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Zleva: Jana (2005), Baarová (1936), Nový s manželkou.

Oldřich Nový: Byla matkou jeho 
jediného dítěte Lída Baarová?
Poslední tajemství prvního milovníka z Maiselovy ulice

erec  Oldřich NOvý 
(†1983) byl výjimeč-
ný po všech strán-

kách. Jedna věc je zcela  
mimořádná i na dnešní 
dobu: Vychovával dítě 
ženy, jejíž totožnost tajil 
až do své smrti.
V únoru 1937 se 
Nový zjevil ve 
dveřích svého 
bytu s děckem 
v peřince. 
„Tohle je moje 
dcera Jana a bude s námi 
žít,“ řekl manželce. S fo-
tografkou Alicí se oženil 
osm měsíců předtím, 11. 
června 1936 po osmileté 
známosti.

Tehdejší média se doha- 
dovala, že biologickou 
matkou dítěte je herečka 
Jana Vítová, která šla Janě 
za kmotru. Tato i všech-
ny další varianty ale byly 
postupně vyvráceny. Ne-
byla známa dokonce je-

diná Nového milenka. 
„Oldřich byl prostě ne-
dobytný,“ vzpomíná Zita 
Kabátová, jediná dosud 
žijící herečka slavné me-
ziválečné éry
Čí to tedy bylo dítě? Šlo 

o jednu noc, ne- 
bo  pečlivě uta- 
jovaný vztah?
Herečka Lída 
Baarová v ne-
dávno zveřej-
něném rozho-

voru jako jediná z her-
cových kolegyň přizná-
vá, že byla Nového taj-
nou milenkou.
Dítě je počato asi v květnu 
roku 1936. Nového kari- 
éra teprve začíná, scénáře 
k jeho slavným filmům 
dosud nejsou napsány. 
Baarová už je na vrcholu 
popularity. Prožívá part-
nerskou krizi se ženatým 
německým hercem Fröh-
lichem. Zná se s Hitlerem 
a dvoří se jí Goebbels.
Pokračování na str. 5

H

Ano, byli 
jsme tajní 
milenci.

lída BaarOvá

Kostelník sv. Jiljí:
Kradou nám tady
svěcenou vodu

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

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

Číslo 4 ~ Vyšlo v Praze dne 15. srpna
2010 ~ Ročník I. ~ Náklad: 10. 000
výtisků ~ Vychází vždy 15. dne  v mě- 
síci ~ Cena dohodou ~  Distribuce:
Česká pošta, odběrní místa (viz s. 7), 
kameloti ~ Vydavatel: Malostranské
noviny, o. s. ~ Šéfredaktor: Ondřej
Höppner ~ Tel. redakce: 775 949 557
~ Tel. inzerce: 777 556 578 ~ Mail: 
redakce@staromestskenoviny.eu ~ 
Web: www.staromestskenoviny.eu.

Tyto noviny vycházejí na 
recyKLOvaNém papíŘE
a šetří tak naše lesy.

Staroměstské 
servírky

SLečna KriStýna z ka-
várny Rotunda u kozy Lízy 
na Kozím plácku. V ruce  drží 
horkou čokoládu za 36 Kč. 
Fotku zaslal: fanoušek Petr.

miss 
pípa

vyfoť (tajně) oblíbenou  
servírku a pošli fotku!
redakce@staromestskenoviny.eu

Náš nový kamelot

Policajt Bohouš, který ne-
únavně pomáhá turistům při 
procházkách Starým Měs-
tem, se stal novým kamelo- 
tem Staroměstských novin. 

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

za tyto noviny 
pošlete SMS zprávu: 

Jako dobrovolnou platbu

30 Kč

na číslo 902 11 30.
Obratem obdržíte osvěžující 
SMS s osobním poděkováním 

od šéfredaktora listu.

SN TRICET

Novinka: 
veršovaný
horoskop

vZorný otec O. Nový na procházce s dcerou Janou.
Přiznání

Nový 
kamelot

pomožte najít cíle 
charitativní pomoci
StarOměStSké NOviNy se obracejí na své čtenáře
s prosbou o pomoc při hledání charitativních cílů 
v okolí. Projekt zaštiťuje Ing. Petr Hejma. str. 6 str. 3

 str. 6

č.4
15. srpna

2010

Více na straně 3
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Staňte se 
sponzorem 

těchto novin

5278670001 / 5500

Číslo veřejného účtu 
Staroměstských novin:

K nahlédnutí na www.
malostranskenoviny.eu

   Úvodník
Chvála papíru
M

Už druhý útok na slepce 
během jediného měsíce
NárodNí - V metru napadl
dne 22. 7. nevidomého 
muže mladík (25) a tloukl 
ho pěstmi do obličeje. Při 
zatčení uvedl, že podle něj 
muž postižení jen předstí-

rá, aby vzbudil soucit. Po-
stižený byl zraněn v obli-
čeji, ale odešel po svých. 
Před měsícem byl napaden  
i slepý kamelot Staroměst- 
ských novin Tomáš.

Slavný houslař honil zloděje 
po Františkánské zahradě

JuNgmaNNova - Housle za
400 tisíc Kč ukradl mistru 
houslaři dne 31. 7. oknem 
muž v červené košili.
Houslař Jan Špindlen (43) 
housle sušil na slunci  
v okně ateliéru u Františ-
kánské zahrady.
„Když jsem zjistil, co se 
stalo, vyskočil jsem ok-
nem a oběhl zoufale nej-
bližší okolí,“ říká mistr.
Zloděj housle prodal v ne- 
daleké hospodě číšníkovi 
za čtyři stovky.  Policii  po- MISTr Přemysl Špidlen 

Dopisy a fota čtenářu

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

Kniha příběhy slavných hostincu
Zdvořilý příspěvek,
nedávno mi vyšla knížka 
„Příběhy slavných hos-
tinců“, kterou otevírá 
povídka s dopisem Bo- 
humilu Hrabalovi z kul-
tovní restaurace „U Zla-
tého tygra“. 

Milan Šimáček, 
Melantrichova ulice

Pozn. red.: Autor je no-
vinář, herec a zasedá  
v porotách na film. fes-
tivalech. Je mu 48 let.

FantoM MorriSViLLu
Skvělý Oldřich Nový v mu- 
zikálové parodii (1966). 
Uvidíte v pátek 20. srpna ve 
21.45 h na tV Barrandov.

Tel.:  775 949 557

Fo
to

: w
w

w
.s

pi
dl

en
.h

ou
sl

e.
cz

Ondřej 
Höppner, 
šéfredak- 
tor Staro-
městských  
novin

Důležité 
telefony

Jaké bude počasí 

26+
SrPen: Na konci měsíce
bude pršet  zvláštním způ-
sobem: občas a hodně. 
Začátkem září má být hic.

Na co se ted́ nejvíc těšíte?anketa

?

Pan Šimáček s Kafkou

číslo měsíce

73
let je obestřeno ta- 
jemstvím, kdo byl 
matkou jediného 
dítěte Old. Nového.

srpen září

Jiří Bartoška, 
vášnivý kuřák 
a herec z Mai-
selovy ulice
Právě teď jsem 
v Třinci a těším
se na další zá- 
běr filmu Krysy,
kde hraju 
detektiva.

anna Marie 
Höppnerová, 
nejmladší 
čtenářka SN
Chodit umím 
už od 2. srpna, 
tak se teď 
nejvíc těším 
na svůj první 
kotrmelec.

Monika Kro- 
bová - Hášová, 
advokátka, 
golfistka 
Nejvíc se 
těším, až začne 
houbařská se- 
zóna. V lese si 
člověk nejlíp 
odpočine. 

Trpělivá paní  
Smrt ze Sta- 
roměstského 
orloje
Na 9. říjen, 
kdy je velké 
výročí orloje 
a bude tu, 
doufám, tro-
chu živěji.  

Petr Váňa,  
sochař, autor 
Mariánského 
sloupu
Na každý 
další den. 
Pracujeme na  
sanktuáři 
Mariánského 
sloupu. 

Na housle rodu Špidlenů hra-
je např. Pavel Šporcl, Josef 
Suk, Smetanovo kvarteto atd.

víte, že...

Tlampač
Cigára

najdI 14 rozdílů: Bohouš (vlevo), policista (vpravo)

Ostré 
puky

„policista“ Bohouš: 
Safra, ztratil jsem čepici!

Složme se mu na novou!

PaN BOhOuš, který už 20 
let dobrovolně a zadarmo 
pomáhá policii při udr-
žování pořádku v ulicích 
Starého Města, ztratil če-
pici. Vždycky chtěl, aby 
byla jeho uniforma doko-
nalá, ale musel jít vlastní 

cestou. Skládal ji, jak se 
dalo, něco našel, něco mu 
daly děti (obušek z pom- 
lázky). Ztráta čepice je 
ale velmi nepříjemná, 
protože, jak se říká: Če-
pice dělá uniformu. Jak  
z toho, safra, ven?   

Na novou čepici lze Bo- 
houšovi přispět snadno: 
Napište na mobil textov- 
ku: Sn inZ BoHouS 

(za 30 Kč) a můžete přidat 
i krátký povzbuzující text. 
To vše pak pošlete na te-
lefonní číslo 902 11 30.
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Žádná
čepice

Rukáv 
zákona

Boty 
s otevřenou 
špičkou

Bdělá
spona

Rychlé 
botky

Pružný 
obušek

Vykartá-
čovaná 
čepice

Obušek 
z pomlázky

Divoký 
vous

Vzorná 
bradka

Popleta chtěl 
vykrást banku
HyberNská ul. - Zoufalec 
(50) hrozil v bance atra-
pou granátu, peníze zapo-
mněl uvnitř a při útěku se 
srazil s policistou. Může 
dostat až deset let vězení.

mohl v dopadení pacha- 
tele kamerový systém.
Okradený housař Jan 
Špidlen je synem slav-
ného Přemysla Špidlena, 
který zemřel letos v led-
nu. Podle mnohých jde  
o nejlepší houslařský rod 
na světě.

vášnivá blondýna 
vyprodala dum
Obecní dům - Mladá svěží
blondýna Elina Garančová 
(mezzosoprán) sklidila za- 
sloužené ovace 2. srpna ve 
vyprodané Smetanově síni. 
Dirigoval její manžel. 
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Baterka 
a řetěz

Výstražná 
přezka
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obecné inform.: tel. 1180.
Policie: tel. 158. Záchran-
ná služba: tel. 155. Hasiči:
tel. 150. Městská policie
Praha: tel. 156.  Policie ČR
(St. Město): tel. 974 851 220, 
Bartolomějská 14. Staronová
synagoga:  tel. 221 711  511,
Červená ulice.

pište si tyto
noviny sami. články

redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

Tv
tip 

álOkdO tO ví, ale 
papír se vyrábí vět-
šinou ze dřeva. Teď 

tedy nedržíte v ruce jen 
noviny, ale také reinkar-
naci středně vzrostlého 
smrčku, samozřejmě zba-
veného jehličí a hmyzu.
Někdo říká: Žádný papír,
dobrý papír a doufá, že 
kdyby nebylo papíru, byly 
by všude jen samé stromy.
Tenhle papír je zajíma-
vý nejen tím, že voní, ale  
i tím, že má na sobě tako-
vé malé ťupky, na každé 
stránce jiné. Každý vý-
tisk je tak originálem.
Papír (podobně jako lidé) 
má své dobré a špatné 
vlastnosti. Já vidím jen ty 
dobré. V Indii například 
papír nepoužívají a musí 
se zdravit levou rukou.



3 Zpravy www.StaromeStSkenoviny.eu

inzerce

Nové zprávy
ze Starého města

NovotNéHo lávka - Socha 
Bedřicha Smetany byla po 
upozornění Staroměstských 
novin zbavena čmáranic. 

Záhadné krádeže v kostele
sv. Jiljí: Ted́ už i svěcená voda
U

PRůkOPNice dlouhých 
špiček Klára Čírková - Lichá 
na večírku v Pařížské r. 1910.

Kráska
ze str. 3

marnivec z orloje bez sítě
starom. Nám - Ze sochy 
Marnivce na Staroměst-
ském orloji byly na jeden 
den odstraněny sítě. Dů-
vodem bylo natáčení fil-
mu. Když filmaři natoči-
li, co bylo třeba, sítě byla 
vrácena zpět.
Marnivec je pohyblivá so-
cha horní řady vlevo, při 

pohybu sochy vyjadřu-
jí prohlížení si tváře v zr-
cadle.
Sítě na orloji slouží k to-
mu, aby na  sochy nesedali 
ptáci. Jsou tam od roku 
2005, kdy byl orloj napo-
sled opraven. Letos v dub-
nu se v síti zachytila ruka 
Hvězdáře po útoku opilce.BeZ sítě zkrásněl a ví to.

Zelená skvrna 
na Vltavě

Jiráskův mOst - Velká ze-
lená skvrna (40 x 5 m) se 
objevila na přelomu čer-
vence a srpna na hladi-
ně Vltavy. Hasiči ji pře-
mohli nornými stěnami. 
Do vody se dostala z ka- 
nalizace. Prý nebyla zdraví  
nebezpečná a šlo o jíl.

pozor lidi, 
příznivci vín 
a cimbálu!

v sobotu 18. září budou 
opět na Kampě

Dozvuky 
Horňáckých 
slavností - 
- Druhé 

malostranské 
vinobraní

www.kckampa.eu hledá 
sponzory na tuto akci

Bedřich už je čistý 

kozí plácek - Pokračuje let-
ní liga v klasických kužel-
kách. Hraje se každé úterý  
a čtvrtek od 15 do 19 h.
 

Kuželky na Kozím

opletalova - Z plynové 
pistole střílel 22. 7. muž po 
svých známých, kteří mu 
prý rozbili světla u auta.

Řekl to plynem

KoSTelníK a prázdná kropenka

krást něco, co se dá 
prodat, budiž, ale svě- 
cenou vodu? V koste-

le sv. Jiljí v Husově ulici 
se opakovaně ztrácí voda  
z kropenek.
„Myslím, že jde 
o nějakou partu, 
která obyčejnou 
houbou na nádo-
bí vysaje kropen-
ku do sucha,“ míní tamní 
kostelník Ondřej Tepeš.
Vodu pak pobertové zřej-
mě vyždímají do igelito-
vého pytlíku a odnesou.
„Proč to dělají, nevím, 
možná ji používají na ně-
jaké satanistické rituály,“ 
obává se kostelník. Kos-
tel je častým terčem útoků 

Vysávají 
kropenku

houbičkou.
ONdřej trePeš

Svatý Jiljí byl poustevník, kte- 
rého omylem trefil šípem fran- 
couzský král. Mířil na laň.  

víte, že...

zlodějů. Za poslední léta 
to schytala berla sv. Mi-
kuláše, koště sv. Martina, 
nýty krypty a minulé Vá-
noce dokonce čtyři dřevě-

né sochy. Ztrácely 
se tu i vázičky. 
Tak dali pod kaž- 
dou lísteček: „Vá-
žení, videozáznam 
vaší krádeže byl 

 už předán policii.“ Ukradli
ale i ty. Teď jsou květiny  
v zavařovačkách.

Petr havlíček

KoSTel sv. Jiljí

PaTron kostela

Odtud se ztrácí 
svěcená voda
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restaurant Gurmán Flint, Křižovnická 12
V suterénu nově otevřen pěkný prostor v námoř-
ním stylu. Dva druhy meníček: levnější za 69 Kč, 
dražší za 89 Kč. Pivo: Kozel 10° za 22,50 Kč, 
Staropramen 10° za 22 Kč. Denně do 02 h.

novinky z místního pohostinství

restaurace U parlamentu, valentinská 8
Pěkná hospoda se zahrádkou hned u metra Staro- 
městská. Polední menu: výběr ze dvou jídel za 
84 Kč. Dále: vývar za 35 Kč, guláš Parlament za 
109 Kč. Plzeň za 36 Kč, Kozel za 36 Kč.

restaurace Ferdinanda, Opletalova 27
Nový speciální ležák Ferdinand 15° d´Este. Jinak 
běžně chutný Ferdinand 12° za 29 Kč. Denní 
menu: hlavní jídla do 100 Kč, polévky za 35 Kč. 
Guláš + malé pivo ze 118 Kč. Wi-fi, plátno.

vaše advokátní poradna
okradli mě při placení v zelenině 
otázka: Po příchodu  do-
mů z nákupu zeleniny ve 
Vítězné ulici jsem zjistil 
předražení mého nákupu  
o  300 Kč. V obchodě mou 
reklamaci odmítli. Jak se 
mám bránit? 

Z. K., Malá Strana 
OdpOvěď: Dnes skutečně 
musíte vše přepočítat před 
odchodem od pokladny. 

Advokátka 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

Ze zákona nemá prodej-
ce povinnost v pokladně 
evidovat prodané zboží. 
Jedinou obranou je ihned 
podat telefonnickou stíž-
nost k České obchodní 
inspekci - tel.: 296 366 
207, kde si nepoctivého 
obchodníka nezávisle pro-
věří. Vaše peníze ale už 
zpět bohužel nedostanete.

3 

Zastávky na 
trase přívozu

řívOz Se SezóNNím pro-
vozem (od dubna do říj- 
na) nabízí spojení praž- 

ských ostrovů a vltavských 
břehů v centru města. 
Přívoz provozuje První Vše-
obecná Člunovací Společnost 
(kromě ní ještě čtyři další). 
Přístaviště jsou na Dětském, 
Slovanském a Střeleckém os-
trově a na pravém vltavském 
břehu. Levý břeh je dostupný 
z Dětského ostrova lávkou 
přes plavební kanál.
1. DětSKý oStroV 
Z pravé strany jez, před vámi 
je vidět Mánes a ostrov Žofín.
2. ŽoFín 
vlevo Střelecký ostrov a vý-
hled na panorama Smíchova.
3. StřeLecKý oStroV
podplujete pod mostem Legií,
kde je pěkná ozvěna.
4. nároDní DiVaDLo 
Na linkách přívozu platí běž-
né jízdenky, ale neplatí nepře-
stupné. Za deset minut vás 
loďka převeze z jednoho bře-
hu na druhý. 
Jízdní kola a kočárky zdarma. 

Nejkrásnější přívoz světa 
spojuje pražské ostrovy

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

1

2

3

4

MaPKa přívozu s názvem P4.

jíZda z Dětského ostrova k Národnímu divadlu trvá 10 minut.

vět je nejkrásnější 
z koňského hřbe-
tu, říká se. O Praze 

platí, že je nejkrásnější  
z hladiny Vltavy.
V místech přívozu ozna-
čeného P4 mezi ostrovy 
na vzdutí Staroměstské-
ho jezu existovala od-
pradávna řada známých 
a hojně využívaných pří- 
vozů. 

Z konce dnešního Sme-
tanova nábřeží z mís-
ta zvaného Na Zábrad-
lí vozil přívoz pradleny 
na severní špici Střelec-
kého ostrova. 
Existoval zde i přívoz 
mezi dnešní Národní tří-
dou - od tehdejších staro- 
městských hradeb. 
Vedl kolmo přes tok 
Vltavy kolem jižního cí- 
pu Střeleckého ostrova 
k dnešnímu Malostran-
skému a Janáčkovu ná-
břeží a k ulici Vítězné, 
vedoucí na Újezd. 
Přívoz na trase ostrov 
Žofín - nové Město: Po-
prvé doložen 1714, na-
posledy 1815.

Spojení lodičkami me-
zi Slovanským, Dět-
ským a Střeleckým os- 
trovem (přezdívané Žel-
va) fungovalo někdy ko-
lem poloviny 20. století 
za příznivé jednokoru-
nové jízdné.

Přívoz P4 navazuje svo-
jí trasou na tyto historic-
ké přívozy a zajišťuje 
spojení obou vltavských 
břehů a všech centrál-
ních ostrovů umístěných 
mezi mostem Legií a Ji-
ráskovým mostem. 
Konkrétně došlo ke spo-
jení přístaviště Hollar - 
- Smetanovo nábř. a os-
trovů Střeleckého, Slo-
vanského (Žofína) a Dět- 
ského (dříve Židovské-
ho). Především v případě 
Střeleckého a Dětského 
ostrova tak došlo ke kva-
litnímu a dostupnému 
napojení těchto míst na 

Pražskou integrovanou 
dopravu. Od roku 2009 
přibylo přístaviště Ná-
rodní divadlo. 

nové obzory
Dosud byly tyto ostrovy 
přístupné pouze s vel-
kou docházkovou vzdá-
leností od zastávek po-
vrchové dopravy.
Na okruhu pluje loď Alka 
s kapacitou 20 osob, tra-
sa trvá jen 10 minut, kte-
ré ovšem stojí za to.
Praha měla řadu přívozů 
od nejstarších dob. Právo 
provozovat přívoz bylo 
velmi ceněné a o tuto 
živnost vždy býval velký 
zájem. 
Je také známo, že v roce 
1222 vlastnila Vyšehrad- 
ská kapitula obec Podolí 
s dvorem a právem pří-
vozu. 
Některé z přívozů byly 
v posledním období své 
existence dokonce pro-
vozovány zdarma. Podle 
dosavadních poznatků  
na území dnešní Prahy 
na Vltavě existovalo té-
měř 50 přívozů.
www.prazskeprivozy.cz

Jak do historie pražských přívozů promluvily pradleny

Mosty jsou 
nuda, my 

chceme bidlo. 
StarOPražSká mOudrOSt
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Glosa měsíce
K Mariánské-

mu sloupu
eši jSOu exPerti na li-
kvidaci svých pomní-
ků. Tak nějak to už na-

psal anglický spisovatel Je-
rome Klapka Jerome ve 
své veselé knížce o třech 
mužích původně ze člunu  
a pak na toulkách. 
Osud Mariánského sloupu 
na Staroměstském náměstí 
je toho také důkazem. Když 
skončila Třicetiletá válka, 
Pražané byli rádi, že to pře-
žili a navíc měli v srdcích 
hrdý pocit (především ti sta-
roměstští), že se jim to po-
dařilo nandat Švédům. 
Tak postavili pomník sobě 
vlastní - Mariánský sloup. 
Postavili jej mimo jiné také 
proto, aby i potomci mohli 
svým dětem připomínat, že 
si jejich dědové, pradědové 
a tak dále nesedli na zadek  
a své domovy, když bylo po-
třeba, uchránili. 
I z úhlu pohledu na důvody 
vzniku sloupu se jeho zbo-
ření v roce 1918 ukazuje 
jako pitomost. A co svět 
světem stojí, provedené pi-
tomosti se mají napravovat. 
Ale abychom nerozhodovali 
na základě pocitů. Obnovit? 
Či neobnovit? Chtělo by to 
místní referendum.

Č

Petr Burgr, 
místopředseda 
Sdružení občanů  
a přátel Malé  
Strany a Hradčan

Franz Kafka: Proměna /iV./
v MInuléM díle: Řehoř, proměněný v brouka, 
se mrskáním snaží dostat na břicho. Když vtom...

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

S
Šéfuv přízrak
klouzl opět zpátky 
do dřívější polohy. 
Z toho časného vstá-

vání člověk dočista zpito-
mí, pomyslel si.
Člověk se potřebuje vy-
spat. Jiní kupci si žijí jak 
ženy v harému. Když se 

například během odpo-
ledne vrátím do hostince, 
abych si přepsal získa-
né zákazníky, sedí si tih-
le páni teprve u snídaně.
To bych si tak mohl zku-
sit u svého šéfa; na místě 
bych letěl. Ostatně kdoví 
jestli by to pro mne neby-
lo lepší.

Seriál

StaromeStSke

NoviNy

Není divu, že má ten zpi- 
tomělý brouk černé myš- 
lenky. Dá výpověď, nebo 
usne? Dozvíte se příště!

ParKuje Se na stále div-
nějších místech, například ve 
výklenku kostela sv. Jiljí. Sní-
mek: Petr Havlíček

Foto
čtenáře

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Posílejte nám 
podobné fotky

 redakce@staromestskenoviny.eu



 5 Tema www.StaromeStSkenoviny.eu

inzerce

Baarová byla těhotná, ale o dítě 
údajně přišla na německé klinice

V  létě 1936 Se herec 
Oldřich Nový ocitl 
ve velmi svízelné 

situaci. Nutně potřeboval 
peníze (založil v Praze 
divadlo), také už 
možná věděl, že 
bude mít potom-
ka a matkou není 
jeho snoubenka.
Tehdy za ním při- 
šel otec jeho bu- 
doucí ženy velmi bohatý 
brněnský bankéř Wiener: 
„Dám ti peníze ale musíš
se s Alicí okamžitě ože-
nit,” dal bankéř herci na 
vybranou.
Nový tak získal kapitál, 
ale osm měsíců po svatbě 
musel s pravdou ven.

Někdy v roce 1936 nebo 
1937 (datum není známo) 
byla Baarová na německé 
klinice tajně podrobena 
záhadnému lékařskému 
zákroku.
„Šlo o mimoděložní těho-
tenství,” vysvětlila hereč-
ka o mnoho let později. Je 
možné, aby byla těhotná 

a donosila dítě, aniž by si 
toho někdo všiml? 
V roce 1936 točí Baarová 
šest filmů (m.j. slavný sní- 
mek Lidé na kře). 
Herec Svatopluk Beneš po- 
psal vztah Baarové a No-
vého takto: „On ji milo-

val. Strašně.“
Filmoví historici 
občas poukazují 
na zvláštní okol- 
nost, že Nový na- 
točil své nejslav- 
nější filmy za oku- 

pace. Vzhledem k tomu, 
že jeho žena Alice byla 
Židovka, mohl mít mezi 
Němci tajného spojence.   
Nového dcera Jana zemře- 
la v Čechách ve věku 69 
let. Nikdy se nedozvěděla, 
kdo byla její biologická 
matka. Krátce před smrtí 
řekla České televizi:
„Táta se tomuto tématu 
vyhýbal. Mně stačilo, že 
jsem byla vždycky tátova, 
že mě měl moc rád a já 
měla ráda jeho.”

exkluzivně

FIlM Dívka v modrém vznikl dva roky po narození dítěte.
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Pavel tigid: † 31. srpna 2003. 
Posledních deset let žil v ulici 
U Starého hřbitova s výhledem 
na židovské náhrobky. Dlouhá 
léta v exilu. * 1917.

Kalendárium 
Starého města

Lída Baarová, 
herečka

Lída Baarová: * 7. září 1914.
Herečka, která měla ráda hně- 
dé uniformy.  Je považována za
největší českou filmovou hvěz- 
du. Zemřela v Rakousku r. 2000. 

Nové zprávy
ze Starého města

Jakubská - Nejčastěji kon-
trolovaným podnikem kvůli 
hluku je Chapeau Rouge  
v Jakubské (3x za 3 měsíce).

Příliš hlučná růžová

praHa - Radnice pokračuje 
v razantním úklidu ulic. Kdo 
si všimne nějakého smetí, ať 
hned volá na tel.: 725 333 000.

Vidíš smetí? Volej.

NárodNí - Opravy ulic kolem
Národní, které uvrhly cent- 
rum do dopravního chaosu,
prý skončí 31. srpna. Uvidíme. 

Bagry zmizí v záříVem si mou 
dceru, dám
ti peníze.
Otec NevěSty

Žena Oldřicha Nového si ho 
každý večer po představení 
vyzvedávala v divadle.

víte, že...

Pavel Tigrid, 
novinář

Svou dceru Janu pan Oldřich Nový hluboce miloval.

Utajení

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

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

SLuŠní to lidé města
Staroměstského, kdož má- 
te poskrovný byt? Můj tel.: 
777 797 746.
HLeDáM pronájem by-
tu do 8 000 Kč. Jsem sám, 
po rozvodu, VŠ, slušný, 
možná pomoc starším 
majitelům. Děkuji. Tel.: 
777 797 746. 
HLeDáM ty, které také 
postihlo zvýšení nájmu  

a výpověď z ateliéru. 
Ozvěte se. Michal Blažek, 
sochař. Tel.: 775 124 828, 
mail: hastal@centrum.cz
tři SLuŠné studentky 
taneční konzervatoře hle-
dají pronájem bytu. Cena 
do 10 tisíc Kč. Volejte na 
tel.: 607 500 900.

ProDáM skoro novou 
sadu rydel Pfeil za 3 000 

Kč. A starší 4 dláta za 
1500 Kč, také Pfeil. Tel.: 
733 317 475.
oBcHoDníci v pojiš-
ťovnictví – chcete prá-
ci bez stresu, plánů a ta-
bulek? Finance Albatros 
vám nabízí vysoké pro-
vize, vztahovou firmu, 
děditelnost kmene. Tel.: 
777 663 224.
GraFicKé náVrHY 
zpracuji za přijatelnou 
cenu. Jorge: 603 410 959.

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

Vzor: Sn inz Hledam atraktivni zenu, ktera by me financne zabezpecila, abych mel cas na vlastni tvrobu. Zn. Stesti ve dvou. Jorge 603 410 959.

Krátké místní SMS inzeráty za 30 korun
Návod: Napište esemesku v tomto tvaru: Sn mezera InZ mezera TexT InZeráTu. 
Pak pošlete na tel. číslo: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 kč. Max. rozsah: 100 znaků. 

Bydlení

Služby

Zdraví
ProFiMaSáŽe P4, re-
flexní terapie, účinné od-
blokování krční páteře, 
relax, regenerace, detox., 
parní bylinná lázeň Bao-
bab. Kvalitní služby. Tel.: 
721 666 346.
cVičení Alpinning 
v Tyršově domě, skupi-
ny s lektorem a na hudbu. 
Tel.: 775 052 545.
naBíZíM lekce Pilates 
a SM system pro jednot-
livce i skupiny. Tel.: 777 
232 595.
naPraVuJi zdravotní 
potíže pomocí homeopa-

tie, reflexní terapie a rei-
ki. Tel.: 737 252 398. 
čiStírna, mandl a prá-
delna nabízí své služby. 
Sběrna je v opravně odě-
vů. Naše adresa: Všehr-
dova 21, Praha 1. Tel.: 
603 309 493.
KDo PoraDí silnému 
kuřákovi (min. 60 den-
ně), jak přestat kouřit? 
Napište na e-mail: ubu@
novinypraha.cz. 

HLeDáM učitele špa-
nělštiny, neumím ani slo-
vo. Monika 777 556 578.

ruzné

pozor lidi, 
příznivci vín 
a cimbálu!

v sobotu 18. září budou 
opět na Kampě

Dozvuky 
Horňáckých 
slavností - 
- Druhé 

malostranské 
vinobraní

www.kckampa.eu hledá 
sponzory na tuto akci

S hrdostí 
oznamujeme, že

Květinářství 
Winkler

celého světa.

Staroměstské noviny 
rozváží  

společně s květinami 
do celé Prahy, země i do

Květinářství Winkler, Na Poříčí 6, 
Praha 1, mob.: +420 608 11 77 55     

Setkání 
se sebou

Nabízíme existenciálně 
zaměřený semnář

Začínáme v říjnu
v délce 10 sezení 
v centru Zahrada
Lektorky: M. Klugerová 603 304 180, 
martina@horizons.cz, P. Fuxová 775 
024 461,  petra.fuxova@seznam.cz

Nové 
souvislosti



6 www.StaromeStSkenoviny.eu  Inzerce

Fo
to

: A
rc

hi
v 

P
P

S
, a

rc
hi

v

pražská paroplavební společnost 
zve občany 28. 8. na jízdu zdarma

Kdo byl 
Frant. Dittrich

říBěh zakladatele České 
akciové společnosti pro  
paroplavbu (později PPS) 

Františka Dittricha je jako  
pohádka o chudém voraři,  
který se dopracoval k pohád-
kovému bohatství.
František Dittrich se narodil 
19. února 1801 v pražském 
Podskalí. Do 25 let plavil 
dřevo, tahal klády a šetřil. 
Pak začal se dřevem obcho- 
dovat. Zvolna bohatl, pořídil 
si hospodu a začal se an- 
gažovat v divadle a politice. 
Paroplavební společnost za- 
ložil v roce 1865. 
Téhož roku spustil na vodu 
svou první loď: Prahu (Prag). 
Na primátora to dotáhl až  
v 69 letech. Zemřel v Praze 
dne 21. října 1875.

Parník primátor Dittrich. 

Historické parníky Vltava a Vyšehrad, rašínovo nábř. v 15 h

Parník Vltava se vrací, krásnější než dřív. 

řijďte Se 28. 8. projet zdarma 
historickými parníky Vltava 
a Vyšehrad. Zvlášť ten první 

je opravdovou lahůdkou: Nedávno 
prošel mimořádně povedenou re- 
konstrukcí. 70letou historii parníku 
Vltava představme ukázkami z do- 
bového tisku. 
Lidové noviny 28. 8. 1940:
„Nový osobní parník Vltava pod-
nikl pak se všemi hosty za překrás-
ného počasí první jízdu z loděnice 
Pragy po Vltavě, proti proudu je-

jími zdymadly až do Zbraslavě a zase
zpět. Zvláštností nového parníku je,
že se kormidelní budka dá během 
jízdy podle potřeby spustiti dolů 
a zase vysunouti nahoru pomocí 
mechanismu, aniž by byl přerušen 
kontakt v řízení kormidla.” 
Večerní Praha 30. 9. 1991: „Dnes
se parník Vltava po opravě před- 
stavuje v plné kráse jako plovoucí 
restaurant. Práce si vyžádaly ná- 
klady asi šest miliónů korun z toho 
půlku nové srdce parníku - kotel.”

P
P

Loď, kterou pohání slunce, kotví 
v přístavišti pod Karlovým mostem

Pro loď Nemo bylo velkou inspirací plavidlo vymyšlené spisovatelem J. Vernem.
Loď Nemo stála 2 a půl miliónu 
korun. Navrhl ji arch. F. Weber.

víte, že...

vltavu NOvě Brázdí lOď, 
která je světovým unikátem.  
Jmenuje se Nemo, pohání ji 
slunce a kotviště má v pří- 
stavu na Kampě.
„Kapacita baterií vystačí 
zhruba na den, pak se musí 
dobít. Když je hezky, může 
solární energie pokrýt až 
pětinu výkonu,“ uvádí ředi-
tel PPS Dušan Sahula.
Drobná loď pro dvacet pa-
sažérů je díky elektrické  
a solární energii velmi eko-
logická a tichá.

Zvenčí Zevnitř

Více info:www.paroplavba.cz

Najděme spolu se Staroměstskými 
novinami cíle charitativní pomoci

Studio Oáza Nadace artevide

Studio Oáza pečuje o lidi s men-
tálním postižením. V provozu od 
roku 1992. Sídlí v Říční na Kampě.

nadace artevide se zabývá mi-
mo jiné uměleckou tvořivostí zra-
kově postižených dětí (obrazy).

ateliér Loukamosaic
ateliér Loukamosaic nabízí mož-
nost vyrobit mozaiku, jejíž výtě-
žek jde na charitativní účely.

Charitu Staroměst-
ských novin zaštiťuje 
iNg. PeTR HeJMA

Své tipy na charitativní pomoc ve vašem okolí posílejte na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu nebo volejte: 777 556 578

e vašem okolí je mnoho 
subjektů, které se v této 
nelehké době neobej-

dou bez pomoci ostatních. 
Již probíhá veřejná sbírka 
pro Studio Oáza, kde jsme si 
dali za cíl vybrat 50 tisíc ko-
run na podporu činnosti to-
hoto potřebného sdružení.  

Jistě, také například hladové 
děti v Africe potřebují naši 
finanční pomoc. Občas si ale 
neuvědomujeme, jak důleži-
té charitativní cíle jsou mezi 
námi, vedle nás, v našem 
bezprostředním sousedství. 
Díky tomu lze též snadno 
kontrolovat, jak bylo s naší 

podporou naloženo, jak je 
realizována v praxi.
Rozhlédněme se kolem sebe 
a označme subjekty, které 
potřebují naši podporu. Sta- 
roměstské noviny pak uve-
řejní nejen jména těch, kteří 
dar věnovali, ale i těch, kteří 
navrhli, komu má být určen. 

V

Společný projektStaromeStSke}NoviNy

www.femancipation.comwww.artevide.czwww.special.cz/oaza

veršovaný 
Horoskop

Lev (23.7. - 22.8.) 
U Týnského chrámu

poznáš vlastní mámu. 
Panna (23.8.-22.9) 
U Betlémské kaple 

osloví tě: Raple!
Váhy (23.9.-23.10.)  

Na ulici Železná, 
řekne ti pes, že tě zná. 

Štír (24.10.-22.11.) 
Hrozí 

halucinace v Kozí. 
Střelec (23.11. 21.12.) 

Všechno v Rybné 
bude chybné. 

Kozoroh (22.12.-20.1.) 
Na nábřeží Smetany 
najdeš čtyři Smetany. 
Vondář (21.1.-20.2.) 
Vyhýbej se Můstku 

nebo spolkneš kůstku. 
ryby (21.2.-20.3.) 
V ulici Řetezová 

reakce bude řetězová.
Beran (21.3.-20.4.) 

V ulici Husova 
bafne na tě „Hu” sova. 

Býk (21.4. -21.5) 
V ulici Průchodní 

dostaneš pruh od ní. 
Blíženci (25.5.-21.6.) 

V ulici Kožné
všechno je možné. 
rak (22.6-22.7) 

Na náměstí Palacha
kůň se změní v valacha

inzerce
Pošlete podobné veršíky!
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Herečka vášně a ohně z Národního divadla
Marie Laudová - Hořicová

Slavné ženy Starého města

r OzhOdNě tO nebyla jen
 malá ústa, která tuto
 herečku Národního
divadla proslavila. Na čes-
ké první scéně se objevila 
roku 1889, když jí bylo 
20. Chodili se na ni dívat 
hlavně studenti, kteří tou- 
žili spatřit tu smělou, roz-
vášněnou, mladinkou smy- 

slnici a hříšnici. Později 
hrála zralé ženy, heroiny. 
Psala rozpustilé fejetony 
do novin ve Slaném, které 
vedl její manžel Ignát 
Hořica. V Národním tvrdě 
soupeřila o vliv s hereč- 
kou Hanou Kvapilovou 
a prohrála. Založila pak  
hereckou konzervatoř.

inzerce

Marie byla 
velmi svěží

Marie Laudová - Hořicová (*1869, †1931) 
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Studio Ubu. Ev. číslo: MK ČR e 18554. Kontakt:
redakce@staromestskenoviny.eu. Redakce si
vyhrazuje právo upravovat příspěvky čtenářů.
 

dIvadlo - 20., 21. a 23. až 26., 29. až 31. 8.
Dále 6. až 9. 9. v 19. 30 h - ROZMARNÉ 
LÉTO - Spolek Kašpar, Celetná 17, tel.: 222 
326 843 - Letní speciál spolku Kašpar.

K
Kulturní tipy    

Hana Kvapi-
lová, nepřítel

elmar Klos, 
vnuk, filmař

Stalo se 
před 100 lety

Rok 1910: Policie zatkla
Josefa Adamoviče (25), 
který doma padělal pěti- 
koruny. Upozornila na něj 
hokynářka v Libni. Již ale 
stihl napálit prodavačku 
sardinek a číšníka z hos-
tince Štrasburg. Při zatý-
kání se rozplakal.

Zatčen padělatel 
pětikorun

co nového 
za vodou

noVinKa! Malostranské  
noviny nyní seženete vždy 
1. dne v měsíci též v Aka-
demii věd, Národní 3.
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Odběrní místa najdete na: 
www.malostranskenoviny.eu

otázka: Kde je na Starém 
Městě tato lesklá drůbež? 
Vaše odpovědi: redakce@
staromestskenoviny.eu.
Minule: Malé náměstí.

kde to je
Poznáte, jářku, ?

dIvadlo - 25., 30. 8. Dále 12. a 20. 9. v 19 h
- SONÁTA PRO LŽÍCi -  Divadlo Bez zábradlí, 
Jungmannova 31, tel.: 224 946 436, Hrají: 
 Jiřina Jirásková, Dana Syslová a další. 

HUDBA - So 4. 9. v 21 h - LOS ReYeS DeL 
K.O. - Blues Sklep, Liliová 10, tel.: 774 624 
677 - Blues - souloví kouzelníci Marcos Coll 
a Adrian Costa (Španělsko) 17 let spolu! 

dIvadlo - St 8. a čt 23. 9. v 19 h - RADÚZ 
a MAHULeNA - Národní divadlo, tel.: 224 901 
448  - Zeyerova báseň v režii J. A. Pitínského. 
Hrají: Vojtěch Dyk, Pavla Beretová a další.

Než číšník přinese kafe
Sudoku pro líné

Velmi líní Ještě línější

1

2
3

3

1
2

1

2
3

3

3

2
12

Doplňující otázka z his-
torie: Jak se jmenuje most 
přes Vltavu, který nechal 
postavit král Karel IV.?

[ [

odběrních míst Staroměstských novin21

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

Kdyby už byly rozebrány, pošlete e-mail na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu nebo volejte tel.: 777-556-578
Akademie věd, Národní 3, v knihovně, tel. 221 403 111. Blues 
Sklep, Liliová 10, tel. 777 624 677.  Muzeum Karlova mostu,
Křižovnické nám. 3, tel. 608 149 042. Centrum Franze Kafky, 
Široká 14, U Zlatého lva, Ovocný trh 17, tel. 

224 239 207. Rybí trh, Týnský dvůr 5, tel. 224 

895 447. Babinec místo pro pivo 
a rum, Petrská 12. Literární kavár-
na Řetězová, Řetězová 10, tel. 222 220 

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

947. Café NONA, Nová scéna ND, Národní 

4, tel. 775 755 146. Restaurace Ferdi-

nanda, Opletalova 24, tel. 222 244 320. U Parlamentu, Va-

lentinská 8, tel. 721 415 747. U Rudolfina, Křížovnická 10, tel. 222 

313 088. Literár. kavárna Týnská, Týnská 6, tel. 224 827 

808. Café Montmartre, Řetězová 7, tel. 602 277 210. Anti-
kvariát Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 

14, tel. 222 221 561. Restaurace Konvikt, 
Bartolomějská 11, tel. 224 247 033. Bar Konírna, 
Anenská 11. Divadlo Na zábradlí, Anenské  

náměstí 5, tel. 222 868 868. Palác Aventin, 
Purkyňova 4, tel. 777 722 847.  Galerie Nová 
síň, Voršilská 3, tel. 224 930 255.  A další...

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

pozor lidi, 
příznivci vín 
a cimbálu!

v sobotu 18. září budou 
opět na Kampě

Dozvuky 
Horňáckých 
slavností - 
- Druhé 

malostranské 
vinobraní

www.kckampa.eu hledá 
sponzory na tuto akci

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

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



www.staromestskenoviny.eu
vytiskni si sám!
Klikni na titulní stránku a tiskni

příští číslo vychází
 15. září (středa)

ManiFeStační PrůVoD Žen za zkrácení zavíracích hodin v hostincích.

veselý vtip pro zasmání z Humoristických listu r. 1910 

Dožívá se až 20 let, dříve 
považován za škůdce, ale 
pak rehabilitován. V Praze 
jich zobe stále míň, aniž 
by bylo jasné proč. Nyní tu 
živoří asi 100 tis. kousků.

Staroměstský 
atlas zvířat

Posílejte fotky zvířat na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vrabec domácí

modré okénko 
dnes získává...

VíTe O NěkOM ze svého okolí, 
kdo by si zasloužil Modré okénko, 
nebo aspoň poděkovat? Napište 
to na známou adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu. Děkujeme.

Děkujeme za 
podporu a inspi- 
raci, redakce 
Staroměstských 
novin.

Zdeněk Bergman, 
Pražské Benátky Zví ře 

měsíce

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

za tyto noviny 
pošlete SMS zprávu: 

Jako dobrovolnou platbu

30 Kč

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

od šéfredaktora listu.

SN TRICET

inzerce

Za pomoc při 
realizaci charita-
tivních projektů 
na Starém Městě 
a okolí. Díky.

Petr Hejma, 
bývalý starosta Prahy 1

Upozornila na 
počmáranou 
sochu Bedřicha 
Smetany. Děkuje 
Bedřich Smetana.

emilie Puldová, 
bojovnice za dobrou věc 

Děkujeme za 
spolupráci při 
akci Jezulátko, 
redakce Staro-
městských novin.

Petr Burgr,
místopředseda SOPMSH
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