
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. 3 / roč. III
15. března 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

Fo
to

: H
el

en
a 

Š
ul

co
vá
SLEČNA ANETA

z Unique Café (bývalá Kava Kava 
Kava) v Platýzu připravuje výborný 

London fog za 55 Kč. Jde 
o čaj Earl grey v horkém mléce 

s vanilkovým sirupem.

redakce@staromestskenoviny.eu

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

777 556 578 
nebo e-mail: inzerce@ 
staromestskenoviny.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 šéfredakto-
ra listu.

Sn tricet

PLATBA 
SMS
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Miss 
s i rup

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 šéfredakto-
ra listu.

Sn tricet

Vodičkova - Stařence (90) uvízla
noha při vystupování z páternoste-
ru na radnici Prahy 1. Než jí vypros-
tili pomocí pily, visela hlavou dolů. 
Kvůli několika sanitkám byla zasta-
vena doprava na čtvrt hodiny. Páter-
noster jezdí v budově od roku 1030.

Stařenku vláčel výtah 
v budově radnice

Podrobnosti na straně 9

ŽEN KRÁLE 
MIROSLAVA
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VLADIMÍR Ráž (pohádkový král Miroslav) a AlenaVránová s jejich dítětem. Podrobnosti na str. 6 a 7

6
EXKLUZIVNĚ

Přišlo po uzávěrce



2  Zpravy

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

Král Ráž

J e málo fešáků jako byl  
král Miroslav z po-
hádky Pyšná princez-

na v podání herce Vladimí-
ra Ráže. 
Ten příběh (kdy láska krá-
le a princezny, která nauči-
la květinu zpívat) přerostl
do skutečného života je mi-
mořádný a takřka neuvěři-
telný.
Film byl natočený v době, 
kdy řádil socialistický rea-
lismus a kdo neměl kladi-
vo, srp, nebo aspoň mod-
rou košili, byl podezřelý. 
V médiích nebylo místo na 
společenské rubriky.
Proto příběh herce Ráže 
a herečky Vránové koloval 
v ústním podání. Ano, oni 
se do sebe zamilovali, měli 
spolu dítě a vlastní, soukro-
mé království. 

   Úvodník   Úvodník

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

Důležité 
telefony

Jaké bude počasí 

10 °C
BŘEZEN: Tak nám to vůkol 
pěkně pučí, květy se derou 
na světlo, jen tak dál.

Číslo měsíce

60
let letos uplyne od pre-
miéry kultovní pohádky 
Pyšná princezna.

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

Jaká je vaše nejoblíbenější 
postava z Pyšné princezny? 

„Chůva, která 
je za každé 

situace nad věcí 
a navíc má hezký 

čepeček.“

Ludmila
Turynová
Obyvatelka 

Starého Města

„Pyšná princezna, 
protože byla

pyšná, krásná 
a polepšila se.“

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

„Ta květinka, 
co rozkvete, 

když jí zahrajete 
na banjo.“

„Švec, protože jeho 
mimořádně 

osobitý zpěv mně 
nejvíc uvízl 
v paměti.”

„Princ Miroslav, 
protože vydržel 
dělat zahrad-

níka a napravil 
princeznu.“

Petr
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Výběrčí daní, 
Josef Hlinomaz, 

který se ptá: 
Ševče, už jsi 

zaplatil daně?“

Anketní otázka Staroměstských novin

Nejvíce 
postižená 

oblast

Na orloj se vrací 
opravené sochy  
Staroměstské nám. - Svě-
toznámé sochy z pražské-
ho orloje už by měly být na 
svém místě.
První socha byla sejmuta
13. ledna. Po opravě v době
uzávěrky tohoto čísla se 
vrátily na orloji čtyři so-
chy (Marnivec, Lakomec, 
Smrtka a Turek). 
Dne 15. března už by měl 
být orloj kompletní (zbý-
vá Filosof, Anděl, Hvězdář 
a Kronikář). ORLOJNÍK Petr Skála snímá z orloje sochy určené k opravě.

Nejčastější terč útoků 
turistů je na orli Hvězdář. 

V roce 2010 po něm turista 
hodil koš a ulomil mu ruku.

Víte že...

Všechny sochy prošly vel-
kou opravou v roce 1999. 
Od roku 2005 se kontro-
lují pravidelně, aby se pře-
dešlo jejich nenávratnému 
poškození.
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redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

Recept dle 
Dobromily

Smažené křupky 
z telecího hrudí

Omyj pěkné telecí hrudí 
a nech je v slabé vodě asi 
čtvrt hodiny vařit; potom 
hrudí vyndej na dřevěný 
talíř, ostrým nožem...

Ta to umí osolit!

VÍTÁNÍ občánků v Praze 1POULIČNÍ umělci PANÁČCI bez hlav

Centrum - Už žádná zdlou-
havá povolení, poplatky a re-
gistrace. Pouličním umělcům 
teď stačí jen magistrátní do-
poručení, aby mohli hrát na 
ulici. Hudebníci už nemuse-
jí hrát pouze v čase, který jim 
úřad určí, ani platit za reper-
toár Ochrannému svazu au-
torskému (OSA). Nesmějí 
hrát hlasitěji než 45 decibe-
lů, déle než dvě hodiny a pře-
kážet chodcům.

Pouliční umělci 
dostali zelenou

Nové zprávy ze 
Starého Města
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Za utržený palec 
dostal 220 tisíc Kč

Přelepují panáčkům 
na semaforech hlavy
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Počet obyvatel centra 
dramaticky klesá 

Praha 1 - Šest tisíc za deset 
let. O tolik klesl počet obyva-
tel Prahy 1 podle sčítání oby-
vatelstva, které se konalo 
v loňském roce. Prahu 1 má 
jako trvalé bydliště v občan-
ském průkazu jen 27 040 lidí.

Staré Město - Příznivci 
umělce Romana Týce přele-
pují na semaforech panáč-
kům hlavy. Týc je na měsíc 
ve vězení za to, že panáčky 
na semaforu umělecky upra-
vil. Vede skupinu Ztohoven.

Můstek - Pražský dopravní 
podnik vyplatí chlapci, kte-
rému před třemi lety skříply 
nohu pojízdné schody v me-
tru na Můstku, bolestné 220 
tis. Kč. Jde o první podobné 
odškodnění v Ćesku. 

BAROVÝ 
KALENDÁŘ 
2012 živě…

Pařížská 10 (vchod z Kostečné), Praha 1, denně 19 - 02 h

Tel.: 840 BUGSYS (840 284797), www.bugsysbar.cz

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 krát-
ké vysvětlení události (obvykle ve 20 hodin),  ale především pak ser-
vis nápoje, jehož se zápis týká, nebo ho inspiruje.  Potěší nás, když 
si náš kalendář i neopakovatelné gastronomické zážitky přijdete vy-
zkoušet! Václav Vojíř, Jan Braniš & tým Bugsy´s baru

Duben
12.

13.

18.

20.

26.

Byl přijat francouzský zákon, na jehož základě 

byl založen Comité Interprofessionnel du Vin de 

Champagne; organizace dohlíží na všechny, kte-

ří mají něco společného se šampaňským: na vi-

naře, obchodníky, bankéře, dodavatele zátek, láh-

ví i etiket (1941).

M. Moet odeslal koš se stovkou láhví svého šam-

paňského přes Štrasburk do Norimberku, odkud 

pak byly odeslány M. de Meck elovi, radovi S. A. 

prince Archevęqua v Praze (1791).

V Klášteře nad Jizerou nedaleko Mnichova Hra-

diště se narodil Rudolf Slavík, někdejší šéfbar-

man pařížského hotelu George V., rytíř Řádu 

Čestné legie a honorární prezident Asociace fran-

couzských barmanů (1900).

Sir Thomas Philippe získal licenci k destilování 

aquavite, usquabagh and aqua composita v kraji 

Colrane a Antrim za 13 irských šilinků a 4 pence; 

na základě tohoto dokumentu se Bushmills Dis-

tillery neoprávněně prohlašuje za nejstarší licen-

covaný lihovar na světě (1608).

Spisovatel Alec Waugh, bratr 
Evelyna (a v roce 1959 autor vý-
roku „Jsem ochoten uvěřit, že 
Dry Martini nepatrně poško-
zuje chuť, ale myslím, že tak 
činí pro duši.“) uspořádal 
v Londýně první cocktail 
party (1924).

www.recepty-rettigova.cz
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Dívka ze str. 3

Malý oznamovatel

Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

PRŮKOPNICE velkých klobouků 
Marie Ducháčková z Dlouhé roku 
1912. Proti její iniciativě se ostře 

postavila deštníkářská lobby. Marie 
odjela do Anglie, kde ji odnesl vítr.

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

Nabízíme úklid 
činžovních domů

Volejte 603 419 793
FIRMA RENOVA

 spolehlivě!

Polovina Václaváku 
ted́  už bude bez aut
Převratná novinka! Praha už nebude stejná.

Nejvíce 
postižená 

oblast

VELKOPLOŠNÝ 
A DIGITÁLNÍ TISK
» Barevný tisk do interiéru 
i exteriéru ve foto kvalitě 

v šíři až 150 cm
» Digitální tisk barevný 

i černobílý do formátu A3+
» Grafi cký návrh a úprava 

podle zadání
Volejte: 603 410 959

E - mail: jiripekny@gmail.com

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.

Levně!!!
Volejte: 739 057 571

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

PROČ INZEROVAT VE STARO-
MĚSTSKÝCH NOVINÁCH:

D

Klobouk 
je víc než 
deštník.
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V DOLNÍ části Václavského náměstí auta nebudou. Začala nová etapa Václaváku.  

Pro více informací 
navštivte naše stránky 
www.PLYNULE.cz

Zákaznická linka: 
724 692 076

„Nechceš-li být na nule, 
začni topit s PLYNULE!“

Přechod zdarma 
a online zařídíme.

Nabízíme Vám

NEJLEVNĚJŠÍ 
ZEMNÍ PLYN 

V PRAZE!

BAROVÝ 
KALENDÁŘ 
2012 živě…

olní polovina Václav-
ského náměstí bude 
od 2. dubna pěší zó-

nou. Auta nebudou  smět 
v dolní části náměstí nejen 
parkovat, ale ani projet při-
lehlou Jindřišskou ulicí.  Z té 
se stane slepá ulice.
Tato změna zatím stojí jen 
pár korun (pouhá výměna 
dobravních značek), ale je 
začátkem obrovské promě-
ny náměstí.  Budou zde širší 
chodníky dlouhé aleje stro-
mů. Pod Můstkem má být 
velké parkoviště.

ZÓNA bez aut

Jaro vám přilétá zpříjemnit 
papírová vlaštovka plná      

humoru, kniha Žena v (kon) 
kursu od spisovatelky a mi-
lovnice staré Prahy 

O této knize, ale i o Papouš-
kovi na smetaně či v aspiku, 
Ženě s.r.o. nebo Momentálně 
mladé, se dozvíte více na 
www.brabcova.com

Evy Brabcové. 

DOPO
RUČU

JÍ!

• Prvotřídní české korálky,   
peruánské říční perly a minerály, 
komponenty pro výrobu šperků, 
ručně vyrobené šperky z cínu,       
drahých kamenů, peruánské šperky, 
bižuterii a vyřezávané svíčky.

• Zakázkovou výroba šperků z našich
korálků a opravy bižuterie. 

• Kurzy výroby šperků.

www.bijoux-nemesis.cz

Nový obchod 
s korálky 
a šperky! 

Galerie šperku α korálky
Jungmannova 4, Praha 1

603 829 222

Těšíme se na vaši návštěvu! 
Otevřeno denně 10 - 18 h, čt do 20 h

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

www.baracnickarychta.cz

„S úctou 
a potěšením

...něco navíc!“

„S úctou 
a potěšením

Bez poplatku pro 
zaměstnance, 

OSVČ a důchodce.

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

Volejte:

PŮJČKY
902 11 30

SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 
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Nadační fond

SPLNĚNO

Příspěvek na 
provoz Studia Oáza 
ve spolupráci 
s Malostranskou 
besedou a MN. 

Příspěvek na bál 
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan 
a dalších.

Malostranský
candrbál (r. 2011)

Nadace
Artevide (r. 2011)

Podpora činnosti
Nadace Artevide 
Spolupráce: Sta-
roměstské a Malo-
stranské noviny.

23 000 Kč

10 000 Kč

Malostranské 
vinobraní (r. 2011)

50 000 Kč
Dozvuky horňác-
kých slavností. Spo-
lupořádali 
KC Kampa, Mlýn-
ská kavárna a další.

Pátrací hra
7 divů (r. 2011 - 12)

30 000 Kč
HRA pro čtenáře
Staroměstských 
a Malostranských 
novin.

50 000 Kč

Studio 
Oáza (r. 2010)

NF
KampaNula 
se již podařilo 
zajistit 
fi nanční 
prostředky na 
tyto akce: 

Charitativní projekt za podpory Staroměstských novin
KampaNula

Charitativní projekt za podpory Staroměstských novin

NADAČNÍ FOND 
KAMPANULA 

NABÍRÁ TEMPO
Malostranská beseda - Přesně v 18 hodin dne 14. 2. se 
na věži Malostranské besedy rozezněl zvon Václav a zahá-
jil tak první setkání členů správní a dozorčí rady a přízniv-
ců NF KampaNula, kteří se shlukli na půdě pod ním.

CO HODNÝ VOJTA ŽENÁM DAL
Vojta Náprstek, duchovní otec 
NF KampaNula, se v polovi-
ně 19. stol. zasloužil o zavedení 
telefonu, šicího stroje, pračky, 
plynového vařiče a skládacího 
sušáku.  Dával ženám soukro-
mé hodiny národopisu. Často 
zdarma! Díky němu bylo zave-
deno veřejné plynové osvětlení,

vaření na plynu, strojek na 
zmrzlinu, kovové mříže kolem
stromů. Finančně podporoval
stavbu Petřínské rozhledny a la-
novky, stál u zrodu Sokola, Klu-
bu českých turistů (značení 
stezek), České společnosti ze-
měvědné. V Americe zkoumal in-
diánské kmeny.

ŠÍTÍ na stroji VAŘENÍ na plynuTOČENÁ zmrzlina

prostředky na 

Zleva dole Stojící:
Pavel Klíma – místostarosta Veleob-
ce sdružených obcí baráčníků a sta-
rosta obce Praha I - V (dozorčí rada),  
MUDr. Jaroslav Štrof – ředitel Nemoc-
nice Milosrdných sester sv. Karla Bo-
romejského a člen Suverénního řádu 
Maltézských rytířů (dozorčí rada), Mar-
tin Kotas – Opona o.p.s., Mlýnská ka-
várna (správní rada), Hana Francová 
– Studio HaF (dozorčí rada), Roman 
Vopička – malostranský patriot, Kafír-
na sv. Omara (dozorčí rada), Helena 
Šulcová – fotografka (tajemnice Kam-
paNuly), Petr Burgr – místopředseda 
Sdružení občanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan (správní rada). 
Zleva klečící: Ing. Ondřej Höppner 
– vydavatel Malostranských a Staro-
městských novin (správní rada – spo-
luzakladatel), Miroslav Stejskal – ře-
ditel Městské policie Praha (správní 
rada), Roman Kotrč – Sdružení výtvar-

níků Karlova mostu (dozorčí rada).
Zleva nahoře stojící: 
Slavomil Janov – hnutí Skaut a Klub 
přátel Jaroslava Foglara (dozorčí 
rada), Jan Adámek – předseda Sdru-
žení Nového Města pražského (správ-
ní rada), Pavla Michálková – Sdru-
žení přátel Malé Strany a Hradčan 
(host), René Pavlů – občanské sdru-
žení Modrá zóna (host), Ing. Petr Hej-
ma – emeritní starosta, iniciátor Kam-
paNuly (správní rada, spoluzaklada-
tel), Jan Hovorka – občanské sdružení 
Modrá zóna (host), Jana Titlbachová 
– Hradčanské včely (správní rada), Jiří 
Wencl – Muzikanti z Kampy (host), Jiři-
na Borkovcová – předsedkyně sdruže-
ní občanů a přátel Malé Strany a Hrad-
čan (host), MUDr. Jiří Kučera – praktic-
ký lékař (správní rada a spoluzaklada-
tel), Zuzana Kopečná – ředitelka Na-
dace Artevide (dozorčí rada), Ing. Ja-
roslava Amblerová - ekonomka (host).  

Petr 
Hejma
předseda občan-
ského sdružení 
KampaNula

Na vznik zvonu Václav 
přispělo velké množství 
dárců. Někteří i malým 
příspěvkem ve výši dva-
ceti korun pomohli vel-
ké věci. 
V novodobé historii to 
bylo zvlášť symbolické, 
protože se ukázalo, že víra 
v pospolitost,  soudržnost 
či dobré sousedské vzta-
hy nemusí být pustým 
idealismem. První shro-
máždění budoucích členů 
správní a dozorčí rady na 

půdě Malostranské bese-
dy dalo světu jasnou zprá-
vu, že Nadační fond Kam-
paNula díky všem zúčast-
něným osobnostem bude 
stát na pevných základech 
a bude do všech stran ší-
řit myšlenku „Dobrým být 
a jiné blažit“. 
Všem zúčastněným patří 
velký dík!

MALOSTRANSKÁ beseda

Zvuk zvonu měl mile symbo-
lický rozměr. Na věži Besedy 
je díky sbírce, když se na něj 
před třemi lety složili občané. 

Nadační fond KampaNula
má stejný cíl jako v případě 
sbírky na zvon: Shromažďo-
vat fi nanční prostředky na 
podporu spolkové a charita-
tivní činnosti v Praze 1.
To je také důvod, proč má
KampaNula ve znaku zvon, 
který se navíc latinsky řekne 
campanula. Takže proto.
KampaNula navazuje na čin-
nost mecenáše Vojty Náprst-
ka (1826 - 1894), jehož srdce 
bilo pro veřejné blaho praktic-
ky od chvíle, kdy ho mamin-
ka přinesla v košíčku do domu 
na Betlémské náměstí (dnešní 
Náprstkovo muzeum).

FOTO: Členové správní a dozorčí rady
 NF KampaNula, příznivci a podporovatelé

NÁPRSTEK
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111

inzerce

RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

KRÁLOVSKÝ pár plesu

Praha 1 na facebooku
Radnice - Úřad MČ Praha 
1 si zřídil stránky facebook. 
Najdete je na adrese: www. 
facebook.com/praha1cz.

Stručné zprávy 
z radnice

Úspěch Plesu seniorů
Žofín - Obrovský úspěch 
měl tradiční ples seniorů 
Prahy 1 dne 4. 3., který se 
letos konal pod názvem Jen 
pro ten dnešní den. Králem 
a královnou plesu se stali 
paní Eliška Mayerová a pan 
Miroslav Nechvátal. Pořa-
datelem byla MČ Praha 1.
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Pracovník 
měsíce

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

JUDr. Petr 
Dětský

Pokud je někde podpis pana 
doktora Dětského, tak to 
má tu správnou právní hod-
notu. Je to oblíbený vedou-
cí, protože právník se vždy 
hodí pro každé oddělení. 
Letos oslavil 50. narozeni-
ny, ke kterým mu přejeme 
hodně právních sil.  -vb-

Vedoucí oddělení 
právního, kontroly 
a stížností

ZLATÝ slavík Karel Gott bude se svým zlatem v hrdle zlatým 
hřebem plesu a možná dá i dělovou ránu.  

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

BŘEZEN

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

posta@praha1.cz

Karel Gott na 
Zlatém plese

Kampa Střed 
Světa již 
počtvrté

Konference, slavnost, pouť,
happening. Pořádaji místní sdružení, 

spolky, občané a příznivci Kampy

20. a 23. - 24. 3.
● Úterý 20. března v podvečer (začíná jaro). 
Konference - v Klubu Za starou Prahu - zaháje-
na vycházkou a ukončena zpíváním v Šatlavě.
● Pátek 23. března v podvečer. Happe-
vernisáž postupně v devíti galeriích v oko-
lí Kampy, jde o Mlýnskou, BarBar, Tlustou 
Myš, Czech foto galerii, Atelier Josefa  Sudka, 
Mornu, Klub Újezd, Starou prádelnu a Diva-
dlo Na prádle.
● Sobota 24. března. Od 12 hodin vycházky 
a ve 14 hodin se sejdeme u Karlova mostu. 
Branou projdeme do parku na Kampě a bude-
me se veselit. DIVADLA A KONCERTY, HRY 
A HRÁTKY, to všechno a ještě více V PARKU 
NA KAMPĚ.

Starosta Městské části 
Praha 1 Oldřich Lomecký
si vás dovoluje pozvat na 
Reprezentační ples Prahy 1, 
který bude letos zlatý.
Přijďte se zúčastnit se svý-
mi partnery  - zlatíčky - 
zlatého reje plesu, kde na 
vás bude čekat mnohoná-
sobný Zlatý slavík Karel 
Gott, který zazpívá za do-
provodu Big Bandu Felixe 
Slováčka se zlatým saxo-
fonem, dále je pro vás při-

pravena zlatá mládež 
z muzikálu Děti ráje a další. 
Zlatými hity vás roztančí 
skupina Cover Trio, či vás 
pohladí zlaté struny Infl a-
granti. 
Večerem vás provedou 
moderátoři Marta Richte-
rová a Patrik Hezucký.

Korejci na radnci
Radnice - Představitelé
Informačního institutu pro 
řízení místních záležitostí
z jihokorejského Soulu nav-
štívili radnici. „Korejští 
hosté se především zajíma-
li o strukturu našeho roz-
počtu,“ uvedl starosta MČ 
Praha 1 Oldřich Lomecký.

TEREZA Kerndlová se pro-
slavila ve skupině Black Milk.

FELIX Slováček se svým 
zlatým saxofonem.

Mecheche na Žofíně

Kdy: Pátek 30. 3. 
2012 od 19 h
Kde: Palác Žofín

Staré Město DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Ulice byla výrazně užší. V přízemí domu U Zlaté studny je cedule s nápisem Jan Suchý. Není 
známo, co pan Suchý prodával. Dnes je tam nápis Change, tedy směnárna. A z domu je hotel a restaurant.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst na Starém Měs-
tě pořízené ze stejného místa: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Kde to je1912 2012
Karlova ulice (Pohled na dum U Zlaté studny)
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Všechy ženy krále Miroslava

Tady se učil role a básně, 
které tak úchvatně recitoval, 
psal dopisy přítelkyním. Sem 
utíkal před ctitelkami, kte-
ré na něj čekávaly u zadního 
vchodu do Národního diva-
dla, kde byl mnoho let v an-
gažmá. 

Snad všichni v Čechách znají 
Rážův milostný příběh, který 
začal během natáčení legen-
dární Pyšné princezny a vy-
ústil v manželství s Alenou 
Vránovou. 
O tom, jak přebral mladou 
herečku básníkovi a svazác-
kému funkcionáři Pavlu Ko-
houtovi, napsal nejvíc sám 
zhrzený Kohout ve svých pa-
mětech. 
Alena Vránová o tom hovoří 
jen nerada a své manželství 
s Rážem v sobě jednou pro-
vždy uzavřela. 
Snad mu nikdy nedokázala 
odpustit, že jí přitažlivý he-
rec nebyl věrný, kdoví… Kaž-
dopádně se s ním dočkala 
vytouženého dítěte – dcery 

Markéty, od níž má dneska 
vnučku i pravnoučata.
První manželství Vladimí-
ra Ráže bylo s herečkou Ale-
xandrou Myškovou. Tahle 
žena zůstala tak trochu v uta-
jení, neboť se o ní v Čechách 
nepsalo a nemluvilo od roku 
1969, kdy odešla do Norska. 
Ještě dnes, na prahu deva-
desátky, vyučuje herectví na 
muzikálové škole v Oslu. 
S Vladimírem se poznali 
v Realistickém divadle. V ro-
ce 1949 se jim narodil syn 
Martin, který také žije v Nor-
sku a je tam úspěšným trené-
rem ženského basketbalové-
ho týmu. 

V září 1951 se narodil dru-
hý syn, ale o několik měsí-
ců později zemřel (šlo zřejmě 
o syndrom náhlého úmrtí 
kojence). 
Saša Myšková byla výborná 
divadelní herečka a pamětní-
ci si ji určitě vybaví z její éry 
v Městských divadlech praž-
ských. 
O Vladimírových milostných 
avantýrách Sašu vyprávět 

neuslyšíte. „Na jeho obra-
nu mohu říct jen tolik: Byl to 
kouzelnej mužskej a já přece 
věděla, koho si beru. Musela 
jsem počítat s tím, že všech-
ny ženské od dvanácti do še-
desáti let budou stát u dve-
ří. V tom smyslu jsem nemě-
la žádné iluze. Člověk si ne-
může namlouvat, že někoho 

změní. O jeho vztahu s Ale-
nou jsem dlouho nevěděla. 
Žila jsem tolik pro své děti 
a pro divadlo, že jsem si niče-
ho nevšimla.“  

Olga Hnátková si Vladimí-
ra Ráže vyhlídla už jako stu-
dentka pedagogické fakulty, 
když si o prázdninách vydě-
lávala v roli pážete v  kome-
dii Noc na Karlštejně. Hrála 
se přímo na hradě a králem 
byl samozřejmě Ráž. 
„Od té doby jsem ho už ne-
mohla vymazat z hlavy. O ně-

kolik let později jsme se po-
tkali v prodejně zahraniční-
ho tisku v Jungmance. Zved-
li jsme oči od časopisů a po-
dívali se na sebe, on se na mě 
usmál…,“ vzpomíná Olga, 
jak začal jejich vztah. Jenže 
Vladimír Ráž se mu bránil. 
Uvědomoval si velký věkový 
rozdíl (byl o 28 let starší), ří-
kal, že jí nechce kazit život. 
A tak se pokusila přebít Vladi-
míra někým jiným a dvakrát 
se mu vdala. Poprvé za fot-
balistu, manželství vydrže-
lo půl roku. Podruhé si vzala
divadelního režiséra a pře-
kladatele Ivana Zmatlíka. 

„Loučila jsem se s Vladimí-
rem před svatbou u něj na 
chatě, předvedla jsem mu 
své svatební šaty a oba jsme 
plakali. Na svatební cestu 
jsem s Ivanem odjela do Bul-
harska. Když jsme se vrátili, 
už jsme věděli, že se k sobě 
nehodíme a já šla zase za 
Vladimírem…“ Z manželství 
s Olgou se narodila dcera Ve-
ronika.
Krátké vzplanutí zažil Ráž 
k herečkám Janě Dítětové 
a Ireně Kačírkové. Šuška-
lo se o baletce, se kterou se 
kdysi tajně scházel, a vztah 
náhle ukončila její tragická 
autonehoda. Největší popu-
laritu zažíval v padesátých 
a šedesátých letech. Když ve-
šel do obchodu, prodavačky 
mu sehnaly jakékoli podpul-

tové zboží. Dokázal proto ob-
starat cokoli, nač si on nebo 
někdo z jeho blízkých vzpo-
mněl v dobách, kdy se stály 
fronty i na banány. 

Rád nosil ženám květiny. 
Nezapomínal na narozeni-
ny svých kolegyň v divadle. 
Byl galantní… A ctitelky zase 
s radostí obdarovávaly jeho. 
Jedna z nejvěrnějších mu 
nosila v zimě k divadlu ovo-
ce, aby měl dost vitamínů 
a růžová psaníčka, kde pro 
něj skládala verše. 
Vladimír Ráž si všechny ty 
dopisy schoval… Zemřel ná-
hle, v 77 letech ve spánku, 
dne 4. července 2000. O jeho tajném 

vztahu s Alenou 
jsem nevěděla

čkoli byl třikrát ženatý a bezpočtukrát 
zamilovaný, zachovával si Vladimír Ráž 
po většinu života svou třináctou kom-

natu. Doslova. Byl to jeho byt a pánská pra-
covna v jednom - ve Spálené ulici 53.

A

Sok

Láska
Hlava

Útěk

Květy

BLANKA KOVAŘÍKOVÁ

V TĚCHTO DNECH vy-
chází v nakladatelství XYZ  
knížka Blanky Kovaříkové 
Vladimír Ráž - Po sto-
pách krále Miroslava. 
Krok za krokem může čte-
nář poznávat skutečnou tvář
herce, který byl idolem něko-
lika generací dívek a žen.
Na 320 stranách kromě 
poutavého 
příběhu za-
ujme 
i více než 
stovka uni-
kátních fo-
tografi í.
Doporu-
čená
cena:
249 Kč.

6

SVATBA s Olgou Hnátkovou. Třetí žena V. Ráže.

PRVNÍ žena Saša Myšková

LÁSKA Jana Dítětová NA MATURITNÍM plese s dcerou Veronikou

IRENA Kačírková VÁNOCE s dcerou Veronikou
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Kalendárium 
Starého Města

ZORKA 
JANŮ

herečka

RAOUL 
SCHRÁNIL

herec

BŘEZEN
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Všechy ženy krále Miroslava

902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

●Raoul Schránil 
*24. 3. 1910 Most 
† 20. 9. 1998 Praha 
Vlastním jménem Raoul 
Marian Kristian Schránil, 
milovník a krasavec začínal 
jako recepční v hotelu Al-
cron ve Štěpánské.
●Zorka Janů
*9. 7. 1921 Štěchovice 
† 24. 3. 1946 Praha
Vlastím jménem Zora Bab-
ková (sestra Lídy Baarové)
skokem, z okna koupelny
v rodinné vile ukončila 
dobrovolně život.
●Karel Dostál
*14. 3. 1884 Nymburk 
† 1. 3. 1966 Praha
Byl z velice rozvětvené 
umělecké rodiny, herec, od 
1922-1955 byl šéfem čino-
hry ND, hlavním režisérem 
čihohry.
●Martin Frič
*29. 3. 1902 Praha 
† 26. 8. 1968 Praha 
Jeden z našich nejlepších 
režisérů, objevitel mnoha 
fi lmových hvězd. Kvůli ra-
kovině nesměl pít. Po vpá-
du okupačního vojska Var-
šavské smlouvy vypil téměř 
celou láhev oblíbeného ko-
ňaku. V bezvědomí byl pře-
vezen do nemocnice, druhý 
den zemřel.
●Eduard Haken 
*22. 3. 1910 Šklín (Rusko)
†12.1.1996 Praha
Vynikající operní pěvec, 
jeho manželkou byla kole-
gyně z ND herečka Marie 
Glázrová, s níž měl dceru 
Marii.
●Oldřich Nový 
*7. 8. 1899 Praha 
† 15. 3. 1983 Praha
herec, režisér, ředitel, nej-
větší fešák všech dob.

MARTIN
FRIČ

režisér

OLDŘICH 
NOVÝ
herec

DRUHÁ žena Alena Vránova s Markétou. Fotky z knihy Blanky Kovaříkové Vladimír Ráž - Po stopách krále Miroslava.

Scéna z fi lmu Pyšná princezna
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TÁTA BIOGRAF Viktor Ponrepo (1858 -1926)

Karlova 20
Od roku 1907  zde  Viktor Pon-
repo provozoval první praž-
ský biograf. Stával tu hostinec 
U Modré štiky, který navště-
voval král Václav IV. s kouzel-
níkem Žitem.

U Modré štiky
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 

Příjemnou 
zábavu 
všem přeje

EXKLUZIVNĚ PRO STAROMĚSTSKÉ NOVINY 
Pan Marko Čermák, kreslíř Rychlých šípů. 
Námět a scénář: Slávek Janov

staropražských ulièek
divù7

Velká soutěžní hra Staroměstských novin a Nadačního fondu KampaNula. 
Předchozí díly najdete na adrese: www.staromestskenoviny.eu

Tlouštík kulièka objevuje Gordický uzel

Sledujme stopu nepřehlédnu-
telného člena Třináctky – ba-
culína Kuličky. 
Vydal se k Loretánskému ná-
městí a pak ho vlevo mezi sta-
robylými domy zaujal úzký 
průchod se strmými schody ve-
doucími kamsi pod Hradčany. 
Když po schodech sbíhal dolů, 
překvapil jej zajímavý výhled 
na Petřín. V dolní ulici však byl 
Kulička zklamán. Kromě jaké-
hosi domku a petřínských strá-
ní tady nic zajímavého neviděl. 
Už se chtěl vrátit zpět, když na 
průčelí vzpomínaného stavení 
zahlédl cosi nad portálem dve-
ří… 

Úkol
Pro pátrací týmy naší hry 
máme dnes ne jeden, ale hned 
několik úkolů: Nejdříve objevte 

Kuličkův „gordický uzel“ a vy-
foťte ho nebo nakreslete. Doma 
se pak uzel pokuste uvázat 
z malých kousků provázků. Po-
užijte kus staré šňůry na prádlo
nebo jinou podobnou uzlovač-
ku, žádné laso! Správně „za-
šmodrchaný“ provázek vložte 
do obálky, kterou označíte jmé-
nem (číslem) vašeho pátracího 
týmu.
S plněním nemusíte tentokrát 
spěchat, protože poslední část 
úkolu na vás čeká až po prvním 
jarním dnu – 21. březnu. 

Co dál
Kdykoliv po tomto datu se vy-
dejte na Kampu! Tam, téměř 
pod obloukem Karlova mostu, 
v rohovém domku na okraji ná-
městíčka, je malé bistro Brun-
cvík. 

vedoucí party Mirek povìøil mladší kamarády, ať se tentokrát vydají 
pátrat na malou stranu na vlastní pìst a sami objeví nìco zajímavého.  

U okénka bistra Bruncvík 
sdělte obsluze, že jste 
účastníky hry Malostran-
ských a Staroměstských 
novin a předejte jí obálku 
s uzlem. 
Výměnou naopak obdrží-
te jinou obálku s překva-
pením. Zdůrazňujeme, že 
tato „tajemná transakce“ 
se může uskutečnit až po 
21. březnu! 
Pak už jen mějte na pa-
měti, že v dubnu nás čeká 
pátrání po posledním sed-
mém tajemství!

U Bruncvíka 
dostane dárek!

Vaše advokátní poradna

Soused mě vytopil
OTÁZKA: Soused mne vy-
topil a nechce uhradit škodu. 
ODPOVĚĎ: Bohužel doho-
da vždy závisí na slušnosti 
a charakteru majitele nebo 
nájemce bytu. 
Pokud věc nevyřeší pojiš-
ťovna, pak je na místě soud-
ní žaloba o náhradu způso-
bené škody. Škoda se hradí 

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

v penězích, popřípadě i uve-
dením do předešlého stavu 
(tedy vymalováním). Hradí 
se škoda skutečná a také ušlý 
zisk. Při určení výše škody se 
vychází z ceny v době poško-
zení. Moje rada je, pokud je 
to možné, řešit věc  dohodou 
a předejít tak nepříjemnému 
soudnímu sporu.
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Komentáře, básně, 
glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: 

redakce@staromestskenoviny.eu
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V hlavním stanu maďarských bolševiků: „Hlásím, že nevím, jak to s námi 
dopadne. Vše nasvědčuje tomu, že nám nikdo nerozumí.“

Glosa
Stavba hrůzy 
v Revoluční

 době nedávné byl 
v tisku prezentován
návrh na zastavění

konce Revoluční třídy.
Jako laik nechci odborně 
hodnotit kvalitu návrhu. 
I když zdravá, hnědá barva 
povrchu plánované stavby 
svádí do ironického zleh-
čení práce architektů. To 
opravdu nechci. Jen, jako 
naprosto každý prožívám 
pocit, když se mi něco líbí, 
nebo nelíbí.
Prezentovaný návrh pláno-
vané administrativně - ob-
chodní budovy se mi nelíbí! 
Kdyby na nás ze všech stran
padaly novinové titulky ty-
pu:  Praha trpí katastrofál-

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

V

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

ním nedostatkem kance-
lářských ploch. Nebo že 
v Praze proti loňsku zase 
ubyly obchodní prostory... 
Možná by byla větší šance 
uvěřit, že Revoluční ulice 
je architektonicky nedotvo-
řená, palác Vltava naproti 
je, díky proluce, nevyvážen 
a tak dále. Ale opak je prav-
dou. Nabídka volných kan-
celáří je v Praze bezbřehá. 
Opravdu si nemyslím, že je 
nutné vše zastavět, vyvá-
žit, dotvořit. I v nedodělku 
je krása. 
Navíc, když nová budova 
zastíněním mnoha lidem 
sníží kvalitu bydlení.  Štěstí,
že je tu Radnice Prahy 1. 
Jistě bude hájit práva svých 
občanů. A že bude Revoluč-
ní třída architektonicky do-
končena? 
Pojedete-li v tramvaji na 
druhém břehu Vltavy, bu-
dou se proti řece tyčit Palác 
Vltava a To druhé naproti, 
jako dvě čelisti hasáku, co 
z obou stran drtí Revoluční 
třídu. Vše bude dokončeno, 
jak se patří. Březen 2012

Dopis
Něco k těm 

buřtům
D obrý den, příležitostně

se zeptejte dědečka, 
který za války poslou-

chal BBC a v relaci „Volá 
Londýn“ slyšel  „Honzu“ 
Jana Masaryka, jak se už 

těší, že ta válka brzo skončí 
a jak se zase projde po Vác-
laváku, kde si dá opékané-
ho buřta s rohlíkem. 
Ale dnes to už nejsou buřty 
a také rohlík je jiný. 
Za první republiky se pří-
ležitostně říkávalo Jóó to 
za Rakouska a dnes zas po 
právu Jóó to za první re-
publiky.

Zdravím redakci
Karel Bažant

KOLÁŽ z únorové titulní strany Staroměstských novin
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Kulturní nástěnka    
BŘEZEN / DUBEN

Dětem - DIVADÉLKO ROMANETO: VELI-
KONOČNÍ POHÁDKA -  24. 3. na Staroměstském 
nám. od 15 h - 31. 3. Pizzerie Rugantino, Kliment-
ská 40 od 12 h. Nutno tel. objednat: 224 815 192.

Hudba - Pá 6. 4. v 21 h - THE KINGSIZE 
BOOGIEMEN - Blues Sklep, Liliová 10, tel.: 774 
624 677 -  Koncert seskupení drzých, vyzývavých 
týpků hrající blues. Více: www.bluessklep.cz

Trhy - 31. března 10 - 20 h -  
JARNÍ DYZAJN MÁRKET - 
Piazzeta Národního divadla - Uni-
kátní výstava autorské tvorby.
K vidění šikovní tvůrci a jejich 
originální díla. Šperky, oblečení 
a jiné zajímavé výtvory. Více info: 
www.dyzajnmarket.cz 

Kampa Střed Světa - 23. 3. - HAPPE PROHLÍDKA 
GALERIÍ - 17 - 17.25 h:  Kavárna Mlýnská + park Kam-
pa.17.35 h:  Bar Bar, Všehrdova ● 17 -  17.50 h:  Tlustá 
myš, Všehrdova 19 (vernisáž) ● 18.10 h:  Czech pho-
to gallery, Újezd 19 ● 18.25 h:  Galerie Josefa Sudka, 
Újezd 30 ● 18.40 h:  Galerie Morna, Újezd 20 ● 18.55 h: 
Klub Újezd, Újezd 18 ● 19.15 h: Stará prádelna, Říční 
9 (vernisáž) ● 19.35 h: Divadlo Na Prádle, Besední 3.
Více: www.kampasterdsveta.cz

Nahá Partička 
zastavila dopravu

Vypečená skupinka z pořa-
du Partička Suchánek, Gen-
zer, Sokol, Chmela, Dangl 
a Čurko vyskákali jen v tan-
gách z dodávky, která zasta-
vila na červenou na rušné 

křižovatce v centru Prahy. 
Rozvlnili se na hit YMCA 
a tím splnili slib fanouš-
kům. Jejich počet na Face-
booku už je přes 200 tisíc. 

Petru Štěpánkovi 
zemřela žena

Herec Petr Štěpánek (Měst-

ská divadla pražská) se roz-
loučil se svou ženou režisér-
kou Vlastou Janečkovou, 
ta zemřela začátkem břez-
na ve věku 77 let. Paní Vlas-
ta, která natočila například 
seriál Kamarádi nebo po-
hádky Zlatovláska a Popel-
ka, léta bojovala se závislos-

Bára 
Basiková

ZPĚVAČKA

VESELÍ chlapci v tangách se roztančili uprostřed křižovatky. Semafor měl šok.

Martha
Issová 
HEREČKA

Josef 
Somr
HEREC

Vlasta 
Janečková

HEREČKA
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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

tí na alkoholu. Několik mě-
síců před smrtí trávila v lé-
čebně.

Somrovi tleskali 
ve stoje

Českého lva za mimořádný 
přínos české kinematografi i 
si odnesl z pražské Lucerny 
herec Josef Somr (Činoher-
ní klub, Národní divadlo). 
Tleskala mu dlouze ve stoje 
celá Lucerna.  „Ještě nikdy 
kvůli mně nepovstalo tolik 
lidí jako teď, a to jsem před 
chvíli jel v tramvaji a met-
ru,“ poděkoval divákům.

Těhotná Issová 
si dá pauzu

Do konce března chce po-
pulární herečka Martha 
Issová (Divadlo v Řeznické) 

hrát a v červnu by měla po-
rodit své první dítě. Tatín-
kem je režisér David Ondří-
ček. Martha tak nebude pa-
třit mezi herečky, které na-
táčejí ještě den před poro-
dem. „Dám si nohy nahoru 
a budu číst detektivky,“ na-
stínila Martha své nejbliž-
ší plány.  

Bára Basiková 
slavila 49 let 

Zpěvačka Bára Basiková
(Divadlo Hybernia) po boku
o patnáct let mladšího man-
žela Petra Poláka jen kve-
te. V únoru oslavila 49. na-
rozeniny, ale vypadá jako 
smyslná třicátnice. Basiko-
vá hraje hlavní roli v muzi-
kálu Lucrezia Borgia, který 
měl obnovenou premiéru 
dne 10. března. 

!
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
(16) HLEDÁ 
SPONZORA

Mobil: 
777 556 578
E - mail: 
prudil2@seznam.cz

Dítě cizí jazyk 
snadno a rychle 

H

Náš tip

aFstudio v Ostrovní
16 od dubna nabízí
dopolední program 

pro maminky s dětmi ne-
mluvící česky s českými 
maminkami s dětmi. 
„Náplní budou výtvarné 
hrátky a divadélko, tedy 
dramaťáček pro nejmenší,“ 
řekla SN Hanka Franco-
vá z HaFstudia a doplnila: 
„Program pro děti od dvou 
do šesti let povede americ-
ká lektorka pouze v anglič-
tině.“ 
Anglické hrátky pro děti 
od šesti do deseti let budou 
probíhat v odpoledních ho-
dinách. Od září bude také 
otevřena Mini HaFškol-
ka pro děti od dvou do šes-
ti let. Veškeré info o dalších 
aktivitách HaFstudia na-
jdete na:  www.hafstudio.cz

HaFstudio, Ostrovní 16, 
přízemí, vchod z ulice, 

e-mail: haf@hafstudio.cz, 
mobil: 603 181 001
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Herečka, Národní divadlo
Zdenka Baldová

Slavné ženy Starého Města

K ariéru začala jako 
představitelka naiv-
ních dívek, později 

milovnic. Její osudovou 
láskou byl režisér Karel 
Hugo Hilar. Seznámili se 
roku 1907, vzali se roku 
1922.
Hilar řídil v Národním di-
vadle činohru.  Ve 39 letech 

ho trefi l šlak, paní Zdenka 
se o něho starala. V Národ-
ním divadle hrála role hu-
batých služek, postupně 
v sobě objevovala kome-
diální talent, až se našla 
v tragikomických posta-
vách Gogolových her.
Mezi kolegy byla proslulá 
svými přežblebty. 

Zdenka 
Baldová 
R. 1942

ZDENKA BALDOVÁ (1885 - 1958)

Karel Hugo
Hilar

MANŽEL

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 /XXI./
MINULE:  Samsa sbírá síly na kolébání tělem. 
Zvažuje všechny možnosti a bojí se rámusu.

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

K
Vyloupnout!

dyž už Řehoř napůl 
čněl z postele ven - 
nová metoda byla 

spíš hrou než námahou, 
stačilo, aby se vždycky jen 
trhnutím kousek pohoupl -, 
napadlo ho, jak by bylo 

všechno jednoduché, kdy-
by mu přišli na pomoc. Dva 
silnější lidé - měl na mysli 
otce a služebnou - by doce-
la stačili; musili by mu jen 
vsunout paže pod vypouk-
lý hřbet, vyloupnout ho tak 
z postele, sehnout se s bře-
menem a pak jen opatrně 
vyčkat, až...

Seriál

Franz Kafka: Proměna /XXI./

Tak tohle vypadá na 
pořádnou patálii. Zavolá 
otce, nebo to zkusí sám?

Dozvíte se příště!
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Nikolaj V. 
Gogol
AUTOR

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Na jaké adrese jsou 
tři hlavy andílků kolem ob-
razu Ježíška? 
Nápověda: Služebna policie 
je co by kamenem dohodil.
Zaslal: Martin Cibulka

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM! 
Své fotky tajných míst posílejte sem: 
redakce@staromestskenoviny.eu
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Minule: Dům U kapra, Žatecká 17, 
Josefov. Krásný dům je chráněnou 
památkou. Správně: Jana Pokorná.

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

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

„Hned jsem byl
zavalen novými 

zakázkami.“

„Věděl jsem, že jsou tyto no-
viny  čteny od začátku až do 
konce, tak jsem si vyzkoušel 
do nich dát in-
zerát,“ říká pan 
Karel Pacák 
z Prahy 1, který 
podniká v ob-
lasti plynu a to-
pení. 
„Hned po uveřejnění inze-
rátu mi začali volat noví zá-
kazníci. Vždy jsem se jich 
ptal, jak na naši fi rmu nara-
zili, a oni většinou vtipně od-

povídali heslem z mého inze-
rátu: Když kotel, tak od 
Pacáka! Po nějakém čase 

jsem byl díky 
novinám do-
slova zavalen 
novými zakáz-
kami,“ usmívá 
se spokojeně 
pan Pacák, je-

hož kotle teď jdou na dračku.

Váš inzerát zdarma vymy-
slíme a vyrobíme. Volejte 

Monice 777-556-578.

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 nepřetržitě na 
44 odběrních místech, na-
příklad v Malostranské be-
sedě nebo Akademii věd.

www.malostranskenoviny.eu

www.staromestskenoviny.eu

Speciální nabídka

Náklad 10 tisíc 
měsíčně, 

42 Odběrních místVolejte 
Monice 

777 556 578 

Inzerát vám vyrobíme ZDARMA
Vida! To zní dobře! Inzerát, který si vyberete, 
vám náš grafi k - šikula vytvoří úplně zadarmo. 

A nejen to: Pomůžeme vám i s reklamní strategií 
(co vypíchnout, slogan, téma).

Dost bylo drahých grafi ckých studií! Dost bylo 
reklamních agentur, které se tváří, že vědí něco, 

co vy ne! U nás to máte natošup na  přímé lince 
vy - náš grafi k - šikula, který udělá, co mu řeknete.

Inzerát u nás máte navíc s patinou starých 
dobrých časů, kdy se ještě lidé zdravili.

1.

2.

3.

Inzeráty 
SMS

NÁVOD: Napište sms: SN mezera
INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

Pošlete na tel. č: 900 11 30. 
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

►Kompletní zpracovaní a vedení účet-
nictví, daní a mezd, zastupovaní na 
úřadech. Tel.: 775 654 906, e-mail: 
v.kadubec@email.cz
►Pronajmu od dubna nově zrekon-
struovaný byt na Kampě, 2 + 1, 50 m2, 
1. kategorie, 2. patro, krb, předzahrád-
ka a výhled na Vltavu. RK nevolejte. 
Tel.: 602 309 956, 777 774 378, e-mail: 
romana.luxova@volny.cz
►43letý slušný vysokoškolák hledá 
byt na Starém Městě. Jsem sám. Děku-
ji. Tel.: 777 357 394.
►Dovolujeme si vás pozvat na nej-
chutnější a nejčerstvější čínské spe-
ciality do vyhlášené a kvalitou známé 
rest. Perly Asie, Elišky Krásnohorské 
11, Praha 1, www.perlyasie.cz

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 šéfredakto-
ra 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 šéfredakto-

1. kategorie, 2. patro, krb, předzahrád-
ka a výhled na Vltavu. RK nevolejte. 
Tel.: 602 309 956, 777 774 378, e-mail: 
romana.luxova@volny.cz
►43letý slušný vysokoškolák hledá 
byt na Starém Městě. Jsem sám. Děku-
ji. Tel.: 777 357 394.
►Dovolujeme si vás pozvat na nej-
chutnější a nejčerstvější čínské spe-
ciality do vyhlášené a kvalitou známé 
rest. Perly Asie, Elišky Krásnohorské 

ra listu.

Sn tricet

PLATBA 
SMS
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►Španělština s rodilou mluvčí. Doučo-
vání, začátečníci, konverzace. E-mail: 
glorias@volny.cz
►Koupím staré plechové krabičky od 
cigaret a tabáku. Zahraniční i české. 
Dále také plechové hračky pro děti. 
Tel.: 777 944 655
►Máte problémy a nevíte, jak dál? 
Hledáte práci? Řešíte vztahy? Zhoršilo 
se vám zdraví? Pomůžeme vám pomo-
cí karet, numerologie a kyvadla. Tel.: 
774 689 910
►Koupím gramofonové desky, velké 
LP, malé SP, zahraniční i české. Tel.: 
222 317 231 (pondělí až pátek 10. 30 
h - 18 h)
►Španělský olivový olej prvotřídní 
kvality za příznivé ceny. Ochutnávka 
zdarma. Tel.: 603 178 927, www.olea-
rium.cz
►Překlady -  tlumočení - průvodcov-
ské služby. POLŠTINA. Tel.: 222 322 
162 nebo 737 653 879
►Masáže ušních bubínků. Stavba Hifi 
sestav, obstarávka přístrojů, skromná 
poradna. Tel.: 604 798 432, www.Hi-
fiKlubBrno.cz



Příští číslo vychází
15. dubna

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

Zvířata 
Starého Města
Posílejte fotky zvířat na adresu: 

redakce@staromestskenoviny.eu

HOLUB OBECNÝ

Proč oslepili mistra HanušeModré okénko
dnes získává...

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

Za to, že oprava 
všech osmi soch 
ze slavného 
orloje proběhla 
zcela hladce.

PETR SKÁLA
Staroměstský orlojník

Fo
to

: A
rc

hi
v 

S
N

Slavný Staroměstský orloj

„Protože jsou sexy, příjem-
ně retro a mile stručné 
a navíc dávají prostor 

k sousedskému povídání. “
JINDŘICH PAVLIŠ

šéf fi rmy Vojanovy sady

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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VÝZVA: 
POSÍLEJTE své fotky jak čtete 
Staromětské noviny na adresu: 

redakce@staromestskenoviny.eu. 

O orloj se prý mistr Hanuš vzorně staral i slepý.
Fotografi i poslala Jarmila 

Kostkanová z Akademie věd

Strašidla 
a pověsti M istr Hanuš byl profe-

sorem matematiky
 a hvězdářství na 
univerzitě pražské. V  letech 
1467 - 97 byl pražským orloj-
níkem. Hanuše prý necha-
li konšelé oslepit, aby ne-
postavil podobný orloj také 
v jiných městech. Zemřel 
zřejmě roku 1497.

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. Restaurace Gur-
mán Flint, Křižovnická 12. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, Revoluč-
ní 22, tel. 222 313 520. Nábytek Probyt, Krocínova 5, tel. 224 218 327. Casino 
Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. Antique Starožitnos-
ti Jiří Balaš, Rytířská 21. Restaurace U Kapra, Žatecká 7. Antikvariát Ju-
daica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Tábor-
ská 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. Antikvariá-
ty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3.
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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.

e vedlejší vsi vrátili 
zpět hraběti všechny 
pozůstalosti po před-

cích. Hrabě teď musí vše 
opět renovovat a bez hoř-
kosti převzít, ale 
na ušlechtilosti 
mu neubylo. 
Zajel jsem za ním 
s prosbou, jestli 
by do klubu nevě-
noval sponzorsky 
z polomu palivové dříví. 
Zastavili jsme na kraji lesa. 
„Mám jeden malej pro-
blém, nemám totiž pilu.“ 
Postěžoval jsem si.
„Jistě, dám vám spon-
zorsky dřevo, a ještě sem 
sponzorsky pošlu chlapy, ať 
vám to pořežou. Vy si vem-

te jen traktor a dřevo si od-
vezte.“
„Nemám ani traktor.“
„Aha, tak vám tedy zaspon-
zoruji i pronájem mého 

traktoru s valní-
kem. Jen si sežeň-
te chlapy, ať vám 
to naloží a složí.“
„Bohužel těžko ně-
koho seženu.“ Při-
znal jsem se.

„To není přeci žádný pro-
blém a o všem se můžeme 
my chlapi rozumně dohod-
nout, že?“
A tak v mém Vesnickém 
klubu v létě plápolá spon-
zorský oheň a muzikan-
ti nad ránem pějí své písně 
všem domorodým.

Hrabě 

Seriál

V

vÁclav 
koubek

info: 
www.vaclavkoubek.cz

vesnickÝ
hudebnÍ  

klub
chotěmice 

všechny srdecne 
zve na letnÍ:

Tady to bylo


