
Pro předplatné Staroměstských novin volejte 777-556-578

tel.: 800-111-333
Bezplatná linka městské části Praha 1

Volejte vaše stížnosti, podněty a přání
www.praha1.tv

Radniční vysílání       sledujte na

e-mail: tv@praha1.cz tel.: 777777078. Internetová televize Praha 1.

Odbelhal se 
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bez placení 
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ˇStˇastná rodina ze ˇSiroké ulice: 
...a teˇd je nás o tři kluky víc! 

Manželé Pertlíkovi paní Blanka (33) a pan Vladimír (35) a jejich kluci.

rojčata na Starém 
Městě i v celé Praze 
jsou velká rarita. 

„Za posledních šest let, co 
tady pracuji, je to první pří- 
pad,“ řekla Staroměstským
novinám  Radka Jiříková, 
která má na Praze 1 na sta-
rosti vítání občánků. 
Rodiče trojčat, manželé 
Pertlíkovi ze Široké ulice, 
poskytli Staroměstským no- 
vinám exkluzivní rozhovor.  

SN: Kdy jste se dozvěděli, 
že to budou trojčata? 
P: Začátkem pátého mě-
síce nám ještě doktoři po- 
dle ultrazvuku slibovali 
dvojčata. Pak manžel laš-
kovně prohlásil, že je tam 
ještě jeden vetřelec a dok- 
tor opravdu potvrdil troj- 
čata a samé kluky. Tatínek 
byl nadšený, nevadilo by 
mu ani pět kluků.

T

Exkluzivní 
rozhovor3 krát 

hurá!

StaromeStSke}

NoviNy

„Že budou tři, jsme zjistili až v 5. měsíci,“ říká máma.

StaromeStSke 
noviNy

Jiří Suchý, optimista

Kmotr 1. čísla

Když jsme dělali na Kampě 
poslední korektury 1. čísla 
Staroměstských novin, za-
čalo pršet. Vtom se obje-
vil pan Suchý a my si ne-
odpustili: „Zázrak! Suchý 
v dešti!“ A on se zasmál, 
přestože tento vtip slyšel 
určitě už tisíckrát.
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Pokračování na str. 5

VláďaJan
Kája

Str. 3Šéf České filharmonie 
pan Vladimír Darjanin

StaromeStSke 
noviNy

NoviNy pro prahu 1 a okolí

Držíte v ruce nejčerstvější noviny na českém trhu
předplatné 20 Kč

redakce@staromestskenoviny.eu www.staromestskenoviny.euZdarma

Když praha, taK tady

Založeno 
v ordinaci 2010. 

vycháZí vždy 
15. den v měsíci.

Květen 2010 
12 stran 

[ čís.1   [
Pošlete esemesku v ceně

30 Kč
Jako dobrovol. platbu za tyto noviny.  
SMS ve tvaru: SN mezera TRICET 

a pošlete na tel. č. 902 11 30. 
Obratem obdržíte děkovnou potvrzující sms. Cena je vč. DPH. 
Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, info: 776 999 199.

na celý měsíc 
pro Staré 

a Nové Město

Kulturní program 

777-556-578

Inzeráty
Informace o plošné  
a řádkové inzerci  
získáte na tel. čísle

Ke dni 15. května je na účtě:
pod záštitou Petra Hejmy

Společný 
projekt

pro lidi s mentálním postižením 
ze studia Oáza na Malé Straně

 Více o charitě najdete na str. 6

9 986 Kč
č.ú.: 5278419001 / 5500

Veřejná sbírka

StaromeStSke noviNy

Válka s ministrem kultury

Str. 11

1.
čís

lo 
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Výpověď!

Ochutnávka 
na straně 9

Nové Pivo 15° 
zdarma

Máma Táta
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Petr Skála, 
orlojník 
Staroměst. 
orloje
Nejhlubší 
symboliku má 
určitě Smrtka. 
Nejpodstat-
nější částí je 
astrolab.

Anketa: Kdo je na orloji nejslavnější?

Magdaléna 
Dietlová,
moderátorka 
a novinářka
Geniální 
orlojář mistr 
Hanuš. Radní 
jeho talent 
rozpoznali  
a oslepili ho.

Tomio 
Okamura, 
tisk. mluvčí 
cestovek 
Japonci si na 
orloji nejvíc 
fotí Smrtku, 
jak tahá za ten 
zvoneček. To 
je zaujme. 

Jiřina 
Pavlíková, 
restaurace 
U Zlatého lva
Mě nejvíc 
baví zlatý 
Kohout, co 
ukončuje 
představení 
apoštolů.

Josef 
Vaňásek, 
policejní 
rada
To ví z naší 
mordparty ze 
Čtyřky i pan 
Bouše. Inu, 
je to Smrtka, 
pánové. 

Počasí  výhled

22+
Na konci května se oče- 
kávají přeháňky a bouřky, 
ale začátek června má být 
pěkně zalitý sluncem.

Máte v ruce první číslo 
Staroměstských novin. 
Staré Město je na Praze 1.
Staroměstský orloj se za 
jeden týden zpozdil o jed-
nu vteřinu. Viz str. 4.

1 

   Úvodník

Ondřej 
Höppner, 
šéfredaktor

Vítejte ve světě 
Staroměstských 

novin
a druhé straně řeky už 
své noviny mají: Malo-
stranské noviny záhy do- 

plují ke svému 10. číslu. 
Protože jejich obliba před-
čila očekávání, rozhodli jsme
se vydávat i noviny pro tu 
stranu řeky, na které teď zřej-
mě právě čtete tento krátký 
úvodník.
Staroměstské noviny jsou dů-
sledně nepolitické, protože
vědí, že politici přicházejí 
a odcházejí, na rozdíl od apo-
štolů, kteří se točí v kruhu. 
Noviny jsou zdarma (jinak to 
asi ani nemá smysl), rozvá- 
ženy měsíčně poštou do všech 
schránek na Starém a části 
Nového Města a dalších praž- 
ských čtvrtí. Vzadu je seznam
odběrních míst, kde je dosta-
nou i ti, kteří tu nebydlí. 
Myslíme si, že Staroměstské 
noviny jsou nejlepší noviny 
na trhu a děláme vše pro to, 
abyste s tím souhlasili.

N

Nové zprávy ze 
Starého Města
Volby 2010: 

Jak to vypadá?
Podle posledního průzkumu 
agentury STEM  to v celé Pra- 
ze (3. 5.) vypadá v % následov-
ně  (údaj v závorce je výsledek 
z Prahy 1 z roku 2006): 
ODS 23,5 (51,7), TOP 09 
19,5 (-), ČSSD 19,5 (11,7), 
VV 16 (-), KSČM 7 (4,7).  
Volby do zastupitelstva Pra-
hy 1 budou 15. a 16. 10.   

Číslo měsíce

Ulomená ruka Hvězdáře: 
Pachatel stále na útěku

Těžkým košem z pěti 
metrů trefil 21. 4. sochu 
Hvězdáře na orloji výtrž-
ník z party cizinců.
Policie šla po jeho stopě 
podle kamer, ale zřejmě 
ujel nočním autobusem. 
Podle záběrů a výpovědí 
by mohlo jít o Španěla.
Ruka s dalekoholedem 
se zachytila v síti. Odtud 

ji převzal správce orlo-
je Petr Skála.  Opravená 
socha je od 30. 4. zpátky. 

V kavárně v Jindřišské se 
 zřítil strop, hosté utekli
Za plného provozu se zří-
til podhled v kavárně Elite 
Café v Jindřišské ulici. 
Hosté utekli, když zasle- 

chli první praskání. Mno-
zí nestihli zaplatit. Dva 
číšníci byli zraněni. Zří- 
cení vyšetřuje policie.

Parníky do zoo nově z Františku
Vltava - Dva kolesové
parníky, jedna solární loď 
(Elektronemo) a pět moto-
rových lodí Pražské paro-
plavební společnosti vstou- 
pily do 145. sezóny. Nově 
vyjíždí parník do zoo z pří- 

staviště Na Františku. Od 
května víkendy, v červnu 
denně (8 - 18 h za 100 Kč) 
po hodině. U Kampy jez- 
dí lodě na elektřinu (Šárka 
a Libuše). Opravený je his-
torický parník Vltava.

Na Starém Městě 
řádí falešný slepec
Mariánské nám. - V pře-
vleku za slepce prý cho-
dí po Starém Městě muž, 
kterému se říká Tomáš. 
„Nedávno tu byl a už z dál- 
ky mě zdravil,“ řekl Sta-
roměstským novinám za-
městnanec baru Corsair  
v Linhartské ulici.
Pan Tomáš prý dříve na 
vlastní pěst oblečený v te- 
plákové soupravě značky 
Adidas hlídal parkoviště 

před magistrátem na Ma-
riánském náměstí. A vel-
mi úspěšně.
„Byl radostí bez sebe, 
když se mu podařilo ně-
koho chytit,“ prozradili 
SN v baru Corsair. 
Pan Tomáš prý opravdu 
špatně vidí, ale rozhodně 
ne až tak, že by musel no-
sit bílou hůl a černé brýle. 
Ozve se pan Tomáš redak- 
ci a vysvětlí, jak to je? Pražský maraton startoval 9. 5. na Staromáku.

Hvězdář bez ruky

Mrakodrap  
v Truhlářské?
Devítipatrový dům má 
vyrůst v Truhlářské ulici 
č. 8. Místo o šíři cca 6 m 
vzniklo zbořením domu 
při stavbě obchodního 
centra Palladium. Stavět 
se podle radnice Prahy 1 
začne v roce 2011. 

Dopisy čtenářu

redakce@staromestskenoviny.eu
www.staromestskenoviny.eu

Drogy na Senovážném náměstí
Vážená redakce,
v domě na Senovážném 
náměstí se obchodovalo 
ve velkém s drogami. 
Vím to velmi dobře, 
protože bydlím kousek.
Jsem rád, že už je tomu 
učiněna přítrž, protože 
teď už několik dní stojí 
před domem ochranka. 
Dealeři a kupci si podá-

vali psaníčka a peníze 
dírou ve vratech. Kup-
ci byli většinou z okolí 
Hlavního nádraží, kde 
je to chvílemi o život. 
Šlo  zřejmě o největší 
„stanoviště“ široko da-
leko a je možné, že dro-
gu vyráběli přímo ná-
jemníci domu. 

Čtenář 

??

Policie sleduje horkou stopu. Trefit sochu 
košem z 5 metrů, to tu fakt ještě nebylo.

Ruka s dalekohledem

Hod košem na čas

2008, únor: První útok 
2009, květen: Masko-
vaný darebák se věší 
na síť, tím láme ruku 
2010, duben: Výtržník 
trefuje sochu  košem

Útoky na Hvězdáře

...původní název místa, 
kde je teď Truhlářská 
ulice zněl: Na latráně. 

Víte, že...

Čtenářské 
foto

StaromeStSke}NoviNy
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Obecné informace: tel. 1180. 
Policie: tel. 158. Záchranná 
služba: tel. 155. Hasiči: tel. 
150. Městská policie Praha: 
tel. 156.  Policie ČR (Staré Měs-
to): tel. 974 851 220, Bartolo-
mějská 14. Staronová synago-
ga: tel. 221 711 511, Červená.

Důležitá 
telefonní 
čísla

Dva strážníci 
zachránili život

Radnice - Strážníci z Pra-
hy 1 Martin Lang a Michal 
Kutáček zachránili život 
taxikáři, který naboural 
dne 17. 4. na Václavském 
náměstí.  27. 4. za to dostali 
od starosty Filipa Dvořáka 
poděkování a odměnu. 

Muž, co spadl na sv. Václava, nechal 
v nemocnici dluh přes 100 tisíc Kč

Muž se chtěl zřejmě vytáhnout před svou dívkou. Skončil na oparečním sále.

Nové zprávy ze 
Starého Města

Smrt pod 
pěší zónou

Můstek - V tunelu metra 
trasy B mezi stanicemi 
Můstek a Náměstí Repub-
liky skočila pod vlak dne 
2. 5. mladá žena. Na trase 
B se takto předtím zabil 
25. 3. muž na st. Hůrka.

Francouzský 
úspěch Rut 

Nové Město - Žákyně třídy
9. A Rut Habartová ze ZŠ
Brána jazyků suverénně zví- 
tězila v celostátním finále
ve francouzštině. Je to  ús-
pěch celé školy, jejíž žá-
kyně vítězí poslední tři roky.

Předplatné 
Staroměstských novin

redakce@staromestskenoviny.eu
240 Kč za celý rok

ladík (24), který
spadl 14. 4. ze sochy 
sv. Václava na Vác-

lavském náměstí, už byl 
propuštěn z motolské ne-
mocnice.
„Podepsal tu dlužní úpis 
a odjel s přítelkyní,“ řek-
la Staroměstským  novi-
nám mluvčí nemocnice 
Eva Jurinová. 
Přesnou výši dluhu mol-
davského mladíka, pro-
puštěného z nemocnice 
po týdnu (dne 21. 4.), se 
nepodařilo zjistit. Opera-
ce stehenní kosti, které se 
podrobil hned první den, 
přišla na 60 tisíc Kč. Cel-
kově je dluh odhadován 
na nejméně 100 tisíc Kč.
Mladík měl po pádu z pě-
ti metrů zlomenou ste-
henní kost a četné zlome-
niny končetin.
Z nemocnice odešel o ber- 
lích a ofáčovaný v dopro-
vodu své přítelkyně. Ta 

zřejmě byla i svědkyní 
úrazu, ale když její milý 
spadl, utekla.
Mladík vylezl na sochu 
ve tři hodiny ráno zjev-
ně opilý. Chvíli se ky-
mácel před podstavcem 

a dlouze kouřil. Na Vác-
lava pak ale vylezl velmi 
mrštně, jako zkušený ho- 
rolezec. Nahoře si dal další 
cigaretku a popovídal si 
se záchranáři. Když slé-
zal, uklouzla mu noha. 

Fešanda 
ze strany 3

StaromeStSke

NoviNy

Rozpustilá slečna Květa z Pařížské ulice (1910) 
připíjí na zdar 1. čísla Staroměstských novin (2010).

Casanova z Václaváku: Neměl zdravotní pojištění

...se při poslední opravě 
sochy sv. Václava v roce 
2005 uvnitř našlo dělnic-
ké nářadí z roku 1924?

Víte, že...
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Inzertní sleva 50%

StaromeStSke 
noviNy

S radostí oznamujeme, že inzertní plocha ve  
Staroměstských novinách je u příležitosti oslav 
1. vydání Staroměstských novin o 50 % levnější. 
Například toto oznámení (76 x 66,5 mm) je  
k mání za pouhých 1 500 korun místo běžných  
tří tisíc. Nabídka platí pouze do 1. června 2010. 
Více info na adrese www.staromestskenoviny.eu.

Mimořádná nabídka platná do 1. června 2010 

Tel. 777 556 578, inzerce@staromestskenoviny.eu

Petru Hejmovi a jeho 
ženě se narodila dcera.
Eliška Hejmová přišla na 
svět 29. 4. 2010 v 9 hod. ráno  
v porodnici U Apolináře. 
Posíleje podobné fotografie, rádi je uveřejníme.
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Co dělá bagr u Prašné brány?

FaKTa O BOHOUšOVi:
- Jeho rajón je od Staro-
máku po Národní. Často 
bývá k vidění před hospo-
dou U Zlatého tygra.
- Přespával v průjezdu
domu U Bílého koníčka 
(dříve tu hrál např. skla-
datel Bedřich Smetana). 
- Pendrek má z pomláz-
ky, kterou mu daly děti.

Orloj: rekord 
ve zpoždění

Staromák- Orloj se za 
jediný týden zpozdil o ce- 
lou vteřinu. Přišlo se na 
to 30. 4. Tak velké zpož-
dění nikdo nepamatuje. 
Orloj nemá minutovou  
ani sekundovou ručičku.

Nová cesta 
pro vozíčkáře 
u sv. Václava

Václavské nám. - Nový 
bezbariérový přechod do 
prostoru za sochou sv. 
Václava byl slavnostně 
otevřen 30. 4. V Praze 1 už 
 je 15 takových přechodů, 
další dva prý budou brzy 
na Národní třídě. Peníze 
na nový přechod za sv. 
Václavem dala ČSOB 
(jeden milion Kč) a MČ 
Praha 1 (800 tisíc Kč).

Jednou větou
ROSTe počet vloupání do
bytů v centru, takže je tře-
ba si buď dobře zamykat, 
nebo nikam nechodit.
NA STŘELÁKU bude od
července letní kino. Líst-
ky k mání za max. 80 Kč.
DOŽIVOTÍ napařil 21. 4. 
Městský soud na Novém 
Městě vrahu Fidlerovi, 
který uřízl hlavu kumpá-
novi a zahrabal ji listím.
OPRAVA Národního di-
vadla začne v červnu, potr-
vá čtyři roky a bude zavře-
na část Smetanova nábřeží.

Kachna mandarínská
Takhle vyparáděný je 
sameček, když hledá 
nevěstu. Je krotký, ale 

velmi mrštný.

Staroměstský 
atlas zvířat

...za okénky orloje, kde 
se nyní ukazují svatí, byly 
dříve žalářní kobky pro 
urozené vězně?

Víte, že...

Dopisy čtenářu??

Místní  
figurky

StaromeStSke

NoviNy

Převléká se za strážníka, 
aby se cítil bezpečněji
Pořídil si uniformu a plá-
cačku a už nejméně 15 
let organizuje na Staro-
máku turisty a hlídá orloj  
a trhy. Uvádíme komentář 
z YouTube k videu o něm:
„Bohouš! Ten je čím dál 
ošklivější! Občas mu ze 
srandy dáme kus unifor-
my. K Praze patří jako 
Karlův most. Cizinci ho 

dobře znají, je celkem ne-
škodný. Tedy pokud zrov-
na nehází Němce přes zá-
bradlí Karlova mostu do 
Vltavy, nebo si nesplete 
Italku s cikánskou zloděj-
kou a nevyslýchá ji při-
vázanou k zábradlí. Ale 
to už mu v Bohnicích vy-
světlili, tak teď už je cel-
kem krotkej...“ 

 Kde není Bohouš, není pořádek

Vážená redakce,
před Prašnou bránou 
řádí už několik dní bagr. 
Dlažba je vytrhaná, všu-
de zátarasy. Zajímalo by 
mě, kterého chytráka 
tohle napadalo, když za- 
číná turistická sezóna. 
Radost určitě mají i v při- 
lehlé ČSOB, která má 
rozvrtaný vchod.      F.D.
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Graficke 
Studio

ubu@novinypraha.cz

Váš inzerát 
do 

Staroměstských novin 
zpracujeme, vymyslíme, 

oňufáme. 
 2 000 Kč za kus

tel.: 777 556 578

inzerce

POSÍLEjTE DO rE-
DAkce fotky místních 
figurek, postřehy, snímky 
Prahy, tipy na reportáže 
nebo kulturní či jiné akce. 
Též rodinné fotografie ví-
tány.  V případě uveřejně-
ní odměna. Naše adresa: 
redakce@staromestske-
noviny.eu

inzerce
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inzerce

Na vítání občánků letos 13. dubna.

Let vrtulníku 
nad Myslbek 

odložen 
kvůli větru

St. Město - Očekávaný let
vrtulníku nad centrem Pra-
hy s těžkým nákladem byl 
5. 5. odložen kvůli větru.
„Rozhodl o tom kapitán. 
Jde o velmi náročnou ope- 
raci,” řekl SN pan Tomáš 
Kozák z Aerocentra. Vrtul-
ník má na pasáži Myslbek 
dopravit těleso klimatizace. 
Trasa vede přes hustě oby-
dlenou část Prahy, těsně 
míjí Staronovou synagogu 
a nemocnici Na Františku.

Nové zprávy ze 
Starého Města

Složil svršky, 
skočil z mostu
Palackého most - Vzorně 
složil své věci do komínku 
u zábradlí Palackého mos-
tu a skočil dne 27. 4. nahý 
do Vltavy. Policii mladík 
nedokázal vysvětlit proč. 
Byl odvezen na psychiatrii.

Psí mecheche 
na Střeláku

Střel. ostrov - Psi všech ve-
likostí a ras se sešli 24. 4. 
zasoutěžit si v různých do- 
vednostech. Celkem sou- 
těžilo 67, většina voříšků. 
Zvítězil pes Falco Kristý-
ny Beranové (14 let).  Pokračování trojčat Pertlíkových ze str. 1

Staroměstské servírky

SErVÍrKA KATEŘINA z restaurace Hybernia. 
V levé ruce má dvě dobře vychlazená piva Pilsner 
Urquell 12° za 35 Kč a v pravé prázdný džbánek. 
Adresa: Hybernská 7, tel. 224 226 004.

Vyfoť na mobil tajně svou  
servírku a pošli její fotku!

Miss 
pípa

StaromeStSke}
NoviNy

 (Cena MMS: jako běžná MMS. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.)

Vzorové znění MMS: Sn foto miss pipa katerina restaurace 
Hybernia foto poslal fanousek Jarda. MMS pošlete na telefonní 
číslo 605 447 774. (Začátek musí být vždy Sn foto miss pipa.)

Trasa vrtulníku nad městem

Mi-8T Na Františku

nebo na e-mail: staromestskenoviny.eu
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 Monika Höppner

...od roku 1900 se na svě-
tě narodila jediná deva- 
terčata. (Sydney, 1971).

Víte, že...

inzerce
 

 
Zahrady 
Rostliny 

v nádobách. 
Malé městské 

zahrady,  
lodžie, terasy. 

Tvorba 
japonských 

zahrad.  
 

Dalibor Šubrt 
www.hasegawa.cz 
Tel. 739 140 880







 

Cena:
300 Kč

Tričko Malostranských novin 
s matkou Jana Nerudy
Zepředu

Pište na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

„Besser kleine 
als keine!”
Barbora Nerudová, 

matka básníka

Soukromé 
kurzy kreslení

Hodiny malby 
a kresby

Příprava na 
talentové zkoušky
Individuální přístup

Cena a čas 
dohodou.

Jiří Pěkný 
Mobil: 

603 410 959

inzerce

SN: Jaké jste měla těho-
tenství? 
P: V těhotenství jsem 
měla pocit, že jsem bře-
zí vlk.  Ve spánku, když 
jsem se obracela z boku 
na bok, se mi často zdálo, 
že jsem převrácený ná-
klaďák. 

SN: Jak probíhal porod?
BP: Tatínek byl u po-
rodu, šlo o císařský řez 
plánovaný s epiduralem. 
Tatínkovi se to moc lí-
bilo, díval se doktorům 
pod ruce a z jeho pohle-
du bylo za dvacet minut 
hotovo.  

SN: Jak byli kluci velcí 
a kolik vážili? 
BP: Vláďa 1280 g a 36 
cm, Jan 815 g a 33 cm, 
Karel 1320 g a 37 cm.  
V inkubátoru byli asi dva 
měsíce. Tak jsme se  na-
jednou stali trojnásobný-
mi rodiči a máme trojná-
sobnou radost, která nás 
dosud neopustila. 

SN: Pletete si kluky?
BP : Kluky si nepleteme,
každý je jiný podobou 
i povahově. Smějí se 
všichni, když jsou dobře 
naložení.

SN: Jak vypadá váš den? 
Máte k dispozici nějakou 
asistentku, vypomáhají 
prarodiče? Jak dlouho 
třeba trvá než všechny tři 
přebalíte?
BP: Musí se to dělat po-
stupně, jedoho kluka po 
druhém. Přebalíte, a když 
nakrmíte třetího, můžete 
začít znovu. Každodenně 
pomáhá moje maminka  
a tatínek kluků.   

SN:  Plánujete ještě dal-
ší dítě? 
BP: Neplánujeme. Troj-
čata jsou finančně nároč-
ná. Na rozdíl od tří dětí 
po sobě jsou dávky za 
trojčata jako za jedno.

SN: Co byste klukům 
přáli do života? 

BP: Hlavně aby byli 
zdraví a v pořádku.

SN: Díky za rozhovor.
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Dopis paní Olgy Kurzové, ředitelky KC Oáza
Milí spoluobčané,

tudio Oáza, kulturní 
centrum pro lidi s men- 
tálním postižením, síd- 

lí v kouzelném koutě Kam- 
py v Říční ulici u kostela 
Jana Křtitele Na Prádle. 
Jako neziskové občanské 
sdružení, které je zcela 
závislé na sponzorech. 
Lidé s mentálním posti- 
žením mohou v našem 
centru navštěvovat dra-
matické, hudebně pohy- 
bové nebo výtvarné od- 
dělení, lekce angličtiny, 
němčiny, počítačů atd. 
Mezi naše čestné hosty 
patří například pan Vlas-
timil Harapes, herečka 
Marta Vančurová, zpě-
vačka Lucie Bílá nebo 
hudební skladatel Pavel 
jurkovič. 
Protože se Studio Oáza 
potýká s nedostatkem fi- 
nančních prostředků, ob-
racíme se na čtenáře o fi- 
nanční podporu. 
Všem dárcům děkujeme.

Přispějme lidem s mentálním postižením ve Studiu  
Oáza na roční provozní náklady částkou 50 tisíc korun

5278419001 / 5500
Průběžný stav účtu sledujte na www.malostranskenoviny.eu

Společný 
projekt

Transparentní účet pro Studio Oáza

Ke dni 15. května 2010 
byla již na účtě částka: 9 986 Kč

inzerce

inzerce

StaromeStSke

NoviNy

13 Kultura www.maloStranSkenoviny.eu
inzerce

inzerce
Studio Oáza, Říční 6. Telefon je 257-313-008.

Dopis paní Olgy Kurzové, ředitelky kulturního centra Oáza

Petr Hejma, emeritní 
starosta MČ Prahy 1

Pomožme Oáze
Pomožme finančním 
příspěvkem těm, kteří 
naši pomoc opravdu 
potřebují.
Studio Oáza, které pe- 
čuje o lidi s mentálním 
postižením, se nedáv-
no ocitlo v tak svízel-
né finanční situaci, že 
muselo na půl roku 
přerušit provoz.
Složme se na 50 tisíc 
korun pro Studio Oáza  
a pak se rozhlédněme 
kolem sebe, komu je 
dále třeba pomoci. 

Milí Malostraňáci,
také se vám zdá, že se  
z Malé Strany pomalu  
vytrácí její nezaměnitelná 
atmosféra a typické ma-
lostranské figurky? Cítíte 
se tu doma a chcete po- 
moci vytvořit zde domácí 
prostředí i pro druhé? 
Podpořte Studio Oáza. 
Studio Oáza, kulturní 
centrum pro lidi s men-
tálním postižením, sídlí  
v kouzelném koutě Kam-
py v Říční ulici u kostela 
Jana Křtitele Na Prádle. 
Jako neziskové občanské 
sdružení, které je zcela 
závislé na sponzorech. 
Provozujeme kulturní 
a zájmové aktivity vede- 
né profesionálními lek-
tory. Lidé s mentálním 
postižením mohou v na- 
šem centru navštěvovat 
dramatické, hudebně po- 
hybové nebo výtvarné 
oddělení, lekce angličti-
ny, němčiny, počítačů, 
keramiky. 

Mohou se zde učit hrát 
na klavír, flétnu, kytaru 
nebo fotografovat. Vel-
mi úspěšné je také naše 
baletní oddělení. Výsled-
ky naší práce prezen-
tujeme na výstavách, 
máme vystoupení např. 
v divadle ABC, Divadle 
Na Prádle, účastnili jsme 
se filmového festivalu 
Mental power. 
Mezi naše čestné hosty 
patří například pan Vlas-
timil Harapes, herečka 
Marta Vančurová, zpě-
vačka Lucie Bílá nebo 
hudební skladatel Pa-
vel Jurkovič. 
Naše centrum je v pro- 
vozu již od roku 1992 
a je jediným projektem 
svého druhu v ČR.
Protože se Studio Oáza 
potýká s nedostatkem fi- 
nančních prostředků, ob-
racíme se na čtenáře Ma- 
lostranských novin o fi- 
nanční podporu. Všem 
dárcům děkujeme.

Ředitelka Olga Kurzová

Přispějme lidem s mentálním postižením ve Studiu  
Oáza na roční provozní náklady částkou 50 tisíc korun

www.special.cz/oaza

5278419001 / 5500
Průběžný stav účtu sledujte na www.malostranskenoviny.eu

Společný 
projekt

Čtenářky MN se spojily básní 
o magickém parku Kampa 

KDYŽ SI paní Petra Fischer
přečetla báseň paní Emi-
lie Puldové Zahrada úžas-
ných krás o Kampě, hned 
vyrobila uměleckou koláž  
a poslala do redakce MN:

Vážená redakce, 
v posledním čísle Malo- 
stranských novin je krás-
ná báseň paní Puldové. 
Posílám jí koláž, aby vě-
děla, že si její poezie 
našla v mém srdci své 
místo. Jsem ráda, že po 
Malé Straně chodí bás-
níci, kteří reagují na tu 

nepřekonatelnou atmo-
sféru zdejších zákoutí  
a umějí vidět jasným zra-
kem místa, jakoby „turis-
ticky okoukaná“. Jsou to 
lidi většinou nenápadní, 
avšak jejich vnitřní svět 
je bohatý a vzácný.  

Zdraví vás - Petra 
J. Fischer.  

Umělecký koutek

paní Puldová paní Fischer

I MALÉ DĚTI se nad mozaikou v ateliéru stávají velkými umělci.

Mozaika pro radost sobě i druhým
teliér Loukamosaic 
nabízí nečekané zá-
žitky. Stačí  jen projít 

průchodem na Maltéz-
ském náměstí číslo 9 a už 
jste před dvorkem, který 
patří právě k ateliéru.
„Denně od 10 do 18 hodin 
na vás čeká krabička plná 
střípků. Přijďte si vytvořit 
vlastní mozaiku, která se 

pak stane součástí velké 
společné louky,“ zve do 
ateliéru akad. sochař Mi-
chal Bouzek, zakládající 
člen občanského sdružení 
Femancipation.
Krabička obsahuje kromě 
certifikátu a sběratelského 
tisku oblíbené květiny 
jedné z patronek projektu 
Loukamosaic také materiál 

pro dvě mozaiky. Jednu si 
nechá tvůrce, druhou při-
nese zpět do ateliéru. 
Děti z dětských domovů 
a nevidomí mají účast  
v projektu zdarma. Kromě 
toho z každé zakoupené 
krabičky jde 10 korun na 
charitativní účely. Více na: 
www.femancipation.com, 
 nebo na tel.: 777 192 253.

A

Transparentní účet pro Studio Oáza

Ke dni 25. dubna 2010 
byla již na účtě částka: 4 993 Kč
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Petr Hejma, emeritní 
starosta MČ Prahy 1

ak nám přišly na svět 
naše Staroměstské 
noviny! Jsou o de-

vět měsíců mladší sestřič-
kou Malostranských no-
vin, které od počátku ne-
jen Malostraňákům dělají 
radost svým lehce bulvár-
ním satirickým pojetím, 
věrným popisem všeho, 
co se kde šustne, a nostal-
gickou grafikou, která nás 
alespoň na chvíli vrací do 
oné noblesní a romantic-
ké atmosféry První repub-
liky. 

A nejen to, Malostran-
ské noviny chtějí pomá-
hat  těm z Prahy 1, kteří 
pomoc potřebují. 
A Staroměstské noviny se 
k tomu samozřejmě připo-
jují. Před nedávnem jsme 
spustili společný charita-
tivní projekt, v rámci kte-
rého byla zahájena veřej-
ná sbírka na podporu čin-
nosti Studia Oáza z Říční 
ulice, které pečuje o lidi 
s mentálním postižením. 
Dali jsme si za cíl vybrat 
pro Oázu 50 tisíc korun 
a až je vybereme, půjde-
me pomoci dalším potřeb-
ným, které máme v naší 
evidenci. 
Chceme tak dokázat, že  
i v této poněkud nevlídné 
době dokáží lidé pomoci 
jeden druhému. 
Dejte nám i vy námět, 
komu bychom mohli spo-
lečně pomoci. Pojďte s ná-
mi do toho a přispějte, byť 
i malou částkou. Věřte, že 
dobrý pocit z pomoci dru-
hému stojí opravdu za to 
prožít!           

Petr Hejma

Pomožme 
druhým

T

S
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Kronika 
Starého Města
Výročí v dubnu

Josef Mánes

Narodil se 12. května 1820 
v Kozí ulici, pak bydlel 
s bratrem ve Spálené. Au-
tor kalendářní desky na 
orloji. Měl dítě se služkou, 
podléhal panovačné sestře. 
Zemřel 9. prosince 1871.

František Šimáček

Zemřel 5. května 1885. 
Vlastenec, vydavatel, no- 
vinář, propagátor záložen.
Celý život se snažil v tom
německém prostředí mno- 
hem více než ostatní. Na-
rodil se 2. prosince 1834.

Jan Mydlář

Narozen někdy koncem 
května 1572 datum ne-
známé). Nejslavnější kat. 
Sťal na Staroměstském 
náměstí 27 českých pánů. 
Zemřel 14. března 1664 
v Praze ve věku 92 let.

Staroměstské náměstí 548/20,  dům U Bílého koníčka
Julie Kafková, vzorná matka Franze Kafky

Slavné ženy Starého Města

j

JulIE (foto po svatbě) žila v letech 1856 - 1934.

ulie Kafková bydle- 
la do roku 1882 na 
nároží Staroměstské-

ho náměstí a Železné ulice 
(dříve hudební ústav Be-
dřicha Smetany). 
Odtud si ji jako nevěstu 
odvedl Kafkův otec Her-
mann (syn rituálního řez- 
níka). Julie  žila celý život 
ve stínu manžela, pomá-
hala mu v obchodě  (kno-
flíky) a hrávala s ním 
oddaně karty. Při hádkách 
mezi otcem a dětmi, zej-
ména Franzem a jeho ses-
trou Ottlou, tlumila do-
pad otcových výbuchů. 
Přežila svého syna Franze 
Kafku o deset let.

DůM U Bílého koníčka 

Než číšník přinese kafe
Jak vyplnit čas mezi Dobrý den a Sbohem

Otázka: Kde je na Starém 
Městě tento hrob? 
Vaše odpovědi: redakce@ 
staromestskenoviny.eu.
Nápověda: Golem.

Kde to je?

Dejte si inzerát mobilním telefonem
Inzerát pošlete esemeskou v tomto tvaru: Sn mezera inz mezera text inze-
rátu. Esemesku pak pošlete na číslo: 900 11 30. Cena jedné sms je 30 Kč.
Max. rozsah: 100 znaků. Uveďte též kontakt na sebe, kvůli odpovědi. 

HLEDÁME paní nebo sleč-
nu na úklid a hlídání dětí. 
Tel.:  777 556 578, Monika. 
NABÍZÍM zhotovení gra-
fických návrhů pro tisk, ilu-
strace a daší grafické práce. 
Tel.: 603 410 959, Jirka.
SOUKrOMé kurzy kre-
slení. Příprava na talentové 
zkoušky. Cena a čas doho-
dou. Tel.: 603 410 959, Jirka.

HLEDÁM k pronajmutí byt
na Starém Městě,  2+kk nebo 
2+1, nekuřák, vztah k umění, 
tel.: 776 872 987, Karel. 
Zn.:  Nájem do 12 tisíc Kč.
VYMĚNÍM byt na Starém 
Městě 60 m čtverečních za 
větší ve stejné části Prahy. 
Nabídky volejte na tel. číslo: 
605 356 086. Zn.: Seriózně.
SHÁNÍM prostory k pronaj-

mutí na prodejnu o velikos-
ti max. 20 metrů čtverečních 
na Starém Městě a okolí. Te-
lefon: 608 179 654, Roman.
NABÍZÍM řemeslné práce.
Rychle a levně. Můj telefon: 
773 918 132.
PrONAjMU zařízenou gar-
soniéru v Horních Měcholu-
pech za 8200 Kč včetně po-
platků. 602 175 781, Lukáš.

. Vzorový sms inzerát: Sn inz Hledam atraktivni zenu, ktera by me financne zabezpecila, abych 
mel cas na vlastni tvrobu. Zn. Stesti ve dvou. Kontakt: pekny@chello.cz

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Naučím vás 
francouzsky!

773-098-666
Volejte Gautierovi

Rodilý mluvčí  
Cena a čas dohodou 

Pro začátečníky  
i pokročilé

Pošlete esemesku v ceně

30 Kč
Jako dobrovol. platbu za tyto noviny.  
SMS ve tvaru: SN mezera TRICET 

a pošlete na tel. č. 902 11 30. 
Obratem obdržíte děkovnou potvrzující sms. Cena je vč. DPH. 
Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, info: 776 999 199.

Čestné 
občanství

Čestné občanství Prahy 1 
obdržel architekt Josef 
Hyzler (nar. 1923). Za-
sloužil se o obnovu mno-
ha zámků a kostelů, napří-
klad kláštera Anežky Čes-
ké. Byl 7 let předsedou 
Klubu Za starou Prahu.

0pravy Myslíkovy 
a Spálené ulice

Karlovo nám. - Probíha-
jí opravy Myslíkovy ulice 
(nyní před budovou Měst-
ského soudu). Dokončeny 
budou až 30. 8. slavnost-
ním dlážděním chodníků.

Z golfisty se 
vyklubal zloděj
Hybernská - Policie zatkla
muže, jehož auto kontro- 
lovala kvůli poškozené 
značce. Na první pohled 
slušný mladík s golfový-
mi holemi v kufru se ale 
záhy proměnil v pěkné 
číslo. Neměl řidičák (již 
dříve zabavený), golfové 
náčiní v ceně 150 tisíc Kč 
bylo kradené a ještě měl  
u sebe 500 falešných pěti-
tisícovek (údajně reklam-
ních). Hrozí mu 6 let basy.

TiRÁŽ - Staroměstské noviny č. 1 / květen 2010. Vydavatel: 
Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Tisk na recyklovaném 
papíře. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. Kultura, inzerce: Monika  
Höppner. Foto: Studio Ubu, archiv. Příjem inzerce: tel. 777 556 578,
inzerce@staromestskenoviny.eu. Výroba inzerátů: Studio Ubu. MK
ČR E 18554. Kontakt: redakce@staromestskenoviny.eu.
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K Kulturní pruvodce: 
hudba, divadlo, výstavy
od 15. května
do 15. června

Posílejte kulturní tipy
na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

Výstava - Do 29. 5., otevřeno po - so od 10 do 18 h,
zdarma - JiTKa VÁLOVÁ: JiTKa VÁLÍ - LiTÉ
KRESBY - Galerie VŠUP, nám. Jana Palacha 80 
-  2007 - 2010 a kresby záznamů hudby z 60. let

Divadlo - So 15. a ne 30. 5. v 19.30 h - KRuTO-
DiVaDLO: VaŘENÝ HLaVY - Rock Café, Národ-
ní 20, tel.: 224933947 - Perníková pohádka pro 
dospělého diváka. Více krutodivadlo.cz.

Divadlo - So 15., po 24. a st 26. 5., a st 2. a čt 3. 6.
v 19.30 h - CO SE STaLO, KDYŽ NORa OPUS-
TiLa MaNŽELa - ND, Nová scéna, tel.: 224 931 
482 - Hra E. Jelinek plná ironie a sarkasmu.

Divadlo - Po 17. 5. v 19.30 h - DIVADlO SEN-
TiMENT: BOŽSKÁ KOMEDiE 3 - Rock Café, 
Národní 20, tel.: 224933947 - Zeus se rozhodne 
najít svého nástupce. Info: www.sentiment.cz. 

Balet - dětem - So 22. 5. v 14 h - ZlATOVlÁSKA 
-  Stavovské divadlo, Ovocný trh, tel.: 224 901 448 
- Balet na motivy známé pohádky. Režie: O. Ha-
velka. Hudba: V. Franz. Choreografie: J. Kodet.

Koncert - So 22. 5. v 21 h - JuWANA JENKINS 
& TONNY BluES BAND - Blues sklep, Liliová 10, 
Praha 1., tel.: 774 624 677 - Kapela hrající skvělé 
blues se zpěvačkou Juwanou Jenkins. 

Opera - So  22. 5. v 19 h a po 14. 6. v 11 h - 
aNTONÍN DVOŘÁK: RUSaLKa - Státní opera 
Praha, Legerova 75, Praha 1, 224 227 266 -  Režie: 
Zdeněk Troška. 

Divadlo - St 19. 5. v 19 h - BlACKBIRD - 
Divadlo Kolowrat, Ovocný trh 6, tel.: 224 901 448 
- Setkání muže a ženy, které kdysi pojila velká 
láska a za kterou muž zaplatil vězením.

Divadlo - dětem - Čt 20. 5 a út 1. 6. v 18 h - 
ČERTůV šVaGR - Minor, Vodičkova 6, Malá scéna
- Představení divadla ANPU, výtvarná loutkovo - 
činoherní pohádka na motivy Boženy Němcové. 

Laterna magika - Pá 21., so 22., ne 23. 5. v 20 h -
GRaFFiTi - ND, Nová scéna, Národní 4, Praha 1,
tel.: 224 931 482 - Dynamická animace obrazu  
a moderní choreografie v napínavých příbězích. 

Divadlo - Čt 20., pá 21., út 25. 5. a so 5. 6. v 19 h 
a ne 23. 5. a po 31.5. v 19. 30 h - SluHA DVOu 
PÁNů - Národní divadlo, Ostrovní 1, tel.: 224 901 448  
- Komedie s Truffaldinem v podání Mirka Donutila. 

animovaný film - Pá 21. 5. v 20 h - OZVĚNY aNi-
FESTu - Rock Café, Národní 20, tel.: 224 933 947
- Óda na radost - výběr ze současné evropské 
animace. Vstup dobrovolný. 

Divadlo - dětem - St 19. 5 v 18 h 
- ZAHRADA - Minor, Vodičkova 6,
Malá scéna, tel.: 222 231 351 - 
Trnkovo Zahrada a v ní pět malých 
kluků a jedna velká fantazie. Hraje 
Dismanův rozhlasový dětský soubor.

Zahrada

Divadlo - dětem - Pá 21. 5. v 18 h - 
O šÍPKOVÉ RůŽENCE - Minor, Vodič-
kova 6, Malá scéna, tel.: 222 231 351 
– Hradecké divadlo u Staré herečky 
uvádí loutkové představení klasické 
pohádky. Vhodné pro děti od 3 let.

O šípkové Růžence

105 MINuT V pOHYBu. Zleva: S. Postlerová, M. Höppner. K. Janečková.

Šampionky: Tři ženy běží o život
Tři ženy běží maraton. Jed- 
na poprvé, druhá je uzná-
vaná šampionka, třetí vete- 
ránka běžící naposledy. 
Jsme svědky závodu od 
startu až do cíle. Herečky  
na jevišti stále běží a při- 
tom se, ve své snaze vy- 
hrát, dostávají do nejrůz-
nějších situací. 

Zpočátku velmi komedi- 
ální text tak v druhé polo- 
vině hry získává filosofic- 
kou rovinu.
Čím je představení pro 
neustále běžící herečky 
náročnější, tím je pro di- 
váka atraktivnější. 
Autor: C. Confortes. Pře-
klad: J. Neumann. režie: 

J. Janeček. Hrají: S. Pos-
tlerová / P.   Rychlá, K. Ja- 
nečková, Z. Katolická / M. 
Höppner a též M. Malátný, 
zpěvák skupiny Chinaski. 
Hudba: M. Jelínek. 
Uvádí Studio Saint Ger-
main klubu Rock Café. 
Vstupenky 210 Kč, pro 
studenty a seniory 150 Kč. 

23. 5. neděle v 19 h Rock Café, Národní 20, tel.: 224 933 947

Náš 
tip

StaromeStSke}

NoviNy

Dobrovolní 
hasiči mají
klubovnu
Kozí ulice - Dobrovolní 
hasiči Prahy 1 mají novou 
klubovnu, a to U milosrd-
ných 14 s vchodem do 
Kozí. „Klubovnu jsme si 
opravili a pořídili tabuli 
na křídu,” uvedl Vladimír 
Krištof, starosta hasičů. 
Blízko je náplavka, kde je 
možné provádět výcvik.
„Výzdobu uděláme z fotek, 
a tak,” doplnil Krištof.SBOR dobrovolných hasičů slaví na střeše vozu.

VŠup

Když šňupat, 
tak v sadu

Vrchlického sady - Nar-
komani mají nově vyhra-
zený prostor ve Vrchlic-
kého sadech u Hlavního 
nádraží. Tam prý mohou 
brát drogy pod dohledem 
policie. S revolučním ná-
vrhem přišla radnice.

...měl spisovatel Jaroslav 
Vrchlický (1853 - 1912), než 
si nechal narůst plnovous, ve 
své době rekordní knír (15 cm). 

Víte, že...

3 Zpravy www.maloStranSkenoviny.eu

Obecné informace: tel. 1180. 
Policie: tel. 158. Záchranka: tel. 
155. Hasiči: tel. 150. Policie ČR
(Malá Strana): tel. 974 851 730 
(služba 24 hodin denně), vedoucí: 
tel. 974 851 731. Vlašská 3.
Nemocnice pod Petřínem: tel.
257 197 111, Vlašská 36. Měst-
ská policie Malá Strana: tel. 
257 533 117. Letenská 23.

Důležitá 
telefonní 
čísla

Nálepův kos- 
monaut přijat

Nový Svět - První muž na 
měsíci Neil Armstrong 
má zájem o svou sochu 
od pana Josefa Nálepy. Je 
připravena k transportu.

Poslední roky žila v komurce, 
kde zemřel její manžel Ivo

SLÁVKA Budínová ve filmu pokus o vraždu (1973).

inzerce

Velké zprávy
z Malé Strany

Zvonky pro  
vozíčkáře

Malá Strana - Na někte-
rých obchodech byly 
umístěny zvonky pro vo-
zíčkáře. V prodejnách, 
kde je obtížný přístup, 
bude možné je obsloužit 
přímo na ulici. 

Dětský vláček 
za hubičku

Žofín - Na Žofíně jezdí 
od 11. dubna populární 
vláček Český lvíček. 
Bude v provozu od středy  
do neděle. Dětský lístek 
stojí 10 Kč, pro dospělý 
doprovod je zdarma. 

Inzerát 
vám vytvoříme

inzerce@malostranskenoviny.eu
tel.:777 556 578

ila nejraději šam-
paňské, koňak a bí- 
lé víno. Později mí- 

chala šampaňské s fran-
couzským koňakem. 
„Ochutnejte, tohle se pije 
v Paříži, říkávala,“ vzpo-
míná lékařka Blanka Sei-
fertová. „Nechtěla do ne�
mocnice, protože věděla, 
že tam jí nenalijí.“
Herečka plně propadla al-
koholu po smrti manžela 
(zemřel na Vánoce roku 
1994). Poslední tři roky pila 
tak, že často padala na zem. 
Dům U Bílé botky na 
Kampě, kde žila s režisé-
rem Ivo Tomanem a kde 
zemřeli její rodiče, od he-
reččina skonu chátrá.
Zpočátku ho obývala celý, 
měli s manželem ložnici  
v prvním patře.
„Pak už do patra necho�
dila a na sklonku života 
takřka neopouštěla malou 
místnost, kde zemřel Ivo,“ 
říká lékařka. 

V roce 2002, dva týdny 
poté, co herečka zemřela 
v nemocnici pod Petřínem 
na vyčerpání organismu, 
přišla povodeň, zaplavila 
celé přízemí domu a doko-
nala dílo zkázy.
Po její smrti se rozhořel 
mezi pozůstalými boj o ma- 
jetek. Šlo o dům, vzácné 
obrazy a starožitný náby-
tek, celkově o sumu odha-
dovanou na 60 milionů ko-

run. Spor mezi dvěma pří-
buzenskými větvemi (po-
tomci hereččina nevlast-
ního bratra a příbuzní její 
sestřenice) vzal nečekaný 
obrat, kdy se objevil staro-
žitník Rudolf Příhoda. 
„Do nemocnice, kam byla 
převezena měsíc před smrtí, 
za ní pan Příhoda sice cho�
dil, ale když o něm před�
tím mluvila, vždycky říka�
��: Starožitník. Tedy ne:

Rudolf, jak by se dalo oče�
kávat,“ říká lékařka.
Slávka Budínová vlastnila 
obrovský majetek, ale ne-
měla stálý příjem a mohla 
trpět finanční nouzí.
„Měla peníze nárazově, 
chvíli nebylo ani na víno 
a pak si najednou platila 
zahradníka, aby jí stříhal 
růže,“ vzpomíná lékařka.
Herečka často vyprávěla 
podivnou historku o tom, 
že když spí, chodí k ní do 
domu zloději a strhávají jí 
obrazy ze zdi.
Starožitník Příhoda byl 
údajně zapleten do přípa-
du, kdy nahlásil krádež ob-
razů, a pak se prý ukázalo, 
že díla sám tajně prodal. 
Je možné, že prodával také 
obrazy paní Budínové? Že 
mu dlužila peníze? 
Pana Příhodu se nám zatím 
sehnat nepodařilo, ač bydlí 
nedaleko na Janáčkově ná-
břeží. Ozve se, aby podal 
vysvětlení?

Pokrač. ze str. 1

Slečna Bezděka Jíchová (21) při slavnostním 
otevření petřínském lanovky v roce 1891.

Fešanda 
ze strany 3

Malostranske}
noviny

P

ArmstrongNálepa

Cena:
300 Kč

Tričko Malostranských novin 
s matkou Jana Nerudy
Zepředu

„Besser kleine 
als keine!”
Barbora Nerudová, 

matka básníka

K mání na bále MN 13. května v Tyršově domě!

Dívko, dívko rozmilá 
chytíme si motýla 
protože je květen

(pak ho dáme dětem).
Vopičkova velejemná. 

Jemnější než 
velbloudí pysky.

Tržiště 11, Malá Strana, 
tel.: 602 280 835. Otevřeno: 
11 - 23 h. Víkendy 13 - 23 h.

Kafírna U svatého Omara

Rozhovor se sousedem Slávky 
Budínové panem Janem Slová-
kem najdete v příštím čísle. 

Fo
to

: a
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v
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Máte tip do této rubriky? Volejte 605 216 143

Restaurace Kolkovna,
V Kolkovně 8
Atmosféra jako ze začátku 
minulého století,  pivo  -  vý- 
borná Plzeň. Otevřeno denně 
od 11 do 24 h. Denní menu 
- polévky za 45 Kč,  hlavní 
jídlo za 95 Kč. Zahrádka.

tipy na místní podniky, 
kam je určitě třeba zajít3

Staropramen 10° za 29 Kč, 
Granát a 0,3 l Stella Artois 
taky za 29 Kč. Otevřeno den- 
ně od 19 do 2.30 h. Denně 
živá hudba až do půlnoci,  
k jídlu hermelín a tak.

Gotické klenby ze 14. sto-
letí, chodil sem sv. Václav. 
Skvělý výběr vín. Polední 
menu: Polévka za 30 Kč, 
hlavní jídlo kolem 100 Kč. 
Pivo Budvar za 38 Kč.

Klub Blues sklep,
Liliová 10

Restaurant U Zlatého 
lva, Ovocný trh 17

Foto z oblíbené hospody pošlete na e-mail redakce@starometskenoviny.eu nebo mobilem 
za cenu běžné MMS na tel. č. 605 447 744 ve tvaru: Sn mezera foto mezera název hos-
pody a kdo foto posílá. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Franz Kafka: Proměna /I./
Seriál Staroměstských novin

Něco o této povídce: Franz Kafka ji napsal v němčině  
(Die Verwandlung) za 14 dní v prosinci roku 1912, tedy 
ve svých 29 letech. Hlavní hrdinou je obchodní cestující 
Řehoř Samsa, který se jednoho rána probudí jako velký 
brouk. Jeho první starostí je, jak brouk půjde do práce.  

Jejda! Co si kdo koupí 
od brouka? Kdo mu 
uvěří? a co bylo na tom 
obraze nad stolem?

Dozvíte se příště! 

Franz Kafka (1883 - 1924) spisovatel,
rodák ze Starého Města. Mnozí ho ozna- 
čují za depresivního autora, on sám 
sebe vnímal spíše jako humoristu.

K

Probuzení do říseˇ 
velkého hmyzu

dyž se Řehoř Samsa 
jednou ráno probudil 
z nepokojných snů, 

shledal, že se v posteli 
proměnil v jakýsi ne- 
stvůrný hmyz. Ležel 
na hřbetě tvrdém jak 
pancíř, a když tro-
chu nadzvedl hlavu, 
uviděl své vyklenuté, 
hnědé břicho rozdělené ob- 
loukovitými výztuhami, na 
jehož vrcholu se sotva ješ-
tě držela přikrývka a tak tak 
že úplně nesklouzla dolů.
Jeho četné, vzhledem k ostat- 
nímu objemu žalostně ten-
ké nohy se mu bezmocně 
komíhaly před očima.

Co se to se mnou stalo? 
Pomyslel si. Nebyl to sen. 
Jeho pokoj, správný, jen 
trochu příliš malý lidský 
pokoj, spočíval klidně me-
zi čtyřmi dobře známými 
stěnami. Nad stolem, na 
němž byla rozložena vyba-

lená kolekce vzorků 
soukenného zboží - 
Samsa byl obchodní 
cestující - visel obrá-
zek, který si nedáv-
no vystřihl z jedno- 

ho ilustrovaného časopisu  
a zasadil do pěkného po-
zlaceného rámu. 

Seriál

StaromeStSke

NoviNy

Kdo je Kdo
Na Starém Městě

Leo Pavlát

V čele Židovského muzea, 
které spravuje pět syna-
gog,  je od jeho navrácení 
Židovské obci roku 1994. 
Narozen 1950, dvě dcery.

Ředitel Židovského muzea

Pošlete esemesku v ceně

30 Kč
jako dobrovolnou 

platbu za tyto noviny.

Obratem Vám přijde děkovná potvrzující sms. 
Cena SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje firma ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

902 11 20

jak na to:  Naťukejte 
do mobilu tuto esemesku:

Sn mezera tricet
a pošlete na telefonní číslo

H. Dundrová (vpravo)

inzerce

od 17.5. do 11.6. od 14 do 18 h. 
Restaurace Ferdinanda, roh ulic 
Opletalova a Politických vězňů

Nový produkt pivovaru 
Ferdinand 15° světlý 
ležák Ferdinad d´Este

Ochutnávka zdarma: 

Dosud pivovar 
vyráběl celkem pět 
druhů piv. Jsou to 
jednak piva světlá 
10°, 11°, 12°, dále 
tmavý ležák 11°  
a polotmavý ležák 13°  
s názvem Sedm kulí. 

Nové 
pivo
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K Kulturní pruvodce: 
hudba, divadlo, výstavy

Posílejte kulturní tipy
na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

Divadlo - Ne 23. 5. v 14 h - BaBiČKa - Národní 
divadlo, Ostrovní 1, Praha 1 - Hra na motivy románu 
Boženy Němcové. V hlavní roli Vlasta Chramostová. 
Režie: J. A. Pitínský.

Divadlo - Po 24. 5. v 20 h - FaJT, PRaCHaŘ, NE-
BESKÝ: NEÚPLNÝ SEN - POSLEDNÍ PŘEDSTa-
VENÍ - Roxy / NoD, Dlouhá 33 - Faustovská vize 22. 
století Hrají: D. Prachař, L. Trmíková.

Divadlo – Po 24. a st 26. 5., čt 10. 6. v 19 h - 
CABARET VIAN - CAMI - Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 
39, tel.: 221 778 629  - Kabaretní večer s konzumací 
vybraných nápojů, šansonů a minidramat.

Muzikál - Út 25. a ne 30. 5, ne 13. a út 22. 6. v 20 h
- PORNOHVĚZDY -  Roxy / NoD, Dlouhá 33 - Muzi-
kál o práci všech prací! Hrají: J. Nosek, J. Prachař 
a další. Texty písní: P. Kolečko. Režie: T. Svoboda.  

Divadlo - Čt. 27. a so 29. 5. v 19 h - TARTuFFE 
GaMES - Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5, 
tel.: 222 868 868. - Kdo se tváří jako přítel, nemusí 
být přítelem. Titulní role: P. Liška.

FRiNGE FESTiVaL - Pá 28. 5. - so 5. 6. - Devátý
ročník mezinárodního uměleckého festivalu v roz- 
ličných pražských divadlech. Podrobnosti najdete  
na www.praguefringe.com/2010. 

Divadlo -  Ne 30. 5. a ne 13. 6. v 19 h - MAŠKA-
RÁDa ČiLi FaNTOM OPERY - Divadlo v Dlouhé,
Dlouhá 39, tel.: 221 778 629 - Maškaráda čili 
Fantom Opery. Šou musí pokračovat! 

Divadlo - 31. 5. a 10. 6. v 19. 30 h - DETEKTOR LŽi
- Divadlo v Celetné, spolek Kašpar, Celená 17, tel.: 
222 326 843 - Žena si domů pozve hypnotizéra, aby 
zjistila, kam si její muž schoval peníze.

Divadlo - St 26. a po 31. 5., út 15. 6. v 20 h
- HRa MaRTiNa KOMÁRKa: STa-
RÝ NÁCEK - Roxy / NoD, Dlouhá 33
- D. Matásek v roli norského spisovatele 
K. Hamsuna. Režie: M. Učík (Bohnická 
divadelní společnost).

Starý nácek

Divadlo - Po 7. a so 19. 6. v 19. 30 h 
- MOJE STRAŠIDlO - Činoherní klub, 
Ve Smečkách 26 - Příběh o lásce a ne-
návisti až za hrob. Režie: M. Čičvák. 

Moje strašidlo

Co nového za vodou
NoviNy pro prahu 1 a okolí

vycháZí vždy 1. den v měsíci

maloStraNSke}
NoviNy

Nová fakta o smrti 
Slávky Budínové

Kampa - Osobní lékařka 
slavné herečky MUDr. 
Blanka Seifertová zpo-
chybňuje Budínové závěť. 
Když ji podepisovala, zřej-
mě nevěděla, co dělá.

Nejstarší Malostraňák 
pan Houška (96 let) 

Malá Strana - Bývalý 
boxer muší váhy a nyní 
šachista pan Houška vy-
práví o svém dětství na 
Malé Straně.

rAK (22.6.-22.7.)
Hvězdy přejí cestování  
a delším výletům. Vyměň- 
te nebo přikupte si zámek.
LEV (23.7.-22.8.)
Jste plni nadšení a doká-
žete snést velkou pracovní 
zátěž. Nejvyšší čas vzít si 
dovolenou.
PANNA (23.8.-22.9) 
Velmi uvolněná nálada, 
raději nejezděte do ciziny. 
VÁHY (23.9.-23.10.) 
Díky své výřečnosti se do-
zvíte mnoho zajímavých 
 informací.
ŠTÍr (24.10.-22.11.)
Velmi jasné myšlenky. 
Vaším atributem je vítr.
STŘELEC (23.11. 21.12.)
V lásce je to vachrlaté. Pro- 
to raději nedělejte prudké 
pohyby.

KOZOrOH (22.12.-20.1.)
Rutinní milostné vztahy 
dostávají romantický ná-
dech. Přeje vám štětstí.
VONDÁŘ (21.1.-20.2.) 
Trvejte na svém, ale roz-
hodně se o nic nesázejte. 
Hrozí nečekaná chudoba.
rYBY (21.2.-20.3.)
Konečně zjistíte, kolik 
pravdy je na rčení Mlčeti 
zlato, připadně Tichá 
voda břehy mele.
BErAN (21.3.-20.4.)
Nutná obezřetnost při 
koupi sandálů. Pro další 
běh událostí to může být 
klíčový moment.
BýK (21.4.-21.5.)
Je třeba dávat dárky, čím 
víc, tím líp. Mohou to být 
maličkosti, nejlépe vyho-
vuje květina nebo kniha.

Blíženci (22.5.- 21.6.)
Blíženci jsou šesté zna-
mení, sv. Barnabáš šestý 
apoštol zleva. Na orloji je 
s lebkou a papyrem. Naro-
dil se na Kypru, přátelil se 
s apoštolem Pavlem a dělal 
mu něco jako asistenta. Byl 
ukamenován. Jako patrona 
jej uctívají tkalci a bednáři.  apoštol Barnabáš

Horoskop podle Hanuše
Apoštol napoví, co vás čeká a nemine 

od 15. května
do 15. června

www.malostranskenoviny.eu

Odběrní místa MN najdete na 
www.malostranskenoviny.eu

inzerce

omoc mentálně posti-
ženým může vypadat 
různě. Osobně považu-

ji za tu nejpřínosnější formu, 
když se oni sami mohou ak-
tivně začleňovat do společ-
nosti.
I proto jsme na dobu tří mě-
síců podpořili částkou 150 ti-
síc Kč projekt občanského 
sdružení Entincelle, které 
mentálně postižené zapojí do 
úklidu mnoha ulic a chod- 
níků v Praze 1. 
S projektem jsou dobré zku-
šenosti z Kladna. Vybraná 
místa v Praze 1, možná i ko-
lem vašich domovů, budou 
uklízet klienti Domova soci-
álních služeb Vlašská.  
Doufám, že budete s jejich 
prací spokojeni  stejně jako 
oni, když získali práci, o kte-
rou je pro ně na pracovním 
trhu nouze.
Exkl. pro SN Filip Dvořák,  

starosta MČ Praha 1

Práce pro 
postižené

P

Výstava - Do 30. 6., otevřeno: út až ne 9 -17 h
- PaTŘiČNÝ a HOSTÉ: O DŘEVĚ - Národní země-
dělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 - Výstava Mar- 
tina Patřičného. Info: www.nzm.cz.

Klaunérie – So 5. a ne 6. 6. - BaCHa, aŤ VÁS NE-
pOlEJu - Park PL Bohnice v rámci festivalu Mezi
ploty - Vodní klaunérie Bohnické divadelní společ-
nosti. Info: www.bohnicka.cz, tel.: 773 581 255.

Koncert - So 29. 5. v 20 h - HELiGONKa JaRDY 
MašTaLÍŘE - Cafe Na Dně, Areál Šeberák, 
K Šeberáku 1538/1,2, tel.: 734 418 371 - Hraje duo 
Maštalíř. Info: www.seberak.cz. 

Kulturní tipy mimo hranice Prahy 1

Divadlo - Pá 28. 5. , po 14. a čt 24. 6. v 19. 30 h - 
U KOČiČÍ BaŽiNY - Činoherní klub, Ve Smečkách 
26, tel.: 296 222 123 - Hra autorky Mariny Carr, 
která originálně využívá prvků řecké tragédie. 

Fringe

Starosta Filip Dvořák
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Výpověď mu dal jeho před-
chůdce a odstupující ministr 
kultury Václav Riedlbauch.

NADJA MICHAEL, německá 
sexy sopranistka

EVA URBANOVÁ,
sopranistka

ELIAHU INBAL, 
šéfdirigent (Izrael)

TABEA ZIM-
MERMANN, 
viola

JOSHUA BELL, 
hvězdný houslista  
z USA, nový idol 
mládeže 

DMITRIJ HVOSTOROVSKIJ,  ruský 
barytonista (závěr sezóny 2011) 

LANG LANG, klavírista

Šéf České filharmonie 
V. Darjanin odvolán

Vladimír Darjanin Václav Riedlbauch

Odvolat někoho z titulu své funkce tři týdny před 
volbami, to už chce osobní důvody. Odvolaný ředitel 
České filharmonie Vladimír Darjanin ale bojuje dál, 
na ministra kultury podává ČF trestní oznámení.
Také orchestr se staví na Darjaninovu stranu, od-
mítá koncertovat a podepisuje petice. Situace v ČF  
v době uzávěrky tohoto čísla není dořešena.
Důvodem sporu těchto dvou mužů je mimo jiné 
audit, který si nechal udělat pan Darjanin po svém 
nástupu před necelým rokem. Audit ukázal, že pan 
Riedlbauch dělal ve své funkci šéfa filharmonie 
chyby. Ten se ohradil, že audit je neodborný, zkre-
slený a auditor je diletant.
„Třetinu pracovní doby jsem pak řešil nesmyslné
 výtky ze strany ministerstva,” řekl Staroměstským 
novinám Vladimír Darjanin.    

největších hvězd 
příští sezóny v ČF7

Ředitel České filharmonie představil exkluzivně Staro-
městským novinám své plány na sezónu 2010-11. 
Podle mluvčí ČF na nich nic nemění ani jeho odvolání.

inzerce

Cena:
300 Kč

Tričko Malostranských novin 
s matkou Jana Nerudy
Zezadu

Pište na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

Malá Strana 

by měla být 

větší

Dejte si inzerát mobilním telefonem
Inzerát pošlete esemeskou v tomto tvaru: Sn mezera inz mezera text inze-
rátu. Esemesku pak pošlete na číslo: 900 11 30. Cena jedné sms je 30 Kč.
Max. rozsah: 100 znaků. Uveďte též kontakt na sebe, kvůli odpovědi. 

HLEDÁM ke koupi nebo 
pronájmu malinký byt 25 - 
35 m čtverečních na Malé 
Straně a okolí (Smíchov). 
Robert Bekr, signatář Char-
ty 77. Nekuřák. Tel.: 774 
334 309 (volejte od 12 do 
15 h nebo sms).
NABÍZÍM zhotovení ná-
vrhů a další grafické práce.
Tel.: 603 410 959, Jirka.

SOUKrOMé kurzy kre-
slení. Příprava na talentové 
zkoušky. Cena a čas doho-
dou. Tel.: 603 410 959, Jirka.
HLEDÁM k pronajmutí byt
na Starém Městě 2+kk nebo 
2+1, nekuřák, vztah k umění, 
tel.: 776 872 987, Karel. 
Zn.:  Nájem do 12 tisíc Kč.
VYMĚNÍM byt na Starém 
Městě 60 m čtvečních za 

větší ve stejné části Prahy. 
Nabídky volejte na tel. číslo: 
605 356 086. Zn.: Seriózně.
SHÁNÍM prostory k pronaj-
mutí na prodejnu o velikos-
ti max. 20 metrů čtverečních 
na Starém Městě a okolí. Te-
lefon: 608 179 654, Roman.
NABÍZÍM řemeslné práce.
Rychle a levně. Můj telefon: 
773 918 132.

. Vzorový sms inzerát: Sn inz Hledam atraktivni zenu, ktera by me financne zabezpecila, abych 
mel cas na vlastni tvrobu. Zn. Stesti ve dvou. Kontakt: pekny@chello.cz

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Duben

Duben

Únor

Září

Červen



vycháZí vždy 15. den v měsíci

NoviNy pro prahu 1 a okolí

StaromeStSke}
NoviNy

www.
staromestskenoviny.eu

Vytiskni 
si sám!

klikni na titulní stranu

Příští číslo 
vychází

15. června

e-mail: redakce@staromestskenoviny.eu
Proč čtu

První čtenářka Staroměst-
ských novin Anna Marie 
Höppnerová (9 měsíců).

www.StaromeStSkenoviny.eu

Válka o čas: Vítězství holuba nad kohoutem

Chcete se stát odběrním místem? Tel.: 777- 556-578

20 odběrních míst Staroměstských novin
Kdyby už byly rozebrány, pošlete e-mail na adresu redakce@staromestskenoviny.eu nebo volejte tel.: 777-556-578

Blues sklep, Liliová 10, tel. 777 624 677.  Muzeum Karlova
mostu, Křížovnické náměstí 3, tel. 608 149 042. U Zlatého 
lva, Ovocný trh 17, tel. 224 239 207. Rybí trh, 
Týnský dvůr 5, tel. 224 895 447. Literární 
kavárna Řetězová, Řetězová 10, tel. 

222 220 681. Rock Café, Národní 20, tel. 

224 933 947. Café NONA, Nová scéna ND,

Národní 4, tel. 775 755 146. Restaurace 
Ferdinanda, Opletalova 24, tel. 222 244 

320. U Parlamentu, Valentinská 8, tel. 

721 415 747. U Rudolfina, Křížovnická 

10, tel. 222 313 088. Literární kavárna Týnská, Týnská 

6, tel. 224 827 808. Café Montmartre, Řetězová 7, tel. 602 

277 210. Antikvariát Ztichlá klika, Betlémská 10 - 14,  tel. 

222 221 561. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11,

 tel. 224 247 033. Bar Konírna, Anenská 11.

Divadlo Na zábradlí, Anenské náměs-

tí 5, tel. 222 868 868. Palác Aventin, 
Purkyňova 4, tel. 777 722 847.  Galerie Hol-
lar, Smetanovo nábřeží 6, tel. 224 235 243. Gale-
rie Nová síň, Voršilská 3, tel. 224 930 255. 

Divadlo Minor, Vodičkova 6, 222 231 351.

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 500 Kč na provoz, nebo inzerátem.

BROuK předělaný na po-
norku U - 96. Snímek po-
řízen 30. dubna ve Vodič-
kově ulici před úřadem MČ 
Prahy 1, kam si majitel vo- 
zu DJ Lucky Lucaso přišel 
pro parkovací povolení.

Auta St. Města
redakce@staromestskenoviny.eu  

StaromeStSke
NoviNy

Snímek 
měsíce

StaromeStSke

NoviNy

Pošlete esemesku v ceně

30 Kč
jako dobrovolnou 

platbu za tyto noviny.

Obratem Vám přijde děkovná potvrzující sms. 
Cena SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje firma ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

902 11 20

jak na to:  Naťukejte 
do mobilu tuto esemesku:

Sn mezera tricet
a pošlete na telefonní číslo

Inzerce
tel. 777-556-578

...nejkratší ulička v Praze  
je na Starém Městě, jme- 
nuje se Boršov a má délku 
40 m (ústí do ul. K. Světlé).

Víte, že...
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Fotosoutěž SN
Posílejte své fotky staré Prahy do 
redakce. Budou uveřejněny na této 
straně a vy získáte pěknou odměnu.

ohout, pán času, vždy ukon- 
čuje svým mocným zakokr-
háním představení apoštolů. 

Onen zvuk, který mnohým při-
pomíná spíše výkřik Hanuše v po-
slední hodince, vyluzují tři píšťaly, 

do kterých je vzduch hnán měchem. 
Kohout je vládce času, ale na orloj 
přišel poslední: až v 19. století.
Snímkem měsíce se stává fotka ho- 
luba od pana Stanislava Marušáka 
ze stránek www.orloj.eu.

K

Foto zaslal: 
Stanislav Marušák


