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

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 4 / roč. III
15. dubna 2012

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

STAROMESTSKE
NOVINY

Noviny, které si píší čtenáři sami

Staroměstské 
servírky
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SLEČNA ALŽBĚTA
Servírka slečna Alžběta z bistra, ka-
várny a restaurace Kolonial v Široké 

ul. 6. V ruce drží výborné ovocné 
pšeničné pivo Fénix 0, 4 l za 34 Kč. 

Novinka z Plzně!

redakce@staromestskenoviny.eu

Miss 
Š iroká

VLASTA BURIAN: PŘÍBĚH 
JEHO JEDINÉ DCERY

VLASTA Burian s dcerou Emílií (vlevo), manželkou Ninou (vpravo) a skupinou veselých vojáků. HANA HEGEROVÁ se stala čest-
nou občankou Prahy 1. Více str. 2

Kozí 9, Praha 1
Tel. č.: 255 795 404

Otevírací doba:
po - pá 8 - 20 h, 

so 10 - 16 h
Web: www.madegroup.cz

E-mail: prodejna-kozi
@madegroup.cz

SLEVA 15%
PŘI PŘEDLOŽENÍ 
TOHOTO KUPÓNU

Velkolepý vodní špektákl 
● Karlův most 15. května



2  Zpravy

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

Proč řidiči 
klejí

V áclavské náměstí bez 
aut, to je jistě pěkná 
vize. Jak ale ukazuje 

praxe, nebude to jen tak.
Nařízení platí od 1. dubna 
a mnozí řidiči ho možná 
považovali za apríl.
Už 2. dubna na ně ale do-
lehla tvrdá realita. A tak se 
v ulicích vedoucích na Vác-
lavák kupí u nových značek 
zákazů vjezdu auta, jejichž 
řidiči vedou následující 
monology:
„Kterej *** to sem dal?“
„Já se z toho po***u!“
„Ať s tim dou do pr***e!“
Tady nepomůže ani ten 
nejhodnější příslušník. Ne-
zbývá než počkat, až řidi-
čům dojde dech.

   Úvodník   Úvodník

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

Důležité 
telefony

Jaké bude počasí 

13 °C
DUBEN: Pupenec střídá 
pupenec a my s překvapením 
prohlížíme loňské šatníky.

Číslo měsíce

7
Sedm kovaných bran 
povede do Františkánské 
zahrady. Jedna už stojí 
u pasáže Alfa.

Císlo měsíceCíslo měsíce

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

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Ondřej
Höppner

Jaký je váš nejoblíbenější 
film s Vlastou Burianem? 

„Když Burian 
prášil, protože 

jsou v něm 
fakt dobrý 

fóry!“ 

Ludmila
Turynová
Obyvatelka 

Starého Města

„Anton Špelec, 
ostrostřelec , taky 
kvůli nadčasové 

hlášce: ,Císař pán 
je vůl!“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky 

Roman 
Korda

Principál Divadélka 
Romaneto

Jiří Jorge
Pěkný

Charakterní herec 
a tichý malíř 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Tři vejce do 
skla, protože ten 
legrační pán umí 
uspat hada bez 

trumpetky.“ 

„Když Burian prášil. 
Jeho vyprávění 

tajuplného příběhu 
s jelenem nemá 

chybu!“

„C. a k. polní 
maršálek a v něm 
nezapomenutelná 

scéna, jak tančí 
kozáčka.“

Petr
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Anton Špelec, 

ostrostřelec a věta: 
,Mistrová, vy mi 
nějak podstroju-

jete!´“

Anketní otázka Staroměstských novin

Nejvíce 
postižená 

oblast

Hana Hegerová: 
Střepy nosí štěstí

Staroměstská radnice - 
Zpěvačka Hana Hegerová,
která bydlí na Staroměst-
ském náměstí,  převzala 
čestné občanství Prahy 1. 
Měla převzít také vázu, ale
ta při předávání vyklouz-
la starostovi Lomeckému 
z ruky a rozbila se. „To 
nevadí, střepy nosí štěs-
tí,“ smála se paní Hana. 
Krabici se střepy lze též 
použít jako chrastítko. HANA Hegerová při duetu s Waldemarem Matuškou.

Hana Hegerová pochází 
z jižního Slovenska z města 

Komárno. Jsou tam na ni 
právem hrdí.

Víte že...
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redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

HOTEL Four SeasonsZLODĚJI kabelekROMAN Týc a panáčci

Staré Město - Výtvarník
Roman Týc, který přema-
loval panáčky na semafo-
rech pro chodce (napří-
klad u Národního diva-
dla), má další problém.
Poté, co si odseděl měsíč-
ní trest za panáčky, teď 
čelí obvinění za napadení 
policisty. Týc tvrdí, že byl 
naopak napaden on. 

Nejdřív panáčci 
a teď tohle

Nové zprávy ze 
Starého Města
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Zloděje aut usvědčil 
jeho deník

Pozor! Kapsáři mají 
nový trik
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Slavný hotel je na 
prodej 

Veleslavínova - Hotel 
Four Seasons je na prodej 
za dvě miliardy korun. 
Bydlela tu například Ma-
donna, Sean Connery, pre-
zident Medveděv a další.

Staré Město - Kapsáře 
už přestaly bavit drobné 
a berou rovnou celé ka-
belky. Trik je prostý: Požá-
dají vás, abyste je vyfotili.
Pak vám strhnou kabelku.

Staré Město - Zloděj, 
který vykrádal auta na Sta-
rém Městě a jiných částech 
Prahy, byl usvědčen na zá-
kladě svého deníku. Vedl 
si záznamy o krádežích. 

Recept dle 
Dobromily

Chleba s máslem
Dej do hrnka čtvrt libry tlu-
čeného cukru, k tomu šest 
žloutků a tak asi půl hodiny 
s vařečkou to míchej jako na
piškotový dort, dej k tomu 
tlučeného hřebíčku...

Ta to umí osolit!

www.recepty-rettigova.cz
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Dívka ze str. 3

Malý oznamovatel

Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

PRŮKOPNICE života na vysoké 
noze Klára Pivoňková. V roce 1912 

sklidila velký úspěch především 
mezi hosty šantánu Montmartre 

v Řetězové ulici. 

Protože je na rozdíl od jiných novin 
lidé čtou. Distribuce v nákladu 10 tis. 
výtisků měsíčně do schránek bytů a fi -
rem na Starém Městě. Po celé Praze je
přes 70 odběrních míst. Čtenost je od-
hadována na 40 tisíc. T.: 777 556 578.

inzerce

Začala tramvajová 
válka. Kdo vyhraje?
Magistrát vs. Praha 1

Nejvíce 
postižená 

oblast

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.

Levně!!!
Volejte: 739 057 571

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

PROČ INZEROVAT VE STARO-
MĚSTSKÝCH NOVINÁCH:

T
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VRÁTÍ se tramvaje na Václavské náměstí? Zvítězí magistrát, nebo radnice Prahy 1?

Pro více informací 
navštivte naše stránky 
www.PLYNULE.cz

Zákaznická linka: 
724 692 076

„Nechceš-li být na nule, 
začni topit s PLYNULE!“

Přechod zdarma 
a online zařídíme.

Nabízíme Vám

NEJLEVNĚJŠÍ 
ZEMNÍ PLYN 

V PRAZE!

ak ještě bude mela! 
Magistrát přišel se 
záměrem vrátit na 

Václavské náměstí tram-
vaje. Radnice Prahy 1 je 
ale ostře proti. 
„Hlavním cílem je ulevit 
dopravnímu uzlu na I. P. 
Pavlova,“ řekl Staroměst-
ským novinám náměstek 
primátora Tomáš Hude-
ček. Podle radnice Prahy 1
by to znamenalo „zadráto-
vání“ Václaváku. Praha 1
má naopak záměr udělat 
z náměstí otevřený bulvár 
(viz strana 5). Tramvaje 
z Václaváku zmizely před 
30 lety.  

Tržiště 23/555, Malá Strana
Tel.: +420 606 612 949

www.baracnickarychta.cz

„S úctou 
a potěšením

...něco navíc!“

„S úctou 
a potěšením

První tramvaj vyjela na 
Václavák v roce1875.  
Táhl ji kůň a proto se jí 

říkalo koňka.

Víte že...

Když 
noha, tak 
vysoká

Pro 
zaměstnance, 

OSVČ a důchodce.

Tel.: 608 421 568
www.pujcka-kazdemu.cz

Volejte:

PŮJČKY
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Nadační fond
Charitativní projekt za podpory Staroměstských novin

KampaNula
Charitativní projekt za podpory Staroměstských novin

SPLNĚNO

Příspěvek na 
provoz Studia Oáza 
ve spolupráci 
s Malostranskou 
besedou a MN. 

Příspěvek na bál 
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan 
a dalších.

Malostranský
candrbál (r. 2011)

Nadace
Artevide (r. 2011)

Podpora činnosti
Nadace Artevide 
(nevidomé děti). 
Spolupráce: Malo-
stranské noviny.

23 000 Kč

10 000 Kč

Malostranské 
vinobraní (r. 2011)

50 000 Kč
Dozvuky horňác-
kých slavností. 
Spolupořádali 
KC Kampa, Mlýn-
ská kavárna a další.

Pátrací hra
7 divů (r. 2011 - 12)

30 000 Kč
HRA pro čtenáře
Staroměstských 
a Malostranských 
novin.

50 000 Kč

Studio 
Oáza (r. 2010)

NF
KampaNula 
se již podařilo 
zajistit 
fi nanční 
prostředky na 
tyto akce: 
prostředky na 

Zleva dole Stojící:
Pavel Klíma – místostarosta Veleob-
ce sdružených obcí baráčníků a sta-
rosta obce Praha I - V (dozorčí rada),  
MUDr. Jaroslav Štrof – ředitel Ne-
mocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského a člen Suverénního 
řádu Maltézských rytířů (dozorčí rada), 
Martin Kotas – Opona o.p.s., Mlýnská 
kavárna (správní rada), Hana Franco-
vá – Studio HaF (dozorčí rada), Ro-
man Vopička – malostranský patriot, 
Kafírna sv. Omara (dozorčí rada), He-
lena Šulcová – fotografka (tajemnice 
KampaNuly), Petr Burgr – místopřed-
seda Sdružení občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan (správní rada). 
Zleva klečící: 
Ing. Ondřej Höppner – vydavatel 
Malostranských a Staroměstských no-
vin (správní rada – spoluzakladatel), 
Miroslav Stejskal – ředitel Městské 
policie Praha (správní rada), Roman 
Kotrč – Sdružení výtvarníků Karlova 

mostu (dozorčí rada).
Zleva nahoře stojící: 
Slavomil Janov – hnutí Skaut a 
Klub přátel Jaroslava Foglara (do-
zorčí rada), Jan Adámek – předseda 
Sdružení Nového Města pražského 
(správní rada), Pavla Michálková – 
Sdružení přátel Malé Strany a Hrad-
čan (host), René Pavlů – občanské 
sdružení Modrá zóna (host), Ing. Petr 
Hejma – emeritní starosta, iniciátor 
KampaNuly (správní rada, spoluza-
kladatel), Jan Hovorka – občanské 
sdružení Modrá zóna (host), Jana Titl-
bachová – Hradčanské včely (správní 
rada), Jiří Wencl – Muzikanti z Kampy 
(host), Jiřina Borkovcová – předsed-
kyně sdružení občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan (host), MUDr. Jiří 
Kučera – praktický lékař (správní rada 
a spoluzakladatel), Zuzana Kopečná 
– ředitelka Nadace Artevide (dozorčí 
rada), Ing. Jaroslava Amblerová - 
ekonomka (host).  

FOTO: Členové správní a dozorčí rady
 NF KampaNula, příznivci a podporovatelé
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SPLNĚNO Malostranský

KampaNula
s hrdostí
představuje 
členské 
legitimace

PŘEDNÍ STRANA

Občanské sdružení
KampaNula si dovo-
luje představit nové 
(první) členské legiti-
mace, kterými se již 
naplno hlásí k odkazu
mecenáše a buditele 
Vojty Náprstka.
Záhlaví tvoří portrét 
Vojty na pozadí vzneše-

ně ložených národních 
vlajek. Nad Vojtou trůní 
český lev střežící českou 
ovečku. V rámečku po 
stranách jsou výjevy 
z podhradí, například 
děti žadonící o vzdělání, 
nebo Přemysl Oráč po 
1500 letech. Autorem je 
Ondřej Höppner. 

ZADNÍ STRANA

INZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ ESEMESKY
NÁVOD: Napište esemesku: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

Esemesku pošlete na telefonní číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

● Profesionální fotografic-
ké a grafické služby. Tel.: 777 
702 799. 
● Hledám dlouhod. pod-
nájem v Praze v dosahu MHD. 
Muž, nekuřák, solidně. Tel.: 
724 736 504.
● Překládám a soukromě 
vyučuji ruštinu, francouzštinu, 
angličtinu, pro cizince a Čechy 
také český jazyk. Tel.: 604 678 
230.
● Masáže pro zdraví, po-
hodu a krásu. Praha 10, po
dohodě také u vás doma díky 
přenosnému masážnímu le-
hátku. Tel.: 724 136 080.
● Prodám KIA SEPHIA 1.6 

GTX, 1995, stříbrná, serviso-
vaná, spolehlivá. Cena: 5000 
Kč. Tel.: 724 136 080.
● Nabízím Dějepis svaté
katolické církve z roku 1859 
vydaný v Brně. Sestavil Dr. Jan 
Bílý (Kroměříž). Tel.: 733 689 
372
● Emeritní ředitel autoškoly 
dává soukromé zdokonalovací 
jízdy v osobním autě. Tel.: 604 
678 230 nebo e-mail:autokon-
dice@seznam.cz
● Nabízím obraz olej, portrét 
malého chlapce z roku 1934 od 
ak. malíře. Tel.: 733 689 372.
● Komplet. zpracovaní a ve-
dení účetnictví, daní a mezd,

zastupovaní na úřadech. Tel.: 
775 654 906, e-mail: v.kadu-
bec@email.cz
● Pronajmu nově zrekon-
struovaný byt na Kampě, 2 + 
1, 50 m2, 1. kategorie, 2. patro, 
krb, předzahrádka a výhled na 
Vltavu. RK nevolejte. Tel.: 602 
309 956, 777 774 378, e-mail: 
romana.luxova@volny.cz
● Španělština s rodilou 
mluvčí. Doučování, začáteční-
ci, konverzace. E-mail: glori-
as@volny.cz
● Koupím gramofonové des-
ky, velké LP, malé SP, zahra-
niční i české. Tel.: 222 317 231 
(pond. až pátek 10. 30 h - 18 h)
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111

inzerce

RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

BRÁNA do Františkánské 
zahrady (u pasáže Alfa)

Velký úklid chodníků
Praha 1 - Během čtyř dub-
nových a květnových víken-
dů proběhne na celém území 
Městské části Praha 1 jarní 

Stručné zprávy 
z radnice

etapa komplexního úklidu 
komunikací - chodníků a vo-
zovek.

Sedm bran
Františkánská zahrada 
- Praha 1 chce osadit všech 
sedm vstupů do Františ-
kánské zahrady ozdobný-
mi branami. Jedna už je 
u vchodu vedoucího z pa-

Fo
to

: w
w

w
.p

ra
ha

1.
cz

sáže Alfa. Autorem bran je 
Petr Císařovský. 

Stoletá baletka
Národní divadlo - 100. 
narozeniny oslavila na 
Nové scéně bývalá baletka 
Markéta Kyliánová. Akci 
zorganizovali její synové: 
Jan a Jiří (světoznámý cho-
reograf).

Staré Město DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Obchodní dům Máj (po roce 1989 K-Mart a Tesco) stál na místě bývalého novogotického Šlikova paláce 
od roku 1975. Dům se nyní jmenuje My (když to čteme anglicky, je to opět Máj).

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst na Starém Měs-
tě pořízené ze stejného místa: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Kde to je2012
Obhodní dum na rohu Spálené a Národní ulice

1989

Pracovník 
měsíce

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Ing. Jakub
Dvořák

Pro Jakuba Dvořáka je zá-
kladem kvalita a dobrá cena.
Proto si vždy dává záležet 
na správném výběru a jeho 
mottem je „Dvakrát měř 
a jednou řež“. 
Tento rok je hlavní investicí 
Střelecký ostrov. -VB-

Dohlíží a vybírá 
správné investice 
pro Prahu 1

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

DUBEN

Chcete udělat radost kole-
govi z práce? Pošlete jeho 
nominaci do této rubriky!

posta@praha1.cz

Žofín - Zlatý ples MČ Pra-
hy 1 se udál dne 30. března 
od 19 hodin v Paláci Žofín. 
Hosté si zatančili při pís-
ních Zlatého slavíka Karla 
Gotta a pochutnali si na 
špičkovém občerstvení. 

Zlatý ples na 
Žofíně

S PŘESTAVBOU (revitalizací) Václavského náměstí se začne
cobydup. Nakonec zřejmě zmizí auta z celého náměstí.

Dolní polovina Václaváku 
se teď mění v pěší zónu

Václavák - Spodní polo-
vina Václavského náměstí 
(od křižovatky s ulicemi 
Vodičkova a Jindřišská) je 
od 1. dubna uzavřena veš-
keré dopravě. 
Bylo to zařízeno prostým 
umístěním nových doprav-
ních značek. Jindřišskou 
ulicí tak nelze najet na ma-
gistrálu, ani v ní parkovat.
Zda bude plocha uzavřena
také buřtům, tedy stánkům
s jejich prodejem, ukáže
budoucnost. Podle plánů

nové podoby náměstí zmi-
zí stánky s buřty úplně, 
nebo bude dramaticky sní-
žen jejich počet.
Radnice Prahy 1 chce dolní 
polovinu Václavského ná-
městí zbavit aut před plá-
novanou gigantickou pře-
stavbou (SN informovaly). 
Rekonstrukce náměstí 
(pokud k ní dojde) bude
jednou z největších v his-
torii. Přibydou podzemní 
garáže, aleje atd. Bude to 
stát desítky milionů.

STÁNEK s buřty u Můstku. V plánech pro něj není místo.

Co s buřty, se uvidí
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Vlasta Burian & jeho dcera Emílie

Matka

● Matkou Emílie Burianové byla 
veselá tanečnice Anči ● Nikdy se 

o ni nestarala ● Dítě vychovávali
Burianovi rodiče ● Od osmi let už by-

dlela v Burianově luxusní vile ●
Emílie Burianová se narodi-
la den před Burianovými 21 
narozeninami.
Burian tehdy hrával v růz-
ných šantánech a varie-
té. Právě tam se seznámil 
s tanečnicí Anči Pírkovou, 
budoucí matkou Emílie.

Burian, zdá se, měl tehdy 
slabost na cokoli, co sou-
viselo s opeřenci. Matkou 
jeho dcery byla Pírková 
a jeho nejlepší přítel se jme-
noval Dalibor Pták. 
Emilku odmalička vycho-
vávali Burianovi rodiče. 
S matkou se 
Emilka stýka-
la jen málo. 
Anči prožívala 
nejlepší dobu 
své kariéry. 
Ta skončila 
poté, co prudce 
ztloustla, ale to 
už bylo Emílii přes dvacet.
Burian si k sobě vzal dce-
ru, když jí bylo osm. Velmi 
ji miloval a staral se o ni, 
vyprávěl jí pohádky. Jeho 
manželka Nina se k ní cho-
vala jako k vlastní.

Burian a Nina spolu děti 
neměli. Krátce po jejich se-
známení v roce 1919 Nina 
otěhotněla (podle někte-
rých zpráv to bylo hned prv-
ní den, co se poznali), ale 
o dítě přišla. Pak už se jí ni-
kdy nepodařilo otěhotnět.

Emilka se chtěla také stát 
herečkou, ale tatínek jí to 
rozmluvil. Jediné její vy-
stoupení bylo s tátou v roz-
hlase, ale ona sama to hod-
notila jako katastrofu.

Když dospěla, bydlela kou-
sek od tatínka v Dejvicích 
a často ho navštěvovala. Za 
války se provdala za pana 
Kristla. V roce 1944 se jí na-
rodil syn a jediný Burianův 
vnuk Vlastimil Kristl.
Emílie se živila jako úředni-
ce (např. v Ústřední půjčov-
ně fi lmů). O tom, že je dcera 

„Krále komi-
ků“ kromě pár 
přátel, nikdo 
nevěděl.
Po roce 1989 
vystoupila ně-
kolikrát v tele-
vizi a vzpomí-
nala na svého 

slavného otce. Úspěšně za-
bojovala za jeho rehabilitaci 
(po válce byl odsouzen za 
údajnou spolupráci s Něm-
ci). 

Emílie Burianová-Kristlová 
zemřela 25. května 1996 ve 
věku 84 let. 
Přes jejího vnuka Vlastimila 
Kristla pokračuje Burianův 
rod k jeho pravnoučatům 
Monice Kristlové (fi lmo-
vá produkční) a Vlastimilu
Kristlovi (majitel pěkné 
pizzerie).

Sen

Útěk

Potomci

Vlasta Burian odmítal 
hrát představení, když 
v hledišti nebyla jeho 

manželka Nina.

Víte že...

VLASTA A NINA u moře. Všimněte si zvláštních pla-
vek paní Burianové (a také muže vzadu).

BURIANOVA vila v Dejvicích. Jeho pra-
vnuk ji pronajal maďarskému velvyslanci.

Nemanželská 
dcera přišla na 
svět, když mu 

bylo 21 let

6 telefon redakce: 775 949 557

Vlasta Burian & jeho dcera Emílie

Matka

o ni nestarala ● Dítě vychovávali
Burianovi rodiče ● Od osmi let už by-

dlela v Burianově luxusní vile ●
Emílie Burianová se narodi-
la den před Burianovými 21 
narozeninami.
Burian tehdy hrával v růz-
ných šantánech a varie-
té. Právě tam se seznámil 
s tanečnicí Anči Pírkovou, 
budoucí matkou Emílie.

SYN

Emílie
Burianová

ÚŘEDNICE
1912 - 1996

Monika 
Kristlová
PRODUKČNÍ

Matka 
dvou 
dětí

DCERA

Vlastimil 
Kristl

INŽENÝR
*1944

 pan
Kristl

MANŽEL
???

SYN

Vlastimil 
Kristl

PODNIKATEL

DCERA

Vlasta
Burian
HEREC

1891 - 1962

Anna 
Pírková 
TANEČNICE 
1892-1944

Nina
Červenková
MANŽELKA

1893 - 1962

Kdo byla 
Anči Pírková

Anči Pírková (1892 - 
1944), byla tanečnice 

pochybné pověsti a matka 
jediného dítěte 
Vlasty Buriana. 

Anči vystupovala 
v rozličných kabaretech 

a vinárnách (U Bílé labutě, 
Parlament, Aréna na Smí-

chově aj.). 
Ve 30. letech, začala 

trpět nadváhou 
a tím její kariéra skončila. 

Až do své smrti v roce 
1944 byla uklízečkou 

v nových fi lmových ate-
liérech na Barrandově. 

Otec její dcery, 
král komiků Vlasta Burian 

právě na Barrandově 
natáčel jeden fi lm 

za druhým.
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Kalendárium 
Starého Města

LJUBA 
HERMANOVÁ

herečka

RUDOLF
DEYL st.

herec

DUBEN
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Vlasta Burian & jeho dcera Emílie

902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

● Rudolf Deyl st.
* 6. 4. 1876 Praha
† 16. 4. 1972 Praha
Herec  velkých převážně 
dramatických rolí. Patřil 
k největším osobnostem 
své doby.

● Václav Vydra  st.
* 29. 4. 1876 Plzeň
† 7. 4. 1953 Praha
Přesný tragéd s hřmotnou 
a dynamickou postavou. 
Režisér.

● Vlastimil Burian 
* 9. 4. 1891 Liberec
† 31. 1. 1962 Praha
Král komiků. Svého času ve 
svém divadle zaměstnával 
přes sto lidí!

● Vlasta Matulová
* 31. 10. 1918 Brno
† 18. 4. 1989 Praha
Herečka Národního divadla.
Celý život smýšlela o fi lmo-
vých rolích jako o vedlejšá-
ku, ale hrála v 29 fi lmech.

● Ljuba Hermanová
* 23. 4. 1913 Neratovice
† 21. 5. 1996 Praha
Herečka a skvělá sopráno-
vá zpěvačka. Byla čtyřikrát 
vdaná a jednou z milenek 
Huga Haase.

● Julius Zeyer
* 26. 4. 1841 Praha
† 29. 1. 1901 Praha
Prozaik, dramatik a básník.
Nikdy se neoženil. 

● Jaroslav Hašek
* 30. 4. 1883 Praha
† 3. 1. 1923 Lipnice n. Sáz. 
Spisovatel, publicista a no-
vinář. Vedl bohémský a tu-
lácký život, anarchista.

VLASTA
BURIAN

herec

VLASTA
MATULOVÁ

herečka

BURIANOVA vila v Dejvicích. Jeho pra-
vnuk ji pronajal maďarskému velvyslanci.

BURIANŮV jediný vnuk Vlastimil Kristl. Vpravo jediná Buria-
nova dcera Emílie Burianová - Kristlová v roce 1991. PRAVNUČKA krále komiků Monika Kristlová.

BURIAN 
s Ninou
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K. H. MÁCHA (1810 -1836) tu byl štamgast.

Celetná 21
Bývala zde kavárna „U Su-
chých“. Básník K. H. Mácha se
tu seznámil se svojí milenkou,
později  snoubenkou a matkou 
jeho syna Ludvíka, Eleonorou 
Šomkovou.  Říkal jí Lori.  

U Červeného orla
Příběhy domu Starého Města
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inzerce

902 11 30
SN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Příjemnou 
zábavu 
všem přeje

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

staropražských ulièek
divù7

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

Potvrzeno: Domovem Rychlých šípù je Praha!

Co tentokrát vedoucí Třináct-
ky Mirek připravil pro své 
mladší kamarády? 
Snad už s ohledem na blížící 
se fi nálovou část pátrací hry 
naordinoval pro Hanku, Fi-
lipa a tlouštíka Kuličku po 
celoročním maratónu už jen 
symbolické „vyklusání“. 
Na schůzku celé party přinesl 
dva obrázky z dílny slavného 
kreslíře našeho komiksu Mar-
ko Čermáka. 
Na obou je zachycena pětice 
chlapců slavného klubu Rych-
lé šípy, jak sledují své odvě-
ké soky – Bratrstvo Kočičí 
pracky. A div se světe, ačko-
liv  „otec“ Rychlých šípů Ja-
roslav Foglar vždy tvrdošíjně 
tajil, kde Rychlé šípy i ostatní 
hrdinové jejich příběhů žili, 
kresby Marko Čermáka jasně 

potvrzují, že jejich domovem 
byla Praha!
Snad na závěr sedmidílného 
pátrání nebude pro soutěží-
cí týmy problémem objevit 
v labyrintu historického jádra 
metropole místo, kde Marko 
Čermák oba obrázky nama-
loval. 
Budeme rádi, pošlete-li nám 
fotografi i daného místa poří-
zenou z nejbližší možné vy-
hlídky.
V příštím čísle přineseme in-
formace o tom, kde a kdy se 
uskuteční závěrečné fi nále 
hry. 
Jak jsme už nejednou zdů-
raznili, šanci na vítězství 
mají stále i ti, kteří byli do-
sud méně úspěšní, nebo se 
do soutěže zapojili až později 
v průběhu roku. 

A je to tady: Øeèeno sportovní terminologií, vbíháme do cílové rovinky! Dnes naposledy se pátrací 
tým Tøináctka vydává do ulièek a zákoutí staré Prahy, aby objevil poslední sedmý z jejich divù.

Sedm dílů, tedy sedm mě-
síců jsme si společně hráli 
v magických uličkách sta-
ré Prahy. Plnili jsme úkoly 
a vedli jsme si o nich zá-
znamy. 
Možná se někomu chví-
lemi zazdálo, že je Mirek 
Dušín nebo Dlouhé Bidlo. 
Každopádně to bylo vý-
borné a když už nic jiného, 
tak byla skvělá záminka 
na procházku.
V dalších číslech Staro-
městských novin bude vy-
hlášení, sraz atd. 

Tohle je 
poslední díl

Vaše advokátní poradna

Jak si přisednout
OTÁZKA: Jak se mohu stát 
přísedícím u soudu? Jan B.
ODPOVĚĎ: Pokud máte zá-
jem stát se přísedícím u sou-
du, pak je základní podmín-
kou české občanství, bez-
úhonnost a věk nejméně 30 let.
Žádost je nutno podat na 
živnostenský odbor městské 
části, popřípadě Magistrátu

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

hl. m. Prahy jako přísedící 
k Městskému soudu. Úřed-
níci zpracují žádost a před-
kládají k projednání ve vý-
borech, nakonec každého 
přísedícího volí zastupitel-
stvo městské části nebo hl. 
m. Prahy. Funkční období je 
4 roky, práce je velmi nároč-
ná, zajímavá a zodpovědná.
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Komentáře, básně, 
glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: 

redakce@staromestskenoviny.eu
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„Safra, oni ti apoštolové nějak nejdou. Obec je asi zastavila, 
aby si pomohla z dluhů.“

Glosa
Třídní boj 

v letním čase

dyž Karel Marx roz-
dělením občanů na 
jednotlivé třídy popsal 

svůj pohled na společnost, 
netušil, jakým pokračova-
telem jeho vidění světa je 
každoroční zavedení letního 
času. 
Posunutí hodinových ručiček 
ze soboty na neděli o hodinu 
dopředu nás nekompromis-
ně rozděluje do jednotlivých 
pracujících tříd. 
Najednou, ze dne na den 
si ale naše tělo vzpomene 
v čase, kdy se již nachá-
zíme při výstupu z metra 
a běžíme na autobus. To vše 
díky zavedení letního času. 
Samozřejmě se to týká pe-
kařů, tramvajáků, popelářů 
a podobných. Když máte tak 
podřadné povolání, které 

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

K

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

vám umožní vstávat, že první 
co po probuzení slyšíte, jsou 
polední rozhlasové noviny, 
je vám letní, nebo zimní čas 
ukradený. 
A tady je také vysvětlení, 
proč každoroční změna času 
nebyla ještě zrušena. Může 
za to pozdní čas zasedání 
vlády. 
Vláda začíná jednání klidně, 
pianko někdy mezi devátou 
a desátou. Cigaretka, kafíč-
ko. Páni ministři a dámy mi-
nistryně si s úsměvem letní 
čas pochvalují.
Jen kdyby zasedání naší, 
všemi milované, vlády za-
čínalo pěkně od šesti ráno, 
u vchodu píchačky, za každý 
pozdní příchod pro ministra 
procenta z platu dolů. To by 
byla jiná. Po zavedení letního 
času by polovina ministrů na 
vládě klimbala a nevěděla, co 
se vlastně projednává. Výsle-
dek by na sebe nedal dlouho 
čekat. 
Zívající předseda vlády, 
předstupuje před novináře 
a oznamuje zařazení mimo-
řádného bodu jednání kabi-
netu s výsledkem hlasování 
- letní čas se s okamžitou 
platností ruší.

Burgr   duben 2012

Dopisy

ŠLO TO RÁŽ 
NA RÁŽ

D ěkuji redakci za skvělý 
článek o životě úžas-
ného herce Vladimíra 

Ráže. Byla pro mě úplná 
novinka, že měli s paní 
Vránovou dítě. Pohádkový 
princ a princezna spolu žili 
i ve skutečném životě. Nád-
hera.         Karla Novotná

Reakce na článek o do-
mu U Zlaté studny ze 
Staroměstských novin 
čílo 3, strana 5:
Dobrý den,
reaguji na březnové vydání. 
Píšete, že není známo co 
prodával pan Suchý, kte-
rý měl krámek v přízemí 
domu U Zlaté studny. Byla 
tam DROGERIE. Zdravím 
redakci. 

Martin Nechala

Odpověď redakce: 
Děkujeme za upřesnění.

TITULNÍ strana Staroměstských novin č. 3 (březen 2012).
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Kulturní nástěnka    
DUBEN

Princezna Jasněnka 
opustila partnera

Michaela Kuklová (Diva-
dlo Kalich), kterou pro-
slavila nezapomenutelná 
role princezny Jasněnky, 
opustila otce svého čtyř-
letého syna. Důvodem 

rozchodu prý byl Míšin 
návrat do práce, což její 
partner nechtěl. Teď pár 
čeká soud.

Iva Janžurová si 
zahrává s urnou

Sympatická herečka Iva 
Janžurová (Divadlo Ka-

lich) opět exceluje na diva-
delních prknech v hlavní 
roli ve hře Na mělčině.  
Hraje matku, která jede 
do Thajska s urnou svého 
muže. Role hereččiných 
dcer se v představení 
zhostily Bára Munzarová 
a skutečná dcera Ivy Sa-

Iva 
Janžurová

HEREČKA

PRINCEZNA Jasněnka je nejslavnější rolí Michaeli Kuklové, která opustila manžela.

Jan 
Svěrák 

AUTOR

Jaroslava 
Obermaierová

HEREČKA

Jakub 
Špalek
PRINCIPÁL
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

bina Remundová. „Roli 
jsem vzala, abych vrátila 
dceru k divadlu. Je vtipné, 
že moji druhou dceru hra-
je Bára, která se Sabinkou 
chodila do školy,“ usmívá 
se Janžurová.

Svěrák má cenu
Začátkem dubna se v Ná-
rodním divadle vyhlašo-
valy ceny soutěže Magne-
sia Litera. Albatros Media 
Cena čtenářů patří Zdeň-
ku Svěrákovi za jeho Nové 
povídky.  Do 11. ročníku 
soutěže se přihlásilo re-
kordních 325 knih. 

Obermaierová 
špatně dopadla

Jaroslava Obermaierová 
(Divadla Palace, Metro) si 
na jevišti způsobila úraz. 
„Ve hře Opona nahoru 

s holkama blbneme, špat-
ně jsem doskočila a odnes-
lo to moje koleno,“ svěřila 
se herečka, kterou diváci 
mohou pravidelně vídat 
v seriálu Ulice. 

Kašpar 
vrací úder

Navzdory dalším gran-
tovým škrtům pokračuje 
divadelní spolek Kašpar 
v čele s principálem Ja-
kubem Špalkem v plánu 
uvést v letošním kalen-
dářním roce devět pre-
miér. Po Mikulášových 
patáliích se na jeviště 
dostávají v jednom veče-
ru Pinterovy tituly Zrada 
a Staré časy. Jde o již 90. 
premiéru oblíbeného Di-
vadelního spolku Kašpar. 
Držíme palce.

Divadlo - tanec - 17. a 18. 4. 
v 20 h - FARMA V JESKYNI:
 ČEKÁRNA - Roxy, Teatro NoD,
 Dlouhá 33 - Čekárna železniční 
stanice v Žilině, druhá světová 
válka, deportování Židů. Jsou to 
stručné dějiny naší hanby poda-
né skrze excitované, drsně iro-
nické, nesentimentální taneční 

obrazy. Unikátní zpracování, strhující zážitek. Režie. 
V. Dočolomanský. 
Více: www.nod.roxy.cz a www.infarma.info

Divadlo - 16. 4. (premiéra), 
26. 4. a 15. 5. v 19. 30 h - H. 
PINTER: ZRADA, STARÉ 
ČASY - Spolek Kašpar, Celetná 
17 -  Obě hry se vracejí k tajem-
stvím z dávné minulosti. Hrají: 
P. Špalková, J. Špalek… Více: 
www.divadlovceletne.cz

Dětem - DIVADÉLKO ROMANETO: PEJSEK A KO-
ČIČKA -  Ne 29. 4. Pizzerie Rugantino, Klimentská 40 
- Od 11 h pečení pizzy od 12. 15 h pohádka. Nutno tel. 
objednat: 224 815 192. www.divadelkoromaneto.cz

Hudba - So 12. 5. v 21 h - PAUL BATTO JR. A ON-
DŘEJ KŘÍŽ - Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1, tel.: 774 
624 677 - Vynikající slovinský kytarista Batto vystoupí za 
doprovodu pianisty Kříže. Swing, balady, blues. Více: 
www.bluessklep.cz

Výstava - Od 1. do 30. 5. - JEAN - MICHEL COSSON
- Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3 (ve dvorku) - Vý-
stava obrazů s názvem ČEKÁNÍ A JINÁ TICHA (ATTEN-
TE ET AUTRES SILENCES). Více: www.guzk.cz

Až budeme mít 
dítě, princi, tak 

s ním uteču.

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

v šíři až 150 cm
» Digitální tisk barevný 

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

podle zadání
Volejte: 603 410 959

E - mail: jiripekny@gmail.com

Antik Prague Art 
STAROŽITNOSTI
VÝKUP A PRODEJ

Zlato, šperky, obrazy, 
stříbro, hodiny, hodinky 

a jiné starožitnosti 
Adresa: Panská 1, Praha 1

Tel.: 724 937 477

Pozvánka na výstavu 
MŮJ NOVÝ ŽIVOT 

„Na tomto projektu jsme 
pracovaly s fotografkou Ka-
milou Bern-
dorffovou 
víc než rok. 
Chceme 
veřejnosti 
představit 
problema-
tiku dětské 
onkologie netradiční formou 
a pozitivním pohledem, který 
refl ektuje současný stav me-

dicíny a velkou úspěšnost 
onkologické léčby u dětí 

a dorostu,“ řek-
la SN autorka 
projektu Mudr. 
Lucie Cingro-
šová a dodala: 
„Pro naše pa-
cienty to navíc 
byla příležitost, 

jak uniknout z každodenního 
stereotypu poznamenaného 
náročnou léčbou.“ 

● Unikátní fotografi e zachycující 
život onkologicky léčených dětí

Více o projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT: www.mujnovyzivot.com  
www.facebook.com/mujnovyzivot

Výstava je k vidění od 13. dubna do 6. května 
na Staroměstské radnici. Vstupné dobrovolné.
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11 Zabava

Herečka, bydlela v Žitné ulici č. 44
Truda Grosslichtová
Slavné ženy Starého Města

J ejím vzorem byla 
Greta Garbo. Většinu  
kariéry hrála v Novém 

divadle Oldřicha Nového.
V roce 1932 vyhrála anketu 
v časopise Film „O našich 
kinohvězdách“, až druhá 
se umístila Lída Baarová, 
třetí Anny Ondráková. Její 
manžel byl maďarský Žid, 

tenorista Štefan Munk.
Později se rozvedli. V roce 
1945 se v Praze seznámila 
s vojákem a makléřem  
Hansem de Vries. Odjeli 
spolu do Nizozemí. Nadále 
vystupovala jako Trude de 
Vries, narodila se jim dcera 
Evelyn. Truda zemřela 
v Holandsku v roce 1995.

Štefan 
Munk

PRVNÍ MANŽEL

TRUDA GROSSLICHTOVÁ (1912 - 1995)

Hans
de Vries

DRUHÝ MANŽEL

Sudoku pro nenáročné

Pro líné Ještě línější

1

2

3

1
2

1
1 3
3

3 2 1
2

NÁVOD: Součet v každém 
řádku a sloupci je šest.

3

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

2

Franz Kafka: Proměna /XXII./
MINULE:  Samsa zápasí na posteli s vypouklým 
hřbetem. Zvažuje přemet střemhlav na podlahu.

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

S
Smysl nožiček

nad nožičky na pod-
laze dostanou nějaký 
smysl! 

Nu, nehledě k tomu, že 
dveře jsou zamčené, má 
snad vážně volat o pomoc? 
Přes všechnu bídu nemohl 

při tom pomyšlení potlačit 
úsměv.
Byl už tak daleko, že při 
silnějším zhoupnutí sotva 
držel rovnonováhu, a teď 
už se co nejdřív musel de-
fi nitivně rozhodnout, ne-
boť bylo za pět minut čtvrt 
na osm - když se u dveří od 
bytu ozval zvonek.

Seriál

Franz Kafka: Proměna /XXII./

Vida! Zvonek! To je ale 
nečekaný zvrat! 

Pošťák, nebo zoolog?
Dozvíte se příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Oldřich 
Nový

PRINCIPÁL

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Na jaké adrese je 
socha stojící na modrém 
obláčku, z něhož vykukuje 
několik baculatých andílků? 
Nápověda: Hned naproti 
kázal Jan Hus.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM! 
Své fotky tajných míst posílejte sem: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Fo
to

: M
ar

tn
 C

ib
ul

ka

Minule: Bartolomějská ulice č. 13, 
dům U Starých Šedivých. Správně: 
Jan Hlavatý, Klára Březinová.

„Inzerce v těchto novinách 
funguje,“ říká spokojený 
inzerent pan Karel Pacák 
Jeho kotle teď jdou na dračku

VZÁCNÁ chvíle pana Pacáka. Jindy neví, kam dřív skočit. 

„Hned jsem byl
zavalen novými 

zakázkami.“

„Věděl jsem, že jsou tyto no-
viny  čteny od začátku až do 
konce, tak jsem si vyzkoušel 
do nich dát in-
zerát,“ říká pan 
Karel Pacák 
z Prahy 1, který 
podniká v ob-
lasti plynu a to-
pení. 
„Hned po uveřejnění inze-
rátu mi začali volat noví 
zákazníci. Vždy jsem se jich 
ptal, jak na naši fi rmu na-
razili, a oni většinou vtipně 

odpovídali heslem z mého in-
zerátu: Když kotel, tak od 
Pacáka! Po nějakém čase 

jsem byl díky 
novinám do-
slova zavalen 
novými zakáz-
kami,“ usmívá 
se spokojeně 
pan Pacák, je-

hož kotle teď jdou na dračku.

Váš inzerát zdarma vymy-
slíme a vyrobíme. Volejte 

Monice 777-556-578.

Co nového 
za vodou[ [

Čerstvé zprávy z vesnic 
na druhé straně řeky

Malostranské noviny vy-
cházejí v tištěné podobě vždy 
1. dne v měsíci v nákladu 10 
tisíc výtisků. Jsou zdarma.
K mání jsou na 44 odběrních 
místech, např. v Malostranské
besedě nebo Akademii věd.

www.malostranskenoviny.eu

Nově vzniklé občanské 
sdružení. Jeho cílem je roz-
víjet občanskou sounáleži-
tost mezi starousedlí-
ky, novými obyvateli 
i osobami pracujícími 
na jejím území a úzce 
spolupracovat s ostat-
ními spolky v první 
městské části. 
„Chceme organizovat 
různé výstavy, kulturní 
a sportovní akce, veřejné 
besedy a odborné přednáš-
ky a podporovat tak aktivní 

účast obyvatel a ostatních 
občanů Petrské čtvrti na 
dění v této krásné lokalitě,“ 

řekla Staroměstským 
novinám Linda Kleč-
ková, předsedkyně 
sdružení. 
Podařilo se získat in-
ternetový portál www.
petrskactvrt.cz.
Díky němu budou 

místní obyvatelé i návštěv-
níci srozumitelně informo-
váni o kulturně - společen-
ském dění v Petrské čtvrti. 

Spolky Starého Města
Spolek přátel Petrské čtvrti

Předsedkyně 
Linda Klečková



Příští číslo vychází
15. května

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

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

Seženete i v Brně

inzerce

Mazlíčci 
Starého Města
Posílejte fotky zvířat na adresu: 

redakce@staromestskenoviny.eu

VLKODAV PEPINA

Kat Mydlář a jeho mistrovské díloModré okénko
dnes získává...

VÍTE O NĚKOM, kdo si zaslouží 
modré okénko? Napište na adresu:
redakce@staromesteskenoviny.eu

Tímto se 
stává čestnou 
čtenářkou 
Staroměstských 
novin. Bravo! 

HANA HEGEROVÁ
šansoniérka
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Prostor před Staroměstskou radnicí

„Svým originálním stylem 
skvěle  inspirují při prodá-

vání starožitností. “
MONIKA VIANELLI

majitelka obchodu se staro-
žitnostmi v Maiselově ulici

Proč čtu„

30 Kč

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

Jako dobrovolnou platbu 
za jeden výtisk pošlete SMS: 

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

poděkováním od šéfredaktora listu.

SN TRICETSN TRICETSN TRICET
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VÝZVA: 
POSÍLEJTE své fotky, jak čtete 

Staroměstské noviny, na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

...KDYŽ poprvé minul, šel si odpočinout.
Vzorkovna, Staré Město, Bar-
tolomějská 13. Páníček Petr.

Legendy
a pověsti G uru českých katů Jan Mydlář 

(1572 - 1664) se dal na stíná-
ní hlav z nešťastné lásky (sám 

ztratil hlavu).  Záhy se ale, už jako zku-
šený popravčí, šťastně oženil s kyprou 
Alžbětou. Dne 21. 6. 1621 byl hlavním 
protagonistou staroměstských poprav 
českých stavů. Staroměstským katem 
byl až do roku 1632, kdy poprvé „mi-
nul“ a pověsil sekyru na hřebík. Ře-
meslo přenechal synovi Janu Václavovi 
a sám odešel na zasloužený odpočinek.

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na re-
cepci, tel. 221 403 111. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  Národní 
kavárna - restaurace, Národní 11, tel. 602 324 804. Centrum Franze Kafky, 
Široká 14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10, tel. 222 220 681. Divadlo 
Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmartre, 
Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, Týnská 6, tel. 224 827 808. Restau-
race Konvikt, Bartolomějská 11, tel. 224 247 033. Antikvariát Ztichlá klika, 
Betlémská ul. 10 - 14, tel. 222 221 561. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické 
nám. 3, tel. 608 149 042. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, 
Týnský dvůr 57. Obchod pro děti Coolkids, Haštalská 21. Pizzerie Ruganti-
no, Dušní 4.   Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. 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. Restau-
race Gurmán Flint, Křižovnická 12. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, 
Revoluční 22, tel. 222 313 520. Nábytek Probyt, Krocínova 5, tel. 224 218 327. 
Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. Antique Staro-
žitnosti Jiří Balaš, Rytířská 21. Restaurace U Kapra, Žatecká 7. Antikvariát 
Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Tá-
borská 117/21, Praha 4 - Nusle. Hezky Česky, Malé náměstí 13. Casino Magic Pla-
net, Sofi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Restaurace 
a bar Bílkova 13, Bílkova 13. Značkové oděvy Charvátova 11/58. Antikvariá-
ty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3.

odběrních míst42

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

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

Chcete se stát odběrním 

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

TIRÁŽ: Staroměstské noviny č. 4 / duben 2012 / III. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. 
Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Martin Cibulka, Jindřich Houška, Petr Havlíček. 
Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@staromestskeno-
viny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16, 
Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

15. května

Sloupek Václava Koubka
HARMONIKÁŘ Václav
Koubek žije na Starém 
Městě Na Můstku. Jak
sám říká, odjíždí, jen
když musí a když už 
musí, tak do Chotěmic.
Teď píše pro STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY po-
vídky, které velmi rádi
 uveřejňujeme.
Jsou to příběhy z har-
monikářova mládí, do-
spělosti a čilé zralosti.

rázdniny před repa-
rátem stojí za pen-
drek. Musíte se celé 

léto učit a v září vám hrozí 
propadnutí nebo ukončení 
školy. Sedíme tedy 
s tátou na chatě 
a ten mi uděluje 
poslední pokyny.
„Vzdělání je nej-
důležitější. A když 
se nedoučíš a vy-
hodí tě ze školy, ani žen-
skou si nenajdeš, protože 
žádná taková o chlapa, co 
je hloupej, nestojí.“
Otec si ještě namazal chle-
ba s paštikou a netrpělivě 
vyhlíží tetu z okna. 
„Měla přijet v poledne, a je 
pět. Na ženský není spoleh. 

Dál už nemůžu čekat, ještě 
mi nakonec kvůli ní uje-
de vlak. Už nemám slov.“ 
Práskl dveřmi. 
Otec zařadil a odjel. 

Ráno mne probudí 
klepání na dveře 
a ženské volání:
„Haló, je tu ně-
kdo?“ Vmžiku 
stojí nad mou po-
stelí krásná žen-

ská. „Nazdar kluku, máš 
tu tátu? Já s ním jedu na 
dovču. Jsem Květa.“ Podá-
vá mi ruku.
„Táta už odjel včera, čekal 
vás.“ „Tak to jsem prošvih-
la.“ Vyprskla smíchy a do-
tkla se prsty rtů.

Pokračování příště

Teta (I.) 

Seriál

P

vÁclav 
koubek

info: 
www.vaclavkoubek.cz

vesnickÝ
hudebnÍ  

klub
chotěmice 

všechny srdecne 
zve na letnÍ:

Tady to bylo


