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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. 1/ roč. IX
15. ledna 2018 NOVINY

P.F. 
2018

Staroměstské 
servírky

ÚŽASNÁ PETRA
ze Sport Baru Pohoda 
v Dlouhé 37 podává 
Plzeň 0,5 l za 39 Kč. 

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

VYPLNÍ 
SE KLETBA?

Více str. 6 - 7 Čtěte na str. 2, 3, 5 a 9

ORLOJ STOJÍ! 
GALERIE 
NEŠTĚSTÍ...

VÁLKA 
O NEMOCNICI 
NA FRANTIŠKU
PRO, PROTI A PRVNÍ PADLÍ

 Proroctví 

slepého 

mládence

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

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

257 531 839
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Anna Marie 
Höppnerová (8) 

Mluvčí mladé 
generace

„Dobrodružství, 
hrát a zpívat na 
velkém koncertě 

a zahrát si 
v muzikálu.“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Nového 
prezidenta.“  

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Strávit rok 
s dětmi 

a papoušky 
v teplých 
krajích…“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Rád bych se 
řídil hláškou ze 
hry Cimrmana: 

Nic nového 
nerozjíždět!“ 

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Poznat nějakou 
zemi mimo 

Evropu, ideálně 
exotickou.“

Co nového byste chtěli 
zažít v novém roce?

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Naši krásnou 
Prahu 1 bez 

neukázněných 
turistů.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tyto

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

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
staromestske-

noviny.eu
Tyto noviny vycházejí 

na území Starého Města, 
tedy  ZDE

STARÉ 
MĚSTO

VLTAVA

9 037 obyvatel

Počasí 

LEDEN
Lednové počasí 

je únorová radost

2 °C

U BETLÉMSKÉ 
KAPLE

U Betlémské kaple 12

Katův šleh,
bramboráčky

OBĚD 
POD 100 KČ

 99 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou

„

Pište si tyto

Věta, kterou jsem zaslechl:

VÁLKA O NEMOCNICI NA FRANTIŠKU: 
REFERENDUM, NEBO REVOLUCE?
Zdánlivě složitý osud 
budoucnosti Nemoc-
nice Na Františku je 
vcelku jednoduchý. 
Nemocnice je ekonomic-
ky svěřena Praze 1 a ta na 
ni doplácí ročně padesát 
milionů korun, přitom se 
tam léčí asi jen dvacet pro-
cent občanů z Prahy 1.
Ostatní jsou z jiných částí 
Prahy, nejvíce z Prahy 7, 
jejíž vedení se na pokrytí 
této obří ztráty nepodílí 
a ani podílet v budouc-
nosti nechce.
Pod heslem „řádní hospo-
dáři“ přišli představitelé 
vedení radnice s nápadem 
ztrátu nemocnice snížit 
převedením zdravotní pé-
če do soukromých ru-
kou, aby tím, jak radní 

tvrdí, snížili každoroční 
výši ztráty nemocnice. 
Což vzhledem tomu, jak 
vypadá návrh smlouvy, 
není vůbec do budoucna 
jisté.  Jenže, takzvaní řád-
ní hospodáři tak trochu 
zapomněli na občanskou 
paměť. 
Že to byli právě oni, kteří 
odsouhlasili zrušení lu-
krativního provozu labo-
ratoře i výhodné propo-
jení polikliniky Palackého 
s nemocnicí. 
Jak si mají občané vy-
světlit zprávy od perso-
nálu nemocnice, že se již 
mnoho let cíleně utlumu-
je provoz nemocnice, aby 
se mohla jednou výhodně 
předat do soukromých ru-
kou. Jako by nám to ozna-
čení „řádný hospodář“ 
nějak bledlo.  V takovém 

NOVÉ ZPRÁVY 
ZE STARÉHO MĚSTA 

Staré Město - První 
kolo prezidentských vo-
leb (12. - 13. 1. 2018) by 
podle výsledků na Sta-
rém Městě vyhrál Jiří 
Drahoš a současný pre-
zident Miloš Zeman by 
skončil až třetí. Podobný 

výsledek je na území celé 
Prahy 1. Volební účast 
byla v Praze 1 nadprů-
měrná - skoro 65 %, když 
přišlo k urnám 14 tisíc 
voličů.
Druhé kolo bude 26. - 27. 
ledna (pátek a sobota).

KOHO BY ZVOLILO ZA 
PREZIDENTA STARÉ 
MĚSTO? (1. KOLO) Petr Burgr, KDU / ČSL

PRVNÍ PADLÍ, PRO  A PROTI A O CO TU VLASTNĚ JDE

Jiří 
Drahoš 

Pavel 
Fischer

Miloš
Zeman

38
%

16
%

15
%

Kdo chce 
kam, pomozme 
mu tam.



Nemocnice 
Na Františku

3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

inzerce

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

VÁLKA O NEMOCNICI NA FRANTIŠKU: 
REFERENDUM, NEBO REVOLUCE?

případě se snaze magist-
rátu nelze divit, když chce 
nemocnici převzít pod 
svá křídla hospodaření. 
Vlastně pak můžou být 
všichni spokojeni. 
Vedení Prahy 1 se zbaví 
nespravedlivé finanční 
zátěže, kterou doplácí za 
zdraví občanů, co tady 
nebydlí, vedení Prahy 7 
zase pocitu viny, že za 
zdraví jejich občanů platí 
někdo jiný. 
Jediný, kdo není z daného 
vývoje spokojený, jsou ti, 
co jdou na ruku soukro-
mým klinikám.  
Je dobré připomenout, 
kdo za současnou situa-
cí v Praze 1 stojí. Jsou to 
především zástupci ČSSD 
(mají nemocnici přímo 
v gesci dlouhodobě), dále 
TOP 09 a ODS.
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1918

Místní mistryně v předstírání 
migrény Liběna Bartončíková 

při své slavné produkci, 
po níž ji opustil snoubenec.

MISS MIGRÉNA

PRVNÍ PADLÍ, PRO  A PROTI A O CO TU VLASTNĚ JDE

VELCÍ HRÁČI. O provozování Nemocnice Na Františku projevují zá-
jem nejméně čtyři firmy, jejichž zástupci ze zúčastnili prohlídky objektu. Jde 
o společnosti Penta Hospitals (Staroměstské noviny informovaly), Priva-
med (za níž stojí ODS), AGEL (miliardář Chrenek) a EUC (Jan Blaško, 
PPF). Ve hře je zřejmě i firma Hartenberg (premiér Babiš, který patří mezi 
vládce české reprodukční medicíny), dále J&T a Multiscan (řecký majitel). 

Velín

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz

JAROSLAV 
VOŽNIAK
Do 4. 3. 2018 
Výstava dosud méně pre-
zentovaného autora, jed-
noho z členů umělecké 
skupiny Šmidrové, který 
svým postsurrealistickým 
přístupem a jistou formou 
nadsázky patří k před-
ním tvůrcům normali-
zace. Výstava představí 
hlavní tvůrčí etapy autora, 
značná pozornost však 
bude věnována přede-
vším 60. letům, kdy Vož-
niak vytvořil sérii pop-ar-

tových ikon, vztahujících 
se k byzantským před-
lohám, kdy místo sva-
tých mučednic znázornil 
dobové ikony tehdejší 
popkultury. Kurátorky 
výstavy: Petra Patlej-
chová a Helena Musi-
lová.

JITKA SVOBODOVÁ: 
VENKU A UVNITŘ
Do 11. 3. 2018 
Práce jedné z nejvýraz-
nějších českých výtvar-
nic, která se dlouhodobě 
věnuje médiu kresby.

DALŠÍ PROGRAM
20. 1. Surrealistická rodin-
ná dílna. Rezervace nut-
ná. V 16 h
23. 1. Surrealistický večer 
k výstavě Muž s hořící 
hřívou! Rezervace nutná.      
V 18.30 h
8. 2. Komentovaná kurá-
torská prohlídka výstavy 
J. Vožniak. Cena vstupen-
ky + 20 Kč za výklad. Re-
zervace nutná. V 18.30 h
20. 2. Večer Vožniak: pro-
gram pro dospělé. Cena 150 
Kč / 90 Kč studenti a senioři. 
Rezervace nutná. V 18.30 h

Výstava věnovaná dílu a osobnosti Emila Filly a autorům, 
kteří tvořili v počátečních letech surrealismu, mj. Emil Filla, 
František Janoušek, Rudolf Krajc, Vincenc Makovský, Fran-
tišek Muzika, Jindřich Štyrský, Karel Teige, Toyen, František 
Vobecký, Alois Wachsman. Kurátor výstavy: Dr. Karel Srp.

MUŽ S HOŘÍCÍ HŘÍVOU!
EMIL FILLA A SURREALISMUS 
1931 - 1939

Emil Filla, Žena v křesle, 1936, olej, 
plátno, 75 × 63 cm, 

Galerie výtvarného umění v Chebu

Do 11. 2. 2018

www.muzeumcafe.cz

• Vhodné prostředí pro schůzky 
pracovní i soukromé

• Velký výběr káv, kávových 
koktejlů a horkých nápojů

• Nabídka českých kvalitních vín 
a alkoholických koktejlů

• Chuťovky k pivu i vínu: tousty, 
tortilly, nakládaný hermelín…

• Domácí limonáda a chutné 
dezerty

• Profesionální a vlídná obsluha
Tel. rezervace: 774 454 304

Adresa: Mezibranská 19, Praha 1

Příjemná kavárna 
v centru Prahy přímo 
u Národního muzea!
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&Vítěz Poražený

 Zpravy

REDAKCE Staroměstských 
novin se dostavila k urně 

v plném počtu. Zleva Monika 
(autorka této fotografie), Ondřej, 
Anička a pes Denisa (mimo zá-

běr). Prezidenta volili s rozvahou 
a každý někoho jiného.

Jak jsme
byli volit 

prezidenta

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@staromestskenoviny.eu
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A zatím, na druhé straně řeky...

JAK NA MALÉ STRANĚ 
SLAVILI VÁNOCE
TO BYLA KRÁSA! Na 
Štědrý den přišlo na 
Kampu několik tisíc 
lidí, což je dost. 
Zazpívaly se koledy pod 
Karlovým mostem pod tak-
tovkou úžasné Hany Fran-
cové z HaFstudia a pak si 
občané zapěli na náplavce 
u Bruncvíka. 
Setkání uspořádal pan 
Petr Hejma, zakladatel 
spolku KampaNula, zpíva-
lo se a rozdávalo zdarma 

svařené víno (80 litrů!). 
„Mám z toho opravdu 
velkou radost,“ řekl Sta-
roměstským novinám Petr 
Hejma, který je štědrým, 
leč rozvážným mecená-
šem mnoha malostran-
ských akcí.

BYLA TO 
VÝZVA!

ADRIANA 
KRNÁČOVÁ

(Primátorka 
Prahy)

Za to, že se 
angažuje, aby 
Nemocnice Na 
Františku zůsta-

la městu.

DANIEL 
HODEK

(Radní Prahy 1, 
ČSSD)

Palec dolů 
za zpackaný 
dohled nad 
Nemocnicí 

Na Františku.

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Pečlivě jsme přepočítali sochy, všechny sedí (stojí). Přibylo lidí a tramvají...

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

Kostel Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém n.
Kde to je1943 Dnes
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Na náplavce 
pod Bruncvíkem 
Muzikanti z Kampy

Víte, že...
Mnohé vánoční koledy, 
které si dodnes tak rádi 

zpíváme, pocházejí 
až ze 13. století

Petr Hejma rozdává 
svařák zdarma a rád

Miloš, 
nebo Drahoš?
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NOVÁ SPOLEČENSKÁ HRA
MÍST

NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě
žil od roku 1921 až do 
roku 1939 geniální skla-
datel Jaroslav Ježek, 
autor mnoha nesmrtel-
náých písní pro Osvo-
bozené divadlo. Jeho 
Bugatti step je nedostiž-
ný. Ježek, takřka slepý, 
emigroval s Werichem a 
Voskovcem do USA, kde 
v roce 1942 zemřel.

Kaprova 10

Jaroslav Ježek 
(*1834, †1891) Kaprova 10

30 Kč

SN TRICET
902 11 30na tel. 

číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

V případě nejasností volejte na tel. číslo 775 949 557 (Monika). 
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz 

FRANTIŠKU, NEZLOB SE!

PRAVIDLA: 
Toto hra se hraje jako Člo-
věče, nezlob se. Jsou tu 
však jen DVĚ FIGURKY. Do 
domečku smíme jen tehdy, 
pokud nám padne přesné čís-
lo, pokud ne, pokračujeme dál 
pořád dokola. Tak do toho!

FRANTIŠKU, NEZLOB SE!

Primátorka 
Krnáčová

Starosta 
Lomecký

Lomecký do 
toho hází vidle, 
vrať se zpátky 

na začátek

Zlomenina! 
Vrať se zpátky 

na začátek

Došly fáče, stojíš 
jedno kolo.

Utekli doktoři, 
stojíš dvě kola

Na radnici 
Prahy 1 probíhá 
další policejní 

razie. Stojíš kolo.

Vrchní sestra 
dostala zarděnky. 
Jednou neházíš.

START

START

POSÍLEJTE NÁM FOTOGRAFIE,     
       JAK HRAJETE TUTO HRU

e-mail: redakce@staromestskenoviny.eu

CÍL: 
ZDRAVÝ 
OBČAN

TO BUDE MELA! Jak to tak 
vypadá, schyluje se k vel-
ké bitvě mezi magistrá-
tem a radnicí Prahy 1. 
Nemocnice Na Fran-
tišku byla ve správě 
MČ Prahy 1 dovedena 
„zu grund“, když vy-
kazovala roční ztrátu 
kolem 50 milionů korun.
Selhání? Zřejmě ano, pro-
tože se do soutěže o ne-
mocnici přihlásilo několik 
lačných soukromých fi rem, 
jejichž jediným zájmem je 
samozřejmě zisk. Je jistě 
jen náhoda, že jsou tyto fi r-
my často propojeny s poli-
tickými stranami.
Objevily se i spekulace, že 
nešlo o selhání, ale o zá-
měr. Tyto úvahy mohou mít 
základ i v nedávné razii na 
radnici Prahy 1 a zatče-
ní radního Martina Skály 
z ODS kvůli podezření 
z braní úplatků. Jsou to 
však jen spekulace.
Magistrát vyřešil situaci ko-
lem Nemocnice Na Františ-
ku tak, že se rozhodl MČ 
Prahy 1 nemocnici ode-
jmout. Zákon dává radnici 
Prahy 1 dvě možnosti: Buď 
souhlasit, nebo se vzepřít. 
Ačkoliv má současné vede-
ní radnice (TOP 09, ODS, 
ČSSD) v zastupitelstvu jen 
křehkou většinu lze před-
pokládat, že se vzpírat ne-
bude.
Nemocnice Na Františku 
tak bude hladce „odsvě-
řena“ a veškeré spekula-
ce o tom, zda šlo o ne-
schopnost nebo o záměr, 
budou nadbytečné.



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

ORLOJ SE ZASTAVIL: VYPLNÍ SE KLETBA, 
ČI KONEČNĚ PŘIJDOU NOVÉ, LEPŠÍ ČASY?CO ŘÍKÁ PROROCTVÍ 

SLEPÉHO MLÁDENCE

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Malo-
stranských novin). Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

NOVÉ ZPRÁVY 
ZE STARÉHO MĚSTA 

Orloj utichl zhruba na půl 
roku. Samotný hodinový 
stroj včetně soch dvanácti 
apoštolů čeká nejrozsáh-
lejší oprava od roku 1948. 
Nejviditelnější proměna 
čeká především sošky na 

orloji, kterým zmizí z ru-
kou „loutkářské“ atributy“ 
a vrátí se do své původní 
podoby. „Loutkář Suchar-
da dal po bombardování 
v roce 1945 sochám no-
vou podobu. Nyní jim vra-

címe tu ryzí, původní,“ říká
pro Staroměstském novi-
ny orlojník Petr Skála.
Orloj zdokonalil mistr Ha-
nuš z Růže, údajně osle-
pený. K orloji se váže řada 
legend a tajemství...

Z obsáhlého proroctví 
slepého mládence (kte-
rého potkal císař Karel 
IV.) zmiňme jen jeho 
poslední část, tedy tu, 
pocházející z doby třetí-
ho tisíciletí: 
„V Čechách bude vlád-
nout český lev, ale jeho 
lesku bude konec. Už 
zde nebudou žít spolu 
dva národy, ale jenom 
jeden. Až zase pokvetou 
třešně, vypukne nová 
válka, ta nejkratší.
Slunce se zřítí a země 
se bude třást... Pomstu 
přinese velká voda 

(Povodeň 2002 nebo 
2013?, pozn. red.). Po 
ní na světě nastane 
nová doba, které se 
bude říkat zlatá.“
O zastavení Staroměst-
ského orloje se slepý pa-
sáček nezmiňoval. Snad 
jen: „K. V. Z. A. L. J. V. 
L. F. M. R.“

RUKOVĚŤ VOLIČE
Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018

součastných dnech se v ulicích města začíná 
mluvit o referendu. V našem případě to zname-

ná hledání odpovědi na otázku, co si občané Prahy 1 
myslí, jak má vypadat budoucí provoz Nemocnice Na 
Františku. Jedni referendum chtějí, druzí jej odmítají.  
Pražský volič by měl rozeznat, že v daném případě 
o nemocnici, popřípadě o něj jako pacienta, vůbec 
nejde. Ti, kteří chtějí nemocnici zaprodat do některé-
ho řetězce soukromých klinik, hledají pouze svůj pro-
spěch, a proto referendum odmítají. 
Druzí vycítili dobře uchopitelné téma jak oslovit vo-
liče taktikou sbírání podpisů v takovém tempu, aby 
se případné referendum konalo společně s příštími 
komunálními volbami a právě tam to organizátorům 
referenda voliči nasypali. Průhledná a celkem vše-
obecně známá taktika. Jen bychom měli rozpoznat, 
zda oslněny referendem nebudeme při podzimních 
volbách kupovat zajíce v pytli. 

Váš Jeroným Pražský

Nemocnice jako zajíc v pytli
V

NO VIDA! Staroměstský orloj se probouzí, ale 
zatím je ještě brzo. Tato úchvatná památka, kte-
rá všechny přesahuje, prožívá znovuzrození.

Advent - to znamená 
příchod, povzbuzení na 
duši, vyprošťovák z tem-
noty kolem sebe. 
Vánoce - to je v centru zápa-
su boje o duši. Každý podle 
svých předpokladů: křesťan 
při přijímání, ostatní při 
Rybově mši vánoční nebo 
při Andělu Páně 2. Nový 

rok - to je znamení času 
běžného - chronologického. 
Jak říkám: „Čím jsem starší,  
tak si ten běžný čas užívám 
skvěle. “
Už Aristoteles řekl o člově-
ku, že je to „zoon politikon“ -
- společenský živočich, to 
nevylučuje živočicha mají-
cího řeč a rozum. 
Člověk, tvor společenský, 
si může uvědomit, jaký je 
příchod času a co nás čeká. 

Zimní Olympiáda na pome-
zí Severokorejského a Jiho-
korejského území, nová vlá-
da, volba prezidenta...  
Musíme se ptát: To nové, co 
přijde, je věčné opakování  
a nebo posun vzhůru? Nová 
vláda, nová volba preziden-
ta - bude to věčné opakování
a nebo vyprošťovák z tem-
noty okolo sebe? A blýská se 
na časy? A jak na Nový rok, 
tak po celý rok.

NOVOROČNÍ

Příjemnou jízdu 
novým rokem 
přeje redakce 

Staroměstských 
novin

3

Slepý mládenec 
v akci

HLADOMOR? KURDĚJE? ČERNÝ KAŠEL? KDEPAK, JSOU TU NOVÍ, LEPŠÍ APOŠTOLOVÉ!

CO NEJHORŠÍHO NÁS MŮŽE 
POTKAT V ROCE 2018

Letos má spadnout na Zemi 
čínská a americká družice. 

Trefí Prahu?

Na Prahu 
spadne družice

Developeři 
zboří Hrad

EU nám vnutí 
imigranty

A pak že není co bourat! Za-
tím to odnesly jen vnitroblo-

ky, ale zítra...

Evropská unie splní své 
hrozby a zaplaví Českou 

republiku imigranty.
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ORLOJ SE ZASTAVIL: VYPLNÍ SE KLETBA, 
ČI KONEČNĚ PŘIJDOU NOVÉ, LEPŠÍ ČASY?

Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)Práce snů (mezi víry) (2/3)

...banka mi půjčí, kolik si řeknu...
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

...pak prodělám zvěrolékařský kurz....

Kalendárium 
Starého Města

Jaroslav 
Foglar

SPISOVATEL

Dana 
Medřická
HEREČKA

LEDEN

František Černý 
*2. 7. 1904 Praha
†18. 1. 1963 Praha
Herec Osvobozeného di-
vadla. Ve fi lmu např. Císa-
řův pekař a pekařův císař.

Ferdinand Hrejsa 
*19. 1. 1867 Humpolec  
†5. 11. 1953 Praha
Farář v kostele Nejsvětěj-
šího Salvátora na Starém 
Městě (1920 - 1932). 

Leopold Katz 
*29. 9. 1854 Jistebnice
†19. 1. 1927 Praha
Mecenáš. Podporoval např. 
V. Hynaise, M. Alše...

Amalie Mánesová 
*21. 1. 1817 Praha 
†4. 7. 1883 Praha
Malířka, dcera malíře An-
tonína Mánese. Žila v ulici 
U obecního dvora. 

Dana Medřická 
*11. 7. 1920 Praha 
†21. 1. 1983 Praha
Herečka, Národní divadlo.
 
Jaroslav Foglar 
*6. 7. 1907 Praha 
†23. 1. 1999 Praha
Autor Rychlých šípů natá-
čených na Starém Městě.

František 
Černý
HEREC

Amalie 
Mánesová

MALÍŘKA

HLADOMOR? KURDĚJE? ČERNÝ KAŠEL? KDEPAK, JSOU TU NOVÍ, LEPŠÍ APOŠTOLOVÉ!

Radní Jan Wolf (KDU/ČSL): „Je to čest!“
Opravy orloje, jedny z největších všech 
dob, má na statosti úspěšný radní praž-
ského magistrátu Jan Wolf (KDU/ČSL). 
Jeho zásluhou se mimo jiné vrací k ži-
votu po rekonstrukci mnoho pražských 
divadel (Například Divadlo Na zábradlí 
na Starém Městě a mnoho dalších). 

„Bude to takový malý dárek k výročí sta 
let vzniku samostatného českosloven-
ského státu,“ řekl Staroměstským novi-
nám radní Jan Wolf s tím, že považuje za 
čest být jejich součástí. Opravy pražské-
ho orloje, této perly Prahy, celé Evropy, 
budou stát desítky milionů korun. 

Hrdina orloje 
v akci Halali!

Orlojník Petr Skála, přítel Staroměstských 
novin kontroluje rafi e před opravou

Radní 
Jan Wolf
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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 BENEFIČNÍ 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.

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ 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.

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

POŘÁDÁME:

● Pondělky od 18 h 
Energetické cvičení
se přesouvá na půdu 
Domečku (Sally terreny) 
v parku Kampa.

● Čtvrtek 25. 1., 17 h 
Novoroční schůze 
KampaNuly, nápadníků 
a přátel 

● Úterý 30. 1., 17 h 
Učená toulka Muzeem 
Karlova mostu, 
sv. Anežka Česká, 
občerstvení, vstupné 
100Kč

● Středa 14. 2., 17.17 h 
Učená Toulka v Šatlavě, 
archeolog Dr. Zdeněk 
Dragoun: Co bylo před 
Šatlavou a pod ní?

PŘIPRAVUJEME:

● Kostel sv. Havla, Petřín 
IV., 2x Dějiny prostituce 
Malé Strany a pak 

samozřejmě i Starého 
Města (MUDr. J. Sedmík)

DOPORUČUJEME:

● Od února 
Úterky á 14 dní: 
Sousedská předvolební 
setkání se zastupiteli 
Prahy 1, Domeček na 
Kampě (KC Kampa, 
SOPMSH..)

● Vždy třetí pondělí 
19 - 23 h Zpívání 
v Šatlavě bez kouře

● Sobota 10. 2., 13 h 
Malostranský masopust, 
akce SOPMSH

● Čtvrtek 22. 3., 17 h
KMSSS Konference, 
Kampa, Malá Strana 
Střed Světa. 

ODVÁŽNÁ TOULKA DIVOKÝM 
SEVEREM VČETNĚ SKALISTÝCH HOR

Milí sousedé,
jsem rád, že spolek 
KampaNula přinesl do 
místního společenské-
ho života mnoho dob-
rého a přispěl k rozvoji 
občanské společnosti. 
I v přístím roce budeme 
pokračovat v podpoře 
tradičních spolků, jako 
jsou Baráčníci, Klub Za 
starou Prahu, nebo tyto 
noviny.

PETR HEJMA, 
zakladatel  spolku 

KampaNula

Malostranský 
masopust bude 
10. února

Dr. Sedmík na „toulce vse-
dě“ 8. listopadu informo-
val o svých toulkách, které 
podnikal se spolužákem 
Vláďou Šedivým po severu 
Spojených států. 
Z Chicaga doputovali až do 
Skalistých hor v Montaně.  
Nacestovali přes 10 tisíc 
km, projeli sedm států, 
plavili se na kanoi po divo-
ké řece Kootenay a zdolali 
2500 metrovou nadmoř-
skou výšku v pohoří Gla-
cier v Rocky Mountains. 
Pro velký zájem plánuje 
Dr. Sedmík ještě pokra-
čování toulky. Mezi 20 
nadšenými posluchači se 
vybralo 1500 Kč pro zdra-
votně postižené Prahy 1.

V převleku 
za indiána

Řeka Kootenay

Dr. Sedmík 
v saloonu

Dne  11. 12. 2017 se 
v Šatlavě uskutečnil 
křest knihy Libuše 
Rudinské Americká 
léta Jiřího Voskovce, 
režisérky, která před šes-
ti lety natočila dokument 
Můj otec George Vosko-
vec. 
Životopis americké části 
života Jiřího Voskovce 
nabízí vhled do vnitřního 
konfl iktu tohoto umělce, 
který upřednostnil svo-
bodu před domácí slávou 
a uznáním. Dohání ho 
však tvrdá realita kapi-
talistického života a rány 
osudu, kterým se snaží 
čelit s noblesou a nadhle-
dem. 
Publikace s neotřelou 
grafi kou Pavla Růta, ur-
čená především mladším 
čtenářům, nás vtahuje 
do života slavného čes-
kého emigranta, který 
strávil v Americe po-
sledních třicet let svého 
života. Tématem jeho 

dopisů adresovaných 
blízkým do komunistic-
kého Československa 
a příteli Josefu Šímovi je 
rozervanost a bezmoc, se 
kterou se každý emigrant 
potýkal. 
Velkým příslibem byla 
pro Voskovce možnost 
spolupráce s fi lmaři z Čes-
koslovenské nové vlny, 
která ale právě díky od-
lišnému vnímání reality 
nemohla vézt ke vzájem-
né spokojenosti.
Spojovací text autorky vy-
světluje rozdílnosti obou 
světů, rozdělených želez-
nou oponou. 
Knihu, která vyšla samo 
nákladem, distribuuje 
autorka prostřednictvím 
svých stránek www.ru-
dinska.cz. 
Nebo si ji můžete opatřit 
v některém knihkupectví 
spravovaných distribuč-
ní společností Kosmas či 
na jejich stránkách www.
kosmas.cz.

VŘELE 
DOPORUČUJEME!

Americká léta Jiřího Voskovce: 
Křest skvělé knihy v Šatlavě

Autorka 
Libuše Rudinská

Obálka 
knihy

SPOLEČNĚ
i v roce 2018
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SN číslo 12, 
prosinec 2017

www.
staromestskenoviny.eu

Vážená redakce,
letos nás čekají volby. 
Podle mého je třeba udě-
lat všechno pro to, aby je 
nevyhráli ti, kteří dostali 
Prahu 1 do stávajícího, 

prakticky neobyvatelného 
stavu. Starostu, který se 
jednou za čas vyfotí u ně-
čeho, na čem se nezaslou-
žil, nepotřebujeme.
Existují nějaká uskupení 
místních, o kterých víte, 
že půjdou do voleb jako 
opozice stávajícímu řádu? 
Říkám řád, protože nejde 
vůbec o strany, ale o za-
běhlý systém kamarádů. 

Měli bychom tedy na-
pnout síly a vzít si město 
zpět. Skupina má 880 lidí, 
což je - vzhledem k tomu, 
že při minulých volbách 
by stačilo 4000 voličů na 
50% výsledek - reálná síla 
(samozřejmě beru, že tu 
nejsou všichni rezidenti 
a ne každý má zájem něco 
měnit, bohužel). Takže, co 
uděláme? Nebo neudělá-

me? Připomínám, že mů-
žeme domluvit reálnou 
strategii podpory něja-
kému existujícímu usku-
pení, už apelace na naše 
známé, sousedy a pří-
buzné bude mít význam, 
jsme vesnice. Prosím, ko-
mentujte jakkoliv, cokoliv 
vás k tomu napadá.

Filip Lachmann, 
FB Praha číslo 1

KDYŽ K LÉKAŘI, TAK S UŠIMA...

Veletoče kolem Ne-
mocnice Na Františ-
ku nám opět připo-
mněly, jak krátkou 
životnost může mít 
věta: „Jsem zdravý.“ 
Co se zdálo být včera bez 
problémů, dnes problé-
mem je. 
Například já, najednou 
jsem začal mít potíže se 
sluchem na jedno ucho. 
Svěřil jsem se odborní-
kům na slovo vzatým a po 
několika infuzích si od 
pana doktora vyslechnu 

větu: „Tak už je to lep-
ší!“ Všimněte si v před-
cházející větě, kde měl 
být otazník, zazněl vy-
křičník. Prostě pan dok-
tor mi nařídil, že se mi 
sluch lepší a hotovo. 
Po Novém roce potkám 
kamaráda, který mi vy-
práví, jak šel před Váno-
ci na Šeberák do Týna na 
výlov rybníka a že už tam 
bylo plno, ale naštěstí 
přinesli několik židlí. 
Vcelku jasná informace, 
výlovy rybníků někde 
v nějakém Týně se v tom 
čase běžně konají. Jen ty 
židle mi na rozbahněnou 
hráz neseděly. Po dopl-

Petr Burgr, 
jeho glosa

PETR BURGR 
Vedoucí člen Spolku 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan. 
Bydlí na Malé Straně, 
na Staré Město chodí 
do práce (KDU/ČSL).

ňující otázce jsem se 
s hrůzou dozvěděl, že 
kamarád nešel na Šebe-
rák do Týna na rybí vý-
lov, ale na Staromák do 
Týna na Rybovu mši.
Tam samozřejmě nebyl 
problém do přeplně-
ného kostela přinést 

odněkud další židle. 
To víte, že jsem hned 
pokorně mazal k panu 
doktorovi s vědomím, 
ať si se mnou dělá, co 
chce. A pak, že není 
osud jedné malé ne-
mocnice uprostřed Pra-
hy důležitý.

inzerce

Nemocnice 
Na Františku s ušima

Že
rto

vn
á 

ko
lá

ž:
 O

nd
ře

j H
öp

pn
er

Pište milé Sally na e-mail:
redakce@staromestskenoviny.eu

Milá 
Sally

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!

KOZEL 11° 32 KČ!
Otevřeno po až pá 

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

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

INZERCE STARÉ MESTO POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište SMS: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 
SMS pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Bydlení. Učitel hledá 
podnájem 1 + 1, 1 + 0, gar-
sonka na Praze 3, 2, 4 nebo 
1. Do 10 000 Kč. Dlouho-
době. Tel.: 774 835 668.
●Prodám koncertní píš-
ťalový flašinet Bergmann. 
Cena dohodou. Tel.: 607 
114 546.
●Poskytuji kompletní 
služby v oblasti vedení 
a zpracování účetnictví 
pro firmy. Zpracování 
DPH vč. kontrolního hlá-
šení, komplexní zpraco-
vání mezd a komunikace            

s úřady, daňové poraden-
ství. Individuální přístup, 
konzultace s klientem, 
cena dohodou. Tel.: 723 
480 468. www.vasdano-
vyporadce.cz
●Žena hledá jen pro sebe 
malý zařízený byt i s TV. 
E-mail: skopalova@vol-
ny.cz. Tel.: 735 777 811.
●Podám větší množství 
gramofonových SP a LP 
desek, české i zahraniční. 
Vhodné pro sběratele. Lev-
ně. A desky i koupím. Tel.: 
603 715 813, 604 839 957

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

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 89 Kč
• Točený Staropramen 10° 0,5 l za 27 Kč 
• Točený Staropramen černý 11° 0,5 l za 29 Kč

• Velký výběr minutkových jídel
• Vynikající marinovaná žebra a pečené 
vepřové koleno

www.pivniceurotundy.cz

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

PIVEČKO: 
Kozel za 33 Kč
a Prazdroj za 44 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

Přijďte se
 ohřát

Těšíme se na vás!

Tým Restaurantu pod Petřínem 
děkuje všem zákazníkům 

za přízeň. Věříme, 
že se všichni v novém roce 

opět ve zdraví sejdeme 
u nás v hospůdce.

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

PF 2018
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KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastního výběru v Restauraci pod Petřínem 
(Hellichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat 
Monice (tel.: 777 556 578). Vyhrávají první tři luštitelé.

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE 
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

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

O impotenci 
v Ypsilonce

Představení Hlava Me-
dúzy si nenechte ujít ve 
Studiu Ypsilon ve Spále-
né 19. 1. a 1. 2. od 19.30 h. 
V nejveselejší hře o impo-
tenci hrají: Jiří Lábus, 
Jaroslava Kretschme-
rová… www.ypsilonka.cz 

Máj ve Viole 
i v zimě

Herečka Barbora Hrzá-
nová opět vystupuje ve Vi-
ole. 27. 1. od 20 hodin mů-
žete vidět v jejím úžasném 
provedení Máchův Máj. 
V podání Báry se prý jedná 
o strhující ohňostroj slov.

Skupina PROGRES2 
hraje v Rock Café

Legendární brněnská sku-
pina PROGRES 2 vy-
stoupí v Rock Café. 24. 1. 
od 20.30 h se představí 
v sestavě: Pavel Váně, 
Zdeněk Kluka, Ro-

man Dragoun, Pavel 
Pelc, Miloš Morávek. 
Koncertem skupina za-
hájí sérii koncertů, který-
mi připomene 50. výročí 
od svého založení.

Na zábradlí 
už hraje doma 

Zrekonstruované Divadlo 
Na zábradlí se těší na své 
diváky. Navštivte např. 26. 1. 
a 3. 2. od 19 hodin předsta-
vení Požitkáři. Hrají: Dita 
Kaplanová, Jana Plod-
ková, Miloslav König. 
Nebo 20. 1., 7. a 14. 2. od 19 
hodin Korespondence W + 
V. Hrají Jiří Vyorálek 
a Václav Vašák.

Staňte se 
mecenášem ND

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

Barbora
Hrzánová, 
herečka

Jiří
Vyorálek, 

herec

Stařec a moře 
se potkají ve Viole
Vynikající herci Josef Somr 
a Marek Holý září v představení 
Stařec a moře ve Viole v režii 
Lídy Engelové. Nejbližší před-
stavení podle novely Ernesta
Hemingwaye se hrají 31. 1. 
a 19. 2. v 20 h.

Jiří 
Lábus, 
herec

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

257 531 839

K

Kulturní nást ěnka    
LEDEN - ÚNOR

Divadlo - 19. 1. a 1. 2. v 19.30 h - HLA-
VA MEDÚZY - Studio Ypsilon, Malá 
scéna, Spálená 16 - Nejveselejší hra 
o impotenci. Hrají: J. Lábus, J. Kret-
schmerová… www.ypsilonka.cz

Koncert - St 24. 1. v 20.30 h - PRO-
GRES2 - Rock Café, Národní 20 - Legen-
dární brněnská skupina PROGRES2 vy-
stoupí poprvé v Rock Café. Sestava: Váně, 
Kluka, Dragoun, Pelc, Morávek.

Akce - Čt 1. 2. v 18 h - GALASOVA 
ČTVRTEČNÍ VEČERNÍ CYKLOJÍZ-
DA - Sraz Folimanka, pod Nuselským 
m. - Jízda centrem Prahy, cíl: restaurace 
Avokádo Garden. www.galas.borec.cz

Divadlo - Čt 1. 2. ve 20 h - SVÁTEČ-
NÍ SHAKESPEAROVA POŠTA - Di-
vadlo Viola, Národní třída 7 - Výběr ze 
Sonetů Shakespeara v překladu M. Hil-
ského přednese H. Maciuchová.

Výstava - Do 31. 1. 2018 - VODNÍKO-
VA DCERA HELENA ŠLEMROVÁ - 
Kavárna Čas, U lužického semináře 15 
- Výstava obrazů. Vernisáž 6. 1. od 18 h. 
Více: www.kavarna-cas.cz

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, 
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, re-
produkce Puchnerova oltáře, portréty…

Galasovy 
cyklojízdy

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!

KOZEL 11° 32 KČ!
Otevřeno po až pá 

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

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!



Pro líné Ještě línější

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

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.eu

Co nového 
za vodou[ [

inzerce
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Franz Kafka: Proměna (60.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 
Řehoř - brouk přesvědčuje prokuristu a lichotí mu

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

„Vy ale, pane prokuris-
to, vy máte lepší přehled 
o poměrech než ostatní 
personál, ba dokonce, 
zcela jen mezi námi, lepší 
přehled než pan šéf, který 

jakožto zaměstnavatel se 
v úsudku snadno nechá 
zmást v neprospěch za-
městnance. Víte také vel-
mi dobře, jak snadno se 
cestující, který bývá skoro 
celý rok mimo obchod, 
stane obětí klepů, náhod 
a bezdůvodných stížností, 
proti nimž...“

Pokračování příště
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
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Broukova promluva

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, kam vedou tato 
vrata?
Nápověda: Je to tam, kde 
mnoho slávy jest a bílá nejlep-
ší barva toho dne.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Tato hlava krásné Cecílie
visí na Starém Městě na domě
u svaté Cecílie (Náprstkova 6).  
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Slavné ženy

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

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 Montmartre, Řetězová 7. Literární ka-
várna Týnská, Týnská 6. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11. Antikvariát 
Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. 
Rybí trh, Týnský dvůr 57. Pizzerie Rugantino, Dušní 4.   Květinářství Winkler, 
Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café NONA, Nová scéna ND, Národní 4. Res-
taurace 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 met-
ra 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 ko-
houta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Baráčnická rych-
ta, 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, Běle-
hradská 28. HaFstudio, Ostrovní 16. MOOo by the Castle, Jánský vršek 8

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

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 
SMS
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Denní menu 
za 99 Kč 

Výběr ze tří jídel 
s polévkou, 

malým pivem 
nebo 

malinovkou.
Otevřeno: 

denně 9 - 23 h
Adresa: 

Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu



Příští číslo vyjde
15.února

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

Mazlíčci 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

Antonie Kněbortová
Žákyně a běžkyně (13 let)

„Staroměstské noviny 
mám ráda stejně jako bě-
hání, protože jsou super!“Fo
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NA LYŽÍCH. Ale no tak, Máňo, z tohohle panáčka 
toho moc nevymáčkneš, leda tak trocha vody! 

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

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

KISIOKO SHIMOTO
Japonská turistka

„Ani jsem 
nevěděla, že se 
opravuje orloj. 
Já myslela, že 
to tak má být...“

Tip: Čtenáři SN

Posílejte: redakce@
staromestskenoviny.eu

Markýza Eleonóra 
z Dlouhé ulice ví, 
co se sluší a patří. 

Foto poslali: Manželé
Kopečtí z Dlouhé ulice.

SLEČNA ELI


