale majetkové po-
vahy. V podstatě padělal 
listiny, ale hlavně na nich 
pečeti (to bylo složitější) 
předchozích panovníků, 
kde bylo potvrzováno fik-
tivní získání nemovitých 
majetků. 
Rožmberk tak v té rozhá-
rané době získal obrovský 

majetek a od těch dob se 
tak Rožmberkové stali 
nejvýznamnějším šlech-
tickým rodem u nás. Na 
to, že se jedná o padělky, 
se přišlo až v 19. století. 
Dodnes je zachováno tři-
cet tři těchto padělků.
Tento Oldřich si také vy-
myslel lživý původ rožm-
berského rodu z italských 
Orsiniů, významné řím-
ské rodiny. 
Zkrátka - Václav Hanka 
padělal z hloupého, ale 
pochopitelného idealis-
mu. Oldřich z Rožmberka 
ze zločinného pragmatis-
mu a pýchy.
Vybráno pro dobročinné 
účely: 500 Kč. -kuc-

V Trick baru v Malostranské besedě
proběhla toulka v sedě s tématem 
slavní čeští Padělatelé. Provázel 
spisovatel Richard Händl.

Přednášející 
Richard Händl

Posluchači 
v Trick baru

Poutavá přednáška 
plná zajímavých 

informací
Václav 
Hanka

Oldřich II. 
z Rožm-
berka

Rožmberk padělal 
listiny a pečeti 
předchozích 

panovníků. Získal 
tak obrovský 

majetek

POŘÁDÁME
● Úterý  23. 2., 17.17 h
Členská schůze Kampa-
Nuly a přátel. Účast hlas-
te V. Zikmundové, tel. č. 
724 534 710. Občerstvení. 
Program na pozvánce.

● Středa 9. 3., 17.17 h 
Učená toulka: Kostnický 
koncil a Betlémská kap-
le. Přednáší: MUDr. Jan 
Sedmík. Sraz u Betlémské 
kaple.

PODPORUJEME
● Úterý 5. 4, 18.18 h
Konference Kampa Střed 

VÝTĚŽEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRAHY 1
Naše akce

Světa, sraz: Baráčnická 
rychta.

● Pátek 8. 4., 17.17 h
Happening  Kampa 
Střed Světa. Přednáška 
Dr. Julia Hůlka  PRA-
CHAOS + koncert Scholy 
Specialis Familiae Doc.
V. Matouška. Kostel 
sv. J. Křtitele Na prádle.

● Sobota 9. 4., 12.12 h 
Vycházka u Karlova 
mostu. 14 h otevření 
Brány, pak Happening - 
hudba, divadla pro děti 
v parku Kampa.

● Středa 17. 2., 17.17 h. Sraz na 17. schodu ve 
spodní části Zámeckých schodů nad Thunov-
skou ulicí (Od 18 h diskuse s archeoložkou Dr. 
Čihákovou + občerstvením v Mostecké uvnitř). 
Vede Ing. Jan Zemánek. 

CO UKRÝVAJÍ ZÁMECKÉ SCHODY 
A CO MÁ SPOLEČNÉHO J. K. TYL 

S KLÁŠTEREM KAJETÁNŮ? 



Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, pište nám na e-mailovou adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
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inzerce

Dopis
Nesouhlasím 
s muzikanty

inzerce

Vážená redakce,
po mnoho let se nechá-
vám bavit, poučit i in-
formovat nejdříve Ma-
lostranskými, pak i Sta-
roměstskými novinami. 
Jako pravidelnému čte-
náři mi neunikla změna 
vztahu mezi vámi a sta-
rostou Lomeckým. Osob-
ně: fandil jsem vám, ne-
mám pana starostu rád. 
Chěl bych však reagovat 
na vaše lednové číslo, 
kde se zastáváte „poulič-
ních kejklířů“. Nesouhla-
sím. Busking štve nejen 
místní, ale i lidi, co tu 
pracují. (Red. kráceno)  
Jan Šachtický, Kozí ulice

Odpověď: Ano, jsme 
na straně pouličních mu-
zikantů i když víme, že 
je veřejnost proti. Do re-
dakce chodí desítky do-
pisů, kde si lidé stěžují 
na každodenní „hudební 
hluk“ pod svými okny.
Řešení však rozhodně ne-
spařujeme v šikaně hu-
debníků ze strany radni-
ce (přebíhání z jednoho 
břehu na druhý). 

Glosa
ze 1. Jak budou muset 
každou hodinu přebíhat 
přes pražské mosty na 
druhý břeh Vltavy. Sku-
tečně zastupitelé hlavní-
ho města Prahy schválili 
vyhlášku omezující živé 
hudební produkce na ve-
řejných prostranstvích. 
Vzhledem k solventnos-
ti návštěvníků Prahy se 
omezení týká především 
Prahy 1. Vyhláška obsa-

huje nařízení, ve kterém 
je povoleno hrát na levém 
břehu Vltavy jen každou 
lichou hodinu a naopak 
na Starém Městě a okolí 
pouze každou sudou. Tak 
můžeme vidět zvláštní 
postavy, jak s hudebními 
nástroji běží po mostech 
tam a za hodinu zase sem. 
Majitelé fl ašinetů a hrá-
či na basu se vždy budou 
přetahovat o taxíky. Řek-

nu vám, nějak to vedeme 
zvláštně. Nejprve bylo 
hraní na pražských uli-
cích zakázáno úplně. Po 
nějaké době zase šmahem 
povolili vše.  
Přitom na Karlově mostě 
to funguje už léta. Spo-
lek výtvarníků Karlova 
mostu, který má most na 
starosti, tedy mimo jiné 
také organizaci muzikan-
tů, jednou za rok vyhlásí 

konkurs. Porota, složená 
z lidí, kteří muzice rozu-
mí, rozhodne, kdo do-
stane povolení na mostě 
hrát. Samozřejmě řešit 
celé území vnitřní Prahy 
je složitější. Navíc, kdy-
bychom měli na starosti, 
jak naučit Pražáky říkat 
tramvajence lítačka, tak 
taky nebudeme mít čas na 
nějaké pouliční šumaře.

SN únor 2015

Nedávno jsem zde popiso-
val, co čeká interprety po-
uličních produkcí v Pra-

Pouliční šumaři
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Staroměstské noviny 
LEDEN 2016

Posílejt básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.



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

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

Volejte: 602 643 565
Jsme tu pro Vás!

www.kampareality.cz

Zde může
být váš
inzerát!

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

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika)

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris je jediný člověk na světě, který 
práskne s otáčivými dveřmi.

K

Kulturní nást ěnka    
ÚNOR - BŘEZEN

Divadlo - St 24. 2. v 19.30 h - DI-
VADLO UTLAČOVANÝCH - Rock 
Café, Národní 20 - Jak se nedat, příběhy 
o snech naplněných i ne. Hrají dvě asijské 
div. skupiny. Více na: www.rockcafe.cz
 
Akce - Čt 3. 3. v 18 h - VEČERNÍ GA-
LASOVA CYKLOJÍZDA - Sraz Foli-
manka, pod Nuselským mostem - Trasa: 
Karlovo n., rest. Excalibur, cíl a pivo: Bo-
hemia classic bar. www.galas.borec.cz

Benefi ce - 6. 3. v 19.30 h - D. SOUČ-
KOVÁ, P. JIŘIKOVSKÝ - AMU, sál 
Martinů, Malostranské n. 12 - Zaplacením 
vstupu přispějete na elektromechanický 
pohon k vozíku K. Mementowského.

 
Výstava - 6. 3. - 2. 4. - MILOŠ KU-
ROVSKÝ - Knihkupectví a kavárna 
Řehoře Samsy, Vodičkova 30  - Výstava 
hravého malíře. Vernisáž 6. 3. v 16 h - 
promítání o Galerii za oknem. 

Divadlo - Út 8. 3. ve 20 h - SMLUVNÍ 
VZTAHY - Divadlo Viola, Národní třída 
7 - Fascinující černá komedie. Hrají Jana 
Stryková a Dana Černá. Režie Lída En-
gelová. www.divadloviola.cz.

Divadlo - Út 15. 3. v 19 h - BÁBY - 
Divadlo Na zábradlí, Anenské nám. 5  -  
V Charmsově díle hrají N. Drabiščáková, 
D. Kaplanová, M. Sidonová… Více na-
jdete na: www.nazabradli.cz

Galasovy 
cyklojízdy

AMU

Strach Off 
v Celetné 

Nenechte si ujít v Divadle 
v Celetné autorské před-
stavení s názvem Strach 
Off 21. února od 18 ho-
din. Kus, který režírovala          
a také v něm hraje Kate-
řina Janečková spolu 
s Irenou Kristekovou, 
propojuje mluvené slovo 
s fyzickým divadlem a in-
teraktivní projekcí.

Staňte se 
mecenášem ND

Máte chuť pomoci fi nanč-
ně Národnímu divadlu? 
Staňte se jeho mecená-
šem. Vaším příspěvkem 
budou podpořena nová 
představení, či rekon-
strukce budov.

Cirkus Problem 
pobaví Rock Café

Další veselý mejdan               
s Circus Problem! Ten-

tokrát kapela zahraje bal-
kánské pecky v Rock Café 
na Národní 25. února od 
21 hodin. Vystoupí také 
kapely Tygroo a Skavare. 
Běžte se pobavit.

Skupinové výstavy 
U kohouta

V únoru se přijďte po-
dívat na další Skupino-
vou výstavu do Galerie 
U kohouta. Tentokrát se 
vystavují pěkné obrazy, 
fotky, keramika, sklo, 
šperky… Výstava od 4. do 
26. února. Vystavují: Ara-
zimová, Houška, Lukešo-
vá, Lemberk, Mosio…

K vidění čert 
ve Viole

5. března se ve Viole na 
Národní od 16 hodin hraje 
Čert to nemá nikde lehké, 
volné pokračování Čerta 
a Káči. Hrají: J. Čenský,
Z. Michnová a O. Brou-
sek ml.

Kateřina 
Janečková, 

herečka

Otakar
Brousek ml., 

režisér

Prožijte příběh Voskovce 
s Werichem
Nenechte si ujít v Divadle Na zá-
bradlí pěkné představení Kore-
spondence V+W 15. a 24. 2., 5. 
a 11. 3. Kus života přes dopisy 
mezi Voskovcem a Werichem 
režíroval Jan Mikulášek. V roli 
Voskovce V. Vašák a jako We-
rich se představí J. Vyorálek.

Jan 
Čenský, 

herec



Pro líné Ještě línější

11 Zabava telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

 Zabava

Franz Kafka: Proměna (42)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 
Řehoř žadodí u prokuristy o trocha pochopení...

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

„...Pane prokuristo, řek-
něte mi, než odejdete, 
slovíčko, abych viděl, že 
mi aspoň z malé části 
dáváte za pravdu!“ Ale 
prokurista se už při prv-

ních Řehořových slovech 
odvrátil a jen se po něm 
s ohrnutými rty ohlížel 
přes poškubávající rame-
no. A během Řehořovy 
řeči chvilku klidně nepo-
stál, nýbrž nespouštěje 
z Řehoře oči ustupoval ke 
dveřím, ale zcela pozvol-
na, jako by bylo tajně... 

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.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

S
N

www.malostranskenoviny.euProkurista na ústupu

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Slavné místní ženy

Zpěvačka a tanečnice
Valérie Čižmárová

Valérie Čižmárová (1952 - 
2005) dostala v roce 1968 
nabídku od Darka Vostře-
la k účinkování v Divadle 
Rokoko, odkud zrovna 
odcházela Helena Von-
dráčková. V roce 1975 se 
pak stala členkou Divadla 

Semafor. V roce 1990 ode-
šla s Miloslavem Šimkem 
do nově založeného Di-
vadla Jiřího Grossmana. 
Těžce nesla konec kariéry. 
Krásná Valérie Čižmárová 
zemřela v pouhých 53 le-
tech (štítná žláza). 

Miloslav 
Šimek, 
kolega

Waldemar 
Matuška, 
kamarád

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, na jaké adrese 
na Starém Městě je tahle bílá 
botka? Nápověda: Ulice se 
dříve jmenovala Ševcovská, 
dnes podle slavného císaře.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: U Tří divokých kachen, Hu-
sova 1. Správně: Alena Kopečná, 
Jiří Frýbort, Martin Karásek.
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Giuseppe 
Verdi, 

skladatel

Těžce nesla 
konec kariéry...

Darek 
Vostřel, 
objevitel

Pokračování příště

HOTOVÁ JÍDLA 
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h 
(přes obědy nekouříme)

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 27 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Těšíme se
 na vás!

My Valentýna 
neslavíme. 

Přijďte k nám 
na pivo. 

Kdykoliv!

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

Akce února



Příští číslo vyjde
15.března

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

„Rád čtu to, co ještě 
neznám!“ 

Paul Bauer 
Pedagog Karlovy 

univerzity, kvalitní běžec
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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).  Centrum 
Franze Kafky, Široká 14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10. Divadlo 
Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmar-
tre, Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, Týnská 6. Restaurace Konvikt, 
Bartolomějská 11. Antikvariát Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14. Restau-
race U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. Pizzerie Ru-
gantino, 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. Rotax, Revoluční 22. Ca-
sino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. Antikvariát Ju-
daica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Tábor-
ská 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, Dláž-
děná 4. Galerie  U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karo-
líny Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Café Therapy, Školská 30. 
Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8. Sokol, Tyršův 
dům, Újezd 46. Info kancelář P 1, Malostranské nám. 22. Nádassy Medical 
System s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. Anti-
kvariát Aurora, Spálená 53. Farrango, Dušní 15. Restaurace  Občanská plo-
várna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), 
Tržiště 11. Vinotéka Bacco, Praha 2, Bělehradská 28. 

odběrních míst50

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

PAVOUK
Tohle na mě vylezlo 

z dřezu.
Jana Konečná,

Politických vězňů

NA VÝSTAVĚ O STARÉ PRAZE. Idealista: „Ach bože, to jsou 
vzpomínky!“  Materialista: „No ba, pivo za korunu!

Vojta 
NáprstekNáprstekNáprstek

Lepší děravá 
paměť než děravá 

peněženka

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

redakce@
staromestskenoviny.eu

RICHARD HÄNDL
Historik

Za poučné 
a vtipné před-
nášky v rámci 
Toulek Kampa-
Nuly (str. 8)

Tip: čtenáři SN

www.unetickypivovar.cz

PIVOVARSKÁ 
ZABIJAČKA 

VE STODOLE

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

U Pravdů, Žitná 15 
Bar No. 7, Na Struze 7

Sobota 20. 2. od 13 hodin 
Únětický pivovar, Rýznerova 19, Únětice

Blahodárné účinky našeho piva výtečné jakosti 
pocítíte v těchto provozovnách centra Prahy:

ZABIJAČKA
VE STODOLE

ZABIJAČKA
VE STODOLE

PIVOVARSKÁ 
ZABIJAČKAZABIJAČKA

PIVOVARSKÁ 
ZABIJAČKAZABIJAČKA

Dovolujeme si Vás pozvat na
tradiční zabijačku do Únětického pi-
vovaru. Přijďte se pobavit a vychutnat        
jitrnice, jelítka, ovar a zabijačkový guláš, 
tlačenku a prdelačku s dobře vyleže-
ným Únětickým ležákem a od 13 hodin                      

s harmonikářem Pepou Baštýřem. 
Prodej s sebou!

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!


