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nebo e-mail: inzerce@ 
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Více na straně 3

Gratulujeme vítězům komunálních voleb 2010 a zůstáváme ve střehu

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
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výtisků ~ Vychází vždy 15. dne  v mě-
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Höppner ~ Tel. redakce: 775 949 557
~ Tel. inzerce: 777 556 578 ~ Mail: 
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roku 2010
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Týnský chrám: Proč ted́  vědci otvírají 
hrobku hvězdáře Tychona Braha

Vytvořil obraz ze 
Staroměstských 

NOVIN
Staroměstských 

PASÁŽ LUCERNA - Krásnou 
grafi ku, jejíž významnou součás-
tí je koláž ze Staroměstských no-
vin, vytvořil fotograf Jan Ma-
cháček. Obraz k výročí vzniku 
republiky je klíčovým dílem 
výstavy v Kávovarně v pasáži Lu-
cerna. Konec je plánován na 17. 
listopadu. Pan Macháček uvažuje 
o husích hodech, ale nic není jisté.

Vyrob něco ze St. novin 
a pošli fotku! Odměna!
redakce@staromestskenoviny.eu

Kdo s kým na radnici

Knír 
jako 
důkaz 
vraždy
TÝM ČESKÝCH a dánských vědců má 
dne 15. listopadu vstoupit do hrob-
ky Tychona Braha. V cínové rakvi tu 
leží hvězdář, vedle něj jeho žena. HVĚZDÁŘ Tycho Brahe měl kníry astrálních rozměrů.

Analýza vousů 
geniálního mága 
má odhalit zločin.

Volební zemětřesení vyslalo jasný signál: Tužte se!

Opatovická 24,  Praha 1
Telefon: 222 521 448

www.phono.cz

PRODEJ - VÝKUP LP 
GRAMOFONY - SERVIS

Jan Macháček

Více str. 6 a 7



   Úvodník
V čem se mýlil 
mistr hvězdář

T
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Kuchař z Koruny dostal 
25 let za vraždu krásky
VÁCLAVSKÉ NÁM. - Škrtič 
z paláce Koruna, kde pra-
coval jako kuchař, dostal 
dne 27. října u odvolací-
ho soudu trest 25 let věze-
ní. Pan Václav Schneider

byl odsouzen za vraždu
prostitutky, pokus o vraž-
du a za znásilnění dalších 
dvou dívek. 
K činům se přiznal a ozna-
čil sám sebe za zrůdu.

Karlův most poprvé v historii
osvětlen plynovými lampami

KARLŮV MOST - Procházka
na Karlově mostě teď 
bude romantičtější.   Až se
zešeří, osvětlí jej starono-
vé plynové lampy. 
Nového slavnostnějšího 
osvětlení se dočkají také 
mostní klenby. 
Novinkou  je též boční 
osvětlení soch, vytvoře-
né ze světel schovaných 
za zábradlím. Tato svět-
la se budou, podle doda-
vatelů rekonstrukce mos-
tu ze SMP CZ,  vždy na PLYN je víc než tma. 

SNĚŽENKY A MACHŘI
Kultovní fi lm ze student-
ského lyžařského zájezdu.
Uvidíte v pátek 20. 11. ve 
20.00 h na TV Nova.

Fo
to

: O
sk

ar
 K

up
tík

Ondřej 
Höppner, 
šéfredak-
tor Staro-
městských  
novin

Důležité 
telefony

Jaké bude počasí 

3°C+
LISTOPAD: Bude pěkná 
zima a málo slunce. Pršet 
má ještě víc než v říjnu. 
Při troše štěstí napadne na 
Petříně první sníh.



Číslo měsíce

409
Tycho Brahe je
už 409 let po 
smrti. Teď otví-
rají jeho hrob.

Jaké je vaše nejmilejší souhvězdí?Anketa

Jindřich Pavliš, 
ředitel fi rmy 
Vojanovy 
sady
Jižní kříž. 
Viděl jsem 
ho zatím jen 
jednou, když 
jsem byl 
v Jižní Africe.

Anna Marie 
Höppnerová, 
nejmladší 
čtenářka SN
Zatím Malý 
vůz, protože 
mi připomíná 
kočárek. Na 
větší vůz si 
musím počkat.

Gozel 
Challyjeva,
fi nanční 
analytička
Na nebi se 
dívám ne na 
souhvězdí, 
ale vždy na tu 
hvězdu, která 
svítí nejvíc.

Oblíbená 
Smrtka ze 
Staroměst-
ského orloje
Mě na nočním 
nebi nejvíc 
baví černé 
díry. Zajímavé 
je souhvězdí 
Havrana.

Petr Váňa, 
sochař, autor 
Mariánského 
sloupu
Kasiopeja. 
Za domem 
máme stráň 
a tohle krásné 
souhvězdí 
je nad ní.

První plynové lampy se 
v Praze objevily v roce 
1847. Nyní jich svítí 500.

Víte, že...

omezenou dobu rozsvě-
cet, sochy vystoupí ze 
šerosvitu a potom zase 
ustoupí, jako by byly 
živé. Díky tomu  nebude
celkově narušeno scénic-
ké osvětlení panorama 
Hradčan a pražských ná-
břeží. ht

Majitel muzea 
voskových 
figurín zadržen
MELANTRICHOVA - Majitel
muzea voskových fi gurín 
Zdeněk Kočík byl zadržen 
kvůli jízdě pod vlivem al-
koholu. Policie si všimla
jeho auta, jak na dálnici 
u Rudné kličkuje z pruhu do 
pruhu. Pan Kočík nadýchal 
při dechové zkoušce 2,5 
promile alkoholu a byl mu 
odebrán řidičák. Čerstvý 
neřidič je majitelem muzea  
voskových fi gurín v Me-
lantrichově ulici a dalších.
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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.

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

TV
tip 

YCHO BRAHE byl muž 
mnoha dovedností 
a také mnoha nosů. 

Vlastnil několik nosních 
protéz, které si každé
ráno poctivě maloval tě-
lovou barvou. 
Kromě znalosti hvězd, zá-
zračných lektvarů a ma-
tematiky byl tedy také tak 
trochu i malířem. 
V jednom se ale pletl, 
a to zcela. Tvrdil, že Slun-
ce obíhá kolem Země, ne 
naopak. Mno.
Z hlediska věčnosti je 
ovšem jedno, co kolem 
čeho obíhá, zvláště když 
pijete jako Dán.  Teď ko-
lem jeho kostí obíhá houf 
vědců, kteří svými přírod-
ními nosy větří senzaci.

MÁNESŮV MOST - Bombu 
na mostě nahlásil kon-
cem října anonym. Kvůli 
tomu bylo pozastaveno 
natáčení fi lmu Mission 
Impossible 4 s Tomem 
Cruisem v hlavní roli.

Pozor, je tam 
bomba, Tome

Přívoz přes 
zimu nejede

VLTAVA - Dne 31. října pře-
stal jezdit přívoz P4, spo-
jující hlavní pražské ostro-
vy. Jezdit začne až na jaře. 
Celkem šest pražských 
přívozů letos převezlo přes 
půl milionů lidí.

Libuše věští 
v Nár. muzeu
Výstava Staré pověsti 
české je poslední vel-
kou akcí před uzavřením 
Národního muzea. Končí 
6. července 2011.

Z Karlova mostu skočil 
mladík a málem zmrzl
VLTAVA - Z Karlova mos-
tu skočil v polovině říj-
na muž (30). Potápěči ho 
našli po několika minu-
tách, jak plave na hladině. 

„Po vytažení z vody byl 
tak prochladlý, že nemo-
hl mluvit,“ řekl šéf hasičů  
M. Šída. Teplota vody ve 
Vltavě se blíží nule.

   Úvodník

Císlo měsíceCíslo měsíce

Dům duchů ve Spálené: 
Hlášen pohyb ve sklepě

SPÁLENÁ - Dělníci se dali 
začátkem listopadu ko-
nečně do práce v místě,
kde má stát centrum Copa.
Na rohu Purkyňovy a Spá-
lené zatím vládnou ar-
cheologové, kteří objevili
nádherné gotické sklepení
tam, kde mají být garáže.
Dělníci se teď pokusí 
sklep začlenit do základů 
stavby. Majitelem fi rmy 
Copa je podnikatel Sebas-
tian Pawlowski, jemuž pa-
tří m.j. časopis Týden. POHLED z Národní ulice 

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

Nebezpečnou díru ucpali košem  
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ROH HUSOVY A KARLOVY ULICE - První den zmizela 
z dlažby kostka, druhý den se na díře objevil odpadkový 
koš a třetí den do něj vetkli sloupek uzávěru plynu. 
Petr Havlíček, zuřivý reportér Staroměstských novin.

5. 11. 6. 11. 7. 11.

Plyn

Bém

NEJLÍP se mu běží na plátně



inzerce

Nové zprávy
ze Starého Města

3 Zpravy www.StaromeStSkenoviny.eu

D

PRŮKOPNICE svobod-
ného telefonování slečna
Květa Pilná v roce 1910.

Kráska
ze str. 3

UJÍŽDĚL, ale policie se mu dostala na kobylku.

ivoká honička se změni-
la v boj o důstojnost. Ři-
dič koňského povozu se 

zkrátka pěkně spráskal. Poin-
tou tohoto malého příběhu 
z velkého města jsou 3,4 pro-
mile alkoholu v krvi.
Nejprve kočí ve čtyři hodiny 
odpoledne dne 19. října na-
razil i s kočárem do dopravní 
značky v Revoluční ulici. 
Když si prohlédl tu spoušť, 
usoudil, že má dost sil a schop-
ností na to, aby z místa činu 
ujel. Práskl do koní a začal
kličkovat křivolakými ulička-
mi města.
Policie ho dostihla pěšky v uli-
ci V Kolkovně, kde je vyhlá-
šená hospoda. Není jasné, 
zda se tu chtěl posilnit, nebo 
jen skrýt. Po krátké potyčce 

Povolení na první pražský fi akr 
s číslem 1 získal v březnu 1789 
měšťan Klement Weithofer.  

Víte, že...

se pán opratí rozhodl, že ho ti 
tajtrdlíci jen zdržují. „Už toho 
mám dost, odjíždím,“ oznámil
policii a naskočil zpátky na 
kozlík. Než ale stačil popo-
hnat oře, byl dole, tentokrát 
s pouty na rukou. Muži (44) 
z Blanska teď hrozí rok vězení 
nebo zákaz činnosti.
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STAROM. NÁM. - Košt vína 
s tancem a zpěvy těšil 
návštěvníky od 5. do 16. 
listopadu. Na trzích byl 
k mání med a mandle.

Divoká honička městem: Opilý kočí 
narazil v Revoluční ulici do značky 
3,4 promile je fakt dost. To by porazilo i koně.

Rej sukní 
na Staromáku

Jízda 
roku

STAROME
STSKE}

NOVINY

Trasa honičky městem

Tady ho 
chytili

Místo 
činu

Kolik je 3,4 promileKolik je 3,4 promile
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Lékařsky testovaný přístroj - jediný v Praze a okolí  - 
Trvalé šetrné odstranění světlých i tmavých chloupků 

nebo zarůstajících vousů - Pro muže i ženy.

10 minut zdarma (40-60 chloupků) - 
nebo slevy na kosmetické ošetření s péčí Mary Cohr.

PŘEDVÁNOČNÍ NABÍDKA PRO VÁS  

ZAVÍTEJTE DO NAŠEHO SALÓNU
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inzerce

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8
Hlavní jídlo: guláš za 109 Kč, vrabec též za 
109 Kč. Nejlevnější jídlo: tlačenka za 55 Kč.
Káva za 38 Kč. Pivo: Prazdroj za 36 Kč, 
Tmavý Kozel za 36 Kč. Polévka za 35 Kč.

novinky z místního pohostinství

Restaurant Nostalgie, Rybná 3
Polední menu: 89 Kč - polévka (nebo 
salát) a hlavní jídlo. Nebo menu za 109 
Kč. Káva 35 Kč. Pivo: Plzeň nebo tmavý 
Kozel za 35 Kč. Dvojka Müllera 40 Kč.
Vysmátý zajíc, Michalská 13
Hlavní jídlo: Guláš za 159 Kč. Pivo: Plzeň 
za 35 Kč, Gambrinus za 30 Kč, tmavý Kozel 
za 35 Kč. Káva 39 Kč. Koktejly od 85 Kč. 
Mor. víno dvojka 38 Kč. Rozvoz pizzy. Wi-fi .

3 

Co je nového ve vašem podniku volejte na tel. č. 777 556 578

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

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

Cena 1 SMS je 30 Kč včetně DPH. Poskytuje ATS, více na www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199. Pište též redakce@staromestskenoviny.eu

Vzor: SN INZ Hledam atraktivni zenu, ktera by me fi nancne zabezpecila, abych mel cas na vlastni tvrobu. Zn. Stesti ve dvou. Jorge 603 410 959.

KRÁTKÉ MÍSTNÍ INZERÁTY ESEMESKOU
Návod: Napište esemesku v tomto tvaru: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 
Pak pošlete na tel. číslo: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč. Max. rozsah: 100 znaků. 

Nové zprávy
ze Starého Města

MASARYKOVO NÁB. - Kvůli
rekonstrukci Národního
divadla nepojedou na 
Masarykově nábřeží od
března do listopadu příš-
tího roku tramvaje. Vý-
luka bude i u Klementina 
v Křižovnické ulici a na 
Smetanově nábřeží.

Tramvajová 
apokalypsa

NÁRODNÍ MUZEUM - V par-
ku u Národního muzea si
dne 20. října všimla poli-
cejní hlídka muže leží-
cího na trávníku. Kalhoty
měl u kotníků a rukou 
vykonával podezřelou 
činnost. Hlídka muže vy-
zvala, aby toho nechal. 
S omluvou si natáhl kalho-
ty. Hrozí mu dva roky basy.

Natáhl kalhoty 
s omluvou

NÁRODNÍ TŘÍDA - Známý
klub Rock Café zřejmě
končí. Radnice mu sice 
prodloužila smlouvu, ale
může ji kdykoli vypově-
dět kvůli hluku. Provozo-
vatelé se obávají rizika.

Vystydne 
Rock Café?

Rekordní hic 
v Klementinu
STARÉ MĚSTO - V Kle-
mentinu  naměřili dne 5. 
listopadu 18 °C, což je te-
plotní rekord. Ten starý 
z roku 1948 měl hodnotu 
pouhých 16,9 °C.

Pochod za 
oběti nehod 
VÁCLAVSKÉ. NÁM. - 21.11. 
v 15 h začne na Václav. 
náměstí pochod za oběti 
dopravních nehod. 

U Piety se nám množí 
visací zámky od turistů 

KARLŮV MOST - U sousoší 
s názvem Pieta, které patří 
k nejkrásnějším na mostě, 
se začaly objevovat visací 
zámky. Dávají  je tam tu-
risté  jako důkaz, že byli v 
Praze údajně zamilovaní. 
Hrozilo, že krásné souso-

ší bude jako futuristický 
vánoční stromeček, stej-
ně jako plot na Čertovce. 
Před pár dny zámky od-
stranila stráž mostu. „Na-
pište tam, ať nám to sem 
nevěšej,“ řekl strážný Sta-
roměstským novinám. 

„UŽ TO SEM nevěšte,“ vzkazuje zamilovaným stráž.

Wi-fi  za čtvrt miliardy 
horší než potrubní pošta
STARÉ MĚSTO - Projekt 
Bezdrátová Praha měl za-
jistit všem obyvatelům 
metropole bezplatné při-
pojení k internetu pomocí 
sítě Wi-fi . Využívá je však 
pouze několik tisíc úřední-

ků. Celá paráda stála přes 
čtvrt milionu. Čáru přes 
rozpočet udělala světlo-
nošům pokroku Evropská 
komise. Internet zdarma 
prý znevýhodňuje malé 
provozovatele.

VÝZNAMNÁ česká spo-
lečnost působící na fi -
nančním trhu přijme ma-
nagera skupiny. Práce 
bez plánů, reportů, ne-
jedná se o mlm, zajíma-
vé ohodnocení. Tel.: 777 
663 224.
ASTROLOGICKÉ kon-
zultace na Malé Straně. 
Objednání a informace 

Dagmar Kocůrkova, tel.: 
777 311 775. 
PROVÁDÍM opravy sta-
rožitného nábytku, dveří 
a všeho dřevěného. Tel. 
Tomáš: 603 977 469.
NÁVRH a vybavení in-
teriérů, bytů, kanceláří 
a hotelů  orig. skleněnými
obrazy. Dagmar Kocůr-
ková, tel.: 777 311 775.

HOMEOPATICKÁ or-
dinace, Šeříková 10, Pra-
ha 1 - Malá Strana. Ob-
jednání nutné. Tel.: 737 
252 398.
NABÍZÍM 3D vizuali-
zace, zhotovení návrhů 
a další grafi cké práce. Též 
soukromé kurzy kreslení. 
Tel.: 603 410 959.
HLEDÁM práci v zahra-

ničním obchodě. Praxe 5 
let. Angličtina perfektně. 
Tel.: 732 147 231.
NABÍZÍME originální 
lízátka – hand made – do 
obchodů k prodeji. Jsme 
velkosklad. Tel.: 603 775 
662.
RESTAUROVÁNÍ sta-
rožitného nábytku a by-
tových doplňků poctivě, 

tradičními postupy. Tel.: 
606 903 837.
PORADENSTVÍ a zpra-
cování obchodů v zahra-
ničí – cukr, zlato, řepka 
aj. Tel.: 739 544 588.
FENG SHUI přednášky, 
kurzy, semináře. Národ-
ní 25, Praha 1. Přihláš-
ky na 602 556 479, www.
byu.cz.
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Zápisník politického mouly
Ať už je u vesla kdokoli, náš moula zůstává ve střehu.

Parašutista měsíce
Filip Dvořák, bývalý starosta

Dosavadní starosta Filip Dvořák byl ve funkci 
necelý rok. Zametal, až se z něj kouřilo, ale voli-
či mu dali co proto. Vykřížkovali ho z prvního mís-
ta na deváté, což je rekord. Pozn.: Filip Dvořák se 
v souvislosti s výsledkem voleb obrátil na soud.

Realita

OSLAVA podpisu koaliční smlouvy dne 27. 10. v hotelu Alchymist na Malé Straně.

Volby 2010: Radnice 
udělala kotrmelec

Koaliční 
bublinky 
MALOSTRANSKE}NOVINY

O. LOMECKÝ, 
TOP 09, 
STAROSTA J. PAŘÍZKOVÁ

VĚCI VEŘEJNÉ, 
2. MÍSTOSTAR.

D. HODEK
ČSSD, 

1. MÍSTOSTAR.

RTIVÉ VÍTĚZSTVÍ TOP 
09 ukázalo, že vo-
liči chtěli změnu, 

a to co největší. O ODS 
se říkalo, že „chrochtají 
už moc“, jedinou odpo-
vědí bylo vyvětrat.

Levicové strany (ČSSD, 
VV a Zelení) získaly 13 
křesel, pravicové (TOP 
09 a ODS) 22. 
Koalice s levicí je sňat-
kem z rozumu, ale jiná 
možnost, než poslat ODS 

na hanbu, nebyla. TOP 09
získala hlasy na úkor 
všech stran, které byly 
v předchozím období na 
radnici, ale především na 
úkor ODS, která je teď 
v opozici a nebude si brát 

žídné servítky. Jako sym-
bol křesla jsme zvolili 
křeslo houpací, které je 
sice pohodlné, ale bývá 
vratké. O tom, jak snad-
no se mění vedení radni-
ce, svědčí minulé období. 

VZOROVÝ KOTOUL jako 
na sletu. Po takřka 20 
letech skončila na rad-
nici Prahy 1 vláda jed-
né strany. ODS je teď 
na hanbě, vesla se chá-
pe nová, svěží TOP 09. 
Novým starostou je do-

savadní manažer Soko-
la ing. Oldřich Lomecký 
(TOP 09), kterého volil 
takřka každý třetí. 
ODS je v opozici a dá se 
očekávat, že rozehraje 
tvrdou hru a nikomu nic 
nedaruje.

VAŠE OTÁZKY
na někoho z nového za-
stupitelstva pošlete na 
adresu: redakce@sta-
romestskenoviny.eu

D
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Prokletí beznosého hvězdáře
Je 409 let po smrti      Už podruhé ho tahají z hrobu      Jeho žena je tam taky

Jakpak
vlastně 
dánský 
bouřlivák 
vypadal?

ánové usoudili, že 
je mimořádně důle-
žité zjistit, z jakého 

důvodu zemřel jejich ná-
rodní hrdina Tycho Brahe 
(1546-1601).
V pondělí 15. listopadu 
(v den, kdy vyšlo toto čís-
lo Staroměstských novin) 
tým dánských a českých 
vědců otvírá hvězdářovu 
hrobku v Týnském chrá-
mu. 

„Je potřeba, abychom 
na celý průzkum dohlíže-
li, zejména na rozebírání 
a skládání hrobky tak, 
aby bylo vše uvedeno do 
původního stavu,“ říká 
Jan Kněžínek, šéf odbo-
ru památkové péče hlav-
ního města.
Plán prací je tento: Nej-
dříve sejmuta povrchová 

deska. Pod ní je klenba 
hrobky. Do ní je navrtán 
otvor pro kamery. Tak se 
zjistí, jak je obsah hrob-
ky uspořádaný, aby se při 
otevření nic nepoškodilo.

Rakev
„Při otevírání hrobu roku 
1901 byly ostatky vloženy 
do cínové rakve,“ říká ar-
cheolog Zdeněk Dragoun 
z Národního památkové-
ho ústavu.
Rakev s ostatky pak bude 
převezena do laboratoří 
Národního muzea. Tam 
budou ostatky vyjmuty 
z rakve, odebrány a na-
skenovány vzorky. Věd-
ce zajímají hlavně kosti, 
vlasy a zbytky šatů.
Analýza proběhne ve 
dvou laboratořích: u nás 
a v Dánsku.

TYCHO BRAHE měl neklidnou povahu: Denně 
v nebezpečí výbuchu, reje planet na stěnách kři-
vulí, svistot komet, kupení hvězdokup. Míval nos 
na..., ale i o ten přišel v mládí při souboji. A to 
ještě netušil, jaký frmol ho čeká po smrti.

V tomhle domku
bydlel v Dánsku

HRAD URANIENBURG, kde měl 
Tycho Brahe svou observatoř.

D

BRAHE je pochován u 1. chrámového pilíře vpravo od oltáře.

Soukromým učitelem Ty-
chona Braha byl v Dán-
sku český rodák hvězdář 
Cyprian Lvovický ze Lvovic.

Víte, že...

Jak přišel o nos
29. prosince roku 1566 se Tycho Brahe 
jako dvacetiletý student během studií 
na univerzitě v německém Rostocku
utkal v souboji na kordy s fešá-
kem Parsbergem. Pohádali 
se už 10. prosince na svatbě
profesora teologie a pak 
znovu 27. Bili se v šeru. 
Tycho pak nosil  zlatou 
a stříbrnou protézu. Nehoda 
ho dovedla ke studiu medicíny.

Hrobka bude uvedena 
zpátky do původního sta-
vu v pátek, tedy po čty-
řech dnech od vyzved-
nutí. 

Vysoké množství rtuti ve 
vousu Tychona Braha od-
halila nedávná analýza 
dánského toxikologa Ka-
empeho. Šlo o vous, který
byl z hrobu vyjmut při 
jeho otevření v roce 1901.
Jak Tycho Brahe ze-
mřel, by se vědci měli
dozvědět do půl roku od
exhumace. Jisté je, že to 
nebylo po prasknutí mo-
čového měchýře, jak se 
vypráví.

Plán

Vous

Poslední chvíle 
života hvězdáře
Říjen 1601. Tycho Brahe 
je na hostině v paláci me-
cenáše Petra Voka na Praž-
ském hradě. Brahe náh-
le omdlí. Odnášejí ho do 
jeho domu. Blouzní a volá: 
„Ne frustra vixise videar!“ 
(Doufám, že jsem nežil na-
darmo). Po několika dnech 
za velkých bolestí umírá.
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Zajímavé 
hroby 

v DánskuProkletí beznosého hvězdáře
Je 409 let po smrti      Už podruhé ho tahají z hrobu      Jeho žena je tam taky

POD reliéfem je klenba hrobky, za ní cínová rakev. 

Z rodinného alba 
Tychona Braha

Otec Otto Brahe byl dán-
ský šlechtic ze starobylé-
ho šlechtického rodu. 
Matka Beata Billeová 
byla dvorní dáma dánské 
královny.

Táta a máma

Nejlepší kámoš

Nejlepší žák

Vrah  (asi)

Otto a Beata

Osobní lékař císaře Ru-
dolfa II. Pozval Tychona 
roku 1599 do Prahy ke 
dvoru. Většinu času strá-
vili na observatoři. Rok na 
to Tadeáš zemřel.

Tadeáš z Hájku

Tychonův asistent na ob-
servatoři v Benátkách nad 
Jizerou. Historikové měli 
za to, že to byl on, kdo své-
ho mistra zavraždil, aby se 
dostal k záznamům. 

Johannes Kepler

Vzdálený hvězdářův bra-
tranec a podle nových 
poznatků odborníků také 
jeho vrah. Prý mu na 
příkaz dánského krále 
přidával do jídla rtuť.

Erich Brahe

Manželka
Kristen byla Tychova pod-
daná ze selského rodu, 
proto s ní nemohl být 
úředně oddán. Zemřela 
roku 1604 a byla pohřbe-
na po boku manžela.

Kristen Brahe

Mecenáš
Císař, na jehož pražském 
dvoře Tycho působil. I on
byl viněn z hvězdářovy 
smrti. Prý mu nedovolil 
vstát od jídla a praskl mu 
močový měchýř.

Rudolf II. Tajemství Týnské 
hrobky s reliéfem

OPRVÉ  BYLA hrobka
hvězdáře Tychona
Braha otevřena roku

1901 u příležitosti 300. 
výročí jeho úmrtí.
Průzkum hvězdářových 
ostatků i jeho manželky 
Kristen provedl prof. dr. 
Ondřej Schrutz a prof. 
MUDr. Jindřich Matie-
gka. Hrobka i náhrobek 
v chrámu byly opraveny.
Vědci zjistili, že zázna-

my nelhaly, hvězdář sku-
tečně postrádal část nosu. 
Ostatky hvězdáře byly 
uloženy do nové cínové 
rakve a znovu pohřbeny 
vedle kostry jeho ženy. 
Předměty, které se v jeho 
hrobě dochovaly, zbytky
jeho pláště, punčocha, 
bota a chomáč vlasů, 
byly předány do Muzea 
hl. m. Prahy. Rozbor vla-
sů tehdy nebyl proveden.

HRAD URANIENBURG, kde měl 
Tycho Brahe svou observatoř.

P

BRAHE je pochován u 1. chrámového pilíře vpravo od oltáře.

PROČ SE TAKY 
NEJUKNOUT 

DOVNITŘ?

Hans Christian Andersen

Kdo by neznal pohádky 
Ošklivé kačátko, Cínové-
ho vojáčka, nebo Císařo-
vy nové šaty! Hans měl 
těžké dětství. Táta chorý 
švec, matka alkoholička, 
sestra prostitutka. Není 
divu, že začal psát pohád-
ky (předtím se protloukal 
jako zpěvák).
Když bylo Hansovi 70 let, 
spadl z postele a umřel. 
Bylo by velmi zajímavé 
otevřít hrob a pokusit se 
zjistit, jestli ho náhodou 
někdo neshodil. Hrob má 
v Kodani.

Søren Kierkegaard 
Nedaleko od hrobu po-
hádkáře Ch. Andersena je 
v Kodani hrob Sørena Kier-
kegaarda, jednoho z nej-
větších fi losofů všech 
dob. Pro nás je zajímavý 
mimo jiné tím, že ovlivnil 
spisovatele Franze Kafku 
a Ladislava Klímu.
Také Sørenova smrt je 
obestřena tajemstvím. Ze-
mřel ve věku pouhých 42 
let za dosud nevyjasně-
ných okolností. Údajně 
kvůli záhadnému pádu ze 
stromu v mládí. Bylo by 
zajímavé zjistit pravdu.

Brnění jako 
ochrana proti 
meteoritům

Radar 
na komety

 z titulni} Strany
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a pražské Bílé Hoře 
to bylo dne 8. lis-
topadu 1620 jasný 

jako facka. Jedni vyhráli, 
druzí dostali na frak. 
Aby se na to nezapomně-
lo, tak to těm poraženým 
za pár měsíců ještě zásad-
ním způsobem připomněl 
mistr kat Mydlář a pěkně
veřejně na Staroměst-
ském náměstí. Jak by se 
dnes řeklo přes média. 
Uběhlo 390 let, v komu-
nálních volbách v Praze 
taky jedni vyhráli a dru-
zí prohráli. Ale jen první 
den. Stačí se na to vyspat, 
začít počítat židle, i ty 
v dozorčích radách, a na-
jednou není jasné nic. 
V tu ránu může být vítě-
zů tolik, že je to až k ne-
víře. Jen s jedním je po-
tíž. Kde jsou vítězové, 
tam by měli být i poraže-
ní.  Na Bílé Hoře to tak 
fungovalo. Co s tím? 
Však my si poradíme. Po-
ražené taky máme. Dodá-
me jich tolik, kolik voličů 
přišlo v Praze k volbám.  
A je to jasný jak facka.

8. listopadu 2010

N

Názory a komentáře
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte krátké příspěvky 
na adresu redakce@staromestskenoviny.eu.

Dopisy

Sloupek
Jasný jako 

facka
Petr Burgr 
Místopředseda 
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

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

Vážení, 
zaujaly mne svěží články 
a erudované informace 
ve Vašich novinách. Pro-
tože se domnívám, že by 
mohla být ve Vašem po-
dání  otištěna i dobrá in-
formace o kavárně Po-
etika, obracím se přímo 
na vás. Poetika má pod 
tímto názvem své webo-
vé stránky a běží již jede-
náctý rok. 
Setkání básníků i jejich 
obdivovatelů a příznivců 
Královny Poesie se ko-
nají  každé poslední úte-
rý v měsíci od 18. hod 
v čokolatérii v Liliové 
ul. čl 4. Kromě prázdnin 
a prosince.  
Dům v Liliové je starobylý
pražský dům se zajímavý-
mi podzemními prostora-
mi, které před navážkou 
bývaly v úrovni chodní-
ku. Bývalo v něm mu-
zeum starých pohlednic. 
Dnes zde dosáhnete na 
gurmenské pochutnání si 
na  mnoha druzích výbor-
né horké čokolády, i na 
sladkých a jiných dob-
růtkách paní Alexandry 
Hurtové a jejího manže-
la, krásné, milé a moudré 
mladé podnikatelky, ma-
minky tří ratolestí. 

Bo.-žena 
(Básnířka Obyčejných)

Tak to jsem 
se zase jednou dojetím 
rozplakal. Vězte, že váš 
kamelot Tomáš slepo-
tu skutečně z větší části 
předstírá, pravidelně žeb-
rá u kostela svatého Kli-
menta, vyžebrané peníze 
pak propíjí v restauracích 
okolo Staroměstské, nebo 
ve večerkách a v podrou-
šeném stavu pak vyvolá-
vá rvačky, např. s cizinci 
a vůbec páchá výtržnosti.

an777@seznam.cz

Karikatura ze slavných  
Humoristických listů 
z roku 1910

Glosa
Boj o zámky 

lásky
Petr Havlíček 
Autor je student 
a redaktor 
Staroměstských 
novin

ámky lásky, neboli
visací zámky se jmé-
ny milenců či přátel, 

které se umísťují na mos-
tech a dávají všem na zře-
tel pevnost svazku. 
Objevují se po celém svě-
tě a radnice a hádavé hla-
sy stále nevědí, co s nimi. 
Jít proti nim, nebo jim 
poskytnout kousek klidu? 
Podobně rozpačitá atmo-
sféra se usídlila na Sta-
rém Městě, kde se zám-
ky objevují nejčastěji 
u sochy Piety či sousoší 
sv. Jana z Malty (Turek) 
na Karlově mostě. 

Když už je zámků dost, 
radní vyšlou pána s roz-
bruskou, který v posled-
ku neudělá nic jiného, 
než že vyčistí místo pro 
další důkazy lásky a přá-
telství. (Velice se divím, 
že si už nějaký podnika-
vec neotevřel poblíž spe-
cializované zámečnictví.) 
Ačkoliv sám bych radě-
ji zůstal u vyrývání ini-
ciálů do stromu, nevidím 
v zámcích lásky nic špat-
ného. A ta trocha vanda-
lismu, za který jsou odsu-
zovány? To přeci k lásce 
patří, nebo se snad mla-
distvě mýlím?

Z

inzerce
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Co nového za vodou

Básnířka, libretistka, spi-
sovatelka a překladatelka.
Ceý život trpěla bolestmi 
kloubů, možná proto se 
tak angažovala v hnutích 
za práva žen. Hrála na 
klavír, malovala, psala 
libreta. Narodila se 18. 
listopadu 1847.

Kalendárium 
Starého Města

Olga 
Scheinpfl ugová

HEREČKA

Eliška 
Krásnohorská
SPISOVATELKA

LISTOPAD, PROSINEC

Eliška Krásnohorská
† 26. listopadu 1926

Herečka z Národního di-
vadla, spisovatelka, žena
Karla Čapka. 
Na scéně Národního di-
vadla vytvořila přes 130 
rolí. Vyhlásila válku pa-
tosu. Hlavním rysem je-
jích postav byla nervozita. 
Zemřela 13. dubna 1968.

Olga Scheinpflugová
* 3. prosince 1902

Více zpráv se dočtete 
v Malostranských novinách

Je celkem 23 odběrních míst Malostranských no-
vin. Například: Malostranská beseda, Malostr.
nám. 21, tel.: 257 532 966. Informační kancelář 
Praha 1, Malostran. nám. 22, tel.: 257 531 845. 
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3.

Příjem inzerce: 777 556 578

MALOSTRANSKÉ NOVINY vycházejí vždy 
1. den v měsíci. Jeďte pro ně, jsou hned pryč.

ZpravyZpravy

VODNÍK NA ČERTOVCE
Malostranské noviny se 
domluvily s mlynářem 
Horelem a na Čertovce 
sedí od Dušiček vodník. 
Autorem sochy je Josef 
Nálepa. 
POLICIE NEBO MASÉR?
Zeď nové policejní slu-
žebny na Kampě zdo-
bí motiv orchideje. Zů-
stal tam po předchozím 
nájemci masérském sa-
lóně.  
PŘÍBĚH ZUBAŘKY
Zubařka MUDr. Klime-
šová vrtá zuby v prostře-

dí, které není nakloněno 
plombám a můstkům.
VÁLKA O DOMEČEK
Strašidelný domeček  na 
Kampě nečekaně ožil 
a stal se objektem zájmu 
místních sdružení a pod-
nikatelů.
UKRADL ŠAVLI
Opilý americký voják 
ulomil na Karlově mostě 
šavli soše Turka. Dostal 
jen podmínku, i když 
mohl jít sedět.
VARHANY VE VILE
Ve druhé Bílkově vile 
byly objeveny varhany.

STRUČNÉ ZPRÁVY Z VESNIC NA DRUHÉ STRANĚ ŘEKY: MALÉ STRANY A HRADČAN

Všechna odb. místa: www.malostranskenoviny.eu

VE DNECH 15. A 16. ŘÍJNA PROBĚHLA

MOBILIZACE
SUVERÉNNÍ VOLBA PRO PRAHU 1, PODĚKOVÁNÍ:

ÚSPĚŠNĚ
Děkujeme, že jste ve volbách 

volili tak, jak jste volili.

předseda strany Suverénní volba pro Prahu 1
Prof. Ing. Arch. Robert Votický, 

inzerce
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Kulturní nástěnka    

Divadlo - Pá 19. 11. v 18 h -  EMÁNEK - 
Minor, Vodičkova 6, Malá scéna - Příběh 
beznohého a bezrukého chlapce. Premiéra 
divadla Xaver. Hraje Antonín Novotný.

Divadlo - Ne 21. 11. v 14 a 19 h, po 6. a po
13. 12. v 19 h - RADÚZ a MAHULENA 
- Národní divadlo - Zeyerova dramatická 
báseň v režii J. A. Pitínského. 

Franz Kafka: Proměna /VII./
V MINULÉM DÍLE: Řehoř, proměněný v brouka, 
se děsí ručiček budíku, spěchajících k sedmé.

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

Ž
Nejsem pripraven

e by byl budík ne-
zazvonil? Z poste-
le bylo vidět, že byl 

správně nařízen na čtvr-
tou hodinu; určitě také 
zvonil. Ale což bylo mož-
né klidně zaspat to zvo-
nění, které otřásá nábyt-

kem? Nu, klidně zrovna
nespal, zato patrně tím 
tvrději. 
Co však teď počít? Příš-
tí vlak jede v sedm hodin; 
aby ho stihl, musil by si 
nesmírně pospíšit a ko-
lekce ještě není sbalená 
a sám se necítí nijak 
zvlášť svěží a spolehlivý.

Seriál

Franz Kafka: Proměna /VII./
STAROMESTSKE

NOVINY

Kdo teď sbalí chrobákovi 
kolekci? Stihne  ten vlak 
v sedm? Nezvlhnou mu
krovky? Dozvíte se příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

15. LISTOPAD - 15. PROSINEC

Divadlo  
Út 16. 11. a pá  3. 12. v 19 h 
SONÁTA PRO LŽÍCI 
Divadlo Bez zábradlí, Jungman-
nova 31, Praha 1, telefon do 
pokladny:  224 946 436 - Setkání 
dvou žen po mnoha letech. 
Hrají: J. Jirásková, D. Syslová, 
A. Cibulka

Divadlo - Čt 25. 11. v 19 h - G. BÜCHNER: 
LEONCE & LENA -  Bohnická divadelní 
společnost hraje v Divadle Kampa, Nosticova 
2a -  Dekadentní příběh zbloudilých milenců. 

Divadlo - Čt 25. 11. a čt 16. 12. v 19. 30 h - 
DETEKTOR LŽI - Spolek Kašpar, Celetná 17 - 
Naděžda Petrovna pozve domů hypnotizéra, 
aby zjistila, kam její muž schoval peníze.  

Divadlo - Út 23. v 19 h  a ne 
28. 11. v 17 h, ne 12. 12. v 14 
a 19 h - KUPEC BENÁTSKÝ - 
Stavovské divadlo, Ovocný trh 
6 - Slavná Shakespearova hra 
v režii M. Čičváka s mimořádný-
mi hereckými  výkony, především 
v postavách Antonia (I. Bareš) 
a Shylocka (J. Štěpnička).

Divadlo - dětem - Út 30. 11. a 2., út 7., st 8.,
čt 16. 12. v 17. 30 h - DIVADÉLKO ROMA-
NETO: VÁNOČNÍ PŘÍBĚHY - Staroměstské 
nám. Vánoční trhy - Divadlo pro děti i dospělé.  

Koncert - Po 6. 12. v 19 h - SPIRITUÁL 
KVINTET -  Divadlo Bez zábradlí, Jung-
mannova 31, telefon do pokladny: 224 946 
436. Vystoupení kultovní folkové skupiny. 

Hudba 
So 27. 11. v 21 h  
ZUZANA SUCHÁNKOVÁ BAND
- Blues Sklep, Liliová 10, 
tel.: 774 624 677 
Skupina hraje blues-soul-jazzový 
repertoár, ale i vlastní skladby. 
Od založení v r. 2002 odehrála 
mnoho skvělých koncertů.

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

Muzikál - Ne  12. 12. v 20 h - PORNOHVĚZDY 
-  Roxy / NoD, Dlouhá 33 - Hrají: J. Nosek, 
J. Prachař, V. Dyk, M. Issová, L. Zahradnická 
a další. Režie: T. Svoboda. Hudba: P. Wajsar. 

Divadlo
Po 6. a st 15. 12 v 19 h 
CO SE STALO, KDYŽ NORA 
OPUSTILA MANŽELA ANEB 
OPORY SPOLEČNOSTÍ 
Nová scéna, ND - Komedie 
o ženském boji za rovnoprávnost 
od E. Jelinek. Hrají: K. Winterová, 
I. Bareš, V. Beneš a další.

Hudba - Po 13. 12. v 21 h - ORIGINÁLNÍ 
PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR -
Blues Sklep, Liliová 10, tel.: 774 624 677 - 
Raný americký jazz a blues 20. let. 

Boogie boys, když je 
třeba, zahrají nohama 

Když velký Don Quijote 
bojuje s NoDem Quijotem

TŘI SKVĚLÍ muzikanti,
boogie-woogie: rytmus, 
radost, kapky potu na 
tvářích, smích. 
Pianisté Michal Chole-
wiński a Bartlomiej Szo-
piński podporováni ryt-

mikou Szymona Szopiń-
ského, z nichž tryská
nezměrná energie dopl-
ňovaná rozeným show-
manstvím, představí své 
umění v Blues Sklepu. 
Nenechte si ujít dva pia-

nisty, kteří zahrají na je-
den nástroj, stojíce na 
klavírní židličce. Zveme 
vás na špičkovou show, 
kde kromě skvělé muzi-
ky uvidíte také boogie-
woogie taneční kreace. 

Náš 
TIP

Kdo: Boogie Boys. Kdy: Pátek 19. 11. v 21 h. Kde: Blues Sklep, Liliová 10. 

Zásadní text Egona Tobiáše (na základě
díla Miquela de Cervantese a skutečné 
události), citlivá režie Jana Nebeského, 
skvělé herecké výkony Davida Pracha-
ře a Lucie Trmíkové. 
Vynikající hudba Pavla Fajta a nápaditá 
kytara Joe Karafi áta, známého především 
z kapely The Plastic People of The Uni-
verse. Inscenační tým se tentokrát pus-
til do Dona Quijota a konfrontoval téma 
také s cyklem grafi ckých listů Don Qui-
jote Bohuslava Reynka. Kdo: Studio DAMÚZA. CO: NoD Quijote. Kdy: So-

bota 11. 12. v 20 h. Kde: Roxy, sál NoD, Dlouhá 33.

Seženete 
už i v Brně!

Bravo! Tyto noviny 
jsou již k mání i v Brně. 
Volejte pana Martina
Cibulku 777 122 009. 

Čtěte též v Kavárně
Vladimíra Menšíka 

(Veselá 3) 
a v hotelu Savoy 

(Jakubské nám. 1).
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Operní pěvkyně, vyhlášená krasavice
Josefína Hambacherová 

Slavné ženy Starého Města

P ŘED SVATBOU bydlela 
v domě U Černého 
slunce v Celetné uli-

ci. Vzala si o 20 let star-
ším muže, pianistu a uči-
tele hudby ve šlechtic-
kých rodinách, Františka 
Xavera Duška. Pak se 
odstěhovali na Bertram-
ku, co jim prý zařídil Jo-

sefínin milenec a mece-
náš Kristián Filip Clam 
Gallas. Manžel sličné 
Josefíny prý nosil parohy 
s nebývalou elegancí. 
Mezi její obdivovatele 
patřil i Wolfgang Amade-
us Mozart, který u Duš-
kových rád na Bertramce 
pobýval.

inzerce

F. X. Dušek
MANŽEL

Přezívali ji Krásná Atlanta (*1754 - †1824) 
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inzerce: Monika Höppner. Redakce: Petr Havlíček, Helena Šulcová. 
Grafi ka: Studio Ubu. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@ 
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W. A. Mozart
PŘÍTEL

Glam - Gallas
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vOtázka: Kde je na Starém 
Městě tento obchůdek?
Vaše odpovědi: redakce@
staromestskenoviny.eu.
Minule: Dům U Černého 
slunce v Celetné 8.
Správně: Martin Cibulka

kde to je
Poznáte, jářku, ?

odběrních míst Staroměstských novin22

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

Kdyby už byly rozebrány, pošlete e-mail na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu nebo volejte tel.: 777-556-578
Akademie věd, Národní 3, na recepci, 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 kavár-
na Řetězová, Řetězová 10, tel. 222 220 

681. Rock Café, Národní 20, tel. 224 933 

947. Café NONA, Nová scéna ND, Národ-

ní 4, tel. 775 755 146. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 

24, tel. 222 244 320. U Parlamentu, Valentinská 8, tel. 721 415 747. 

U Rudolfi na, Křižovnická 10, tel. 222 313 088. Liter. kavár-
na 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. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 

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

Divadlo Na zábradlí, Anenské  náměstí 5.  

Friends Coffee House, Palackého 7. Gale-
rie Nová síň, Voršilská 3 . A mnoho dalších.

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

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned na tel. číslo: 

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

Vaše advokátní poradna
Co je třeba k výměně bytu?
OTÁZKA: Chtěl bych vy-
měnit nájemní byt, co je 
k tomu všechno potřeba?

 Jan V., Újezd
ODPOVĚĎ: Nájemci se 
mohou dohodnout na vý-
měně bytů a to písemnou 
formou za písemného 
souhlasu majitelů směňo-
vaných bytů. Ústní doho-
dy jsou neplatné. Majite-

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy ve 
volebním obvodě VI. Avokátka se sídlem v Praze, Malá Strana, 
Michnův palác Tyršova domu, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498, 
e-mail: krobovahasova@post.cz, www.advokatka-krobova.cz.

JUDr. Monika Krobová - Hášová

le bytu, který odmítne dát 
s výměnou souhlas, mů-
žete žalovat a nechat roz-
hodnout soud. Podepsa-
ná dohoda platí tři mě-
síce a nájemník má prá-
vo ze závažných důvodů 
od dohody odstoupit. Jis-
tě všichni známe skvělý 
český fi lm Kulový blesk.

 Vaše advokátka

Koutek pro chytré hlavy
Sudoku pro  
nenáročné

pro líné Ještě línější

1

2
3

3

1
2

12
3

3

3

2
12

Návod: Součet v každém 
řádku a slupci musí být šest.

Stalo se 
před 100 lety

Rok 1910: Zatímco por-
tugalský král Manuel II. 
trávil první dny v exilu, 
jeho milenka se roz-
povídala ve vídeňském 
hotelu Astoria. Populární 
tanečnice Gaby Deslys, 
vlastním jménem Hed-
vika Navrátilová se naro-
dila se v roce 1884.

Česká Mata Hari 
promluvila

Kdo chce psát 
některou 

z těchto rubrik
Tel.: 775 949 557 

2
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Vytiskni si sám!
Klikni na titulní stránku a tiskni

Příští číslo vychází
 15. prosince

Ohnivý lichvář z Karlovy ulice Mladí psi 
Starého Města

Posílejte fotky zvířat na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Modré okénko
dnes získává...

VÍTE O NĚKOM ze svého 
okolí, kdo si zaslouží Modré 
okénko? Napište svoje tipy
na známou adresu: redakce
@staromestskenoviny.eu. 

Děkujeme za 
chuť psát pro
Staroměstské 
novin pravidel-
né sloupky.

VÁCLAV KOUBEK
Harmonikář, básník

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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 Karlově ulici žil je-
den starý lichvář, 
který žádal takové 

úroky, že každého přive-
dl na mizinu. 
Byl skoro stále zalez-
lý doma a na ulici radě-
ji nevycházel, jen aby 
mohl hlídat své zlato. Za 
nocí se dokonce z jeho 
oken linula zlatavá záře, 
jak se ve svých zlaťácích 
prohraboval. Když se ale 
ze sousedního domu li-
nula záře ohně a vypu-
kl veliký požár, nešel po-
máhat hasit jako jiní, ale 
nabral své zlato do pytle 
a s těžkým závažím utí-
kal k řece. 
Kdoví jestli ho tam zla-
to nestáhlo ke dnu, nebo 
pod jeho tíhou neklesl 
a nezemřel. Dodnes se 
totiž do Karlovy ulice 
vrací vždy, když hrozí 
požár, povodeň nebo jiná 
katastrofa. Na zádech má 
těžký pytel a žádá ko-
lemjdoucí, aby mu po-
mohli. Kdo by mu pomo-
hl donést pytel až na Sta-

roměstské náměstí, ten 
by ho vysvobodil. Je-
nomže to by se lichvář 
nesměl hned, jak potká 
dobrosrdečného člově-
ka, proměnit v ohnivé-

ho kostlivce se žhavými
uhlíky místo očí. 

Lichváře vysvobodí ten, kdo mu pytel odnese.

Text: Filip Jan Zvolský
Kresba: Kristian Cubera
Muzeum pověstí a stra-
šidel, Mostecká 18

V

Ano, i já čtu

OLDŘICH LOMECKÝ, starosta

Strašidla 
a pověsti

se Staroměstskými

staromest

Sta-
roměstské

Jméno: FIDORKA. Věk:
necelý rok. Zvláštní do-
vednosti: Lov kachen na 
Vltavě, hrátky s turisty. 
Snímek zaslala: panička 
Monika Serbusová.


