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 MAIL: redakce@staromestskenoviny.eu      TEL. RED.: 775 949 557  TEL. INZ.: 777 556 578    INTERNET: www.staromestskenoviny.eu

Noviny, které si píší čtenáři sami

na číslo 902 11 30

Jako dobrov. platbu za 
tyto noviny pošli sms: 

30 Kč

SN TRICET

Na žhavé stopě nejslavnější 
popravy v českých dějinách

DVANÁCT dekorovaných lebek 
objevených reportéry Staroměst-

ských novin v kostnici ve Křti-
nách na Moravě nyní zkoumají 
vědci v brně. Jde o objev století? 
Patří lebky českým pánům popra-
veným v roce 1621? 

SLEČNA Ivanka Perná krájí vy-
nikající pálivou pizzu Calabrese 
za 185 Kč v pizzerii Rugantino 

v Dušní 4 na Starém Městě.

Staroměstské
servírky

Posílejte nám podobné fotky! 
redakce@staromestskenoviny.eu
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POPRAVA pana Šlika u radnice roku 1621. 

inzerce

Miss 
pizza

STAROMESTSKE@

NOVINY
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Vychází 
v nákladu

Nejlepší noviny 
ve městě

Cˇ ís. 4 / roč. I I
duben 2011

Tajemství 
lebek vlasti

Kryštof 
Harant

Jan 
Jesenius

Václav 
budovec

Kašpar 
Kaplíř

Exkluzivní zpráva

Více 
na 
str.

6-7

Myslel to dobře

Kat Mydlář

Komunitní centrum Kampa (KC Kampa) 
vyhlašuje veřejnou sbírka na proměnu a rekon-
strukci jediné herny pro rodiče s dětmi na Malé 

Straně. Účet, kam můžete posílat peníze: 
145930399/0800 pod označ. Malostranská 

herna 2011. Na základní vybavení je třeba vy-
brat aspoň 95 tisíc Kč. Kmotři projektu jsou:

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY 
NA PROJEKT: POHÁDKOVÁ 
MALOSTRANSKÁ HERNA

Jan 
Hřebejk 

režisér

Michaela 
Maurerová 

herečka

Radim 
Fiala
herec

Jan 
Potměšil

herec

Gábina
Osvaldová

textařka

Viz též 
str. 11

Sehr geehrte Frau Barbora Nerudová zve 
své spoluobčany nejen z Malé Strany na

v pátek 13.
května v 19 hodin

II. BENEFIČNÍ BÁL
Malostranských novin

Michnův palác Tyršova domu.
K tanci zahraje Originální Pražský 
Synkopický Orchestr. Na bále oslaví 
narozeniny výtvarník Jan Macháček.

Guten 
Tag, bude 
sranda!

Inzerce sleva 20%
inzerce@staromestskenoviny.eu

Tel.: 777 556 578Platí do 
30. 4. 2011 



Kašna osudu
J

2  Zpravy

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

e to obrovská tragédie,
 která se stala syno-

vi bývalého primátora 
(viz článek Prokletí...). 
Jistě, neměl nikam lézt, 
řeknou mudrlanti, ale pře-
ce jen...
Podle znalců mohla kašna
spadnout i dřív, aniž by na 
ni někdo lezl, protože ji 
prý držela pohromadě jen 
trubka na vodu.
Takže možná stačilo, aby 
trochu víc fouklo a mohla 
se zřítit na kohokoli, kdo si 
na jejím roubení třeba čte 
noviny.
Na té kašně bylo něco pro-
kletého, snad žádná kaš-
na na světě se tolikrát ne-
stěhovala. Od svého vzni-
ku roce 1797 změnila mís-
to čtyřikrát... 

   Úvodník   Úvodník

telefon redakce: 775 949 557 redakce@@staromestskenoviny.eu

Důležité 
telefony

Jaké bude počasí 

13 °C
DUBEN: Pupence mají 
pré a co se týče módy:  
Galoše přijdou jistě vhod. 

Číslo měsíce

1
důkaz, jedna lebka stačí, 
aby se změnila česká his-
torie. Kdy dokončí vědci 
z Brna testy DNA? Str. 6-7. 

Císlo měsíceCíslo měsíce

Obecné informace:...................11 88 
Policie:..........................................158 
Záchranka:...................................155 
Hasiči:...........................................150 
Policie ČR (Staré Město), Bartolo-
mějská 14:......................974 851 220 
Staronová  synagoga:...257 533 117 
akademie věd:................221 403 111

Recept dle 
Dobromily

Klape Smrtka na orloji čelistí, 
nebo ji má zcela napevno?

inzerce

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Ondřej
Höppner

„Dlouho jsem se 
tam přes davy 
turistů nedostala, 
ale odhaduji, že 
neklape.”

ak. soch.
Petr Skála
Orlojník Staro-

městského orloje
„Poslední záznam 
o tom, že Smrtka 
klapala, je z roku 
1659. Odklapáva-
la údery hodin.”

Roman Korda
Principál divadélka 

Romaneto 

Ludmila 
Turynová 

Žije od mala na 
Starém Městě

Hvězdář
 Soused Smrtky
 ze Staroměst-
ského orloje

Jiřina 
Pavlíková
Restaurace 

U Zlatého lva
„Netuším, proto-
že si vždycky za-
kryji hrůzou oči, 
abych ten horor 
neviděla.“

„Byly doby, kdy 
klapala furt a lé-
tali ji tam vrabci. 
Teď ji má na-
pevno a je klid.”

„Se Smrtkou na 
orloji jsme kama-
rádi, točili jsme 
spolu klip, takže 
vím, že čelistmi 
nehne a nehne.“ 

Sofi e 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Když jsem šla 
naposledy s tátou 
kolem orloje, tak 
říkal, že tady něco 
neklape.”

Vynikající knedlíky, 
takzvané litické
Vezmi na kostky pokrájenou 
žemličku a v převařeném másle 
ji pěkně dozlatova usmaž, pak 
utři kus nového másla na míse, 
vraz do něho 6 celých vajec, 
jedno pěkně po druhém... 
Více na: recepty.centrum.cz

Z WIMMEROVY kašny na Uhelném trhu zbylo torzo. 

Prokletí Wimmerovy kašny
UHELNÝ TRH - Syn bý-
valého primárota Jáchym 
Bém přišel o pravou ruku, 
kterou mu rozdrtila horní 
část Wimmerovy kašny.
Nešťastník patřil do skupi-
na mladíků, kteří v sobotu
brzy ráno 19. 3. lezli na 
kašnu se sousoším Adama 
a Evy na Uhelném trhu. 
Na Jáchyma Béma spadla 
dvěstěkilová horní část kaš-
ny s labutí (podle některých 
zdrojů jde o husu) a roz-
drtila mu obě ruce.
Levou se lékařům podařilo 
zachránit, ale pravá musela 
být amputována v předlok-
tí. Škodu na majetku pak 

dobrovolně zaplatil bývalý 
primátor Pavel Bém, otec 
postiženého. 
Podobná situace se stala již 
v roce 1974. Tehdy se, také 
nad ránem, skupina rozja-
řených studentů pokoušela 
vylézt na kašnu, ta se roz-
lomila a rozdrtila jednomu 
z mladíků nohu.
Poničená kašna byla nahra-
zena replikou, která je teď 
také zničena. -red-
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Syn exprimátora nebyl první, komu se stalo neštěstí

Jáchym bém

Adam

Eva

Labuť

Adam

Eva

MARIÁNSKÉ NÁM. - Pan Jakub 
Sedláček chtěl na své auto espé-
zetku, která by se mu líbila. Ma-
gistrát mu ale sdělil, že to nejde, 
protože o SPZ rozhoduje náhoda
a počítač. Tak si pan Sedláček za-

čal zapisovat SPZ a typy vozů jez-
dících po Praze (nebo parkujících
před magistrátem). Zjistil, že pěkné 
značky jsou více u luxusních vozů. 
Záležitost řešil soud, magistrát musí
ukázat panu Sedláčkovi audit. -red-

Podezřelé SPZ drahých aut 
magistrát vysvětlí jen těžko

Tři Italové vymlátili 
bar ve Pštrossově ulici
PŠTROSSOVA UL. - Tři rozjaření italští
mladíci zničili dne 30. 3. v jednu v noci 
zařízení nejmenovaného baru. Nejvíc
to odnesly toalety, které si vybrali za 
své hlavní kolbiště. Obsluha přivola-
la policejní hlídku, která  mladíky zatkla 
a odvedla na služebnu. Rváčům hrozí 
trest odnětí svobody na jeden rok. -red-

Správná odpověď: Neklape, ale kdysi klapávala.

Víte, že...
Kašnu vytvořil r. 1797 F. X. 
Lederer za peníze mece-
náše Jakuba Wimmera. Na 
Uhelném trhu je  od r. 1952.

Anketní otázka Staroměstských novin

MUDr. Jan
Stránský,

jan.stransky
@praha1.cz 

Vážení a milí spoluobčané Prahy 1,
v rámci funkce zastupitele a zároveň funkce předsedy Výboru
pro zdravotnictví Městské části Praha 1 bych vás rád oslovil
a požádal vás, abyste mi posílali podněty či dotazy týkající se
vašich představ, jak by vám Praha 1 mohla pomoci v oblasti
zdravotnictví. 
Jak možná víte, Praha 1 je zřizovatelem Nemocnice Na Františku,
kterou nyní chceme transformovat na skutečnou  „komunitní“ ne-
mocnici -  tedy na nemocnici, jež bude více integrována do našeho 
okolí a bude nám lépe sloužit. Příkladem budou  kurzy první pomo-
ci dětem pro učitele naší městské části, vyu-
žití prostor nemocnice jako zázemí pro růz-
né důležité organizace, které pomáhají našim 
starším a slabším občanům, a vytvoření no-
vých potřebných služeb jako například ambu-
lantní chirurgie.  
Pokud jste členy klubu nebo skupiny občanů, 
velmi rád vás navštívím, abychom mohli spo-
lečně postupovat.
Děkuji, přeji vám krásné jaro a léto a doufám, 
že mne budete kontaktovat.

S pozdravem 
MUDr. Martin Jan Stránský 
Zastupitel Městské části Praha 1, 
předseda Výboru pro zdravotnictví MČ Praha 1
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Dívka ze str. 3

Malý oznamovatel

Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

PŮVabNÁ Esmeralda Krátká,
dcera české švadleny a španěl-
ského toreadora,  při procházce po
Staroměstském rynku roku 1911.

Víte, že...
První fi gurou na orloji
byla Smrtka. Ta původ-
ní klapala čelistí. Dnes 
už jen zvoní a drží 
přesýpací hodiny.

www.ekytky.cz, t.:

30 Kč

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

za tyto noviny 
pošlete SMS zprávu: 

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

od šéfredaktora listu.

SN TRICET

Jako dobrovolnou platbu

PROČ INZEROVAT VE STARO-
MĚSTSKÝCH NOVINÁCH:
Staroměstské noviny vycházejí v ná-
kladu 10 tisíc výtisků měsíčně, váš 
inzerát tak uvidí přes 30 tisíc možných 
zákazníků. Máme po celé Praze přes 
30 odběrních míst. Tel: 777 556 578.

INZERÁT 
vyrobíme zdarma

inzerce@staromestskenoviny.eu
Tel.: 777 556 578

Pravidelný úklid 
vašeho domu zajistí

Volejte 603 419 793
FIRMA RENOVA

 spolehlivě!

Krása je 
víc než 

kamaše.

Lékařka koupí

PLATBA V HOTOVOSTI
Real. kanc. prosím nevolat!

Mobil: 722 927 177
seno@email.cz

Chci zde opět bydlet.

na Praze 1 nejraději
VĚTŠÍ BYT

Malá Strana nebo Staré Město
RAK CZ a.s., 

Havelská 500/25, Praha 1
www.rak.cz

Tel.: 224 810 045

SPRÁVA 
NEMOVITOSTÍ
24 hodinová pohotovost

Individuální přístup 
Výhodné podmínky

Nový obchod OTeVŘeN!
 Dětské oblečení

 Potřeby pro děti, dárky
Haštalská 21, Praha 1

www.coolkids.cz

Pro 1-2 lidi. Umělec 
všestranných zájmů 
s omezenými zdroji.

Hledám podnájem 
útulného bytu!

Tel.: 776 872 987

Vyberu nejlepší nabídku: 
cena vs. kvalita.

V centru řádí bankovní lupič, 
zvládne i dvě krádeže za den
S pistolí v ruce, na očích silné di-
optrické brýle. Koncem března 
přepadl banku ve Vodičkově ulici,

v lednu si odnesl desítky tisíc z ban-
ky na Senovážném náměstí. O dvě
krádeže za den (obě neúspěšné) 

se pokusil lupič 16. února v bance 
na Senovážném náměstí a v Jugo-
slávské ulici. Zatím uniká. -red-

KOHOUTOVI přijdou pohyblivá křídla určitě vhod. 

Z orloje zmizí zlatý
Kohout, po opravě 
bude mávat křídly 

inzerce

STAROM. NÁMĚSTÍ -
Tři týdny (do Velikonoc)
bude orloj mimo provoz 
kvůli opravám.
Zvenčí se nebude dít nic, 
všechny opravy se odeh-
rají uvnitř, tedy v míst-
nosti, ve které je stroj. 
Zmizí omítky a budou 
doplněny chybějící části 
zdiva. Drobných zásahů  
se dočká i mechanismus    

 orloje.

Nejviditelnější změna se
týká zlatého Kohouta, 
který vždy po skončení 
podívané kokrhá.
Odborníci mu opraví 
křídla, aby jimi při ko-
krhání mával.
Legena praví, že když 
se orloj zastaví, postihne 
národ neštěstí. Před šesti 
lety byl ovšem orloj mi-
mo provoz dva měsíce 
a nestalo se nic. -red-

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO 
NA MALÉ STRANĚ

KOZEL 11° 22 KČ!
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Stěhování LEVNĚ

Volejte: 721 771 661, www.stehovani-delfi n.cz

Nabízíme: Stěhování bytů, 
fi rem, do zahraniční, dovoz 
z obchodu, likvidace, malo-
vání bytů. Akce: 
Pro důchodce 10 % sleva!

Pizza - Sendviče - Saláty - Špagety

www.rugantino.cz 
dusni@rugantino.cz

Praha 1, Dušní 4, 
tel.: 222 318 172

Nebankovní půjčky 
bez poplatků. 

Solidní jednání.
Tel.: 737 849 085
jindravocetková@centrum.cz

PENÍZE
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Nové zprávy
ze Starého Města
Bacha, Petr 

jí rohlík!
STARÉ MĚSTO - Bývalý sta-
rosta Prahy 1 Petr Hejma
byl sledován bezpečnostní
agenturou v rámci akce 
s názvem: Akce Petr.
Vše prý tehdy řídil poz-
dější ministr Vít Bárta, kte-
rý si po provalení skandálu 
dal sám sobě padáka. 
Sledovací zprávy zněly na-
příklad: 6. 30 - Petr vychází
z domu. 7. 43 - Petr jí rohlík.
8. 03 - Petr pije džus atd.

OTÁZKA REDAKCE: Tak 
co jsi objevil, Petře?
Zuřivý reportér Staro-
městských novin:
„Ahoj, neměl jsem moc
času, tak jsem se kouk-
nul na googlemaps a na-
šel jsem nákupní ko-

šík zaparkovaný v mo-
drém pruhu na celkem 
známém místě Starého 
Města. 
Boužel jsem to nemohl 
nijak přiblížit a ani 
nevím, jestli bude do-
bře vidět. Ale v sou-

časné chvíli nic jiného 
nemám.”
REDAKCE: Díky a až zas 
budeš něco mít, určitě 
se ozvi!

 NÁKUPNÍ košík parkující v modré zóně.
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Koutek zuřivého reportéra
Petr Havlíček brázdí ulice Starého Města

STARÉ MĚSTO - Jan Kré-
dl a Jan Odehnal z Havlíč-
kova Brodu si to „odská-
kali za nás“.
Pražský půlmaraton (měří 
21 km), jehož start i cíl je 
na Staroměstském náměs-
tí, odhopsali po jedné noze, 
a to tak, že se střídali.
Vše v rámci projektu „Od-
skáčeme si to za vás“ Na-
dace Olgy Havlové s cí-
lem vybrat peníze pro tě-
lesně postižené.
„Po třetině závodu na nás 
přišla krize a trvala až do 
cíle,“ svěřil se po závodě

Jan Krédl. Už na startu se
obávali, že se nevejdou do 
limitu tří hodin na uběh-
nutí trati. Jejich obavy 
byly na místě: Trať, ve-
doucí malebnými ulička-
mi, dokončili v čase přes 
čtyři hodiny.  
Po dvou nohách zvládnou 
oba maraton v pohodě.
www.odskacemesitozavas.cz

Dva šikulové si odskákali
pulmaraton na jedné noze

VE DVOU se to lépe skáče.

Nákupní 
košík

Výherci soutěže Staroměstských novin 
Po stopách Jaroslava Foglara

ZaJÍMaVOST: Všichni, kdo poslali vyluštění hádanky, měli i správnou odpověď.

Po stopách Jaroslava Foglara
Po stopách 
J. Foglara

Gratulujeme
ylo to moc pěkné od-
poledne. Staroměstské

 noviny se sešly s vý-
herci soutěže Po stopách
J. Foglara na místě, kde byl
před 26 lety pořízen snímek
autora kultovních Rychlých 
šípů. Hru vymyslel pan Petr

Hejma (bývalý starosta Pra-
hy 1) a pan Slávek Janov, 
který pomáhá Staroměst-
ským novinám s distribucí 
a mimo jiné ví, jaké je datum
smrti Maxmiliána Drápa.
Děkujeme všem soutěžícím 
a už vymýšlíme další kolo.

PAN PETR Hejma rozdal medaile a pěkně poděkoval.

Čtenáři se fotili na místě, kde byl Foglar v roce 1985.

1985 2011

Za ODMĚNU obdrželi vítězové hry medaili, noviny a někteří i pěknou knihu.

Víte, že...
Keňský vytrvalec Limo 
letos překonal rekord ča-
sem 59 minut a 30 vteřin. 
Poprvé pod hodinu!

Cítíte se být také tak 
trochu jako reportéři? 
Pošlete nám své tipy!

Žabí žena 
ničila auta 
v Dlouhé
STARÉ MĚSTO - Duben
je zřejmě ve znamení sko-
kana (viz též článek vle-
vo). Dne 7. dubna v půl 
čtvrté ráno si udělala žena 
(32) z Dlouhé třídy rybník.
Po sázce s kamarádkami 
skákala po střechách za-
parkovaných aut jako žába 
z kamene na kámen. Když 
se ji policie pokoušela za-
držet, odhopsala do okol-
ních uliček a pokusila se 
„zmizet pod hladinou“.
Žena nechala stopy pod-
padku na střechách 11 aut. 
Hrozí jí rok vězení. -red-

JARNÍ 
SLEVA

inzerce@staromestskenoviny.eu
Tel.: 777 556 578

20%
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inzerce do konce dubna

B
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RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18 a dalších přilehlých kanceláří 
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Kdo je kdo 
na radnici

Krátké zprávy z první ruky

Lomecký Oldřich, Ing., 
starosta, tel.: 221 097 223, 
oldrich.lomecky@praha1.cz
Hodek Daniel, 
1. místostarosta, 
obor: obchod a služby, tržní
řád, cestovní ruch, životní 
prostředí, tel.: 221 097 626, 
daniel.hodek@praha1.cz 
Pařízková Jana, Mgr.,
zástupce starosty, obor: sociální 
věci a protidrog. prevence, 
tel.: 221 097 218, 
jana.parizkova@praha1.cz
Macháček Tomáš, 
zástupce starosty, obor: optima-

lizace správy majetku a zdravot-
nictví, tel.: 221 097 217,  
tomas.machacek@praha1.cz 

Krejčí Jan, MBA,
zástupce starosty, obor: fi nance, 
transparentní radnice (on-line 
zakázky), protikorupční opatře-
ní, tel.: 221 097 299, 

jan.krejci@praha1.cz
Jůzová Jana,
sňatková matrika, obj. termínů 
svateb, tel.: 221 097 688, 
jana.juzova@praha1.cz
Kulhánková Květoslava, Ing., 
vedoucí odd. hmotné nouze 
a příspěvků, tel.: 221 097 345, 
kvetoslava.kulhankova@pra-
ha1.cz
Vokálková Miluše, Mgr., 
vedoucí odd. péče o rodinu 
a děti, tel.: 221 097 359 305, 
miluse.vokalkova@praha1.cz
Veřejné zakázky: www.praha1.
cz/cps/verejne-zakazky.html

Radniční telefonní seznam 

Revitalizace Střeleckého 
ostrova, kterou plánovalo 
bývalé vedení radnice, se 
odkládá z důvodu úspor.

Když v těchto dnech naj-
dete v kastlíku dotazník, 
nelekejte se. Radnice chce 
znát vaše podněty. Vyplně-
ný dotazník vhoďte do nej-
bližší schránky.

Rozpočet Prahy 1 na rok 
2011 bude o třetinu nižší
než loni. Radnice počítá 
s výdaji ve výši 841,2 mi-
lionu korun a s příjmy ve 
stejné výši.

Od začátku dubna mo-
hou občané Prahy 1 vyu-
žívat služeb bezplatné so-
ciálně-právní poradny. Je 

v budově Úřadu MČ Pra-
ha 1, Vodičkova 18, a to 
v kanceláři Zastupitel-
stva MČ Praha 1. Otevře-
ná je vždy pondělí v době 
od 13 do 17 hodin.

Rada MČ Praha 1 vyhla-
šuje výběrové řízení na 
poskytnutí grantů v ob-
lasti životního prostředí 
pro rok  2011. Více po-
drobností najdete na ad-
rese: www.praha1.cz

Radnice přispěje na nájemné
bčané Starého Měs-
ta, Josefova a zbytku 
Prahy 1, kteří by byli 

díky svým nízkým příj-
mům zasaženi dopady de-
regulace nájemného, do-
stanou od radnice fi nanční 
příspěvek. 
Na fi nanční příspěvek mají 
nárok ti, kterým po zapla-
cení čistého nájemného 
zbývá méně než dvojnáso-
bek životního minima (tj. 
6 252 Kč pro jednotlivce).

Více informací poskytne
paní Eva Mrňáková, tel.
č.: 221 097 635 (Odbor so-
ciálních věcí a zdravotnic-
tví Úřadu Městské části 
Praha 1).
Osobně lze o fi nanční po-
moc požádat na adrese: Vo-
dičkova 18, Praha 1, 3. pat-
ro, č. dveří 313.

Pošta: Praha 1, Vodičkova 18, 115 68. e-mail: posta@praha1.cz

Pracovník 
měsíce

V těchto dnech přibyla Lin-
dě Klečkové práce v sou-
vislosti s agendou opravy
Wimmerovy kašny, která 
byla poničena. 
V oddělení kultury nyní vr-
cholí zpracování grantů pro 
kulturu, spolky a ochranu
kulturního dědictví. Byl do-
končen návrh rozpočtu pro 
rok 2011. 
Linda Klečková je také ta-
jemnicí programové rady 
Malostranské besedy. 
Kontakt: linda.kleckova@
praha1.cz, tel: 221097212

Linda
Klečková
Vedoucí oddělení 
kultury 
MČ Praha 1

JuDr. 
Ivan Solil

Advokát, má dvě děti, kan-
didoval za ČSSD. Je mu 
52 let. 
Na radici Prahy 1 působil 
i v minulém volebním ob-
dobí, kdy přispěl ke zdvoj-
násobení počtu strážníků 
a zavedení nového kame-
rového systému.
Říká: „Je nepřípustné, aby 
obyvatelé Prahy 1 byli ru-
kojmím provozovatelů zá-
bavních podniků, heren 
nebo veřejných domů.“
Nebo: „Vadí mi, že řada 
rozhodnutí pravicové po-
litické většiny na radnici 
v minulém období způso-
bila, že se Praha 1 stává 
místem pouze pro bohaté.“

Spojovatelka
221 097 111
posta@praha1.cz

Své tipy posílejte na adresu: 
veronika.blazkova@praha1.cz

O
Začíná velký 

úklid ulic

Cenu 
PRACOVNÍK MĚSÍCE

uděluje paní 
Veronika Blažková, 

mluvčí radnice Prahy 1.Chcete vědět, KDO 
JE KDO na radnici? 

Pište dotazy na známou 
adresu: redakce@

staromestskenoviny.eu

Informace o aktivitách 
radnice Prahy 1 najdete 
též na www.praha1.cz

Bezpečnost, 
kriminalita, 
kamerový systém

Střelecký ostrov 
zůstane, jak je

Dotazník na vaší 
straně

Rozpočet 2011 nižší 
o celou třetinu

Granty na ochranu 
životního prostředí

Právní poradna 
zdarma
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Tuto stranu 
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

„Je to v pohodě, Tomši, můžeme se zase 
vrátit. Radnice nám přidá na nájem.“

Jak a koho žádat

STARÉ MĚSTO - Začal velký
úklid chodníků na Starém 
Městě a zbytku Prahy 1.
Uklizeny budou jak vozov-
ky (v době od 7 do 17 h), 
tak i přilehlé chodníky (od 
6 - 17 h). 
Radnice proto vyzývá ob-
čany, aby dávali pozor na
patřičná značení o chys-
taném úklidu a své dra-
hé automobily zaparkovali
jinde, aby jim nemusely být
odtaženy. 
Podrobnější informace na-
jdete zde: www.praha1.cz 
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Zavolali jsme do Brna, kde zkoumají 12 unikátních věnci oz-
dobených lebek, které Staroměstské noviny objevily ve Křti-
nách na Moravě. RNDr. Ladislava HORÁČKOVÁ Ph.D.,  
vedoucí Oddělení lékařské antropologie Anatomického ústavu, 
kde se lebky zkoumají, vyzývá ke zdrženlivosti. Ale...

Cesta lebek českých pánů z popraviště do hrobu
Vědci: Makáme na tom!    Tajemná sekta  Paulánů     Co znamená T na čele lebek?    A co naše ženy?

historickému objevu 
došlo ve Křtinách 
dne 9. února 1991  

v 21. 25 hod. Výzkum pro-
váděla speleologická sku-
pina pod vedením Marka 
Šenkyříka. 
V této kryptě byla obje-
vena dva metry vysoká 
vrstva lidských kostí. Šlo  
o pozůstatky 974 lidí, jak 
se ukázalo později.
Největší pozoruhodností 
byl nález dvanácti lebek, 
označených černou kres-
bou ve tvaru vavřínového 
věnce a symbolu v podobě 
písmene T na čele.
Odkud tolik kosterních po-
zůstatků? Na místě středu 
dnešního chrámu byl hřbi-
tov, který pro stavbu nové-
ho kostela musel být zru-
šen. Nedaleko odsud byl 

klášter církve Paulánů. 
Tato církev měla ve správě 
kostel U Salvátora ze Sta-
rého Města v Praze, kam 
byla uložena lebka popra-
veného českého pána hra-
běte Šlika. 

Co znamená písmeno T na 
čele 12 lebek?
Může jít o tzv. Antonínský 
kříž, který má tvar písme-
ne T, tak důležitý pro sek-
tu Paulánů.
Možná jde o symbol sta-
rozákonního proroka Eze-
chiela: „Označ znamením 
na čele muže, kteří vzdy-
chají a sténají nad všemi 
ohavnostmi, které se pá-
chají.“
Jisté je, že oněch 12 lebek 
bylo dekorováno proto, že 

je spojoval stejný osud, 
stejný způsob smrti. 
Připomeňme, že lebky 
českých pánů, tak důležité 
pro českou historii, zmize-
ly dne 20. listopadu 1631 
po slavnostním pohřbu  
v Týnském chrámu na Sta-
roměstském náměstí.
Předtím byly vystaveny 10 
let na Staroměstské věži 
Karlova mostu.
„Lebky ještě zkoumáme,“ 
říkají experti. -hop-

Osvícení

Poprava očima kata Mydláře
dyž jsem ráno o čtvrté 
hodině pondělního dne 
21. června 1621 vyšel 

ze své komnaty na dvůr sta-
roměstské katovny a pohlédl 
k východní straně oblohy, zřel 
jsem vycházeti rudé slunce...
...Pod lešením stály otevře-
né rakve, do kterých měly 
býti vkládány mrtvoly sťatých 
pánů. 
...Zde stáli moji pomocníci, 
kteří se musili veskrze odíti  
v černý oblek a vzíti na ob-
ličeje černé škrabošky, hla-

vu pak měli pokrytou černým 
kloboukem.
V témže oděvu se dostavili též 
tři moji synové a také já proti 
svému obyčeji jsem byl všecek 
od hlavy až k patě oděn čer-
ně, abych tím dal najevo svůj 
vnitřní smutek. Avšak obličej 
jsem škraboškou nezastřel.
...Za jezdci se kupily husté 
davy diváků, které přeplňova-
ly i sousední ulice.
...Bylo mi oznámeno, že se od-
souzenci sami připraví k po- 
pravě, totiž utrhnou si límce  

a obojky svých košil a kabátů, 
aby přicházeli na popraviště  
s obnaženými hrdly. Tak prý si 
to přáli.

Na Staroměstském orloji po-
čalo bíti devět hodin, což jest 
pátá hodina ranní na orlo-
ji německém, a hned nato za-
zněla na Hradčanech hlubo-
ká rána z děla, dávajíc Pra-
žanům znamení, že exeku-
ce na Staroměstském náměs-
tí počíná.

„Hrabě Jáchym Ondřej Šlik  
z Holejče a z Pasauna!“ zvo-
lal císařský prokurátor vyso-
kým hlasem.
...Byl oděn v černý aksamito-
vý šat a v rukou držel modli-
tební knihu, z níž se na lešení 
chvíli kleče modlil. 
....Můj meč povětřím jako 
střela zafičel, sťal jsem je-
diným rázem hraběti hla-
vu. Podle rozsudku měla býti 
hraběti Šlikovi po stětí uťata 
také ještě pravá ruka. Usekl 
jsem tedy ještě tuto ruku, na-

čež sluhové odnesli mrtvé tělo 
svého pána dolů pod lešení.
Po vykonané první exekuci 
povstal pan prokurátor Kapr  
z Kaprštejna a vyvolal:
„Pan Václav Budovec z Bu-
dova!“
...Na německém orloji právě 
odbíjela devátá hodina do-
polední, když jsem byl hotov  
s poslední popravou.

(Ukázka je z knihy od J. Svátka:
Paměti kata Mydláře, Praha,
REGION, 1991.)

Zbývá porovnat DNA le-
bek s DNA potomků čes-
kých pánů. Není zase tak 
těžké je sehnat. Scháze-
jí se každý rok 21. 6. na 
Staroměstském náměstí.

Co bude dál?

K

Zde muže být 
váš inzerát

nebo e-mail: inzerce@ 
staromestskenoviny.eu

777 556 578 
Volejte hned tel. číslo: 

Koupím 
malý byt
na Starém Městě
garsonka@volny.cz

K

Slavné domy Starého Města

Oldřich
Nový
Herec, ředitel di-
vadla, nejslavnější 
český milovník

Dům v Maiselově ulici  
č. 21 je jedním z nejluxus-
nějších domů v Praze, ko-
nec života tu strávil herec 
Oldřich Nový. Slavný mi-
lovník tu žil v době, kdy 
už nedostával skoro žád-
né role. Říká se, že tu krmil 
holuby ne z okna, ale přímo 
v kuchyni. 
Dům byl zkolaudován přes- 
ně před 100 lety, tedy v roce 
1911. Pod okny je parčík se 
sochou Mojžíše a Starono-
vá synagoga.

Maiselova č. 21
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Vaše advokátní poradna
Co kdyby se zrušily volby?
OTÁZKA: Jaké by byly ná-
sledky zrušení voleb v Praze? 
          Alena R. Malá Strana
ODPOVĚĎ: Případný nález 
Ústavního soudu by byl pou-
ze vodítkem pro další, nové 
rozhodnutí Městského soudu 
v Praze. 
Od okamžiku pravomocného 
rozhodnutí by se do vedení 
Prahy vrátil primátor  MUDr. 

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

Pavel Bém a jeho radní a to 
až do zvolení nového zastu-
pitelstva a rady.
Dosavadní právní úkony by 
byly platné, protože byly 
učiněny v dobré víře. 
Ministr vnitra by vyhlásil do 
30 dnů nové volby, kampaň 
by trvala 90 dnů, tedy nové 
volby by proběhly někdy na 
podzim.

Ruka

LebKa v kostnici Mariánského chrámu ve Křtinách.
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Cesta lebek českých pánů z popraviště do hrobu
Vědci: Makáme na tom!    Tajemná sekta  Paulánů     Co znamená T na čele lebek?    A co naše ženy?

MÍSTNÍ INZERÁTY SMS

Cena 1 SMS je 30 Kč včetně DPH. Poskytuje aTS, více na www.premiumservices.cz, 
infolinka 776 999 199. Pište též na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

VYMĚNÍM 1 + 1 v OV Na 
Kampě za větší před privati-
zací na Malé Straně, Hradča-
nech, Břevnově, Starém Měs-
tě. Tel.: 603 462 907.
NABÍZÍME stavební práce, 
sádrokartony, obklady, dlaž-
by, zednické, malířské práce 
atd. Rekonstrukce bytů, zá-
ruka a kvalita zajištěna. Tel.: 
774 159 420.
ZAVOLEJTE mi pro výrob-
ky. Nezávislý distributor Her-
balife. Tel.: 732 847 220. 

RESTAUROVANÍ starožit-
ného nábytku, dveří apod., 
včetně řezby. Tel.: 603 977 
469, Tomáš, Mníšek pod 
Brdy.
NABÍZÍM 3D vizualizace 
(např. návrhy interiérů) a dal-
ší grafi cké práce. Též soukro-
mé kurzy kreslení. Tel. Jiří: 
603 410 959.
AŽ 10 000 KČ měsíčně navíc 
si můžete přivydělat s naší po-
mocí. Volejte od 8 do 13h hod. 
Tel.: 777 723 986. 

JAK NA TO: Napište sms v tomto tvaru: SN mezera INZ me-
zera TEXT INZERÁTU. Pak pošlete na tel. číslo: 900 11 30.
Cena jedné sms je 30 Kč. Max. rozsah: 100 znaků.

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

Novinky z místních podniku
Pizzeria Rugantino, 
Dušní 4

Blues Café - Bar , Liliová 10
Posezení pro umělce k tvorbě, denně od 14 h do 2 h ráno. Plzeň 
12° za 35 Kč. Dvě deci vína za 32 Kč. Koktejly. Utopenec za 35 
Kč. Škvarkové prkénko, toasty.  www.bluescafe.cz

Krčma, Kostečná 4 (blízko Salvátora)
Meníčka za 90 Kč a přes obědy snížena cena nápojů: Cola, 
Fanta, Sprite za 20 Kč. Chleba, který zde pečou z kvásku. Půl 
litr Plzeň 12° a černý Kozel 10° za 35 Kč. www.krcma.cz

Tradiční italské prostředí, rychlá a příjemná 
obsluha. Italská vína. Vynikající pizza, 
těstoviny, ale i maso na grilu. Týdenní 
menu: polévka nebo salát a hlavní jídlo za 
160 Kč. Prostředí a akce pro děti. 
www.rugantino.cz

RAK CZ a.s., Havelská 500/25, 
Praha 1, www.rak.cz
Tel.: 224 810 045

SPRÁVA 
NEMOVITOSTÍ

Výhodně pronajmeme 
bytové i nebytové prostory, 

zajistíme reprodukci 
a investiční návratnost, 

dlouhodobé 
zhodnocování majetku
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Ženy prosí na Hradě soudce Karla o milost pro své manžely  

Karel z Lichtenštejna

Odsouzence vezou z Hradu

Mrskání odsouzenců Hlavy na Starom. věži Pohřeb v Týnu Kostel  P.  Marie  ve  Křtinách

Poprava na Starom. náměstí

Zde

Start

PRAVIDLA HRY: Potřebujete dvě kostky a fi gurky Člověče, nezlob se. Každý má jednu fi gurku. Začněte na prvním obrázku (Ženy prosí o milost pro 
své manžely). Komu padnou dvě šestky (tedy součet 12 jako 12 lebek), jde dál. Postupujte podle šipek až na poslední obrázek (Kostel s kostnicí).

... ... ... ...
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Charitativní projektySpolečně
Petr Hejma

8

Společný charitativní projekt Staroměstských novin a pana Petra Hejmy

Dětská opera Praha
zpívá Karla Hašlera 
na benefi ční akci

Proč je 
charita 

dobrá věc
MUDR.
Jiří Kučera

Tel.: 777 556 578 

Volejte nám 
své tipy na 

charitu

Staroměstský 
lékař
a lidumil

Oldřich 
Lomecký
STAROSTA

Jaroslav 
Svěcený  
HOUSLOVÝ 

VIRTUÓZ

Jana 
Titlbachová

VČELAŘKA

Jan 
Potměšil 

HEREC

Miroslav 
Stejskal

ŠÉF MĚSTSKÉ 
POLICIE 

Jiří 
Kučera 
LÉKAŘ

„bez charity to dneska 
nejde. Potřebných při-
bývá, přibývá též zdra-
votně i sociálně slabých.
Přibývá i lidí, kteří potře-
bují někomu pomoci. 
Strháváni příkladem os-
tatních, nacházejí tu 
mnozí smysl svého ži-
vota. 
Postižení a slabí si čas-
to pomáhají mezi sebou 
a tím i pro sebe nachá-
zejí uplatnění. 
a to je moc dobře.“

Charitativní mapa čtvrti
Představujeme patrony Městské části Praha 1
Díky patronům charity pomáhají Staroměstské a Malostranské noviny sociálně slabším občanům 
v Praze 1. Zapojte se i vy a přispějte k dobré věci! Volejte své tipy na charitativní cíle. Telefonní číslo:
777 556 578. Nebo nám pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu.

Děkovný dopis Staroměstským novinám 
od paní Jany Vítkové ze Studia Oáza

tudio Oáza, kultur-
ní centrum pro lidi 
s mentálním posti-

žením děkuje Staroměst-
ským a Malostranským 
novinám za podporu Stu-
dia Oáza v roce 2010. 
Z jejich iniciativy se 
ozvalo mnoho dárců, 
kteří měli zájem Studio 
Oáza podpořit a pomo-
ci nám tak v mnohdy ne-
lehké fi nanční situaci. 
Děkujeme tedy také 
všem dárcům za fi nanční 
dar, který činil v celko-
vé částce 50 000 korun. 
Čtenáři Staroměstských 
a Malostranských novin 
přispěli 15 000 korun, 25 
000 korun činil výtěžek 
z Vánočního Barování, 
pořadu herečky Sandry 
Novákové v Malostran-

ské besedě, a 10 000 ko-
run dal Vojtěch Brettl. 
Peníze použijeme na 
zajištění vzdělávacích 
a kulturních aktivit lidí 
s mentálním postižením,
kteří mají ve Studiu 
Oáza příležitost rozví-
jet své záliby a nadání 
v mnoha zájmových čin-
nostech počínaje drama-
tickým oddělením přes 
výtvarné, hudebně pohy-
bové a baletní až k výu-
ce angličtiny, němčiny 
a počítačů. 
Velice si vážíme toho-
to daru, který má pro nás 
hodnotu nejen z hledis-
ka fi nančního, ale také 
jako ocenění práce Stu-
dia Oáza a aktivit lidí 
s mentálním postižením. 
Jsme rádi, že tato pod-

pora přišla z blízkého okolí 
Prahy 1 či Malé Strany, kde 
Oáza sídlí, a doufáme, že se 
nejen „Malostraňáci“ přijdou 
podívat na některou z akcí, 
které Studio Oáza pořádá. 

Jana Vítková - zástupkyně 
ředitelky, lektorka hudeb-
ně pohybového, výtvarného 
oddělení a přípravky na kla-
vír, práce administrativního 
a organizačního charakteru.

DĚTI ze Studia Oáza, Říční 9, s paní Livií Klausovou.

S
Písničky Jaroslava Hašle-
ra nazpívala Dětská opera 
Praha. Křest CD Plují mra-
ky do daleka proběhl na be-
nefi čním koncertu Nadač-
ního fondu Lucie v Lich-
tenštejnském paláci.  
Koncert inicioval bývalý 
starosta Prahy 1 pan Petr 
Hejma.

Na podporu léčby urolo-
gických onemocnění dětí 
i dospělých v Lichtenštejn-
ském paláci na Malé Stra-
ně bylo vybráno neuvěři-
telných 391 tisíc Kč

Nadační fond Lucie 
získal 391 000 Kč

NADACE ARTEVIDE, která pomá-
há nevidomým a sociálně slabým.
Sídlí na adrese: Praha 1, Karme-
litská 25.

Náš další cíl:

Své příspěvky posílejte na účet:

www.artevide.cz
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ž od nepaměti (resp. 
nepamatuji si odkdy) 
se traduje, že vždy 

je lepší se na věc podívat 
z jiného pohledu. Pojďme 
se proto podívat na Staré 
Město tak trochu jinak – 
pojďme se na něj podívat 
z pohledu googlemaps. 
Kdo nezná, jde o interak-
tivní projížďku panorama-
ticky nafocenými ulice-
mi s nadhledem jezdce na 
koni. Vybíráte, kudy poje-
dete, co a jak moc si přiblí-
žíte, potkáváte kolemjdou-
cí s rozostřenými obličeji 
a auta se stejně rozostře-
nými espézetkami, ba si 
i můžete přečíst denní na-
bídku hostince. Pařížská, 
Staromák, nábřeží, stejně 
jako pouliční lampy, koše 
a rozsypané dlažební kost-
ky – vše vyfocené za pěk-
ného letního počasí a v pře-
kvapivé kvalitě. 
Člověk se na to všechno 
kouká, podivuje se, až se 
zasní: jak by vypadal Vin-
netou s Old Shatterhan-
dem, kdyby Karel May 
znal googlemaps?

taroměstské kouty 
mnohdy 
pomohou ti,

nemají se 
projít rychle,
nýbrž pěkně pomalu.

Když si noha 
na to zvykne,
rázem sníte postaru.

Dřív byl klid a pohoda,
žilo se a veselilo, 

U

Komentáře, básně, 
glosy, minifejetony

MILÍ ČTeNÁŘI, posílejte své krátké příspěvky 
na adresu redakce@staromestskenoviny.eu.

Glosa
Z jiného 
pohledu

zdá se mi, že na světě,
snad všeobecně lépe bylo.

Dnes jen krutost, spěch 
a zloba a na dobu určitou, 
nikdo neví, kde je konec, 
jdeme cestou složitou.

Projděte se starou Prahou 
a to pěkně pomalu, 
brzy ráno ba i večer,
když je lidu pomálu.

Myšlenky zlé opustí vás, 
pak lehnete si lehce, 
i usínat budete snáz, jak 
jednoduchá lekce.

Vážení, jako častý čtenář 
vašich - mých Staroměst-
ských novin si vám dovo-
luji zaslat svůj příspěvek 
k tématu resp. fenoménu 
„Vracenky“.
Jsem ročník 1944, narodil 
jsem se na Haštalském ná-
městí a na základní školu 
jsem chodil do Dušní resp. 
dříve do Sanytrovy ulice 
(ta zanikla výstavbou hote-
lu InterContinental) a hřiš-
tě „Vracenky“ je - bylo jen 
přes ulici.
Hráli tam během dne žáci 
od mladších až po starší,
tak jak jim postupně kon-
čila výuka ve škole a i po
obědě u většiny ve školní 
jídelně.
Odpoledne po práci resp. 
navečer pak hřiště „obsa-
dily“ starší ročníky býva-
lých žáků a hrály o piva, 
rundy, možná i o malé pe-
níze.
Z mnoha hráčů „Vracenek“ 
mi utkvěli v paměti - v po-
zdější slavná osobnost - hu-
dební skladatel Karel Svo-
boda a jeho tehdejší neroz-
lučný kamarád a spolužák, 
později významný stoma-
tolog MUDr. Petr Jandl - 
oba též vášniví cyklisté.
Sportovní srdce mi poo-
křeje kdykoliv jdu kolem 
nyní osiřelého „sportoviš-
tě“ a nebo právě při čtení 
vašeho článku.

S pozdravem 
Jaroslav Svatek 

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
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Petr 
Havlíček 
Autor je redaktor 
Staroměstských 
novin

Martin
Cibulka
Brněnská spojka 
Staroměstských 
novin

Báseň
Staroměstské 

kouty

Dopis

K tématu 
Vracenky

inzerce
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RAK CZ a.s., Havelská 500/25, 
Praha 1, www.rak.cz
Tel.: 224 810 045

SPRÁVA 
NEMOVITOSTÍ

Ekonomická správa 
vč. vedení účetnictví,

daňová asistence 
a poradenství,

zajištění veškerých oprav
a rekonstrukcí

S

Pondělí - pátek 8 - 14 hodin

Až 10.000 Kč
měsíčně navíc

si můžete přivydělat 
prací v domácnosti, 
hlídáním dětí nebo 

řemeslnou činností.
Volejte 777 723 986

Zde muže být 
váš inzerát

nebo e-mail: inzerce@ 
staromestskenoviny.eu

777 556 578 
Volejte hned tel. číslo: 

Lékařka koupí

PLATBA V HOTOVOSTI
Real. kanc. prosím nevolat!

Mobil: 722 927 177
seno@email.cz

Chci zde opět bydlet.

na Praze 1
VĚTŠÍ BYT
Staré Město

1.                      Do holírny vpadl host. 2.       Usedl do židle a vida jen učně, spustil.     
         „Co čumíš? Vem mýdlo a namydli mne!“

4.     „Kde je pán tak dlouho?“ „Jů, on je na            
            vojně, já tu jen prodávám voňavky...“

3.     Učeň uposlechl a netrpělivého hosta
                               namydlil...

Poslušný učedník
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Co nového za vodou
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Malostranský 
masopust
NERUDOVA ULICE - Velmi
pěkná fotoreportáž z ma-
lostranského reje masek.

Záhadná krádež 
v  Muzeu strašidel
MOSTECKÁ - Do Muzea 
strašidel se vloupal za bí-
lého dne zloděj. V člán-
ku se dozvíte, co ukradl 
a jestli ho náhodou nepo-
znáte podle fotografi e.

Ledoborec pod 
Karlovým mostem
Při posledním náporu 
zimy musel na Čertov-
ce zasahovat ledoborec.  
Zjistěte, jak to dopadlo.

Záchrana vzácné-
ho puštíka
Zahradníci našli na Pe-
tříně mládě sovy puští-
ka, které vypadlo z hníz-
da. Ve článku se dozvíte, 
čím ho vykrmili, a jak to 
celé dopadlo. 

STRUČNÉ ZPRÁVY Z VESNIC NA DRUHÉ STRANĚ ŘEKY: MALÉ STRANY A HRADČAN

Počet odběrních míst Malo-
stranských novin vzrostl na 32
Vzrůstá počet odběrních míst Malostranských no-
vin.  Je již 32 stanovišť (divadel, hospod, muzeí), 
kde jsou tyto nejoblíbenější místní noviny zdarma 
k mání po celý měsíc. Do poštovních schránek je do-
stávají všichni obyvatelé Malé Strany a Hradčan. 

Příjem inzerce: 777 556 578 
nebo inzerce@malostranskenoviny.eu

MALOSTRANSKÉ NOVINY vycházejí pravidelně 
1. den v měsíci. Jeďte pro ně, jsou hned pryč.

Všechna odb. místa: www.malostranskenoviny.eu

K

Kulturní nástěnka    
DUBEN - KVĚTEN

Divadlo - Út 19. 4. v 19 h a so 14. 5. v 14 h  
CYRANO Z BERGERACU - Národní divadlo, 
Ostrovní 1 - Příběh  Cyrana s velkým nosem a velkým
citem. V hlavní roli David Prachař.

Divadlo dětem - Út 19. v 14 h,  so 23. a ne 
24. 4. v 15 h - PSINA - Minor, Vodičkova 6, Malá 
scéna, tel.: 222 231 351 - Každý pes se někdy 
utrhne ze řetězu, nejčastěji za úplňku.

Koncert - Út 19. 4. v 21 h 
SMUTNÝ SLYMÁK - Blues Sklep,
Liliová 10, Praha 1., tel.: 774 624 677 -
Koncert kapely, která se žánrově po-
tlouká mezi folkem, blues a rockem. 
Skupině se říkává AC/DC severní 
polokoule. Zemitý zvuk, vtipné texty, 
zábava zaručena. 
Více o kapele: www.slymak.cz

Divadlo - Pá 29. 4. v 21 h - KRÁSA A PŮVAB 
PERVERZIT - Spolek Kašpar, Celetná 17 - Velmi 
důvěrný rozhovor dvou mužů o krásách něžného 
pohlaví. Hrají: Marek Němec a Václav Jakoubek.

Divadlo - Čt 12. 5 v 19 h - SONÁTA PRO LŽÍCI 
-  Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31 - Setkání 
dvou žen po mnoha letech. Hrají: J. Jirásková, D. 
Syslová, A. Cibulka.

Divadlo - Čt 28. 4. v 19 h a po 2. 5.
v 19 h - CO SE STALO, KDYŽ 
NORA OPUSTILA MANŽELA 
ANEB OPORY SPOLEČNOSTÍ 
- Nová scéna, Národní divadlo - 
Komedie o ženském údělu a marném 
boji za rovnoprávnost od E. Jelinek. 
Hrají: K. Winterová, I. Bareš, V. Beneš
a další.

Ilona Csáková & Band

Stálice českého popu, Ilona Csáková, vystou-
pí i se svou kapelou v Divadle Bez zábradlí. 
Podmanivá zpěvačka ve skvělé hlasové kon-
dici se proslavila nejen svým účinkováním 
v kapele Laura a její tygři, ale i dokonalou in-
terpretací nezapomenutelných hitů - Tornero, 
Amsterdam, Malý vůz, Oh, Baby, Baby... Di-
váci koncertu v divadle se mohou také těšit 
i na nový Ilonin singl Nebe nebe. -mon-ILONA má nový singl Nebe nebe.

Náš 
TIP

S matkou Annou Náprstko-
vou proměnil rodinný pivo-
var U Halánků na Betlém-
ském náměstí na centrum 
české inteligence. Do roku 
1880 se Náprstek jmenoval 
Adalbert Fingerhut. Zemřel 
2. září 1894. Byl jako jeden 
z prvních Čechů zpopelněn.

Kalendárium 
Starého Města

Maria 
Tauberová

PĚVKYNĚ

Vojtěch 
Náprstek

CESTOVATEL

DUBEN

Vojtěch Náprstek
* 17. dubna 1826

Operní pěvkyně, sopranistka 
Národního divadla, jehož 
členkou byla pěkných 37 let.
Často hostovala také v za-
hraničí, např. v Německu, 
Maďarsku, Polsku, Rakous-
ku, Itálii a dalších zemích. 
Zemřela 16. ledna 2003.

Marie Tauberová
* 28. dubna 1911

Fo
to

: A
rc

hi
v

KDE: Divadlo Bez zábradlí, Jungmanno-
va 31, pro rezervaci vstupenek volejte: 224 
946 436 - KDY: Středa 4. května v 19 h - 
Více najdete zde: www.csakova.cz nebo 
www.bezzabradli.cz
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Milovnice chlebíčků v Paukertově lahůdkářství 
Lída Baarová, herečka

Slavné ženy Starého Města

D o lahůdkářství Jan 
Paukert na Národní
třídu chodila elita

prvorepublikového Česko-
slovenska. Dveře si zde po-
dávali Vlasta Burian s Lídou
Baarovou, na chlebíčkách 
si pochutnávala i rodina 
prezidenta T. G. Masaryka. 

Lída Baarová, zářivá hvěz-
da českého a německého 
fi lmu, měla pletky s němec-
kým ministrem propagan-
dy Josephem Goebbelsem,
přátelila se s Hitlerem. Vyná-
lezce českých chlebíčků 
slavný Jan Paukert zemřel 
loni ve věku 91 let.

oznámení

Jan 
Paukert 
LAHŮDKÁŘ

Lída Baarová *7. 9.1914, †27. 10. 2000 

TIRÁŽ: Staroměstské noviny číslo 4 / duben 2011 / II. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: 
Ondřej Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Petr 
Havlíček, Martin Cibulka. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR 
E 18554. Kontakt: redakce@staromestskenoviny.eu, telefon 
redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Redakce si 
vyhrazuje právo upravovat příspěvky čtenářů.

Joseph 
Goebbels
IDEALISTA
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Otázka: Kde je na Starém Měs-
tě toto půvabné zátiší?
Foto poslal: Vladimír Turyna
Odpovědi pošlete: redakce@
staromestskenoviny.eu
Minule: Krásné domovní zna-
mení je v Týnské uličce č.10. 
Správně: Martin Cibulka

kde to je
Poznáte, jářku, ?

Koutek pro chytré hlavy
Sudoku pro  
nenáročné

Pro líné Ještě línější

1

2

3
12

1
1 3
3

3
2

12
Návod: Součet v každém 
řádku a sloupci je šest.

Stalo se 
před 100 lety

V dubnu před 100 lety 
udeřila v Praze nečekaná 
vedra, teplota vystoupala až 
na 25 °C. To však nebránilo 
gangu zlodějů zimníků, aby  
si pro svůj lup docházel do 
bytů. Na mnoha místech na 
Starém Městě byly hlášeny 
krádeže zimníků. Zloději 
nebyli nikdy dopadeni. 

Řádění gangu 
zlodějů zimníků

Kdo chce psát 
některou 

z těchto rubrik
Tel.: 775 949 557 

3

telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@staromestskenoviny.eu
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Franz Kafka: Proměna /XI./
MINULE: Řehoř leží v posteli, proměněný ve  
velkého brouka. Na dveře mu klepe jeho otec.

FRANZ KAFKA 
(1883 - 1924): 
Temný humorista. 
Nejmilejší hračka: 
houpací kůň.

Ř
Nářek sestry
ehoři, Řehoři,“ volal, 
„copak je?“ A po malé 
chvilce znovu naléhavě 

a hlubším hlasem: „Řehoři! 
Řehoři!“  U druhých postran-
ních dveří se však ozval tichý,
naříkavý hlas sestry: „Řeho-
ři? Není ti dobře? Potřebuješ 

něco?“ Na obě strany odpo-
věděl Řehoř: „Už jsem ho-
tov,“ a snažil se co nejpečli-
věji vyslovovat a dlouhými 
odmlkami mezi jednotlivými 
slovy zbavit svůj hlas vše-
ho nápadného. I otec se vrá-
til k snídani, avšak sestra za-
šeptala: „Řehoři, otevři, pro 
všechno na světě.“

Seriál

Franz Kafka: Proměna /XI./
sTAROMEsTsKE

NOVINY

Otevřel Řehoř Samsa
dveře? Uposlechl svou 
sestru? Nebo byl rád, že 
leží? Více příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Posílejte nám své fotky!

Adolf 
Hitler

MAGOR

?

KC Kampa

U Sovových Mlýnů 3, www.kckampa.eu, tel.: 608 444 654 Fo
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ALENA 
KOPECKÁ

Hlava rodiny

TEREZA
ČECHOVÁ 

ředitelka

V Komunitním centru Kampa začal ambi-
ciózní projekt. Maminky nejmenších dětí 
se rozhodly vlastními silami rekonstruo-
vat hernu pro nejmenší. Potřebují se na 
to ale vybrat peníze, přibližně 95 tisíc Kč.

ávrh nové herny si mů-
žete prohlédnout přímo 
v prostorech KC Kam-

pa a sledovat vývoj projek-
tu na webových stránkách. 
Chcete-li přispět na novou
hernu a stát se pohádkovým 
hrdinou pro naše malé Ma-
lostraňáčky, můžete osob-
ně v KC Kampa, denně od 
9. 30 h do 18 h, nebo na 
účet: 145930399/0800. 

Platbu označte Malostran-
ská herna 2011. Veškeré in-
formace na tel.: 608 444 
654.
Patroni projektu jsou: he-
rec Radim Fiala, herečka 
Michaela Maurerová, reži-
sér Jan Hřebejk, textařka 
Gábina Osvaldová, herec 
Jan Potměšil.

Tereza Čechová, 
ředitelka KC Kampa

N

Kampa Střed Světa 
Poděkování Dr. Kučery za pomoc při 

realizaci konference a slavnosti

řetí ročník festivalu
Kampa Střed Světa
proběhl i letos velmi 

úspěšně. Byl zahájen kon-
ferencí o minulosti, sou-
časnosti i budoucnosti 
Kampy, které se zúčastnil 
starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký. 
Mezi přednášejícími byli 
např. socioložka Jiřina Šik-
lová, Dr. Volfová, Alena Ko-
pecká (KC Kampa), Micha-
ela Petersen, Pavla Prikne-
rová (Klub Za starou Prahu), 
Dr. Sedmík, Dr. Kábele, Dr. 
Kučera (TURAS), Jan Taj-
boš, Břetislav Hlas a další. 
Program pokračoval v šapi-
to na Kampě vystoupením 
skupin Vosto5, Orchestr Po-
sledního dne a Milo.
Sobotní happening započal 
komentovanými procházka-
mi po Malé Straně a odpo-
ledne vypuklo veselí dopro-
vázené bubny a kejklíři, kte-
ří otevřeli bránu na Kampu 
pod Karlovým mostem.  
Návštěvníci celé odpoledne 
poslouchali a tančili při ka-
pelách Rudovous, Ivan Hlas 
trio, Zuby nehty, Pohřeb-

T

ní kapela a další. Sledovali 
další divadla v šapito.
Doprovodným programem 
byla výstava velkoformáto-
vých fotografi í ze staré Malé 
Strany, kterou můžete stále 
vidět přímo v parku Kampa, 
a také výstava fotografi í He-
leny Šulcové - Loko Motivy 
ve Staré prádelně. 
Děti se bavily v herně, při 
výtvarných dílnách a u po-
hádek v KC Kampa, kde 
také probíhala výstava dra-
vého ptactva.

Pořadatelé Komunitní cent-
rum Kampa, Kavárna Mlýn-
ská, Biograf letní a zimní 
poloha, SK TURAS a Mu-
zikanti z Kampy děkují za 
výjimečnou podporu Měst-
ské části Praha 1, Městské 
policii, Sokolu - ČOS, panu 
Pavlišovi (Vojanovy sady), 
SOPMSH, restauraci Tlus-
tá myš, Staroměstským no-
vinám za propagaci, Klubu 
Za starou Prahu za odbor-
nou pomoc a všem, kteří po-
mohli při organizaci.

KeJKLÍŘI Na CHŮDÁCH s harmonikami bavili návštěvníky.
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Příští číslo vychází
 15. května

Zvířata 
Starého Města

Posílejte fotky zvířat na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

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

za tyto noviny 
pošlete SMS zprávu: 

30 Kč

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

od šéfredaktora listu.

SN TRICET
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Motýl bělásek
Fotografi i zaslala čtenář-
ka Markéta Malá. 
Snímek byl pořízen na 
Střeleckém ostrově. 

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akad-
emie věd, Národní 3, na recepci, tel. 221 403 111. 
Obchod pro děti Coolkids, Haštalská 21. Blues 
Sklep, Liliová 10. Pizzerie Rugantino, Dušní 4. 
Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Café 
Montmartre, Řetězová 7. Literární kavárna Týn-
ská, Týnská 6, tel. 224 827 808. Restaurace Kon-
vikt, 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. Centrum Franze Kafky, Široká 14. 
Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, 
Týnský dvůr 57.  Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. 
Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10, tel. 222 
220 681. Rock Café, Národní 20. Café NONA, Nová 
scéna ND,  Národní 4. Restaurace Ferdinanda, 
Opletalova 24. U Rudolfi na, Křižovnická 10, tel. 222 
313 088. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Coffee 
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. 
Restaurace Gurmán Flint, Křižovnická 12. 

odběrních míst24

Kdyby už 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.

Sloupek Václava Koubka
Nejslavnější český har-
monikář Václav Koubek
píše pro Staroměstské no-
viny své povídky. Všech-
ny příběhy se odehráva-
jí na Starém Městě, kde 
autor bydlí. Tato povídka 
pojednává o pidlovokém 
milovníkovi. Případ se
skutečně stal.

an Leoš se po rozvo-
du nastěhoval z Tel-
če do Revoluční. Dal

si předsevzetí poohlédnout
se po nové známosti a za-
čít vztah nový a lepší. Jeho 
okno je protější
přes ulici oknům 
kolejí DAMU a tak 
věru vidí ta děv-
čata, o jakých sní.
Má rád to toulá-
ní lokály Prahy a otvírání 
konverzace s dosud nezná-
mými děvčaty.
Je zde v Praze krátce a jeho 
obhlídky jsou plné očeká-
vání. Praha je pro lovce
lovištěm rajským. Oko vidí,
oko není ohambí. Jen jeho
brýle už nestačí a tak při

výměně čísla musí  před kaž-
dé z jmen zapsat pro snad-
né vyhledání O.... Ověra,..
OHela, ...OEva... Pan Leoš 
je trpělivý a na žádnou s na-
dějných nespěchá, netlačí.

Jen tiše z koutku 
hospůdky od piveč-
ka vysílá  mobilem 
své rýmy a verše 
a lehce probouzí 
v nich city.

Často dostává odpovědi a ta
jména jsou pak ztotožněna
s jeho křehkou duší.
Onehdá však dostal neče-
kanou odpověď. „Pane, 
nepište mi dále své verše, 
jsem již letitý vdovec a na 
fl irty mne již neužije. Váš 
Optik.“

Jak se pidlovoký Leoš 
pokoušel seznámit

O hodné ale zavražděné jeptišce

TATO ZaVRaŽDĚNÁ žena fandí lásce až za hrob.

        Anežském klášteře 
a jeho okolí se zje-
vuje i zavražděná 

jeptiška. Bývala to dcera 
bohatého šlechtice, kte-
rá se zamilovala do chu-
dého rytíře, a otec ji radě-
ji dal do kláštera. Milenci 
si ale nedali pokoj, a tak 
otec dceru raději zabil.
Dodnes se zkrvavená jep-
tiška v okolí zjevuje a po-
máhá zamilovaným. 
Jednout takhle pomohla 
dívce, která se chtěla vdá-
vat, ale neměla peníze. 
Dívka chtěla vypít jed, ale 
jeptiška jí vytrhla pohár 
z ruky a ještě přihodila 
měšec s penězi.
Byla svatba a jeptiška 
mohla mít radost, že as-
poň někdo, když ne ona.
TEXT: Filip Jan Zvolský 
KReSba: Kristian Cubera 
Muzeum pověstí a straši-
del, Mostecká 18

V

Modré okénko
dnes získává...

VÍTe O NĚKOM ze svého okolí, kdo si 
zaslouží Modré okénko? Pište na adre-
su: redakce@staromestskenoviny.eu. 

Za organizaci 
úspěšné 
soutěže Po 
stopách Jaro-
slava Foglara

SLÁVEK JANOV
Guru díla J. Foglara

Proč čtu

LUBOR ČERNOHLÁVEK

„Protože zachycují 
skutečný život.“
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Seriál

nebo prodej na baru 

vÁclav 
koubek

info: 
www.vaclavkoubek.cz

blues 
cafÉ,

liliovÁ 10, praha 1.

povÍdky, pÍsničky, 
filmy na dobÍrku.

Šéfredaktor deníku Aha
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Strašidla 
a pověsti

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

P

Anežský klášter a okolí (Řásnovka, Klimentská, Na Fratišku...)


