Í
LN
Á
Í
I
EC DÁN
P
S VY

oblast

telefon redakce: 775 949 557

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

Recept dle
Dobromily

ta to umí osolit!

Důkové koláčky

Utři čtvrt libry čerstvého
a čtvrt libry převařeného
másla dohromady, mezi
třením vmíchej do něho 3
žloutky jeden po druhém,
čtvrt libry tlučeného...
www.recepty-rettigova.cz

Číslo
Císlo měsíce

94

let uplynoulo od chvíle,
kdy byl na Staroměstském
náměstí stržen Mariánský
sloup.

Úvodník

Chvála
Mariánského
sloupu

Ve Smečkách - V celé
Praze je několik desítek
vykřičených domů, ale tohle je první, kde se vrtí ženy v oknech.
Zákazník si tak vybere
dívku ještě předtím, než
vejde. Když je vevnitř, dívka zatáhne závěs, aby na
ně nebylo z ulice vidět.
Radnice vnímá nový jev
s velkou nelibostí, ale
zákon jí neumožňuje za-

Nové zprávy ze
Starého Města
Policie dopadla
skupinu kapsářek

Staré Město - Policie
zatkla začátkem května
skupinu pěti bulharských
kapsářek, které obíraly
občany v centru Prahy.
Okamžitě ubylo hlášených
kapesních krádeží. Před
zatčením bylo hlášeno 50
krádeží týdně, po něm pouhých deset. Zlodějky byly
ve věku od 15 do 22 let.

kročit. V okolí domu byly
zesíleny policejní hlídky.
Na celém území ČR se živí
prostitucí přibližně 13 tisíc žen.
kde to je

Foto: Archiv

kVĚtEn: Je čas se chopit
mávátek a mávat a mávat až
do prázdnin.

V ULICI Ve Smečkách je mimo jiné také divadlo Činoherní klub.

Pan Josef Sobotka
slavil 101. narozeniny

Staré Město - Pan Josef
Sobotka oslavil dne 27. 4.
úctyhodné 101. narozeniny. Rodák z Oseka u Duchcova bydlí v ulici Karolíny Světlé.

JOSEF Sobotka

Opletalova - Dům na rohu Václavského náměstí
a Opletalovy ulice má šanci, že nebude zbourán. Ministerstvo kultury ho zřejmě prohlásí za památku.

DŮM má novou naději

anketní otázka Staroměstských novin

Na řeku vyjel první
parník

Vltava - Dne 8. května
začala nová plavební sezóna. Na Vltavu vyjel
parník Vyšehrad, dojel na
Slapy a zpátky. Jízda do
zoo bude stát 150 korun.

PARNÍK Vyšehrad

BAROVÝ
KALENDÁŘ
2012 živě…

Jaká je vaše nejoblíbenější
ulička Starého Města?

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

N

ávrat Mariánského
sloupu na Staroměstské náměstí je
událostí, která vejde do
dějin. Je skvělé, že k tomu
přispěly i Staroměstské
noviny.

Šance pro dům
určený k demolici

Foto: www.praha1.cz

18 °C

Zpravy

Nový vykřičený
dům Ve Smečkách

Foto: www.praha1.cz

Jaké bude počasí

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Foto: Archiv MN
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Markéta
Mališová

Ředitelka Společnosti F. Kafky
„Kamzíková,
protože tam
chodili Kafka,
Mahler a Werfel
do bordelu!“

Roman
korda

Principál Divadélka
Romaneto
„Uličky, kde jsou
dobré hospůdky.
Třeba v Karolíny
Světlé hospoda
U Rotundy.“

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje
„Sirková ulice,
ta už ale bohužel
neexistuje.
Hledejte!“

Cerven

6.

aňského, aby
V Épernay se sešli výrobci šamp vastatrix, jež
se poradili, jak čelit phylloxeře
1).
napadla francouzské vinice (189
ním jménem
Narozeniny Deana Martina (vlastmj. proslavil
Dino Paul Crocetti), který se Denně vstávají
výrokem: „Lituji lidi, kteří nepijí. dou cítit lépe.“
s vědomím, že se po celý den nebu
(1917).
du v obrovV 19:00 skončila ve ﬂoridském Orlan
ava rekordně
ském polyethylenovém tanku přípr ení 26 600
objemné Margarity, která po dosaž
Knihy rekordů
litrů byla zapsána do Guinessovy
v Beverly
(2001). Ve 22:20 byl ve svém domě
l, přezdívkou
Hills zavražděn Benjamin Siege
Bugsy (1947).
ž
Vyšel francouzský zákon, podle něho
všechny obchodní značky koňaku
se
aby
ány,
musely být zaregistrov
zamezilo řádění překupníků, kteří
dováželi do vymezené oblasti
levné brandy a s označením původu je rychle
odvezli do některého
z přístavů (1857).

17.

18.
ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin



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

Ludmila
turynová

Obyvatelka
Starého Města
„Ve Stínadlech.
Chodili jsme tam
s dětmi, když byly
malé, stála tam
pěkná hruška.“

anna Marie
Höppnerová

Mluvčí mladé
generace
„Rytířská, tam je
muzeum panenek
Barbie. Je jich tam
hodně a já mám
doma jenom tři.“

Jiří Jorge
Pěkný

Charakterní herec
a tichý malíř
„Stříbrná, protože
tam skoro nic
není a lidi tam
moc nechodí.
Prostě klid.“

redakce@staromestskenoviny.eutel.: 775 949 557

23.

1, denně 19 - 02 h
Pařížská 10 (vchod z Kostečné), Praha
.bugsysbar.cz
Tel.: 840 BUGSYS (840 284797), www

oblast

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Mariánský sloup se
vrací na Staromák

Dívka ze str. 3
Věštění
je sexy

Má tu stát ještě letos, což je paráda

N

Sloup údajně pomáhala
strhnout Milada Horáková, později mučena
a zabita komunisty.

ště PRŮKOPNICE věštění Terezie

Počáplíková z Uhelného trhu.
Jako médium používala vlastní
uniformu, která se dorozumívala
cinkáním knoﬂíků.

Malý oznamovatel
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.

Foto: Archiv SN

Víte že...

Foto: Youtube

o vida! Staroměstské náměstí
opět ozdobí
její dávný symbol:
Mariánský sloup.
„S umístěním sloupu počítáme letos.
Odhadujeme náklady jeden až dva miliony korun,“ řekl
Staroměstským
novinám primátor Bohuslav Svoboda.
Sloup byl stržen rozvášněným davem v roce 1918,
když byl mylně považován za symbol Rakousko
- uherské monarchie.

DAV nad troskami sloupu na Staroměstském náměstí v roce 1918.
inzerce

Zveme vás dne 30. 5. 2012
od 17 hodin
na slavnostní křest CD

Protistrašidýlková pohádka
Roberta Jíši, Ilony Csákové
a Boni Pueri.

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.
Levně!!!
Volejte: 739 057 571

JÍ

CD DOPORUČU
MN

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

Casino a Sportbar

Zveme vás k nám do Vysočan!
JE JENOM JEDINÝ LÉK
NA VELKÉ STAROSTI - MALÉ RADOSTI!

Velký výběr nápojů, sledování sportovních přenosů na
velkoplošné projekci, pořádání akcí, šipkové turnaje.

Těšíme se na vaši návštěvu!

CASINO MAGIC PLANET,
budova metra Českomoravská,
Praha 9, Vysočany.

Tel.: 775 704 746

Otevřeno
denně

8 - 06 hod.

www.magicplanet.cz

Milí rodiče a milé děti, přijďte do Muzea
alchymistů a mágů na Jánském vršku 8!
Dokážeme vám, že strašidla mohou být hodná.
Prvních deset návštěvníků dostane nové
CD pro děti zdarma!
Čeká vás také občerstvení tekuté i k zakousnutí, hračky.
Vznik CD podpořila Mama TV.
CD jsou v distribuci na www.hudbaprodeti.cz
a v obchodech Levné knihy.

AKCE:
50% sleva při objednávce přes internet pro
čtenáře Malostranských novin.
Heslo: Malostranské noviny.

Tel.: 720 577 725

www.hudbaprodeti.cz

PŮJČkY
Pro
zaměstnance,
oSVČ a důchodce.
Volejte:

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

Zde muže být
váš inzerát

Volejte hned tel. číslo:

777
556 578
nebo e-mail: inzerce@

staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Staroměstské nám. Před Staroměstskou radnicí proběhl dne 5. května pietní akt za ty, kteří
položili své životy během
povstání v květnu 1945.
Staré Město - Ve dnech
14. - 16. května proběhly
slavnosti Navalis, které
jsou oslavou Jana Nepomuckého.
Staré Město - Magistrátu se nedaří vymáhat pokuty, udělené nepoctivým
taxikářům - celkem dluží
75,7 milionu korun.
Žofín - Na dražbě obrazů se prodal slavný a rozměrný obraz Emila Filly
Ležící žena.

Dlouhá - Po celém Starém Městě chodily na
přelomu dubna a května
skupinky maskovaných
studentů.
Vesele obtěžovaly kolemjdoucí a žádaly po nich
peníze, za které si pak
koupily pohoštění na maturitní večírek. Po posledním zvonění následuje
tzv. svatý týden, kdy se
studenti učí na maturitu.

Nové zprávy ze
Starého Města
Šilenec zmlátil ve
fastfoodu zákazníka

Václavské nám. - K neuvěřitelnému násilí došlo
ráno 27. dubna v prodejně rychlého občerstvení
na Václavském náměstí.
Muž, který tu pracoval
jako ochranka, napadl
dva zákazníky a zmlátil je
pěstí. V době výpadu měl
na sobě uniformu, ale prý
nebyl ve službě.

Škola
v Dušní

Víte že...
Svatý týden je původně
poslední týden Ježíšova
pozemského života, jeho
smrt na kříži a vzkříšení.

U muzea zřejmě
vznikne objezd

Václavské nám. - Do
dvou let má vzniknout kolem Národního muzea kruhový objezd. Začne to už
letos v létě, kdy se magistrála zúží do dvou pruhů.

Foto: Jiří Kučera

Staré Město - Radnice
zvažuje možnost zveřejnění seznamu řidičů, kteří neodstranili své auto
kvůli čištění ulice.

Charita

Poslední zvonění
roztančilo ulice

STUDENTI Obchodní akademie Dušní (foceno v Dlouhé třídě)

Vida! Koncerty
v synagoze

Jeruzalémská - V Jubilejní synagoze (zvané též
Jeruzalémská) budou v létě pořádány varhanní
koncerty. Varhany jsou
vzácné, akustika skvělá.

Foto: Archiv MN

Křižovnická - Chátrajícící dům Na Kocandě se
proměnil dne 30. dubna
v plátno, na které promítali ﬁlm účastníci akce
Oživte barák.

Foto: www.praha1.cz

Jednou větou

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

MAKETA objezdu
inzerce

JUBILEJNÍ synagoga

Novinky z místních podniku
Cukrárna
U lucerny

Cukrárna Café U lucerny, Masná 20

Denně čerstvé zákusky, koblížky, pečivo, domácí
bábovka, mléčné výrobky, káva, kakao. Wi - ﬁ.
Otevřeno všední dny 8 - 20 h, víkendy 10 - 19 h. www.
cukrarnaulucerny.cz

La Bottega di Finestra, Platnéřská 11

Tenhle pán zevřel
most Legií

Staré Město - Řidiči, kteří dne 27. dubna museli
kličkovat Prahou kvůli
uzavírce mostu Legií, teď
vědí, proč. Natáčel se tu
klip rapera Kanye Westa.

Foto: www.praha1.cz
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RAPER Kanye West

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

Bistro, obchod. Nová, skvělá italská káva. Přijďte na
čerstvě upečený chléb pekaře Mimma. Vína, salámy,
sýry, parmská šunka. Otevřeno denně, bistro: 7. 30 21. 30, obchod 9 - 21. 30 h. www.labottega.cz

Restaurant Nostalgie, Rybná 3

Tradiční česká i mezinárodní kuchyně. Nabídka poledního menu ve čtyřech variantách od 89 Kč (hlavní jídlo
a polévka). Zahrádka v provozu. Otevřeno denně 11 - 23 h.
www.restaurace-nostalgie.cz

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

INZERCE STARÉ M ĚSTO 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.

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

„S úctou
a potěšením
...něco navíc!“

www.baracnickarychta.cz

● Emeritní ředitel autoškoly dává soukromé hodiny
zdokonalovacích jízd v osobním automobilu. Tel. nonstop:
604 678 230 nebo e-mail:autokondice@seznam.cz
● Koupím byt na Malé Straně nebo na nábřeží do 100 m2.
Solidní jednání. Zároveň nabízím zajištění spokojeného stáří
v Hluboké nad Vltavou. Tel.:
723 802 889.
● Kdo mi uplete černý svetr
s rolákem? Obyčejný, hladký.
Dobře zaplatím. Děkuji. Tel.:
777 043 665.
● Léčitelka. Léčení božskou
pranou, výklad karet, minulé

životy, karmické dluhy, kletby,
životní poslání. Praha 1, Malá
Strana, Kampa. Tel. Marie:
720 636 642.
● Pronajmu stání ve dvoře
domu Újezd 21 za 2500 Kč měsíčně. Tel.: 602 231 554.
● Účetnictví. Nabízím kompletní zpracovaní a vedení
účetnictví, daní a mezd, zastupovaní na úřadech. Tel.: 775
654 906, e-mail: v.kadubec@
email.cz
● Profesionální fotografické a grafické služby. Tel.: 777
702 799.
● Kadeřnice pánská, dámská, dětská až k vám domů.

Střih a účes pro všechny příležitosti. Objednávky tel.: 274
860 881, 776 109 199.
● Perfektně vás připravím
v pohodlí vašeho domova na
svatbu, ples, návštěvu divadla
i party. Makeup, úprava účesu, konzultace oděvu. Tel.: 774
577 345.
● Koupím gramofonové desky, velké LP, malé SP, zahraniční i české. Tel.: 222 317 231
(pondělí až pátek 10. 30 h - 18 h).
● Maminka s dítětem (3
roky) hledá dlouhodobý podnájem, 2 k.k., 2+1, nejlépe Praha 1 nebo 2. Solidní jednání.
Tel.: 777 556 578. Spěchá!

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

Na náměstí Republiky byl
otevřen farmářský trh

Pracovník
měsíce
kVĚtEn

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

Karel
John

Bohdalová chválí česnek

Nám. Republiky - Populární herečka Jiřina
Bohdalová nejen přišla
na slavnostní otevření
26. dubna, ale
i chválila:
„Mám tento
trh ráda mimo jiné i proto, že si tady
mohu koupit česnek
a okurku od farmáře,
který mi - na rozdíl od
různých hypermarketů - ručí za kvalitu.“
Paní Bohdalová je pěkně

od rány, tak si je třeba této
pochvalil vážit.
„Těší mě, že se náměstí Republiky stalo místem,
které
zkrásnělo.
Přispěl k tomu
určitě
i zdejší farmářský trh.
Bylo by pěkné, kdyby
se nám podařilo obdobně vyřešit situaci
v horní části Václavského náměstí,“ řekl
starosta Oldřich Lomecký.

Od úterý
do pátku

Pytlíček
na mobil

1

Vedoucí Odboru
Kanceláře
starosty

Má na starosti kvalitní fungování sekretariátu starosty
a dalších pět oddělení. Jeho
práce je psychicky i fyzicky
náročná, ale aktivní přístup
je mu vlastní, dokáže si vše
zorganizovat. Je s ním radost spolupracovat. -VBChcete udělat radost kolegovi z práce? Pošlete jeho
nominaci do této rubriky!
posta@praha1.cz

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

Kdo vyhraje
dětské kolo?

Čabajka
přátelství
BESEDA nad čabajkou. Starosta Oldřich Lomecký (vlevo)
diskutuje s herečkou Jiřinou Bohdalovou o tom, co je farmář. NÁMĚSTÍ Republiky ožilo a začalo vonět.

Komplexní úklid komunikací - chodníků a vozovek. No,
hlavně, aby bylo čisto.

Velký úklid chodníků

Františkánská zahrada
- Praha 1 chce osadit všech
sedm vstupů do Františkánské zahrady ozdobnými branami. Jedna už je
u vchodu vedoucího z pa-

Praha 1 - Během květnových víkendů proběhne na
celém území Městské části
Praha 1 jarní etapa nazvaná:

Sedm bran

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 choreograf).

Foto: www.praha1.cz

Stručné zprávy
z radnice

BRÁNA do Františkánské
zahrady (u pasáže Alfa)

Městská část Praha 1 si
vás dovoluje ve středu 30.
května 2012 pozvat od
9:00 hod. na DĚTSKÝ DEN
PRAHY 1 na Slovanském
ostrově - Žofíně. Bude se
soutěžit, 1. cena kolo.

inzerce

DŘÍVE & DNES
1886

Václavské náměstí (pohled shora)
2012

kde to je

PoSÍLEJtE SVÉ FotoGRaFIE
starých a nových míst v Praze pořízené ze stejného místa na adresu:
VŠIMnĚtE SI: Na fotce vlevo není socha Václava, chybí tu muzeum, domy jsou menší. Je to prostě jinak.

redakce@staromestskenoviny.eu

Jak na to: Šanci zapojit se
do hry ve speciálním „bleskovém“ kole teď mají čtenáři, kteří
dosud stáli stranou. Vytvořte
s kamarády pátrací tým (měl
by mít 3 – 10 členů), vydejte se

do ulic a odpovězte na soutěžní
otázky podle jednotlivých komiksových příběhů. Odpovědi zašlete nejpozději do 10. června,
budete zařazeni do slosování
o kolekci pěkných cen.
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telefon redakce: 775 949 557

Kalendárium
Starého Města
KVĚTEN

MAX
BROD
spisovatel

Charitativní projekt za podpory Staroměstských novin
nadační fond

JAROSLAV
DIETL
spisovatel

● František Palacký
*14. 6. 1798 Hodslavice
† 26. 5. 1876 Praha
Historik, politik, spisovatel, zakladatel moderního,
českého dějepisectví, otec
národa.
● Milena Jesenská
* 10. 8. 1896 Praha
† 17. 5. 1944 Ravensbrück
Novinářka, překladatelka.
Dcera stomatologa Jana
Jesenského. Blízká přítelkyně Franze Kafky.

SKUPINOVÁ fotograﬁe ze zakládajícího setkání o.s. KampaNula.

Takhle vypadají
legitimace
Velmi
pěkné!

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA

● Jaroslav Dietl
* 22. 5. 1929 Záhřeb
† 29. 6. 1985 Praha
Autor televizních seriálů,
(Nemocnice na kraji města,
Žena za pultem aj.).

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
na tel.
číslo 902 11 30

Příběhy domu Starého M ěsta
U Dvou zlatých
medvědů

Roh Melantrichovy a Kožné
Narodil se tu Egon Ervin
Kisch, táta všech novinářů.
Říkalo se mu Zuřivý reportér.
Psal německy.

Foto: Archiv SN

● Stella Zázvorková
* 14. 4. 1922 Praha
† 18. 5. 2005 Praha
Komediální herečka.

KampaNula má za cíl
vytvoření a následnou podporu Nadačního fondu KampaNula, který bude získávat ﬁnanční prostředky na:
● PODPORU
zdravotně či jinak
postižených občanů
z Prahy 1.
● PODPORU subjektů
neziskového
sektoru - občanských
sdružení,
spolků,
či jiných subjektů,
které se zaměřují na

charitativní činnost.
● PODPORU spolkové činnosti na území Praha 1 a jednotlivých projektů na
jejím území.
● OCHRANU kulturního historického
dědictví a podporu
tradic s cílem ochránit genia loci Městské části Praha 1.
Práce je v KampaNule více než dost, proto
v našich řadách rádi
uvítáme další zájemce!

kampanula
srdečně zve na
ﬁnálové klání
úspěšné hry 7 divů
staropražských uliček
kDY: Čtvrtek 14. června
od 17 hodin
kDE: Na nádvoří
Náprstkova muzea
kDo: Přijde také kreslíř Marko
Čermák. Od 18 hodin budou hrát
a zpívat členové hudební skupiny
Paběrky

● Inka Zemánková
* 14. 8. 1915 Praha
† 23. 5. 2000 Praha
Swingová zpěvačka (píseň
Slunečnice). Po zákazu vystupování se živila také jako
traktoristka.
● Max Brod
* 27. 5. 1884 Praha
† 20. 12. 1968 Tel Aviv
Spisovatel a překladatel,
nejlepší přítel Franze Kafky. Přispěl k jeho světové
proslulosti.

Již téměř
40 členů!

Řady těch, kteří se přihlásili
k cílům KampaNuly a chtějí pomáhat, se neustále rozšiřují.

STELLA
ZÁZVORKOVÁ
herečka

● Marie Podvalová
*5. 9. 1909 Čakovice
† 16. 5. 1992 Praha
Operní pěvkyně. Kněžna
Libuše v opeře Bedřicha
Smetany.

Hra

KampaNula

Foto: Jiří Pěkný

INKA
ZEMÁNKOVÁ
zpěvačka

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

EGON ERVIN KISCH (1885-1948)

Vaše advokátní poradna

Přepadli mě na ulici
OtÁZka: Byl jsem napaden na ulici, jak se právně
bránit? D.K. Malá Strana
oDPoVĚĎ: Pokud jste
byl napaden a také zraněn,
pak se jedná ze strany útočníka o trestný čin a to podle následku o ublížení na
zdraví nebo těžké ublížení
na zdraví.

O výši vaší újmy rozhodne
vždy znalec, násilníka čeká
trest od šesti měsíců až do
deseti let.
Určitě musíte mít alespoň jednoho nestranného
svědka a okamžité lékařské
ošetření, pak budete úspěšně vymáhat i způsobenou
škodu a bolestné.

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

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

Glosa

Vražda
na Haveláku
Petr
Burgr

K

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

očandu od nás z domu
zavraždili. Někdo mu
dal do kafe cyankáli.
Teď tam jsou policajti.
Tato informace letěla Havelským trhem díky paní Plačkové, sousedky z domu, kde
skonal nebohý pan Kočanda.
Kdokoliv si přečte tyto řádky,
stává se vlastně také vyšetřovatelem.
Na rozdíl od vyšetřovatelů
skutečných, má čtenář - vyšetřovatel tu výhodu, že jemu
k rozuzlení hrůzného činu
stačí jen dočíst do konce.
Jako správní detektivové si
musíme stanovit otázky, na
které budeme hledat odpověď.
Za prvé: Proč můžeme říct,
že se pan Kočanda svým odchodem zachoval k paní Plačkové jako kavalír?

Báseň

Romance
Františkánské
zahrady

S

edím si tak na lavičce,
v poklidu si tiše sním,
tu však slyším
šepot růží,
zvědavě je prohlížím.
„Co ty malá, co ty děláš,
že se k nám dnes nějak
nemáš?“
„Já tu sedím na záhonku,
natřásám si sukničky.
Mám jich hodně a jsou bílé
jako moje střevíčky.“

Za druhé: Kde se v kaﬁ pana
Kočandy vzalo cyankáli?
Začněme tedy luštit otazníky
kolem odchodu sedmdesátiletého Václava Kočandy.
Jako kavalír se pan Kočanda zachoval proto, že odešel
z tohoto světa ve svém bytě,
u Havelského tržiště. Kdyby
zemřel někde v nemocnici,
nanejvýš se jeho parte objeví
na domovní nástěnce. Paní
Plačková by v žádném případě nebyla středem pozornosti
celého tržiště.
Takhle i zelinářka lapala každé její slovo. A to když na ni
přijde kontrola z obchodní
inspekce, nerozumí česky ani
slovo.
Skutečně, výběrem místa
skonu se vůči, vše sledující
sousedce, nebožtík zachoval
opravdu kavalírsky.
A cyankáli? V Kočandově kaﬁ
žádné nebylo. Cyankáli, to je
jediný název jedu, co si paní
Plačková z detektivek pamatuje.
Rozuzlení údajného zločinu
v pavlačovém bytě na Starém
Městě je tedy vcelku jednoduché.
Srdíčko souseda Kočandy nebylo zdravé už dávno a prostě
najednou přestalo samo od
sebe bít. Panu Kočandovi tím
otevřelo dveře do dimenze
pro nás zatím nepoznané.

„Co ty druhá, co ty děláš,
také se k nám nijak nemáš.“
„Já si zkouším šaty rudé,
chci se hodně zalíbit.
Milencům, co přijdou ku
mně, opět se dnes políbit.“
„A já třetí, co já dělám? Já
se též k vám nijak nemám.
Oblékám se do růžova,
zářit chci až do večera.
Také se chci navonět, kdo
chce, může přivonět.“
Sedím stále na lavičce,
trochu se i rozhlížím.
Kolem mne je růží plno,
ničemu se nedivím.
Olga Holubová (83 let)
z Prahy 1

TITULNÍ strana Staroměstských novin č. 4 (duben 2012).

Repro: Humoristické listy

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

na českém mlatě. Farmář Thun: „Ale propánajána! Pak to u nás nemá jít od desíti
k pěti, když místo obilí mlátíte jeden druhého!“ Michl: „To ten paličák se nechce shodnout!
A šlo by to docela dobře, kdyby on mlátil obilí a já jeho do hlavy!“



10

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

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

Začátkem května oslavil
Stanislav Zindulka osmdesátiny. Dojatý herce vůbec
nečekal, že mu manželé
Heřmánkovi připraví v Divadle Bez zábradlí po představení velkolepou trachtaci. „Stojím tady jen díky mé
drahé ženě,“ přiznal přede
všemi herec s pohnutím.
„Ona má zásluhu na tom,
že jsem vydržel až doteď.“
Foto: Archiv

Bočanová se stěhuje
ze Staromáku

KRÁSNÁ Veronika žije s režisérem Karlem Janákem,
se kterým se seznámila při práci na ﬁlmu Rafťáci.

Vysvlečená Kubařová boduje

Herečka Veronika Kubařová (Divadelní spolek Kašpar) má za sebou
další zajímavou ﬁlmovou
premiéru. V nedávno uvedeném snímku Můj vysvlečenej deník (Premiéra
proběhla ve Slovanském
domě) skvěle vystřihla
hloubavou a zároveň mírně praštěnou gymnazistK

ku Johanu Rubínovou. Na
plátně je představitelka
Johany trošku drzá, někdy nahá, často tápající
a pořád něco řeší. Při natáčení ﬁlmu se ale mohly
Staroměstské noviny na
vlastní oči přesvědčit, že
je Veronika pravý profík,
věčně dobře naladěná
a umí pěkně zdravit.

Mahulena Bočanová už
o prázdninách opustí byt
na Staroměstském náměstí. S dcerou se přestěhuje do domu snů
v Buštěhradu. „Celý dům
bude ve stylu Bali. Všechno bude buď hnědé, nebo
bílé,“ vysvětlila Mahulena.

Leona Machálková
touží po lásce

Sympatická Leona Machálková (Divadlo Broadway) po rozchodu s architektem Bořkem Šípkem
stále věří, že najde novou

Kulturní nástěnka

Stanislav
Zindulka
HEREC

Mahulena
Bočanová
HEREČKA

lásku. „Přeji si potkat milého člověka, se kterým
bych navázala silné pouto,“ svěřila se zpěvačka.

Gabriela Filippi léčí
divadlem

Krásná herečka a moderátorka Gabriela Filippi
pravidelně vystupuje se
svým Léčivým divadlem
v prostoru ART SPACE
Řetízek v Řetězové 7.
„Monodrama
Andělé
v mém srdci otevírá lidská srdce a je skutečným
příběhem ženy, která od
dětství komunikuje s anděly a také duchy zemřelých,“ popsala Gabriela.

Hůlka vzdává
roli kata

Zpěvák Daniel Hůlka (Divadlo Broadway) jen poma-

Leona
Machálková
ZPĚVAČKA

Gabriela
Filippi
HEREČKA

lu sbírá síly po těžkém zánětu slinivky. „Mám před
sebou dlouhou rekonvalescenci. Dávám se dohromady, ale už teď je jasné,
že se do muzikálu Kat Mydlář letos nevrátím,“ svěřil
se Hůlka. Zbývá posledních
patnáct představení Mydláře, Hůlku zastoupí kolega
Marián Vojtko.

Michal Pešek prohrál
boj s rakovinou

Herec a podnikatel Michal
Pešek (Městská divadla
pražská, Národní divadlo)
7. května prohrál svůj boj
se zákeřnou nemocí. Pešek
se proslavil např. díky rolím v televizních seriálech
Zkoušky z dospělosti a Malý
pitaval z velkého města. Od
roku 1989 se snažil prosadit
v politice a podnikal.

nEnECHtE SI UJÍt!

Divadlo - St 23. 5. v 19. 30 h
- HaRoLD PIntER: ZRaDa, StaRÉ ČaSY - Spolek
Kašpar, Celetná 17 - Obě hry
se vracejí k tajemstvím z dávné
minulosti, která měla velký vliv
na přátelství a partnerství hrdinů. Hrají: Petra Špalková, Jakub Špalek, Adrian Jastraban,
Jan Potměšil, Jitka Nerudová a Eva Elsnerová. V režii
Filipa Nuckollse.
Více: www.divadlovceletne.cz
Divadlo dětem - DIVaDÉLko RoManEto: InDIÁnSkÁ PoHÁDka Ne 25. 5. - Pizzerie Rugantino, Klimentská 40 - Od 11 h pro děti pečení pizzy
a od 12. 15 h veselá indiánská pohádka
plná písniček, kterou vypráví nefalšovaná
indiánská babička. Hrají: Roman Korda,
Jarka Nárožná, loutky a děti z publika.
Nutno tel. objednat: 224 815 192. www.
divadelkoromaneto.cz
Čtení - Po 21. 5. v 19 h - kaREL ŠIktanC: MILÝ
ŘEHoŘI, MILÍŘE HoŘÍ - Lit. kavárna (sklep), Řetězová 10 - 700 veršovaných hádanek Karla Šiktance z posledních 65 let. Hudební doprovod David Šiktanc.
Hudba - Pá 8. 6. v 21 h - tHE kInGSIZE BooGIEMEn: kŘESt CD - Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1,
tel.: 774 624 677 - Koncert seskupení drzých, vyzývavých
týpků hrající blues. Více: www.bluessklep.cz
Výstava - Od 2. 6. do 30. 6. - REnata kEVI Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3 (ve dvorku)
- Výstava obrazů s názvem THE SIXTH OCEAN. Vernisáž proběhne v pondělí 4. 6. od 18 h. Více: www.guzk.cz

Foto: Archiv Blues sklepu

KVĚTEN - ČERVEN

Frank Morey, zpěvák s drsným hlasem,
v Blues sklepu!
Zveme vás na unikátní
koncert zpěváka a skladatele Franka Moreyho, který
proběhne v rámci projektu
SUPER BLUES NIGHT
v pražském Blues sklepu. Morey rozhodně nikdy
nebyl obviněn z toho, že
má sladký, andělský hlas.
Proslavil ho jeho osobitý,
drsný, hrdelní styl zpěvu
a jeho hlas je perfektní pro
velmi zemitý, bluesový folk-

-rock. Často je přirovnáván
k ranému Waitsovi a jeho
další paleta vlivů sahá od
Dylana a Cohena až po
velikána pozdějšího chicagského blues Howlina
Wolfa. Tento muž z Nové
Anglie, který hraje na akustickou kytaru a na harmoniku, přináší mezi nás mnoho vlivů. Alba: Father John´
s Medicine, Cold in Hand,
The Delmark Session.

Kde: Blue sklep
Kdy: Pátek 25. 5. od 21 h
www.bluesklep.cz

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

Franz Kafka: Proměna /XXIII./
MInULE: Situace vypadá stále stejně beznadějně.
Vtom se ozve zvonek a všechno ztichne.

O

Seriál

„Neotevřou,“ řekl si Řehoř
v jakési nesmyslné naději.
Ale potom ovšem jako vždy
vykročila služebná pevným
krokem ke dveřím a otevřela je.
Sotva Řehoř uslyšel první
slovo návštěvníkova pozdravu, už věděl, kdo to je
- sám prokurista.

Návštěva

d dveří u bytu se ozval zvonek.
„To je někdo z obchodu,“ řekl si a skoro
strnul, kdežto nožičky se
roztančily tím rychleji. Na
okamžik všechno ztichlo.

Franz kafka

Slavné ženy Starého Města

Máňa Ženíšková

Hrála v divadle Vlasty Buriana (pasáž Adria)

[

Co nového
za vodou

[

Čerstvé zprávy z vesnic
na druhé straně řeky

Theodor
Pištěk
HEREC, MANŽEL

To je ale polízanice!
Prokurista je tu. Jak se
z toho brouk vyhrabe?
Dozvíte se příště!

(1883 - 1924):

Temný humorista.
Nejmilejší hračka:
houpací kůň.
tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze kafky, Široká 14

František
Ženíšek

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

KDE TO JE

MALÍŘ

?

Otázka: Na kterém domě na
Starém Městě je tato česká
bota? Nápověda: Jde o úzkou romantickou uličku. Najdete v ní mimo jiné kavárnu
Montmartre.

Minule: Na Rybárně, U Plebána,
Betlémské náměstí 10. Správně: Jan
Mrázek, Klára Škárková, Jan Nový.
DEJtE HÁDankU oStatnÍM!
Své fotky tajných míst posílejte sem:
redakce@staromestskenoviny.eu

Theodor
Pištěk
MARIE ŽENÍŠKOVÁ(1909 - 1982)
VÝTVARNÍK, SYN
ocházela ze slavného za herce Theodora Pištěka,
rodu. Její tatínek který hrál v několika ﬁlJulius Ženíšek byl mech jejího otce.
zakladatelem a ředitelem Žili spolu ve šťastném
společnosti Ford Motor manželství. Přežila ho o 22
Company. Dědeček byl let, sama zemřela v zaposlavný malíř František menutí.
Ženíšek, který se podílel na Jejich syn, slavný výtvarvýzdobě ND. Při natáčení ník Theodor Pištěk, se letos
ﬁlmu Svatý Václav se vdala dožívá 80 narozenin.

P

Ve středu 6. června ve 13
hodin se na Ovocném trhu
otevřou dveře v pořadí již
osmé Kavárny POTMĚ, ve
které vás v naprosté tmě
obslouží nevidomí číšníci.
Originální projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu vznikl, aby představil
nevidomé jinak. Kavárna
POTMĚ je místem, kde se
můžete s plnou důvěrou
spolehnout na umění lidí,
kteří se pohybují ve tmě
s nebývalou lehkostí - je
pro ně každodenní samo-

zřejmostí. Její návštěvou
přispějete do sbírky Světluš- ka částkou 100 Kč
a jako památku na nevšední zážitek si odnesete hrneček se Světluškou.
Novinkou je letos mobilní
Kavárna POTMĚ. Speciálně upravený, dokonale zatemněný autobus se vydá
napříč Českou republikou.
Slavností otevření mobilní
Kavárny POTMĚ proběhne 19. června od 13 hodin
na Ovocném trhu v Praze
za účasti patronky Anety
divadlo
galerie
kavárna

Tip měsíce:
4. 6. ve 20 h Lucie Trmíková,
Miloš O. Štědroň:

Lamento / Z t ance v p rach
a opět do tance (Den a noc
Matky Terezy)

www.malostranskenoviny.eu

Malostranské noviny vycházejí 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.

Sudoku pro nenáročné

1 3 2 1 3 2
2 3 2 1 3
2 1 3 1
Pro líné

Ještě línější

NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.

Jiří Peca slaví šedesátku!
Vystavuje v Galerii Tinta

Přijďte si dát
kávu PotMĚ

Langerové a dalších přátel
Světlušky.
Kde: Ovocný trh, Praha 1
Kdy: Od 6. do 21. června, otevřeno denně 10 - 21 h
Podpořte Světlušku odesláním
dárcovské SMS na číslo 87 777
ve tvaru DMS SVETLUSKA
(1 DMS = 30 Kč, Světluška obdrží 27 Kč), nebo ve tvaru DMS
ROK SVETLUSKA (pravidelná
měsíční podpora Světlušky ve výši
jedné DMS po dobu jednoho roku).
Sbírkové konto Světlušky:
99999 99999/0100

www.nod.roxy.cz

PROGRAM

Dlouhá 33

15. 5. - 15. 6.

● 6. - 8. 6. 20:00 Mexická sezóna v Teatru NoD - Tři výjimečná představení, současné mexické pohybové divadlo.
● 11. 6. 20:00 Spitﬁre Company: Nedotknutelní - Červnové setkání v době záplav. Filip, Miriam a Joseﬁna se milují a touží
být spolu, ale přesto jsou sami. Inspirováno dílem V. Woolfové.
● 12. 6. 20:00 Rozprostřeno! - Přihlaste se do naší reality-show Rozprostřeno! Pět lidí a jejich recepty: recepty na život.
Před kamerou za kamerou každý bude hrát, jinak nebudeme vydělávat.
PROGRAM NOD 15. 5. - 15. 6., ZAČ. PŘEDSTAVENÍ VE 20 H
17. 5. Pavel Fajt: DrumTrek Visual ● 18. 5. Lenka Bartůňková: VRRh ženy kamenem ● 19. 5. Delfíni - koncert ● 23. 5. Silnice - PREMIÉRA ● 24. 5. Ron van der
Bosch - vernisáž výstavy ● 25. 5. Kabaret Falešná kočička ● 28. 5. Petr Kolečko:
Vejce ● 29. 5. Valentýn - PREMIÉRA ● 30. 5. Valentýn ● 31. 5. Mladý obal
● 1. 6. Dana Račková a Pavel Cmíral: Ekvipáž ● 4. 6. Lucie Trmíková, Miloš
Orson Štědroň: Lamento / Z tance v prach a opět do tance (Den a noc Matky
Terezy) ● 5. 6. Studio Damúza: NoD Quijote ● 6. 6. Olga Gutiérrez: We Are
Here ● 7. 6. Alonso Alarcón: Fireﬂy Glass - PREMIÉRA ● 8. 6. Zuadd Atala: If
I Only Live Once, I Want to Be Blond - PREMIÉRA
● 10. 6. Flamenco ● 11. 6.
Předsedkyně
Spitﬁre Company: Nedotknutelní ● 12. 6. Rozprostřeno! - PREMIÉRA ● 13. - 15.
Linda Klečková
6. Divadlo v Dlouhé: Kabaret Prévert - Bulis

enechte si ujít autorN
skou výstavu Akad.
malíře Jiřího Pecy s názvem Obrazy, kresby.
„Tato výstava je důležitá nejen jako další tvůrčí
milník autorovy tvorby, ale
i skutečností, že je uspořádána k jubileu jeho šedesátých narozenin,“ řekl
Staroměstským novinám
Alexander Mosio z Galerie
Tinta, kde je výstava až
do konce května k vidění.
Spojujícím prvkem vystavených kreseb a olejomaleb je především leitmotiv
lidské přítomnosti, podpořený dokonalým výtvarným
výrazem a zejména silným

Foto: Alexander Mosio

Foto: Martn Cibulka

11

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

citovým projevem. Vystavené kresby aktů, olejomalby Quijotů i barevné erupce
pergolí nás lehce uvedou
do světa emocí. Umožní
zamyšlení nad světem jako
takovým a nad naší úlohou
v něm.
kde:
Galerie Tinta, Anenská ulici 3,
Staré Město pražské.
kdy:
Výstava k zhlédnutí až do 31.
května 2012.
otevřeno:
Denně od 12 do 19 h
Individuál. návštěvy po domluvě.
Tel. č.: 222210326,
mail: galerie@tinta.cz
Více info: www.tinta.cz

