
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. 7 / roč. III
15. července 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 IVA
z restaurace a pivovaru U Dvou 

koček (Uhelný trh 10) nabízí 
specialitu vlastní výroby: 
Světlá kočka 12° za 36 Kč. 

redakce@staromestskenoviny.eu

Miss 
Kočky

Novou podobu stánků na Václav-
ském  náměstí najdete na str. 2

UMŘELA 
S LAHVÍ V RUCE

BUŘTSTÁNKY 
V OHROŽENÍ

Paní Kláru našli 
v jejím luxusním bytě 
na Smetanově nábřeží

Více 
str. 

6 a 7

HEREČKA KLÁRA 
JERNEKOVÁ († 58)

Klára Jerneková

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

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Prázdninová akce 
20 % sleva



28 °C
ČERVENEC: Bude velké 
vedro, proto je třeba držet se 
spíše ve stínu a u vody.

2  Zpravy

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

Stánkařka 
má pravdu
N ové stánky, o kte-

rých magistrát zce-
la vážně uvažuje, 

jsou strašné. Prodavačka 
buřtů, které již zřejmě od-
zvonilo, má pravdu.
Je vlastně s podivem, že to 
někdo může myslet vážně. 
Spíše než prodejnu buřtů 
a klobás připomínají vý-
tahy na onen svět.
To samé platí o domě na 
konci Revoluční. Návrh 
nové budovy vedle histo-
rické věže vodárny je tak 
obludný, že o něm slyše-
li až za mořem a sepsali 
proti němu protestní pe-
tici.

   Úvodník   Úvodník

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

Důležité 
telefony

Jaké bude počasí 

Číslo měsíce

4 Pouhé 4 stánky s ob-
čerstvením prý budou
na Václavském náměstí.

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

Nejvíce 
postižená 

oblast

Recept dle 
Dobromily

Spěšný nákyp z jablek
Pro 6 osob oloupej a ustrou-
hej 9 míšeňských jablek, 
dej je do hrnku, vraz k nim 
5 celých vajec, dej k tomu 3 
loty cukru a trochu té sko-
řice. Potom se poohlédni...

Ta to umí osolit!

www.protivanek.cz

Takhle budou vypadat nové stánky

Varianta zvaná Cube (kostka). Autorem návrhu je ar-
chitekt Jakub Cigler. „Cílem je podobu stánků povýšit 
na prosklený pavilon,“ míní.

Takhle vypadají 
stánky teď

Václavské náměstí čeká obrov-
ská změna. Nová podoba ještě 
není známa, hovoří se o podzem-
ním parkovišti, ve hře je i opětov-
né zavedení tramvají.
Nejbližší novinkou je změna 
podoby stánků. Prý jich ubyde. 
Nyní jich je na náměstí dvacet, 
má jich být dvanáct.
Magistrát původně uvažoval 
o úplném zrušení prodeje buřtů 
a klobás. Teď je stav takový, že 
na náměstí mají být 4 stánky, kde 
se bude prodávat občerstvení. 
Nyní jich tam je dvanáct.
Stánky mají různé pronajímatele, 
kterým vydělávají desítky tisíc 
korun měsíčně. Není vylouče-
no, že dostanou všichni pronají-
matelé do konce roku výpověď 
a radnice na pronájem vyhlásí 
konkurz. 

Václavské 
náměstí 
prochází 
revoluční 
změnou

Takhle budou vypadat nové stánky

Václavské náměstí. 
Plán nových stánků

Jak se vám líbí?
redakce@staromestskenoviny.cz

Něco mezi 
matrjoškou 
a věštírnou

Vaše nejdobrodruznejší 
prázdniny byly jaké? 

Ludmila
Turynová
Obyvatelka 

Starého Města

„V Keni 
se slonem 

samotářem pod 
Kilimandžárem.”

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

„Když mi v Řecku 
tatínek usnul na 
lehátku a odplul 

do Itálie.” 

„Když jsem se 
při noční 

bojovce ztratil 
na táboře.“

„Ve 22 letech,            
s kamarádkami 
jsme přecházely 

Nízké Tatry, cesty 
nebyly značené.”

Petr
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„V srpnu 1968 
výlet s kamarády 

do Francie. 4. září 
jsem se už do Česka 

vracel sám.”

Anketní otázka Staroměstských novin

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

BAROVÝ 
KALENDÁŘ 
2012 živě…

9. Na hostině při korunovaci Františka I. za krále 

českého v Královské oboře v Praze se vypilo „fl a-

ší punče na tři sta“; jde o dosud nejstarší záznam                   

o servisu míšeného nápoje v Čechách. (1792)

12. Hrabě Maxmilian Valentin z Martinic napsal po         

návštěvě Slánským: „Veliké neřády v tomto městě 

jsem spatřil, celé noci se pije, žere,  muzicíruje. Po-

roučím, aby nařídili každodenně hodinu před půl-

nocí zvonění a tu hned aby domy a krčmy zavírali, 

muzika přestala a každý domů se navrátil.“ (1651) 

16.

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

První president Spojených států George Wa-

shington (sám jeden čas lihovarník) napsal ame-

rickému kongresu dopis, v němž žádá o zřízení 

veřejných lihovarů v jednotlivých státech unie, 

neboť „užitek z umírněného požívání lihovin byl 

prakticky ověřen“. (1777)

25. The Cambon Bar pařížského Ritzu 
zahájil činnost pod novým jménem 
The Hemingway Bar; šéfbarman 
Peter Collin Field poskytuje 
službu POSTE RESTANTE: 
jejich korespondence je zde 
uložena ve vitríně a předá-
vána při jejich nejbližší 
návštěvě. (1994)

Srpen

„Po revoluci výlet 
stopem přes Itálii, 

Sicílii, Korsiku,   
Francii a zpět.”
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Dívka ze str. 3

Malý oznamovatel

Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

ště PRŮKOPNICE závojů jako 
módního doplňku panna Karolína 

Kachlíková v Dlouhé ulici roku 
1912. Nikdy se nevdala, ale závoj 

nosila až do smrti.

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

Nejvíce 
postižená 

oblast

PROČ INZEROVAT VE STARO-
MĚSTSKÝCH NOVINÁCH:

Takhle budou vypadat nové stánky

Mně je 
to buřt

Prodavačka buřtů na Václavském náměstí nemá na změnu tvaru 
svého pracoviště vyhraněný názor.

Rozhovor se 
stánkařkou

Staroměstské noviny ukázaly 
prodavačce klobás z Václav-
ského náměstí snímky s novou 
podobou stánků.
SN: Co na to říkáte?
Prodavačka: Nu vot. Je to straš-
ný.
SN: Nové stánky mají být menší, 
víte to?
P: Strašný. Teď se sem vejdeme 
klidně tři. Do tohohle stěží adná.
SN: Nevypadáte, že byste se do 
nového pracoviště těšila.
P: Mně jde glávně o to, aby zá-
kazníkům chutnálo.

Takhle budou vypadat nové stánky

Rozhovor se 

inzerce

Pro 
zaměstnance, 

OSVČ a důchodce.

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

Volejte:

PŮJČKY
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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

Casino a Sportbar

Velký výběr nápojů, sledování sportovních přenosů na 
velkoplošné projekci, pořádání akcí, šipkové turnaje.

Zveme vás k nám do Vysočan!

CASINO MAGIC PLANET,
budova metra Českomoravská, 
Praha 9, Vysočany. 

Otevřeno 
denně

Tel.: 775 704 746 www.magicplanet.cz
8 - 06 hod.

JE JENOM JEDINÝ LÉK 
NA VELKÉ STAROSTI - MALÉ RADOSTI!

Těšíme se na vaši návštěvu!

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Prázdninová akce 
20 % sleva
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inzerce

Manželé Kučerovi: 
Diamantová svatba
Staré Město - Úctyhod-
ných 60 let uplynulo ode 
dne, kdy si Věra a Miroslav 
Kučerovi řekli své ANO 
v obřadní síni Staroměstské 
radnice. Byl tehdy 5. čer-
venec 1952. Předposlední 
červnový den se na tom sa-
mém místě oslavovalo.
Kučerovi se seznámili v za-
městnání a první schůzku 
měli v srpnu 1949. Velkou 
vášní pana Miroslava je 
sport. V mládí hrál fotbal MANŽELÉ na Staroměstské radnici.

za Staroměstskou Čechii. 
Oba mají rádi tanec, divadlo 
i cestování. Velmi rádi jezdí 
na chatu. Vychovali dceru 
Danu, díky které se mohou 
radovat i z úlohy prarodi-
čů dvou vnuků - Ladislava 
a Daniela. Brzy k nim navíc 
přibude pravnouče.

Loni bylo v Praze 1 uzavřeno 
1985 manželství

Víte že...
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Pařížská - V nejslavněj-
ší luxusní ulici přibývá 
prodavačů, kteří mluví 
čínsky. Je to proto, že 
osm z deseti kupujících je 
z Číny. Podle pana Led-
vinky, vedoucího obcho-
du se sklem na Staro-
městském náměstí, není 
výjimkou ani nákup za 
100 tisíc korun.

Čím dál víc prodavačů 
mluví čínsky

Nové zprávy ze 
Starého Města
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Dům v Revoluční se 
bourat nebude

Skončila 1. fáze 
opravy Mánesu
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Falešná kasička, 
spadla klec

Nám. Republiky - Poli-
cie zatkla dvě ženy, které 
mimo jiné před OD Kotva 
vybíraly od chodců peníze 
na charitu. Byly to pod-
vodnice.

Masarykovo nábřeží 
- Galerie Mánes prochá-
zí náročnou přestavbou, 
která začala letos v dub-
nu. Otveřeno by mělo být 
v říjnu 2013.

Revoluční - Dům na 
konci vedle vodárenské 
věže má šanci, že nebude 
zbourán. Proti demolici 
se postavilo Ministerstvo 
kultury.

DŮM v Revoluční ulici OBCHODNÍ dům KotvaGALERIE Mánes

Jako by to 
bylo včera

● 30. 7. 1419 
podnikl pražský lid vede-
ný Janem Želivským útok 
na Novoměstskou radni-
ci. První pražská defe-
nestrace. Konšely sho-
dili  z oken a ubili. Touto 
událostí začaly husitské 
revoluce.
● 7. 8. 2002 
začala nejničivější  po-
vodeň v novodobých čes-
kých dějinách.
● 12. 8. 1881
hořelo Národní diva-
dlo. Měděná kupole, hle-
diště, opona i jeviště diva-
dla byly zcela zničeny. Na 
jeho opravu byl za 47 dní 
vybrán milion zlatých, 
přispělo 45 % lidí z Prahy.

ČERVENEC/ SRPEN

Národní divadlo 
takřka shořelo

Jářku, 
přihořívá

inzerce

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

Restaurace U Kapra, Žatecká 7
Příjemná obsluha. Zvýhodněná cena za polední menu, 
které se skládá z polévky a hlavního jídla (výběr ze čtyř 
variant). Česká kuchyně, minutky. Výborná polévka 
rybí krém za 35 Kč. www.ukapra.com

Restaurant Gurmán Flint, Křižovnická 12
Denní menu od 69 Kč (polévka a hlavní jídlo) výběr 
ze sedmi variant! Restaurace s námořním klubem 
a super barem. Staropramen 10° za 28 Kč. Flintova 
bramboračka za 35 Kč. www.gurmanfl int.estranky.cz

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8
Chutná cibulačka a hovězí vývar s játrovými knedlíčky 
za 35 Kč. Guláš Parlament za 109 Kč. Vynikající pivní 
sýr s paprikou, hořčicí a cibulkou. Prazdroj za 36 Kč. 
www.uparlamentu.cz

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

●Nabízím Dějepis svaté 
katolické církve z roku 
1859 vydaný v Brně. Psáno 
staročeštinou. Dále nabízím 
obraz v rámu - olej, portrét 
malého chlapce z roku 1932. 
A také 15 ks DVD s vojen-
skou tématikou, nepoužité. 
Tel.: 733 689 372
● Autoškola. Emeritní ve-
doucí s 30letou praxí sou-
kromě vyučuje kondiční zdo-
konalovací jízdy. Cena 299 
Kč za hodinu. Tel. nonstop: 
604 678 230, e-mail: auto-
kondice@seznam.cz 
●Masáže rukou. Nová 
péče nejen pro stomatolo-

gické pracovníky. Prevence 
přetížení šlach a vazů. Masáž                      
u vás v ordinaci (prokrvení, 
relaxace, strečink). Zaváděcí 
ceny. Tel.: 724 136 080.
●Angličtina s českou lek-
torkou. Konverzace, grama-
tika, začátečníci. Tel.: 608 
962 066. 
●Účetnictví. Nabízím kom-
pletní vedení a zpracování  
účetnictví, daní a mezd, za-
stupovaní na úřadech. Tel.: 
775 654 906, e-mail: v.kadu-
bec@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. 
●Koupím byt na Malé Stra-
ně nebo na nábřeží do 100 
m2. Solidní jednání. Zároveň 
nabízím zajištění spokojené-
ho stáří v Hluboké nad Vlta-
vou. Tel.: 723 802 889. 
●Pronajmu zrekonstruova-
ný byt na Kampě, 2 + 1, 50 
m2, 1. kat., 2. p., krb, předza-
hrádka  a výhled na Vltavu. 
Bez RK. Tel.: 602 309 956, 
777 774 378, e-mail: romana.
luxova@ volny.cz
●Čistírna, prádelna, man-
dl, opravy oděvů ve Všehrdo-
vě. Tel.: 603 309 493.

!
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
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

NEMOCNICE Na Františku

● Spálená - Stanice me-
tra Národní bude od po-
loviny července dva roky 
mimo provoz. Začne se 
tu stavět moderní budova 
Copa centra. 

Stručné zprávy 
z radnice

● Staré Město - Během 
čtyř srpnových víken-
dů proběhne letní eta-
pa komplexního úklidu 
komunikací - chodníků 
a vozovek. Podrobnosti 
najdete na internetu na 
adrese www.praha1.cz
● Na Františku - Rad-
nice Prahy 1 zkoumá, zda 
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nový ředitel nemocnice 
Na Františku Libor Filipi 
pracoval pro StB pod kry-
cím jménem Důvěrník. 
Pan Filipi to popírá. Rad-
nice po něm žádá nové 
lustrační osvědčení. Po-
kud bude vše v pořádku, 
ředitel bude moci zůstat 
ve funkci. 

ZŠ na náměstí Curieových, 
konkrétně 1. Modrá třída, 
uspořádala na konci roku 
zdařilou akci. Končící prv-
ňáčci si pozvali babičky 
a dědečky a předvedli jim 
připravený program.

Prvňáčci pozvali 
prarodiče do 

školy na besídku

Sokolové měli velký slet, 
bylo jich v Praze hejno

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Strom je tam pořád, ale chybí obchůdek s vetešnictvím (na snímku vlevo).

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

1922 Dnes
Týnský dvur, Staroměstské náměstí

Kde to je

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

posta@praha1.cz

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Tak to tady dlouho 
nebylo! Sokolové měli 
v Praze slet (jubilejní 25.) 
a sjeli se ze všech koutů 
světa ukázat svoji sou-

držnost. Cvičení na vršo-
vickém stadionu se začát-
kem července zúčastnilo 
10, 5 tisíce cvičenců. Asi 
desetina přijela ze za-

hraničí (z USA, Kanady, 
Austrálie, Slovenska, Ně-
mecka atd.). „Sokol jasně 
ukázal, že má nejen vel-
kou tradici, ale i budouc-

nost,“ prohlásil po skon-
čení sletu starosta Prahy 
1 a 1. místostarosta České 
obce sokolské Oldřich Lo-
mecký.

Pracovník 
měsíce

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Ladislav
Varga 

Řeší drogovou situaci s or-
ganizacemi jako je například 
DROP-IN. Navrhuje podpo-
ru projektů těchto organi-
zací. Příkladem je Sanitka, 
kde testují infekční choroby. 
Jeho pohodová povaha je 
v této práci důležitá.  -VB-

Protidrogový 
koordinátor 
Prahy 1 

ČERVENEC

Starosta Prahy 1 
Lomecký je též
místopředsedou 

Sokola
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Víte že...
Nejslavnější divadelní 
role paní Kláry byla 
Hedvika v dramatu 

Divoká kachna.

Na policejní stanici zazvonil telefon. Sousedé Kláry 
Jernekové se podivovali, že je v jejím bytě podivné 
ticho. Policie vyrazila dveře. Klára Jerneková (†58) 
ležela v kaluži krve, vedle ní stála nedopitá láhev.

NAŠLI JI S ROZBITOU HLAVOU
Sousedům bylo divné, že se z bytu tři dny neozývá žádný zvuk

še nasvědčovalo 
tomu, že šlo o ne-
šťastnou náhodu. 

Herečka se zřejmě opi-
la a upadla. Policie ale 
pracovala i s verzí, že 
šlo o vraždu. 

Herečka se v posled-
ních letech svého živo-
ta pohybovala ve velmi 
pochybné společnosti.
Její pád začal v roce 
1999, kdy umřela její 
maminka, herečka Ji-
řina Stránská.

Paní Klára sice byla 
velmi bohatá (dědic-
tví), ale o práci měla 
nouzi.
Hrála v Národním di-
vadle, kam to měla ze 
svého přepychového 
bytu na Smetanově ná-
břeží pár kroků.

Nebyla příliš obsazo-
vaná, jakási podivná 
smůla se s ní táhla už 
od roku 1968, kdy se 
prý někomu omylem 
politicky znelíbila.

Přitom v roce 1966 zá-
řila na jevišti tak jasně, 
že jí kritici označovali 
za talent, který se rodí 
jednou za mnoho dese-
tiletí.

Paní Klára měla vždyc-
ky sklony k pití, ale po 
smrti maminky ztratila 
všechny zábrany.
Následovala výpověď 
v Národním divadle, 
když prý nechodila na 
zkoušky a zapomínala 
text.

Další ranou byla smrt 
jejího bývalého muže 
Josefa Čápa († 2001), 
s nímž se sice ve zlém 
rozešla (utekl s operní 
zpěvačkou), ale pak se 
zase začali scházet.

V roce 2002 zemřela 
v nemocnici pod Petří-
nem Klářina „divadelní 
máma“ Slávka Budíno-
vá. Měly stejný osud. 
Obě byly bohaté, ale 
k stáru dostávaly málo 
hereckých příležitos-
tí. Také paní Slávka 
prý pila jako duha 
a také ona si nechávala 
říkat „hraběnko“. Byd-
lela přes řeku v domě 
U Bílé botky, měly to, co 
by kamenem dohodil.

„Potkával jsem u má- 
my doma podivné exi-
stence. Dokonce měly 
klíče od bytu. Krátce 
před smrtí mi volala, že 
v bytě vidí babičku. Po-
chopil jsem, že jsou to 
halucinace,“ vzpomíná 
na paní Kláru její syn 
Filip Čáp.

Je možné, že si od paní 
Kláry někdo půjčil pe-
níze a nechtěl je vra-
cet? Vyšetřování tuto 
verzi nepotvrdilo.

Peníze
Smůla

Výpověď

Hraběnky

Motiv

Josef
Čáp
Manžel

(1946 -2001)
Herec. S Jerne-
kovou měl syna 

Filipa. Záhy odešel 
od rodiny.

Slávka 
Budínová
Divadelní máma

(1924- 2002) 
Herečka. Jerneko-
vá ji považovala za 
svého guru. Také 

hodně pila.

Filip
Čáp

Syn
(1971) Herec. 

Vychovávala ho 
babička Jiřina. Měl 

složitý vztah 
s otcem. 

Jiřina
Stránská

Maminka
(1912 – 1999) 

Hrála u E. F. Bu-
riana, učila herec-
tví. Vychovávala 
syna své dcery.

Karel
Jernek

Tatínek
(1910 - 1992)

Divadelní režisér. 
Odešel od rodiny, 
režíroval po celém 

světě.

Jan 
Bartoš

Milenec
(1932) Milenec 

Kláry  Jernekové. 
Hráli spolu  
v divadle 

E. F. Buriana. 

Na divadelních prknech byla zjevením, mnozí ji považovali za geniál-
ní herečku. Proslavila ji však fi lmová role princezny Pampelišky  

(na snímku vlevo) ve stejnojmenném fi lmu. 

Princezna Nemá role

1967 2000Smetanovo nábřeží 16. 
Tady žila a zemřela.

V
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Kalendárium 
Starého Města

LADISLAV 
ŠALOUN
sochař

DAGMAR
FRÝBORTOVÁ

manekýna

ČERVENECČERVENEC

902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

● Ladislav Šaloun 
*1. 8. 1870 Praha 
† 18. 10. 1946 Praha
Sochař, národní umělec. 
Autor sousoší mistra Jana 
Husa na Staroměstském 
náměstí.

● Ella Nollová 
*7. 7. 1889 Praha 
† 27. 7. 1959 Praha
Herečka, skvělá představi-
telka charakterních a hlu-
boce lidských rolí.

● Jiří Grossmann 
*20. 7. 1941 Praha 
† 5. 12. 1971 Praha 
Zpěvák, textař a herec. Spo-
luzakladatel Klubu Olym-
pik, přítel a kolega Milosla-
va Šimka.

● Věra Ferbasová 
*21. 9. 1913 Sukorady 
† 4. 8. 1976 Praha 
Herečka. Dcera středo-
školského profesora, ze 
sekretářky v Divadle Vlasty 
Buriana se stala nejoblíbe-
nější komediální herečkou 
30. let 20. století.

● Alfons Mucha 
*24. 7. 1860 Ivančice 
† 14. 7. 1939 Praha
Malíř a designér období se-
cese. Autor prvních poštov-
ních známek a bankovek 
samostatné Českosloven-
ské republiky.

● Dagmar Frýbortová 
*10. 8. 1925 Praha 
† 18. 5. 2012 Praha 
Manekýna, v 15 letech se 
zapsala do rejstříku kom-
parzistů. Neprávem opo-
míjená divadelní (V+W) 
a filmová herečka.

JIŘÍ
GROSSMANN 

herec

VĚRA
FERBASOVÁ

herečka

NAŠLI JI S ROZBITOU HLAVOU
Sousedům bylo divné, že se z bytu tři dny neozývá žádný zvuk

Klára Jerneková, 14. 1. 1945 - 31. 7. 2003. Její hvězda zářila nejjasněji, když byla mladá.

„
Svět je 

jedna velká 
křivda
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JOSEFÍNA Dušková

Své mládí v něm prožila vyni-
kající  česká operní pěvkyně, 
Josefína Hambacherová, pro-
vdaná Dušková (1754-1824). 
Manželé Duškovi byli blízký-
mi přáteli a častými hostiteli 
W. A. Mozarta. 

Dům U Černého slunce, Celetná 8
Příběhy domu Starého Města
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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

KampaNula za 
oživení Prahy 1

slovili nás někteří 
lidé z Prahy 1, hos-
podští, obchodní-

ci i kavárníci. 
Rádi by i s majiteli domů 
a s dalšími přáteli udělali 
Malou Stranu i Staré Měs-
to ještě přátelštější pro 
občany zde bydlící i pro 
všechny ostatní, kteří mají 
tuto lokalitu rádi. Navrhují 
pořádat drobné akce v uli-
cích - kulturní, prodejní, 
občerstvovací na více mís-
tech než dosud.
O tomto se začalo mluvit 
i na schůzi SOPMSH, kde 
se také sbírají podněty. Je 

třeba spojit síly. Navrhuje-
me udělat anketu na toto 
téma a zeptat se známých 
a oblíbených občanů, vá-
žených osobností i obyčej-
ných lidiček, jejichž názorů 
si lidé zde bydlící váží...
KampaNula může pomoci 
společně s dalšími (SOPM-
SH, KC Kampa, Městskou 
policií...) vytvořit diskusní 
fórum v novinách i na seš- 
lostech občanů a postupně 
najít další Nápadníky k vy-
lepšení občanského života 
a tím samozřejmě genia 
loci Prahy 1.  

MUDr. Jiří Kučera

o více než půl roce 
napínavého pát-
rání po 7 divech 

staropražských uliček 
vyvrcholila dlouhodo-
bá hra dne 14. června 
fi nálovým setkáním pá-
tracích týmů. 
Desítku nejaktivnějších 
z více než půl stovky sou-
těžících čekala závěrečná 
pátračka v okolí Náprstko-
va muzea na Starém Městě. 
Toto klání rozhodlo, že ví- 

tězným týmem se stala 
čtveřice pátračů z týmu 
Dvojka. Ceny předal zakla-
datel sdružení KampaNula 
pan Petr Hejma.  Setkání 
ozdobilo vystoupení skupi-
ny Paběrky Marko Čermá-
ka. Soutěžící i hosté si tak 
mohli potančit a zazpívat 
u známých písní. Prodejem
stylových suvenýrů byly zí-
skány prostředky na pod-
poru charitativního pro-
jektu KampaNuly. 

P

Vyhlášení soutěže 7 divů 
staropražských uliček

staropražských 

ulièek

divù7

Marko Čermák, který 
hru nakreslil (též autor 
Rychlých šípů), se pode-
pisoval na banju.

Slávek Janov 
hru  7 divů
zorganizoval.

Petr Hejma 
předává ceny.

Anička 
Höppnerová, 
mluvčí mladé 
generace.

Soutěžící

Hudební skupina Paběrky (Marko Čermák zcela 
vpravo)  při koncertě ve dvoraně Náprstkova muzea.
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Vaše advokátní poradna

Majetek po rozvodu
OTÁZKA:  Do kdy se sou-
dit po rozvodu o majetek?
ODPOVĚĎ: Pokud před 
rozvodem nebo i po rozvodu 
nedošlo mezi manželi k uza-
vření dohody o vypořádání 
společného jmění manželů, 
lze podat k soudu žalobu do 
tří let od právní moci rozvo-
dového rozsudku.

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

Občanský zákoník upravuje 
společný majetek v § 143 až 
151. Pokud nedojde k podá-
ní žaloby, pak movité věci 
zůstávají tomu, kdo je právě 
užívá a nemovitosti se dělí 
jako podílové spoluvlast-
nictví. Soudní řízení druhů 
je náročné fi nančně, časově 
i psychicky.

902 11 30



 DopiSy} 9telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Komentáře, básně, 
glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: 

redakce@staromestskenoviny.eu
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V trafi ce. „Slečno trafi kantko, proč mají ty doutníky tak bledou barvu?“ 
„Však kdybyste věděl, že máte shořet, také byste zbledl!“ 

Glosa
Farmářské 

trhy

ak jsem zavítal na 
farmářské trhy. 
U jednoho stánku

se dávám do řeči s far-
mářkou v nejlepších le-
tech. Při zakoupení úžas-
né zeleniny se dovídám, 
že je od Nymburka, hos-
podaří s manželem na 
statku, kde žili její předci 
od nepaměti. Pradědeček 
byl sedlák, děda sedlák. 
Otec také. 
„Tak, když nám to v re-
stituci vrátili, začali jsme 
taky farmařit,“ svěřila se 
pěstitelka.
„To mi řekněte! Proč, 
když generace před vámi 
hrdě na své půdě sedla-

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

T

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

čily, vy nesedlačíte, ale 
farmaříte? Při sklízení 
salátů jezdíte na koni?“ 
Nastínil jsem jí svojí část 
představy rozdílů mezi 
sedlákem a farmářem. 
„Taky nevím, proč se to 
tady nejmenuje selské 
trhy, asi se lidi za to, že 
pracují v zemědělství, 
stydí.“ Snažila se mi vy-
světlit názvosloví trhů.
Cestou domů jsem si 
vzpomněl na svého bod-
rého strýce. Jednou, po 
příchodu ze školy, jsem 
strýci sdělil, že ve ško-
le říkáme vánočnímu 
stromku jolka. Strýc po 
mně soudružce učitelce 
vzkázal, kam má i se svojí 
jolkou jít. 
Milovaný strýc je dávno 
po smrti, ale kdybych mu 
řekl, že sedlákům z Polabí 
se dnes po americku říká 
farmáři, vím určitě, co by 
mi na to odpověděl. Sdě-
lím vám to, když se zaru-
číte, že strýcovu odpověď 
nedáte číst dětem. 

Červenec 2012

Dopis
Ne sloupu na 
Staromáku

V aše přispění k ob-
nově Mariánského
sloupu na Staro-

městském náměstí ne-
schvaluji. Ten pomník 
patří do  depozitáře a ne 
k obnově zkreslování his-
torie. Nová poutní místa 
národ nepotřebuje. Jinak 
se mi časopis velmi líbí 
a pravidelně ho čtu. 
S pozdravem 

M. Skála

Mariánský sloup byl 
zbořen roku 1917.

Víte že...

Jmenuji se Zero, jsem krásný 
německý ovčák s PP a je mi 5 let. 
Pocházím z domku se zahradou, 
ale o ten jsem bohužel přišel. 
Nyní s mým páníčkem bydlíme 
v maličkém bytě na Malé Straně. 
Můj páníček je 12 hodin v za-
městnání, a tak musím být celý 
den doma sám. Já bych chtěl ale 
běhat v nějaké zahrádce a hrát 
si. Jsem hodný, mám rád děti        
a rád si také hraji s jinými pejsky.  
Když jsem za plotem, je ze mě 
věrný a oddaný ochránce celé ro-
diny. Najde se někdo s prázdnou 
zahrádkou, komu chybí dobrá 
duše a věrný společník? Uvítám    
i venčení s tím, kdo miluje zvířata 
a nemůže si pořídit vlastního 
pejska. Vše vrátím svou láskou.  
         Pejsan Zero.
Telefonní číslo 
na mého páníčka: 603 719 811

Hledá se zahrádka 
pro pejska

DŮLEŽITÉ!
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Kulturní nástěnka    
ČERVENEC - SRPEN

Veronika 
Freimanová

HEREČKA

Josef 
Somr 
HEREC

Alena
Vránová
HEREČKA

Daniel
Hůlka
ZPĚVÁK
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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.

Koncert - Út 19. 6. v 21 h  - Tony Blues Band           
s Kaiou Brown  - Blues Sklep, Liliová 10, Praha 
1., tel.: 774 624 677 - Americká zpěvačka zazpívá 
s kapelou, kterou vede Antonín Smrčka. Repertoár 
souboru tvoří upravené bluesové standardy. Více       
o kapele: www.bluessklep.cz 

Koncert - Út 24. 7. v 20. 30 h - FRED WESLEY AND 
THE NEW JB´ S (USA) - Rock Café, Národní  20 - 
Koncert světového trombonisty, který hraje jazz, funk,      
r´ n´ b´ i blues. www.rockcafe.cz

Divadlo - 24., 25. a 27. 7., 14. a 15. 8. 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

Výstava - Do 30. 7 - PRAŽSKÉ DVORKY - Galerie 
U Zlatého kohouta, Michalská 3 (ve dvorku) - Druhý 
ročník výstavy s názvem Pražské dvorky. Protagonista           
a autor MUNI. www.guzk.cz

KRÁSNÁ Kateřina přes léto odpočívá, aby nabrala síly do 
další náročné divadelní sezóny.

Sexy Brožová jezdí na koni

Veronika Freimanová 
má recept na svěžest

Herečka Veronika Freima-
nová (Divadlo Bez zábradlí) 
stále překvapuje svým mla-
distvým vzhledem. „Plas-
tické operace neodsuzuji, 
ale podle mého názoru se 
s tím musí opatrně,“ řekla 
herečka, která žádný zá-
krok plastických chirurgů 
nepodstoupila.

Josefu Somrovi 
tleskali ve stoje 

Plachý herec Josef Somr 
(Viola) získal další prestižní 
ocenění. Na Karlovarském 
festivalu převzal od prezi-
denta festivalu Jiřího Bar-
tošky Cenu za mimořádný 
umělecký přínos české ki-
nematografi i. „Děkuji za 
udělení této ceny. Možná 
mi jako herci neuvěříte, ale 
myslím to opravdu upřím-
ně,“ uvedl vtipně Somr před 
zaplněným sálem.

Pyšná princezna 
je už bez dlah

Aleně Vránové (Divadlo 
Ungelt), která strávila dva 
měsíce s rukama ve dlaze, 

se konečně vrací smysl pro 
humor. „Konečně jsem so-
běstačná,“ řekla herečka. 
Úraz se jí stal velice proza-
icky, když zakopla o práh 
balkonu ve svém novém 
bytě a zlomila si obě zápěs-
tí. Vránová se nemůže do-
čkat, až bude úplně zdravá.

Daniel Hůlka 
neumí odpouštět

Zpěvák Dan Hůlka (Diva-
dlo Broadway) nedokáže 
vystát, když ho někdo zradí. 
„To neodpouštím. A můžu 
mít toho člověka hodně rád, 
ale když se ukáže, že udělal  
křivárnu, něco se ve mně 
zlomí a úplně ho vymažu,“ 
svěřil se Dan a nekompro-
misně dodal: „Nevěra pro 
mě obvykle znamená konec 
vztahu.“

Herečka a zpěvačka Kate-
řina Brožová (Divadlo Bez 
zábradlí) si se svou dcerou 
užívá prázdniny v Česku    
a na koni. „Přes léto mám 
celý měsíc volno, netočím 
a ani nehraju. Čas trávím           
s dcerou Kačenkou,“ po-
dělila se o prázdninové 
plány sexy Kateřina, která 
prý v létě k moři většinou 

nejezdí. „Rozhodně chce-
me zůstat  u nás v příro-
dě, tak doufejme, že nám 
bude přát počasí. Pořídila 
jsem si totiž koně. Chceme 
si ho s Kačenkou pořádně 
užít a určitě nám zabere 
veškerý volný čas,“ poch-
lubila se herečka, která se 
opět vrátila k zářivé blond 
barvě vlasů. 

Dcera zpěváka Landy 
jde ve stopách rodičů

Anastázie Landová po tá-
tovi Danielu Landovi zdě-
dila touhu závodit v autech         
a vítězit. Temperament jí 
zase dodala máma Mirjam, 
která ji režíruje v připravo-
vaném muzikálu Klíč králů. 
Rocková opera bude mít 
premiéru v Divadle Broad-
way v říjnu a Anastázie si    
zahraje královnu skřítků. 

Jana Švandová 
prostě nestárne

Herečka Jana Švando-
vá (Divadlo Bez zábradlí) 
oslavila začátkem prázd-
nin neuvěřitelné 65. na-
rozeniny. Tajemství jejího 
skvělého vzhledu tkví prý                      
v pozitivním pohledu na 
svět a neustálém úsměvu. 
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Herečka Národního divadla
Antonie Nedošinská
Slavné místní ženy

V yučila se švadlenou, 
i přes nevůli rodičů 
navštěvovala souk-

romé herecké kurzy 
u Karla Želenského. 
Provdala se za herce Ji-
řího Nedošinského, 
měli dceru Jiřinku. V le-
tech 1928 - 1940 byla člen-
kou Národního divadla.

Největší slávu ji přinesl 
fi lm. Nejčastějším part-
nerem jí byl na plátně 
Theodor Pištěk. 
Antonie Nedošinská je pro 
svůj civilní projev dodnes 
nejoblíbenější česká ma-
minka, manželka, babič-
ka, tetička, nebo i domov-
nice.

Jiří 
Nedošinský

MANŽEL

ANTONIE NEDOŠINSKÁ (1885 - 1950)

Karel
Želenský

UČITEL

Sudoku pro nenáročné

Pro líné Ještě línější
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NÁVOD: Součet v každém 
řádku a sloupci je šest.

3

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

2

Franz Kafka: Proměna /XX./
MINULE:  Řehoř, proměněný v brouka, přemítá 
o nespravedlnosti světa a práce v pojišťovně.

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

C
Skok brouka

opak opravdu ne-
stačilo poslat učed-
níka, aby se zeptal - 

když už to jinak nejde -, to 
musí přijít sám prokuris-
ta a celé nevinné rodině 

se tak musí dát najevo, že 
přešetření této podezřelé 
okolnosti lze svěřit jedině 
prokuristovu rozumu? 
A spíš z rozčilení, jež tyto 
úvahy v Řehořovi vyvola-
ly, než z řádného rozhod-
nutí vymrštil se vší silou 
z postele.

Seriál

Franz Kafka: Proměna /XX./

Tak a je to tady. Řehoř se 
vymrštil. Teď už je to 

hop a nebo trop.
Dozvíte se příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Theodor
Pištěk
KOLEGA

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, odkud se na 
nás na Starém Městě kouká 
toto boží oko?
Nápověda: Dům, na kte-
rém je oko umístěno, je ne-
daleko kostela sv. Jakuba.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM! 
Své fotky tajných míst posílejte sem: 
redakce@staromestskenoviny.eu
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Minule: Reliéf ledňáčka je na 
Staroměstské mostecké věži.
Správně: Jan Koukal, Jiří Makovec

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 45 odběrních 
místech, např. v Malostranské
besedě nebo Akademii věd.

www.malostranskenoviny.eu

Dobrovol. platbu za výtisk 
Staroměstských novin

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sn tricet
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„Inzerce v těchto novinách 
funguje,“ říká spokojený 
inzerent pan Karel Pacák 
Jeho kotle Vaillant teď jdou na dračku

„Věděl jsem, že jsou Malo-
stranské noviny čteny od za-
čátku až do konce, tak jsem 
si vyzkoušel do nich dát in-
zerát,“ říká pan Karel Pacák, 
který podniká v oblasti plynu 
a topení. 

Malostranské noviny jsou 
starším sourozencem Staro-
městských novin. 
„Hned po uveřejnění in-
zerátu mi začali volat noví 
zákazníci. Vždy jsem se jich 
ptal, jak na naši fi rmu vlastně 
narazili, a oni většinou vtip-
ně odpovídali heslem z mého 
inzerátu: Když kotel, tak od 
Pacáka! Po nějakém čase 
jsem byl díky novinám do-
slova zavalen novými zakáz-

VZÁCNÁ chvíle pana Pacáka. Jindy neví, kam dřív skočit. 

Protože jsem Malostraňák 
tělem i duší, hned jsem je 
otevřel a jedním dechem pře-
četl,“ vzpomíná na své první 
setkání s Malostranskými no-
vinami pan Karel Pacák. 

„Hned jsem byl
zavalen novými 

zakázkami.“

kami,“ usmívá se pan Pacák 
a dodává, že kvůli přebytku 
objednávek musel inzerci        
v Malostranských a posléze               
i ve Staroměstských novi-
nách pozastavit. Inzerovat 
určitě opět začne v období, 
kdy bude méně zakázek. 
„Noviny si mě našly přiroze-
ně, měli jsme je ve schránce. 
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Pro informace o inzerci: 
Volejte Moniku, tel. číslo: 

777 556 578

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Prázdninová akce 
20 % sleva

www.ekytky.cz, t.:



Příští číslo vychází
15. srpna

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

Vladimíra Menšíka (Veselá 3).

Seženete i v Brně

inzerce

Takhle to 
má vypadat
Posílejte podobné fotky

redakce@staromestskenoviny.eu

Takhle to Takhle to 

PES BENY

Kletba kostlivce z orlojeModré okénko
dnes získává...

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

Za to, že nechá-
vá prověřit, 
zda byl ředitel 
nemocnice Na 
Františku v StB. 

JAROSLAVA JANDEROVÁ
právnička

Celá akce se děje na Staroměstském náměstí

„Zajímá mě, jaké kul-
turní  akce se konají na 

Starém Městě.“    
SLEČNA JANA P.
z prodejny Žabka 

v Maiselově ulici 8.

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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KDYŽ se začne cukat, zbystřete.

Roznáší Staroměstské  
noviny. Foto zaslal: 

Jakub Prudil.

Legendy
a pověsti T ak tohle je trochu silná 

káva, ale proč ne. Pověst 
praví, že když začně kostli-

vec třást hlavou (mimo odbíjení 
hodin), tak tuto zemi postihne 
obrovské neštěstí. 
Dá se tomu předejít jedině tak, 
že... A teď pozor: Chlapec na-
rozený na Nový rok se postaví 
k Týnu. Když začne odbíjet půl-
noc, rozeběhne se k orloji a trefí 
kostlivce kamenem do lebky. To 
všechno musí stihnout dřív, než 
se ozve dvanáctý úder. Pak prý 
zas bude dobře.

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.

ělejte, jak je vám 
vhod.“ 
Houkl jsem kam-

si do chodby a zvuk 
tekoucí vody po jejím 
těle mne plnil 
představivostí. 
Mysli na něco 
jiného, mysli 
na to, jak tlačíš 
auto, mysli na 
zkoušky a učitele che-
mie! Proboha, ať už mi 
klesne...
„Myslím, že bychom si 
měli tykat, ne?“ Vráti-
la se Květa s ručníkem 
kolem těla.

„Jo, jasně,“  koktal jsem
a myslel i na ředitele, 
na jeho plešku a brada-
vici na hlavě.
Teta se ke mně sklonila 

a lehce mne po-
líbila. Zavoněla, 
sedla si proti 
mně a dolila si 
čaj. Šálek stisk-
la mezi kolena, 

a můj zrak sjel po no-
hou. Pod ručníkem jak 
růžová rybka se jí za-
leskla...

Co tam Vašek viděl?
Pokračování příště

Teta (IV.) 

Seriál

„D

vÁclav 
koubek

info: 
www.vaclavkoubek.cz

vesnickÝ
hudebnÍ  

klub
chotěmice 

všechny srdecne 
zve na letnÍ:

Tady to je

STAROMĚSTSKÝ orloj

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 Rudolfi na, 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, Sofi jské 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. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. 
Café Therapy, Školská 30.  

odběrních míst45

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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