
tel.: 800-111-333
Bezplatná linka městské části Praha 1

Volejte vaše stížnosti, podněty a přání
www.praha1.tv
Radniční TV vysílání       sledujte na

e-mail: tv@praha1.cz tel.: 777777078. Internetová televize Praha 1.

Povzbuzující vzkazy od čtenářů Staroměstských novin

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 

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

SLečna VĚRa, servírka Kavárny
Muzea Karlova mostu. V ruce drží 
elixír sv. Jana nepomuckého za 35 
Kč. Foto zaslal: fanoušek Štěpán.

Staroměstské 
servírky

Policajt Bohouš při roznosu Staroměstských novin před hospodou U Zlatého tygra.

Neukázněný 
turista

Staroměstské noviny podporují návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí

Číslo 5 ~ Vyšlo v Praze dne 15. září 
2010 ~ Ročník I. ~ Náklad: 10. 000
výtisků ~ Vychází vždy 15. dne  v mě- 
síci ~ Cena dohodou ~  Distribuce:
Česká pošta, odběrní místa (viz str. 12), 
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.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
®15. září 2010, číslo 5

Co je nového na Starém Městě

Bohousi, vydrz, 
CepiCe Bude!

Vlna podpůrných 
SMS zpráv

volBy 
2010 Koho? voleBní

speCiál 
strana 

5-8
Lomecký

čePice dĚLá uni-
formu, říká se. Jako pří- 
spěvek na novou čepi-
ci pro obecního poli-
cajta Bohouše (starou 
ztratil) přišly do redak-
ce desítky podpůrných 
SMS zpráv. Jeden čte-
nář mu dokonce sehnal 
obušek. Více na str. 2

ˇ ˇ
ˇ

Miss 
Elixír

Challyjeva

Burgr Dvořák

Solis

Pařízková Votický

Jenček Hodek

Vostřez

Dvořáková

obušek 
jako 

Bonus

Vaňásek
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Inzerujte 
v těchto novinách

inzerce@staromestskenoviny.eu
tel.: 777 556 578

   Úvodník
Volby 2010: 

Zvítězí duch?
e potěšitelné, že na 
otázku: Duch nebo 
hmota? Odpověděli 

dva kandidáti z 11: Duch 
(ČSSD, monarchisti), za-
tímco hmota nezískala 
ani bod.
Volební programy mají 
všichni skoro stejné, ale 
co se týče jídla, panuje 
v české politice neuvě- 
řitelná pestrost.  Ani jeden 
z dotázaných nejedl totéž, 
co jeho konkurenti.
Volby by měly být něco 
jako orgie demokracie, 
ale zjistit, co kdo vlastně 
svým voličům nabízí, je 
úkol pro detektiva.
Co jsme nakonec vypá-
trali, se dočtete na stra-
nách 5 až 8. 

J

Jak se Staroměstské náměstí 
proměnilo ve květinový záhon

RozměRy záhonu byly jako půlka hřiště na házenou.
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ondřej 
Höppner, 
šéfredak- 
tor Staro-
městských  
novin

Jaké bude počasí 

15+
Konec září: Máme prý 
dost podchlazený povrch, 
do toho bude pršet, začát-
kem října se ještě ochladí.

?

září říjen

Begónie proslavily Belgii. 
Ročně se jich tam vypěstuje 
60 miliónů kusů.

Starom. n. - Koberec ze 
150 tisíc begónií vykvetl 
v pátek 3. září na Staro-
městském náměstí. Od 
rána sledovaly pokládání 
koberce stovky lidí. Vy-
držel tři dny. Akce pro-
běhla pod záštitou Bel-
gického velvyslanectví. 

Povedlo se: 
Tramvaje jezdí
národní - Opravy tram-
vajové trati na Národní  
a ve Spálené, které způso-
bily chaos v dopravě, skon-
čily 1. září. Ještě dodělat 
chodníky v Myslíkově.  

Proč stál Karluv 
most tolik?

Pražský magistrát musí 
rozkrýt podmínky výběro-
vého řízení na opravu mos-
tu a doložit, jak Praha vyu-
žila peníze na záchranu pa-
mátky. 

Dopisy a fota čtenářu

Bohouši, nemáš to lehké, 
s novým obuškem bude líp

Důležité 
telefony
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.

Číslo měsíce

12
politických sesku- 
pení kandiduje v ko- 
munálních volbách 
na celé Praze 1.

adVokát chudých
hrají:  O. Korbelář, M. Bro-
žová, L. Podhajská, 
19. 9. 2010, 14:25 h - ČT 1, 
ČR  (1941)

Tv 
tip

staré město - Medojed
kapský jménem Káča 
uprchl dne 7. září ze ZOO  
v Tróji. Může se pohybo-
vat po celé Praze, je vel-
mi rychlý. ZOO na to 
upozornilo městské části. 
„Ano? Tak to si musíme 
dát pozor,“ řekli nám na 
radnici Prahy 1.

Posílejte na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

J. cieSlaR, politolog

dyž jsem se v našich 
novinách dozvěděl, 
 že náš „obecní po-

licajt“ Bohouš přišel  
o čepici, neváhal jsem 
ani chvilku a poslal dár-
covskou sms. 
Bohouše znám jako své-
rázného obyvatele naší 
městské části a vím, že 
to nemá vždy lehké. Pro- 
to jsem se mu rozhodl, 

ač civilista, sehnat pravý 
policejní obušek, aby-
chom se tady cítili zase 
o kousek bezpečněji. 

Jan Cieslar, 
historik a politolog, 

obyvatel Starého Města 

Další vzkazy:
Bohouši, jsi jednička! 
Bez tebe by to měli turisti 
a policie mnohem těžší. 

Bohouši, děkujeme za 
příkladnou službu vlasti. 

Bohoušku, vydrž, jsme 
s tebou, ale už nás pro-
sím nebij.

Bez vousů ti to, Bohou-
ši, sluší ještě líp.

Bohouši, vykašli se na 
čepici, pořiď si helmu! 

KDosavadní 
obušek 

z pomlázky

Nový, 
lepší 

obušek

Kdo viděl tohoto medojeda, 
at́  se okamžiTě přihlásí

Kanoista Lomecký, Král 
Vltavy, oslavil 90 let

Slavný kanoista Oldřich 
Lomecký oslavil dne 5. 
září 90. narozeniny. 
V roce 1950 získal bron-
zovou medaili na mistrov-

Gratulujeme ství světa v Kodani. Na 
olympiádě v Helsinkách, 
tolik úspěšné pro česko-
slovenské barvy, byl v ro-
ce 1952 šestý. 
Lomecký byl proslulý 
svými náročnými trénin-
ky na Vltavě, díky kterým  
ho mnozí přezdívali Král 
Vltavy.
Jeho syn Oldřich Lomec-
ký, také aktivní sporto-
vec, je ředitelem Tyršova 
domu a 1. místostarostou 
České obce sokolské. o. lomecKý, otec a syn

Předvolební 
výprodej bytů
dlouhá - Rozhlehlé byty 
v Dlouhé a na Senováž-
ném náměstí dává radnice 
Prahy 1 na prodej. Opozi-
ce poukazuje na fakt, že je 
těsně před volbami.

Škrtič z Lucerny 
dostal 25 let

Nové město - Mladík, 
který pracoval v pizzerii 
v Lucerně, dostal od sou-
du za brutální vraždu pro-
stitutky 25 let vězení. 

Víte, že...

KáČa zřejmě přelezla plot.

zářil nejen na olympiádě.

Fo
to

: a
rc

hi
v,

 O
nd

ře
j H

öp
pn

er
, a

rc
hi

v 
O

ld
říc

ha
 L

om
ec

ké
ho

, y
ou

tu
be

°c



3 Zpravy www.StaromeStSkenoviny.eu

inzerce

Kuželky na Kozím plácku: 
Tajemství vítězných dvojčat 

V

PRůKoPnice tisku 
Květa Ducháčková oble-
čená jen do Staroměst-
ských novin, pózuje na 
Rujáně v bývalé NDR.

Kráska
ze str. 3

Nové zprávy
ze Starého Města

národní - Dočasný tráv-
ník mezi Starou a No-
vou scénou v rámci akce 
Piknik vzbudil nadšení. 
Radnice už vážně uvažuje 
o tom, nechat tam trávník 
natrvalo.

Národní divadlo:
Tráva sobě

na Kozím plácku bylo celé léto víc kuželek než jindy.

ítězný tým turnaje 
v kuželkách na Kozím 
plácku měl dva členy: 

bratry Moravce. Po závě-
rečném hodu poskytli SN 
exkluzivní rozhovor.

Sn: Vaše hody jsou ne-
čekaně přesné, ani jed-
nou jste netrefili manti-
nel. určitě jste 
nedrželi v ruce 
kouli poprvé. 
BM: Kuželky
hrajeme už třetí 
rok za PSK Uni-
on Praha v praž-
ském přeboru. Tato dráha 
měla trochu jiné paramet-
ry než obvykle, byla kratší 
a výš, ale chodili jsme na 
Kozí plácek trénovat v ne-
soutěžní dny. To nám po-
mohlo k vítězství.
Jste tedy, jak se říká, 
sportovci?
Oba jsme studovali Fakul- 
tu tělesné výchovy a sportu 
Univerzity Karlovy, obor 
tělesná příprava a geogra-
fie a u sportu už jsme tak 
nějak zůstali.

Chodili 
jsme tajně 
trénovat.

petr moravec

České kuželky se od tzv. 
bowlingu liší mimo jiné 
tím, že koule je menší, ko- 
vová a nemá důlek na prst.

Víte, že...

čím se živíte? co dělá-
te, když zrovna nevrháte 
těžkou koulí na skupin-
ku dřevěných kuželek?
Moravec Petr je učitel tě-
lesné výchovy, Moravec 
Pavel sportovní instruktor 
PSK Olymp Praha. Jsme 
dvojčata, ale jak vidíte, ro-
zeznáte nás snadno, třeba 

podle brýlí.
kolik členů 
má váš tým?
Celý turnaj 
jsme odehráli 
jen ve dvou,  
i když bylo 

podle pravidel ligy možné 
uvést náhradníky.
děkujeme za pěkný roz-
hovor a přejeme, ať vám 
to vrhá samo. 
Akci pořádal Spolek pod-
nikatelů a živnostníků Pra- 
hy 1 a radnice. p. Havlíček
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Bohouši, nemáš to lehké, 
s novým obuškem bude líp

Horský hotel Vltava nabízí kvalitní, přesto levné ubytování, skvělé lyžování 
pro sjezdaře i běžkaře. Vhodné především pro rodiny s dětmi, skupiny, školní  
lyžařské výcviky, školy v přírodě, sportovní soustředění a školící firemní pobyty.

Petr & Pavel Moravcovi

* v domě Františka Palackého
* odpočiňte si při šumu starobylé   
   fontány
* kávu pražíme před hosty v naší
   pražírně Matylda

Kavárna

Kde: Palackého 7 (ulička mezi Jungmanno-
vou a Vodičkovou), www.milujikavu.cz 
otevřeno: Po - pá: 8 - 22 h, víkend: 12 - 21 h

otevřeno: pracovní dny 10 – 18 h. 
Tržiště 8, Malá Strana, tel.: 257 532 998.

(Versace,
Armani, 
D&G, a.d.)

Komisní prodej 
luxusních značek 
za výhodné ceny

OBLEČENí 
KABELKy 
BOTy

Trvalka

.estranky
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Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17
PodLe RecePtů z doB monaRchie
Zajímavá jídla z dob Rakousko - uherské 
monarchie. Nové menu již od 80 Kč, výběr ze 
dvou jídel. Džbán vody k jídlu zdarma. 

novinky z místního pohostinství

Vaše advokátní poradna
dal jsem ženě dům, chci ho zpátky
otázka: Při vypořádání 
jmění manželů jsem ženě 
nechal dům a peníze. Mo-
hu právní úkon zrušit?

Zdeněk  K.  
odPověď: Do tří let od
podpisu dohody o vypo-
řádání společného jmění 
manželů můžete podat ža- 
lobu o neplatnost této do- 
hody. Jako důvod lze uvést, 

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

že jste ji učinil za nápad- 
ně nevýhodných podmí-
nek a v tísni.
První podmínku zřejmě 
prokážete, se stavem tísně 
je to ale horší. Upravuje ji 
§ 49 občanského zákoníku 
a rozumí se jí objektivní 
hospodářský, sociální něk- 
dy i psychický stav. Ten 
však soudy přijímají zřídka. 

3 

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

Franz kafka: Proměna /V../
v minulém díle: Řehoř Samsa, náhle proměněný
v brouka, dumá v posteli o tom, jak je svědomitý.

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

T
Šéfuv přízrak
o bych si tak mohl 
zkusit u svého šéfa; 
na místě bych letěl. 

Ostatně kdoví jestli by to 
pro mne nebylo lepší.
Kdybych se kvůli rodičům 
nedržel, dávno bych dal 
výpověď, šel bych rovnou 

k šéfovi a od plic bych mu 
řekl, co si myslím. Ten by 
určitě spadl z pultu! 
Je to také divný způsob, 
sednout si na pult a z té 
výšky mluvit se zaměst-
nancem, který navíc kvůli 
té šéfově nedoslýchavosti 
musí přistoupit až těsně  
k němu.

Seriál

StaromeStSke

NoviNy

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

PoHled z věže z kostele sv. Jiljí směrem na Staro-
městské náměstí. Snímek zaslal: Petr Havlíček

Foto
čtenáře

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Posílejte nám podobné fotky 
redakce@staromestskenoviny.eu

Friends Coffee House, Palackého 7
noVá kaVáRna S PRažÍRnou
Pravidelné ukázky pražení kávy každé pondělí 
v 16 h a v pátek v 16. 30 h. Vynikající presso 
za 36 Kč. Dětský koutek, zimní zahrada, wi-fi.

Restaurace Století, Karolíny Světlé 21
na Podzim Bude VÍce zVĚřiny
Obědový talíř v pracovní dny od 12 do 15 h, 
výběr ze dvou jídel za 89 Kč. Doporučujeme: 
ztracená vejce v sýrové omáčce.

říkám ano návratu Mariánského 
sloupu na Staroměstské náměstí

„Prohlédla jsem si obrázky a líbí se mi, jak se tyčí.“

5
důvodů

AgátA HAnycHová
Pro dobrou věc se 
ochotně svlékne

Jiří DěDeček
písničkář, 

překladatel

RaDim Fiala 
herec (Ordinace 
v růž. zahradě)

M

Jiřina Pavlíková
 restaurace 

U Zlatého lva

arIánsKý slouP, svržený opilci na oslavu kon-
ce monarchie, měl na Staroměstském náměstí stát 
už dávno. Skoro 300 let byl symbolem této země, 

zázraku, že tahle vypečená partička v srdci Evropy do-
káže držet pohromadě. Přesto se stále vedou nekonečné 
diskuze o tom, zda by se měl Mariánský sloup na Staro-
městské náměstí vrátit. Zjišťovali jsme, kdo je pro.

„Jsem rozhod-
ně pro návrat 
Mariánského 
sloupu. Odstra-
ňování těchto
sloupů z  ná-
městí českých 
měst bylo bar-
barství.“

vlaDimíR kelnaR 
vikář týnské 

farnosti

„Mariánský 
sloup na Staro-
městském ná-
městí? Určitě! 
Ale pod jednou 
podmínkou: Že 
se neodsune 
pomník Jana 
Husa.“ 

„Ano, určitě 
souhlasím. Ná-
vrat Marián-
ského sloupu 
by obnovil in-
tegritu národa. 
Je to symbol, 
důvod k radosti 
a oslavám.“

„Jsem pro, je 
to součást his-
torie. Až tam 
ten sloup zase 
bude stát, dou-
fám, že Frantu 
Sauera jeho po-
tomci nebudou 
napodobovat.“

Pošlete fotku a dvě věty na adresu 
redakce@staromestskenoviny.euJste taky pro?

1648 - obléhání 
Prahy Švédy
1650 - na paměť 
ochrany Prahy 
postaven Marián-
ský sloup
1918 - 3. listopa-
du sloup Panny 
Marie stržen

Fakta 

Nové zprávy
ze Starého Města

huSova - Výstava s náz-
vem Všem na očích, 
přesto skryti začala dne 
6. září v kostele sv. Jiljí. 
Mapuje tajemné dějiny 
řádu dominikánů a před-
stavuje jejich díla.

V Jiljí začala 
výstava mnichů

KniHa poutníků

Chtěl peníze, 
dostal klepeta

Inzerujte 
v těchto novinách

inzerce@staromestskenoviny.eu
tel.: 777 556 578

FraNtišk. zahr. - Přímo 
při činu dopadla policie 
muže (36), který mlátil 
druhého (21) s  jasným po- 
žadavkem vydání peně-
ženky. Výsledkem jeho 
snah byla želízka a vazba.
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volBy 
2010 Koho volit? Žiju tam, 

kde je 
moje urna

Komunální volby budou 15. a 16. října. Staroměstské noviny oslovily kandidáty číslo 1 všech 12 
seskupení, která se ucházejí o přízeň místních voličů. Jeden z nich bude zřejmě starosta. Všich-
ni dostali pět úplně stejných otázek. Kandidáty jsme seřadili podle toho, jak rychle odpověděli. 

říkám ano návratu Mariánského 
sloupu na Staroměstské náměstí

tři body 
a) Zásadně odmítáme 
privatizaci nemocnice na 
Františku.
b) Podpora spolkového 
života víceletými granty 
a ne pohou spoluúčastí.
c) Bezpečnostní kamery 
před naše školky. 

oběd
Dal jsem si brokolicovou
polévku a houbové špal- 
doto. To je něco jako rizo- 

to ze špaldy. Při jídle se 
mi honila hlavou vzpo-
mínka na šťavnatý biftek.

Fotka v peněžence
V pěněžence nosím foto-
grafii manželky s dcera-
mi. Buď jsem staromód-
ní, nebo je to proto, že  
k manželce nějak ty ro-
dinné finance patří.

zvířátka
Doma máme moly a na 

přelomu srpna a září taky 
někdy vosy.

hmota nebo duch?
Hmota bez ducha je bez-
duchá. Duch bez hmoty 
zase není vidět, takže ří-
kám obojí.

Medailónek

Petr Burg
 Změna PRo PRahu 1

Petr Burgr je podle svých 
slov „spojen s Prahou 1 
jako voda s Vltavou“. Na 
Kampě se učil chodit, na 
Maltézském náměstí jez-
dit na kole. V bazénu Axa 
plavat. „Každý lituje, že ži-
vot utíká rychle. Stárnout 
mezi paláci Malé Strany, či 
v uličkách na pravém bře-
hu je velkým štěstím,“ říká. 

tři body
Mé tři hlavní zásady jsou 
tyto: Slušnost, odbornost 
a fair play.

oběd
K obědu jsem měl dnes 
čevapčiči s bramborem  
a dvojitou porci hořčice.

Fotka v peněžence
V peněžence mám foto- 
grafii, na které je moje 
manželka s dcerou.

zvířátka
Doma máme kocourka 
Mourka a moly ve skří-
ních.

hmota nebo duch?
5) Na základě studia fy-
ziky na ČVUT jsem byl 
vždy přesvědčen, že pou-
ze hmota. 
Dnes, po padesáti letech 
života, to pro mě není již  
zdaleka tak jednoznač-
né a to druhé mi začíná 

být čím dál bližší. Takže 
obojí. Medailónek

Oldřich Lomecký
ToP 09

Oldřich Lomecký (52) ředi-
tel Tyršova domu, 1. mís-
tostarosta Sokola. Nová 
tvář v politice. Původním 
povolání konstruktér, pak  
obchodní ředitel v Tesle. 
Po ekonom. stáži v Belgii
se věnoval mezinárodní-
mu obchodnímu právu. 
Léta nezištně podporuje 
činnost spolků na Praze 1.

tři body
Pro Stranu zelených je 
klíčové slovo Centrum. 
1) Chceme Centrum pro 
domorodce, tzn. vrátit do 
centra obyčejný život. 
2) Chceme Transparentní 
centrum, kde občané Pra-
hy 1 budou mít vliv ne-
jen na transparentní hos-
podaření obce. 
3) Chceme zelené a klidné 
centrum, doplníme chy-
bějící zeleň na Praze 1.

oběd
Dnes k obědu jsem měla 
zeleninovou zelnou po-
lévku a zeleninový salát. 

Fotka v peněžence
V peněžence nosím vlast-
ní fotografii z praktic-
kých důvodů. Fotky míst 
a přátel mám v mobilu.

zvířátka
Zvíře, o které bych se sta-
rala, nemám. Zvířata, která 

u sebe nechávám nějaký 
čas bydlet, jsou například 
pavouci, červíčci z bio 
ovoce. Občas vlítnou do 
bytu komáři. 

hmota nebo duch?   
V práci vždy spoléhám na 
hmotu. Na co si nemohu 
sáhnout, tomu nemohu 
věřit. Ale v soukromí vím, 
že bez duchovna by život
určitě nebyl zdaleka tak 
zajímavý.

Medailónek 

 Gozel Challyjeva 
STRana Zelených

„Jmenuji se Gozel Chally- 
jeva. Narodila jsem se 
před 34 lety v Turkmeni- 
stánu, kde jsem prožila 
dětství a též střední školu.  
V roce 1996 otec dostal 
pozvání do Radia Svo-
bodná Evropa a celá ro-
dina se usadila v Praze. 
Ráda sportuji, nejraději 
běhám a jezdím na koni.“

tři body
Tři body jsou málo, ale 
když to musí být tak:
a) Pořádek na radnici ve 
všech směrech. 
b) Cílená podpora a po-
moc těm občanům, kteří 
to opravdu potřebují, na-
příklad v oblasti bydlení, 
výši nájmu, osobní asis-
tence a podobně. 
c) Komunikace, komuni-
kace, komunikace. Bez 
zpětné vazby od občanů 

se politik ocitá mimo re-
alitu a mnohdy ztrácí 
soudnost. Když má dosta- 
tek autentických informa- 
cí, může jednat rozumně  
a hlavně s citem. Ve správ- 
né komunikaci je základ 
každého rozhodnutí. 

oběd
K obědu jsem měl dnes 
vepřo - péčo. A bylo vý-
borný. Je to jedno z mých 
nejoblíbenějších jídel.

Fotka v peněžence
V peněžence nosím fotku 
mých dvou synů, pocho-
pitelně. 

zvířátka
Zvířata mám velmi rád 
a to je ten důvod, proč 
doma nemám žádné, při 
mém stylu života by trpě-
ly i rybičky.

hmota nebo duch? 
Duch. 

Medailónek

Daniel Hodek
čSSD

„Je mi 42 let,  mám dva  sy- 
ny. Ten starší se jmenuje 
Daniel (14), mladší je Ja-
kub (10). V mládí jsem stu- 
doval na Pražské konzer-
vatoři obor trubka, na kte-
rou dodnes celkem ob- 
stojně hraju. Od roku 1990 
podnikám na Praze 1. Od 
roku 2006 pracuji jako zá-
stupce starosty.“

1) Až se stanete starost(k)ou, jaké tři programové body splníte nejdřív?  2) Co jste měl(a) dnes k obědu? 
3) Čí fotografii nosíte v peněžence (čí fotografie tam patří)? 4) Jaké máte doma zvíře? 5) Hmota nebo duch?
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tři body
- Omezení hluku z provo-
zoven.
- Čistější chodníky a vo-
zovky.
- Větší pocit bezpečí pro 
lidi z Prahy 1.

oběd
K obědu jsem měl buch-
tičky se šodó ve škol-
ní jídelně. Pravidelně to-
tiž sleduji, jak se stravují 
žáci ve školách Prahy 1. 

Fotka v peněžence
Fotky nosím v elektro-
nickém diáři, vejde se 
jich tam více. Mám tam 
celou rodinu.

zvířátka
Kvůli alergiím dětí bohu-
žel doma nemáme žádná 
zvířata.

hmota nebo duch?
Duch vítězí nad hmotou, 
ale i ta je někdy potřebná. 

Medailónek

Filip Dvořák
oDS

Úřadující starosta, je mu 
44 let. Ve funkci nahradil 
Petra Hejmu, který byl lo-
ni nečekaně odvolán. Fi-
lip Dvořák je vystudovaný 
stavař, pracuje jako po-
radce. Do roku 2002 byl 
radním na pražské rad-
nici, pak v dozorčí radě 
Budvaru. Podnikatel v re-
alitách (Krkonoše).

tři body
a) Vývoj žijícího, kvalit-
ního a fungujícího středu. 
Ne turistický skanzen.
b) Zastavit exodus oby-
vatelstva.
c) Ozdravení centra měs-
ta, zelené a kvalitní par-
ky. Lepší využití řeky Vl-
tavy.

oběd
Co je to? Jak se najde čas 
na takovou aktivitu?

Fotka v peněžence
V peněžence mám foto-
grafii mé krásné životní 
partnerky.

zvířátka
Nevěřím, že chovat zví-
řata v centru města je hu-
mánní. Zvířata si zaslouží 
volnost a přírodní prostor. 

hmota nebo duch?
Hmota s kreativním du-
chem.

 RobeRT voTický
SuveRénní volba 

Medailónek
„Mám dlouholetou zkuše-
nost ze života v Londýně 
a rád bych tuto zkušenost 
nabídl rodnému městu,“
napsal Staroměstským no-
vinám pan Votický. Je ar-
chitektem a šéfem praž-
ské pobočky firmy Lewis 
a Hickey. Je vzdělán na 
třech evropských univer-
zitách.

volBy 2010 Žiju  tam, kde je moje urna Koho?

tři body
- Chci více zeleně, parků  
a čistoty na Praze 1, klid, 
bezpečí a dobrou občan-
skou vybavenost.
- Praha 1 patří jejím oby-
vatelům - rezidentům, 
politici mají pracovat pro 
obecní blaho.
- Praha 1 patří Všem je-
jím obyvatelům stejně. 
Sociální soudržnost a so-
lidarita je podmínkou pro 
zdravou obec.

oběd
V ulici Karolíny Světlé 
jsem měl fazolové lusky.

Fotka v peněžence
Anežka Česká, Karel IV., 
J. A. Komenský, Božena 
Němcová, František Pa-
lacký, Ema Destinnová, 
T. G. Masaryk. Proto je 
má peněženka tak naditá.

zvířátka
Zvířat mám doma hned 

několik - od dvou až po 
osminohé celou škálu. 
Nezabíjím totiž ani mra-
vence ani pavouky. 

hmota nebo duch?
Rovnováha obou těch-
to základních prvků bytí. 
To je prostý ontologický 
princip metafyziky by-
tostného aktu, založený 
právě na harmonicko- 
dynamickém napětí mezi 
substancí a esencí.

Medailónek

Daniel Solis
Zelená PRaha ReZiDenTi

Narozen 24. května 1968 
v Praze. V letech 1982 až 
1989 žil v emigraci v Ra-
kousku a Belgii. Pravi-
delně navštěvoval Jižní 
Ameriku, kde bojoval za 
záchranu deštných pra-
lesů a domorodců. Hovo-
ří plynně pěti cizími jazy-
ky: španělsky, francouz-
sky, německy, anglicky  
a nizozemsky.

tři body
a) Prosazovat v politic-
ké práci vší silou tradič-
ní, avšak dnes opomíjené 
ctnosti, jako jsou: 
Jednat v obecném zá-
jmu, skromnost, čestnost 
a pravdivost.
b) Chránit historickou 
část Prahy před jakými-
koliv nevhodnými ko-
merčními zásahy.
c) Citelně zdanit ty vlast-
níky domů, kteří více než 

půl roku své byty nepro-
najímají a tím vylidňu-
jí Malou Stranu a zdraží 
byty. Do centra Prahy se 
musí vrátit život, patří 
obyčejným lidem.

oběd
Svíčkovou s brusinkami.

Fotka v peněžence
V peněžence nosím foto-
grafii ženy, kterou mám 
velmi rád.

zvířátka
Mám psíka, bohužel jen 
plyšového.

hmota nebo duch?
Duch.

Medailónek

Jindřich Jenček
koRuna čeSká

„Jsem Ing. Jindřich Jen-
ček, narozen v Jirkově, 
okres Chomutov. Dříve 
provozní ekonom v TOSu 
Hostivař, CKM Praha, 
1968 emigrace do Ra-
kouska a Německa. 1990 
návrat do Prahy. V dů-
chodu. Rád bych přispěl 
k tomu, aby se i práce 
administrativy v městské 
části radikálně zlepšila.“

tři body
Za prvé: Hospodaření 
radnice, které bude vy-
rovnané a naprosto trans-
parentní 
Za druhé: Lepší služby 
pro seniory. 
Za třetí: Řešení drogové 
problematiky a také bez-
domovectví.

oběd
Studený toust rychle sně-
zený u počítače.  Určitě si 

to ale vynahradím kvalit-
ní a klidnou večeří. 

Fotka v peněžence
Svoji. Dokonce tři. Jsou 
však zastrčené a přichází 
na řadu u úředních oký-
nek. 
Na „titulní straně“ mám 
fotku svého přítele. Po-
hled do peněženky bývá 
někdy spíše smutný, jeho 
fotka mi vždycky zvedne 
náladu. 

zvířátka 
Kočku Kiu, kterou má  
u sebe můj přítel. Odpo- 
ledne mi od něj přišla 
fotka koťátka, prý aby 
se Kia doma necítila osa-
měle. Teď je můj přítel 
zrovna na cestě za mnou. 
Pevně doufám, že až do-
razí, ukáže se, že to byl  
s koťátkem jen velký fór!
 
hmota nebo duch?
Oduševnělá hmota.

Medailónek

Jana Pařízková
věci veřeJné

Jana Pařízková, 26 let, vy-
studovala sociologii a so-
ciální politiku na Karlově 
Univerzitě. Od roku 2006  
je zastupitelkou Prahy 1 
za stranu Věci veřejné  
a členkou Výboru pro so-
ciální věci, zdravotnictví  
a protidrogovou proble-
matiku. Kandiduje do za-
stupitelstva Prahy 1 i do 
magistrátu v 1. obvodě. 

StAroStA Filip Dvořák pro 
svou zálibu ve velkých  
úklidech proslul pod přez-
dívkou Mr. Košťátko.

22%
Hmota nebo duch?

kandidátů na starostu Pra- 
hy 1 dává přednost duchu 
před hmotou. 78 % neví. 
0 % je jen pro hmotu.
Pouhých 22 % kandidá-
tů chová domácí zvíře. 
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osledníHo kandidáta 
do tuctu jsme nese-
hnali, takže se může-

me jen dohadovat, co měl 
dnes k obědu a zda má 
raději ducha, než hmotu. 
Natož co nabízí za hesla.
Strana Pražané pro Pra-
hu, kde je na prvním mís-
tě kandidátky, nemá we-

bové stránky. Když si 
zadáte do Googlu jméno 
František Vaňásek, vy-
koukne na vás rada Va-
cátko.
Volali jsme tedy na radni-
ci (tel.: 800 111 333), kde 
nám ochotný pan Ruč-
ka sdělil, že osobní infor-
mace o kandidátech ne-

může prozrazovat. Tím 
ještě více vybičoval naši 
zvědavost. Nechali jsme 
tedy kontakt do redakce, 
aby se pan Vaňásek ozval 
sám, a pátrali dál.
Pak jsme na Googlu ob-
jevili fotostudio (na Sta-
rém Městě), kde bylo 
uvedeno jméno někoho, 

kdo se  jmenoval stejně, 
jako náš kandidát. tele-
fony ale nikdo nebral. 
Zavolali jsme tedy na tu-
též adresu do obchodu 
s hračkami, kde však na-
šeho kandidáta nikdo ne-
znal. 
Takže víme kulový. Ozve 
se pan Vaňásek?

tři body
a) Bránit úniku finanč-
ních prostředků na po-
chybné projekty.
b) Uplatnit zákonný po-
stup proti těm majitelům, 
nejen památkově chráně-
ných nemovitostí, kteří 
tyto objekty úmyslně ne-
chávají chátrat ze speku-
lativních důvodů. 
c) Dokončit rekonstrukci 
nemocnice Na Františku 
a zabránit její privatizaci 

přeměnou na hotel nebo 
jiné komerční využití.

oběd 
Filé s bramborem a tatar-
kou z domácí kuchyně. 

Fotka v peněžence
Žádnou, své blízké nosím 
v srdci a v mysli.
 
zvířátka
Před lety jsme měli  fenku, 
křížence bez rodokmenu, 

darovanou a dovezenou 
od přátel z USA.
Kvůli karanténě strávila 
asi měsíc v New Yorku 
na letišti. Poté, co nás ve 
věku 13 let opustila, už 
raději žádné zvíře ne-
chceme. I pro malého psa 
je v centru města těžké 
živobytí. 

hmota nebo duch?
Obojí v dokonale vyvá-
žené formě. 

Medailónek

Michal Vostřez
iniciaTiva občanů

„V Zastupitelstvu MČ jsem 
již působil v letech 1990 
- 1994 a v letech 1998 - 
2002. Jako režisér jsem  
pro Českou televizi nato-
čil srovnávací publicistic-
ké dokumenty m.j. o pro-
blémech zdravotnictví ve 
vztahu k Praze 1. Naše 
strana sdružuje většinou 
nezávislé členy.“

kde najdu na Starém měStě Svou volební míStnoSt

tři body
1) Náklady na bydlení  
v nájemních bytech (také 
bydlím v domě u maji-
tele). Pro důchodce nebo 
nízkopříjmové rodiny je 
už obtížné zaplatit tyto 
náklady. 
Zastavit růst nájemného 
alespoň v obecních by-
tech a vybudování domů 
s pečovatelskou službou.
2) Bezpečnost na ulicích. 
I když má každý obyvatel 

„svého“ strážníka měst-
ské policie, hlídky státní 
policie není vidět.
3) Dalším (i když ne po-
sledním) problémem je 
čistota ulic a péče o ze-
leň. Je tu patrný posun  
k lepšímu, ale stále lze 
hodně zlepšovat.

oběd
Vepřový plátek na hou-
bách s těstovinami v jí-
delně na Ovocném trhu. 

Fotka v peněžence
Fotografii manžela.
 
zvířátka
Měla jsem více než 30 
let (postupně) tři pejsky. 
Nyní nemohu vytvořit pro 
psa vhodné podmínky.

hmota nebo duch?
Důležité jsou obě složky. 
„Čistý“ duch je bezmoc-
ný, ale to platí  i  pro „čis-
tou“ hmotu.

Medailónek

Stanislava Dvořáková 
kSčm

„Narodila jsem se na Pra-
ze 1 a celou dobu tu žiji. 
Místní problematiku tedy 
velmi dobře znám. Pra-
cuji v Národní knihovně 
ČR. Jedno volební ob-
dobí jsem pracovala jako 
zastupitelka MČ Praha 1 
za KSČM. Jsem vdaná  
a starám se o nemohoucí 
maminku.“

máte 35 hlasů
* Každý volič má k dispozici až 35 hlasů. Chcete-li 
podpořit jen jedinou stranu, zaškrtněte kandidátku 
jako celek a tím jí dáte všech 35 hlasů. Další mož-
ností je dát po jednom hlasu až 35 kandidátům, kte-
ří mohou být z různých stran. 

Jak někoho nezvolit
* Pokud by vám nevyhovoval některý z kandidátů 
vaší oblíbené strany, zaškrtněte všechny její ostatní 
kandidáty a se zbylým hlasem naložte podle uváže-
ní - můžete ho i nevyužít.

Jak rozprostřít svou přízeň
* Lze také zaškrtnout celou kandidátku a ještě dát 
hlasy jednotlivým kandidátům z jiných stran. O tyto 
hlasy se pak zmenšuje počet hlasů pro celou kandi-
dátku, a to tak, že zezdola.

Pořadí neměňte, nebo jste neplatný
* Nelze zaškrtnout celou kandidátku a v ní měnit 
pořadí kandidátů. Pak je hlas neplatný.

Co byste měli vědět, 
než pujdete k urně
nejčastější otázka: Mohu zaškrtnou pouze jed-
noho kandidáta a ne celou stranu?
odpověď: Ano, ale 34 hlasů přijde vniveč. 
 

1. Akademie věd ČR, Národní 5. 2. ZŠ, Uhelný trh 3. SPŠ dopravní, Masná 18. 4. Ne-
mocnice Na Františku, Kozí 25. 5. Veselá škola, Soukenická 10 a 20. 6. ZŠ a gym. 
J. G. Jarkovského, Truhlářská, vchod Zlatnická 13. Podrobnější přehled najdete na www.
praha1.cz. Na celé Praze 1 je 28 okrsků, z nichž některé mají urnu mimo své hranice.

1

2

4

5
3

6

František Vaňásek
PRažané PRo PRahu

Jak jsme pátrali po panu Vaňáskovi
P
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Drakiáda pod Petřínem

Děti a Draky s sebou, když nemáte, půjčíme. Drakiáda se 
koná v sobotu  9. října ve 14 h za každého počasí v zahradách 
Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského. 

9. října, sobota 
Nemocnice 
pod Petřínem

Adresa: Nemocnice pod Petřínem, Vlašská 36, Malá Strana. Doprava: Tramvaj 12, 20, 22, 
stanice Malostranské náměstí, pak autobus 292, stanice Nemocnice pod Petřínem.

Srdečně zve 

Petr burgr

Glosa
Důchodci 
chtějí být 

on-line víc, 
než si myslíte

oje babička se neze-
ptá, tak se ptám já. 
Chodíme ji navště-

vovat do Domu s pečova-
telskou službou Týnská, 
kde teď žije. Aby s námi 
mohla být, i když u ní ne-
jsme, pořídili jsme jí note-
book s přípojením na inter-
net.
Babička není žádný počí-
tačový mág, umí napsat  
a poslat e-mail, případně se 
připojit na Skype. Když na 
ní vyhrknete: „Entr!“, ne-
lekne se, ví.
Dům s pečovatelskou služ-
bou nedává možnost sou-
kromého připojení na in-
ternet. Prý proto, že „wi-fi 
by důchodci stejně nevyu-
žívali“. 
A tak to musíme babičce 
platit. Přitom vím, že zaří-
dit takové připojení je zá-
ležitostí jediného dne, a za 
stejnou cenu může být při-
pojen celý dům.

M

Jiří Kučera ml. 
Architekt, 
kandiduje 
za TOP 09. 

Poděkování Oldřichu Lomeckému
Dr. Jiří Kučera
Staroměstský prak-
tický lékař a ob-
čan Malé Strany

inzerce

porty, hry, zábavy, vy-
cházky. Vždy se v Če-
chách takto žilo v měs-

tečkách i vesnicích. Ve vel-
kých městech si lidé k sobě 
nacházejí cestu obtížněji.
Jistotou pro mnohé občany 
Prahy 1, sportovní kluby 
i taneční a hudební tělesa je 
člověk na svém místě, ředi-
tel Tyršova domu a 1. místo- 
starosta Sokola Ing. Oldřich 
Lomecký.
Kromě organizačně i eko-
nomicky náročné práce pro 
Sokol (v Čechách i ve světě) 
pomáhá pan Lomecký lidem 
a spolkům Prahy 1. 
Podporuje různá vystoupe-
ní, cvičení, plavání, kurzy, 
přednášky, debaty, kulturně 
společenské akce, bály a to 
nad rámec svých povinností. 
Je oporou pro mnohé spolky 
a sdružení Prahy 1, většinou 
z Malé Strany, kde má i svůj 
domov. 
Umožňuje svým vlivem ko-
nání akcí pro občany - zlep-
šuje velmi kvalitu života  
v centru města.
Vzpomeňme na akce a sou-
těže pro děti a mládež nejen 
veřejně „sokolní“. Opako-
vaně v posledních letech za-

s

jišťované zázemí pro konfe-
rence a slavnosti pořádané 
několika spolky a jednotliv-
ci - Kampu Střed Světa! 
Dále pro divadelní festiva-
ly a hudební vystoupení, 
bál Malostranských novin 
s úžasnou řečí na podporu 
občanského života (vlaste-
neckých bálů) povzbuzující 
stovky přítomných starších  

i mladších. Nebýt jeho pří-
stupu k podpoře Prahy 1  
i okolí, mnohé by se zde ne-
konalo a lidem by se tu nelí-
bilo a chtěli by pryč!
Jde přeci o to, by se lidem 
zde dobře žilo, vychováva-
li děti, pracovali i podnikali.
Vše souvisí se vším a po-
slední léta  právě na příkladu 
Oldřicha Lomeckého uka-

zují, že lze mnohé  skloubit 
s četnými pracovními po-
vinnostmi i rodinou.
Já osobně znám již dlouho 
jeho počiny a mohu prohlá-
sit, že je skvělé, že takový-
to člověk kandiduje v čele 
nové nezprofanované stra-
ny TOP 09 na post starosty 
Prahy 1.

Září 2010  

ing. olDřich lomecký, ředitel Tyršova domu a 1. místostarosta České obce sokolské. 

Sloupek

Zmizelé ulice
dyž se u nás doma řeklo 
„jde se do Prahy“, mys-
lelo se tím okolí Staro-

městského náměstí a náměstí 
Václavského. 
Návštěva „Prahy“ byla vždy 
spojena s nákupy různého 
zboží v obchodech, které mě-
ly zvláštní názvy.  
Jednomu se říkalo „Kazový“, 
což byl obchod s látkami na 
rohu Národní a Jungman-
novy. Teď je tam banka.
Jiný obchod s látkami se 
jmenoval „Vadový“ a stál na 
konci Melantrichovy ulice 
u Staroměstského náměstí. 
Dnes tu najdete prodejnu 
skla. Jak originální, že? 
Zvláštní sorta byla ulice  
V kotcích. Tvořily ji dvě sou-
vislé řady pultů otočené lí-
cem do středu. Tam se snad 
koupilo všechno. Ale pře-
devším vyřazené zboží z ar-
mády. Deky, svetry, ponož-
ky, čepice, opasky, zbyt-
ky kůže. Něco pamatovalo  
i wehrmacht. Lidí plno, kap-
sářů málo, vše bylo levné  
a tak nějak pražské. 
Dnes je ulička V kotcích ve-
směs prázdná a je to dobře. 
Prodírat se mezi asijskými 
prodejci a pak zjistit, že jste 
přišli o peněženku, to není 
nic příjemného.      Září 2010

K

Petr Burgr 
Místopředseda 
Sdružení občanů  
a přátel Malé  
Strany a Hradčan
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Nové zprávy
ze Starého Města

NáPrstkova 12 - V gale-
rii Jedné věci si můžete 
do 20. září prohlédnout 
unikátní výstavu všech 
kreslířů Rychlých šípů. 
Výstava se koná k 70. 
výročí vydání knihy Zá-
hada hlavolamu.

Rychlé šípy  
v Jedné věci

tomáš Baťa: * 17. září 1914.
Syn zakladatele slavné továr-
ny na boty. Slavný obchod na 
Václavském náměstí. † 2008.  

Kalendárium 
Starého Města

EsKymo WElzl
polárník

eskymo Welzl: † 19. září 
1948. Český cestovatel, esky-
mácký náčelník. Autor hesla: 
Prondeš, neprondeš. Zemřel 
v Kanadě. Narodil se 1868.

Tomáš Baťa  
syn táty bot

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. Oz-
věte 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.
PoRtRét podle přání
namaluji libovol. techni-
kou. 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 Alpinningu 
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.
homeoPatická or-
dinace, Šeříková 10, vo- 

lejte na tel.: 737 252 398. 
Objednání nutné. 
FenG Shui přednášky, 
kurzy, semináře. Národ-
ní 25, Praha 1. Přihláš-
ky na 602 556 479, www.
byu.cz.
kdo PoRadÍ silnému 
kuřákovi (min. 60 den-
ně), jak přestat kouřit? 
Napište na e-mail: ubu@
novinypraha.cz. 

BiBLe, co doopravdy ří-
ká? Nabízím zdarma a bez 
závazku. Volejte na telefon: 
775 151 875.

Ruzné

Oslava místa u mostu, kde 
stál sloup svatého Václava

PáTeR Vladimír 
Kelnar.

zde stál sloup sv. 
Václava. Most byl 
původně dřevěný.

Pamětní deska bude odhalena v pondělí 27. září ve 14 h  
u Staroměstské mostecké věže na Křižovnickém náměstí. 

SlouP dnes zdobí 
roh kostela svatého 
Františka z Assisi. SvaTý václav patron České země č.1.

RozhoVoR Staroměst-
ských novin s páterem 
Vladimírem kelnarem. 
Proč stával svatováclav-
ský sloup uprostřed cesty 
na Karlův most?
„Sloup označoval mís- 
to, kde se stal zázrak. Když 
tudy vezli na voze tělo 

svatého Václava (v roce
935, někdy se uvádí 929, 
pozn. red.), nešlo projet,
protože bylo příliš mno- 
ho vody. Pak se stal náh-
le zázrak a voda klesla.“
Je známo, kdy tento sloup 
postavili?
„Víme pouze, že to bylo 

v době před vládou Karla 
IV. Tehdy tedy ještě ne-
stál Karlův most, ani Ju-
ditin. Na jeho místě stál 
jiný, který byl zřejmě 
dřevěný.“
Jde o tentýž sloup, kte-
rý dnes vidíme na rohu 
Křižovnického náměstí?

„Kdepak, ten už neexistu-
je, ani nevíme, jak přesně 
vypadal. Druhý pak stál 
vedle bývalé celnice (viz 
obrázek), až ten třetí dnes 
zdobí roh kostela.“

Vladimír Kelnar je viká-
řem týnské farnosti.
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Proč byl 
Václav svatý
« «

Někteří historikové tvrdí, 
že Boleslav (bratr a vrah) 
a Václav byli jedna osoba.

Víte, že...

a prabábu všeho sva-
tého v českých ze-
mích je považována 

svatá Ludmila. O tom, 
že věřit v jednoho boha 
je fajn, ji přesvědčil pan 
Ivan, poustevník, co žil  
v jeskyni s laní tam, kde 
je dnes Karlštejn.
Václav byl vnuk Ludmi-
ly. Jeho matka se jmeno-
vala Drahomíra. Ty ženy 
se nesnášely ze tří důvo-
dů: náboženství, podří-
zenost Němcům a kdo 
vlastně bude vychovávat 
Václava. 
Chvíli to vypadalo na re-
mízu, ale pak nechala 
Drahomíra Ludmilu uškr-
tit dvěma Vikingy. 
Václava vyzdvihl na pie-
destal patrona Karel IV.

Z
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Vybubnovali si rekord

neJSTaRší a nejmladší bubeníci: paní Grigorová, 
paní Pochmanová a malý Daniel Hliboký (s paličkou).

desítky lidí si zahrály 
Ódu na radost na plas-
tové rytmické trubky.
Více než 80  návštěvníků
všech generací si v neděli 
5. září zahrálo v paláci 
Žofín Ódu na radost.
Každý účastník dostal 
jednu z rytmických tru- 
bek, tzv.  boomwhackers, 
které jsou laděné do tónů 
podle barev a délky.
Trubkou se uhodí o dlaň 
a tak vzniká tón. Účast-
níci netradiční akce s ná-

zvem Vybubnujme si ra-
dost se tak zapsali do čes-
ké knihy rekordů.
Nejmladším bubeníkem 
se stal teprve dvouletý 
Daniel Hliboký. Nejstar- 
ší účastnicí byla osmde-
sátišestiletá Božena Gri- 
gorová, která se natajila 
tím, že je společným bub-
nováním nadšena. 
Akci pro seniory a jejich 
rodiny připravil Original 
Rhythm Team za podpo-
ry Městské části Praha 1.

Začal školní rok

Pštrosova -  Starosta Filip
Dvořák s manželkou od- 
vádí 1. září syna do Ma- 
teřské školy Pštrosova.
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Rozhlédněme se a najděme ty, 
kteří potřebují naší pomoc

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

našem 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.
Má to jednu výhodu: Lze snad-
no 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

inzerce

Veršovaný 
horospkop

10

Panna (23.8.-22.9) 
U sousoší Husa
políbí tě musa.

váhy (23.9.-23.10.)  
Hrozí 

halucinace v Kozí.
štír (24.10.-22.11.) 

Na ulici Železná 
řekne ti pes, že tě zná.  

střelec (23.11. 21.12.) 
Všechno v Rybné 

bude chybné. 
kozoroh (22.12.-20.1.) 

Vyhýbej se Můstku 
nebo spolkneš zuby.
voNdář (21.1.-20.2.) 
Na nábřeží Smetany 
najdeš čtyři Smetany.  

ryby (21.2.-20.3.)
V ulici Husova 

bafne na tě „Hu!” sova. 
beraN (21.3.-20.4.) 

V ulici Řetězová 
reakce bude řetězová. 

býk (21.4. -21.5) 
V ulici Kožné

všechno je možné. 
 blížeNci (25.5.-21.6.) 

V ulici Průchodní 
dostaneš pruh od ní.

rak (22.6-22.7) 
Na náměstí Palacha

kůň se změní v valacha
lev (23.7. - 22.8.) 

U Týnského chrámu
poznáš vlastní mámu. 

Již druhý rok můžete na kampě a následně večer v Michnově pa-
láci nasát jedinečnou atmosféru Horňáckých slavností, které se již 
dlouhá desetiletí konají v půlce léta na Hůrce ve Velké nad Veličkou.  
 
Program začíná v parku na kampě ve 14:00 sklizní „malostranského vína“. Po 
celé odpoledne bude probíhat ochutnávka burčáků a vín předních vinařů z Moravy  
a Čech, kteří přivezou i domácí klobásky a slivovici.
odpoledním programem, kdy je vstup volný, vás budou provázet vystoupe-
ní muzikantů a tanečníků z Horňácka. Pro děti jsou připraveny různé hry a vý-
tvarný program v Komunitním centru Kampa. Součástí akce bude výstava vel-
koformátových fotografií z oblasti Horňácka. Večer vám zpříjemní horňácké 
cimbálovky v Michnově paláci až do nočních hodin.
  
PRoGRam: 18. září 14 - 19 h park kampa, 19.30 - 02 h michnův palác 
(Tyršův dům). hrají: Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče a další.

záštitu nad akcí převzali: senátorka Alena Venhodová, senátor Karel Schwarzen-
berg, starosta MČ Praha 1 Filip Dvořák, místopředseda SOPMSH Petr Burgr
Pořádají: KC Kampa, Biograf - Letní poloha, kavárna Mlýnská,TURAS, Muzikanti z Kampy, Agentura 
Antonína Vrby z Horňácka. Za pomoci ČOS Sokola, Městské policie Praha l, SOPMSH, Staroměstských novin 
a Malostranských novin.  Předprodej vstupenek do Michnova paláce: Kavárna Mlýnská /vchod z parku 
Kampa, od mostu Legií/ - denně  18 - 20 hod. Vstupenky také v den akce v Michnově paláci. Rezervace  
- 777 313 374. Více informací: Martin Kotas - 608 444 490, www.malostranskevinobrani.cz

Dovolujeme si vás pozvat na Dozvuky Horňáckých 
slavností - Druhé malostranské vinobraní. 
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Jak se z chudého děvčete stala paní hoteliérová
Jiřina Sedláčková, herečka

Slavné ženy Starého Města

hrála role dívek, kte-
ré přes různé ústrky 
dobudou štěstí a bo-

hatství. Přesně to se jí 
podařilo v životě.
Klíčoví muži jejího ži- 
vota byli tito tři: herec 
Oldřich Nový, který s ní 
hrával ve filmech a pak 
ji zaměstnal ve svém di-

vadle. Režisér Martin 
Frič, který ji obsazoval 
do filmů (Eva tropí hlou-
posti). A pak manžel. 
Ještě za války se provdala 
za hoteliéra Jaroslava 
Brandejse, který vlastnil 
známý hotel Esplanade. 
Po svatbě Jiřina přestala 
hrát a věnovala se hotelu.

inzerce

Prožila život jako z filmu (1914 - 2002).

divadlo - So 25. 9. v 12 h - DiVADÉLKO 
ROMANeTO : JAK ŠeL PeJSeK DO ŠKOLY 
- Pizzerie Rugantino, Klimentská 40. Před 
pohádkou od 11 h mohou děti upéct pizzu. 

olDřich nový, 
herec

maRTin FRič, 
režisér

J. bRanDeJS,
hoteliér

Co nového 
za vodou

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

K
Kulturní nástěnka SN

divadlo - St 29. 9. v 19 h - KUPeC BeNÁT-
SKÝ - Stavovské divadlo, Ovocný trh 6, Praha 
1, tel.: 224 901 448 - Slavná Shakespearova 
hra v režii M. Čičváka. 

HudBa - St 29. 9. a út 12. 10. v 20 h - HRA 
MARTiNA KOMÁRKA: STARÝ NÁCeK - 
Roxy / NoD, Dlouhá 33. Hraje: D. Matásek  
Režie: M.Učík (Bohnická divadelní společnost). 

divadlo - So 2. 10. v 15 a 18 h veřejná 
generálka, ne 3. 10. v 18 h premiéra, dále 
so 9. 10. v 15 h a 18 h -  BROUČCi - Minor, 
Vodičkova 6 - Volně podle Karafiáta.

[ [

návod: V každém řádku 
i sloupci musí být součet 
vždy přesně šest. 

Nenároční Líní

K
Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku, kde to je?
otázka: Budova na obrázku lehla 
popelem v roce 1901. Dnes je na jejím 
místě ministerstvo. Víte které?
vaše odpovědi: redakce@staromestske-
noviny.eu. minule: Kohout z orloje
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Sudoku pro 
nenáročné

váhy (23.9.-23.10.): Vesmír-
né siločáry teď vibrují ve váš 
prospěch. Dočkáte se nejen 
velmi radostného setkání, ale 
hlavně vám bude přát štěstí.  
Nesázejte však, protože tady 
není řeč o penězích.

Horoskop«

«

HudBa - Čt 7. 10. v 21 h - B5 - Blues Sklep,
Liliová 10, tel.: 774 624 677 - Koncert stylové 
kapely, která se hlásí k bluesovým kořenům 
s prvky funky a jazzu.

divadlo - St So 9. 10. v 19 h - KAŽDÝ ROK 
Ve STeJNOU DOBU - Divadlo Bez zábradlí, 
Jungmannova 31- Osudová láska dvou 
zadaných. Hrají: V. Freimanová, Z. Žák.

divadlo - Ne 10. v 19 h - ČeSKÁ PORNO-
GRAFie - Divadlo Na zábradlí, Anenské n. 5 
- Podle novely Petry Hůlové. Hrají: Zdena 
Hadrbolcová, eva Salzmannová a další.

HudBa - Po 11. 10. v 21 h - ORiGiNÁLNÍ 
PRAŽSKÝ SYNKOPiCKÝ ORCHeSTR - 
Blues Sklep, Liliová 10, Raný americký jazz, 
blues a taneční hudba 20. let. 

Pište si tyto
noviny sami. Články

redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

kam zmizeLa busta
Jana Wericha? 
Malostranské noviny se 
vydaly po vychladlé sto- 
pě artefaktu, který se zá- 
hadně ztratil při povod-
ních. O výsledku tohoto 
napínavého pátrání se do-
čtete v novém vydání.

2. PRažSKé KozoBRaní -
aneb Sousedské setkání na 
Kozím plácku. Kdy: V sobotu 
18. září od 13 do 18 h. Hrají: 
Pražský pouťový orchestr, Dívčí 
šraml, soubor Villanella, Dětská 
opera Praha, Patrola Šlapeto. 
uvádí: Lukáš Fišer. co to bude:
Dětské soutěže, ZOO koutek 
pro děti, prodej kozího mléka.

K
Chci být v této rubrice: 777 556 578

divadlo - DeTeKTOR LŽi
Aby se Naděžda Petrovna do-
zvěděla, kde její manžel schoval 
peníze, pozve domů hypnoti-
zéra. Manžel však v „transu“ 
sdělí i svá další tajemství a za-
čnou se dít věci... Kdy: Út 5. 
a út 12. října v 19. 30 h. Kde: 
Spolek Kašpar, Celetná 17, 
Praha 1, tel.: 222 326 843

Benefiční akce 
pro studio oáza 

PRoGRam:
13 h - PRincezna na 
hRášku (Renáta Kubi-
šová, Jana Paulová) 
14 h - dRačÍ Pohád-
ky (Jarmila Enochová, 
divadlo Rolnička)
15 h - Rokec a žužu 

(Magdalena a Vojta Duř-
tovi)
16 h  - žonGLéRSká 
šou (žonglují skvělí bra-
tři V tricku)
17 h  - SnÍtka  (Anič-
ka Duchaňová, divadlo 
Letadýlko)
18 h - VeRniSáž vý-
stavy fotografií a obrazů 
Studia oáza, umělec-
kého centra pro lidi s men-

RozPuStiLý čtVRtek, Kdy: 24. září, 
Kde: Na Kampě (pod Karlovým mostem)

tálním postižením  uve-
de Olga Kurzová, ředitel-
ka studia Oáza). Hrají: LE 
ČHAVENDAR
20 h - BenGáLštÍ 
tyGři a BenGáLSké
ohnĚ 
(skvělí bratři V tricku)
20. 30 h - iVan hLaS 
Trio (koncert)
Po setmění: maRta, 
co VÍ, co Vám PoVÍ 
kaRta (Monika Žáko-
vá) Kypré ručky Martič-
ky, zamíchaj vám kartič-
ky! A k tomu selátko gri-
lované!

Přijďte, bude legrace!

Šachový 
turnaj 

seNiorů
Centrum sociální a ošetřo-
vatelské pomoci Praha 5 ve 
spolupráci s Šachovým klu-
bem Smíchov zvou na XII. 
ročník mezinárodního ša-
chového turnaje seniorů: 
SenioR-ka 2010

kdy: 25. září od 8 do 17 h. 
kde:  Zasedací síň Úřadu 
Městské části Praha 5. Při-
hlášky: Eva Krčmářová, tel.: 
257 318 995, 775 778 001, e-
mail: csop5@volny.cz

Hraje se na 7 kol, 2 x 20 min. 
Ženy narozené do 1. 1: 1960, 
muži narození do 1. 1. 1950.



Příští číslo vychází
 13. října (středa)

O bezhlavém templáři

Oblíbený mazlíček v do- 
mácnostech na Starém 
Městě. Morče je nená-
ročné, žere zrní. Dožívá 
se až pěti let.

Staroměstský 
atlas zvířat

Posílejte fotky zvířat na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu

morče domácí

Modré okénko 
dnes získává...

víTe o něKom ze svého 
okolí, kdo by si zasloužil 
Modré okénko, nebo při-
nejmenším poděkovat?
Napište to na známou ad-
resu: redakce@staromest-
skenoviny.eu. Děkujeme.

Proč: Za to, 
že věnuje 
policajtovi
Bohoušovi 
obušek. 

Jan cieSlaR 
historik a politolog

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.
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SN už i v Brně!
Staroměstské noviny jsou nově ke čtení i v Brně 

v kavárně Vladimíra menšíka, Veselá 3. Pro 
výtisk též volejte pana m. cibulku 777 122 009.

atrně nejznámější 
pražské strašidlo je 
bezhlavý templář, 
který se zpravidla 

zjevuje v ulicích Starého 
Města. 
Jezdívá na bílém koni, je- 
muž z nozder šlehají jis- 
kry, a drží svou hlavu 
pod paží. Občas však rytíř 
koně opustí a zajde do ně-
které hospůdky na pivo. 

Podle jedné pověsti byl 
tento templář popraven za 
zpustlý život v klášteře 
svatého Vavřince, a proto- 
že umřel nesmířen s Bo-
hem, musí už bezmála 
700 let strašit v Lilio-
vé ulici. Vysvobodit ho 
může prý jen ten, kdo jeho 
vlastním mečem probod-
ne jeho koně. 
Když se pak z historic-
kých prostor kláštera sta-
lo skladiště papíru, rytíř 
se patrně urazil a přestal 
se zjevovat. 
Pravděpodobnější však je 
pověst, podle níž byl rytíř 
popraven jako mistr praž-
ského templářského řádu 
počátkem 14. století. 

Tehdy byl na Templáře či-
něn doslova hon, a všich-
ni byli zavíráni a popra-
vováni. Mistr však před 
svou popravou pravil, že 
po smrti zde zůstane, aby 
poukazoval na křivdy, 
které se v Čechách pácha-
jí. A jelikož k těm dochá-
zí neustále, musí se i on 
zjevovat až do dnešních 
dnů. Přes den spí v domě 
v Templové ulici a za nocí 

se projíždí uličkami mezi 
Celetnou a Dlouhou. 
Po celá staletí jezdíval na-
sucho, ale jednou se roz-
hodl, že si zajde na pivo 

do hospody poblíž Ungel-
tu. Hosté se zvedli, utekli 
a rytíř začal nedůstojně po 
hostech dopíjet pivo. Je-
likož měl ale hlavu v ru-
kou místo na krku, pivo 

jím protékalo a krčmářo-
va dcera Juliána pak mu-
sela louže uklízet. 

Tak rytíři poradila, ať si 
dá hlavu raději zpátky na 
krk a donesla mu čerstvé 
pivo. Když to hosté viděli, 
přestali se bát a chuť stra-
šidla na místní pivo slou-
žila pro hospodu dlouhá 
léta jako úplně nejlepší 
reklama. 

Filip jan zvolský
Muzeum pražských 
pověstí a strašidel, 

Mostecká 18 
www.muzeumpovesti.cz

Akademie věd, Národní 3, v knihovně, tel. 221 403 111. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3, tel. 608 149 042. 
Blues Sklep, Liliová 10, tel. 777 624 677.  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 ka-
várna 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 Ferdinanda, Opletalova 24, tel. 222 244 320. U Parlamentu, Valentinská 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. Antikvariát Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14, tel. 222 221 561. Restau-
race Konvikt, Bartolomějská 11, tel. 224 247 033. Bar Konírna, Anenská 11. Divadlo Na zábradlí, Anenské  náměstí 
5, tel. 222 868 868. Friends Coffee House, Palackého 7.  Galerie Nová síň, Voršilská 3, tel. 224 930 255.  A další....
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Odběrní místa Staroměstských novin (zdarma)

chcete se stát také odběrním místem? Volejte tel. č.: 777 556 578. Poplatek je 500 kč. inzerenti zdarma.

Dej si tu 
hlavu zpátky 

a uvidíš.
krčmářovic juliána

na protest zmizel

Pípa vítězství

P

osudná louže

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned tel. číslo: 
777 556 578 
nebo e-mail: inzerce@ 
staromestskenoviny.eu

S hrdostí 
oznamujeme, že

květinářství 
Winkler

rozváží  
Staroměstské noviny 
společně s květinami 

do celé Prahy 
i do celé republiky

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

liliová templová  ungelt

Stalo se 
před 100 lety

Rok 1910: Američanka 
Mary Jacobová spojila dva 
kapesníky, svázala stuhou 
a první podprsenka byla 
na světě. Svůj patent pro-
dala firmě  Warner Broth-
ers Corset za pár drob-
ných. Ta na něm vydělala 
300 milionů korun.

Vznikla první 
podprsenka


