
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny pro Staré a Nové Město, Josefov a okolí. Založeno v ordinaci r. 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 12 / roč. II
15. prosince 2011

 redakce@StaromeStSkenoviny.eu       tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 777 556 578     www.StaromeStSkenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

STAROMESTSKE
NOVINY

Veselé Vánoce a P. F. 2012

inzerce

Staroměstské 
servírky
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SERVÍRKA MICHAELA 
Havelková z námořnického 

restaurantu a baru Gurmán Flint 
(Křižovnická 12). V ruce drží chut-
nou jedenáctku Braník za 22 Kč. 

redakce@staromestskenoviny.eu

Miss 
příliv

inzerce@staromestskenoviny.eu

Novoroční 
sleva 20%
Tel.: 777 556 578

na všechny inzeráty

Dobrovol. platbu za výtisk 
Staroměstských novin

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

inzerce@staromestskenoviny.eu

Novoroční 
sleva 20%
Tel.: 777 556 578

na všechny inzeráty

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

Sn tricet

PLATBA 
SMS
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LAMAC SRDCI
VOJTA NAPRSTEK

ZALOŽIL
Muzeum
Pivovar
Klub turistů

Revolucionář
Indián
Vlastenec
Objevitel 
šicího stroje
Mecenáš

Klub dam
... A MNOHO dalších pok-
rokových skutků má ve štítě 
Vojta. O tom, jak učil české 
ženy vařit na plynu, čtěte 
na stranách 6 a 7.

První zpopel-
něný Čech

MUŽ, KTERÝ 
NAUČIL ŽENY 
VAŘIT! 

VOJTA NÁPRSTEK na titulní straně žertovného časopisu Paleček v roce 1881.

Odešel Jindřich 
Pavliš († 66), 

šéf Vojan. sadů

† 6. 12. 2011

O parky v celé 
Praze 1 se staral 
32 let. Dal práci 
mnoha lidem, 
kteří by ji jinak 
sehnali jen stěží. 
Byl vynikající za-
hradník, mece-
náš a především 
skvělý člověk. 
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STAROMESTSKE
Noviny pro Staré a Nové Město, Josefov a okolí. Založeno v ordinaci r. 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

STAROMESTSKE
Noviny pro Staré a Nové Město, Josefov a okolí. Založeno v ordinaci r. 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Ušetři až 35 % 
nákladů na energii!

Podrobnosti 
na str. 12

SN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMSza tyto noviny pošlete SMS

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS

Jako dobrovolnou platbu 

88     www.www.SStarometaromeSSttSSkenoviny.eukenoviny.eu     

Toto číslo vyšlo Toto číslo vyšlo 

10. 000 výtisků
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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2  Zpravy

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

Vzpomínka na 
pana Pavliše 

P rvní schůzku s panem 
Pavlišem jsme měli na 
jaře 2010 u něj ve skle-

níku ve Vojanových sadech. 
První článek, který na jeho 
popud vznikl, byl příběh Ma-
lostranského Otíka, jehož 
pan Pavliš zaměstnával jako 
zahradníka.
Jak tam tak sedíme a já si 
připravuji tu svoji synopsi, 
nakoukne do dveří jiný za-
hradník. „To je Ondřej, Fer-
do, novinář,“ říká pan Pavliš. 
Ferda si mě změří od hlavy 
až k patě. „Tohle? Tak tohle 
určitě žádnej novinář neni,“ 
zhodnotí to a odjede na ko-
loběžce. 
Poslední zpráva o panu Pav-
lišovi byla, že je po smrti.

   Úvodník   Úvodník

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

Důležité 
telefony

Jaké bude počasí 

3 °C
PROSINEC: Zdá se, že jde 
do tuhého, ale na Vánoce 
prý má přijít náhlé oteplení. 

Číslo měsíce

70 let rostl smrk, který 
je teď vánočním 
stromem číslo 1.

Císlo měsíceCíslo měsíce

Obecné informace:...................11 88 
Policie:..........................................158 
Záchranka:...................................155 
Hasiči:...........................................150 
Policie ČR (Staré Město), Bartolo-
mějská 14:......................974 851 220 
Staroměstské noviny:...777 556 578 
Akademie věd:................221 403 111

inzerce

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Ondřej
Höppner

Také počítáte s tím, že bude 
roku 2012 konec světa?

„Když se všichni 
k sobě budeme 

chovat hezky, tak 
rozhodně konec 

světa nenastane.”

Ludmila
Turynová
Obyvatelka 

Starého Města

„Vůbec s tím 
nepočítám, ale 
když o tom tak 

uvažuji... Bylo by 
to krásné!“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky 

Roman 
Korda

Principál Divadélka 
Romaneto

Jiří Jorge
Pěkný
Herec 
a malíř 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„To sis teda na mě 
můj milej tatínku 

vymyslel tentokrát 
pěkně pitomou 

otázku.“

„Konec světa 
v roce 2012 
určitě bude, 
protože si to 
zasloužíme.“

„V roce 2012 chci 
pořádně oslavit 

svoje osmdesátiny, 
takže s tím 

nepočítám.”

Petr
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Nepočítám, 
na konec světa 

podle mayského 
kalendáře 
nevěřím.”

Anketní otázka Staroměstských novin

Zemřel pan Pavliš, 
král zahradníků

S velkým smutkem oznamu-
jeme, že dne 6. 12. zemřel 
pan Jindřich Pavliš. Jeho fi r-
ma Vojanovy sady se vzorně 
starala o většinu parků a za-
hrad v Praze 1. 
Pan Jindřich Pavliš rád a hoj-
ně fi nančně podporoval  míst-
ní spolkovou činnost.
Spolupracoval i se Staro-
městskými a Malostranský-
mi novinami. Přispíval na je-
jich provoz a dodával redakci 
zajímavá témata.

Václavské nám. - Na Vá-
noce bude Václavák bez aut. 
Řidičům se náměstí uzavře 
po všechny tři vánoční svát-
ky, a to od 12 do 22 h. V době 
Vánoc buda po letech na ná-
městí vánoční strom a prů-
vodci, kteří zájemcům po-
vyprávějí o historii domů. 
Každou novou hodinu od-
troubí ponocný. 

Václavské náměstí
 bez aut a po letech 

se stromem

Nové zprávy
ze Starého Města
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REDAKCE novin přeje rodině a přátelům upřímnou soustrast...

Jindřich Pavliš se vzorně 
staral o zeleň v Praze 1 od 
roku 1979.

Víte že...a

WIMMEROVA kašna KRTEČKŮV betlém TYCHON stále s otazníkem

Nejvíce 
postižená 

oblast

Jako zahradníky zaměstná-
val ty, kteří by jinak sháněli 
práci jen obtížně. 
Pana Pavliše srazilo auto, 
když vystupoval z autobusu. 
Jindy jezdil domů na motor-
ce nebo autem. Jeho odchod 
je obrovská ztráta.

Prokletá kašna 
už je opravená

Betlém s krtečkem 
in memoriam

Tycho de Brahe: 
Dánové stále tápou

Ovocný trh - Wimmerova 
kašna, kterou v březnu roz-
bil syn exprimátora Pavla 
Béma, už je v pořádku. Celou 
opravu platil pan Bém. Jeho 
syn při kolizi s kašnou přišel 
o pravou ruku. 

Betlémské nám. - Autor
slavného krtečka Zdeněk 
Miler, který zemřel letos 
30. 11., vytvořil jako své po-
slední dílo betlém. Podívat se 
na něj běžte do podzemí Bet-
lémské kaple.

Týnský chrám - Dánští 
vědci stále nevědí, jak zemřel 
hvězdář Tychon de Brahe, 
jehož hrobka byla otevřena 
před rokem. Výsledky měly 
být zveřejněny letos v listo-
padu. Odkládá se na jaro.
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Recept dle 
Dobromily

Smažené kůzlátko
Rozřízni v půli hlavičku od 
kůzlátka, nalej na ni vlaž-
nou vodu, aby zbělela, pak 
ji opět slož k sobě, obvaž 
nití a nech ji ve slané vodě 
několik minut vařit...

Ta to umí osolit!

www.recepty-rettigova.cz

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

Nebankovní půjčky 
bez poplatků. 

Solidní jednání.

Tel.: 608 421 568
jindravocetkova@centrum.cz

www.fer-pujcka.cz

PENÍZE

Dobrovol. platbu za výtisk 
Staroměstských novin

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

Nebankovní půjčky 
bez poplatků. 

Solidní jednání.

Tel.: 608 421 568
jindravocetkova@centrum.cz

www.fer-pujcka.cz

PENÍZEPENÍZE
Sn tricet

PLATBA 
SMS
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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

PRŮKOPNICE MARTA BŘÍZOVÁ 
předvádí v roce 1911 na pražském 
nábřeží své vyholené podpaždí. 
S posměchem odjela do USA. Tam 
dala jméno žiletkám Breez.

Protože je na rozdíl od jiných novin 
lidé čtou. Distribuce v nákladu 10 tis. 
výtisků měsíčně do schránek bytů a fi -
rem na Starém Městě. Po celé Praze je
přes 30 odběrních míst. Čtenost je od-
hadována na 30 tisíc. T.: 777 556 578.

inzerce

Pravidelný úklid 
vašeho domu zajistí

Volejte 603 419 793
FIRMA RENOVA

 spolehlivě!

Příběh vánočního stromu 
ze Staroměstského náměstí
Skvělá zpráva: Letos při rozsvěcení nikdo neomdlel

VÁNOČNÍ výzdoba náměstí se letos nese v královském duchu (erby, halapartny).

Nejvíce 
postižená 

oblast

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.

Levně!!!
Volejte: 739 057 571

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

PROČ INZEROVAT VE STARO-
MĚSTSKÝCH NOVINÁCH:

obrá zpráva je, že na 
Staroměstském ná-
městí letos při rozsvě-

cení vánočního stromu nikdo 
neomdlel. Loni muselo být 
kvůli tlačenici ošetřeno asi 
10 osob.
Dvacetimetrový smrk ztepi-
lý pochází z Malých Kyšic na 
Kladensku. Městu ho proda-
la paní Jana Hospodářová, 
na jejíž zahradě stával. Když 
strom káceli, bylo mu 70 let
 a měřil 29 metrů.
„Loučení bylo těžké. Smrk 
zasadila moje teta, když jí 
bylo 15,“ svěřila se paní Hos-
podářová. Za strom jí město 
zaplatilo 10 tisíc korun.
Soutěže Hledá se strom pro 
Staroměstské náměstí se le-
tos zúčastnilo 40 stromů. 

Když žena, 
tak holá

Abhyanga v kombinaci 
s barevnými oleji 

Aura - Somy.
Helena Sharan Unmani 

Jilská 8, Praha 1 
nebo Spálená 45, Praha 1, 

tel. 734 440 677 
nebo 777 222 697

www.nataraj.cz

SLEVA

INDICKÁ 
MASÁŽ

40%
Masáž 60 min. za 530 Kč!
Masáž 90 min. za 750 Kč!

V roce 2003 se vánoční 
strom zřítil při vichřici. Zra-
nil pět lidí, britského turistu 
vážně (vozík). Vysoudil od-
škodné 1, 5 mil. Kč.

Víte že...a 

Nebankovní půjčky 
bez poplatků. 

Solidní jednání.

Tel.: 608 421 568
jindravocetkova@centrum.cz

www.fer-pujcka.cz

PENÍZE
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Platnost kupónu do 15. 1. 2012

30 Kč

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

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

poděkováním od šéfredaktora listu.

SN TRICETSN TRICETSN TRICET

STROM stál na zahradě 
paní Hospodářové.

NABÍZÍME: 
příjemné prostředí, 

klimatizované 
prostory, 

PIVO GAMBRINUS
EXCELENT 

0,5 ZA 21 KČ. 
Otevřeno denně 

09 - 07 hod.
CASINO MAGIC PLANET, 

Sofi jské nám. 3404/3, Praha 4. 
Tel.: 244 404 208

www.magicplanet.cz

NOVOROČNÍ SLEVY INZERCE

20%

Náš vánoční dárek

Kontakt: Monika 777 556 578 
inzerce@staromestskenoviny.eu

20%

PRAKTICKÝ LÉKAŘ 
pro dospělé 
V CENTRU PRAHY 
registruje nové pacienty.

Smlouvy s pojišťovnami Vysoká odbornost Nové prostory
Bližší informace na 224 946 219 nebo osobnipece@volny.cz

20%



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

Poprvé! Strom na 
Betlémském nám.

Chtěl zbořit dům, 
teď má padáka

Václavské náměstí - Pa-
mátkově chráněný dům na 
rohu Opletalovy a Václavské-
ho náměstí pořád stojí. Nad 
mužem, který usiloval o jeho 
zbourání, se houpe padák.
„Tlak sílil, proto skládám 
funkci,“ potvrdil ministr kul-
tury Jiří Besser.
Petici proti zbourání domu 
podepsaly 3 tisíce lidí včet-
ně exprezidenta Václav Hav-
la. Petici proti Besserem od-
volaného šéfa Národního fi l- MINISTR Besser prý čelí podezření z korupčních vazeb.

mového archivu 43 členů 
akademické obce. Protesty 
vzbudilo také Besserovo roz-
hodnutí zalít betonem část 
nově objevených gotických 
sklepů ve Spálené. Tomu se 
říká odejít v pravý čas.

Dům na rohu Opletalo-
vy ulice může být prokletý. 
Kdo ho chce zbořit, bude 
mít navždy smůlu.

Víte že...a
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NE 
98%

Spočteno 196 hlasů. 
Stav je k 10. 12. 2011.

Bourání domu 
na rohu Opletalovy 

a  Václavského nám.
redakce@staromestskenoviny.eu

KampaNula
Společný projekt Staroměstských a Malostranských novinSpolečný projekt Staroměstských a Malostranských novin

Petr 
Hejma
Iniciátor projektu
KampaNula 
pro Prahu 1

7 divů staropraž-
ských uliček. 
Pátrací hra nejen 
pro milovníky 
Rychlých šípů.

ÚČASTNÍCI  tvoří týmy a pátrají 
na tajných místech na Malé Straně 
a Starém Městě.

Nadační 
fond

50.000 Kč
Spolupořádali KC 
Kampa, Mlýnská 
kavárna a další

III. MALOSTRANSKÉ VINO-
BRANÍ - Dozvuky Horňáckých 
slavností na Kampě dne 17. září.

10.000 Kč
Pro Sdružení ob-
čanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan.

III. MALOSTRANSKÝ CANDR-
BÁL, který se velice vydařil dne 5. 
listopadu v Malostranské besedě.

SPLNĚNO

VEŘEJNÝ ÚČET 5278419001 / 5500
www.staromestskenoviny.eu

50.000 Kč
Pro Studio Oáza 
bylo vybráno 
50 tisíc korun.

CHARITATIVNÍ příspěvek na pro-
voz Studia Oáza ve spolupráci s Ma-
lostranskou besedou. 

D
a jiné

obrým
být

blažit

Uznáváme za povinnost nás, Pražanů po celé Praze 1 
roztroušených, pro větší pospolitost sousedstva naše-
ho, pro podporu všech potřebných v našem soused-
ství  a pro podporu všemožné zábavy a kratochvílí či 
rozmnožení užitečných vědomostí v Praze naší krásné 
všemožně oučinkovati.
 
Uznáváme Prahu 1 za místo neskonalého genia loci, 
které je nutno ochraňovati, za místo, kde spolků vše-
možných jest, kteréžto základním kamenem našeho 
soužití a rozvoje místa žití našeho jsou, a protož uza-
víráme vyzvati všechny sousedy, živnostníky a dal-
ší osoby nejen v Praze 1 bydlící peníze sbírati, za kte-
ré se podporovati mají všichni ti, kteří naší podporu 
si zaslouží.

                  
V  PRAZE 1,  NA  SVÁTEK  SV. MIKULÁŠE   

6 . PROSINCE  2011
Zakladatelé NF KampaNula       

Petr Hejma, Jiří Kučera, Ondřej Höppner

(Inspirováno proklamací českých krajanů, která byla 
vydána na ustavující schůzce Sbírky na podporu Ná-
rodního muzea svolané Vojtou Náprstkem 28. června 
1855 v americkém Milwaukee)

P  R  O  K  L  A  M  A  C  E 
Nadačního  fondu  KampaNula

„Nezadržitelně se blíží vá-
noční svátky a konec letoš-
ního roku. Nastává advent-
ní čas, ve kterém bychom se 
měli alespoň na chvíli zasta-
vit, přestat závodit s časem 
při snaze o dosažení všelija-
kých cílů, které nám nako-
nec mnohdy ani nepřinesou 
opravdový pocit radosti. 
Měli bychom se věnovat je-
den druhému, své rodině, 
přátelům a přemýšlet o tom, 
jestli v naší blízkosti není ně-
kdo, kdo by uvítal naši po-
moc. Těch, kteří se rozhodli 

zapojit do činnosti Kampa-
Nuly, je stále více a pat-
ří jim velký dík! Nám to 
pak přináší obrovský po-
cit radosti, že tento chari-
tativní projekt má smysl 
a přináší užitek potřebným.
Nadační fond KampaNula
vás zve na vánoční akce, kte-
ré budou další příležitostí 
k vzájemnému setkání a pří-
jemným kulturním prožit-
kem. Zároveň poslouží k zís-
kání dalších fi nančních pro-
středků, které budou věno-
vány na splnění dalších be-
nefi čních cílů.
Přeji vám za KampaNulu po-
žehnaný a klidný adventní 
čas, krásné Vánoce a šťastný 
nový rok!“

DNE 4. prosince
zahráli 
na podporu 
Nadačního fondu 
KampaNula 
v Malostranské 
besedě 
skupiny 
Sky band 
a Brumloboys.

Toto místo bylo odjakživa 
nejen jedním z nejmalebněj-
ších náměstí Starého Města 
pražského, ale významným 
centrem dobročinnosti. 
Bylo tomu tak díky domu 
U Halánků (nyní Náprstko-
vo muzeum), kam se v roce 
1826 přistěhovali manželé 
Anton a Anna Fingerhutovi 
(Náprstkovi) se svými dětmi, 
přičemž nejmladšího pěti-

měsíčního Vojtěcha 
si přinesli v košíčku. 
Pracovitost a zbož-
nost udělala z Anny 
bohatou ženu, která 
díky tomu mohla re-
alizovat svůj dávný slib. 
Každý první den v měsíci 
otevírala vrata domu U Ha-
lánků a přicházející žebráci 
a prosebníci dostávali boch-
níček chleba. Zvěst o dobro-

činnosti paní Anny se brzy 
roznesla nejen po celé Praze. 
Přicházely stovky poutníků, 
kteří zde našly zdarma noc-

leh i stravu a nikdo 
potřebný odsud neo-
dešel bez almužny.
Nadační fond Kam-
panula přišel s nápa-
dem poprvé v histo-

rii na Betlémské náměs-
tí umístit vánoční strom jako 
upomínku na dobročinné ak-
tivity rodiny Náprstků. 
Tím byla založena tradice 
adventní Betlémské nadíl-
ky, jejímž cílem je shromáž-

dit drobné dárky, které Kam-
paNula daruje dětem. 

Třetí adventní neděli 11. 12. 
v 16 hodin byl slavnostně roz-
svícen vánoční strom a roz-
dáván vánoční punč nebo 
čaj. Příchozí si rozdali drob-
né dárky.
Vánoční strom darovala obec 
Skorkov u Staré Bolesla-
vi. Její starosta Miloš Hon-
zák jej osobně vyhledal a pro 
jeho oporu nechal vyhotovit 
speciální stojánek. Za to mu 
patří dík. - hej- 

Vánoční strom poprvé na Betlémském náměstí
Poprvé v historii letos stojí vánoční strom 
na Betlémském náměstí. Vzniká tak tradice, 
která má kořeny v dávné minulosti. Dar 17. 12., So,16 h 

Benefi ční podvečer Nadace 
Artevide.  Sál Martinů, Lich-
tenštejnský palác, Malos-
tr. nám. Předání fi nančního 
daru od Malostranských no-
vin a KampaNuly.

24. 12., So, 14 - 16 h
Tradiční štědrodenní setká-
ní na Kampě u Karlova Mos-
tu pod sochou Bruncvíka. 
Zpívání koled, pouštění kap-
říků (umělých), vánoční sva-
řák, pro dětičky čaj.

Vánoční 
program 

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

VÁNOČNÍ nohejbalPARKOVÁNÍ narubyDĚTSKÉ hřiště v Kotvě

Velký úspěch 
The Tap tap
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Staré Město - Koncert sku-
piny zdravotně postižených 
hudebníků The Tap Tap ve 
Státní opeře byl obrovský 
úspěch. Jen na vstupném 
se dne 5. 12. vybralo 360 ti-
síc Kč. Částka jde na vybave-
ní nové budovy centra Studio 
pro vzdělávání lidí s handica-
pem.  Akce proběhla pod zá-
štitou MČ Prahy 1.

Tuto sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Pracovník 
měsíce

Oznámení: Vánoční strom-
ky budou odváženy při pravi-
delném svozu od 25. 12. 2011 
do 28. 2. 2012. Prosíme ob-
čany, aby stromky odkláda-
li vedle nádob na směsný od-
pad. Vánoční stromky nepa-
tří vedle nádob v domech či 
vnitroblocích, kde se provádí 
vynáška přes dům. V tomto 
případě odkládejte stromky 
před objekt. Pražské služ-
by, tel.: 284 091 103

Odvoz vánočních 
stromků

Stručné zprávy 
z radnice
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Nové hřiště pro děti 
přímo v Kotvě

Vida! Otevřeli opravenou 
halu Masarykova nádraží

To snad ne! 10 tisíc 
přestupků měsíčně
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Čert 
z koncertu
ve Státní 
opeře

„Pracovníkem za měsíc pro-
sinec se po zralé úvaze stá-
vá čert, protože má opravdu 
hodně práce, holt peklo ne-
zahálí. 
Kandidátů bylo tentokrát 
víc, ale faktem zůstává, že 
zdaleka ne všichni pracovní-
ci byli hodní.“  

Veronika Blažková

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

inzerce

Hráči zkřížili nohy
o pohár starosty
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Novinky z místních podniku

Staré Město - Po celém 
území Starého Města a Malé 
Strany probíhají o Váno-
cích turnaje o pohár staros-
ty. Například v těchto spor-
tech: nohejbal, sálová kopa-
ná (Truhlářská), plavání aj.

Ovocný trh - Řidiči na úze-
mí Prahy 1 spáchají měsíčně 
až 10 tisíc přestupků. Policie 
z toho zachytí tak desetinu. 
Na první pohled je to vidi-
telné například na Ovocném 
trhu, v Rytířské a Spálené.

Staré Město - Hřiště pro 
děti bylo otevřeno dne 4. 12.
v obchodním domě Kotva.
Děti si tak mohou hrát, za-
tímco dopělí nakupují. Tzv. 
interiérové hřiště dostalo 
přezdívku Kulíškov.

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

Lahůdky na Malém náměstí
NOVÉ! Nově jsou otevřeny lahůdky s teplým úsekem 
v podloubí Malého náměstí (jak vždy bývaly)  vedle ho-
spody U kotlety (dříve U radnice). 

Vzorkovna, Bartolomějská 13
NOVÉ! Otevřeno od 5. 12. 2011. K ochut-
nání tu jsou vzorky produktů malých vý-
robců. Lze si dát pivo z Únětického pivo-
varu, ochutnat párek z masa atd. Když 
vám něco zachutná, můžete si to odnést. 
Majitel se jmenuje Ladin a též tak vypadá.

PODOBU haly jistě ocení nejen milovníci vánoční pohádky Mrazík.

RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

----kurzy---- 
tvůrčího psaní
-spisovatelky- 
Aleny Ježkové

www.dobrepsani.cz

Jak poslat SMS jako 
dobrovolnou platbu za 
Staroměstské noviny

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

Částka je 30 Kč včetně DPH.

Obratem vám přijde děkovná 
potvrzující SMS od šéfredaktora.

Staroměstské noviny
1) Napište textovou zprávu: 

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

Částka je 30 Kč včetně DPH.

Obratem vám přijde děkovná 

----kurzy---- 
tvůrčího psaní
-spisovatelky- 
Aleny Ježkové

www.dobrepsani.cz
potvrzující SMS od šéfredaktora.
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Sn tricet

Dílo mistra 
řezbáře

Staré Město - Opravená hala Masary-
kova nádraží byla slavnostně otevřena
cestujícím dne 2. 12., takže už to jezdí.
Šlo o první zásadní opravu po 130 le-
tech. Rekonstrukce trvala 12 měsíců, 
stála 60 milionů Kč. Hala nádraží je 
technickou památkou, byl zachován její 
původní „vyřezávaný“ vzhled.

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

v šíři až 150 cm
» Digitální tisk barevný 

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

podle zadání
Volejte: 603 410 959

E - mail: jiripekny@gmail.com

ZLEVA STŘÍHÁ: spolumajitel fi rmy Pen-
ta Marek Dospiva, starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký a ředitel Českých drah Petr Ža-
luda 2. 12. při slavnostním otevření zre-
konstruované části Masarykova nádraží.

Spokojený 
občan

Vinotéka Voršilka, Voršilská 6
V suterénu pár nových stolků. Chodí sem štamgasti 
herci a výtvarníci. Výtečná vína, zvěřinová klobása 
s brusinkami. Obsluhuje paní Líba. Útulná vinotéka.
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Staré Město DŘÍVE & DNES: Haštalské nám.

Haštalské náměstí r. 1912. Dům uprostřed byl v roce 1967 zbořen a nahrazen novostavbou jeslí. Vpravo vchod do 
ulice Za Haštalem, vlevo ulice Řásnovka. Děkujeme panu Schürrerovi za identifi kaci místa.

POSÍLEJTE své fotografi e míst DŘÍVE A DNES 
na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu  

Příště
Ulice U milo-

srdných. Řada 
nízkých domů 

sahala až 
k Anežskému 

klášteru.

Kde to je

Byl velkým zastáncem 
vzdělávání žen. Prosazoval 
názor, že probuzená touha 

žen po vědění může sloužit 
národu k posílení jeho uvě-
domění. 
Díky němu vznikl věhlas-
ný spolek Americký klub 
dam, který působí dodnes. 
Ve své knihovně pro jeho 
členky pořádal řadu před-
nášek, besed a prováděl 
četnou osvětu. Mimo to 
uspořádal řadu osvětových 
přednášek i na Střeleckém 
ostrově či na Žofíně. 
V dubnu roku 1868 pro-
nesl přednášku o vaření na 
plynu. Byla to akce vskut-
ku nevídaná a dámy Ame-
rického klubu s nadše-
ním samy vyzkoušely ten-
to technický zázrak. 
Tehdy Národní pokrok 
popsal akci takto: 
„Již první hled objevil se 
velmi příznivě ve prospěch 

plynu naproti dosavadní-
mu našemu způsobu. 
Jakého pachtění a lomo-
zování při našich krbech, 
tu přikládání dříví, vy-
hrabování popele, smejče-
ní rour; dnes jižní vítr, sy-
rové dříví, zejtra západní 
vítr, déšť atd., žene dým do 
kuchyně a po celém domě 
tak, že kuchařka bývá čas-
to mučednicí.  
Plynem je úplně neodvis-
lá, jaksi emancipovaná ze 
všeho soužení kuchyňské-
ho, kohoutkem řídí si plyn 
podle vlastní vůle, nádo-
ba, v níž vaří, se nezača-
dí a celá práce podobá 
se více jakési zábavě než 
trampotě, jakou v jistém 
ohledu vaření přece jen 
nazvati musíme.“  

- Petr Hejma -

VOJTA NÁPRSTEK, MUŽ, KTERÝ NAUČIL ŽENY VAŘIT

KLUB amerických dam byl Vojtovy Náprstkovi vždy vděčný za to, že jeho členkám otevřel oči a seznámil je s vařením na plynu, šicím strojem a mříží kolem stromků.

CO JEŠTĚ VOJTA ŽENÁM DAL
Zasloužil se o zavedení tele-
fonu, šicího stroje, pračky,
plynového vařiče a sklá-
dacího sušáku.  Dával že-
nám soukromé hodiny ná-
rodopisu. Často zdarma! 
Díky němu bylo zavedeno 
veřejné plynové osvětlení,
vaření na plynu, strojek 

na zmrzlinu, kovové mříže
kolem stromů. Též fi nanč-
ně podporoval stavbu
Petřínské rozhledny a la-
novky, stál u zrodu Sokola,
Klubu českých turistů (zna-
čení stezek), České společ-
nosti zeměvědné. V Americe 
zkoumal indiánské kmeny.

ŠÍTÍ na stroji VAŘENÍ na plynu

Vojta Náprstek (1826 - 1894) je nedoceněný génius.  
Víte, že když lížete v létě točenou zmrzlinu, měli by-
chom za to poděkovat právě jemu? To on tento nápad 
přivezl z Ameriky, stejně jako třeba šicí stroj a další vy-
nálezy. Dnes se věnujme vaření na plynu. 

Milena Secká
Vedoucí knihovny 
Náprstkova muzea,
Starostka Klubu 
amerických dam 

Americý klub dam vznikl 
15. ledna 1865, kdy Voj-
ta Náprstek uspořádal 
pro ženy ve svém domě 
na Betlémském náměstí 
(dnes Náprstkovo muze-
um) v knihovně přednášku 
o astronomii. Jeho člen-
kami byly: Karolina Svět-
lá, Sofi e Podlipská, Eliška 
Krásnohorská, Tereza No-
váková, Anna Holinová, 
Renata Fugnerová-Tyršo-
vá a další. Klub komunis-
té zakázali, byl znovu ob-
noven v roce 1996.

TOČENÁ zmrzlina

ORIGINÁL Náprstkovy pozvánky 
na přednášku o vaření na plynu. 
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Patřil mezi nejoblíbenější 
fi lmové herce 1. republiky.
Roku 1938 koupil od Vos-
kovce & Wericha Osvoboze-
né divadlo a přejmenoval ho 
na Divadlo U Nováků. Emi-
groval do USA. Po revoluci 
se vrátil domů. Zemřel roku 
1994 v Praze.

Kalendárium 
Starého Města

Jaroslav 
Marvan

HEREC

Jára
Kohout

HEREC

PROSINEC

Jára Kohout
* 9. prosince 1904

Populární rada Vacátko ze se-
riálu Hříšní lidé města praž-
ského. Spolužák malíře Jose-
fa Čapka, který mu pomohl 
dostat se k divadlu (Divadlo 
Vlasty Buriana). Účinkoval 
v asi 200 fi lmech. V Národ-
ním divadle hrál 20 let. Ze-
mřel  v Praze roku 1974.

Jaroslav Marvan
* 11. prosince 1901 
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SUDOVÉ VÍNO červené 
i bílé oblast Mikulov - Pálava. 
Tel.: 732 925 842.
PRODÁM sochu jelena (pa-
tinovaný kov, výška 30 cm), 
tetřeva (dřevořezba) a cibulák
Meissen. Tel.: 604 536 242.
KOŽICHY. Prodám kožichy.
Tel.: 607 636 084
VÝUKU angličtiny, němči-
ny, francouzštiny, italštiny, 
španělštiny a ruštiny nabízí
agentura Clever. Tel. číslo: 
723 103 000, 222 230 050. 

potřeb. Tel.: 603 410 959.
OBRAZY. Prodám obrazy.
Olej v rámu od ak. malí-
ře - Karlův most 50 x 80 cm. 
Portrét malého chlapce 70 
x 50 cm ve zlaceném rámu 
z roku 1934. Prodám i jiné od 
ak. malíře. Dobrá investice. 
Tel.: 733 689 372
GRAFIKA. Nabízím 3D vi-
zualizace interiérů a další 
grafi cké práce. Též soukro-
mé kurzy kreslení. Tel.: 603 
410 959. 

PORTRÉTY na zakázku
podle fotek. Kresba (A4) za 
500 Kč. Akryl (olej) na plát-
ně (A4) za 1500 Kč. Tel.: 731 
507 355, kontakt e - mail: 
walkart@hotmail.cz
HUDBA. Koupím staré   gram.
desky všech autorů a žánrů.
Zajímám se jak o šelakové,
tak o novější LP a SP. Máte 
doma desky, na které se už 
jen práší? Tel.: 777 944 655. 
INTERNET. Zhotovím in-
ternetové stránky dle vašich 

Místní inzerce esemeskou
NÁVOD: Napište textovou zprávu: Sn mezera inz mezera Text inzerátu. 
Tuto zprávu pošlete na tel. č: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Funguje to!

Místní inzerce esemeskou
vč. DPH. Funguje to!

Sn inz

inzerce

VOJTA NÁPRSTEK, MUŽ, KTERÝ NAUČIL ŽENY VAŘIT

KLUB amerických dam byl Vojtovy Náprstkovi vždy vděčný za to, že jeho členkám otevřel oči a seznámil je s vařením na plynu, šicím strojem a mříží kolem stromků.

Díky, 
Vojto.

Dobrovol. platbu za výtisk 
Staroměstských novin

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

Sn tricet

PLATBA 
SMS
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inzerce@staromestskenoviny.eu

Novoroční 
sleva 20%
Tel.: 777 556 578

na všechny inzeráty

Vojta Náprstek 

Já nic, 
to plyn.
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JAROSLAV Heyrovský má na domě bystu. Dům ale chátrá.

Dům na rohu Křižovnické 
a Kaprovy ulice. V roce 1890 
se zde narodil Jaroslav Hey-
rovský, nositel Nobelovy ceny 
za chemii. Od 90. let se dům 
mění v ruinu. Majitelem je 
Američan žijící v Izraeli.

Na Kocandě
Příběhy domu Starého Města
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Příjemnou 
zábavu 
všem přeje

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

staropražských ulièek
divù7

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

Třináctka zahájila vycház-
ku pod Perštýnem. Na za-
čátku Husovy ulice visí so-
cha strůjce komunistické 
ideologie Lenina. 
Voloďa Iljič se pravou ru-
kou drží jakési konzo-
le, levou má zastrčenou 
v kapse kalhot. 
O kus dál směrem k Vltavě, 
v úzké Stříbrné ulici, obje-
vili Mirek, Hanka a Filip 
zase netradiční sochu sedí-
cí na zídce nad vrátky sta-
roměstského dvorečku. 
Za ní, odkudsi z hloubi vni-
trobloku, se pak  k nebi tyčí 
další „div“ staré Prahy – 
vysoký tovární komín! Na-

konec zamířili přes Anen-
ské náměstí a Zlatou ulici 
do Liliové. Na „téčku“ těch-
to ulic chrání nároží jedno-
ho domu zvláštní patník. 
Do kamenného bloku je vy-
tesán jakýsi nevrlý obličej. 
„Víte, že tento patník má 
své jméno?“ otázal se Mi-
rek svých mladších kama-
rádů.  
Stejně tak se ptáme i my 
všech pátračů, kteří se za-
pojili do naší hry. Jak se 
této kamenné soše říká: 
Mrzout, Bručoun nebo 
Hrubián?

Pokračování příště!

Pokud jste tuto 
unikátní soutěž objevili 

až teď, neváhejte!
Zapojit se do hry 

můžete třeba hned.

Pravidla si lze vyžádat 
telefonicky (Slávek): 

602 686 725, 
nebo e-mailem: 

hra7divu@seznam.cz.

(3. část) V uličkách staré Prahy lze spatřit mnoho krásných, ale i podivuhodných soch. Mnohé vyvolá-
vají údiv, jiné naopak široký úsměv. Za takovými „divy“ se dnes  vypravil pátrací tým Třináctka.   

Podivuhodné sochy v hloubi Starého Mìsta

Vytvořte 
pátrací tým 
a zapojte se 

do hry!

Vaše advokátní poradna
Kdo je ten prokurista?

OTÁZKA: Často slýchám 
výraz: prokurista. Kdo to 
vlastně je?    
                      Zuzana B., Újezd
ODPOVĚĎ: Institut proku-
ry je upraven v obchodním 
zákoníku. 
Uděluje ji podnikatel pouze
fyzické osobě, prokurista 
činí všechny právní úkony, 
k nimž dochází při provozu 

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Avokátka se sídlem v Praze, Malá Strana, Michnův palác Tyršova 
domu, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498, e-mail: krobovahasova
@post.cz, www.advokatka-krobova.cz

JUDr. Monika Krobová - Hášová

podniku s výjimkou prodeje 
nemovitostí. 
Prokurista může za podnika-
tele jednat až od zápisu pro-
kury v obchodním rejstří-
ku, to je nutné vždy předem 
ověřit. 
Prokurista k fi rmě podnika-
tele připojí svůj podpis, kde 
musí být označeno, že jde 
o prokuru.

Se slevou v galerii Eclectic, Jánský 
vršek 1, Malá Strana, denně 10-18 h, 

tel.: 602 214 774, www.orsini.cz

ZBAVTE SE 
NEPOŘÁDKU 

S FENG-ŠUEJ

Inspiraci, energii a odvahu k tako-
vým dobrodružstvím dodá kniha

VÁNOČNÍ ÚKLID?
NOVOROČNÍ 

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

redakce@staromestskenoviny.eu
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Na lyžích. „Pozor, pane profesore! To už je třetí pád!“ „Mýlíte se, slečno. ,Pane 
profesore‘ je vocativ, čili pátý pád!“ 

Názor
Radnici 

pobořili Němci 
ážená redakce, s ra-
dostí si čteme vaše 
Staroměstské noviny. 

V čísle 11 nás zaujal článek 
„Jak bude vypadat nová rad-
nice?“ (strana 8). Domní-
váme se však, že autor člán-
ku uvedl chybnou informaci 
– že část Staroměstské rad-
nice pobořili na konci II. svě-
tové války Američané. Správ-
ně je fakt (dostupný v his-
torické literatuře, mj. např. 
v knize Kronika českých zemí 
1939-1967), že křídlo radnice 
bylo zničeno resp. vyhořelo 
po německém odstřelování.
Se srdečným pozdravem 
a přáním mnoha úspěchů do 
dalších let

Jan Dvořák

Odpověď redakce:
Mno, tady se názory his-
toriků různí. Jsou citování 
svědci, kteří tvrdí, že viděli, 
jak na radnici spadla bom-
ba. Také je fakt, že ve stej-
nou dobu Američané bom-
bardovali Prahu, protože
si ji spletli s Drážďanami 
(shora to vypadá podobně). 
Ale možná máte pravdu.

ilé noviny, 
přesto, že jsme oby-
vateli Města Nového, 

jednoho dne jsme ve schrán-
ce našli jeden váš výtisk. Vět-
šinu nevyžádané pošty dle 
toho, kde ji najdeme, takřka 
okamžitě vyhazujeme, ma-
žeme, odkládáme do komory 
a podobně. 

Čím více barev a více kvalitní 
papír mají, tím méně užiteč-
ného a konkrétního sdělují.
Ne tak noviny tyto. Na prv-
ní pohled nás zaujaly svým 
grafi ckým zpracováním, kte-
ré nám, coby nadšeným ob-
divovatelům Járy Cimrma-
na, bylo velmi blízké. 
A tak jsme se vrhli i na ob-
sah, neočekávaje nic světo-
borného. Byli jsem však mile 
překvapeni, že o věcech kaž-
dodenních je psáno velice 
nevšedně, přitom srozumi-
telně a  hlavně s humorem 
a nadsázkou. Proložení his-
torickým materiálem nás 
také potěšilo. 
Ouplnej balzám na duši, ne-
mluvě o smíchu, který námi 
doma otřásal, až slzy tekly. 
A tak hlásím, že máte dva 
nové nadšence a přízniv-
ce - totiž taky mého chlapa, 
kteří si vás našli na interne-
tu a kteří vás budou zpovzdá-
lí sledovat a prozatím aspoň 
držet palce, ať se vám dílo 
daří a hlavně, ať obstojíte na 
dlouhý čas !!! 

Helena a Daniel

 

obrý den,
asi bych vám nikdy 
svůj názor na stavbu 

budovy nové radnice na Sta-
roměstském náměstí nena-
psala, ale návrhy mě poně-
kud šokovaly. Možná i pro-
to jsem si řekla, že vám ten-
tokráte musím napsat svůj 
názor. 
Jednoznačně návrh číslo 5 
- Nekonečné podloubí, ma-
ximálně ještě návrh číslo 3, 
ale to už bychom byli trochu 
v jiné pohádce.

Pěkný den vám přeje
Tereza Tryznová

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

V

Jeden z návrhů na podobu nové Staroměstské radni-
ce. Mezi čtenáři Staroměstských novin vyvolal opráv-
něné pohoršení...

Noviny jsou 
jako balzám 

M

Dopisy D
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Kulturní nástěnka    
PROSINEC - LEDEN

Koncert - Po 19. 12. v 21 h - SMUTNÝ SLYMÁK - 
Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1., tel.: 774 624 677 - Kon-
cert kapely, která se žánrově potlouká mezi folkem, blues 
a rockem. Více o kapele: www.slymak.cz

Divadlo dětem - 20., 22., 23. a 26. 12 v 17. 30 h -
DIVADÉLKO ROMANETO: Jak pan Mysliveček se 
všemi lesními přáteli oslavil Štědrý večer - Staroměstské n.
- Vánoční pohádka. 31. 12. 15. 30 - 16. 30 h Karneval. 

Divadlo - 16. 12 v 19. 30 h, 17. a 18. 
12. v 15 h a 19. 30 h, 20. 12. v 19. 30 
h, 21. 12. v 16. 30 h a v 19. 30 h, 22. 
12. v 16. 30 h a v 19. 30 h - 
KAŠPAROVA SLÁVA VÁNOČNÍ
- Spolek Kašpar, Celetná 17 - Děti 
z Bullerbynu, Kubula a Kuba Kubikula,
Erbenův Štědrý den a svařák. 
Více: www.divadlovceletne.cz

Meditace - 15. 12. v 19 h - TANTRA PRO PÁRY 
- Cesta k sexuální a duchovní extázi. 21. 12. v 19 h - 
OSHO VEČER - Meditace za pomoci moudrosti OSHA. 
Info: www.nataraj.cz

Výstava - Do 6. 2. 2012 - BETLÉMY TŘÍ STOLETÍ
- Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3, Praha 1 - 
K vidění např. Vltavský rybí betlém, Slámový betlém, Bet-
lém africký... Více: www.muzeumkarlovamostu.cz

Opera - Út 21. 12. v 16 h a v 19 h,
 st 22. 12. v 16 h a 19 h 
DĚTSKÁ OPERA PRAHA: 
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ  
- Stavovské divadlo, Ovocný trh 6, 
Praha 1, tel.: 224 901 448 – Dětskou 
operu Praha diriguje Michaela Rózso-
vá. www.narodni-divadlo.cz

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Pollertová září 
v baletu Louskáček
Pěkné zpestření vánočních 
svátků připravilo už tradič-
ně Národní divadlo. Ve zná-
mém baletu Louskáček (od 
P. I. Čajkovského) září v roli 
Kláry mrštná baletka Adé-
la Pollertová. Představení se 
hraje například 25. 12. od 14 
a od 18 h.

Dan Bárta členem 
The Tap Tap 

Zpěvák Dan Bárta tuží svou 
spolupráci se skupinou The

Tap Tap, kterou tvoří svěřen-
ci Jedličkova ústavu. Pravi-
delně vystupuje na koncer-
tech, hrál ve videoklipu a ak-
tuálně si s nimi zazpíval dne 
5. 12. na benefi čním koncer-
tě ve Státní opeře.

Tereza Kostková 
otevřela hřiště 

Dětské hřiště přímo v ob-
chodním domě Kotva otevře-
la dne 4. 12. herečka Tereza 
Kostková. Herečka má syna 
Antonína (3,5) s režisérem 
Petrem Kracikem. Syn je prý 
zázračný počtář.

Milan Drobný 
zpíval sociálce 

Zpěvák Milan Drobný zazpí-
val v Redutě na počest orga-
nizace Středisko sociálních 
služeb Prahy 1, která se sta-
rá o starší, zdravotně posti-
žené a sociálně potřebné ob-
čany Prahy 1. 

Hůlkovi otrávili psa,
 přežil zázrakem

Zpěvákovi Danielu Hůkovi 
(divadlo Hybernia) se někdo 
pokusil otrávit štěně kokr-
španěla. Přežilo jen tak tak.

Daniel 
Hůlka
ZPĚVÁK

Vánoční balet Louskáček v Národním. Tančí Adéla Pollertová.

Dan 
Bárta  
ZPĚVÁK

Milan 
Drobný
ZPĚVÁK

Tereza 
Kostková

HEREČKA
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VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

 

Co nového 
za vodou[ [

Čerstvé zprávy z vesnic 
na druhé straně řeky

Malostranské noviny vy-
cházejí v tištěné podobě vždy 
1. dne v měsíci v nákladu 10 
tisíc výtisků. Jsou zdarma.
K mání jsou nepřetržitě na 
40 odběrních místech, na-
příklad v Malostranské be-
sedě nebo Akademii věd. 
Odběrní místa najdete zde: 
www.malostranskenoviny.eu

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
v Brně[ [

Žhavé zprávy z města, 
kde začíná orient

www.starobrnenskenoviny.eu

StaroBrněnské noviny vy-
cházejí v tištěné podobě vždy 
1. dne v měsíci v nákladu 10 
tisíc výtisků. Jsou zdarma.
Seženete je například v Aka-
demii věd na Národní 3. 
V Brně mimo jiné  v kavárně Sa-
voy na Jakubském náměstí. 
Odběrních místa najdete zde: 
www.starobrnenskenoviny.eu

30 Kč

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

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

poděkováním od šéfredaktora listu.

SN TRICETSN TRICETSN TRICET

Čtěte  příběh společenské 
události roku na Malé Straně 

Rodokmen slavného 
hereckého rodu.

inzerce@staromestskenoviny.eu

Vánoční 
sleva 20%
Tel.: 777 556 578

na všechny inzeráty

Prodejní výstava pastelů vý-
tvarníka, grafi ka a herce Ji-
řího Pěkného vznikla náho-
dou. 
„Potřebovali v kavárně na-
rychlo zaplnit prázdné zdi 
a vzpomněli si na mě,” řekl 
skromně Staroměstským 
novinám Jiří Pěkný, který 
kromě pastelů vystavil také 
dva akryly. 
„Hlavním tématem mých 
obrazů je člověk v různých 
situacích, který hledá, roz-
hoduje se, něco řeší,” popi-
suje svou tvorbu z posled-
ních pěti let autor, který tvo-

ří hlavně po nocích, a dodá-
vá: „Jsem intuitivní umělec, 
nechávám se inspirovat čis-
tým papírem, nikdy vlastně 
dopředu nevím, co ze zapo-
čatého díla nakonec vlastně 
vznikne.” 

Co: Výstava Jiřího Pěkného 
PASTELMÁNIE Kde: Ka-
várna a knihkupectví Mara-
thon, Černá 9, Praha 1 Kdy: 
Celý prosinec, až do 4. led-
na 2012, otevřeno prac. dny 
10 – 22 h, sobota 18 – 24 h
Více info o autorovi: 
www.jiri-pekny.cz

Pozvánka na výstavu PASTELMÁNIE

AUTOR Jiří Jorge Pěkný

Jak poslat SMS jako 
dobrovolnou platbu za 
Staroměstské noviny

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

Částka je 30 Kč včetně DPH.

Obratem vám přijde děkovná 
potvrzující SMS od šéfredaktora.

Staroměstské noviny
1) Napište textovou zprávu: 

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

Částka je 30 Kč včetně DPH.

Obratem vám přijde děkovná 
potvrzující SMS od šéfredaktora.
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Sn tricet

11 let
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Herečka. Bydlela na Rašínově nábřeží
Marie Rosůlková

Slavné ženy Starého Města

K dyž Marie Rosůková 
(1901 - 1993) vstoupila 
do místnosti, všem se 

hned zvedla nálada. 
Nezapomenutelná je její role
„vraždící“ babičky v legen-
dárním seriálu Taková nor-
mální rodinka.  Hrála např. ve
fi lmech: Čtyři vraždy stačí, 
drahoušku, Petrolejové lam-

py, Zítra vstanu a opařím se 
čajem atd. Po krátkém a ne-
podařeném manželství s her-
cem a režisérem Jarmilem 
Škrdlantem žila se svým bra-
trem, knězem  Janem. 
Milovala svůj byt na Rašínově 
nábřeží pod Vyšehradem. 
Je pohřbena na Vyšehradě ve 
společném hrobě s bratrem.

Marie
Rosůlková
V ROCE 1992

KOLEGOVÉ jí říkali Merinka. Pořád se smála.

Jarmil 
Škrdlant

MANŽEL
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Sudoku pro nenáročné

Pro líné Ještě línější

1

2

3

1
2

1
1 3
3

3 2 1
2

NÁVOD: Součet v každém 
řádku a sloupci je šest.

3

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

2

Franz Kafka: Proměna /XVIII./
MINULE:  Řehoř Samsa oddychuje po marném 
pokusu vstát a pozoruje své zápasící nožičky...

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

Z
Budík v mlze

ároveň si však znovu
a znovu připomínal, že 
mnohem lepší než zoufa-

lé rozhodnutí je klidná a nej-
klidnější rozvaha. V takových 
okamžicích se zahleděl co 
nejupřeněji k oknu, bohužel 

však pohled na ranní mlhu, 
zahalující i protější stranu 
úzké ulice, skýtal málo důvě-
ry a svěžesti. 
„Už sedm hodin,“ řekl si, když
budík znovu odbíjel, „už sedm
hodin a pořád ještě taková 
mlha.“ A chvilku zůstal ležet 
v klidu a slabě oddychoval, 
jako by snad očekával, že...

Seriál

Franz Kafka: Proměna /XVIII./

Co očekával zoufalý
 Řehoř Samsa? Spásu? 

Porozumění? Pche!
Dozvíte se příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Jan 
Rosůlek

BRATR

Stalo se 
před 100 lety

Národní listy, prosinec  
1911 - Úředník Ladislav 
Hirsh dostal měsíc basy 
za to, že psal na své kolegy 
udavačské dopisy. Podepi-
soval je vymyšleným pod-
pisem bří Štěpničkové. 
K jeho odhalení pomohla 
náhoda. Jeden z jeho kolegů 
náhodou porovnal dopisy 
s jeho rukopisem. 

Tento muž šel 
sedět za pomluvy
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Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Dnes je to velmi těžké. 
Víte, na jakém domě na Starém 
Městě je reliéf úlu a slunce?
Nápověda: Dům je kousek od 
Václavského náměstí. Je třeba 
zvednout hlavu.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Své fotografi e míst a odpovědi posílejte: 
redakce@staromestskenoviny.eu
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Minule: Secesní dům U ZLATÉ ŠTIKY 
stojí v Dlouhé 16. V letech 1915 - 1917 zde 
pobýval Franz Kafka.  Správně: Karel 
Diviš, Karel Schürrer, Martin Cibulka
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Ladislav Hirsch velmi toužil 
po povýšení....

Sloupek Václava Koubka
HARMONIKÁŘ Václav
Koubek žije už více než 
dvacet let na Starém 
Městě v zapadlé uličce
kousek od Můstku. Jak
sám říká, odjíždí, jen
když musí. Teď píše pro
STAROMĚSTSKÉ NOVI-
NY povídky, které velmi
rádi uveřejňujeme.
Jsou to příběhy z har-
monikářova mládí, do-
spělosti a čilé zralosti.

ylo mi patnáct, když 
mne na Štědrý den po-
zvala máma, že by mi 

ráda dala pod stromeček dá-
rek a současně představila 
i nového tátu, kte-
rého si nedávno 
vzala. Vlak do sta-
nice Bilina však ne-
dojel, neboť skončil 
již v Teplicích, jak 
to o svátkách vždy 
bývá. Zůstal jsem tedy trčet 
před koncem své cesty na ná-
draží sám. Vydal jsem se pěš-
ky na osamělou cestu, když 
jsem v zasněžené kupce ob-
jevil o zeď opřené staré kolo. 
„Půjčím si ho a zítra ho vrá-
tím,“ řekl jsem si a šlápl do 
pedálů.

Dlouho jsem nejel, když mne 
minulo policejní auto a po 
chvíli jsem už seděl na poli-
cejní stanici za krádež kola. 
Policajt v zelené uniformě se 

zlatými hvězdami 
ťukal v rytmu koled 
do stařičkého psací-
ho stroje. 
„Víš, o čem jsou Vá-
noce, ty kluku pi-
tomá? Vánoce jsou 

o tom, že bychom měli něko-
mu odpustit.“ Roztrhal listy 
protokolu na čtyři díly a ho-
dil je do kamen. 
Pak mě odvezl k mámě, 
abych i já stihl ještě ten 
svůj poslední dětský vánoč-
ní stromek, pod nímž se za-
blýsklo zbrusu nové - kolo.

Kolo

Seriál

nebo prodej na baru 

vÁclav 
koubek

info: 
www.vaclavkoubek.cz

blues 
cafÉ,

liliovÁ 10, praha 1.

povÍdky, pÍsničky, 
filmy na dobÍrku.
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Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 
3, na recepci, tel. 221 403 111. Národní kavárna - restaurace, Národní 
11, tel. 602 324 804. Centrum Franze Kafky, Široká 14. Literární ka-
várna 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 Rugantino, Dušní 4.   Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. 
Rock Café, Národní 20. Café NONA, Nová scéna ND,  Národní 4. Restau-
race Ferdinanda, Opletalova 24. U Rudolfi na, Křižovnická 10, tel. 222 
313 088. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Coffee House, Palackého 
7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Restaurace Gurmán Flint, Křižovnic-
ká 12. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, Revoluční 22, tel. 222 313 
520. Nábytek Probyt, Krocínova 5, tel. 224 218 327. Casino Magic Pla-
net, budova metra Českomoravská, Praha 9. Antique Starožitnosti Jiří 
Balaš, Rytířská 21. Restaurace U Kapra, Žatecká 7. Antikvariát Judai-
ca, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská 1. Naše káva, Tá-
borská 117/21, Praha 4 - Nusle. Hezky Česky, Malé náměstí 13. Casino Ma-
gic Planet, Sofi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. 
Restaurace a bar Bílkova 13. Značkové oděvy Charvátova 11/58.

odběrních míst39

Kdyby u ž byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
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Příští číslo vychází
15. ledna

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

(Veselá 3) a v Savoyi (Jakubské náměstí 1).

Seženete i v Brně

inzerce

Družstevní závody Dražice jsou nejvýznamějším českým 
výrobcem ohřívačů vody. Spojení tradice a inovativních tech-
nologií řadí náš provoz na evropskou špičku v oboru a našim 
zákazníkům dává jistotu kvality, dlouhé životnosti  a bezpro-
blémového provozu našich výrobků. 


