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Václav Koubek čeká na vaše historky každou středu v baru...

Chtěl
se zabít
kvůli ní

INTERNET:

Str.

Exkluzivní záběry z policejních kamer

Pátrací Po stopách
J. Foglara
hra
zaèni na
str. 9

Staroměstské
servírky
Miss
pípa

mostu se zjevným záměrem spáchat sebevraždu skokem do ledové Vltavy. Je
sám, zoufalý a úplně namol. Str. 6 a 7

Foto: Monika Höppner

Jarmila Hašková, roz. Mayerová

Tajemství sebevraždy Jaroslava Haška
NOVÁ FAKTA: Je tomu přesně 100 let.
Únor 1911, mrzne, jak když praští. literát
Jaroslav Hašek přelézá roubení Karlova

www.staromestskenoviny.eu

Jak se ted´ kradou
na Starém Městě
okapové roury 6

Hašek r. 1911

Foto: Archiv

Jako dobrov. platbu za
tyto noviny pošli SMS:

SLEČNA KRISTÝNA z baru
Hany Bany ve Veleslavínově 5.
Čepuje Staropramen 10° za 25 Kč.
Posílejte nám podobné fotky!

inzerce

Zde muže být
váš inzerát!
Akce v únoru
25% SLEVA
Volejte hned:

777 556 578

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Nové zprávy ze Starého Města

Pronájem
KRÁSNÝ 2 + KK
(balkón, garážové
stání, komora, sklep)
u Kunratického lesa
(metro Chodov),
obytná plocha 60 m2,
cena 13 tis. Kč / měs.
včetně spotřeby.
Volejte: 603 157 829

TEDDY S.

Tradiční konference,
pouť, slavnost, happening

SOPMSH srdečně zve na

Malostranský

III.
KAMPA
STŘED
SVĚTA

MASOPUST
Sraz v sobotu

5. března ve 13 h
před hospodou U Černého
vola na Hradčanech.

malostranské náměstí 21

25. a 26. března

telefon redakce: 775 949 557

-

3°C

ÚNOR: Počasí bude asi
jako v lednu, takže kožichy
a písek s sebou.

Důležité
telefony

obecné informace:...................11 88
policie:..........................................158
Záchranka:...................................155
Hasiči:...........................................150
policie Čr (Staré město), Bartolomějská 14:......................974 851 220
Staronová synagoga:...257 533 117
akademie věd:................221 403 111

Max Brod

Recept dle
Dobromily
Švestkové knedlíky
z bramborového těsta

60 DKG BRAMBOR omyjeme
a uvaříme. Prolisované brambory dáme na vál, přidáme k nim
25 dkg hrubé mouky, 2 dkg másla, 1 žloutek, půl vejce, trochu
soli a vše zpracujeme v těsto...
Více na www.royalmenu.cz

Číslo
Císlo měsíce

100

Od neúspěšné sebevraždy Jaroslava Haško uplynulo
100 let. Str. 6 a 7

Úvodník

Příběhy, nic
než příběhy

deSKa je tu díky Společnosti Franze Kafky.

Stručně

STARÉ MĚSTO - Konečně!
Na domě v Haštalské 25,
kde se v roce 1884 narodil Max Brod, byla dne 26.
1. odhalena pamětní deska
Franz
spisovatele Maxe Broda.
Kafka
Max Brod zemřel v roce
1968 v Tel Avivu, kam v roce 1939 emigroval. Kromě
Franze Kafky přispěl ke
světové proslulosti JaroJaroslav slava Haška a Leoše JaHašek
náčka.

Víte, že...
leoš
Janáček

VÁCLAVSKÉ

MARIÁNSKÉ N. - Nový primátor Bohuslav Svoboda
dostává výhružné esemesky. Vyšetřuje to policie.
PAŘÍŽSKÁ ULICE - Soud
osvobodil Arména, který
před třemi lety údajně postřelil dva Rusy v Pařížské
ulici. Původně dostal 13
a půl roku vězení.

NÁM. - Asi
sto lidí se 15. ledna sešlo na
Monarchistickém pochodu.
NÁRODNÍ TŘ.- Lesík vánočních stromků se objevil v polovině ledna u Národního divadla. Šlo o počin výtvarníků.
JOSEFOV - Židovské muzeum prosí o pomoc při
identiﬁkaci dívek z obrazu
od Ludvíka Schneiderky.

Franz Kafka před svou
smrtí požádal Maxe
Broda, aby spálil jeho dílo.

VODIČKOVA - obyvatelka

činžáku ve Vodičkově
ulici šla dne 20. 1. se
smetím, když se na ni
zřítily sádrokartónové
desky. „Volala o pomoc.

nejvíc zima?

Ponocný
Jan Sluníčko,

Ludmila
Turynová,

„Když jsem se
vrátila z Vysočiny
do pražského
bytu a praskl
kotel. Fénem
jsem zachraňovala kytky.”

„Na Karlově
mostě před dvěma lety v lednu.
Zuby mi jektaly
tak, že jsem ani
troubit nemohl.”

„Před 15 lety
v Krušných horách na lyžích.
Promrzli jsme na
kost, když jsme
promokli.”

Anna Marie
Höppnerová,

Petr Havlíček,

„Zatím úplně
nejvíc zima mi
bylo, když mě
tatínek poslal
koncem ledna
pro jahody.”

„Největší zima
je mi vždycky,
když ráno vstávám z postele.
To se fakt
nedá vydržet.”

herečka

troubí čas na
Starém Městě

žije od mala na
Starém Městě

A tak je to se vším. Jeden
nikdy neví, zda se, když
pohne stéblem slámy, nezřítí celý stoh.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin



Pište si tyto
noviny sami. Články
posílejte na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu

Leo Pavlát,

ředitel
Židovského muzea

„Roku 1966 na
stanici autobusu
č. 125 do Dejvic.
Bylo minus 20,
měl jsem špatné
boty, čekal jsem
přes hodinu.”

mluvčí mladé
generace

STARÉ MĚSTO - Po ulicích
začal v těchto dnech jezdit
první elektromobil pražské záchranné služby. Jde
o zkušební provoz, jehož
cílem je zjistit, zda se vůz
osvědčí pro dopravu dvou
zdravotníků na obtížně dostupná místa. Na jedno nabití ujede tento vůz značky
Mercedes 140 km.

Vyběhl jsem na chodbu
a viděl ji, jak je zasypaná,“ vypověděl manžel důchodkyně, která
je s vážnými zraněními
v nemocnici.

inzerce

Anketa Kdy vám bylo úpln ě

Vanda
Hybnerová,

Nová sanitka
na elektřinu

Žena šla vynést smetí,
zasypal ji sádrokartón

P

říběh vojáka Švejka
zná každý, ale příběh
jeho tvůrce málokdo.
S tou sebevraždou Jaroslava Haška na titulní straně
je to takové „co by kdyby“,
ale přesto: Kdyby Hašek
skočil, Vltava by tekla pořád stejně, ale řečiště událostí by vedlo jinudy.
Kdysi jsem četl příběh vojáka, který měl za 1. světové války na mušce Adolfa
Hitlera (tehdy ještě bez
knírku). Kdyby ten voják
tehdy zmáčkl spoušť, jak
by to bylo dál?

Zpravy

Max Brod už má desku na
rodném domě v Haštalské

Foto: www.praha1.cz, archiv

Jaké bude počasí

redakce@@staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv pražské záchranné služby
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reportér
Staroměstských
novin

www.ekytky.cz, t.:

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy
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inzerce@@staromestskenoviny.eu

Umělcum z Mánesa uštědřila
příroda velmi drsnou lekci

Dívka ze str. 3

Foto: Youtube

nánosy na Vltavě předčily díla ve výstavní síni

Foto: Ondřej Höppner, galerie Mánes

arTeFaKT z prken, kovu a chroští.
pŮVabnÁ Karolína Švejnohová
roznáší pivo v restauraci na Starém Městě. Název podniku se
bohužel nedochoval.

Ti p
č t e n á řeE@
K

S
ROMEST
STAN
OVINY

Malý oznamovatel

HrdÝ Mánes vs. říční náplava. Tip poslal pan Tomáš Oliva.

P

ěkný souboj se odehrál začátkem února
u galerie Mánes.
Umělci v rámci výstavy
Play (obrázek vpravo)
vybízeli návštěvníky ke

MIMOŘÁDNÁ AKCE
JEN PRO MAJITELE TOHOTO KUPÓNU

Kdo není ve
Staroměstských novinách,
JAKO BY NEBYL!

Váš
inzerát

(Reálná velikost)

300
korun

(Heslo: Bobek)

Tato cena platí v případě
10 opakování nebo
po dohodě. Běžná cena
je 1000 Kč za kus.

hře, příroda si pohrála po
svém. Jen několik metrů
od Mánesa na Vltavě vytvořila zajímavou kupičku, artefakt, nad kterým
se tají dech. Nechceme

Pronájem
KRÁSNÝ 2 + KK
(balkón, garážové
stání, komora, sklep)
u Kunratického lesa
(metro Chodov),
obytná plocha 60 m2,
cena 13 tis. Kč / měs.
včetně spotřeby.
Volejte: 603 157 829

VŠEMAL
malíř a lakýrník
Ciolkovského
860/12
161 00, Praha 6.
Tel.: 777 811 643

Nabídka platí do konce února t.r.

Volejte hned tel. č.:

777 556 578

inzerce@staromestskenoviny.eu

Staroměstské noviny vycházejí
měsíčně v nákladu 10 tisíc
výtisků. Zdarma do schránek.
22 odběrních míst
na Starém Městě a okolí.

INZERUJTE VE
STAROMĚSTSKÝCH
NOVINÁCH
A MÁTE
VYSTARÁNO
DO KONCE ROKU!
www.staromestskenoviny.eu

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
nebankovních půjček od
společ. PROFI CREDIT,
Czech, a.s., tel.: 737 849 085

dÍlo z Mánesa. Název: Spodní proud.

snižovat uměleckou kvalitu děl z výstavy, protože to se ani nedá. Rádi
bychom však podtrhli
fakt, že výstavní síň je
vlastně všude.

Víte, že...
Největší pohoří světa
(tedy největší dílo přírody) jsou Himaláje.

inzerce

Pravidelný
úklid domů.
Spolehlivě!
Volejte 603 419 793

FIRMA RENOVA
Nabízím

HLÍDÁNÍ
DĚTÍ
Proﬁ přístup. Velké zkušenosti.
Kreativita. Od dubna mohu
pracovat na plný úvazek.

Volejte Marušku
605 529 051

vÁclav
koubek
povÍdky, pÍsničky,
filmy na dobÍrku.
info:
www.vaclavkoubek.cz

nebo prodej na baru

blues
cafÉ,

malostranské náměstí 21

liliovÁ 10, praha 1.

- VOLEJTE své náměty do Staroměstských novin přímo šéfredaktorovi, tel. č. 775 949 557.
- VÝSTAVA HODIN se koná v prostorách Staroměstské radnice do 29.
března. K vidění jsou třeba hodinky
kosmonautů nebo Jamese Bonda.
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telefon redakce: 775 949 557

redakce@@staromestskenoviny.eu

Princezna ve škole Brána jazyků

Nové zprávy
ze Starého Města

MIKULANDSKÁ - Kambodžská princezna Norodom
Arunrasmy zavítala dne 3.
2. do Prahy. Bydlela v hotelu Buddha Bar v Jakubské.
Hned po příjezdu otevřela
v ZŠ Brána jazyků výstavu
fotograﬁí z návštěvy české
delegace v Kambodži.

Ponocný má
nové zuby

STARÉ MĚSTO - Místní ponocný Jan Sluníčko se koncem ledna podrobil úspěšné
operaci zubů. Nový chrup
si nemůže vynachválit. Lépe se mu prý i troubí.
Foto: Jiří Jorge Pěkný

Její výsost Norodom Arunrasmy

Významné
výro čí

Hugo Haas
by se dnes
dožil 110 let

HEREC

marie
Haasová
TANEČNICE

Dne 19. 2. 1901 se narodil
herec Hugo Haas. Až do
roku 1939 žil se ženou Marií
Bibikoff v Jungmannově 9.
Pak emigrovali do USA.

Víte, že...
S dámami z petangového Klubu
seniorů Týnská PRINCEZNA s P. Hejmou a R. Sabongui

Bratr princezny král Kambodži norodom Suhamoni
mluví plynně česky.

paní Adéla s Vaškem

To je ona. Spokojená paní
Adéla Lukavská vyhrála na
plese Malostranských novin
v tombole tuto cenu: Mohla
si vybrat na jeden den zedníka, podlaháře, obkladače,
elektrikáře, truhláře, kopáče,
malíře, uklizečku, kutila
a kdovíkoho ještě. Paní
Adéla potřebovala od každého kousek.
A to je on! SEDM jednou
ranou. Usměvavý, ochotný
pan Václav Šebesta. Majitel malé malířsko - lakýrnické ﬁrmy, kterého redakce Malostranských a Sta-

STARÉ
MĚSTO mecenáš
a člen
pražského zastupitelstva petr
dodal spáchal dne 21.
ledna sebevraždu skokem ze skály. Trpěl
dlouhodobými depresemi. petr dodal mj.
šéfoval div. broadway.

roměstských novin vybrala
a pověřila předat výhru paní
Adéle.
Téměř vše se odehrálo v ložnici. Zednické opravy, tapetování jedné stěny, vymalování stěn a stropů, výměna
zásuvek a vypínače, pověšení záclon, položení nového
koberce, pověšení obrazů
a konečný úklid. Jen to kafíčko se konalo v obýváku.
To aby si možná pan Václav
prohlédl v klidu své další
pracoviště. Paní Adéla si
určitě na příštím plese
koupí losy do tomboly.

Humorné
y
Chutná cibulačka a hovězí vývar s játro- histork
vými knedlíčky za 35 Kč. Guláš Parlament
Restaurace U Parlamentu,
Valentinská 8

Friends Coffee House, Palackého 7

Kavárna s vlastní pražírnou kávy. Vynikající presso za
36 Kč, perníkové a dýňové latte za 74 Kč. Sendviče
a saláty. Dětský koutek, wi - ﬁ. www.milujikavu.cz

MÍSTNÍ INZERÁTY SMS
JaK na To: Napište sms v tomto tvaru: SN
mezera INZ mezera TeXT inZerÁTu. Pak
pošlete na tel. číslo: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč. Max. rozsah: 100 znaků.
a plovoucí podlahy, koberce, PVC,
marmoleum, práce spojené s podlahami. Tel.: 775 133 934. Mail:
sulc@ podlahy-ps.cz
SKONCUJTE S NADVÁHOU!
Připravím pro vás individuální program. Tel.: 732 847 220.
NABÍZÍM SOUKROMÉ HODINY Pilates, SM systém po dohodě
i u vás doma na Praze 1, 2. Instruktorka s certiﬁkátem a ŽL. Tel.: 777
232 595, Inka.
MALÍŘ A LAKÝRNÍK. Opravím, co třeba. Tel.: 777 811 643.

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

Foto: Monika Höppner

Café Gaspar Kasper, Celetná 17

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

Ciolkovského
860/12
161 00, Praha 6
TELEFON:

777 811 643

KAŽDOU STŘEDU
od 17 h vás očekává
VAŠEK KOUBEK v baru
Blues Café v Liliové ulici č. 10. Zajímají ho
vaše vtipné historky,
které převypráví a navždy tak zachová.
Následně (zčerstva) budou uveřejněny ve Staroměstských novinách.

za 109 Kč. Vynikající pivní sýr s paprikou,
hořčicí a cibulkou za 55 Kč. Prazdroj za 36
Kč. Otevřeno po - pá 10 h - 23 h , so - ne 11 h
- 23 h. www.uparlamentu.cz

Nekuřácká kavárna Divadla v Celetné. Vynikající káva
Bristot, točená malinovka či kofola. Koblihy, tousty,
nakládaný hermelín. www.divadlovceletne.cz/cafe

malíř
a lakýrník

Řekněte to Vaškovi

Novinky z místních podniku

RUSKÝ TRENÉR proﬁboxu vás
zve na soukromý trénink. Cena dohodou. Tel.: 608 932 292, Oleg.
PROVÁDÍME
ZEDNICKÉ,
malířské, sádrokartonářské a jiné
práce, rekonstrukce bytových jader, obklady, dlažby a jiné. Záruka
a kvalita zajištěna. Tel.: 774 159 420.
NABÍZÍM SLUŽBY SPOLEČNICE. Jsem VŠ průvodkyně, pozitivní, dobrá řidička - auto mám. Výlety aj. možné. Tel.: 602 171 603.
PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: pokládka a renovace parket, prkenné

Mecenáš
Petr Dodal:
sebevražda

Jak paní Adéla vyhrála v tombole VŠEMAL
Foto: Archiv

Hugo
Haas

Princezna byla hvězdou
Plesu v Opeře.

Zpréavy

Václav Koubek je harmonikář, básník a herec.

s

Rozhovor

edíme v baru blues
café, před sebou
vychlazenou plzeň.
ptáme se pana Koubka,
co bude dál.

VK: „Věřím, že na Starém
Městě bydlí mnoho lidí,
kteří mají nějakou vtipnou historku. Já jim ji pomohu napsat.“
SN: „Takže Vy si tady počkáte, až vám někdo přinese svou vtipnou historku?“

VK: „Přesně tak.“
SN: „Tak to my ty historky potom milerádi uveřejníme v novinách.“

„Až se sejde dost
povídek, poskládáme
z nich knihu.“
VK: „Když se to nenapíše,
nezachytí, tak to zmizí. A to
by přece byla velká škoda.
Až se sejde dost povídek,

poskládáme z toho knihu,
kde budou samozřejmě
uvedeni i nositelé.“
SN:„Příběh, to je základ.
Důležitá je ale také fotka. Jak se říká: Fotka je
víc než tisíc slov. A kde vy
vlastně bydlíte?“
VK: „Na Starém Městě,
kousek od Můstku. V bytě
po matce.“
SN:„Jen tak pro zajímavost: Odkdy nosíte fousy?“
VK: „Od chvíle, kdy nastoupila pleš.“

Náměty též posílejte na e-mail: redakce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 @556 578

Rozhovoré
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R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18 a dalších přilehlých kanceláří

Kladení věncu na místo, kde
vzplál protestující student Jan

MUZEUM - Starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký a jeho
zástupce Daniel Hodek
položili květiny k pomníku Jana Palacha.
Ten se před 42 lety, dne
16. ledna 1969, upálil nedaleko Národního muzea.
Byl to protest proti okupaci Československa a také
proti ústupkům tehdejšího politického vedení vůči
ruským okupantům. Na
následky těžkých popálenin Palach, syn cukráře,
o tři dny později zemřel.
Pohřeb dne 25. ledna 1969
se pak stal celonárodní manifestací.

Foto na této straně: MČ Prahy 1

Jan Palach

Květiny s výdrží

K Národnímu muzeu, kde
se upálil Jan palach, nosí
lidé květiny už 42 let.

Kdo je kdo
na radnici
Ing. Jiří
Veselý

Radní Prahy 1
pro dopravu,
TOP 09

„Podstatou mého rozhodnutí vstoupit do politiky
byla myšlenka:
Chci-li něco změnit, pak
je přirozené se na přípravě změn aktivně podílet.
Narodil jsem se v prosinci
roku 1950. V letech 1994
- 2001 jsem byl ředitelem
podniku Benzina, kde
jsem začínal od píky.
Od roku 2005 se věnuji
poradenství v oblasti služeb čerpacích stanic a pohonných hmot. Své zkušenosti nyní uplatňuji i na
radnici.
Jsem ženatý a mám dvě
dospělé děti. V současné
době žijeme s manželkou
odloučeně.“

Vaše otázky
na Jiřího Veselého
posílejte na
e-mailovou adresu:
jiri.vesely@praha1.cz

Zlatá svatba na
Starom. radnici

Veselé bruslení
na Ovocném trhu

STAROM. NÁM.- Zlatou svatbu oslavili dne 28. 1. na
Staroměstské radnici manželé Oleg a Alexandra Novoselovi. K 50 letům společného života páru blahopřál starosta O. Lomecký.

STARÉ MĚSTO - Kluziště na
Ovocném trhu patřilo poslední den, tedy 30. ledna
nejen dětem, ale i hvězdám
muzikálu Děti ráje. Kluziště bylo otevřené dva měsíce pod záštitou Prahy 1.

Archa pomoci na
téma senioři

RYTÍŘSKÁ - Debatní odpoledne na téma dobrovolnictví a senioři proběhlo dne
22. ledna v Českém centru v Rytířské 31. Šlo o akci
v rámci projektu Archa pomoci za podpory Prahy 1.

Víte, že...
na radnici MČ Prahy 1
STAROSTA Lomecký klade pracuje pro blaho obce
věnce, v pozadí D. Hodek. 352 nadšených úředníků.

Ze zákulisí jednou větou
DŽÍNOVÉ PÁTKY
Radnice drží tzv. Džínové
pátky, kdy se nemusí chodit v obleku, ale dost zaměstnanců na to prý nedbá
a chodí si v džínách klidně
každý den.
MÓDNÍ POLICIE
NA RADNICI
Staroměstské noviny navrhli starostovi zavést na
radnici Módní policii, která by odchytávala do sítí
příliš odvážně oblečené
úředníky.

MISS RAZÍTKO
Staroměstské noviny se
snaží prosadit na radnici
novou soutěž krásy Miss
razítko a stát se jejím patronem.
MEJDAN NA STŘEŠE
V sedmém patře budovy
radnice, kde má starosta
kancelář, je pěkná střecha
s opuštěnými stolky, které
čekají na svou příležitost.
GRANTY 7. ÚNORU
Napjatě očekávané granty
2011 pro Prahu 1 v oblasti

spolková činnost a kultura
byly vyhlášeny dne 7. února. Rada MČ Praha 1 vyčlenila sumu 4, 7 milionu Kč.
JEDEN ZA DVA
Městská policie Praha 1 se
v loňském roce zabývala
160 spáchanými trestnými činy, což vychází tak
na jeden za dva dny.
KAM TO POSLAT
Radnice dumá nad hlavní
e-mailovou adresou. Zatím
až do odvolání platí ta stará: posta@praha1.cz

Radniční telefonní seznam
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 zdravotnictví, tel.: 221 097 217,
tomas.machacek@praha1.cz

Spojovatelka

221 097 111
posta@praha1.cz

Krejčí Jan, MBA,
zástupce starosty, obor: ﬁnance,
transparentní radnice (on-line
zakázky), protikorupční opatření, tel.: 221 097 299,

jan.krejci@praha1.cz
Jůzová Jana,
sňatková matrika, obj. termínů
svateb, tel.: 097 688 111,
jana.juzova@praha1.cz
Kulhánková Květoslava, Ing.,
vedoucí odd. hmotné nouze
a příspěvků, tel.: 097 345 303,
kvetoslava.kulhankova@praha1.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

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

Pracovník
měsíce
Tomáš
Macháček

Zástupce starosty, optimalizace
správy majetku

Za pár týdnů ve funkci
již prý stačil uspořit několik milionů korun, odhalit řadu systémových chyb
a se starostou průběžně pracovat na jejich nápravě vedoucí k vyšší efektivitě
správy a zmenšení prostoru pro šmelení s majetkem.
cenu PRACOVNÍK MĚSÍCE
uděluje slečna Veronika
blažková, tisková mluvčí radnice prahy 1.
Své tipy posílejte na e-mail.
veronika.blazkova@praha1.cz

Tuto stranu sponzoruje
městská část praha 1

telefon redakce: 775 949 557

Jak se kradou
na Starém Městě
okapové roury

Hašek volal: Já tam m

oklamat tím, že si sundal
svetr,“ říká Jan Pospíchal
z Městské policie Praha 1.
Uvedený případ je z ulice U půjčovny na Novém
Městě, ale krádeže na
Starém Městě mají stejný
průběh.

Foto: Městská policie Praha 1, www.praha1.cz
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ZloděJi vypadají na první pohled jako turisté.

3

2
Částečně
rozšlapaný
okap

Úplně
rozšlapaný
okap

Snowboard? Kdepak. Rozšlapávání okapové roury.

4

Jaroslav Hašek stojí na Karlově mostě a chystá se skokem
do ledové Vltavy ukončit svůj život. Je mu 28 let. Před půl rokem dostal padáka z časopisu Svět zvířat, protože si vymýšlel
zvířata (velryba tresčí). Je necelý rok ženatý s dcerou štukatéra
Jarmilou a už ví, že skrz domácí krb cesta nevede.

S

vatba s Jarmilou Mayerovou znamenala
pro Haškův život stejný šok jako pro anarchistu
vstup do armády.
Vzali se po čtyřech letech
dne 24. května 1910, krátce
poté, co byl Hašek zatčen
na anarchistické demonstraci.
Před svatbou Hašek musel
na přání Jarmiliných rodičů
vstoupit do katolické církve, které se dosud vysmíval. A slíbit, že přestane pít.
A najít si „normální“ práci.
Tak začal „normálně“ obchodovat se psy.
Když stál Hašek dne 10.
února 1911 na Karlově mos-

tě, byl úplně namol. A obrazně řečeno: na dně, což
bylo přesně to místo, kam
té mrazivé noci směřoval
i doslova.

Zoufalství
Postavy kymácející se nad
roubením mostu si všiml
švec Josef Rousek, který
bydlel v domě Na Kampě
9 (ten slavný s balkónkem).
Vyběhl na most a společně s divadelním vlásenkářem Eduardem Bräuerem
Haška přemluvil, aby si to
s tou sebevraždou rozmyslel.
Policejní hlídka pak Haška,
který prý blábolil (v protokolu se uvádí: silná neu-

Manželskou krizi
nezažehnalo dítě
H
ašek se s Jarmilou
seznámil v roce
1906, kdy Jarmila chodila do Ženského
výrobního spolku.
Její otec, štukatér, vlastnil na Vinohradech dům
a nerad viděl, že se jeho
dcera schází s nýmandem, který ještě ke všemu pije jak duha. Hašek
si možná od svatby

Šup s lupem pod auto a později si pro něj přijít.

6
Rychlý
policejní vůz

Zeď nářků

police viděla zloděje na kamerách. Byla tam coby dup.

Kolik dnes stojí advokát?
OTÁZKA: Čeká mě soudní
řízení, kolik mě bude stát advokát? J. Z. Malá Strana
ODPOVĚĎ: S advokátem
uzavřete písemnou smlouvu o odměně, a to nejlépe za
hodinovou sazbu. Cena obvyklá je 2 tisíce Kč za hodinu, vyšší sazba je nepřiměřená. Lze také dohodnout
smluvní odměnu dle podílu

róza), odvezla do ústavu
pro choromyslné. Tam strávil Jaroslav Hašek očistný,
uklidňující týden.
První povídku, kde se objevil Švejk, napsal Hašek až
v květnu 1911 (jmenovala
se Pitomec u Kumpanie).

Kdo byl J. Rousek
Švec a majitel půjčovny
loděk z domu Na Kampě
č. 9. Oknem neustále pozoroval řeku. Až do své
smrti v roce 1942 zachránil pan Josef Rousek před
utopením asi 200 lidí.
Měl čtyři děti, byl šťastně
dvakrát ženatý.

(r. 1910) sliboval, že
jeho život dostane řád,
ale opak byl pravdou.
Po neúspěšném pokusu
o sebevraždu 10. 2. 1911
chytil druhou mízu:
Téhož roku vymyslel
Švejka, založil Stranu
mírného pokroku v mezích zákona a počal syna Richarda. Rozvedl
se dva roky na to.
Jarmila Hašková, roz. Mayerová

Vaše advokátní poradna

Rozšlapaný,
skladnější
okap

5
2

Teéma

Nebýt toho

Záběry z policejních kamer

Zloději měděných okapů
na Starém Městě vymysleli novou metodu.
„Všiml jsem si na monitoru dvou lidí. Jeden nesl
dvoumetrový okap. Rozšlapal ho a schoval pod
vozidlo. Pak se nás snažil

redakce@@staromestskenoviny.eu

na výsledku souzené věci,
zcela běžný je podíl 10 %.
V případě, že spor prohrajete, musíte uhradit náklady právního zastoupení vítěze. Jeho výše je určena vyhláškou a stanoví se paušální částkou podle povahy
souzené věci, např. při sporu
o 200 tis. Kč je odměna advokáta 34 500 Kč.

JUDr. Monika Krobová - Hášová

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. Telefon: 603 247 498.
e-mail: krobovahasova@post.cz, www.advokatka-krobova.cz

Foto: Archiv Romana Vopičky, archiv

6

Koupím
malý byt
na Starém Městě

garsonka@volny.cz

Inzeráty do
Starom. novin

Volejte hned tel. číslo:

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

z titulnié strany

telefon inzerce: 777 @556 578
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hoto muže, nebyl by Švejk

am musím! Půlnoční drama na Karlově mostě

Richard
Hašek,
vnuk

Exkluzivní
fotografie

Věnoval pan
roman Vopička

děkuji
Vám, pane
rousku.

Strážce odkazu svého dědečka. V Lipnici provozuje Haškův oblíbený hostinec U České koruny. Opatruje křesílko, které dostal
Hašek jako svatební dar od
rodičů nevěsty Josefa a Josefíny Mayerových.
„U tohoto stolu se zrodil
voják Švejk,“ říká pan Richard Hašek.
pan JoSeF rouSeK (s bidlem) z domu Na Kampě 9 zachránil před utopením nejméně dvě stovky lidí.

Co by se nestalo,
kdyby Hašek skočil

Nenarodil by se Richard Hašek (syn i vnuk). Nevznikla
by postava Švejka (a tedy ani
slavné Ladovy ilustrace).
Nebyla by založena oblíbená
Strana mírného pokroku
v mezích zákona.

Víte, že...

JaroSlaV Hašek na nejznámějším snímku. Se synem Richardem. Vpravo Švejk v podání Rudolfa Hrušínského.

Dětská opera zpívá Hašlera
P

MIMOŘÁDNÁ AKCE

JEN PRO MAJITELE TOHOTO KUPÓNU

ísničky Jaroslava Hašlera nazpívala Dětská
opera Praha. Křest CD
Plují mraky do daleka proběhl na beneﬁčním koncertu Nadačního fondu Lucie
v Lichtenštejnském paláci.

Váš
inzerát

(Reálná velikost)

Foto: Dětská opera Praha

Koncert inicioval bývalý
starosta Prahy 1 pan Petr
Hejma.

dobrÝ voják Švejk byl
přeložen do 85 jazyků
včetně arabštiny.
HaŠeK často vypustil
zprávu, že zemřel. Když
přijeli kamarádi na
pohřeb, opil se s nimi.
Pak umřel doopravdy
a nikdo nepřijel.

Dětskou operu Praha založila roku 1989 sólistka
opery Národního divadla
Jiřina Marková-Krystlíková. Děti jezdí zpívat po
celém světě. Viz strana 9 CD bylo natočeno za podpory Petra Hejmy a Iva Mathé.

300
korun

Platí jen v případě deseti
opakování. Nabídka
je do konce února.
běžná cena je 1000 Kč za kus.

Volejte hned: 777 556 578
inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

redakce@@staromestskenoviny.eu

Názory a komentáře

Dopisyé
Aktuální vtip ze
100 let starých novin

milÍ ČTenÁŘi, posílejte své krátké příspěvky
na adresu redakce@staromestskenoviny.eu.

Také jsem hrál
Vracenky
David
Dvořák

Provozovatel
Blues Sklepu.
Liliová 10

ozdravujte ode mne
pána s přezdívkou
Áron.
Jsem sice mladší než on,
ale i za nás v „osmdesátkách“ se Vracenky hrály.
Jsem rád, že mi tuto zábavu připomněl.
Na základku jsem nejdřív
chodil do Masný a pak od
4. třídy nás přestěhovali
na „Kyryjovku“, která byla
hned naproti kostelu Šimona a Judy.
Vracenky byly dost populární a musím též s panem
Áronem souhlasit, že přednost měli starší a silnější!
Bohužel. Jen za nás to učitelé dost zakazovali, ale
přesto i o velké přestávce
se chodilo hrát.

P

B. Němcová
a K. Čapek
do soutěže

Báseň

Neodejdu!
Emilie
Puldová

Neúnavná
bojovnice za
lepší budoucnost

Ta naše koruna česká
stále je hezká, tak hezká;
ač stará – téměř stoletá…
Pevná, hrdá na svoji vlast;
odciziti se nikým
nenechá jméno, své české - navždy
si ponechá.
Dokud budu můj národe
s Vámi žíti;
tvrdě splatím toho,
kdo chtěl by naší zemi
ublížiti!
Již jsme toliko ztratili…
Nechci, abyste se i mě
zbavili!
Po naší královské
panovnici
zpět budete volati však marně, pozdě, pak
nikdy k Vám se již nevrátí.
Ó, lví silou půjdeme dál…
Národ náš - by se
vzpamatoval.
Poklad - český lev náš znak
by neupadal - v srdcích
všech navždy hrál!
Vlastenci byli však ještě žijí!!!
Praha, 5. ledna 2011

otec rodiny: „Co budeme dělat? Lyžovat nemůžeme,
že povolil mráz a do hospody nemůžeme, že nepovolí matka.“

Vzpomínka na rybáře Karla
Schürrera, co žil Na Františku

Předem bych vám chtěl poděkovat za otištění mého příspěvku
o Vracenkách. Teď už určitě tato hra nebude zapomenuta.Nyní
bych vám chtěl ještě napsat o svém otci Karlu Schürrerovi.
ůj otec Karel Schürrer
by si za to, co dělal pro
druhé, trochu té publicity zasloužil, i když už 20
let mezi námi na tomto světě
není.
Narodil se Na Františku
v roce 1920. Byl synem pražské trhovkyně a povozníka.
Od útlého mládí jeho život
byla Vltava a vše, co s ní
bylo spojeno. Byl rybářem
a dlouholetým rybmistrem
spolku na Praze 1. Staral se
rybářům o jejich pramice,
opravoval je a hlavně dělal

M

Pozvánka

Přijďte na
Masopust

Petr Burgr

Děkuji za noviny. Pokud
byste měli zájem, mohl
bych vám dát zdarma
pro účely novin několik
CD s kompletním dílem
Karla Čapka a Boženy
Němcové.
Vhodné pro soutěže, do
„tomboly“, nebo pro vaši
potřebu. Viz foto.
Alespoň malá odměna za
vaši práci. Zdraví
Otakar Kania,
Nový Svět
REDAKCE: To je skvělé! Vaší
lákavé nabídky velmi rádi
využijeme!

Místopředseda
Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Letos to bude dobrý. Masopustní veselí je až v březnu, konrétně 5. března.
A jak to má být, budeme
slavit ve stejných dnech,
kdy budou pařit v Riu, či
se okázale předvádět na
karnevalu v Benátkách.
Lidé, jinak vážení, budou
opět ochotni nechat se namaskovat ostatním pro radost a pro smích.
Malostranský masopust
začíná v sobotu 5. března
ve 13 h před hospodou
U Černého vola, Loretánské náměstí 1.

Foto: Humoristické listy 1911

Dopisy

Večerní Praha 19. února
1958: Zimní procházky se
špatným koncem se dočkal
včera odpoledně 25 kg sumec. Skončil u Rudolfovy stoky Na Františku na udici Karla Schürrera, elektrotechnika
a člena sboru rybmistrů.
Se životem se sumec rozhodně nerad loučil, protože zápas trval celou hodinu.

nové, protože to byl jeho
velký koníček.
Pro mě to ale někdy bylo spíš
za trest, protože jsem mu
musel pomáhat a nemohl
jsem se třeba jít s kamarády koupat.
Ale dneska toho vůbec nelituji, protože jsem se naučil
hodně manuálních prací se
dřevem.
Každý v okolí mého otce
znal pro jeho dobrosrdečnou
a laskavou povahu a hlavně
pro nezištnou pomoc.
Karel Schürrer ml.

Foto: Archiv Karla Schürrera

a
,
u
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Karel ScHÜrrer (v klobouku) opravuje pramici.

telefon inzerce: 777 @556 578

Charita
Společně

Petr Hejma
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Charitativní projekty

Posílejte své tipy na charitativní pomoc ve vašem okolí: redakce@staroměstskenoviny.eu

První cíl splněn: Pro Studio
Oáza je vybráno 50 tisíc Kč
Náš další cíl:

Nadační fond Lucie získal
391 000 Kč na nemocné děti
Proč je charita
dobrá věc
Jaroslav
Svěcený

na podporu léčby urologických onemocnění dětí
i dospělých v Lichtenštejnském paláci na Malé
Straně bylo vybráno neuvěřitelných 391 tisíc Kč.
V. Hudeček

nadace arTeVide, která pomá-

há nevidomým a sociálně slabým.
Sídlí na adrese: Praha 1, Karmelitská 25.

Své příspěvky posílejte na účet:

www.artevide.cz

Houslový virtuóz,
patron charity
Starom. novin

Pro více info
volejte tel. č.:
777 556 578

Jana
Titlbachová
VČELAŘKA

Na aukci se dražila díla, která darovali prostřednictvím galerie La Femme Jiří Anderle, Vladimír Brunton, Tomáš Hřivnáč, Milan Chabera, Boris Jirků, Hana Purkrábková. Osobně svá díla přinesli: Dominik Mareš,
Josef Nálepa, Petr Písařík, Vladimír Suchánek, Pavel
Vavrys, Jan Grimm. Před aukcí zahrál virtuóz Václav
Hudeček. Galerie La Femme sídlí v Bílkově 2.

Jan
potměšil
HEREC

Foto: Archiv

„Rozumnou a po zralé
úvaze zvolenou charitativní činnost považuji za
samozřejmou součást mého uměleckého i soukromého života.
S oblibou říkám, že potřebnou pomocí a dodáváním pozitivní energie druhým pomáháme zároveň
sami sobě.“
Jen to nejlepší přeje čtenářům Staroměstských
novin
Jaroslav Svěcený

miroslav
Stejskal

ŠÉF MĚSTSKÉ
POLICIE

oldřich
lomecký
STAROSTA

Jaroslav
Svěcený
HOUSLOVÝ
VIRTUÓZ

Pátrací hra po stopách Jaroslava Foglara

Foto: Josef Bláha – Řešetlák

Po stopách
J. Foglara Odhalete, kde byl v Praze 1 pořízen tento snímek a vyhrajte pěkné ceny

Kde To Je? Snímek byl pořízen v Praze 1 před 25 lety (Foglar stojí zcela vpravo).

JAROSLAV FOGLAR (1907
- 1999) je autor více než
dvou desítek románů pro
mládež i kultovního komiksu Rychlé šípy. Byl
též známý pod skautskou
přezdívkou Jestřáb.

Oddíl Hoši od Bobří řeky
vedl plných 60 let! Pro
své skauty - v dobách nesvobody se ukrývající
pod pláštíkem turistického oddílu mládeže - připravil bezpočet her v pří-

rodě i v tajemných zákoutích staré Prahy.
Průběh jedné z těchto
akcí z roku 1985 zachycuje zde uveřejněná historická fotograﬁe z oddílové kroniky.

VYDEJTE se po Jestřábových zavátých stopách,
objevte mezi Karlovým a Mánesovým mostem místo,
kde byla momentka Hochů od Bobří řeky před čtvrt
stoletím pořízena!
Chlapcům a děvčatům napovíme, že hledané místo, na
němž byla pořízena fotograﬁe pana Jaroslava Foglara
a jeho oddílu, najdete na Malé Straně na území ohraničeném ulicemi: Mostecká, Malostranské nám. a Letenská. Přejeme při pátrání hodně štěstí!
Všechny úspěšné pátrače odměníme stylovým
suvenýrem a na deset vylosovaných čekají
zajímavé ceny. Ukončení hry je 28. února 2011.
Napište na e-mail redakce@staromestskenoviny.eu
adresu daného místa, popř. zašlete fotograﬁi.

telefon redakce: 775 949 557

redakce@@staromestskenoviny.eu

Co nového za vodou

Kalendárium
Starého M ěsta

STRUČNÉ ZPRÁVY Z VESNIC NA DRUHÉ STRANĚ ŘEKY: MALÉ STRANY A HRADČAN
Tajemství světýlka
u Karlova mostu

Vypátrali jsme, kdo pečuje o tajemné světýlko
na balkónku domu Na
Kampě.

Krámky na Malé
Straně přepadává
lupič v kukle

Na stopě lupiče, který
přepadl butik na Tržišti
a směnárnu na Malostranském náměstí.

Plánované zavření potravin Vacek Bio-Market vzbudilo značnou
nevoli obyvatel. Chystá se petice na záchranu
obchodu.

Karolína
Světlá

SPISOVATELKA

Milenka básníka Jana Nerudy, čímž je vytvořen pěkný most mezi Starým Městem a Malou Stranou.
Bydlela v ulici Ve Smečkách. Od 48 let byla skoro
slepá. Příbuzná železáře
Rotta. Zemřela 7. 9. 1899.

Antonín Slaví ček
† 1. února 1910

Člen spolku Mánes. Impresionista, krajinář. Mistr skvrn,
světla a stínu. Ve 39 letech
ho při koupání ranila mrtvice. Pokoušel se pak malovat levou rukou, marně. Dne
1. února 1910 se zastřelil.
Narodil se 16. 5. 1870.

Všechna odb. místa: www.malostranskenoviny.eu
MALOSTRANSKÉ NOVINY vycházejí pravidelně
1. den v měsíci. Jeďte pro ně, jsou hned pryč.

Příjem inzerce: 777 556 578

nebo inzerce@malostranskenoviny.eu

- BŘEZEN

Představení Vertigo - vášeň až za hrob

Kde: Divadlo v Celetné, Spolek Kašpar, Celetná 1. Kdy: Po 28. 2. v 20. 30 h a st 2. 3.
v 19. 30 h. Více: www.divadlovceletne.cz

Koncert - So 26. 2. v 21 h - Juwana JenKinS &
TonnY blueS band - Blues Sklep, Liliová 10,
tel.: 774 624 677 - Kapela hrající skvělé blues se
zpěvačkou Juwanou Jenkins.
divadlo - Po 14. 3. v 19 h - RADÚZ
a maHulena - Národní divadlo,
Ostrovní 1 - Zeyerova dramatická
báseň, která patří k nejkrásnějším
příběhům lásky. Radúz a Mahulena
ze znepřátelených království překonávají pro svou lásku nástrahy
osudu i kouzla. režie: J. A. Pitínský.
Hrají: Vojtěch Dyk, Pavla Beretová…
Hudba - Pá 4. 3. v 21 h - THe KinGSiZe booGieMEN - Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1, tel.: 774
624 677 - Koncert seskupení drzých, vyzývavých
týpků hrající blues.
Výtvarný ateliér na Hradčanech - dobrunda
- Kurzy, dílny pro dospělé, studenty i děti. Příznivé
ceny, zajímavá témata, kreativní lektorky. Více na:
www.dobrundaatelier.cz, tel.: 603 184 294.

Foto: Divadlo v Celetné

divadlo - Čt 17. 2., po 21. 2.v 19 h
a ne 6. 3. - SonÁTa pro lŽÍci Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova
31 - Setkání dvou žen po mnoha
letech. Před půl stoletím je zradili
všichni - britská vláda, australské
úřady a japonská armáda. Hrají:
J. Jirásková, D. Syslová, A. Cibulka.
divadlo - dětem - St 23. 2 v 18 h - ZaHrada Minor, Vodičkova 6, Malá scéna, tel.: 222 231 351
- Trnkova Zahrada a v ní pět kluků a fantazie. Hraje
Dismanův rozhlasový dětský soubor.

MALÍŘ

* 24. února 1830

Vypátrali jsme, kde je na
Malé Straně první visací
zámek, který vyvolal lavinu dalších.

Kulturní nástěnka

antonín
Slavíček

Karolína Světlá

První zámek

Vzrůstá počet odběrních míst Malostranských novin. Je již 27 stanovišť (divadel, hospod, muzeí),
kde jsou tyto nejoblíbenější místní noviny zdarma
k mání po celý měsíc. Do poštovních schránek je dostávají všichni obyvatelé Malé Strany a Hradčan.

ÚNOR

ÚNOR

Vzniká petice na
záchranu obchodu

Počet odběrních míst Malostranských novin vzrostl na 27

K

Kultura

N á š
TIP
HraJÍ: Jitka Nerudová, Petr Lněnička

Příběh básníka Sergeje Jesenina a tanečnice Isadory Duncanové - natolik vášnivý,
že nejen země a cokoli kolem, ale i čas
začíná s ďábelskou rychlostí rotovat.
„Závrať člověka úplně pohltí, paralyzuje
ho, dezorientuje. Ten se ztratí v prostoru,
možná i v čase, všechny jeho vjemy se
slijí do jednoho chumlu.“ Tak nějak viděl milostný vztah Duncanové a Jesenina ve své hře autor Alexandr Stroganov.
Precizní herecké výkony Petra Lněničky a Jitky Nerudové podpořené originální režií Alexandra Minajeva.

Foto: Archiv
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telefon inzerce: 777 @556 578

Zabava

Franz Kafka: Proměna /X./
minule: Řehoř už pochopil, že je stvůra a pře- sTAROMEsTsKE
NOVINY
mýšlí, že by se pro dnešek raději hodil marod.
Seriál

K

Torzo hlasu

dyž si to všechno v největším spěchu rozvažoval a nemohl se odhodlat vylézt z postele - budík právě odbíjel tři čtvrti na
sedm -, ozvalo se opatrné zaklepání na dveře v hlavách
postele.
FRANZ KAFKA

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

„Řehoři,“ zavolal hlas - byla
to matka - „je tři čtvrti na
sedm. Nechtěls odjet?“
Ten něžný hlas! Řehoř se
zděsil, když uslyšel hlas,
jímž odpověděl, nepochybně
svůj dřívější hlas, do něhož
se však jakoby zezdola mísilo jakési nepotlačitelné, bolestné pípání...

11

inzerce@@staromestskenoviny.eu

Stalo se
před 100 lety

Slavné ženy Starého Města

Jiřina Stránská, herečka

Sčítání lidu:
Dobový vtip

Smetanovo nábřeží 330

Klára Jerneková

Roku 1911 probíhalo v českých zemích sčítání lidu (to
čeká Česko i letos v březnu
o půlnoci z 25. na 26. března).
Vtip z roku 1911:
Sčítací komisař: „Jste tady
přítomný trvale, nebo jen na
čas?” Nájemník: „To, prosím,
přijde na domácího. Jestli
nepřirazí, tak trvale.”

Karel Jernek

Sudoku pro
nenáročné

DCERA

ano, již je na všechno pozdě, ale i svět hmyzu je plný
hlasů, lásky, naděje a sebepoznání. Více příště!

Tuto rubriku zaštiťuje centrum Franze Kafky, Široká 14

Poznáte, jářku,

kde to je

posílejte nám své fotky!

MANŽEL

?

Otázka: Kde je na Starém Městě
tento beznosý muž?
Odpovědi pošlete: redakce@
staromestskenoviny.eu
Minule: Freska na stěně
Betlémské kaple.
Správně: Martin Cibulka,
Kateřina Kratochvílová

TIRÁŽ: Staroměstské noviny číslo 2 / únor 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.

J. Stránská. *6. 11. 1912 - † 8. 3. 1999

D

cera krejčího z Nekázanky. Matka herečky Kláry Jernekové (vozila ji v kočárku na
Žofíně).
Do války byla hvězdou
Burianova divadla D34.
Po roce 1949 se vzdala herecké dráhy a učila v Lidové
škole umění ve Voršilské
inzerce

Jaromír Hanzlík
ŽÁK, HEREC

ulici (jejími žáky byli: Jaromír Hanzlík, Taťjana
Medvecká, Jan Hartl).
Vzala si za muže právníka
Jaromíra Kučeru, později
režiséra Karla Jerneka.
Vychovávala syna své dcery Kláry, dnes také herce,
Filipa Čápa. Zemřela roku
1999.

Foto: Archiv

Koutek pro chytré hlavy

1 3 2
1 3
21 3 2 1 3
3 1
32
Pro líné

Ještě línější

Návod: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.

Kdo chce psát
některou
z těchto rubrik
Tel.: 775 949 557

MIMOŘÁDNÁ AKCE

JEN PRO MAJITELE TOHOTO KUPÓNU

Kdo není ve Staroměstských novinách,

JAKO BY NEBYL!

Váš
inzerát

(Reálná velikost)

300
korun

Tato cena platí jen v případě
deseti opakování.
Běžná cena je 1000 Kč za kus.
Nabídka platí do konce února t.r.
Volejte hned: 777 556 578
inzerce@staromestskenoviny.eu

Sháním
garsonku

do 10 tis. vč. poplat.
garsonka@volny.cz

Staroměstské noviny vycházejí
měsíčně v nákladu 10 tisíc
výtisků. Zdarma do schránek
a kaváren. 22 odběrních míst
na Starém Městě a okolí.

Inzerujte ve Staroměstských novinách

A MÁTE VYSTARÁNO
DO KONCE ROKU!
www.staromestskenoviny.eu

Příští číslo vychází
15. března
Za píli a horlivost, se kterou
píše články do
SN až z dalekého města Brna.

Jak šel Golem pro housky
Strašidla
a pov ěsti

Golemovi toho bylo napsáno mnoho, dnes se věnujme jen jeho popleteným historkám.
Golem, umělý člověk, sloužil
v dobách Rudolfa II. u rabiho
Löwa jako sluha, ale sluha trochu
popletený. Když měl nabrat vodu
do džberu, vyplavil ulici, když ho
rabínova žena Perla poslala nakoupit housky, přinesl celý krámek i s prodavačkou.
Jindy zas byla voda ve Vltavě
tak rozbouřená, že rybáři nechytili ani běličku a na šábes nebylo
co jíst. Rabi tedy poslal Golema
k řece, ať naloví ryby. Když se
však Golem dlouho nevracel, poslal rabi svého sluhu za Golemem, ať se vrátí třeba bez ryb.
Sluha našel Golema vprostřed
řeky s pytlem plným ryb, jak chytá další a další. Zavolal na něj pánův vzkaz, Golem se zaradoval,
vysypal ryby z pytle a spěchal
k domovu.

O

MARTIN CIBULKA
brněnská spojka Sn

VÍTe o něKom ze svého okolí, kdo si
zaslouží Modré okénko? pište na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu.

Foto: Monika Höppner

Proč čtu

JANA JELÍNKOVÁ

Tisková mluvčí
vinohradské nemocnice

„Protože je v nich život.“

Golem nese domů housky i s pekařkou.

22 odběrních míst

TEXT: Filip Jan Zvolský, KreSba:
Kristian Cubera, muzeum pověstí
a strašidel, mostecká 18

Sloupek Václava Koubka
Nejslavnější český harmonikář Václav Koubek
píše pro Staroměstské noviny své povídky. Všechny příběhy se odehrávají na Starém Městě, kde
autor bydlí.
První povídka je převzata
z knihy Trpké povídky
(od nakladatelství XYZ).

Kde všude seženete aktuální vydání těchto novin
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.
Rest. Ferdinanda,
Opletalova 24.
U Rudolﬁna,
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.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777- 556-578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

Foto: Archiv Václava Koubka

Staroměstských novin
Restaurace
U Parlamentu,
Valentinská 8.
Akademie věd,
Národní 3, na recepci,
tel. 221 403 111.
Blues Sklep,
Liliová 10.
Divadlo Na zábradlí,
Anenské náměstí 5.
Café Montmartre,
Řetězová 7.
Literární kavárna
Týnská, Týnská 6, tel.
224 827 808.
Restaurace 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.
Centrum Franze
Kafky, Široká 14.

Zvířata
Starého Města

Boží kšeft (Střelecký ostrov)

„Musíme do Prahy, tam leží
peníze na zemi,“ utěšoval
jsem Frantu.
Vzali jsme pomocnou práci
na stavbě Střeleckého ostrova. Jakási agentura hledala
ﬁrmu, která by pro
stánky s občerstvením postavila lávky
na vodě.
Kdo by si nechtěl
posedět pod deštníkem s vyhlídkou na
Karlův most či Národní divadlo?
Dílo se zdálo snadné, tak
jsme to s Frantou vzali.
Troufali jsme si. Nakoupili
krajinky, trámky a sbili rámy
s podložkami. Jak ale vyřešit střídající se výši hladiny?
Sehnal jsem od známého
duše z Tatrovek.
„Pod každé molo se jich vejde dvanáct a stoupne-li hladina, zvedne se i molo!“ pro-

sadil se ve mně inženýr. Krajinky jsme zhoblovali, rámy
natřeli, mola posadili na nafouklé duše.
„Kavárničky jsou jedna báseň,“ pochválil nás šéf a dobře zaplatil.
Mola pak pronajal
kavárníkům, a ti na
ně hned druhý den
naváželi rudly lednice, mrazáky, kávovary a stolky. Do
lednic pak basy piv a kartony vín.
Mola byla stále více zatížená, a když se přes noc změnil tlak, klesla nejen ona vyhlídková mola, ale i všechno
ostatní zboží do Vltavy.
Šli jsme s Frantou z noční
procházky po barech Prahy,
když jsme spatřili tu spoušť.
„Já jedu,“ řekl Franta a odjel raději k tetě na venkov.
Václav Koubek

Seriál

Foto: Jarmila Kostkanová

Foto: Monika Höppner

Modré okénko
dnes získává...

Obrázek labutě
s názvem: „Ještě trochu
upravit“, zaslala paní
Jarmila Kostkanová
z Akademie věd.
Posílejte fotky zvířat na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

30 Kč

za tyto noviny
pošlete SMS zprávu:

SN TRICET

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

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

vÁclav
koubek
povÍdky, pÍsničky,
filmy na dobÍrku.
info:
www.vaclavkoubek.cz

nebo prodej na baru

blues
cafÉ,

liliovÁ 10, praha 1.
SOPMSH srdečně zve na

Malostranský

MASOPUST
Sraz v sobotu

5. března ve 13 h
před hospodou U Černého
vola na Hradčanech.

Zde muže být
váš inzerát

Volejte hned tel. číslo:

777
556 578
nebo e-mail: inzerce@

staromestskenoviny.eu

