E

Noviny, které si píší čtenáři sami

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 1 / roč. III
15. ledna 2012

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

na tel.
číslo

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 777 556 578

www. StaromeStSkenoviny.eu

UVNITŘ

Staroměstské
servírky
redakce@staromestskenoviny.eu

DÁREK ČTENÁŘŮM
K NOVÉMU ROKU

Miss
list

2012

BAREVNÁ
MAPA
STARÉHO
MĚSTA

Foto: Pavel Vítek

EXKLUZIVNĚ

POHOSTINNÁ VERONIKA
Servírka Veronika Kubíková z Bugsy’s
baru (Staré Město, Pařížská 10)
zapaluje hostovi doutník Cohiba
Siglo VI za 644 Kč, který patří k těm
nejdražším. V baru jsou k dostání
kvalitní doutníky již od 135 Kč.

Jak tøináctka
uèila tlouštíka
hubnout ►►►
● Hrajte si na téma Rychlých šípů ●
Již více než 60 účastníků ve 13 týmech
● Hru 7 divů staropražských uliček hrají dospělí i rodiny s dětmi ● Viz str. 8

str. 6 a 7

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

Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

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

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sn tric

et
Foto: Lukáš Pacák

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

PLATBA
SMS

Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora listu.

inzerce

Inzerát do těchto novin vám nejen
vymyslíme (slogan, téma, co zdůraznit), ale dokonce i vyrobíme.
Dost bylo drahých graﬁckých studií!
Dost bylo reklamních agentur, které
se tváří, že vědí něco, co vy ne!
Výrobu inzerátu u nás máte zdarma
a navíc s patinou starých dobrých
časů, kdy se ještě lidé zdravili.
Volejte Monice: 777 556 578.
(Příběh pana Pacáka je na str. 11)

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Mrazivé P. F. krále
pražských zahrad

Jaké bude počasí

3 °C

LEDEN: Rosničky se zbláznily, je čas na vodní sporty.
Případně i pod ledem.

„...Ať nám život spásně klokotá na tom našem i budoucím druhém břehu...“ zní nápis na posledním P. F. ředitele ﬁrmy Vojanovy sady pana
Jindřicha Pavliše (†66).
Zahradnickou ﬁrmu, která se
stará o většinu parků v Praze 1
(např. Seminářská zahrada,
Františkánská zahrada, Petřínské sady, Kampa, park
Klárov, Střelecký ostrov,
Lobkovická zahrada, Valdštejnská zahrada a další),

Důležité
telefony

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

Nové zprávy
ze Starého Města

Recept dle
Dobromily

Velbloud pro
Tříkrálový průvod
uvízl u Nymburka

Ta to umí vosolit!

Tyčky k čaji

Rozpustíme 4 lžíce převařeného másla a vlijeme do vlažného mléka. Přidáme 2 vejce,
cukr a kvasnice rozetřené se
solí. Všechno dobře rozkvedláme. Vlijeme do mouky...
www.recepty.cz

Staré Město - Velbloud pro
Tříkrálový průvod měl 5. ledna perný den. Nejprve havaroval kamion, který ho vezl
do Prahy, a vypadalo to, že
nedojedou. Muselo se na něj
čekat, protože bez velblouda
to není ono. Když se pak dal
v Praze průvod do pohybu,
báli se velblouda policejní
koně, kteří šli před ním.

Číslo
Císlo měsíce

70

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

Úvodník

Král je mrtev,
at´ žije..., ehm.

Anketní otázka Staroměstských novin

(Podle dostupných zdrojů měřil exprezident 174 cm)



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

Otužilci překonali
slavný rekord

Slovanský ostrov - Na 65.
ročníku Mem. Alfréda Nikodéma se sešlo 223 otužilců.
Překonali tak rekord z roku
1976. Teplota vody byla 5 °C.
Na hlavní trati zvítězila žena
- Eliška Novotná (19).

OTUŽILCŮ byla masa

Ze stovek položek Barového kalendáře jsme vybrali ty, jež považujeme za nejzajímavější a použijeme je k nenásilnému šíření užitečných gastronomických znalostí. V daný den můžete očekávat krátké
vysvětlení události (obvykle ve 20 hodin), ale především pak servis
nápoje, jehož se zápis týká, nebo ho inspiruje.

Markéta
Mališová

Roman
Korda

Petr
Skála

Orlojník StaroPrincipál Divadélka
městského orloje
Romaneto
„Měřit velikost
„Nekonečně velká
„Měřil 3/226 m
velikánů je velmi
cifra dobrých
vzducholodi Zeppelin. Často si ji u nás myšlenek letících obtížné. Lze pouze
tušit, že je vždy
kolem celého
půjčoval. Mám to
převeliká.”
světa.”
odpozorované.”
Ředitelka Společnosti F. Kafky

Potěší nás, když si náš kalendář i neopakovatelné gastronomické zážitky přijdete vyzkoušet!
Václav Vojíř, Jan Braniš & tým Bugsy´s baru

ÚNOR

4.
6.
24.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

nyní povede syn pana Pavliše Jindřich Pavliš ml.
Firma Vojanovy sady se vzorně stará o parky a zeleň v Praze 1 od roku 1979. Pan Pavliš
zaměstnával mnoho lidí, kteří by jinak práci sháněli jen
stěží (například cestovatele
Jiřího Hanzelku).
Pana Pavliše srazilo auto,
když vystupoval z autobusu.
Jindy jezdil domů na motorce nebo autem. Zemřel v němocnici dne 7. 12. 2011.

BAROVÝ
KALENDÁŘ
2012 živě…

Kolik centimetru m ěřil
velikán Václav Havel?

K

aždý je nahraditelný,
říká se. V případě těch,
kteří byli ve správnou
dobu na správném místě, to
ale neplatí.
Další taková osobnost, další
jiný Havel, se u nás objeví za
takových minimálně 70 let.
To už budeme (skoro) všichni pod drnem.
Jsem si jist, že ani za těch 70
let pravda a láska nezvítězí
ani nad lží, ani nad nenávistí.
Dokonce ani remíza to nebude.
Ono snad ani nejde o to, kdo
nad kým zvítězí, kdy a jak
moc to bude vyhrocené.
Jediné, o co jde, je zřejmě
naděje. A ta, jak známo, nás
přežije úplně všechny.

Zpravy

Foto: 3x archiv SN
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Ludmila
Turynová

Obyvatelka
Starého Města
„Asi 174 cm.
Nezáleží na
velikosti těla,
ale na velikosti
ducha!”

Anna Marie
Höppnerová

Mluvčí mladé
generace
„Kdybych to měřila na panenky,
tak nejméně tři ty
největší pěkně na
sobě.“

Jiří Jorge
Pěkný

Charakterní herec
a tichý malíř
„To se přece nedá
počítat na
centimetry.
Velikost je víc
než míra.“

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

26.

il za 3 500 peset
Don Facundo Bacardi Massó koup
Matadero
lihovar s cínovou střechou v ulici Calle
2).
(186
Cuba
de
agu
Santi
v
hlasy proti 41
Francouzský senát schválil 499
leny od sebe
oddě
být
musí
ž
zákon, podle něho
ní, aby se zasklepy pro vína šampaňská a ostat
e (1911).
bránilo falšování vín z Champagn
ch Torquay zaV Grandhotelu v anglických lázní
Mezinárodní
ložilo sedm národních organizací
rezidentem byl
barmanskou asociaci. Jejím vicep
ho původu Ruzvolen francouzský barman české
dolf Slavík (1951).
V Maker‘s Mark Distillery (Loretí
to, Ky. USA) byl naplněn prvn
sud čerstvým destilátem a poté
uložen k zrání, aby z něho
byla později Maker‘s Mark
Kentucky Straight Bourbon Whisky (1954).

1, denně 19 - 02 h
Pařížská 10 (vchod z Kostečné), Praha
.bugsysbar.cz
www
7),
28479
(840
YS
BUGS
Tel.: 840

č t

R
…

oblast

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Po odchodu Václava Havla
zakázali dětem kašpárky

Dívka ze str. 3
Ukážu ti,
co je
chmýří

Tři dny se prý nesmělo hrát na Staromáku dětem

N

e, kdepak, kašpárek
nebude. Držíme smutek. Kdyby se toho
dramatik Václav Havel dožil,
asi by si to zapsal a pak použil
v nějaké hře. Tři dny po úmrtí prezidenta a dramatika
Václava Havla
(†18. 12. 2011)
prý bylo zakázáno hrát
na Staroměstském náměstí divadlo pro děti a vánoční
besídky škol a školek.
Ostatní aktivity velkých divadel, veškeré sportovní události, večerní hudební a vánoční koncerty pro dospělé
publikum v Praze rušeny nebyly. SN zjišťují, kdo přesně
zákaz vydal.

PRŮKOPNICE SOFT SADO MASO
Sandra Pain při focení kalendáře
na Staroměstském náměstí v roce
1912. Později se vrátila ke svému
pravému jménu Květa Šumná.

Malý oznamovatel

Víte že...

Loutkář Matěj Kopecký
říkal svému Kašpárkovi
Pimprle. Kašpárek, jak ho
známe dnes, získal jméno
až v 1. pol. 20 století.

Foto: Archiv SN

a

Foto: Youtube

TIP
č t e n á ř e

NÁPIS na Staroměstském náměstí
oznamující, že kvůli úmrtí Václava
Havla odpadla pohádka.

PROČ INZEROVAT VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH:
Protože je na rozdíl od jiných novin
lidé čtou. Distribuce v nákladu 10 tis.
výtisků měsíčně do schránek bytů a ﬁrem na Starém Městě. Po celé Praze je
přes 70 odběrních míst. Čtenost je odhadována na 40 tisíc. T.: 777 556 578.

inzerce

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
pro dospělé
V CENTRU PRAHY
registruje nové pacienty.

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

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.
Levně!!!
Volejte: 739 057 571
ucetnictvidanemzdy@gmail.com

Masáže
ušních bubínku
- STAVBA HIFI SESTAV
- OBSTARÁVKA
PŘÍSTROJŮ
- SKROMNÁ
PORADNA

www.

Hubněte
s Jelínkem!

HifiKlubBrno.cz

VOLEJTE tel. č. : 327
(V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI tel.
č.: 604-798-432)

Ing. Josef Jelínek
CENTRUM REDUKCE VÁHY
Na Kampě 4, Malá Strana

Nabízíme úklid
činžovních domů

Mobil: 603 462 907
HUBNUTÍ bez hladovění a jo - jo
efektu ● ÚBYTEK VÁHY do 3 kg
a 4 cm v pase za měsíc ● Individuální přístup a PORADENSTVÍ zdarma ● FORMOVÁNÍ POSTAVY
i ve zralém věku.

spolehlivě!

Volejte 603 419 793

FIRMA RENOVA

www.hubnibezstarosti.webnode.cz
E-mail: ing.j.jelinek@seznam.cz

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

Obratem obdržíte potvrzující SMS s osobním
poděkováním od šéfredaktora listu.
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Starožitnosti
Jiří Balaš

VÝKUP
Za vaše cenné obrazy
a starožitnosti (i poškozené)
zaplatíme hotově.
I celé pozůstalosti.
Rytířská 21, Praha 1, tel.: 603449882
www.antique-prague.cz

PENÍZE
Nebankovní půjčky
bez poplatků.
Solidní jednání.
www.fer-pujcka.cz

Tel.: 608 421 568

jindravocetkova@centrum.cz

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+
» Graﬁcký návrh a úprava
podle zadání
Volejte: 603 410 959
E - mail: jiripekny@gmail.com

telefon redakce: 775 949 557

„Spolková činnost je nejlepší prevencí
proti anarchii.“ (T. G. Masaryk)

Pražští patrioti

KLUB Pražských Patriotů vznikl v roce 2010, má 35 členů.

Č

Charita

Vánoční strom
poprvé na Betlémském nám.

Spolky Starého Města

lenem Klubu Pražských Patriotů se mohou stát pražští rodáci
žijící a podnikající v Praze
a nebo lidé, kteří Prahu mají
rádi a aktivně se k ní hlásí.
Našimi členy jsou lidé, kteří ve svém oboru objektivně
něčeho dosáhli a mají svému okolí co říct. Členství
vzniká na doporučení člena
a schválení Výkonným výborem.
Scházíme se každou druhou středu v měsíci v pivnici U Hrocha na Malé Straně.

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Členy klubu jsou významní
podnikatelé, politici, právníci, lékaři, státní zaměstnanci atd.
Prostě lidé, kteří kromě toho, že jsou „Pražáci“, mají
k současným událostem a dění v Praze (a nejen k tomu)
co říci… A zároveň mohou
přispět k pozitivním změnám v Praze.
Preference: Bezpečné ulice,
otevřená architektura, veřejné parky.
Zprávu do redakce zaslal:
Lukáš Melichar

Betlémské nám. - Třetí adventní neděli 11. prosince byl rozsvěcen poprvé
v novodobé historii vánoční
strom na Betlémském náměstí.
Darovala jej obec Skorkov
a osobně jej přivezl pan starosta Miloš Honzák s rodinou a další zástupci obce.
Slavnostního rozsvěcení se
zúčastnilo několik desítek
sousedů, přišli i zástupci
Obce baráčníků Praha I-V
v čele s panem Pavlem Klí-

STROMEK přivezl starosta
obce Skorkov s rodinou ►
mou, zástupkyně Amerického klubu dam. Betlémská
sbírka přinesla plnou nůši
hraček, které byly darovány
dětským pacientům ve Fakultní nemocnici v Motole.
-hej-

Svařák pod
Karlovým mostem

ho cíle pro Nadaci Artevide
v celkové výši 50 tis. zbývá
ještě 27 tis. Kč. -hej-

Tradiční štědrodenní setkání na Kampě u Karlova mostu se konalo již po páté. Pro
více než 200 účastníků bylo
připraveno něco pro zahřátí, dětičky pouštěly rybičky,
zahráli Muzikanti z Kampy
a zpívaly se koledy. -hej-

292 tisíc pro Lucii

292 tisíc Kč byl výnos dražby obrázků dětských pacientů
a obrazů spřízněných výtvarníků pro Nadační fond Lucie ve prospěch dětí a dospě-

lých postižených vadami močového ústrojí. Dražba se konala
12. prosince v rámci Vánočního beneﬁčního koncertu v sále
Martinů Lichtenštejnského paláce. Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby přednesl Český národní symfonický orchestr
a Dětská opera Praha pod vedením mistra Libora Peška. -hej-

Dárek pro Artevide

V rámci beneﬁčního podvečeru Nadace Artevide v Lichtenštejnském paláci na Malé
Straně předala KampaNula
a Malostranské a Staroměstské noviny ﬁnanční dar 23
tis. Kč. Do splnění beneﬁční-

Chcete, aby se o vašem spolku vědělo?
Pošlete fotku a pár informací sem:
redakce@staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv SN
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SVAŘÁK pod Karlovým mostem chutnal.

KampaNula

Nadační
fond

Společný projekt Staroměstských novin a pana Petra Hejmy

Petr
Hejma

Iniciátor projektu
KampaNula
pro Prahu 1

P R O K L A M A C E

Velmi nás
potěšilo,

Nadačního fondu KampaNula
Uznáváme za povinnost nás, Pražanů po celé Praze 1
roztroušených, pro větší pospolitost sousedstva našeho, pro podporu všech potřebných v našem sousedství a pro podporu všemožné zábavy a kratochvílí či rozmnožení užitečných vědomostí v Praze naší
krásné všemožně oučinkovati.
Uznáváme Prahu 1 za místo neskonalého genia loci,
které je nutno ochraňovati, za místo, kde spolků všemožných jest, kteréžto základním kamenem našeho
soužití a rozvoje místa žití našeho jsou, a protož uzavíráme vyzvati všechny sousedy, živnostníky a další
osoby nejen v Praze 1 bydlící peníze sbírati, za které se podporovati mají všichni ti, kteří naší podporu si zaslouží.

že řada z vás přijala pozvání
na vánoční akce KampaNuly,
které přinesly další ﬁnanční prostředky pro jednotlivé
beneﬁční cíle. To nám to jde
pěkně od ruky.

Beneﬁční večery, charitativní koncerty, sousedská setkání navštívila více než tisícovka účastníků. Velmi si
této účasti a podpory projektů KampaNuly vážíme a těšíme se na spolupráci v novém roce.
Přeji vám za KampaNulu šťastný nový rok a KampaNule úspěšnou cestu ke
splnění jejího hlavního cíle
„Dobrým být a jiné blažit“ !
Petr Hejma

Charitativní mapa čtvrti

Představujeme patrony Městské části Praha 1
Volejte nám tipy na charitativní cíle. Tel. č.: 777 556 578.
Nebo e-mail: redakce@staromestskenoviny.eu.

V PRAZE 1, NA SVÁTEK SV. MIKULÁŠE
6 . PROSINCE 2011
Zakladatelé NF KampaNula
Petr Hejma, Jiří Kučera, Ondřej Höppner
(Inspirováno proklamací českých krajanů,
která byla vydána na ustavující schůzce
Sbírky na podporu Národního muzea
svolané Vojtou Náprstkem
28. června 1855
v americkém Milwaukee)

Jana
Titlbachová

Foto: Archiv SN

23.000 Kč

Podpora činnosti
Nadace Artevide
(nevidomé děti)
SBÍRKA NA NADACI VE SPOLUPRÁCI s Malostranskými a Staroměstskými novinami.

10.000 Kč

Pro Sdružení občanů a přátel Malé
Strany a Hradčan.
III. MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL, který se velice vydařil dne 5.
listopadu v Malostranské besedě.

50.000 Kč

Spolupořádali
KC Kampa, Mlýnská
kavárna a další
III. MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ - Dozvuky Horňáckých
slavností na Kampě dne 17. září.
Pátrací hra 7 divů
staropražských
uliček.

Jan
Potměšil

Jiří
Kučera
LÉKAŘ

VČELAŘKA

SPLNĚNO

HEREC

PÁTRACÍ HRA pro čtenáře
Staroměstských a Malostranských novin.

Oldřich
Lomecký
STAROSTA

VEŘEJNÝ ÚČET

www.staromestskenoviny.eu.

Jaroslav
Svěcený
HOUSLOVÝ
VIRTUÓZ

Miroslav
Stejskal

ŠÉF MĚSTSKÉ
POLICIE

5278419001 / 5500

50.000 Kč

Pro Studio Oáza
bylo vybráno
50 tisíc korun.
CHARITATIVNÍ příspěvek na provoz Studia Oáza ve spolupráci s Malostranskou besedou.

telefon inzerce: 777 }556 578

Radnicni zpravodaj
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ

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

Speciální čepice
na nalévání
vánoční polévky?
„Kdepak, tato bekovka není
určena na vánoční polévku.
Pan starosta ji nosí často
i při mnoha jiných příležitostech. Možná se mu tak podaří odstartovat novou módu,“
řekla Staroměstským novinám
tisková mluvčí MČ Praha 1

Veronika Blažková. Starosta Oldřich Lomecký naléval
vánoční rybí polévku dne 24.
12. na Václavském náměstí
a pak na Kampě před policejní služebnou.

TAJNÝ RECEPT
Jde o silný vývar z rybích hlav,
masa a zeleniny, zahuštěný
krémem. V polévce je i trocha
francouzského koňaku.

STAROSTA Prahy 1 O. Lomecký rozdával v bekovce. Primátor B. Svoboda nahoře bez.

VÝSTAVA dětí objektivu

Vodičkova - Vydávání nových (elektronických) občanek od 1. 1. probíhá bez problémů. Vypadají jako platební karta. Stávající občanky
zůstávájí v platnosti jen do
doby na nich vyznačené.

Tříkrálová plavba
pod Karl. mostem

Křižovnické nám. - Česká
otužilecká unie a Muzeum
Karlova mostu obnovuje tradici tříkrálového koupání.
Plavalo dvanáct borců a jedna slečna. Do cíle doplavali všichni.

KARTA správného občana

HLAVY ve Vltavě

Novinky z místních podniku

Blues Café - Bar , Liliová 10

V lednu slaví dva roky vzniku. Otevřeno denně od 14 h
do 1 h ráno. Plzeň 12° za 35 Kč, 2 dl vína za 32 Kč.
Škvarkové prkénko, toasty. www.bluescafe.cz

Restaurace U Kapra, Žatecká 7

Nové polední menu, výběr ze čtyř variant. Česká
kuchyně, minutky. Výborná polévka rybí krém za 35
Kč. www.ukapra.com

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

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

NOVÉ! Akce Dny Beaujolais Nouveau
2011 do 31. 1. Beaujolais Nouveau 2011
(0,1 l 40 Kč, 075 l 300 Kč) a B. N. Village
2011 (0,1 l 45 Kč, 075 l 337,50 Kč). Pečené
krevety, plnění hlemýždi, žabí stehýnka.
www.gurmanﬂint.estranky.cz

Jak poslat SMS jako
dobrovolnou platbu za
Staroměstské noviny
1) Napište textovou zprávu:
Sn tricet.
2) Pošlete tuto zprávu na
telef. číslo: 902 11 30.
Obratem vám přijde děkovná
potvrzující SMS od šéfredaktora.
Částka je 30 Kč včetně DPH.

Tuto sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

Pracovník
měsíce
Do této rubriky nominuje
veronika.blazkova@praha1.cz
TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Vladimíra
Valíčková

Vedoucí
volených orgánů
MČ Praha 1

VLADIMIRA.VALICKOVA@PRAHA1.CZ

inzerce

Gurmán Flint, Křižovnická 12

Vodičkova - MČ Praha 1 ve
spolupráci s Nadací Pražské
děti ocenila mladé umělce do
35 let. Na snímku je parafráze na sochu Bruncvíka od sochaře Matouše Lipuse. Díla
mladých umělců ozdobí nemocnice a domy s pečovatelskou službou.

Vladimíra Valíčková připravuje a shromažďuje veškeré
materiály do rady a zastupitelstva. Ve své práci je velice pečlivá. Vyznat se v těch
haldách dokumentů je někdy
opravdu docela fuška. -vb-

Foto: www.praha1.cz

Vodičkova - Praha 1 bude
v roce 2012 hospodařit s rozpočtem ve výši 752,4 milionu
Kč. Rozhodlo o tom zastupitelstvo první městské části.
Schválený rozpočet je o 89
milionů Kč nižší než ten na
loňský rok. Konečnou podobu rozpočtu výrazně ovlivnilo seškrtání dotací od hlavního města.

Vodičkova - Děti ze ZŠ Brána jazyků z kroužku Michaely Antůškové mají výstavu ve
Vodičkově 18, a to v 7. patře. Motivem výstavy je zátiší. Fotoaparáty zapůjčila ﬁrma Olympus.

Začíná éra nových
občanských průkazů

Foto: Archiv MN

Rozpočet Prahy 1
na rok 2012 utáhne
opasky

Děti z Brány jazyků
fotily zátiší

Foto: www.praha1.cz

Stručné zprávy
z radnice

Václavské náměstí mělo být
na Štědrý den, na Boží hod
i na Štěpána bez aut. Tento skvělý plán se vydařil jen
zčásti. Provoz byl umožněn
v souvislosti s úmrtím exprezidenta Václava Havla.

Mladí umělci
lapali krásy
Prahy 1

Sn tric

et

Inzeráty
SMS

NÁVOD: Napište sms: SN mezera
INZ mezera TEXT INZERÁTU.
Pošlete na tel. č: 900 11 30.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

Restaurujeme obrazy, sochy, malby na dřevě. Diara. Tel.:
736 235 119.
Psí modely. Šiji na míru oblečky - overaly, bundy. Zateplené
dle přání. Tel.: 606 116 223.
Sudové víno červené i bílé
oblast Mikulov - Pálava. Tel.: 732
925 842.
Prodám sochu jelena (patinovaný kov, výška 30 cm), tetřeva (dřevořezba) a cibulák Meissen. Tel.: 604 536 242.
Prodám kožichy. Tel.: 607
636 084.

Staré Město P.F. 2012

Vážení a milí čtenáři,
přejeme vám všechno nejlepší k novému roku, o kterém mnozí škarohlídi
tvrdí, že bude rokem úplně posledním. Pro případ, že by tomu tak bylo, jsme
se rozhodli udělat výjimku a vytiskli tuto dvoustranu barevně (Staroměstské
noviny vždy byly a budou černobílé). Postavili jsme tak proti mayskému
kalendáři staroměstskou mapu a na konci roku se uvidí, kdo s koho.
Mějte se krásně a čtěte dál Staroměstské noviny.

Mapu namaloval Vladimír Huppert, e-mail: pintor@volny.cz
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telefon redakce: 775 949 557

divù

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

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

staropražských ulièek

Hra

Příjemnou
zábavu
všem přeje

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

Jak tøináctka uèila tlouštíka hubnout
(4. díl) S novým rokem pøijala trojice pátraèù Tøináctky do svého týmu nového èlena
Na další výpravy. za 7 divy staropražských ulièek tak budou nyní vyrážet i s kamarádem, kterému pro jeho pìknì zaoblenou postavu neøekne nikdo jinak než Kulièka.
O silvestrovské půlnoci si dal
tlouštík Kulička nečekané
předsevzetí, že v novém roce
pořádně zhubne.
Jako „předkrm“ redukční diety kamarádi Kuličkovi naservírovali poznávací trasu z Malé
Strany na Hradčany a zpět.
Nejdříve se rozehřáli svižnou
chůzí Nerudovkou a pak společně vyběhli několika strmými hradčanskými schodišti
nahoru a dolů. Když se vrátili na Malou Stranu, zamířili na
Kampu.
V ulici U Lužického semináře
se vedoucí pátracího týmu Třináctka Mirek zastavil u uzounkého průchodu mezi dvěma
starobylými domy.

„Touto uličkou se dostaneme
až k ústí Čertovky, na krásnou
vyhlídku na Vltavu a Karlův
most. Ulička sice nemá název, ale říká se, že je jednou
z nejužších na světě. Dva lidé se
v ní nedokáží vyhnout, proto
provoz jedním a druhým směrem musí řídit semafor!“
Pátrači zmáčkli tlačítko a když
na semaforu naskočila zelená,
protáhli se k vyhlídce. Kulička je hned následoval – ale co
to?! V nejužším místě průchodu se ocitl v nesnázích…
A úkol pro pátrací týmy naší
hry? Objevte tuto uličku
a změřte její šířku v nejužším
místě! Odpověď nám napište
hned po splnění úkolu!

Již více než
60 aktivních
účastníků ve
13 týmech!
Vytvořte i vy
pátrací tým
a zapojte se
do hry!

Pravidla si lze vyžádat
telefonicky (Slávek):
602 686 725,
nebo e-mailem:
hra7divu@seznam.cz.

inzerce

Majitel bytu na mě tlačí

OTÁZKA: Stěhuji se do nového bytu. Majitel po mně
chce tzv. „smlouvu o smlouvě budoucí“. Nestačí se dohodnout ústně?
ODPOVĚĎ: Tuto smlouvu
deﬁnuje § 50a občanského
zákoníku. Je možná pouze
v písemné formě.
Účastníci se zavazují, že do
dohodnuté doby uzavřou

řádnou smlouvu a proto už
musí být všechny náležitosti
smlouvy dohodnuty.
V případě porušení smlouvy má dotčený právo do jednoho roku vymáhat vlastní
smlouvu soudní žalobou.
Typickým příkladem uzavírání těchto smluv je v oblasti prodeje a nájmů nemovitostí.

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

Příběhy domu Starého M ěsta
U Hybernů

Náměstí Republiky 3
Býval tu klášter, kde kdysi irští
mniši pěstovali brambory jako
okrasné rostliny. V přilehlých
kasárnách složil Josef Kajetán
Tyl slova národní hymny.

Foto: Archiv SN

Vaše advokátní poradna

JOSEF Kajetán Tyl tu roku 1834 složil národní hymnu.

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu
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Aktuální vtip ze 100 let starých novin

posledních letech se
na Štědrý den v Praze
potkáváme se zvláštním zvykem. Naši městští
představitelé nalévají kolemjdoucím polévku.
Zvyk to není nový. Dříve si
členové šlechtických rodů
rozléváním polévky chudým
před Vánocemi vylepšovali
své svědomí.
Při pohledu na lehce rozeznatelné dno plastikové misky odhaduji, že městští dodavatelé
polévky vyvařili jednu kapří hlavu na celou Prahu. To by ovšem byla
hodně slabá náplast za cenu
tunelu Blanka, či Open-card.
Štědrý den pro mnohé z nás

končí Půlnoční. Tam většinou z kazatelny vyslechneme, že Vánoce nejsou jenom
oslavou Narození v Betlémě,
ale jsou také výzvou pro nás,
abychom byli lepší.
V dokonalém světě by měl
pan Primátor a páni Starostové, samozřejmě dámy Starostky také, jedinou úlohu.
Den co den rozlévat na náměstích polévku. Podle toho
je poznáme.
I kvalita takové polévky by
byla jiná, umělohmotná lžíce v ní bude stát jako svíčka.
Turisté se k nám naženou ze
všech stran.
Ono při cenách v našich restauracích ušetřit dennodenně 15 až 20 eur za oběd, to se
rozkřikne. Dá se říct idylka.
Jen majitelé restaurací budou na holičkách.
Porovnám-li ceny v pražských restauracích s ochotou některého personálu obsloužit česky mluvícího hosta, tak i restauratérům naplnění vize - Vánoce po celý rok
- ze srdce přeji.
Praha, leden 2012

Glosa

Báseň

Fejeton

Vánoce po
celý rok
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé Strany
a Hradčan

V

Chceš, brachu,
Milý pán
dále žít?
na křižovatce
Petr Havlíček

K

Autor je student
a redaktor
Staroměstských
novin

dyž jsem byl malý
kluk, navlékla mě má
vesnická babička do
nejlepšího oblečení.
S talířem kouřících povidlových buchet mě pak poslala doprostřed hloučku lidí na
křižovatku, u které se odhaloval památník poslední kapitulace II. světové války.
Jakýsi pán se ke mně sklonil
a zeptal se, co si přeji.
„Moje babička Vás pozdravuje a tady Vám posílá nějaké buchty.“
Laskavě se na mě usmál, už
už natahoval ruku, ale pak
mě pohladil po vlasech a nesmělým hlasem odpověděl:
„Děkuji, možná až příště.“
Nevím, proč si nevzal. Možná že bylo kolem tolik lidí
a on musel přednášet projev.
Jaksi by se nehodilo, aby při
něm žvýkal.
Už to nestihl, 18. prosince zemřel. O dva dny později jsem
se s ním byl rozloučit na jiné
křižovatce, na Pražské, ve
svatoanenském kostele.

Emilie
Puldová

Básnířka
a bojovnice
za práva stromů

Úžasné krásy, zázraky
přírody… Nelze přec zničit.
Dýchající, nádherné,
zelené, zdravé stromy;
Život - chlouba naší země dávají všem co tak potřebné.
Nelze bez nich žíti!
Proč v dnešní době,
v kamení mají se měniti?
Dech jejich
přestane Tě hřát.
Tvé srdce ledovým těžkým kamenem nesmí se stát!
Pamatuj, až ony zhynou…
nenajdeš zde duši živou.
Radost ze života
nenech si brát.
Tvé bohatství, peníze…
Čistou, něžnou vůní
protkanou lásku - nemohou
Ti přec dát.
Kde ve světě pak budeš ji hledat?

Repro: Humoristické listy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem:
redakce@staromestskenoviny.eu

Snaha. „Bedřichu! Snad si nechceš vzít na pohřeb hnědý kabát?“
„Samozřejmě, že chci. Jinak by si mě přece lidé od novin ani nevšimli!“
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telefon redakce: 775 949 557
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Kulturní nástěnka

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

VLNÍCÍ SE OPONA

LEDEN - ÚNOR

Daniel
Hůlka
Foto: Archiv ND, archiv SN

Divadlo - Út 17. 1. a po 13. 2. v 19 h - CO SE STALO,
KDYŽ NORA OPUSTILA MANŽELA ANEB OPORY
SPOLEČNOSTÍ - Nová scéna, ND - Komedie o ženách.
Hrají: K. Winterová, I. Bareš… www.narodni-divadlo.cz
Výstava - Do 26. 2. - JAN HÍSEK: NOČNÍ JEZDEC
- Galerie Rudolﬁnum, Alšovo nábřeží 12, malá galerie Shrnutí z malířské tvorby výjimečného autora za posledních sedm let. Více: www. galerierudolﬁnum.cz

Lucrezii Borgii vždy halila alespoň rouška tajemství...

Bára Basiková si
střihne Lucrezii

Koncert - Pá 20. 1. v 21 h - VARHAN ORCHESTROVIČ BAUER
& OFO - Koncertní show světoznámého dirigenta a jazzové sekce jeho
Okamžitého Filmového Orchestru Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1, tel.:
774 624 677 - Blues Sklepě. Více:
www.varhan.cz

Zpěvačka Bára Basiková (48)
ﬁnišuje na premiéru muzikálu Lucrezia Borgie v Divadle
Hybernia (nám. Republiky).
Premiéra je 10. března. Zatím to vypadá, že se na jevišti spíše nesvlékne. Druhou
hlavní roli zpívá svůdník Daniel Hůlka.

Divadlo - Pá 27. 1. v 18 h - DETEKTOR LŽI - Spolek
Kašpar, Celetná 17 - Naděžda pozve domů hypnotizéra,
aby zjistila, kam její muž schoval peníze. Hrají: A. Jastraban,
E. Elsnerová a M. Kern. Více: www.divadlovceletne.cz

Vida! Katapult
v Národním divadle

Divadlo dětem - Ne 29. 1. od 12 h - HU.TA.PO! Pizzerie Rugantino, Klimentská 40 - Pohádka plná písniček a legrace. Nutno tel. objednat: 224 815 192. www.divadelkoromaneto.cz

[ [

Kdo by to byl řekl, že uslyší skupinu Katapult na Nové
scéně Národního divadla.

[

Čerstvé zprávy z vesnic
na druhé straně řeky

Žhavé zprávy z města,
kde začíná orient

www.malostranskenoviny.eu

www.starobrnenskenoviny.eu

Kalendárium
Starého M ěsta

Ema
Destinová

Jaroslav
Foglar

PĚVKYNĚ

SPISOVATEL

Ema Destinová

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

StaroBrněnské noviny vycházejí v tištěné podobě vždy
1. dne v měsíci v nákladu 10
tisíc výtisků. Jsou zdarma.
Seženete je například v Akademii věd na Národní 3.
V Brně mimo jiné v Kavárně
Vladimíra Menšíka, Veselá 3.

Jak poslat SMS
jako dobrov. platbu
za tyto noviny

1) Napište textovou zprávu: Sn tricet.
2) Pošlete tuto zprávu na telef. číslo:
902 11 30.
Obratem vám přijde děkovná
potvrzující SMS od šéfredaktora.

Částka je 30 Kč včetně DPH.

Sn tric
et

Syn herce Donutila
utekl z domu

Syn herce Miroslava Donutila
(Národní divadlo) se odstěhoval z Prahy do Brna. „Bydlím v bytě po babičce. V Brně
hraju v Divadle Husa na provázku,“ říká Martin Donutil.
Se svým otcem hraje v představení Sluha dvou pánů.

ZPĚVÁK

ZPĚVÁK

Martin
Donutil

Radka
Fišarová

HEREC

ZPĚVAČKA

Radka Fišarová
matkou rychleji

Zpěvačka Radka Fišarová
(Divadlo Broadway, Na Příkopě 31) se v prosinci stala
maminkou. „Byl to fofr.
Oskar měl přijít na svět až
koncem ledna.“

Dana Morávková
má nový jogurt

Herečka Dana Morávková
(Divadlo Bez zábradlí) dostala za účinkování v reklamě na jogurty kromě tučného honoráře jogurt, tučný
tak akorát.

40 odběrních míst
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

† 28. ledna 1930

Malostranské noviny vycházejí v tištěné podobě vždy
1. dne v měsíci v nákladu 10
tisíc výtisků. Jsou zdarma.
K mání jsou nepřetržitě na
40 odběrních místech, například v Malostranské besedě nebo Akademii věd.

30. ledna se tu promítá ﬁlm
Jana Gogoly ml. s názvem
Rock života, který popisuje
život lídra kapely Katapult
Oldy Říhy. Ten musel po
úmrtí svých spoluhráčů začínat od nuly.

Olda
Říha

LEDEN

Foto: Archiv SN

[

Co nového
v Brně

Krátké zprávy
místního
kulturního života

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

Kniha - JEŠTĚ JSME VE VÁLCE
- Příběhy 21. století. Tři scénáristé
a 13 špičkových českých a slovenských výtvarníků. 13 příběhů, nakreslených podle 13 skutečných lidí. 13
strhujících příběhů z naší nedávné minulosti. Skvělou knihu připravilo o. s.
Post Bellum. www.postbellum.cz

Co nového
za vodou

Kultura

Světoznámá operní pěvkyně
a všestranně vzdělaná osobnost. Když jí bylo 20, v Národním divadle ji nevzali. Začala tedy v Berlíně a v New
Yorku už zářila po boku slavného Enrica Carusa. V roce
1916 se vrátila do Čech. Narodila se roku 1878.

Jaroslav Foglar
† 23. ledna 1999
Autor příběhů kultovního
chlapeckého klubu Rychlých
šípů. Inspirací mu byly uličky Starého Města. Pod přezdívkou Jestřáb vedl po celý
život skautský oddíl, Pražskou Dvojku. Neměl děti,
celý život bydlel s maminkou. Narodil se roku 1907.

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na
recepci, 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. 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. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. Obchod pro děti Coolkids, Haštalská 21. Pizzerie Rugantino, Dušní 4. Květinářství Winkler,
Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café NONA, Nová scéna ND, Národní 4.
Restaurace 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. 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 Starožitnosti Jiří Balaš, Rytířská 21. Restaurace U Kapra, Žatecká 7. Antikvariát Judaica, Široká 7.
Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21,
Praha 4 - Nusle. Hezky Česky, Malé náměstí 13. Casino Magic Planet, Soﬁjské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Restaurace
a bar Bílkova 13, Bílkova 13. Značkové oděvy Charvátova 11/58.

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.
TIRÁŽ: Staroměstské noviny č. 1 / leden 2012 / III. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner.
Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jindřich Houška, Petr Havlíček. Layout:
Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@staromestskenoviny.
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.

telefon inzerce: 777 }556 578

Franz Kafka: Proměna /XIX./

C

Naděje ticha

hvilku zůstal ležet
v klidu a slabě oddychoval, jako by snad
očekával, že naprosté ticho
vrátí skutečné a samozřejmé
poměry.
Potom si však řekl: „Než od-

Franz Kafka
(1883 - 1924):

Seriál

bije čtvrt na osm, bezpodmínečně musím být úplně venku z postele.
Ostatně do té doby se po
mně přijde zeptat také někdo
z obchodu, protože obchod
se otvírá před sedmou.“
A chystal se teď vykolébat
tělo po celé délce úplně rovnoměrně z postele ven.

Slavné ženy Starého Města

Stalo se
před 100 lety

Herečka. Hrála tu v divadle a vymetala bary.

V Obecním domě
poprvé otevřeno

Adina Mandlová

Hugo
Haas

OBJEVITEL

Podaří se broukovi
vykolébat tělo po celé
délce z postele ven?
Dozvíte se příště!

Temný humorista.
Nejmilejší hračka:
houpací kůň.
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Nataša
Gollová

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

KDE TO JE

KAMARÁDKA

?

Foto: Archív SN

Otázka: Na jaké adrese je
dům, který má ve štítě hrozen
(modrý). Napovězme, že jeho
štít při západu slunce velmi
silně září.
Hádanku zaslal: Jiří Pěnička

Foto: Vladimír Turyna

Minule: Dům U zlatého úlu se nachází
na rohu Václavského náměstí a ul. 28.
října Správně: Eva Kříváčková
DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM!
Své fotky tajných míst posílejte sem:
redakce@staromestskenoviny.eu

ADINA Madlová prožila bouřlivý život.

O

těhotněla už v 16 letech. Šla z náruče do
náruče, až si našla režiséra Huga Haase. Díky němu
hrála v sedmi klíčových ﬁlmech své kariéry.
Na Starém Městě hrála v Divadle Na poříčí.
V roce 1939 po rozchodu
s hercem Fredem Scheiner-

HARMONIKÁŘ Václav
Koubek žije už více než
dvacet let na Starém
Městě v zapadlé uličce
kousek od Můstku. Jak
sám říká, odjíždí, jen
když musí. Teď píše pro
STAROMĚSTSKÉ NOVINY povídky, které velmi
rádi uveřejňujeme.
Jsou to příběhy z harmonikářova mládí, dospělosti a čilé zralosti.

Foto: Archiv Václava Koubka

Vladimír
Šmeral
MILENEC

em-Svítilem se pokusila o sebevraždu. Po jejím uzdravení
vznikla průpovídka „Baarová
má oči mandlové a Mandlová
má oči barové.“
Kvůli pletkám s Němci emigrovala v roce 1948 do
Londýna, žila na Maltě. Její
popel je rozptýlen na loučce
v Blatné u Příbrami.

Obecní dům na jedné
z prvních fotograﬁí (1923)
Dne 5. ledna 1912 se
v sousedství Prašné brány
rozzářila světla skvostného
Reprezentačního domu obce
pražské. Na výzdobě se
podíleli malíři Mikoláš Aleš,
Max Švabinský, Alfons Mucha a sochaři Bohumil Kafka, Ladislav Šaloun a další.
Jde o jednu z nejkrásnějších
staveb země.

Sudoku pro nenáročné

1 3 2 1 32
1 3
2
3 2 1 3 2 1
Pro líné

Ještě línější

NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.

„Inzerce v těchto novinách
funguje,“ říká spokojený
inzerent pan Karel Pacák

Sloupek Václava Koubka

B

Foto: Národní listy

MINULE: Budík odbil sedmou hodinu. „Proč je
venku taková mlha?“ pomysel si Řehoř Samsa.

11

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Foto: Archiv

Zabava

Jeho kotle teď jdou na dračku

Tahák

yl jsem specialistou na
taháky. Z rukávu jsem
palcem roztahoval harmoničky, z podrážky bot rozvíjel vějíř, z propisky roloval
moták, z kravaty
vysouval tabla odpovědí.
Vylosuji si první
kontrolní otázku.
Jako by byla z jiného ročníku! Odpověď je v pravé nohavici mých
tvídových kalhot. Už špičkou
boty rozvíjím vějíř s odpovědí, když se zkoušející náhle
otočí. „Tahák!“ Zvedne hlas.
„Vy máte v nohavici tahák.
Dejte ho sem!“
Prohlíží můj důmyslný smotek. „Dám vám ještě šan-

ci. Napište si na váš prázdný list papíru - o stupeň snížit známku.“
Vytáhnu si druhou otázku.
Toto téma je v záložce na kravatě. „Co to je zas?!“
Drží mne za kravatu. „Napište si o stupeň snížit známku,
a dávám vám poslední šanci. Třetí
otázka je mi povědomá. Odpověď dlí v podrážce pravé boty. Stačí mi chvíle.
„Odvaha se také cení. Dejte
mi index. Máte to za tři.“
Mizím za dveřm. Po chvíli se
osmělím a beru opět za kliku učebny. „Promiňte, pane
profesore, nechal jsem si tu
pod lavicí botu.“

Seriál

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

nebo prodej na baru

blues
cafÉ,

liliovÁ 10, praha 1.

VZÁCNÁ chvíle pana Pacáka. Jindy neví, kam dřív skočit.
„Věděl jsem, že jsou tyto no- povídali heslem z mého inzeviny čteny od začátku až do rátu: Když kotel, tak od
konce, tak jsem si vyzkoušel
Pacáka! Po nějakém čase
do nich dát injsem byl díky
zerát,“ říká pan „Hned jsem byl novinám doKarel
Pacák
slova zavalen
z Prahy 1, který zavalen novými novými zakázpodniká v obkami,“ usmívá
zakázkami.“
lasti plynu a tose spokojeně
pení.
pan Pacák, je„Hned po uveřejnění inze- hož kotle teď jdou na dračku.
rátu mi začali volat noví záVáš inzerát zdarma vymykazníci. Vždy jsem se jich
slíme a vyrobíme. Volejte
ptal, jak na naši ﬁrmu naraMonice 777-556-578.
zili, a oni většinou vtipně od-

Seženete i v Brně

Příští číslo vychází
15. února
Za statečnost
a rozvahu při
Tříkrálovém
pochodu.
(Více na str. 2)

VELBLOUD

„Proč čtu

Létající dítě nad mostem
Karlův most po celé délce
dyž hodili do Vltavy Jana Nepomuckého (1393), zřítil
se prý na místě vrhu mostní oblouk.
Stavitel, co to měl opravit,
byl ﬁluta a dal se do spolku
s čertem. „Já ti pomohu
opravit most a za to si vezmu první živou duši, která na něj vstoupí,“ nakladl
past satanáš.
Stavitel měl plán. Když byl
most opravený, chystal se
na něj pustit kohouta.
Těsně předtím tam ale vešla jeho žena s dítětem. To
tam teď prý dodnes straší.

K

Strašidlai
a pov ěst

z Tříkrálového pochodu

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

Zvířata
Starého Města
Posílejte fotky zvířat na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu

Většinou zde

Foto: Monika Höppner

Ilustrační foto: Archiv SN

Modré okénko
dnes získává...

Volejte pana Martina Cibulku 777 122 009.
Čtěte též v Kavárně Vladimíra Menšíka
(Veselá 3) a v Savoyi (Jakubské náměstí 1).

„Když je čtu, mám pocit, jako
bych zase slyšel.“
JINDŘICH HOUŠKA (97)
nejstarší Malostraňák

VÝZVA:
POSÍLEJTE své fotky jak čtete
Staromětské noviny na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu.

Snímek: Archiv

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu

PAPOUŠEK
Stále více obyvatel Starého
Města se uchyluje k chování
papoušků. Jsou to dobří společníci a často nás i přežijí.

za jeden výtisk pošlete SMS:

SN TRICET

KRESBA:
Kristian Cubera,
Muzeum pověstí
a strašidel,
Mostecká 18

na tel. číslo 902 11 30

ASI metr nad dlažbou mostu se ráno, než zakokrhá kohout, vznáší duch nemluvněte.

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.

inzerce

AKCE: Manikúra od 250 do 380 Kč

Radiofrekvenční operace křečových žil
ModeRní Miniinvazivní a bezpečná Metoda

nejnovější trend v účinné léčbě varixů
HK

Centrum jednodenní chirurgie
Hvězda, Štefánikova 537
500 11 HRADEC KRÁLOVÉ
Objednání tel.: 495 269 768

www.1chirurgie.cz
Centrum jednodenní chirurgie
Smilova 930
530 02 PARDUBICE
Objednání tel.: 466 687 151

HK a PCE

biologická léčba pohybového aparátu
acp autologní kondiciovaná plasMa
přirozená léčba kloubní artrózy a artritidy

