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síci ~ Cena dohodou ~  Distribuce:
Česká pošta, odběrní místa (viz str. 11),
kameloti ~ Vydavatel: Malostranské
noviny, o. s. ~ Šéfredaktor: Ondřej
Höppner ~ Tel. redakce: 775 949 557
~ Tel. inzerce: 777 556 578 ~ Mail: 
redakce@staromestskenoviny.eu ~ 
Web: www.staromestskenoviny.eu.

Tyto noviny vycházejí na
RECYKLOVANÉM PAPÍŘE
a šetří tak naše lesy.Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 

www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

za tyto noviny 
pošlete SMS zprávu: 

Jako dobrovolnou platbu

30 Kč

na číslo 902 11 30.
Obratem obdržíte osvěžující 
SMS s osobním poděkováním 

od šéfredaktora listu.

SN TRICET

a šetří tak naše lesy.

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

Volejte vaše stížnosti, podněty a přání
www.praha1.tv
Radniční TV vysílání       sledujte na

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

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

777 556 578 
nebo e-mail: inzerce@ 
staromestskenoviny.eu

VOLIT JE SEXY!
PoJĎme SPolU kŘíŽkovat

    pátek 
15. října
   sobota 
16. října

redakce@staromestskenoviny.eu www.staromestskenoviny.eu

VOLEBNÍ 
VYDÁNÍ

CO NOVÉHO NA STARÉM MĚSTĚ

STARoMESTSKE
NoVINy

ZALOŽENO 
V ORDINACI

ROKU 20106
číslo[ [

®

9. října 2010

Jak to 
VIDÍm 
Já 

ohouš, obecní policajt, má 
plné ruce práce s hlídáním 
ulic a řízením svateb volby 

nevolby. na staroměstském ná-
městí, tam, kde stával Mariánský 
sloup, se potkal s internetovou 
sexbombou agátou Hanychovou.
střetly se tu dva světy: virtuální 
„pušapka“ velikosti s a drsná všed-
nodenní realita pražské ulice.
Jak to dopadlo? Čtěte na str. 10.

STARoMESTSKE NoVINy

eXklUzIvní rozhovor z JIného Světa

B
oLDŘicH LoMeckÝ, favorit na 
starostu. TOP 09 má v Praze 1 
podporu více než 30 % voličů.* 

PŘEDPOVĚĎ 
VOLEBNÍCH 
VÝSLEDKŮ Str.

6
*průzkumy k 1. říjnu 2010

N ´A ˇS TIP
NOVÝ STAROSTA

volte číslo10
podrobnosti na straně 3

str.3
inzerce
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Šílený střelec z Pařížské ulice 
jde na 13 a půl roku do basy
SPÁLENÁ - Městský soud 
napařil 30. září 13 a půl 
roku vězení Arménovi za 
to, že postřelil dva lidi. 
K přestřelce došlo před 

dvěma lety v Pařížské 
ulici. Důvodem byl spor 
o ženu.  Armén uprchl, ale 
byl letos v červnu zatčen 
na Ukrajině.

Konečně! Pod Národním divadlem 
slavnostně otevřeny nové záchodky

Koutek zuřivého reportéra

Své dopisy a tipy posílejte na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Záhadná bílá louže v metru 
na Muzeu vyděsila cestující
Dobrý den,
posílám fotky záhadné 
bílé vody v kolejišti ve 
stanici metra Muzeum. 
Lidé okolo to odhado-
vali na mlíko nebo na 
Moby Dicka. jak jsem 
se dozvěděl, je to zby-
tek po čistící kapalině.
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Jaké bude počasí 

ŘíJen: Nic moc, nejvýstiž-
nější slovo na říjen je ter-
mín sychravo. Když bude-
te brát deštník všude s se-
bou, uděláte dobře.

petr Havlíček, zuřivý reportér Staroměstských novin

Nejstarší veřejné záchodky 
v Praze byly zřízeny v roce 
1938 na Malostranském nám.
v domě U Splavínů. 

Víte, že...

SMETAN. NÁBŘ. - Smetano-
va Vltava v podání sou-
boru Dětská opera Praha 
v japonštině zahájila 30. 
září provoz nových veřej-
ných toalet. Otevřeno od 
10 do 20 h, poplatek 10 Kč. 
jsou dámské i pánské.

Skočila pod 
metro trasy A
MŮSTEK - Ve stanici met-
ra Můstek na trase A sko-
čila 21. 9. v podvečer žena 
(30) pod soupravu a na 
místě zahynula. 

Nábřeží zcela 
rozkopou bagry
SMETANOVO NÁBŘ. - Rozsáh-
lé opravy úplně uzavřou 
v prosinci Smetanovo ná-
břeží.  Dělníci rozkopou tu-
nely, které spojují Národní 
divadlo s Vltavou. Doprava  
bude zcela ochromena.

Důležité 
telefony
obecné inform.: tel. 1180.
policie: tel. 158. záchran-
ná služba: tel. 155. Hasiči:
tel. 150. Městská policie
praha: tel. 156.  policie čR
(St. Město): tel. 974 851 220,
Bartolomějská 14. staronová
synagoga:  tel. 221 711  511,
Červená ulice.

Číslo měsíce

35
křesel si mezi se-
be rozdělí kandidá-
ti, kteří uspějí v ko-
munálních volbách.

EVA TROPÍ HLOUPOSTI
Český fi lm (1939). Hra-
jí: Oldřich Nový, Nataša 
Gollová a další. 17. října ve 
14.15 h na TV Prima.

TV 
tip

Opilec odvázal lod́  i se spícím  
kapitánem, pomohla siréna
RAŠÍNOVO NÁBŘ. - Když 
se kapitán probudil, zjis-
til, že je jeho loď unáše-
na proudem k Mělníku. 
V noci 24. 9. odvázal loď 

opilec, kterého pak poli-
cie dostihla a zatkla na zá-
kladě kapitánova popisu. 
Kapitán přivolal pomoc 
sirénou.

inzerce

13+ °C

volby do zastupitelstva praha 1 
pro lepší život v naší staré praze
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inzerce

Nové zprávy
ze Starého Města

VODIČKOVA - Výstava všech
kreslířů Rychlých šípů je 
k vidění do konce října ve 
vestibulu radnice Prahy 1.

U Karlova mostu se topil skaut
L

KRÁSNÁ FRANCESCA při 
návštěvě prodejny nábytku na 
Ferdinandově třídě r. 1910.

Kráska
ze str. 3

Ulice Starého Města ted́
uklízí modré vysavače
STARÉ MĚSTO - Ulice Staré-
ho Města brázdí od září 10
pojízdných vysavačů čis-
tících chodníky. jeden je 
v záloze. Názory na je-
jich činnost se různí. Ně-
kteří si je pochvalují, jiní

se jich bojí. „Vyjelo to na
mě zpoza rohu, až jsem
se lekla,“ řekla SN občan-
ka, která si nepřála být jme-
nována. Řidič  buď sedí,
nebo jde za strojem. Rad-
nice je má pronajaté.Deset uklízí, jeden odpočívá.

Vraha zlomil 
detektor lži
POLITICKÝCH VĚZŇŮ - Zabil
manželku a přiznal se až 
30. 9. na detektoru lži. Vy-
padalo to na dokonalý zlo-
čin. Mrtvá žena (61) byla 
nalezena na konci srpna 
v kancelářích, kde praco-
vala jako ostraha. Pitva ne-
prokázala cizí zavinění.

Rychlé šípy na radnici

METRO - Nehod na eskalá-
torech v metru přibývá,  
dostanou kartáče.

Kartáče pro eskalátory

STAROM. NÁM. - Byl vypsán
konkurz na vánoční strom 
pro Staroměstské náměstí.

Hledá se vánoč. strom

závoDU se zúčastnilo 650 lodí. Problémy měla každá druhá. 

oĎkA Se roZloMilA nA 
kusy, které přimáčkly 
chlapce (9) ke Karlo-

vu mostu.
K neštěstí došlo
při skautských zá-
vodech Tři jezy 
dne 28. září. 
Závodu se zú-
častnilo 650 lodí 
a 1 300 vodáků.
Strážníci a vodní záchra-
náři se dostali k chlapci
včas a drželi mu hlavu nad 
vodou, než přijela další 
pomoc.
Hocha pak odvezla zá-
chranka do nemocnice 
v Motole, kde byl ošetřen. 
Utrpěl šok, ale jeho zraně-
ní nebyla vážná.
Nešťastník nebyl jediný,
kdo se ono sychravé záři-
jové úterý dostal do pro-

Skautský závod Tři jezy se
koná tradičně od roku 1938.

Víte, že...

blémů. Vodáci padali na 
jezech i mimo ně do vody 
jako zralé hrušky. 
„Do problémů se dostala 

každá druhá po-
sádka,“ hlásili 
v redakci Staro-
městských no-
vin zmáčení re-
portéři.
Závod měl být 

původně kvůli zvýšenému 
průtoku vody ve Vltavě
zrušen, ale nakonec se pře-
ce jen konal.
„Nikdo se nám naštěstí 
neutopil,“ řekl SN mluv-
čí pořádajícího junáka jan 
Žáček. 

Chlapce unášel 
chladný proud.
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Kamila 
Moučková 
HLASATELKA

prof. MUDr.
Pavel Klener

DRSC.,ONKOLOG

Markéta 
Mátlová

oPErNÍ ZPĚVaČKa

volte
číslo

10

Podpora spolků 
štědrými granty 
Odmítáme privatizaci 
nemocnice Na Františku

Bezpečí pro naše děti

naše cíle:

Petr Burgr

Trosky lodě 
ho přimáčkly 

k mostu.
reportÉři Sn
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FotoGRaFii Do ReDakce posLaL: Jan Hlaváček. Posílejte nám podobné snímky 
žertovného rázu na známou e-mailovou adresu: redakce@staromestskenoviny.eu.

Inzerujte 
v těchto novináchv těchto novináchv těchto novinách

inzerce@staromestskenoviny.eu
tel.: 777 556 578

   Úvodník
Do urny ano, 
za klobouk ne

eJdřív jsme nechtěli 
psát o volbách vůbec,

 ale pak z toho, jářku, 
postupně vznikla polovi-
na čísla.
Staré Město, jako nej-
větší část Prahy 1, je tak
malé, že o výsledku voleb
rozhoduje každý hlas.
Může to být právě ten váš,
který vhodíte do urny,
nebo ten, který si strčíte 
za klobouk.
800 hlasů stačí, aby se
jakákoliv strana nebo 
hnutí přehouply přes 5 %
a dostaly na radnici. 800
hlasů, to je jedna ulice.
Právě proto, že je to tak 
málo, jsou komunální 
volby důležitější, než 
jakékoli jiné.

N

ondřej 
Höppner, 
šéfredak-
tor staro-
městských  
novin



Foto
čtenáře

Svatý Václav 
byl němý

RUDOLFINUM - Při příleži-
tosti oslav sv. Václava 
28. září se v Rudolfi nu 
promítal unikátní němý 
fi lm Svatý Václav z roku 
1930. Hrál k tomu Sym-
fonický orchestr Českého 
rozhlasu.

Bezdomovce 
trápí chřipky
STARÉ MĚSTO - Mezi bez-
domovci začala řádit epi-
demie chřipky a angíny. 
Speciální sanitka vyjíždí
k zásahu jednou týdně. 
Terénní pracovníci jsou 
denně v akci. Na Starém 
Měste se pohybuje asi 
300 lidí bez přístřeší.

Promítání 
na zeď orloje
ORLOJ - Na jižní stranu 
Staroměstské radnice byl
9. října u příležitosti 
oslav 600. výročí založe-
ní orloje promítán fi lm. 
Projekce, která zachyco-
vala historii nejslavnější-
ho orloje na světě, zača-
la v půl osmé a skončila 
v deset hodin večer. 

Kolika let se dožívá pruměrný holub?Anketa

Jaromír 
konůpka, 
jazzman
Vzhledem 
k tomu, jak se 
mají ti holubi 
dobře, tak od-
haduji, že tak 
deseti let.

anna Marie 
Höppnerová, 
nejmladší 
čtenářka sn
Holub je 
přece 
nesmrtelný, 
to ví každé 
malé dítě.

Monika 
krobová 
- Hášová,
advokátka 
Když je holub 
dobře krmený, 
dožije se 
přinejmenším  
pěti let.

smrtka ze 
staroměst-
ského orloje
To záleží do 
značné míry 
na tom, jak 
moc na mě ten 
holub s***.

václav 
koubek, 
harmonikář

Rozhovor Staroměstských novin s úřadujícím starostou

SN: Jak se vám před vol-
bami spí?
Filip Dvořák: Spím tvr-
ději, protože jsem více 
unavený. Ubral jsem si
totiž hodinu spánku.
Oproti svým zvykům tak 
spím čtyři hodiny. 

SN: Zhodňoťte své roč-
ní působení ve funkci sta-
rosty. Z čeho máte největ-
ší radost a co se naopak 
nepovedlo?
FD: Za nejvýraznější 
úspěch považuji postave-
ní dvou nových bytových 

domů. Podařilo se mi 
také prosadit fi nancování 
stavebního povolení pro 
rekonstrukci dolní části
Václavského náměstí.
Z drobnějších projektů 
je to uvedení do provo-
zu repliky prvního par-

Starosta Dvořák: Neslibuji, pracuji
ního vlaku, který se roku 
1843 poprvé v českých 
zemích představil na Žo-
fíně. My jej pojmeno-
vali Český lvíček a o je-
ho oblibě svědčí to, že za 
rok provozu svezl více 
než čtrnáct tisíc dětských 
pasažérů. 

SN: Předvolební průzku-
my naznačují, že se ODS 
opět dostane do zastupi-
telstva, ale zřejmě nebu-
de nejsilnější stranou, jak 
tomu bylo v posledních 
letech. S kým přichází ko-
alice v úvahu a s kým ur-
čitě ne?
FD: Má odpověď je jasná
a léty prověřená: rozho-
vory o koalicích se vedou 
po volbách na základě
volebních výsledků.

SN: Chodíte často oběd-
vat do školních jídelen.
Kde vám chutná nejvíc?
FD: Neřeknu kde, ale 
prozradím co: buchtičky 
se šodó.

SN: V jakých projektech 
byste rád pokračoval, po-
kud ve volbách obhájíte 
post starosty?
FD: Stručný výčet vy-
padá takto: Další aktivní 
kroky k proměně Václav-
ského náměstí v důstojný 
veřejný prostor. Udrže-
ní čistoty ulic a chodní-
ků v centru a dotažení mé 
snahy o nastavení pra-
videl pro provozovatele 
hlučných nočních podni-
ků, které nedávají lidem 
spát. Klíčovým projek-
tem pro Staré Město pak 
bude spuštění minibuso-
vé linky. Snažím se tak 
plnit své heslo: Neslibu-
ji, pracuji!

SN: Pokud post staros-
ty neobhájíte: Jaké rady 
dáte svému nástupci?
FD: Na udělování rad 
moc nejsem, raději vo-
lím osobní nasazení. Tak-
že asi to osobní nasazení.

SN: Přejeme dobrou chuť.

FiLip Dvořák v tureckém sedu u půjčovny loděk v přítomnosti tiché jívy.

správně: Průměrný staroměstský holub se dožívá 5 let. Rekordně až 20 let.

Holub se 
dožívá tolika 
let, kolik 
nalétá. Ti, co 
chodí, zemřou 
mnohem dřív.
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3 volební sliby
Do voleb (15. a 16. října) v Praze 1 kandiduje 12 stran a hnutí. Staroměstské noviny

představují jejich tři hlavní programové body a jedničky na kandidátkách (budoucí 

starosta)*. Dozvíte se také, jak se „zbavit“ kandidáta a předpověď volebních výsledků.

StaroSta

VOLIT
JE SEXY!

bez tebe by to nebylo ono

Petr Burgr
 ZMĚNa Pro PraHU 1

Oldřich Lomecký
TOP 09

* Kandidáty jsme nechali v po-
řadí v jakém byli uvedeni v záři-
jovém vydání Staroměstských
novin (č. 5), kde byli seřazeni 
podle toho, jak rychle odpově-
děli na naše otázky.

 Gozel Challyjeva 
STRANA ZELENÝCH

Daniel Hodek
ČssD

1) Podpora spolků 
a sdružení
Podpora víceletými gran-
ty, ne pouhou spoluúčastí.

2) kamery před 
mateřské školky 
Více bezpečí pro naše 
děti, více klidu pro nás. 

3) nemocnice 
na Františku
Zabránit privatizaci ne-
mocnice Na Františku.

1) Slušnost
„Genius loci Prahy 1 je 
draze vykoupen arogancí 
radnice a špatným hospo-
dařením.“

2) odbornost
„jsem i se svým týmem 
připraven převzít odpoví-
dající díl zodpovědnosti 
za správu městské části.“

3) Fair play
„Budu pracovat usilov-
ně a čestně k prospěchu 
svobodných a sebevědo-
mých obyvatel Prahy 1.“

1) vrátit do centra 
obyčejný život 
Chceme centrum pro do-
morodce.

2) vliv občanů na 
hospodaření
Transparentní centrum 
pro občany Prahy 1.

3) doplníme 
chybějící zeleň
Chceme zelené a klidné 
centrum, více zeleně.

1) Pořádek na 
radnici
Chceme pořádek na rad-
nici ve všech směrech.
2) Podpora 
občanům
Pomoc v oblasti bydlení, 
nájmu, osobní asistence 
pro seniory.

3) komunikace
Bez zpětné vazby od ob-
čanů se politik ocitá 
mimo realitu.

co je to 
vykřížkovat
KŘíŽKOVÁNí umo-
žňuje „zbavit“ se ne-
oblíbeného kandidáta.
Princip tento: Volič 
křížkuje zdola, ty na-
hoře vynechá.
Každý volič má k dis-
pozici 35 hlasů, při-
čemž je může rozdě-
lit mezi různé strany, 
klidně mezi všech 12. 
Dobrá rada pro ty, co 
rádi křížkují: Označte
jen jména, ne celé stra-
ny a využijte všech 
svých 35 hlasů. Nevy-
užité hlasy propadnou.

Jen Jeden
můŽe bÝt
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Filip Dvořák
oDs, soUČ. starosta

Daniel Solis
ZELENÁ PRAHA REZIDENTI

Jindřich Jenček
KorUNa ČEsKÁ

Jana Pařízková
VĚCI VEŘEJNÉ

1) vyrovnané hos-
podaření radnice
Vyrovnané a transparent-
ní hospodaření radnice.

2) lepší služby 
pro seniory
Lepší život, služby a péče 
o seniory.

3) Drogová 
problematika
Řešení drogové proble-
matiky a bezdomovectví.

1) více zeleně, kli-
du a čistoty
Více bezpečí a lepší ob-
čanskou vybavenost.

2) Praha 1 patří 
obyvatelům
Praha 1 pro rezidenty, 
politici slouží veřejnosti.

3) Sociální sou-
držnost 
Sociální soudržnost a so-
lidarita, zdravá obec.

1) Prosazení tra-
dičních ctností
Důraz na skromnost, čest-
nost a pravdivost.

2) chránit historii 
před komercí
Ochrana historické části
Prahy před kom. zásahy.

3) Trest pro 
spekulanty s byty 
Postihy pro ty, kteří vy-
lidňují centrum.

1) omezení hluku 
z provozoven
Pravidelné kontroly kli-
du v ulicích.

2) čistší chodníky 
a vozovky
Čím čistší komunikace, 
tím lépe se nám bude žít.

3) větší pocit 
bezpečí
Zvýšení bezpečí pro ob-
čany Prahy 1.

běŽ volIt! bez  tebe by  to nebylo ono.
PRŮZKUM 
PRAHA 1
TOP 09....35 %

předvolební průzkumy veřejného
mínění k 1. říjnu 2010 v Praze 1. Za-
loženo na výsledcích SANEP, STEM,
aktuální situaci, výsledcích parlament. 
voleb 2010 a komunálních  voleb 2006.

V Praze 1 má největ-
ší podporu vůbec. 

ODS.........23 %

ČSSD........10 %

Ostatní......12 %

Rozpory uvnitř, ale 
v Praze 1 vždy silná. 

VV.............15 %
V Praze 1 tato stra-
na vznikla.

největ. šance: Změna 
pro Prahu, Suverenita.

rozdělení mandátů
Odhad volebních výsledků v Praze 1 
(vítězové si mezi sebe rozdělí 35 křesel)

Kdo s kým, 
jak a proč

Při úvahách kdo s kým po 
volbách jsou důležité dvě 
věci: 
1) TOP 09 má v Praze 1 
podle předvolebních prů-
zkumů více než 30 % 
podporu. 
2) Věci veřejné ohlásily, 
že po volbách nepůjdou 
do koalice s ODS.
Tímto prohlášením vzni-
kají 4 základní možnosti:
A) Koalice TOP 09 a VV.
B) Žádná koalice a pod-
pora napříč spektrem.
C) Koalice TOP 09 a ODS,
kde se dá předpokládat 
nadpoloviční většina. 
D) Koalice ODS a ČSSD.

ODS..................17
Věci veřejné........9
SNK.....................3
Zelení..................3
ČSSD..................3

Volby 2006 
počet křeselvoLit 

JE
seXy

11

2
2

2Suverénní 
volba s SNK ED

8

1Ostatní 
strany

5
4

Zelení..........5 %



 7www.StaromeStSkenoviny.euVolby 2010

 Robert Votický
sUVErÉNNÍ VoLBa 

Michal Vostřez
INICIatIVa oBČaNŮ

Stanislava Dvořáková 
KsČM

František Vaňásek
PraŽaNÉ Pro PraHU

1) vývoj kvalitního 
středu města
Vývoj žijícího, kvalitní 
a fungujícího středu.

2) zastavit úbytek 
obyvatelstva
Bez stálých obyvatel není  
kvalitní městský život.

3) celkové ozdra-
vení Prahy 1
Zelené a kvalitní parky, 
lepší využití Vltavy.

1) bránit úniku 
peněz
Bránit úniku peněz na 
pochybné projekty.

2) Postih speku-
lantů s domy
Ne těm, kdo nechávají 
spekulat. chátrat domy. 

3) nemocnice na 
Františku
Dokončit rekonstrukci 
a zabránit privatizaci.

1) zastavit růst 
nájemného
Ne růstu nájmů v obec-
ních bytech.

2) bezpečnost 
v ulicích
V ulicích více policistů 
(zejména státních).

3) čistota ulic 
a péče o zeleň
Více pozornosti čistotě 
ulic a péči o parky.

1) hospodaření 
radnice
Trensparentní hospodaře-
ní radnice.

2) čistota ulic 
a bezpečnost
Zvýšená pozornost čisto-
tě a bezpečnosti ulic.

3) ne chátrajícím 
domům
Zabránit chátrání speku-
lativně koupených domů.

běŽ volIt! bez  tebe by  to nebylo ono.     pátek  15. října
   sobota  16. října

Jak to 
bude dál
TENTO ROK je rokem 
změn na politické 
mapě. jistotu vstupu
(setrvání) na radnici
Prahy 1 mají jen tři 
strany: TOP 09, ODS 
a Věci veřejné. 
Důležitější než jindy
bude výsledek stran,
které jsou nové, nebo
malé: 
Změna pro Prahu 1, 
Zelení, ČSSD,  Suve-
rénní volba, Reziden-
ti a další.

Kolik lidí 
přijde volit?

50 %
komunálních voleb 2006 se v Pra-
ze 1 zúčastnilo 45, 04 % voličů.

Volební kuchařka 
pro věčné začátečníky

Začne to asi tři dny před volbami, kdy se objeví ve vaší poš-
tovní schránce (to je ta s vaším jménem) šedomodrá naditá 
obálka. Přinesla ji paní demokracie převlečená za pošťačku.

Otevřeme schránku 
a opatrně vyjme-
me obálku, pečlivě 

protřepeme a zbavíme ná-
nosu volebních letáků. 

V obálce je hustě
 popsaná plachta* 

rozdělená na dva-
náct sekcí. Každá sekce
obsahuje 1 - 35 jmen, 
z nichž některá se rýmují. 
 

Plachtu nevyhodí-
me. To ona pohání 
bárku státu, ať vane 

dobrý či špatný vítr. je to 
symbol, důvod, výsada, 
příčina, proč máme poli-
cii, hasiče, soudy a DPH.

Pročtěme si ta jmé-
na, ač jich je bratru 
skoro čtyři stovky: 

34 budoucích zastupitelů 
a jeden starosta. Zjistíme, 
že 99 % z nich nám vůbec 
nic neříká.

Odložíme plachtu 
a necháme přes noc 
uležet. 

Uchopíme uleželou 
plachtu a sáhne-
me po tužce. Začí-

ná proces, kterému se říká 
křížkování, hlasování čili 
volba.

Nemáme jen jeden, 
ale 35 hlasů. Volí-
me tedy celé zastu-

pitelstvo jedním vrzem.

jsou tři hlavní způ-
soby, jak správně 
hlasovat.

1. Zakřížkujete jednu 
politickou stranu (sub-
jekt). Všechny vaše hlasy 
pak připadnou této straně.
 
2. Křížkujeme po jed-
nom kandidáty z libovol-
ných stran. Může jich být 
i méně než 35. Zbylé hla-
sy však propadnou.

3. Kombinace obou před-
chozích způsobů. Zakříž-
kujeme jednu stranu a ta-
ké jednotlivé kandidáty  
z téže, nebo jiných stran. 

Určitě nezaškrtne-
me dvě strany, lís-
tek by byl neplatný.

Vložíme zakřížko-
vanou plachtu zpát-
ky do obálky.

Svátečně se obleče-
me (klobouk, šál) 
a odejdeme s obál-

kou (15. a 16. října) do 
volební místnosti.

Bude tam na nás 
čekat plenta, urna 
a skupinka pouče-

ných spoluobčanů.

Když něco nevíme, 
zeptáme se. Pouče-
ní spoluobčané bý-

vají velmi ochotní.

Odejdeme za plen-
tu a v soukromí vo-
liče vhodíme plach-

tu do urny.

Odcházíme spoko-
jeni, že jsme učini-
li zadost.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Toto je 
obálka

Toto je 
urna

Lepší 
zítřky

*Plachty jsou dvě, protože se volí ještě do pražského magistrátu, ale to teď nechme stranou.
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Své tipy na charitativní pomoc ve vašem okolí posílejte na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu nebo volejte: 777 556 578

„MĚl JSeM tři rokY tu čest  
pracovat jako starosta
Prahy 1. Tímto bych rád
poděkoval občanům za
důvěru, za podporu a za
možnost přispět k rozvoji
Prahy 1. 
Nyní před námi stojí vel-
ká výzva a zodpovědnost: 
Ve volbách rozhodneme
o mém nástupci, který
bude pokračovat v zapo-
čaté práci. 
Rozhodněme se správně. 
Pojďme se podílet na roz-
květu místa, kde žijeme.“

petr HeJMA pro Sn

Studio Oáza Nadace Artevide

Studio Oáza pečuje o lidi s men-
tálním postižením. V provozu od 
roku 1992. Sídlí v Říční na Kampě.

Nadace Artevide se zabývá mi-
mo jiné uměleckou tvořivostí zra-
kově postižených dětí (obrazy).

Ateliér Loukamosaic
ateliér loukamosaic nabízí mož-
nost vyrobit mozaiku, jejíž výtě-
žek jde na charitativní účely.

www.femancipation.comwww.artevide.czwww.special.cz/oaza

Petr Hejma
STAROSTA 2006 - 9

Najděme spolu se Staroměstskými 
novinami cíle charitativní pomoci

e vašem okolí je mnoho 
subjektů, které se v té-
to těžké době neobej-

dou bez pomoci ostatních. 
již probíhá veřejná sbírka 
pro Studio Oáza, kde jsme 

si dali za cíl vybrat 50 tisíc 
korun na podporu činnos-
ti tohoto velmi potřebného 
sdružení.   
Rozhlédněme se kolem sebe 
a označme subjekty, které-

potřebují naši podporu. Sta-
roměstské noviny pak uve-
řejní nejen jména těch, kteří
dar věnovali, ale i těch, kteří
navrhli, komu má být určen.

PeTR HejMA

kdo je 
taky pro

V
Jan 

potměšil 
HEREC

Jana 
titlbachová 
ZASTUPITELKA

oldřich 
Lomecký 
TYRŠ. DŮM

Petr
Burgr

 SOPMSH

Robert 
votický 

ARCHITEKT

René
pavlů 

ZASTUPITEL

Účet StaroStů  za volební období

DĚtské HŘiŠtĚ ve Františkán. zahradě, ukončení sporu s Františkány. MaLostR. BeseDa, oprava, věže, zvon.

pRaŽské pŘívozy. Návrat přívozů do centra Prahy. poDpoRa spoLkŮ a sdružení (Baráčníci, senioři).

2009

2008

2006 - 9

2009

Společný projektSTAROMESTSKE}NoVINy
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Kalendárium 
Starého Města

Ladislav Šaloun
† 18. října 1946

Rudolf 
Hrušínský

Ladislav 
Šaloun

Sochař, autor sousoší mi- 
stra Jana Husa na Sta-
roměstském náměstí.
Podílel se též na výzdobě 
Obecního domu, je au-
torem sochy Tyrše před 
Tyršovým domem a Kra-
konoše v Hořicích. Naro-
dil se roku 1870.

Rudolf Hrušínský
* 17. října 1920
Herec. Pocházel se slav-
ného hereckého rodu, na- 
rodil se za kulisami při 
představení Taneček panny
Márinky. Hrál v Národ-
ním divadle. Film: Dobrý 
voják Švejk, Tajemství 
hradu v Karpatech a další. 
Zemřel 13. dubna 1994.

ŘíjeN Účet StaroStů  za volební období na Starém měStě
a také v oStatních čáStech Prahy 1

BezBaRiéRové přechody.

Další: Rekonstr. parku Lan-
nova, Zlatá ulice, koncepční plán 
rozvoje škol, podpora KC Kam-
pa (získání školičky), dětské hřiš-
tě Žofín, Nový Svět, Haštal atd.

RycHLé Šípy. Obnovení tra-
dice, akce v Obecním dvoře.

2008

2008

Filip Dvořák
starosta 2009 - 10

„Hodnotit volební období
na několika řádcích je 
nelehké, tak tedy struč-
ně. Co se povedlo? Další 
krok k rekonstrukci Vác-
lavského náměstí, zlepši-
la se čistota ulic a chod-
níků v Praze a vyvinuli 
jsme tlak na provozovate-
le hlučných provozoven. 
Radost mi také dělají dva 
nové bytové domy, lidé je 
dobře vnímají. Opravili 
jsme také historickou fa-
sádu s reklamou Voskov-
ce a Wericha V jámě.“

Filip dvořák pro Sn

osoBní účast při úklidu
ulic a chodníků a při kon-
trole hluku v provozov-
nách, dodržování zavírací 
doby. Založení Sboru do- 
brovolných hasičů.   

vLáček Český lvíček.

zeď Osvobozeného divadla

2010

2010

2010

stánek v Bolzanově ulici.
2010

Robert Votický

suverénní 
volba
pro Prahu 1

volte 
číslo 9

Narodil jsem se v Praze 1. Mám dlouholeté
zkušenosti ze života v Londýně, Římě a jiných
místech. Rád je teď nabízím rodnému městu. „

Prof. Ing. arch.
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Kavárna Slávia, Smetanovo nábřeží 2
POlEDNí MENU Za 99 KČ. Po - pá od 
10.30 do14.30 za pěkných 99 Kč. Polévka 
+ výběr z pěti jídel. www.cafeslavia.cz

novinky z místního pohostinství3 

Co je nového ve vašem podniku? Volejte tel. č. 777 556 578

Vaše advokátní poradna
Mohu si závěť napsat sám?
OTÁZKA: Mohu si závěť 
napsat sám, bez účasti 
notáře? 

Jan Z., Staré Město
ODPOVĚĎ: Každý si mů-
že napsat závěť sám, a to
vlastní rukou a pak po-
depsat (ověřený podpis 
být nemusí). je nezbytné 
v každé závěti uvést den, 

Autorka kandiduje za TOP 09 do Zastupitelstva 
hl. m. Prahy ve volebním obvodě VI. kontakt: 
Malá Strana, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498

JUDr. Monika Krobová - Hášová

měsíc a rok, kdy byla 
podepsána, jinak je ne-
platná. 
Současná právní úprava
připouští vydědění po-
tomků jen ze zákonem 
stanovených konkrétních
důvodů. Závěť můžete 
uložit u notáře, nejlépe 
v místě bydliště. 

Franz Kafka: Proměna /VI./
v MinULéM DíLe: Řehoř Samsa na chvíli zapo-
míná na brouka a v duchu pomlouvá svého šéfa.

FRANZ KAFKA (1883 
- 1924): Temný humo-
rista ze Starého Měs-
ta. Jeho nejoblíbenější 
hračka: houpací kůň.

N
Tikající prádlo

u, ještě se té nadě-
je docela nevzdá-
vám; jen co budu 

mít pohromadě tolik pe-
něz, abych splatil, co mu 
rodiče dluží, může to tr-
vat ještě tak pět šest let, 
rozhodně to udělám. Pak 

se to rozetne. Prozatím 
ovšem musím vstát, pro-
tože mi v pět jede vlak.
A podíval se na budík, 
který tikal na prádelníku. 
Pane na nebi! pomyslel 
si. Bylo půl sedmé a ru-
čičky šly klidně dál, do-
konce bylo půl pryč, po-
malu už tři čtvrti. 

Seriál

Franz Kafka: Proměna /VI./Franz Kafka: Proměna /VI./
STARoMESTSKE

NoVINy

zdá, se, že samsovi ujel 
vlak. nezbývá než doufat, 
že až roztáhne krovky, 
tak... Dozvíte se příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Kavárna Příčný řez, P ̌ríčná 3
KREVETOVÝ ŘíZEK z loupaných ob-
řích krevet přelitý vanilkovou omáčkou 
s vermutem. www.pricnyrez.cz

Art-café U Irmy, Karolíny Světlé 30
GRUZíNSKÁ KUCHYNĚ. Čachochbili,
tradiční recept kuřecí s cibulkou, paprikou 
a rajčaty za 149 Kč. www.uirmy.cz

SoUboJ tItánů
 aGáta vS. bohoUŠ

Agáta se válí na dece na 
místě, kde kdysi stával 
Mariánských sloup. Asis-
tuje jí přitom moderá-
torka Eva Aichmajero-
vá - Decastelo. Přichází 
Bohouš a už zdálky hla-
holí do trouby.
Bohouš: Ahoj, já tě 
zdravim, Vendulko!
agáta: Ahoj.
Eva: Vidíte, Agátu znají 
všude, viď, Vendulko.
Bohouš: Ty máš krás-
nou postavu, mno.

agáta: To víte, já nejim.
Bohouš (vážně): Ty až
se Vendulko vdáš, budeš 
mít dva kluky.
Eva: To vona má po-
měrně často, víte, to není 
žádná novinka.
agáta: jé, teď sem při-
letěla koruna.
Bohouš (bujaře): Hele, 
jak to vidím já, vona 
nemá žádný kozičky!
agáta: Tohle jsou emka, 
do esek se totiž nevejdu.
Bohouš: Aha.BoHoUŠ se setkal s Agátou při natáčení klipu pro www.stream.cz.

podivUHodnÉMU setkání interne-
tové hvězdy a obecního policajta
 došlo na předvolebním Staroměst-

ském náměstí. Agáta Hanychová se svlé-
kala kvůli sázce, Bohouš řídil svatbu.

Staroměstské noviny byly u toho a za-
znamenaly rozhovor dvojice, která se 
setkala poprvé a už se to nikdy nebude 
opakovat. ještě předtím jsme je však 
postavili proti sobě v našem testu.  

K
Přínos k bezpečnosti v ulicích

 módní trendy 

kladné působení na naši mládež

odolnost vůči chladu  

0
První disciplína vyznívá jednoznačně ve prospěch Bohouše. je to on a jeho trouba,
kdo dal sousloví „turistický ruch” nový, ryzejší význam. 

Doslovný přepis historického 
rozhovoru Bohouše a Agáty

10

10 7
Agáta dokázala, že se svlékne i těsně nad nulou, Bohouš je však též zocelen.

Při vší úctě k novému obušku a botám s otevřenou špičkou, Bohouši, promiň.
8 0

Tuto disciplínu Bohouš po zralé úvaze poroty vyhrává nejtěsnějším rozdílem.
0 1

CElKOVÝ VÝSlEDEK SOUBOJE: 18 - 18. REMíZa.

Bohouš Agáta

nevěsta

Trouba

eva
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Herečka (*24. ledna 1916 , † 7. října 2007)
Jiřina Steimarová

Slavné ženy Starého Města

B erou, berou, majetek
 nám berou, zní slav-

ná hláška jejího syna, 
herce jiřího Kodeta. 
Komunisté připravili paní 
jiřinu Steimarovou nejen 
o majetek, ale také o ka-
riéru a rodinu (její druhý 
manžel, automobilový zá-

vodník juhan, emigroval).  
Herečka dostala padáka 
v Národním divadle a zů-
stala sama se třemi dětmi. 
Bylo jí dovoleno hrát 
jen v Hudebním divadle. 
Po odchodu do důchodu 
učila herectví v lidové 
škole umění.

inzerce

PANÍ JIŘINA byla velmi elegantní dáma.

JIŘÍ stEIMar, 
otec

JIŘÍ KoDEt, 
syn

PaNÍ JIŘINa VE 
věku 90 let Fo

to
: Y

ou
tu

be

[ Co nového 
za vodou [

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

777 556 578 
nebo e-mail: inzerce@ 
staromestskenoviny.eu

22odběrních míst Staroměstských novin
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Chcete se stát také odběrním místem? Volejte tel. č.: 777- 556-578
Akademie věd, Národní 3, v knihovně, tel. 221 403 111. 
Blues Sklep, Liliová 10, tel. 777 624 677.  Muzeum 
Karlova mostu, Křižovnické nám. 3, tel. 608 149 042. 
Lounge Café, Plaská 8 (u Újezda). Centrum Franze 
Kafky, Široká 14, U Zlatého lva, Ovocný trh 17, tel. 
224 239 207. Rybí trh, Týnský dvůr 5, tel. 224 895 447. 
Babinec místo pro pivo a rum, Petrská 12. 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 Parla-
mentu, Valentinská 8, tel. 721 415 747. U Rudolfi na, 
Křížovnická 10, tel. 222 313 088. Literár. kavárna 
Týnská, Týnská 6, tel. 224 827 808. Café Montmar-
tre, Řetězová 7, tel. 602 277 210. Antikvariát Ztichlá 
klika, Betlémská ul. 10 - 14, tel. 222 221 561. Restau-
race Konvikt, Bartolomějská 11, tel. 224 247 033. Bar 
Konírna, Anenská 11. Divadlo Na zábradlí, Anenské  
náměstí 5, tel. 222 868 868. Friends Coffee House, 
Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3.  A další....

MALOSTRANSKÉ NOVINY
se vydali po stopě rodičů 
básníka jana Nerudy a na
Malostranském hřbitově 
našly kupku listí. Repor-
táž ze hřbitova, který 
měl být chloubou národa, 
čtěte v posledním vydání. 
Seženete např. v Besedě.  

Odběrní místa: 
www.malostranskenoviny.eu

1

2

3

1
2

1

2
3

3

3
2 1

SUDOKU PRO 
NENÁROČNÉ

Návod: Svisle i vodorovně 
musí být součet přesně šest.

pro líné pro méně líné

1
1

DivaDLo: CO SE STALO, KDYŽ 
NORA OPUSTILA MANŽELA 
ANEB OPORY SPOLEČNOSTÍ. 
Kdy: út 12., ne 31. 10. a čt 4., st 10. 
11. v 19 h. kde: Nová scéna, ND. 
Komedie o ženském údělu a boji za 
rovnoprávnost od E. Jelinek. Hrají: 
K. Winterová, I. Bareš, V. Beneš...

K
Nástěnka ŘÍJEN - LISTOPAD

K

DivaDLo - So 9. 10. v 15 a 18 h a so 13. 11. 
v 15 a 18 h -  BROUČCI - Minor, Vodičkova 6,
Malá scéna, tel.: 222 231 351 - Představení 
podle slavných Karafi átových Broučků.

DivaDLo - Út 12. 10. v 20 h - HRA MARTINA 
KOMÁRKA: STARÝ NÁCEK - Roxy / NoD, 
Dlouhá 33 - Hraje: D. Matásek. Režie: M. 
Učík (Bohnická divadelní společnost).

K
Koutek pro chytré hlavy

K

Otázka: Kde se na Starém Městě nachá-
zí toto slunéčko? Odpovědi: redakce@ 
staromestskenoviny.eu. 
Minule: Figurína prosícího vězně je 
na adrese Thunovská 15, restaurace 
U krále Brabantského. Správně: P. J. 
Fischer, G. Chwistek, M. Cibulka. 

DivaDLo - Ne 17., ne 24. 10. a 7. 11. v 19 h
- SONÁTA PRO LŽÍCI -  Divadlo Bez zábradlí, 
Jungmannova 31 - Setkání dvou žen po letech.
Hrají: J. Jirásková, D. Syslová, A. Cibulka. 

konceRt - So 23. 10.  a 12. 11. v 21 h - 
JUWANA JENKINS & TONNY BLUES BAND 
- Blues Sklep, Liliová 10 - Kapela hrající 
skvělé blues se zpěvačkou Juwanou Jenkins.

redakce@staromestskenoviny.eu

3

návod: Napište esemesku v tomto tvaru: sn me-
zera inz mezera teXt inzeRátU. Pak pošlete 
na tel. číslo: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 kč. 
Max. rozsah: 100 znaků. Uveřejnění v příštím čísle.

SMS inzerce za 30 kč

NaBíZíM zhotovení návr-
hu a dalších grafi cké práce. 
Též soukromé kurzy kresle-
ní. Tel.: 603 410 959. 
HOMEOPaTICKÁ ordina-
ce, Šeříková 10, Praha 1 - 
Malá Strana. Objednání nut-
né. Tel.:  737 252 398.
BIBlE, co doopravdy říká? 
Nabízím zdarma a bez zá-
vazku. Tel.: 775 151 875.

FENG SHUI přednášky, 
kurzy, semináře. Národní 25, 
Praha 1. Přihlášky na 602 
556 479, www.byu.cz.
CVIČENí Alpinning Tyr-
šův dům, skupiny s lektorem 
a na hudbu. Info: www.al-
pinningcentrum.cz. Tel.: 775 
052 545.
SHÁNíM výtisky Pestrého 
světa. Ubu@novinypraha.cz

cena 1 sMs je 30 kč včetně DpH. poskytuje ats, více na www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199. 

Přijd́te cvičit 
do SOKOLA!

Ženy!

Adresa: Malá Strana, 
U lanové dráhy 3.

Bližší info  
Ilona Mrázková 

tel.: 724 045 315. 
Přijďte se podívat 

a uvidíte! 
Roční poplatek 

1 200 Kč.

Každé pondělí 
a středu od 19 h.



Klikni na titulní stránku a tiskni

Příští číslo vychází
 15. listopadu

Áchich, áchich, áchich! To má člověk z toho, že začne po dlouhé době zase pracovat.

Humoristické listy z roku 1910 

V Praze žije od konce 19. 
století. Vábení je „dukduk-
duk“ nebo „srííí“, varování 
pak rámusivé „tikstikstiks-
tiks“. Dožívá se až 20 let.

Staroměstský 
atlas zvířat

Posílejte fotky zvířat na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Staroměstský 

kos černý

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

za tyto noviny 
pošlete SMS zprávu: 

Jako dobrovolnou platbu

30 Kč

na číslo 902 11 30.
Obratem obdržíte potvrzující 
SMS s osobním poděkováním 

od šéfredaktora listu.

SN TRICET

inzerce
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Vytiskni si sám!
www.staromestskenoviny.eu

Modré okénko

víte o nĚkoM, kdo si za-
slouží Modré okénko? Napište
svoje tipy na adresu: redakce
@staromestskenoviny.eu

Daroval Studiu 
Oáza 10 tisíc Kč
na provoz a no-
vé projekty

PHDR. VOJTĚCH BRETTL 
Lídr vol. ob. č. I za SPOZ 
do zastup. hl. m. Prahy

Stalo se 
před 100 lety
 J. Hašek se 

žení a zakládá 
psí agenturu

Národní listy, říjen 1910:
Po čtyřleté známosti se 
novinář jaroslav Hašek 
oženil s jarmilou Maye-
rovou, dcerou štukatéra 
na Vinohradech. Aby uži-
vil rodinu, zakládá vlast-
ní fi rmu s názvem Kyno-
logický ústav.

RaDNí, KTERÝ NEUSPĚl V KOMUNÁlNíCH VOlBÁCH

Zví ře 
měsíce


