
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny pro Staré a Nové Město, Josefov a okolí. Založeno v ordinaci r. 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 6 / roč. III
15. června 2012

 redakce@StaromeStSkenoviny.eu       tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 777 556 578     www.StaromeStSkenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

StaromeStSke
NoviNy

Noviny, které si píší čtenáři sami

Staroměstské 
servírky
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SLEČNA IVANA
z restaurantu Evald na Národní 28. 
V ruce drží výborný koktejl letní hit 
Sangria s ovocem a ledem za velmi 

příznivých 38 Kč.

redakce@staromestskenoviny.eu

Miss 
Brčko

Podrobnosti o případu mladíka na 
Staroměstském orloji čtěte na str. 3

ZÁHADNÁ SMRT 
SMUTNÉHO KLAUNA

CO TAM DĚLÁ?  

Eva Jakoubková 
a Petr Novák 
na Staroměstské radnici
roku 1985.

Více 
str. 

6 a 7

Zveme vás na úspěšný 
politicko - satirický kabaret

Blonďatá 
bestie III
Kdy: 17., 19., 20. a 28. 

června  
od 22 hodin

Kde: Baráčnická rychta, 
Tržiště 23, Malá Strana
Plakát najdete v těchto 

novinách na str. 11
www.baracnickarychta.cz

Přijďte na
Baráčnickou 

rychtu!

Mezinárodní festival 
nezávislého a amatérského 

divadla
XIV. APOSTROF 

Praha 2012 
30. června až 3. července

na scénách Divadla Na zábradlí 
a Teatro NoD - Roxy

za finanční podpory HMP, MKČR, 
IVF a NŽU.

Program Apostrofu na str. 11
www.apostrof.org

30 Kč

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

Jako dobrovolnou platbu 
za tento výtisk pošlete SMS: 

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

poděkováním od šéfredaktora listu.

SN TRICETSN TRICETSN TRICET



2  Zpravy

?Pište si tyto
noviny sami. Články
?

redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

U orloje 
by měl stát 

hlídač

K dyž se řekně Praha, 
vybaví se dva pojmy: 
Hrad a orloj.

Zatímco Hrad, kde se stří-
dají prchavé vlády, hlídá 
celá armáda, orloj a jeho 
věčný majestát času nehlí-
dá nikdo.
Pro turisty je přitom orloj 
něco jako terč. Jistě, v cizí 
zemi, v žilách levné pivo 
místo krve, píseň na rtech 
a najednou: Smrtka, Turek, 
magické klikiháky... No, 
neulom si kousek.
Orloj je sice střežen ka-
merami, ale stihnout se to 
nedá. Je proto třeba hlída-
če, jinak to holt nepůjde. 

   Úvodník   Úvodník

telefon redakce: 775 949 557 redakce @@StaromeStSkenoviny.eu

Důležité 
telefony

Jaké bude počasí 

22 °C
ČERVEN: Dovolené už jsou 
na dosah, tak hurá balit kufry 
a vosí pasy s sebou.

Číslo měsíce

50metrů je vysoká věž 
Klementina, která je 
teď opět přístupná

Císlo měsíceCíslo měsíce

Obecné informace:...................11 88 
Policie:..........................................158 
Záchranka:...................................155 
Hasiči:...........................................150 
Policie ČR (Staré Město), Bartolo-
mějská 14:......................974 851 220 
Staroměstské noviny:...777 556 578 
Akademie věd:................221 403 111

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Ondřej
Höppner

Hrůza! Na chodníku 
se válela mumie

Staré Město - Tak to už 
tady dlouho nebylo! Na 
zemi vedle zaparkova-
ných automobilů ležela 
dne 2. června vysušená 
mumie. 
Policii upozornili na hrůzný 
nález kolemjdoucí, z nichž 
někteří dostali šok. Při bliž-
ším ohledání ale policisté 
zjistili, že nejde o mumifi-
kovanou mrtvolu, ale o do-
vedně vytvarovaný papír.
„Šlo pouze o papír omota- V ULICI Ve Smečkách je mimo jiné také divadlo Činoherní klub.

ný obinadlem. Nešlo tedy 
o nic vážného, proto nic ne-
prošetřujeme,“ řekla Staro-
městským novinám pražská 
policejní mluvčí Eva Kro-
páčová. Zřejmě šlo o akci 
divadelníků.

Fo
to

: A
rc

hi
v

Spálená - Pouze část  go-
tických sklepů objevených 
při stavbě Copa Centra 
je památkově chráněna. 
Rozhodla o tom minist-
ryně kultury Alena Haná-
ková. Po verdiktu minist-
ryně již stavbě nic nestojí  
v cestě, vleče se už pět let. 
Bude mít čtyři patra pod 
zem a 12 pater celkem.

Dům duchů ve 
Spálené má zelenou

Nové zprávy ze 
Starého Města
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Mariánský sloup 
skoro hotov

Věž Klementina už 
je přístupná
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Kdo oškubal Obecní 
dům?

Náměstí republiky -  
Z Obecního domu se prý 
ztratily předměty za ně-
kolik set tisíc korun. Při-
šla na to kontrola, kterou 
provádí nové vedení.

Staré Město - Astrono-
mická věž Klementina, 
která nabízí výhled na 
Prahu z výšky 50 metrů, 
je po třech letech opět 
přístupná veřejnosti.

Staroměst. nám - Ma-
riánský sloup, k jehož ob-
nově též přispěly Staro-
městské noviny, bude stát 
na náměstí již příští rok. 
Je už skoro hotov.

ZNIČENÝ sloup OBECNÍ důmVĚŽ Klementina

Recept dle 
Dobromily

Bílá polívka s rejží
Ovař čtvrt libry přebrané  
a vařící vodou dobře vypra-
né rejže v dobré hovězí po-
lívce, pak ji utři s kouskem 
čerstvého nového másla  
a se třemi žloutky...

Ta to umí osolit!

www.protivanek.cz

Nejznámější mumie na 
světě se jmenuje Otzi. 
Našli ji v Alpách roku 

1991. Je stará 5 tisíc let.

Víte že...

Jaké bylo vaše nejhorší 
vysvedcení a co na to doma? 

Ludmila
Turynová
Obyvatelka 

Starého Města

„V šesté třídě 
pět trojek, 

pak jsem šla 
do sebe.“

Markéta
Mališová 

Ředitelka Spo- 
lečnosti F. Kafky 

Roman 
Korda

Principál Divadélka 
Romaneto

Jiří Jorge
Pěkný

Charakterní herec 
a tichý malíř 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Ve školičce 
známky nemáme, 
jen  mě pokárali, 

že jsem se s Eliškou 
poprala o mikrofon.“ 

„Každé moje 
vysvědčení bylo 
dramatické, ale 

hlavně že mě 
doma měli rádi.“

„V oktávě jsem dos-
tala za neomluve-

nou hodinu dvojku 
z mravů. Doma to 
brali sportovně.“ 

Petr
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Na průmyslovce 

v prváku jsem 
za první pololetí 

inkasoval pět tro-
jek a doma nic.“

Anketní otázka Staroměstských novin

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

„Na střední škole 
reparát z předmětu 
stavební mechanika 
a doma se se mnou 

vůbec nebavili!“  

BAROVÝ 
KALENDÁŘ 
2012 živě…

6. V Karlových Varech, v domě U Tří skřivanů, se 

ubytoval anglický lékař MUDr. Frobrig, který sem 

přicestoval jako doprovod hraběte Plettenberga-

-Mietingena. Při odjezdu věnoval Josefu Beche-

rovi recept na žaludeční likér, který je dnes znám          

jako Karlovarská Becherovka. (1805)

7. Šéfbarman pařížského hotelu George V. Rudolf Sla-

vík zvítězil v soutěži předních evropských barmenů 

pořádané americkou společností United States Lines 

na lodi Leviathan. (1934) 

26.

Ze stovek položek Barového kalendáře  jsme vybrali ty, jež považu-
jeme za nejzajímavější a použijeme je k nenásilnému šíření užiteč-
ných gastronomických znalostí. V daný den můžete očekávat krátké 
vysvětlení události (obvykle ve 20 hodin), ale především pak servis 
nápoje, jehož se zápis týká, nebo ho inspiruje. 
Potěší nás, když si náš kalendář i neopakovatelné gastronomické zá-
žitky přijdete vyzkoušet!

Václav Vojíř, Jan Braniš & tým Bugsy´s baru

Telegraf přinesl z Paříže do Prahy zprávu, že           

v Epernay shořela továrna firmy Mercier. Byly 

zničeny 3 miliony láhví šampaňského. (1912)

29. V Mexico City zemřel španělský filmový režisér 

Louis Buñuel, který ve vzpomínkách vyjádřil svůj 

vztah k barům: „V barech jsem strávil rozkošné 

okamžiky. Bar je pro mne místem     
k meditaci a k soustředěnému 
zamyšlení, bez něhož je život nemy-
slitelný. Když se octnu sám při 
posvátné hodině aperitivu 
v malém pokoji, kde mám 
seřazeny svoje láhve, rád si 
vzpomínám na bary, které 
jsem měl rád.“ (1983)

Cervenec
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Dívka ze str. 3

Malý oznamovatel

Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

štěPRŮKOPNICE dlouhých korálů 
Květuše Holá z Malého rynku. 

V dobách největší slávy dosáhly 
až pěti metrů. Zemřela na půdě 

z neznámých příčin.

Protože je na rozdíl od jiných novin 
lidé čtou. Distribuce v nákladu 10 tis. 
výtisků měsíčně do schránek bytů a fi- 
rem na Starém Městě. Po celé Praze je 
přes 70 odběrních míst. Čtenost je od-
hadována na 40 tisíc. T.: 777 556 578.

inzerce

Na orloj vylezl vandal 
a urval kus zvěrokruhu
Poničení je podstatné, říká odborník

PROČ INZEROVAT VE STARO-
MĚSTSKÝCH NOVINÁCH:

T ak tohle už je 
moc. Cizinec 
vylezl dne 24. 

května v půl páté ráno 
na orloj a ulomil kou-
sek kamene. Policie 

ho dostihla u Karlova 
mostu. Kámen vrátil, 
kál se,  ale stejně ho 
zavřeli. Určuje se výše 
škody, z čehož pak vy-
plyne trest. „Poniče-

ní je podstatné. Leda 
snad elektrický ohrad-
ník pro dobytek,“ míní 
Petr Král, který se stará 
o webové stránky orlo-
je www.orloj.eu.

Nejčastějším terčem 
vandalů je Hvězdář. 

Vandalové ho napadnou 
cca jednou ročně.

Víte že...

Nejlepší 
šaty jsou 

korále

MLADÍK leze na orloj

PONIČENÝ zvěrokruh VEJLUPEK sedí na orloji, jeho kamarádi si ho fotí. Povzbuzen láme kámen.

Pro 
zaměstnance, 

OSVČ a důchodce.

Tel.: 608 421 568
www.pujcka-kazdemu.cz

Volejte:

PŮJČKY

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

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

Odkup zadlužených 
a jinak nepohodlných firem 

do      hodin.

Dále nabízíme likvidace firem 
a daňové optimalizace.

Volejte:  777 788 877
E-mail: poptavky@firmavdluzich.cz

24

www.firmavdluzich.cz
HOSTINEC U ROTUNDY

Tradiční česká hospoda 80. let
Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

Otevřeno pondělí až pátek  10 - 23 h, víkendy 11 - 23 h
Adresa: Karolíny Světlé 17, Staré Město, Praha 1

Telefon:
224 227 227

Teplá a studená kuchyně  Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

Tržiště 23/555, Malá Strana
Tel.: +420 606 612 949

www.baracnickarychta.cz

„S úctou 
a potěšením

...něco navíc!“

„S úctou 
a potěšením
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Staroměstských novin
1) Napište textovou 
zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sn tricet

PLATBA 
SMS

www.ekytky.cz, t.:
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inzerce

Paní Jeníková 
z Josefova: 90 let

Staré Město - Dne 20. 
května 2012 se v plné síle 
dožila 90 let paní Anna 
Jeníková ze Žatecké ulice 
ze Starého Města - Jose-
fova. Veteránka z II. svě-
tové války.  
Blahopřálo Ministerstvo 
národní obrany i staros-
ta Městské části Praha 1 
Oldřich Lomecký. 
Od přátel dostala květiny  
i dobroty. Po pěti dnech PANÍ Anna Jeníková ve svém bytě v Žatecké ulici.

oslav tak opět přibrala na 
síle ( i na váze). Všem vel-
mi děkuje.
Paní Anna Jeníková umí 
o svých zážitcích výborně 
vyprávět.

Staroměstskou radnici 
včetně orloje zničili Němci 
na konci války ve dnech 

2. - 5. května 1945.

Víte že...
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Václavské nám. - Ma-
gistrát chce změnit a sjed- 
notit podobu stánků na 
Václavském náměstí. Vy-  
bírat bude z několika 
moderních prosklených 
návrhů, které připravilo 
architektonické studio. 
Nové stánky by mohly 
stát už na začátku příští-
ho roku.

Buřty nově k mání 
jen ze skla

Nové zprávy ze 
Starého Města
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Znásilňoval tři 
hodiny, dostal slevu

Prašná brána má 
nového správce
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Noc kostelů měla 
obrovský ohlas

Staré Město - Noční pro-
hlídka kostelů dne 1. červ-
na měla mimořádný ohlas. 
Zúčastnilo se jí přes dva 
tisíce lidí. Návštěvnost je 
rok od roku větší. 

Staré Město - Správu 
Prašné brány a dalších 
památek převezme od 
července Muzeum hlav-
ního města Prahy. Tím je 
zřejmě ze hry firma ABL.

Staré Město - Vrchní 
soud zmírnil po odvolání 
trest útočníkovi, který tři  
hodiny znásilňoval dívku 
v průjezdě, z 10 na 8,5 
roku. 

STÁNEK s buřty KOSTEK sv. MikulášePRAŠNÁ brána

Jako by to 
bylo včera

20. 6. 1410 
přečetl Jan Hus v Betlém-
ské kapli apelaci odmí-
tající ničení Viklefových 
knih.
21. 6. 1621 
bylo popraveno 27 účast-
níků českého stavovského 
povstání na Staroměst-
ském náměstí.
30. 6. 1945 
vznikla Státní bezpečnost. 
Hlavním sídlem StB byla 
budova v Bartolomějské 
ulici. Dnes objekt využívá 
Policie ČR.

ČERVEN

Jan Hus ztratil 
zábrany

Jářku, 
přihořívá

INZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ ESEMESKY
NÁVOD: Napište esemesku: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

Esemesku pošlete na telefonní číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

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

Café Bar v Divadle Na zábradlí, Anenské nám. 5
Inspirující posezení v divadelním prostředí. Gamb-
rinus 10° za 27 Kč. Káva Dallmayr. Saláty, uzeniny,        
lahodné chlebíčky. Velký bramborák 20 Kč, tlačenka 
18 Kč. Možno potkat herce. www.nazabradli.cz/cafe-bar

Bar Konírna, Anenská 11
Útulná hospůdka nedaleko Karlova mostu, rozumné 
ceny. Bernard 10° za 26 Kč.  Specialitou je rozšířený 
sortiment salátů a dobrot k pivku. Sympatická obsluha.
www.facebook.com/bar.konirna

Hostinec u Rotundy, Karolíny Světlé 17
Tradiční česká hospoda 80. let. Hotovky od 75 
Kč. Točený Staropramen 10° 0, 5 l za 25 Kč. Teplá                   
a studená kuchyně. Hospoda, kde se zastavil čas.            
Zastavte se i vy!

Novinky z místních podniku Antik Prague Art 
STAROŽITNOSTI
VÝKUP A PRODEJ

Zlato, šperky, obrazy, 
stříbro, hodiny, hodinky 

a jiné starožitnosti 
Adresa: Panská 1, Praha 1

Tel.: 724 937 477

● Masáže rukou. Nová péče 
pro stomatologické pracovní-
ky. Prevence přetížení šlach       
a vazů. Masáž u vás v ordinaci 
(prokrvení, relaxace, strečink). 
Zaváděcí ceny. Tel.: 724 136 080.
● Angličtina s českou lektor-
kou. Konverzace, gramatika, 
začátečníci. Tel.: 608 962 066. 
● Nabízím kompletní zpra-
cování a vedení účetnictví, 
daní a mezd, zastupovaní na 
úřadech. Tel.: 775 654 906,      
e-mail: v.kadubec@email.cz 
● Prodám Peršan modrý,         
v rozích a uprostřed barevný 
vzor, 2,60 krát 2,60 m. 30 let 
starý, dobrý stav. Tel.: 777 556 578. 

● Emeritní ředitel autoškoly 
dává soukromé hodiny zdo-
konalovacích jízd v osobním 
automobilu. Tel.: 604 678 230 
nebo pište na e-mail: autokon-
dice@seznam.cz 
● Koupím byt na Malé Stra-
ně nebo na nábřeží do 100 m2. 
Solidní jednání. Zároveň nabí-
zím zajištění spokojeného stáří 
v Hluboké nad Vltavou. Tel.: 
723 802 889. 
● Pronajmu zrekonstruova-
ný byt na Kampě, 2 + 1, 50 m2, 
1. kat., 2. p., krb, předzahrádka 
a výhled na Vltavu. Bez RK. 
Tel.: 602 309 956, 777 774 378,  
romana.luxova@ volny.cz

● Kdo mi uplete pěkný černý 
svetr s rolákem? Zcela obyčej-
ný, hladký. Dobře vám zapla-
tím. Děkuji mnohokrát. Tel.: 
777 043 665. 
● Koupím velkou půdu či byt 
na Malé Straně s výhledem na 
Pražský hrad. Bez RK. Tel.: 
605 216 143. 
● Čistírna, prádelna, mandl, 
opravy oděvů ve Všehrdově. 
Tel.: 603 309 493. 
● Hledám dva malé byty za 
byt 150 m2, čtyři pokoje, ku-
chyně, komora a terasa. Újezd, 
Malá Strana. Tel.: 732 770 273, 
721 410 114, a.martinko-va@
volny.cz

HOSTINEC U ROTUNDY

!
Zaručuji profesionální 
přístup k tréninku
i k životnímu stylu.

Zn.: Dřu na sobě jako 
kůň a první úspěchy se 
dostavují.

3. místo v kategorii 
juniorů v soutěži 
Smartlabs Cup 
2011 Brno

Zn.: Za měsíc sním 
až 20 kilo masa!

Děkuji Jakub

MLADÝ
NADĚJNÝ 
KULTURISTA
(17) HLEDÁ 
SPONZORA

Mobil: 
777 556 578
E - mail: 
prudil2@seznam.cz
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111

inzerce

Radniční ZpRavodajRadniční ZpRavodaj

BĚHEM čtyř srpnových ví- 
kendů proběhne úklid ulic.

Válka s letáky
Staré Město - S přicháze-
jícím obdobím dovolených 
radnice očekává nárůst 
letákové reklamy. Byly 

Stručné zprávy 
z radnice

tak vytipovány reklamní 
agentury, mající na území 
Prahy 1 své zařízení pro re-
klamu, které si musí samy 
denně hlídat a čistit. 
Zemřela zastuptitelka
Ve věku nedožitých 78 let 
zemřela 31. května paní 
Zdenka Prostějovská, 
dlouholetá členka Zastupi-
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telstva Městské části Praha 
1 a odborných komisí Rady 
MČ Praha 1. 

Kolotoč je už čistý
Radnice nechala vyčistit 
dětské hřiště na Slovan-
ském ostrově. Houpačky  
a kolotoče postříkal spre-
jem neznámý vandal, co se 
asi nudil.

Pracovník 
měsíce

Předškoláci i školáci z Pra-
hy 1 zaplnili předposlední 
květnový den Slovanský 
ostrov, aby na něm oslavili 
Mezinárodní den dětí. 

Dětičky slavili 
na Žofíně 

mezinárodní den

Radnice vrací úder: Proti 
nevěstinci staví služebnu

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Vlevo před divadlem dnes chybí budova. Uprostřed vyrostly sloupky, bojovníci proti řidičům.

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

1930 Dnes
Stavovské divadlo (Ovocný trh)

Kde to je

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

tisková mluvčí mč praha 1

Tatiana
Kunštátová 

V poslední době ji nejvíce 
zaměstnává ulice Ve Smeč-
kách, kde dává pokutu za 
pokutou za nepovolenou re-
klamu a erotické služby. Její 
kontroly jsou postrachem 
podnikatelů, kteří nedodr-
žují pravidla.  -VB-

Vedoucí 
Živnostenského 
odboru

ČERVEN

Chcete udělat radost kole-
govi z práce? Pošlete jeho 
nominaci do této rubriky!

posta@praha1.cz

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Ve Smečkách - Nevěs- 
tincům v ulici Ve Smeč-
kách přibude nový soused. 
Provozem však značně 
odlišný -  služebna Měst- 
ské policie. Na svém jed-
nání o tom rozhodla Rada 
Městské části Praha 1.

Nové vykřičené domy ot-
vírají podle radních oso-
by s prokazatelnou krimi-
nální minulostí.
Dle dosavadních zpráv 
se domů zmocňují patr-
ně násilným způsobem, 
svým konáním doslova 

deptají místní obyvatele  
a vytváří zde podhoubí 
pro další nezákonnou 
činnost. 
Přítomnost Městské po-
licie v těsném sousedství 
s nevěstinci je tak velkým 
příslibem rychlého řeše-

ní této situace. Nájem-
ní smlouva na nebytový 
prostor o rozloze 235 m2 
byla podepsána koncem 
května a to na dobu ne- 
určitou.
Zákon o prostituci je však 
zatím v nedohlednu.
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LÁSKA, KTEROU OVLÁDALI DÉMONI
Postavila jsem na špagety a zavolala na něj: Petře, pojď jíst...

Náhlá zpěvákova smrt je obestřena záhadou
Proč nebyla nařízena pitva?

Úmrtní list 
Petra Nováka

rátce po smrti 
Petra Nováka 
se objevila  

v tisku tato úvaha:
„Krátce před smrtí 
působil Petr velice 
vitálně, měl plány do 
budoucna, chystal 
nové písničky. 
V září se měl znovu 
ženit (podruhé s Evou 
Jakoubkovou, pozn. 

red.). Podle verze Evy 
Jakoubkové se Petr 
vrátil pozdě domů  
z koncertu. 
Ona šla koupit špage-
ty. Uvařila je, ale už 
se jí Petra nepodařilo 
vzbudit. Zde je první 
nesrovnalost: Eva 
nikdy nevařila, ani se 
nestarala o domác-
nost. Podivné je, že 

nebyla nařízena soud-
ní pitva. V úmrtním 
listě je jasně vysloveno 
podezření na otravu 
neznámou látkou. 
Pohřeb proběhl za 
několik dní, bez smu-
tečního obřadu, jako 
by ve spěchu.
Ano, mohlo jít jen  
o nešťastnou náhodu, 
třeba intoxikaci léky. 

Zpěvák totiž trpěl 
lupénkou a snažil se 
ji léčit vším možným. 
Jeho doktor tvrdil, 
že si tím úplně zničil 
imunití systém.“ (xar)

Víte že...
V domě smrti měřil Petr 
Novák 190 cm a vážil 

pouhých 60 kg. Byl vlastně 
chodící kostra.

K

Eva Jakoubková a Petr Novák se vzali z legra-
ce. Herečka tehdy chodila s hercem Iljou Rackem. 
Novák se divil, proč je na ni zlej, když je to tak pěk-
ná holka. A Racek na to řekl: Tak si ji vem!

Dům v Karlově ulici 23 (kousek od Staroměst-
ského náměstí, kde Eva a Petr bydleli. Na domě je 
pamětní deska Václavu Bayerovi, pražskému měš-
ťanovi. Na snímku vlevo je hospoda U Kata (též 
zvaná U radnice), kde byl Petr Novák štamgast.

Petr Novák vždycky hodně 
pil a Eva Jakoubková byla 
vždy hodně oddaná. Tak 
lze jednou větou shrnout 
vztah, který se zapsal do 
historie.
Před Petrem poznala Eva 
mnoho mužů. Vždy milo-
vala tak, jako by to bylo na-
pořád a v totéž doufala od 
svého partnera.
K jejím osudovým mužům 
patřil režisér Evžen Soko-
lovský, zřejmě herec Miloš 
Kopecký a především herec 
Ilja Racek.
Na svého partnera byla Eva 
schopná čekat dlouhé hodi-
ny na dešti, jen aby ho pak 

na několik vteřin spatřila.
Petr Novák jednou Iljovi 
Rackovi řekl: „Proč jsi 
na ni tak zlý, vždyť je 
to tak pěkná holka!“ 
Racek opáčil, ať si ji tedy 
vezme, když se mu tolik 
líbí. A tak se také stalo.
Petr Novák a Eva Jakoub-
ková se vzali na Staro-
městské radnici v roce 
1985.

***
Děti neměli a veškeré volné 
chvíle trávili po hospodách, 
domů chodili prakticky jen 
přespat, takže Eva ani ne-
vařila (a prý to ani neumě-
la). Rozhodnutí nemít děti 
bylo oboustranné - údajně 
kvůli náročné profesi. 
Důvodem mohlo být ale  
i to, že by potomek narušil 
jejich bohémský styl života. 
Po třech letech se znena-
dání rozvedli, ale jen kvůli 
úřadům. Když se Petr na-

stěhoval po svatbě k Evě, 
nechtěl totiž přijít o svůj 
byt v Legerově ulici, který 
zdědil. Měli v plánu se zno-
vu vzít po deseti letech.
Eva svého partnera vášnivě 
milovala. Bylo to jako by  
s ním splynula a podle přá-
tel prý dokonce začala pře-
bírat jeho podobu.
„Jsi to talent od boha. 
Můžeš dokázat všech-
no, co chceš,“ říkala mu.
Druhou svatbu už nesti hli. 
Petr Novák zemřel doma 
v 52 letech z dosud nejas-
ných důvodů, údajně ve 
chvíli, kdy mu Eva, která 
nikdy nevařila, připravova-
la špagety.
Eva Jakoubková se s jeho 
smrtí nikdy nedokázala 
smířit. Hodně pila, pře-
devším bílé víno. Kvůli 
tomu neměla ani role, ani 
peníze. Zemřela osm let 
po milovaném Petrovi.
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Kalendárium 
Starého Města

ferenc
futurista

komik

jarmila
hašková
novinářka

ČERVEN

902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

● Růžena Nasková 
* 28. 11. 1884, Praha 
† 17. 6. 1960, Praha
Herečka, do r. 1948 člen-
kou souboru ND. Ve fil-
mu ztvárňovala převážně 
moudré a rozšafné babičky.

● Karel Hőger 
*17. 6. 1909, Brno 
† 4. 5. 1977, Praha
Herec, velice jemný člověk 
s mimořádně citlivým he-
reckým projevem a kultivo-
vanou výslovností.

● Jarmila Hašková 
*28. 6. 1887, Praha  
† 20. 9. 1931, Praha
Novinářka, autorka humo-
ristických povídek a knih 
pro děti a mládež. Manžel-
ka Jaroslava Haška.

● Vladislav Vančura 
* 23. 6. 1891, Háj ve Slezsku 
† 1. 6. 1942, Praha 
Spisovatel, dramatik, fil-
mový režisér, původním 
povoláním lékař. Popraven 
za heydrichiády.

● Josef Václav Myslbek
* 20. 6. 1848, Praha 
† 2. 6. 1922, Praha
Sochař, představitel monu-
mentálního realismu.

● S. K. Neumann 
* 5. 6. 1875, Praha 
† 28. 6. 1947, Praha
Novinář a básník, literár-
ní a výtvarný kritik, otec 
známého herce Stanislava  
Neumanna.

● Ferenc Futurista 
* 7. 9. 1891, Mníšek pod Brdy 
† 19. 6. 1947, Praha
Komik a sochař.

josef vác. 
myslbek 

sochař

růžena 
nasková

herečka

Dohrála hudba, 
opona spadla,

alespoň dneska chci 
lidskou hrdost mít.

Po celý svůj život 
rozdával jsem smích,

měl jsem rád lidi 
a žil jsem pro potlesk.

A snad jsem taky, 
snad taky trochu zpych,

přesto bych rozdal 
všechno, co jen mám.

Však nemám nic, 
mně zbyl jenom stesk,
tak běžte všichni pryč, 

já chci umřít sám.

Klaunova zpověď
Text: Petr Novák

LÁSKA, KTEROU OVLÁDALI DÉMONI
Postavila jsem na špagety a zavolala na něj: Petře, pojď jíst...

Eva a Petr
na večírku

EVA JAKOUBKOVÁ, herečka (*1952, † 2005).
Vystudovala DAMU, hrála v Praze v Činoherním 
klubu. Hrála například v TV seriálu Muž na radnici.

PETR NOVÁK, zpěvák, skladatel, textař, herec 
(*1945, † 1997). Písně: Náhrobní kámen, Já budu 
chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Pokoj č. 26...

1973

1993
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Oldřich Nový (1899-1983)

V domě bydlel syn pražské-
ho  vrchního hasiče Antonína 
Nového, později slavný český 
filmový a divadelní herec, re-
žisér, skladatel, dramaturg  
a zpěvák Oldřich Albín Nový, 
první český milovník.

Maiselova 21
Příběhy domu Starého Města
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902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Nadační fond
Charitativní projekt za podpory Staroměstských novin

KampaNula
Charitativní projekt za podpory Staroměstských novin

Vaše advokátní poradna

Je láhev vína úplatek?
OTÁZKA: Jsou úplatek jen 
peníze, nebo třeba i láhev 
vína? Jaký je za úplácení 
trest? P.K. Malá Strana 
ODPOVĚĎ: Trestní zá-
kon podrobně rozebírá 
několik způsobů uplátkář-
ství v § 331 až 334. Úpla-
tek jako takový nemusí 
být pouze v peněžní formě, 

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
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

může jím být i jiné zvýhod-
nění, na které by uplácený 
neměl jinak nárok. Úplatek 
je vždy finančně ohodno-
cen znalcem a podle něho 
hrozí pachateli trest odnětí 
svobody až do 12 let věze-
ní. Trestně stíhán je každý, 
kdo úplatek dává, i ten, kdo 
ho přijme.

Barokně vyzdobená sbo-
rovna v 1. patře s promíta-
cím zařízením poskytla ve 
středu 30. května prostor 
k výkladu Dr. Jana Sed-
míka o založení a výstav-
bě Klementina, respektive  
o historii místa od 10. sto-
letí. 

Jak vlastně vypadalo  
v minulosti dané území 
před započetím výstavby 
rozsáhlého komplexu bu-
dov ve 2. polovině 16. stol. 
a kteří mužové přispívali  
k jeho rozvoji? Na plátně 
obraz stíhal obraz…
Výkladu o dalším vývoji 
Klementina v posledních 
zhruba 300 letech se ujal 
Dr. Julius Hůlek. Díky 
pomoci vedení Národní 

knihovny byla umožněna  
i prohlídka Křížové chodby 
s nástěnnými vyobrazeními 
misijních cest a činností je-
zuitů ve světě. 
Pak následoval přesun do 
studovny hudebního oddě-
lení, tzv. „Starého matema-
tického sálu“. 
Stylově cenný vrcholně ba-
rokní prostor s freskami  
a štukovou výzdobou ohro-
mil. Dodnes funguje jako 
„živá“ badatelna s barokní-
mi knihovními regály. 

Nástropní freska s histo-
rickými postavami a vy-
obrazením klementinské 
astronomické věže, různé 
planetární systémy, alego-
rie… Kromě jiného z his-
torie hudebního oddělení 

zmíněn zde se nacházející 
Mozartův památník založe-
ný 1837, tedy o 4 roky dříve 
než salzburské Mozarteum. 
Wolfgang Amadeus Mo-

zart patří mezi nejznámější  
a nejvýznamnější zdejší ná-
vštěvníky .
Další zajímavosti, příspěvek 
k objasnění případů zazdě-
né jeptišky zvané „Trubka“ 
a dalších reálných, dodnes 
strašících postav či duchů 
vyvolávaly lehké mrazení.

(kuc)

Občanské sdružení KampaNula uspořádalo 
II. akci s názvem Učená toulka, s tématem 

Mystika Klementina
35 zvídavých hostů hledělo na nádvoří Klementina pod železným stro- 
mem na zavěšená klubka příze oranžové barvy místo pomerančů. 

Dr. Hůlek ukazuje 
na strom

Honička

Freska

Jeptiška

Návštěva se odehrála díky 
ředitelství Národní knihov-
ny. Na dobročinné účely se 

vybralo 1 900 Kč. 

Víte že...

Dr. Hůlkem bylo přislíbeno 
další klementinské pokra-
čování - opětovná návštěva 
hudebního oddělení jako 
knihovny v knihovně, ast-
ronomické věže, Zrcadlo-
vé kaple i Barokního sálu  
s globy.
A někdy na podzim také 
speciální esoterické toulky 
s dalšími numerologickými 
a tarotovými vhledy. 
Otázky pršely i ohledně 
pojmu Řimsologie, jejímu 

vymezení a povaze. K to-
muto tématu krátce poho-
vořeno v ulici Žatecké č. 3, 
ve známé Vinotéce L. C. 
Nicolas pohostinné paní 
Ptáčkové, která pro vy-
prahlé účastníky připravila 
občerstvení s vybranými 
specialitami studené ku-
chyně. 
Nechyběla výtečná šumivá 
i tichá vína. Milá atmosféra 
přinesla umocnění dojmů  
z podvečerní akce. 

Pohostinná výzva
paní Ptáčkové

Nápadníci (tedy ti, co 
mají nápady) nastínili 
program dalších toulek.
Dr. Sedmík: Pokračování 
dějin prostituce - Něvěstin-
ce Starého Města.
Richard Handl: Manželka 
sv.Václava - Jiřský klášter.
Eugen Brikcius: Toulky  
happeningem. 
Jar. Rybář: Tajné dějiny 
OPBH na Malé Straně.
Jos. Kábele: Bývalými 
hostinci Malé Strany.
Později, během večera sešli 
se někteří s přáteli piana  
v Šatlavě pod Juditinou věží 
(Saská ulice). 

Nápadníci

Ve vinotéce 
v Žatecké
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Komentáře, básně, 
glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: 

redakce@staromestskenoviny.eu
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Návrat z flámu. „Já tě vždycky, Mařenko, po tom posezení s přáteli tak rád vidím...“

Glosa
Náhrobní 

kámen a další

otkal jsem po mnoha 
letech spolužačku ze 

základní školy. Chvíli jsme 
koukali, zda já jsem já a ona 
je ona. 
Nedivte se, oběma nám 
stejně jako roků přibylo kil. 
Co rok to jedno kilo. Jak to 
bývá, začali jsme vzpomí-
nat.  
„Pamatuješ,  když na po-
slední týden v devítce, 
přinesl do školy magne-
ťák  ten, víš, jak se jmeno-
val,  nechtěl se s námi dělit  
o svačiny.“ Ani jeden jsme 
si na jméno nevzpomně-
li.  Prostě, spolužákovi  ne 
a ne přijít na jméno. Za to 
písně, které před desítkami 

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

P

Petr
Burgr
Sdružení občanů  
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

let ve škole zněly, pamatu-
jeme jako dnes. Byly to hity 
Petra Nováka. Já se svěřil, 
že při písni Povídej, jestli 
tě má někdo rád víc než já 
jsem měl plnou hlavu spo-
lužačky z vedlejší třídy. 
Ta píseň byla o mně. V té 
době o půl hlavy vyšší sleč-
nu nikdo víc nemohl mi-
lovat jako já. Mé po letech 
nalezené spolužačce se prý 
zase nahrnuly slzy do očí, 
kdykoli slyšela Náhrobní 
kámen. 
Jak to, že jsme si na jméno 
spolužáka nemohli vzpo-
menout a písně Petra No-
váka známe dodnes? 
Asi jméno lakotného spo-
lužáka měl na starosti ža-
ludek, což je poměrně tupý 
orgán našeho těla. Kdežto 
Petr Novák svými písněmi 
zasáhnul naše srdce. A to 
je rozdíl. 
Nevím, kde a jestli má Petr 
Novák někde postavený 
náhrobní kámen. V našich 
vzpomínkách určitě hřbi-
tovní kámen nepotřebuje.

Červen 2012

Dopis
V očích bývá 
radost i pláč

M oje dcera Alexandra 
byla ještě velice mla-
dá, měla necelých 

15 let. Měla tu čest shodou 
šťastných náhod svými ča-
rovnými tóny zahájit hrou 

na kytaru vernisáž v Čap-
kově galerii, které se také 
zúčastnila vnučka našeho 
nezapomenutelného prezi-
denta T. G. Masaryka Mudr. 
Anna Masaryková. 
Psal se přibližně rok 1970. 
Zdravím redakci Staro-
městských novin.
Olga Holubová (83 let), 

obyvatelka Prahy 1, 
básnířka

Slečna Alexandra. 
Za ní stojí
Anna Masaryková.

PRVNI  
CHARITATIVNI 

CAFE - RASTAURANT 
NA NOVEM MESTE

Školská 30, Praha 1
mobil: 774 491 177
tel.: 284 825 515
email: therapy@sananim.cz
www.cafe-therapy.cz

GARANTUJEME:
Každý měsíc nová nabídka jídel
Kvalitní pivo z Plzně
Vybrané speciality
Terapie nejen pro Vaši duši...

Výhodný oběd již od 79,-
nebo si nakombinujte své polední 

menu: Vyberte si hlavní jídlo, 
polévku a nápoj, vše za 99,-Kč.

9+1 zdarma

Fair play
Fér záměr
Fair ceny

 

Nová
kvalitní a pestrá 

nabídka kuchyně.

Žádejte také 
pšeničné pivo

TV projekce 
sportovních 

pořadů na baru 
a v nekuřáckém 

salónu!

Návštěvou Café Therapy podpoříte projekty prevence a léčby závislostí.
Ba co více, možná i zachráníte život!

Šťastná a veselá hodinka
Vždy od 16 do 17

Třetí pivo či víno
 

jest zdarma!
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Kulturní nástěnka    
červen - červenec

Vojta 
Dyk

herec, zpěvák

Monika 
Absolonová 

zpěvačka

Iva
Janžurová

herečka

Lukáš 
Vaculík

herec
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Letní soutěž HaFstudia pro 
děti od 6 do 15 let.  Pošle-
te své fotky, kresby, malby, kolá-
že komiksy na téma: 1. Nejzají-
mavější živočich, kterého jsem                 
o prázdninách potkal(a). 2. Nej-
zajímavější rostlina, jakou jsem            
o prázdninách viděl(a). 3. Nejkrás-
nější místo, které jsem o prázdni-

nách navštívil(a). 3. Nejzábavnější příhoda, kterou jsem 
o prázdninách prožil(a) - vyjádřeno komiksem. Díla pošle-
te mailem na: haf@hafstudio.cz nebo na adresu: HaF-
studio, 110 00 Praha 1, Ostrovní 16. Uzávěrka 31. 8.

Výstava - Vernisáž 10. 7. v 18 h, výstava 
do 26. 8. - UMĚLCI COLLEEN STO-
RY A MICHAL LEBL - Galerie Scara-
beus, Jana Zajíce 7, Praha 7 - Americké 
Quilty (prošívaná ozdobná deka) Colleen 
Story inspirované světlem a přírodní krá-
sou Montany. Záplaty - Nechtěné barevné 
výtvory ve fotografii Michala Lebla. Více: 
www.galeriescarabeus.cz

Koncert - Út 19. 6. v 21 h  - SMUTNÝ SLYMÁK - 
Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1., tel.: 774 624 677 - Kon-
cert kapely, která se žánrově potlouká mezi folkem, blues 
a rockem. Více o kapele: www.bluessklep.cz 
Divadlo - St 20. 6. a v 19. 30 h - ROZMARNÉ LÉTO  
- Spolek Kašpar, Celetná 17 - Léto v říčních lázních              
s pěknými akrobatickými výkony. Režie: J. Špalek. Více: 
www.divadlovceletne.cz

Laterna magika - 21. až 23. 6. v 20 h - GRAFFITI - 
ND, Nová scéna, Národní 4, Praha 1, tel.: 224 931 482 
- Dynamická animace obrazu a moderní choreografie          
v napínavých příbězích. Více: www.narodni-divadlo.cz
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KRÁSNÁ Tereza, která má v poslední době spoustu pra-
covních nabídek, žije s režisérem Petrem Kracikem.

Tereza Kostková má super kšeft

Vojta Dyk chce být 
novým prezidentem

Zpěvák a herec Vojta Dyk 
vyzývá národ, aby jej pod-
pořil při snaze dostat se 
na Hrad. Ústava bohužel 
umožňuje kandidaturu jen 
lidem starším 40 let. Dyk 
shání podpisy na změnu 
tohoto článku ústavy. „Ne-
dávno jsem si uvědomil, 
že jsem známou osobností, 
která říká své názory na-
hlas, ale bez zjevného dopa-
du. Proto chci využít popu-
laritu smysluplněji a zkusit 
něco změnit. Ano! Chci být 
vaším příštím preziden-
tem,“ říká sympaťák Dyk.

Monika Absolonová je 
v moři v křeči 

Zpěvačka Monika Absolo-
nová (Divadlo Hybernia) se 
přiznala, že nesnáší plavání 
v moři a z ryb má hrůzu. 
„Je mi nepříjemné koupat 
se ve vodě, ve které nevím, 
co plave. Dívat se na ryby, 
to je samozřejmě nádher-
ný uklidňující pohled, ale 
do vody mezi ně opravdu 
nikdy nevlezu,“ svěřila se 
Monika.

Ivě Janžurové zemřel 
milovaný partner

Herečka Iva Janžurová (Di-
vadlo Bez zábradlí) zažívá 
nejhorší chvíle života. Po 
44 letech ji koncem května 
opustil navždy její životní 
partner Stanislav Remun-
da (†84), který  zemřel po 
dlouhé těžké nemoci. Po-
slední chvíle s ním strávila 
Iva spolu s dcerami Sabi-
nou a Theodorou.

Lukáš Vaculík se rozjel 
na večírku

Herec Lukáš Vaculík (Di-
vadlo Palace) po premiéře 
snímku Tady hlídám já, kde 
hraje hlavní roli, oblečený 
skočil do bazénu. Zaplaval si 
s hvězdou filmu, šestiletou 
Veronikou Divišovou. Inu, 
kamarád do deště i do vody!  

Herečka a moderátorka-
Tereza Kostková (Viola) 
se stala tváří nové kolekce 
známé české návrhářky 
Taťány Kovaříkové. Znovu 
se potvrzuje, že čeští tvůr-
ci pomalu dávají přednost 
slavným dámám ve střed-

ním věku před vyhublými 
mladičkými věšáky na 
šaty. „Tatánin styl mám 
moc ráda,“ řekla na mód-
ní přehlídce návrhářky 
štíhlá Tereza. Pak zapózo-
vala fotografům a běžela 
hrát do divadla.

Betka Stanková po 
porodu už zase točí

Herečka Betka Stanková 
(Divadlo Kalich), která je 
maminkou dvouměsíční 
dcery, se zase vrhla do prá-
ce. Na Slovensku natáčí se-
riál Panelák a dítě bere na 
plac s sebou. „Malá spala.  
A já byla nervózní,“ svěřila 
se herečka, kterou diváci 
znají ze seriálu Vyprávěj. 

Celebrity pochodem 
proti rakovině

12. ročník Avon Pochodu 
proti rakovině prsu, kte-
rý proběhl  9. 6. v centru 
starobylé Prahy, podpořila 
řada hvězdných žen. Růžo-
vé tričko, symbol pochodu, 
si oblékly např. Simona 
Stašová, Aňa Geislerová, 
Tereza Brodská. 

Předsedkyně 
Linda Klečková

15. 6. - 1. 7. 

26. a 27. 6. ve 20 h 

Rozprostřeno!

divadlo
galerie
kavárna

www.nod.roxy.cz

Tip měsíce:

PROGRAM
PROGRAM NOD 15. 6. - 1. 7.
17. - 18. června v 19.30 h - DIVADLO V DLOUHÉ: KABARET PRÉ-
VERT - BULIS Setkání velikána šansonu Jiřího Bulise se světovým velikánem 
poezie Jacquesem Prévertem. Předprodej pokladna Divadla v Dlouhé ● 19. června 
od 19 h - VERNISÁŽ VÝSTAVY JACK: ADAM STANKO A HELENA 
SEQUENS Diplomantský projekt studentů oboru sochařství na VŠUP v Praze ● 21. 
června od 20 h - PREZENTAČNÍ VEČER STUDENTSKÉ AKADEMIE 
Divadelní skupina Studentské akademie, kterou vede Adam Halaš a mladé DJs z Djské 
akademie v Roxy. Krátké filmy Filmové akademie a výstava fotek Foto akademie. Hraje 
Academix ● 26. a 27. června od 20 h - ROZPROSTŘENO! Pět lidí a jejich 
recepty: recepty na život. Přihlaste se do naší reality-show Rozprostřeno! Hrají: H. Mülle-
rová, A. Polák, T. Nvotová, J. Cina, P. Blažek, K. Bílková ● 29. června od 20 h - TO-
TÁL VOKÁL Koncert totálně vokálního bandu - tedy vocalbandu. Melodický, dyna-
mický, poetický, komický ● 30. 6. - 3. 7. - FESTIVAL APOSTROF - Mezinárodní 
festival nezávislých a amatérských divadel 30. 6. od 20.30 h CIELAROQUE/
HELENE WEINZIERL (AU) - H. WEINZIERL: ESNES.N.ON2 Tři lidé se 
náhodně setkají na indickém autobusovém nádraží. Nonverbální pohybová komedie.    
1. 7. od 15 h TEATR JEDNEGO WIERSZA (PL) - PLACEBO Technologie 
gesta 1. 7. od 20.30 h KOMPÁNIA STUDIO A ARTUS STUDIO (HU) - 
ZAPOMENUTÁ PÍSEŇ Multižánrové představení, čtyři hlavní témata: rituál vlnění, 
labyrint znovuzrození, živá paměť a tajemství duše věcí. Živá hudba skupina Angara.

Dlouhá 33

SN představují

Senioři z Prahy 1 v akci ganizuji skupinu recitáto-
rek Týnka, název je podle 
místa, kde se schází, což 
je knihovna v DPS  v Týn-
ské ulici 17,“ řekla SN paní 
Dagmar Hyklová a dodala: 
„Recitujeme každou středu 
v 16 hodin. Týnka už čty-
řikrát vystoupila ve Viole.“ 
Paní Hyklová spolu se se-
niorem Mirkem Bernátem 
také zvou na Nordic Walk-
ing, tedy chození na výlety 
s hůlkami. Nejbližší termíny 
procházek jsou ve čtvrtek 
21. a 28. 6. od 9 hodin. Pro 
bližší informace volej-
te: 604 271 534. Veškeré 
kroužky seniorů se opět 
rozjedou po prázdninách     
v druhé polovině září. 

Středisko sociálních slu-
žeb nabízí seniorům různé 
kroužky a prostory k jejich 
realizaci: country tance, 
výuku cizích jazyků, kurzy 

na počítači, recitaci, pé-
tanque, tai-chi, trénink pa-
měti, Nordic Walking… Ně-
které kroužky vedou lektoři 
a některé sami senioři. „Or-

Senioři recitují ve Viole Seifertovy verše. Patronkou Týnky je Taťána 
Medvecká. Info o aktivitách seniorů: www.socialnisluzby-praha1.cz
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Majitelka vyhlášeného módního ateliéru
Hana Podolská

Slavné místní ženy

Z ačínala od píky. 
Vlastním jménem Jo-
hanna Vošahlíková se 

vyučila švadlenou. Začala 
šít po domech, aby pomoh-
la matce uživit rodinu. 
Později si s přispěním bu-
doucího manžela, šlechtice 
Viktora Podolského, ote-
vřela dílnu ve Vyšehradské 

ulici. Záhy se přestěhovala 
do paláce Lucerna, kde si 
otevřela módní ateliér. 
Měla vlastní kožešnictví, 
kloboučnickou dílnu, vy- 
dávala časopis, zaměstná-
vala desítky švadlen. 
Šaty si u ní nechávaly šít 
manželky ministrů i slavné 
herečky.

Lída 
Baarová
zákaznice

HANA PODOLSKÁ (1880 - 1972)

Marie 
Baťová

zákaznice

Sudoku pro nenáročné

Pro líné Ještě línější

1

2

3

1
2

1
1 3
3

3

2

1
2

NÁVOD: Součet v každém 
řádku a sloupci je šest.

3

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

2

Franz Kafka: Proměna /XIX./
MINULE:  Řehoř se zmítá na posteli, čímž chtěl 
autor bezesporu říci, že je mu samotnému smutno.

Franz Kafka 
(1883 - 1924): 
Temný humorista. 
Nejmilejší hračka: 
houpací kůň.

P
Láry fáry
roč jen je Řehoř od-
souzen, aby sloužil 
u firmy, kde nej-

menší nedbalost vzbouzí 
hned největší podezření? 
Jsou snad všichni za-
městnanci dohromady 

darebáci, není snad mezi 
nimi ani jeden věrný, od-
daný člověk, který třeba 
jen pár hodin po ránu ne-
využije pro obchod, a už 
ho k zbláznění hryže svě-
domí a dočista není v sta-
vu vylézt z postele? Copak 
opravdu nestačilo poslat 
učedníka, aby se zeptal...

Seriál

Franz Kafka: Proměna /XIX./

Není divu, že se Řehoř 
durdí. Pomůže mu zlost 

shodit krovky?
Dozvíte se příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Adina
Mandlová
zákaznice

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, kde je na 
Starém Městě tento zajímavý 
pták s dlouhým zobákem?
Nápověda: Jednu ze dvou 
věží tento pěvec střeží. Jako 
by se smál, že ne on, to král.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM! 
Své fotky tajných míst posílejte sem: 
redakce@staromestskenoviny.eu
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Minule: U Černého střevíce, Řetězo-
vá 8. Původní dům je z roku 1603. 
Správně: Jan Matějíček

Co nového 
za vodou[ [

Čerstvé zprávy z vesnic 
na druhé straně řeky

Malostranské noviny vy-
cházejí v tištěné podobě vždy 
1. dne v měsíci v nákladu 10 
tisíc výtisků. Jsou zdarma.
K mání jsou na 44 odběrních 
místech, např. v Malostranské 
besedě nebo Akademii věd.

www.malostranskenoviny.eu

Mezinárodní festival nezávislých a amatérských divadel
International theatre festival of independent and amateur theatres14

Praha/Prague
30. 6. - 3. 7. 2012

program/programme
30.6. so /sat
16:00 DnZ Zahájení festivalu 

Festival Opening

17:30 DnZ Konkurs
Casting

Prešporské divadlo  
(SK)

20:30 NoD
Roxy

esnes.n.on2 cieLaroque 
Helene Weinzierl (AU) 

1.7. ne /sun
15:00 NoD

Roxy
Placebo Teatr Jednego Wiersza 

(PL)

17:30 DnZ Zbytky lásky
The Love‘s Left-Overs

Thag-Theater  
(DE)

20:30 NoD
Roxy

Zapomenutá píseň 
Forgotten Song

Kompánia Studio  
& Artus Studio (HU)

2.7. po / mon
15:00 DnZ Kabaret na konci světa

Caberet at the end of the world
Divadlo Inventura (ČR)

17:30 NoD
Roxy

ZEPPO DiOD & T.E.J.P.  
(ČR)

20:30 DnZ Ženský úsměv 
Woman‘s smile

Teatr Nikoli  
(PL)

3.7. út / tue
17:30 NoD

Roxy
Justýna v rauši
Justine has a rush

Compania teater  
(NO)

19:30 DnZ Závěr festivalu & koncert
Festival Closing & concert

Angara Band (HU) 

Vstupenky je možné objednat na telefonním čísle +420 603 461 917  
Od 11. června předprodej v Divadle Na zábradlí.

www.apostrog.ofg

staromestske_noviny_76x137mm.indd   1 06.06.12   1:43



Příští číslo vychází
15. ̌cervence

Volejte pana Martina Cibulku 777 122 009. 
Čtěte též v Kavárně Vladimíra Menšíka 

(Veselá 3) a v Savoyi (Jakubské náměstí 1).

Seženete i v Brně

inzerce

Takhle to 
má vypadat

Posílejte podobné fotky: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Takhle to Takhle to 

KOČKA BARUNKA

Ruka zloděje visící v kosteleModré okénko 
dnes získává...

VÍTE O NĚKOM, kdo si zaslouží 
modré okénko? Napište na adresu: 
redakce@staromesteskenoviny.eu

Za péči o orloj, 
který se stává ot-
loukánkem. Teď 
zas někdo utrhl 
kus zvěrokruhu.

petr skála
orlojník Starom. orloje

Kostel sv. Jakuba, Jakubská ulice

„Baví mě grafika a fotky v du-
chu staré doby a navíc noviny 

každý měsíc najdu u nás ve 
schránce.“    

MARTINA MENŠÍKOVÁ 
herečka, dabérka 
a zpěvačka kapely 

Totems

Proč čtu„

30 Kč

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

Jako dobrovolnou platbu 
za jeden výtisk pošlete SMS: 

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

poděkováním od šéfredaktora listu.

SN TRICETSN TRICETSN TRICET
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SOCHA Piety, u které chtěl zloděj krást.

Má doma Staroměstské no-
viny vzorně vystavené. Foto 
zaslala: Anežka Zelinková.

Legendy
a pověsti M ěl zálusk na zlaťá-

ky, tak se nechal 
zamknout v koste-

le. Když se ale začal, dare-
bák, sápat po milodarech 
u Piety, socha ho chytla.  
V pevném sevření ho držela 
až do rána, kdy  kostel ote-
vřeli. Představený se ptal 
sochy, zda mu má být ruka 
useknuta. Na tuto otázku 
socha zloděje pustila. Ruka 
dodnes visí v kostele.

 

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na re-
cepci, tel. 221 403 111. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  Národní 
kavárna - restaurace, Národní 11, tel. 602 324 804. Centrum Franze Kafky, 
Široká 14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10, tel. 222 220 681. Divadlo 
Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmartre, 
Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, Týnská 6, tel. 224 827 808. Restau-
race Konvikt, Bartolomějská 11, tel. 224 247 033. Antikvariát Ztichlá klika, 
Betlémská ul. 10 - 14, tel. 222 221 561. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické 
nám. 3, tel. 608 149 042. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, 
Týnský dvůr 57. Obchod pro děti Coolkids, Haštalská 21. Pizzerie Ruganti-
no, Dušní 4.   Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café 
NONA, Nová scéna ND,  Národní 4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24.  
U Rudolfina, Křižovnická 10, tel. 222 313 088. Bar Konírna, Anenská 11. 
Friends Coffee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Restau-
race Gurmán Flint, Křižovnická 12. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, 
Revoluční 22, tel. 222 313 520. Nábytek Probyt, Krocínova 5, tel. 224 218 327. 
Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. Antique Staro-
žitnosti Jiří Balaš, Rytířská 21. Restaurace U Kapra, Žatecká 7. Antikvariát 
Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Tá-
borská 117/21, Praha 4 - Nusle. Hezky Česky, Malé náměstí 13. Casino Magic Pla-
net, Sofijské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Restaurace  
a bar Bílkova 13, Bílkova 13. Značkové oděvy Charvátova 11/58. Antikvariáty 
Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. 
Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17.
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Kdyby u ž byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
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Sloupek Václava Koubka
HARMONIKÁŘ Václav 
Koubek žije na Starém 
Městě Na Můstku. Jak 
sám říká, odjíždí, jen 
když musí a když už 
musí, tak do Chotěmic.
Teď píše pro STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY po-
vídky, které velmi rádi 
 uveřejňujeme.
Jsou to příběhy z har-
monikářova mládí, do-
spělosti a čilé zralosti.

ak to jsi hodnej, já 
tomu rozumím.“ 
Zalistovala v jedné 

z hromad učiva.  
„Biologie, chemie, to je 
pěkná blbina.  
A já z toho mám 
reparát.“ 
Uklízel jsem kni-
hy ze stolu.
„Všechno se dá 
naučit, a dokon-
ce i oblíbit, když k tomu 
najdeš vztah. Musíš to 
umět přijmout. Myslím, 
že ti to mohu vysvětlit.“
Můj zrak sjel po jejích no-
hách k bílým kalhotkám. 
Buchty do mne padaly 
a cítil jsem, jak jsou mi 

tepláky bez slipů těsné. 
Zabořil jsem se pod stůl. 
„Já si tedy vybalím a pře-
vlíknu se, neboj, nějak to 
tu spolu zvládnem.“

Květa se ohnu-
la pro batoh a já 
konečně zahlédl 
obě. Jak zvonky 
se zhouply v tom 
slunečním dnu. 
Tepláky se mi na-

pnuly. Trapas. Neznám ji 
a už se prozradím. 
„Mohu se osprchovat?“ 
Křikla v předsíni a já vě-
děl, že teď už si vůbec ne-
mohu kolem ní dojít pro 
prádlo.

Pokračování příště

Teta (III.) 

Seriál

„T

VáclaV 
KoubeK

Info: 
www.VaclaVKoubeK.cz

VesnIcKý
hudební  

Klub
chotěmIce 

Všechny srdecne 
zVe na letní:

Tady to je

Suchá 
ruka

KOSTEL sv. Jakuba


