
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 

Pro Staré a Nové Město, Josefov a okolí. Založeno r. 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 11 / roč. III
15. listopadu 2012

 redakce@staromestskenoviny.eu     tel. inzerce: 777 556 578, tel. redakce: 775 949 557    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 ŠTĚPÁNKA
z Bugsy’s baru (Pařížská 10) 

nese láhev šampaňského 
z kolekce Chronologie de 

Champagne. Ročníky od teď až 
do roku 1921 začínají na ceně 

2 390 Kč za láhev a končí hodně 
přes 200 tisíc Kč.

redakce@staromestskenoviny.eu

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

ŠANCE PRO DŮM 
Z OPLETALKY

Miss 
Korek

Obě skvělé herečky a vyhlášené kra-
savice. Pak se odehrálo něco, co je 
navždy postavilo proti sobě. Mohla 
za to doba, utajená křivda nebo ne-
naplněné sny?            Více str. 6 a 7

CHRAMOSTOVÁ VS. DVORSKÁ

JA JSEM NEJ!
Vlasta Chramostová 
oslaví 17. listopadu 
pěkných 86 let

Milena Dvorská (†71)
toužila po satisfakci

Zdravíme 
nové listí

Adresa prodejny: 
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
v centru Prahy.

www.vcelarskaprodejna.cz    
www.vcelpo.cz                       
www.vcelarskastanice.cz

Více informací na str. 9.

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

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

902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Maloobchod a velkoobchod s barvami a malířskými potřebami, 
kolorovací a dekorativní centrum.
Dále provádíme: 
malířské a dekorativní malby temperou a olejem • batika       
• váleček a tupování • šablonování • patinování • lepení oz-
dobných lišt a profi lů • imitace mramorů a dřev • benátské 
štuky • tapetování • štukatérské práce • fasády • zateplová-
ní budov atd.

www.azbarvy.cz

Tel.: 233 311 849
Mobil: 607 641 054, 603 732 801

Otevřeno:
Pondělí - pátek 
7:30 - 17:30 h
Sobota      
8:00 - 12:00 h

Adresa prodejny:
AZ BARVY, s.r.o.
Muchova 1
Praha 6, 160 00
(vstup z ul. Pelléové)

e-mail: azbarvy@azbarvy.cz

Pozvánka 
na výstavu

Kterýpak Čech 
by hudbu neměl rád? 
Ema Destinnová 

a Bedřich Smetana
Muzeum Bedřicha Smetany
Novotného lávka 1, Praha 1

Více informací na str. 10
www.nm.cz

STR. 2

Zákulisní souboj o 17. listopad

KR A MPUS-CERTI.CZ

Více info 
na 
str. 

Více info 
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2  Zpravy

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

Ano, paní 
ministryně

T o je ale překvapení! 
S trochou štěstí 
zůstane dům na 

roku Opletalovy ulice 
a Václavského náměs-
tí takový, jaký je. 
Tedy: Ne příliš vzhled-
ný, ale takový, jaký byl 
se vší tou historií, kterou 
s sebou nese časem v těch 
svých zdech, co neznají 
houbu. 
Ministryně kultury Haná-
ková razantně napravuje 
popletený dojem, kte-
rý dosud  budila a dává 
domu šanci, aby trval. 
Díky, paní ministryně!

   Úvodník   Úvodník

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

Důležité 
telefony

Číslo měsíce

5
Pětku dostává nevěstinec 
Ve Smečkách za výmluvu, 
že dámy jsou zákaznice.

Císlo měsíceCíslo měsíce

Akademie věd:................221 403 111
Policie:..........................................158 
Záchranka:...................................155 
Hasiči:...........................................150 
Policie ČR (Staré Město), Bartolo-
mějská 14:......................974 851 220 
Staroměstské noviny:...777 556 578
Redakce..........................775 949 557

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Ondřej
Höppner

Recept dle 
Dobromily

Naložená 
míchaninka

Oloupej malé hříbky 
a dávej je hned do stude-
né vody, aby nezčerve-
naly; shromáždi malé...

Ta to umí osolit!

www.recepty-rettigova.cz
Staré Město - To byla 
hrůza!    Přičinlivý dělník 
(37) pracoval ve výtahové 
šachtě jedné z bankov-
ních poboček v pražské 
ulici V Celnici. Kabina 
výtahu se však nečekaně 
rozjela dolů. Nešťastník 

neměl kam utéct. Výtah 
ho přimáčkl ke dnu šach-
ty, ale cestou dolů se ně-
jak zašprajcoval.
Vypadalo to opravdu hro-
zivě, podle svědků byla 
mezi dnem výtahu 
a dnem šachty mezera 

pouhých 25 cm. Když 
přijeli záchranáři a hasiči, 
dělník žil a dokonce je po-
vzbuzoval. 
Muže pak dovezli do ne-
mocnice Na Františku. 
Má zlomenou ruku a ji-
nak je v pořádku.

Dělníka přimáčkl výtah
Staré Město - Sousoší 
mistra Jana Husa na Sta-
roměstském náměstí stále
čeká na opravu. Parta re-
staurátorů teď opravila so-
chu Palackého, ale Hus 
bohužel furt nic. 

Dum na rohu Opletalovy 
má novou šanci přežít

Ministryně kultury ukazuje svou střízlivější tvář

Hus pořád 
ční vniveč

Václavské nám. - Už 
už se zdálo, že je o domu 
na rohu Opletalovy ulice 
a Václavského náměstí 
rozhodnuto a ke slovu 
přijdou demoliční čety. 
Teď se ale do případu vlo-
žila ministryně kultury 
Alena Hanáková (ta, co 
dala podivný padák ředi-
teli Národního divadla). 
Případ zkoumá komise 
a tudíž se bourání odklá-
dá nebo ruší.

7 °C
LISTOPAD: Krása podzimu 
je nejen v barvách, ale též
v šustění listí pod nohama.

Počasí 

Co vás v zime zarucene 
zahreje?

Ludmila
Turynová
Obyvatelka 

Starého Města

„Čaj, slivovice, 
teplá peřina 

a žhavý 
pohled.“

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

„Stavění sněhuláka, 
koulování 

a velká láska 
k Ládíkovi.“

„Zaručeně rychlý 
pohyb, 

který se nazývá 
chůze.“

„Vytopený příbytek 
a teplé bačkory 

nikdy 
nezklamou!”

Petr
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Kamna a kabát. 

Dál to raději
nebudu 

rozvádět.“

Anketní otázka Staroměstských novin

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

„Teplé ponožky 
ovčí babičky, myší 

kožíšek a čaj 
z Orientu.“

28.

BAROVÝ 
KALENDÁŘ 
2012 živě…

1. V Singapuru byl otevřen Raffl es Hotel, v jehož 

Long Baru zkomponoval v roce 1915 bartender 

Ngiam Tong Boon proslulý Singapore Sling a Mil-

lion Dollar cocktail. (1887) 

5. Ve Spojených státech byla zrušena prohibice (1933). 

V Brně se narodil fotograf Jiří Erml, který v letech 

1990 až 1994 fotografoval v New Yorku kolekci sním-

ků Sebrané bary. (1945)

17.

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

Francouzská vláda svým dekretem vytýčila hrani-

ce území, jehož víno lze používat k výrobě šam-

paňského. (1908)

29.
Áftr–kapr–párty

Prosinec

www.bugsysbar.cz, Pařížská 10, Praha 1

24.
20. End-of-the-world-party. (2012)

Po dvouleté rekonstrukci v hodnotě 20 milionů $ 

se znovu otevřely brány newyorského 
baru The Rainbow Room, jehož 
historie začala v říjnu roku 1934       
a zaznamenala např. na zdejším 
schodišti tančícího Freda 
Astaira s Ginger Rogerso-
vou; dvojici symbolizuje
Tančící dům v Praze. 
(1987) 
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Hanáková



3 Zpravy telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu
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Dívka ze str. 3

Malý oznamovatel

Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

štěSLIČNÁ DOBROMILA LICHÁ
 Dcera kominického mistra, 

proslulá svou zálibou v divných 
klouboucích, se v roce 1912 
vdala za amerického rejdaře.

Protože je na rozdíl od jiných novin
lidé čtou. Náklad 10 tis. výtisků měsíčně
do schránek bytů a fi rem na Starém 
Městě. Po celé Praze je přes 50 odběr-
ních míst. Čtenost je odhadována na 40 
tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

PROČ INZEROVAT VE STARO-
MĚSTSKÝCH NOVINÁCH:

Rádiovka?

Nevěstinec tu nechci, 
bouří se majitel domu
Ve Smečkách - Spor o vykři-
čený dům v ulici Ve Smečkách 
nabývá groteskního rozměru.
Majitel domu (společnost Gla-
derios) tady nevěstinec ne-
chce a raději by dával před-
nost hudebníkům. Nájemce 
domu (fi rma Chilicake) tvrdí, 
že polonahé dámy vrtící se 
v oknech nejsou prostitutky, 
ale zákaznice módního saló-
nu, které si zkoušejí zboží. 
Firma Chilicake navíc dům 
přestavěla a vyhnala nájem-
níky. Nájemní smlouva je dů-
sledkem sporu uvnitř společ-
nosti Gladieros.

Víte že...
Nedaleko nevěstince 

v ulici Ve Smečkách je 
mateřská škola.

Rozpačité 
kalhotky

Slepá ulička 
módy

inzerce

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

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

MUNGOBAR - Kamzíková 8
... útulný BAR na STARÉM MĚSTĚ

SLEVA 10 %
pro studenty 
a obyvatele 

Starého Města

Svijany 0,5 l .... 32,- Kč
Espresso ......... 36,- Kč
Víno 0,2 l ......... 36,- Kč

 Denně od 11. 00 do 22. 00 h
PŘEKVAPIVĚ NÍZKÉ CENY

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.

Levně!!!
Volejte: 739 057 571

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

Česká kuchyně
Plzeňské pivo

Skvělé ceny 

www.ukapra.com

Žatecká 17/7, 
Praha – Josefov

Těšíme se na vás!

Polední menu za 85 Kč!

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

Země Miniatur
Miniatury pro děti, dospělé i sběratele
Domečky a pokojíčky pro 
panenky s vybavením, 
nábytek, postavičky…

Volejte: 
608 885 325 

www.zememiniatur.cz Vše zmenšeno 
v poměru 1 : 12

1. kamenný obchod 
pro sběratele miniatur 
v ulici Školská 32, Praha 1.

KR A MPUS-CERTI.CZ
Chcete 

Mikuláše až domů?

Potřebujete 
půjčit masku čerta?

Chcete si koupit 
vlastní masku a kostým čerta?a kostým čerta?

Volejte:
777 121 673

Pište:
info@krampus-certi.cz

Vybírejte:
www.krampus-certi.cz

To nejsou prostitutky, ale návštěvnice 
módního salónu, tvrdí nájemce

Síťovaná 
marnost



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

Jako by to 
bylo včera

● 29. 11. 1378, v den 
smrti císaře Karla IV., vy-
pukl v dnešní Dušní ulici 
požár.
● 18. 11. 1883 bylo po-
prvé po požáru otevřeno 
Národní divadlo Smeta-
novou Libuší.
● 4. 12. 2003 byla 
v Dušní odhalena socha 
Franze Kafky. Autor Ja-
roslav Róna. 
● 24. 11. 1967 umírá he-
rečka Andula Sedláčková. 
Její pes (boxer) ji strhl 
pod kola motorky.

LISTOPAD / PROSINEC

Nejdivnější jez-
decká socha světa

Nové zprávy ze 
Starého Města

Natěrači to 
zpackali

Most Legií - Ajajaj! 
Natírání stožárů se spo-
lečnosti Eltodo zcela 
vymklo z rukou. Najatí 
natěrači zapajcovali ze-
lenou barvou všechno, 
co jim přišlo pod ruku. 
Včetně krásných reliéfů, 
takže to tam vypadá jak 
na pouti. 

Staré Město - Nemoc-
nice Na Františku musí 
rušit lůžka pro akutní 
onemocnění. Chce to po 
ní pojišťovna. 

Nemocnice Na 
Františku musí 

škrtat lůžka
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Zmatky v trasách tramvají 
rozpalují cestující do běla

olik toho ještě vy-
držíme? Po změně 
tramvajových tras 

a jízdních řádů vstupují 
do hry opravy kolejí, tro-
lejí a dalších drobností.
Peklem si prošli cestující, 
kteří od čtvrtka 8. 11. do 

neděle 11. 11. zatoužili do-
jet od Národního divadla 
na Malou Stranu. Některé 
tramvaje nejezdily vůbec 
(šestka), jiné jely jinudy 
(dvacetdvojka). „To je 
hrůza, lepší chodit pěš-
ky!“ znělo na ostrůvcích. 

Generální ředitel DPP se 
jmenuje Vladimír Lich.  K

Víte že...
První tramvaje začaly 
jezdit v Praze v roce 
1875. Táhly je koně.
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inzerce

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

Restaurace U Kapra, Žatecká 7
Polední menu za 85 Kč (polévka a hlavního 
jídlo, výběr ze 4 variant). Česká kuchyně, 
minutky. Plzeň. www.ukapra.com 

Restaurant Gurmán Flint, Křižovnická 12
Restaurace s námořním klubem a super ba-
rem. Staropramen 10° za 28 Kč. Denní menu 
od 69 Kč. www.gurmanfl int.estranky.cz

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.  

Novinky z místních podniku

INZERCE STARÉ MESTO 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.
www. NAZASTEKA-
NI.cz.  Výchova, výcvik, 
náprava obtěžujícího 
chovaní psů pomocí hry. 
Masáže pejsků metodou 
REI-KI, vše v salonu pro 
psy. Tel.: 604 820 019.
●Doučování. Angličti-
na, němčina, humanitní 
vědy. Doučování od stu-
denta - bakaláře z historie 
FF. Tel.: 605 345 563. 
●Kurz Astrologie na 
lopatě na Malé Straně. 

Více: www.natasakralo-
va.cz, tel.: 739 393 332.
●Silvestr 2012 na Ba-
ráčnické rychtě na 
Malé Straně. Degustační 
menu, muzika, zábava.  
www.baracnickarychta.
cz. Tel.: 606 612 949.
●Vyměním byt na 
Kampě, 51 m2, 1. p., v os. 
vlast., parkování ve dvo-
ře, za byt cca 80 m2 i před 
rekonstrukcí na Malé 
Straně, blízkém okolí, ev. 

Břevnově. Rozdíl dopla-
tím. Bez RK. Tel.: Volejte: 
606 961 841, e-mail: ha-
nahazu@seznam.cz.
●Účetnictví. Komplet-
ní zpracování a vedení 
účetnictví. Daně, mzdy. 
Zastupování na úřadech. 
Tel.: 775 654 906, e-mail: 
v.kadubec@email.cz.
●Úklid. Spolehlivá, pra-
covitá žena s bohatými 
prac. zkušenostmi nabízí 
úklid domů, bytů a kan-

celáří. Tel.: 608 528 735. 
●Hledám pěkný byt ke 
koupi, 80 - 150 m2, v cen-
tru. Tel.: 775 716 854.
●Nabízím místo pro prá-
ci a schůzky. Malostran. 
coworkingové centrum 
Desk Room,  Prokopská 
8. Tel.: 728 416 212.
●Opravy oděvů, scelo-
vání, čistírna, prádelna, 
mandl na adrese Všehr-
dova 21, Malá Strana. 
Tel.: 603 309 493.

●Pronajmu částečně 
zařízený, krásný byt 1+1, 
50 m2 s terasou na Malé 
Straně. Tel.: 721 236 712.
●Hledám práci v ad-
ministrativě, či podatelně. 
Zkušenosti 28 let v justici 
jako zapisovatelka, vedou-
cí kanceláře a rejstříkářka. 
Zrušili mi prac. místo. Tel.: 
731 325 996.
●Hledám byt k prona-
jmutí. 1 + 1, 2 kk nebo 
2+1. Tel.: 777 556 578.

HOSTINEC U ROTUNDY

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

www.baracnickarychta.cz

„S úctou 
a potěšením

...něco navíc!“

Prožijte
Silvestra 

na rychtě!
Degustační menu ▪ muzika ▪ zábava.

Pro 
zaměstnance, 

OSVČ a důchodce.

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

Volejte:

PŮJČKY

Kam devítko, 
kam pojedeš?

Tento muž 
je za zmatky 
odpovědný: 

Vladimír Lich
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

● Radnici navštívila 50- 
členná delegace z part-
nerského města Bamberg. 
Tvořili ji zástupci tamější 
radnice a z občanských 
spolků.
● Dobrovolní hasiči se 
cvičili dne 6. listopadu 
na Slovanském ostrově 
v ochraně před velkou vo-
dou. 
● Na Slovanském ost-
rově bude pokácen Jasan 
ztepilý, Lípa srdčitá a Jí-
rovec maďal. Škoda.

Stručné zprávy 
z radnice

Staré Město je teď 
o 14 dětí roztomilejší

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: V roce 2000 byla před Rudolfi nem odhalena socha Antonína Dvořáka (v kroužku).

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

1897 Dnes
Rudolfinum, pohled od akademie

Kde to je

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Staroměstská radnice -
Čtrnáct novorozených dě-
tí - 8 holčiček a 6 chlapeč-
ků - přivítal v úterý 6. lis-
topadu na Staroměstské 
radnici starosta Oldřich 
Lomecký. Novým občán-

kům předal vkladní kníž-
ku s počátečním vkladem, 
leporelo a kytičku.
„Vítání nových občánků 
je krásnou a významnou 
událostí. Je důkazem 
toho, že si jejich přícho-

du na svět vážíme, a je 
zároveň poděkováním 
jejich rodičům, kteří je 
do našeho světa uvádějí 
a připravují je na život,“ 
přednesl starosta Lomec-
ký. Poté vyzdvihl skuteč-

nost, že ti, kdo od malička 
žijí v centru Prahy, už ho 
pak zřídka opouštějí.
Dětem a jejich rodičům 
zazpíval dětský sbor Praž-
ská cukrátka ze ZŠ nám. 
Curieových.

Fo
to

: M
ar

tin
 C

ib
ul

ka
, a

rc
hi

v

Pracovník 
měsíce
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Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Alena 
Serbusová  

Je vynikající asistentkou, 
kterou může každý závidět. 
Přizpůsobí se každé situa-
ci a připraví vše, co je v tu 
chvíli třeba. Nikdy si nestě-
žuje, usmívá se a dá se obec-
ně říci, že má vždy pozitivní 
přístup k práci.             -VB-

Asistentka Karoli-
ny Polverini, radní 
pro školství

LISTOPAD

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

posta@praha1.cz

Matky  s dětmi 
na Staroměstské 
radnici
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Vykřičela na mě všechnu svou zlobu!
O dramatickém setkání bojovné paní Vlasty a zhrzené paní Mileny

Lidé & domy Starého Města

V tomto domě žil v le-
tech 1918 - 1925 bás-
ník a prozaik Antonín 
Sova. Byl synem ven-
kovského učitele. Smrt 
matky a též přátelství 
s Jaroslavem Vrchlic-
kým se projevilo v jeho 
dílech. Usiloval o vyjád-
ření  rozsáhlé škály po-
citů člověka zápasícího 
o harmonii. 
Roku 1886 se uchytil 

Antonín Sova, Široká 11

Básník Sova 
(1864 - 1928) 

v Ottově Slovníku nauč-
ném, o rok později na-
stoupil  místo písaře na 
pražského magistrátu. 

Široká 11
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Dvorská zemřela 

v roce 2009. 
Chramostová 
dosud hraje.

Víte, že...

Krátce po převratu roku 1989 (17. listopadu 
má Vlasta Chramostová narozeniny) došlo 
v Národním divadle ke zvláštnímu setkání.  
Vlasta Chramostová, triumfující velkým návra-
tem a Milena Dvorská, zahořklá a sama.

Milena Dvorská 
v roce 1954 
a v roce 2009

Zatímco Milena 
Dvorská prochá-
zela kariérou bez 
zaváhání, Vlastou 
C h r a m o s t o v o u 
zmítaly dějiny na-
horu a dolů.

Během studií a ži-
vota v Brně ještě 
všechno vypada-
lo nadějně, vše se 
zvrtlo, když odešla 
do Prahy.
Nejdřív to vypa-
dalo, že by se snad 
z paní Vlasty moh-
la stát zapálená ko-
munistka, ale záhy 
všechny vyvedla 
z omylu.
Nakonec jí komu-
nisté zakázali hrát 
úplně, tak si udě-
lala divadlo u sebe 
doma a podepsala 
Chartu 77.

Krátce po změně 
režimu v roce 1989 
došlo k osudovému 
setkání obou here-
ček na večírku Ná-
rodního divadla.
Stály tu proti sobě 

Vlasta Chramosto-
vá (tehdy 63 let), 
zocelená životem 
mimo režim a vra-
cející se s velkou 
slávou na prkna 
Národního diva-
dla.

Proti ní stála se 
skleničkou vína 
v ruce Milena 
Dvorská (tehdy 
51), která měla za 
sebou dvě nepove-
dená manželství, 
byla bez angažmá. 
Zatímco se starší 
z nich, Vlastě Chra-
mostové, otevírala 
druhá kariéra, di-
vadelní cesta Mile-
ny Dvorské se zdá-
la být u konce.

Dvorská byla opilá, 
což se tehdy ostat-
ně dělo skoro den-
ně.
„Vykřičela všec-
ku svou zlobu, za 
všechno a za všech-
ny na mě,“ vzpomí-
ná Chramostová.
„Nesnesla mé štěs-

tí, nesnesla, že je 
bez angažmá, a já 
v Národním. Ostu-
da, hanba, smutek 
a pocit křivdy za 
hloupé výčitky, že 
jsem dobře obleče-
ná, že nevypadám 
stará, že my char-
tisti jsme teď slav-
ní,“ popisuje své 
pocity z nenávist-
ného setkání.

Od té doby mezi ni-
mi panovala nevra-
živost a Dvorská 
dál řešila své pro-
blémy alkoholem. 
Před problémy s pi-
tím a také s dcerou
(chytila se nábožen-
ské sekty) Dvorská
neutekla ani v poz-
dějších letech, kdy 
konečně našla an-
gažmá v Divadle 
Na Fidlovačce. 

Podpis

Střet

Křivda

Zloba

Sekta

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoříme
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Kalendárium 
Starého Města

JAN 
KUBELÍK
Houslista

ANDULA
SEDLÁČKOVÁ

Herečka

LISTOPAD, PROSINECLISTOPAD, PROSINECLISTOPAD, PROSINEC

902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

● Viktor Ponrepo 
*6. 6. 1858 Praha 
†4. 12. 1926 Praha
Průkopník kinematogra-
fie, majitel prvního stálé-
ho kina v Praze, v domě 
U Modré štiky v Karlově 
ulici. 

● Eliška Krásnohorská 
*18. 11. 1847 Praha 
†26. 11. 1926 Praha
Spisovatelka, překladatel-
ka a básnířka. Trpěla rev-
matickou chorobou.

● Otomar Krejča 
*23. 11. 1921 Skrýšov 
†6. 11. 2009 Praha
Herec a režisér, v letech 
1956-1961 ředitelem ND. 
Režisér filmu Vyšší princip.

● Andula Sedláčková
*29. 9. 1887 Praha 
†24. 11. 1967 Praha
Divadelní herečka s paříž-
ským půvabem. Milenka 
Huga Haase. Zemřela po 
srážce s motocyklem u Sta-
vovského divadla. 

● Jan Kubelík 
*5. 7. 1880 Praha 
†5. 12. 1940 Pov. Bystrica
Houslista a hudební skla-
datel. Na konzervatoř byl 
přijat ve 12 letech. Hrál na 
světově proslulé Stradiva-
riho housle.

● Josef Mánes
*12. 5. 1820 Praha 
†9. 12. 1871 Praha
Malíř. Narozen na Starém 
Městě. Pocházel z rozvětve-
né malířské rodiny. Kalen-
dářní deska na Staroměst-
ském orloji z roku 1865 je 
jeho dílem.

ELIŠKA 
KRÁSNOHORSKÁ
Spisovatelka

JOSEF 
MÁNES

Malíř

Vykřičela na mě všechnu svou zlobu!
O dramatickém setkání bojovné paní Vlasty a zhrzené paní Mileny

Vlasta Chramostová  
ve 22 letech a dnes

Vlasta Chramostová na návštěvě 
u Jaroslava Seiferta roku 1978 
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KampaNula
Charitaredakce@StaromeStSkenoviny.eu

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
Malostranských novin a Staroměstských novin. Web: www.kampanula.cz

Barokním sále 
přednášel Dr. 
Sedmík o kle-

mentinské knihovně 
a zejména o  13 barok-
ních glóbech. Každý 
z těchto glóbů je kultur-
ní památkou srovnatel-
nou s korunovačními 
klenoty nebo dejme 
tomu  Karlštejnem. 
Na modelu starého 
glóbu vysvětlil, jaký vý-
znam měly pro astro-
nomii, navigaci, mate-
matickou geografi i od 
starověku do poloviny 
20. století. Málokdo 
tušil, že glóbus sloužil 

jako hodiny, kalendář,  
planetárium a navigač-
ní pomůcka od námoř-
níků, přes letce až po 
kosmonauty. A navíc 
barokní klementinské 
glóby mají i svoji umě-
leckou a estetickou 
hodnotu.
Dr. Hůlek sdělil zají-
mavé informace v Mu-
zikologickém oddělení.
Zasvětil nás do světově 
unikátní katalogizace 
a archivace hudebních
skladeb na území Čech. 
Notový zápis skladby 
se převede do nume-
rické podoby a kata-

logizuje se. Poté není 
problém zjistit, co je to 
za skladbu, kdo je jejím 
autorem, kdy a kde se 
hrála a mnoho jiných 
zajímavých a netuše-
ných informací.
Na vstupném, prodeji 
placek a triček se vy-
bralo 2200 Kč.
Výtěžek jde na podpo-
ru charitativních pro-
jektů KampaNuly pro 
Prahu 1.
Zakončení a diskuse ve 
Vinotéce Žatecká 3 po-
těšily všechny. (kuc)
Více na www.kampa-
nula.cz

● V neděli 9. prosin-
ce proběhne adventní 
odpoledne - Betlém-
ská sbírka a Vánoční 

strom na Betlémském 
náměstí.
● V pondělí 24. pro-
since ve 14 h tradičně 

Štědrodenní Svařák + 
HaF koledy pod Karlo-
vým mostem. Kousek 
od sochy Bruncvíka.

KampaNula informuje

VSTUPNÉ 100 Kč, 
členstvo, studenti 
a důchodci polovic. 
Občas krátké výlety 
do okolí Prahy. Při-
pravují Nápadníci - 
co mají nápady. 

S laskavým dovolením 
k toulkám připojeny 
některé tradiční akce 
váženého pana Eugena 
Brikciuse, kam je vstup 
volný.

● Po 19. 11. v 17 h - 
Vycházka z uličky Dr. 
Červeného na Kampě 
na Strahov. Tam v 18 
h E. Brikcius (Kultur-
ní ekumena - Památ-
ník národ. písemnictví 
- Dr. Červený a Malá 
Strana).
● St 28. 11. - (změna 
progr.) - 17 h kostel sv. 
Jana Křtitele Na Prádle 
- historie. 17:30 h křest 
vynikající knihy Hele-
ny Zelenkové - Láska 

k Moudrosti, velmi 
pěkná hudba.
● Po 3. 12. 17 h - S. 
Kalousková - Jan Zrza-
vý a Malá Strana.
● So 8. 12. 18 h - Kos-
tel sv. Jana Křtitele 
Na Prádle - Setkání 
s Marko Pogačnikem 
a autory kosmografů 
umístěných na dlažbě 
Křižovnic. nám.
● St 12. 12. - Dr. J. 
Kábele - Po hospodách 
Vánočního běhu 1972 - 
40. výročí! (Bývalými
hostinci Starého Města 
a Malé Strany).

Připravujeme pro 
rok 2013:
● Ing. Hejma - Vojta 
Náprstek, Dr. Kuče-
ra - Podzemím hra-
deb Menšího Města, 
Dr. Hůlek - Esoterická 
toulka s numerologií 
a tarotovými vhledy, 
J. Rybář - Tajné dějiny 
OPBH Malé Strany.

Učené toulky
Vycházky s humorem a poučením

 V

Co se chystá zajímavého, aby nebyla ani trochu nuda

Na pozvání CIB, o. s. při-
jede do Prahy ve dnech 
7. - 9. prosince  gemo-
mant, umělec a tvůrce 
litopunktury Marko Po-
gačnik. V sobotu a nedě-
li povede praktický se-

minář v pražské krajině. 
V sobotu 8. 12. v 18 h je 
pak připraveno setkání 
s veřejností v kostele sv. 
Jana Křtitele Na Prádle, 
Říční 6. Podrobnosti
na: www.cultura.cz.

Kontakt na organizátora 
programu návštěvy: Cul-
tura In Forma Bohemia, 
občanské sdružení. 
Adresa: Plzeňská 54, 150 
00 Praha 5, www.cultura.
cz, e-mail: cib@cultura.cz.

Učená  toulka č. 4.  
TAJEMSTVÍ KLEMENTINA II

KampaNula pořádala 31. 10. 

Marko Pogačnik na Kampě

K a m p a N u l a
rok od založení zve na slavnostní

MIKULÁŠSKÝ VEČER 
v pátek 7. 12. 2012  19:30 - 00:30

(17:30 - SCHŮZE ČLENSTVA A HOSTŮ s večeří)

                   Baráčnická rychta
Praha 1-Malá Strana, Tržiště 23

----------------------------------------------------------------------

                                        Program:
Předtančení - Mladí Baráčníci v krojích

Česká beseda
                                        …dále hrají k tanci:

Dobré ráno Blues Band
Matěje Ptaszka,
The Breykers

----------------------------------------------------------------------
Vstupné 100 Kč           Oděv volný

Předprodej :

Ars Pragensis, Kavárna Čas, 
Kavárna Umělecko -průmyslového muzea,

Kafírna a Vokýnko u Bruncvíka Romana Vopičky

(Výtěžek věnován na charit. projekty KampaNuly v Praze 1) 

www.kampanula.cz

Kdy: V sobotu 17. listopadu 
od 10 hodin do ukončení pi-
etní akce.
Kde: Na Národní vedle piet. 
místa u Mikulandské u pro-
luky - býv. parkoviště (je za-
hrazené deskami).
● Obrazy a reliéfy nevido-
mých tvůrců Artevide
● Sochy - nevidomý autor  P. 
Sláma
● Od 11 hod v ZŠ v Mikuland-
ské ukázka Čečovy metody 

Srdečně zve Zuzana 
Kopečná, prezidentka 

Nadace Artevide

NADACE ARTEVIDE
VÝSTAVA NA 

NÁRODNÍ TŘÍDĚ
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Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Glosa
Kdyby poslanci 

operovali

ěkdy se potrefí, že 
pustím televizi a vy-N

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

valí se na mě zasedání Po-
slanecké sněmovny. Po-
hled je to vesměs tristní. 
Jestli je ale něco oprav-
du k pláči, tak když naši 
poslanci a poslankyně 
hlasují. Při hlasování po-
užívají hlasovací zařízení. 
Jedno tlačítko pro, druhé 
tlačítko proti. 
Zírám, jak je možné, že
při každém hlasování se
najde některý zákonodár-

ce, který vyběhne k mik-
rofonu a zvolá neuvěřitel-
nou větu: „Zpochybňuji 
své hlasování, hlaso-
val jsem pro, ale uká-
zalo se hlasování pro-
ti. Žádám o opakování 
hlasování.“ Nikde jsem 
se nedočetl, že by v ta-
kovém případě vyhodili 
technického správce hla-
sovacího zařízení.
Nebo mi chcete tvrdit, že 

naši zákonodárci nejsou 
schopni rozeznat účel 
dvou tlačítek? To i můj 
čtyřletý vnuk rozlišení 
dvou či více tlačítek zvlá-
dá na sto procent. 
Teď z jiného soudku.
Pánové, představte si, že 
se probudíte po operaci 
slepého střeva a pan ope-
ratér na vás zvolá: „Zpo-
chybňuji svoji operaci. 
Řezal jsem slepé střevo, 

ale ukázalo se, že jsem 
vám uříznul varle. Žádám 
o opakování operace.“
 Hlasování o zákonech 
je možné opakovat třeba 
pětkrát. Ale takto proběh-
lá operace slepého střeva 
se dá opakovat jen jed-
nou, vlastně dvakrát.

Nezkrácenou glosu 
najdete na: 

petrburgr.blog.idnes.cz 

ážená redakce,
zasíláme vám fot-
ku našeho přítele 

Karla. Zemřel 29. 10. ve 
střešovické nemocnici 
v 54 letech. 
Byl dlouhodobě v inva-
lidním důchodu, byl ne-
mocný se slinivkou břišní. 
Bydlel nedaleko Vojenské 
nemocnice. 
Jeho největším koníčkem 
byly toulky Prahou a fo-
tografování. Děkujeme za 
váš zájem a budeme na-
dále vašimi  čtenáři.

S pozdravem 
Petr a Květa

Redakce: Upřímnou sou-
strast. Pan Karel Diviš 
často posílal své fotogra-
fi e do rubriky Kde to je.  
Miloval Prahu. Je nám 
velmi líto, že odešel. 

VzpomínkaVzpomínkaVzpomínka
Odešel 

Karel Diviš

V
Nabízíme certifi kované včelí produkty 
pouze od prověřených českých dodavatelů:
•medy
•výrobky z medu
•dárková balení medu
•přírodní kosmetiku
•medovinu
•nejširší sortiment včelařských potřeb pro včelaře

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Navštivte Včelařskou prodejnu v Křemencově 177/8, 
která se nachází v budově Českého svazu 
včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

Internetový obchod

Recept na dlouhověkost známý 2400 let:
Nerozčiluj se, pij mléko s medem, pěstuj divadlo, 
gymnastiku a dožiješ se klidného vysokého věku!

Adresa prodejny: 
Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město, 110 00
Telefon: + 420 224 934 344 
E-mail: obchod@vcelarskaprodejna.cz
Provozní doba:
Pondělí 8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h
Úterý    8.30 - 12.30 h, 13 - 17.30 h
Středa   8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h

Čtvrtek 8.30 - 12.30 h, 13 - 18.30 h
Pátek     8.30 - 12.30 h, 13 - 14 h

www.vcelarskaprodejna.cz ▪ www.vcelpo.cz ▪ www.vcelarskastanice.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů v centru Prahy.

Celý měsíc od 17. 11. - 17. 
12. budou Rychlé šípy 
umístěny někde na Sta-
rém Městě.
Pražská pobočka Sdruže-
ní přátel J. Foglara tuto 
hru pro širokou veřejnost 
nezištně pořádá již 12. 
rokem. Děkuji za uveřej-
nění. Ing. Radek PETR 
Menhart

Vzkaz

Marko Pogačnik na Kampě
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Kulturní nástěnka    
LISTOPAD - PROSINEC

Kristýna 
Leichtová

HEREČKA

Petr
Kolář 
ZPĚVÁK

Bára 
Hrzánová
HEREČKA

Dana
Morávková

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

Divadlo - Po 19. 11. v 19 h - ZKROCE-
NÍ ZLÉ ŽENY - Národní divadlo, Ost-
rovní 1 - Shakespeare v režii M. Čičváka. 
P. Beretová v roli Kateřiny a D. Matásek   
jako Petruchio. www.narodni-divadlo.cz

 
Divadlo - So 24. 11. v 20.30 h - LÉČI-
TEL - Spolek Kašpar, Celetná 17 - Hra 
Briana Friela. Tři verze příběhu kočovné 
společnosti, která projíždí velšské a skot-
ské vsi. www.divadlovceletne.cz

 
Dětem - Ne 25. 11. od 12 h - DIVADÉL-
KO ROMANETO: DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ - Pizzerie Ruganti-
no, Klimentská 40 - Nutno objednat: 224 
815 192. www.divadelkoromaneto.cz

Hudba - 4. až 6. 12. v 10 h, 9. 12. v 11 h, 
10. až 12. 12 v 10 h a 16. 12. v 11 h - DĚT-
SKÁ OPERA PRAHA: ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ - Divadlo Bez zábradlí, Jung-
mannova 31 - www.detskaoperapraha.cz

Hudba - Pá 7. 12. v 21 h - PETR KA-
LANDRA MEMORY BAND - Blues 
Sklep, Liliová 10, Praha 1, tel.: 774 624 
677 -  Koncert blues - folk. Více: www.
bluessklep.cz

Výstavy - listopad - Galerie U Zlatého ko-
houta, Michalská 3 - J. W. Neprakta: Praž-
ská strašidla, M. Mottl: Marine World, M. 
Sichrovská: Obrazy léto 2012, D. Mitašová: 
Co mě v životě zajímalo. www.guzk.cz

JAROMÍR HANZLÍK, který pověsil herectví na hřebík, 
se výjimečně objevil při křtu CD na jevišti Violy.

Hanzlík po 20 letech na jevišti

Kristýna Leichtová 
pomáhá pejskům

Herečka Kristýna Leich-
tová (Divadlo Hybernia) 
se rozhodla pomáhat. Na-
fotila totiž charitativní ka-
lendář, který pomáhá psím 
útulkům. Sympatickou he-
rečku můžete pravidelně 
vídat v televizním seriálu 
Gympl s ručením omeze-
ným a naživo např. v Diva-
dle Hybernia v představení 
Kapka medu pro Verunku. 
V kalendáři také uvidíte 
Lucii Benešovou, Adriana 
Jastrabana, Martu Jando-
vou a další.

Kolář chce lásku 
až za hrob

Zamilovaný zpěvák Petr 
Kolář (Divadlo Broad-
way) plánuje zůstat se 
svou mladou přítelkyní 
biletářkou Lenkou až do 
smrti. Petra prý ani netrá-
pí velký věkový rozdíl. „Je 
to zvláštní, ale já ten věk 
neřeším. Máme si o čem 
povídat. Když nebude ně-
jaký zásadní problém, tak 
dokud neumřeme, bude-
me spolu,“ vyznal se Kolář.

Bára Hrzánová kozou,
sýkorkou i spermií

Sympaťačka Bára Hrzá-
nová v Show Jana Krause 
přiznala, že se hodí na 
všechny role, které nejsou 
lidmi. „Koza má taky svoji 
duši a pocity. To se musí 
hrát,“ řekla herečka, která 
si zahrála také např. sý-
korku, pulce nebo poma-
lou spermii. Naživo Báru 
můžete vidět 17. 11. v 19 h 
v představení Hrdý Budžes 
v divadle Bez zábradlí, kde 
hraje školačku Helenku        
v tzv. Husákově době. 

Danu Morávkovou 
mučí tréma 

Herečka Dana Moráv-
ková (Divadlo Bez zábra-
dlí) je zvyklá hrát ve vy-
prodaném divadle, diváky 

Herec Jaromír Hanzlík 
1. listopadu pokřtil v di-
vadle Viola CD s nahráv-
kami z představení z roku 
1988, které hrál tenkrát     
s hercem a komikem Mi-
roslavem Horníčkem. 
Hanzlík tak po dlouhých 
dvaceti letech vstoupil 
opět na prkna, co zname-

nají svět! Při představení 
jsem pil vždy jen vodu, 
Mirek pil vždy jen víno,“ 
řekl se smíchem herec        
a dodal: „Dnes si dám ale 
víno i já,“ a napil se. 
Pokřtil CD, zazpíval, vypil 
skoro celou láhev červené-
ho vína a se zbytkem ode-
šel domů.

baví v seriálu Ordinace       
v růžové zahradě II, ale
 zatím si neví rady s trémou 
v pořadu StarDance aneb 
Když hvězdy tančí. „Ma-
káme, jsem unavená, ale 
snažím se usmívat.  Je  to 
stres, přesto se snažím,“ 
řekla herečka.  

Dětská opera Praha 
zpívá mši

Dětská opera Praha 
vystoupí začátkem prosin-
ce v Divadle Bez zábradlí            
s Českou mší vánoční 
od Jakuba Jana Ryby. Ne-
nechte si ujít soubor dět-
ských a mladých sólistů 
studujících zpěv, který za-
ložila v roce 1999 sólistka 
opery Národního divadla 
v Praze a profesorka zpěvu 
Jiřina Marková-Kryst-
líková.

Křest knihy Heleny Zelenkové 
LÁSKA K MOUDROSTI

Jsou lidé, kteří kolem nás jen projdou, a přesto nás dokážou 
oslovit až do těch nejniternějších záhybů naší duše. Jednou             
z nich je paní Helena. 
Neustálý kontakt se smrtí a výchova syna s Downovým syndro-
mem dovedla Helenu k rozšířenému vědomí a vnímání toho, 
co je „lidským očím neviditelné a uším neslyšitelné“. Předává to 
posledních 8 let při pravidelných přednáškách mj. i v kostele sv. 
Jana Křtitele Na prádle, při meditacích se svými přáteli a kdeko-
liv, kde jsou otevřená srdce. 

Křest knihy Láska k Moudrosti 
se uskuteční ve středu 28. 11. od 17.30 h
v kostele sv. Jana Křtitele Na prádle. 
Srdečně jste zváni.

Žádná situace není bez-
nadějná. Na té nejtěžší si-
tuaci má člověk šanci po-
chopit ten nejhlubší smysl 
života a v tom je právě na-
děje, že zúročí svůj život 
alespoň v těch posledních 
momentech. Vše tady má 
svůj hluboký smysl. Smrt 
ten úplně nejhlubší.  
Citace z knihy H. Z.:

Láska k Moudrosti
Internetové stránky autorky: 
www.webparadis.cz

PODPORUJÍ!

Do vínku namíchaly Emě sudičky zajímavou směs: po 
matce krásný hlas, po otci se jí dostalo lásky k umění, ale 
také vášnivé a poněkud dobrodružné povahy.

DESTINNOVÁ V MUZEU 
BEDRICHA SMETANY

V Národním muzeu - Mu-
zeu Bedřicha Smetany mají 
obdivovatelé božské Emy 
možnost nejen vidět origi-
nály nádherných kostýmů 
ze Smetanových oper a řadu 
osobních věcí, ale poznat 
slavnou sopranistku i coby 
básnířku, skladatelku či ka-
rikaturistku. Výstava Kte-
rýpak Čech by hudbu ne-
měl rád? Ema Destinnová               
a Bedřich Smetana je ote-

vřena denně kromě úterý od 
10 - 17 h až do 14. 1. 2013.
V rámci doprovodného 
programu je 4. 12. a 8. 1. 
od 18 h uváděna divadelní 
hra Viktorie Hradské Co-
mmedia � nita. Čtyři mono-
logy jsou výpovědí čtyř žen 
(učitelky zpěvu, uklízečky, 
placené společnice a ko-
morné), které byly určitým 
způsobem E. Destinnové 
blízké, zachycují malost pro- 

Muzeum Bedřicha Smetany
Novotného lávka 1, Praha 1

www.nm.cz

E. Destinnová, 
malba od 
I. Hüttnerové. 
Inspirováno hrou 
Commedia fi nita.
středí a ukazují složitost této 
velké umělecké osobnosti. 
Hrají studentky literárně-
-dramatického oboru ZUŠ 
Klapkova Praha 8. Režie: I. 
Brendlová, kostýmy: L. Ur-
banová. Vstup volný.

E. Destinnová, 

. 
Inspirováno hrou 
Commedia fi nita.

Horníček je víc 
než malý horník



11 Zabava

Manželka Antonína Dvořáka
Anna Dvořáková

Slavné místní ženy

A nna se naro-
dila do rodiny 
pražského zlat-

níka Čermáka. Hrála 
na klavír a výborně 
zpívala. Její sestra Jo-
sefi na byla velkou lás-
kou Antonína Dvořáka. 

Svatbu s Dvořákem 
měla Anna roku 1873, 
kdy byla ve 4 měsíci 
těhotenství. 
První tři děti jim ze-
mřely. Dalších 6 je-
jich dětí se již dožilo 
dospělosti. 

Antonín 
Dvořák
MANŽEL

Anna Dvořáková (1854-1931)

Antonín 
Dvořák ml.

SYN

Sudoku pro nenáročné

Pro líné Ještě línější

1

23 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 /XIV./
MINULE:  Brouk Řehoř si líže rány po pádu 
z postele. Vedle vrže lakýrkami prokurista.

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

N
Ranní vlak

etroufal si pro-
mluvit tak na-
hlas, aby to ses-

tra uslyšela.
„Řehoři,“ řekl teď otec 
z levého pokoje, „přišel 

pan prokurista a tá-
že se, proč jsi neodjel 
ranním vlakem. Neví-
me, co mu máme říci. 
Ostatně chce také mlu-
vit s tebou osobně. Ote-
vři tedy, prosím tě. On 
už bude tak laskav...“

SeriálSeriálSeriál

Tak tady už jde do 
tuhého! Co Řehořovi 
prokurista vyvede?
Dozvíte se příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Josefi na 
Čermáková 

SESTRA

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Na jakém domě na 
Starém Městě je tento jed-
noocasý lev, který se laská 
s erbem s kotvou? 
Nápověda: Ulice se zove 
dle významného nakladatele.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM! 
Své fotky tajných míst posílejte sem: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Fo
to

: M
ar

tin
 C

ib
ul

ka

Minule: U Bílého jelínka, Náprstko-
va 8, Staré Město. Správně: Pavel 
Cibulka, Jan Hlaváč, Jana Nová.

Co nového 
za vodou[ [

Čerstvé zprávy z vesnic 
na druhé straně řeky

Malostranské noviny 
vycházejí vždy 1. dne v mě-
síci v nákladu 10 tisíc 
výtisků. K mání jsou zdar-
ma na 45 odběrních mís-
tech, např. Akademii věd.

Na internetu: www.
malostranskenoviny.eu

inzerce

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. Re-
staurace 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. An-
tique Starožitnosti Jiří Balaš, Rytířská 21. Restaurace U Kapra, Žatec-
ká 7. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, 
Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Magic Planet, 
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, Mungobar, Kamzíková 8, Včelařská prodejna, 
Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8.

odběrních míst46

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.

TIRÁŽ: Staroměstské noviny č. 11 /listopad 2012 / III. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. 
Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Martin Cibulka, Jiří Pěkný, Helena Šulcová, Petr 
Havlíček. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@staromest-
skenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 
16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů. www.ekytky.cz, t.:

PODPORUJÍ!

Výrobky z chráněných dílen 
a od řemeslníků, bio produkty, 

občerstvení, program.
Kdy: 5. prosince 2012

10 - 18 hodin.
Kde: Obec křesťanů, 

Na Špejcharu 3
Praha 7.

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

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

Taková normální rodinka.
Starý Karamazov měl tři (čtyři) syny.
Neměl je rád a oni neměli rádi jeho.
Pak ho jeden z nich zabil, ale pykali za to všichni.
A do toho se pořád vrací ta dotěrná otázka,
jestli je Bůh a zda všem bude odpuštěno.

Divadlo Štěstí
uvádí

PODPORUJÍ!

B r a t ř i
K A R A M A Z O V I
Fjodor Dostojevskij

Premiéra: 
4. prosince 2012 od 20 h
Repríza: 
12. prosince 2012 od 20 h
Baráčnická rychta
Tržiště 23/555,
Malá Strana, Praha 1

Rezervace vstupenek na:
www.baracnickarychta.cz

Výběr z programu 
v kostele
Jana Křtitele 
Na Prádle

2. 12. v 19 h
Fúrie
Koncert dívčí vokální skupiny
4. 12. v 19 h
T´N´T - T. Bečičková a T. Ludvíček
Spirituály a gospely  
7. 12. v  19 h
Pražský Hradčanský orchestr 
Loretánské zvonky
9. 12. v 16 h 
Sanguis Novum 
12. 12. v 17 h 
Mateřská škola Juárezova  
Zpívání rodičů s dětmi    
12. 12. v 19.30 h 
Vánoční souznění HarMonjaa  
Koncert tiché hudby, mantry 
a duchovní písně 
14. 12. v 17.30 h 
Hudební škola Wunderbaro  
Vánoční koncert  
15. 12. ve 14 h
Studio Oáza
Zábavné odpoledne PODPORUJÍ!



Příští číslo vychází
15. prosince

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

TeeVee, Běhounská 18.

Seženete i v Brně

inzerce

Mazlíčci 
Starého Města

Posílejte podobné fotky
redakce@staromestskenoviny.eu

FERDA

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

Za celoživotní 
přínos chodu 
krásné Prahy 
a Malé Strany 
zvláště.

ALEŠ POHOŘAL 
humorista, pán klíčů

 „Není mi lhostejné, 
co se děje na Starém 

Městě. Z novin se vždy 
podstatné dozvím 

a moc se mi líbí. Mňau!“
JARKA NÁROŽNÁ

Kočička z Divadélka 
Romaneto    

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
Dlouhosrstý jezevčík. 
Umí trochu mluvit. 

Foto: Jiřina Králová.

15. prosince15. prosince

Sloupek Václava Koubka
HARMONIKÁŘ Václav
Koubek si rád žije na
Starém Městě Na 
Můstku. Jak sám ří- 
ká, odjíždí, jen když
musí a když už musí, 
tak hurá do veselých 
Chotěmic. 
Teď píše pro STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY 
povídky, které s chutí
uveřejňujeme. 

o půl roce jsem 
byl zařazen na 
mistrovství repu- 

bliky, kde však byli re-
gistrováni i další 
dva prckové. Pě-
tinásobný mistr 
republiky Bugy 
z Nitry a dvoj-
násobný mistr 
republiky Váša 
z Mostu. Ti dva vlast-
ně už dlouho zápasili 
o mistra republiky pou-
ze spolu. Věděl jsem, že 
mám šanci na medaili, 
bronzová by stačila, tre-
nér mne ale popichoval: 

„Máš na víc! Nevadí, že 
umíš jen jeden hmat. 
Když ten svůj trik pře-
dem neprozradíš, máš

 ho.“ Šel jsem 
se před zápa-
sem rozcvičit. 
Na žíněnce jsou 
dvě váhy trénin-
kových paná-
ků. Sotva jsem 

uzdvihl ten menší. Ho-
dil jsem si ho na břicho 
a pak se s ním svalil 
k zemi. Losem mi vyšel 
první zápas se slabším 
Vášou z Mostu. 

Pokračování příště

Zápasník (III.) 

Seriál

P
Zápasník (III.) Zápasník (III.) 

Modré okénko
dnes získává...

Fo
to

: J
iří

 P
ěk

ný

  Aktuální vtip ze 100 let 
starých novin

Dva básníci. První: „Ach múzo, múzo, 
kéž bys do mě vstoupila!” Druhý: „Ach múzo, 
múzo, kéž bych vstoupil já do tebe.“

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

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

902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Zakázkové zámečnictví
např. mříže, zábradlí…

Výrobky z ušlechtilých kovů 
dle požadavků zákazníka

Opravy mechanických součástí
např. poškozené soukolí, hřídel…

Svářečské práce 
nerez - ocel - bronz

Revize ocelových konstrukcí

Technické poradenství 
ve svařování kovů

Kvalitně 
a profesionálně!

Volejte: 604 191 875
E-mail: info@welcor.cz

Výrobky z ušlechtilých kovů

Opravy mechanických součástí

Svářečské práce

Technické poradenství 
ve svařování kovů

Kvalitně 
a profesionálně!

Volejte: 604 191 875
E-mail: info@welcor.cz

www.welcor.cz


