Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

STAROMESTSKE
NOVINY
Pro Staré a Nové Město, Josefov a okolí. Založeno r. 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 9 / roč. III
15. září 2012

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

N e jle p š í n o v in y
ve městě a okolí

na tel.
číslo

redakce@ staromestskenoviny.eu

tel. inzerce: 7 7 7 5 5 6 5 7

, tel. redakce: 7 7 5 9 4 9 5 5 7

www.staromestskenoviny.eu

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

oviny, t r si íší t náři sami

SOUMRAK ŽIVOTA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO Staroměstské

MISTR SLOVA
ZEMREL NEMY

servírky

redakce@staromestskenoviny.eu

Foto: Martin Cibulka
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z čokoládovny
ervené židle
(Liliová ). Nese vynikající
domácí čokoládový dort
za lahodných 0 Kč.

k u a
áza u

P

r.

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

r sa
ár a
Fashion Designer
eské originální modely
Poradenství v odívání
Zakázková výroba
Palác Metro,
Národní 25,
Praha 1

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

ř

.
IV. MALOSTRANSKÉ
VINOBRANÍ

.

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Zde muže
být váš
inzerát!
Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoříme

a

Foto: 4x archiv

r

Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

1
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u
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P
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Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sn tric

et

DOZVUKY HORŇÁCKÝCH
SLAVNOSTÍ
Sobota 22. září 2012
od 14 h
Park Kampa - Malá Strana

Více informací str. 10

2

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

23 °C

Inu, jářku, tak to bychom měli. Léto je v trapu
a podzim ještě daleko.

Důležité
telefony

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Ředitel Národního divadla
nečekaně odvolán
Když hořelo, bylo hůř, ale přece jen...

Národní - To byl tedy fofr!
Padák na hodinu je pro ředitele divadla totéž, jako
když se pod Hamletem

Akademie věd:................221 403 111
Policie:..........................................158
Záchranka:...................................155
Hasiči:...........................................150
Policie ČR (Staré Město), Bartolomějská 14:......................974 851 220
Staroměstské noviny:...777 556 578
Redakce..........................775 949 557

a

Recept dle
Dobromily
u

í

s

Klobásky
z mozečku

myj dva telecí nebo
vepřové mozky, stáhni
z nich všechny mázdry
a mozky usekej...
www.protivanek.cz

7

Zpravy

Číslo
Císlo měsíce
dní trvala divadelní
sezóna 2012 - 13 pro
ředitele ND O. Černého.

Vyhozený ředitel
Ondřej Černý

Na Betlémáku to žilo

Staré Město - V okolí Betlémského náměstí proběhla
. září ojedinělá akce Betlémská kulturní noc. Pořadatelská Galerie Jaroslava
Fragnera otevřela centrum
Prahy pro umění a jeho milovníky.
slovila galerie,
muzeum, divadlo, biograf,

k

Úvodník

Osiřelé
Národní divadlo

í

ázka

designové obchody i kavárny. Na všech těchto místech
probíhaly vernisáže, přednášky, divadelní představení, výstavy, autorská čtení
i hudební koncerty. polupořadatelé: Bio Ponrepo,
Blues Sklep, Divadlo Na
zábradlí a další.

ar

Plakát

s sk ch

K

dyž se dva jmenují
stejně, není to totéž.
Zatímco Černý David
prožil svůj velký den (jeden z mnoha), když jeho
vtipný autobus dělal kliky
na taroměstském náměstí, druhý Černý Ondřej
polykal hořkou pilulku
v podobě okamžité výpovědi z postu ředitele Národního divadla.
Tím, jak se oba erní ocitli
na opačných koncích situačního spektra, učinili
současnost ještě barevnější. A za to jim patří dík.

Markéta
a
á

Ředitelka Společnosti F. Kafky
„Byl vynikající
v roli čerta
Blekoty v seriálu
Arabela.”

a
r a

Principál Divadélka
Romaneto
„Líbil se mi jako
detektiv Mrázek
v seriálu
Hříšní lidé města
pražského.”

„Vyzdvihl bych
jeho dabing
četníka Louise de
unese. Překonal
originál.”

r

Šéfredaktor
Staroměstských
novin



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

u
ury

a
á

Obyvatelka
Starého Města
„Nezapomenutelný
byl na divadle
v roli Lakomce,
viděla jsem to
několikrát.”

a

ar
r á

Mluvčí mladé
generace
„Jako čert Blekota,
protože mě donutil
odložit můj
milovaný dudlíček.”

redakce@staromestskenoviny.eu

ří
rg
P k

Charakterní herec
a tichý malíř
„Líbil se mi
jako student
Krhounek ve
lmu kola
základ života.“
.

Marihuanu
nesl v kufru

Malá Štupartská - Byl cítit
na sto honů a ještě mu jedna
rostlina čouhala ven. Polisté
zatkli dne 2 . srpna muže
( ), který nesl v půl čtvrté
ráno Prahou kufr plný marihuany. Když viděl, že po
něm jdou, chtěl utéct, ale
kufr se mu otevřel.

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

P r
ká a

Orlojník Staroměstského orloje

psán konkurz na nového ředitele.
erný nesl své odvolání trpce. mělci
podepisují proti jeho
odvolání petice.
ituace zřejmě souvisí s průběhem slučování Národního divadla a tátní opery.
Tento kol je „pohrobkem“ exministra
kultury Bessera.

BAROVÝ
KALENDÁŘ
2012 živě…

V jaké roli se vám nejvíc

Netřeba to líbil František Filipovský?
vidět černě

ř

otevře propadliště.
Ministryně
kultury Alena Hanáková
odvolala v pátek .
září s okamžitou
platností
ředitele Národního
divadla
ndřeje
erného. talo se
tak ze dne na den,
týden po začátku
divadelní sez ny.
kamžitě byl vy-

5 .

Ríjen

Kuba a nepřímo
Kryštof Kolumbus objevil ostrov kubánské bartak připravil půdu pro vznik tzv.
míře čerstvých
é
manské školy využívající v širok. (1492)
ovocných šťáv a třtinového rumu
nal u Hennessy
Budoucí král Anglie Jiří IV. si objed
. (1817)
„skvělý starý světlý koňak z eau-de-vie“
se uskutečstí
námě
vském
Václa
na
r
Luxo
V baru
o ceny na přednila I. mezinárodní soutěž mixerů (1927)
pisy amerických nápojů, cocktailů.
v Hautvillers
Dom Grossard, prokurista opatství al M. d’Hera následovník Doma Perignona, napsPérignon,
besovi z šampaňské Ay: „Byl to Domvíno... a jemu
kdo objevil, jak vyrobit šumivé bílé...“ (1821)
musíme děkovat za korkové zátky
Newsweek
Vyšla pravidelná příloha časopisu The Best
The World’s Best Bars; pod titulkem
bar
of Europe je uveden Bugsy´s
mj. těmito slovy: „The atmosphere is ´American hip´. Drink
options, served by the three
accomplished and friendly
owners/bartenders, are so
numerous there is a guide known as the Blue
Bible.” (1996)

1 4 .
2 4 .
2 5 .

2 8 .

10, Praha 1
www.bugsysbar.cz, Pařížská

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Na Staroměstském náměstí
dělal kliky červený autobus

Dívka ze str. 3

Foto: Youtube

Už?

ště

Koláž: Staroměstské noviny

mužů byla velice
populární činnost žen a dívek.
Na snímku mistryně v tomto
oboru Jiřina Tlučhořová
z Malého Rynku v roce 1912.

a

Staré Město - Díky, deset je až až! Na taroměstském náměstí poděkovaly dne . září tisíce
lidí olympionikům a pa-

raolympionikům za medaile, které přivezli z Londýna. Bylo jich deset.
Za každou z nich udělali sportovci klik. polu

s nimi cvičil i obří londýnský autobus výtvarníka
Davida erného. Legrační monstrum obratem
koupil miliardář Andrej

Malý oznamovatel

r

Babiš za devět milionů Kč.

Víte že...
Za devět milionů by se
dal pořídit starší vrtulník.

PROČ INZEROVAT VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH:
Protože je na rozdíl od jiných novin
lidé čtou. Náklad 0 tis. výtisků měsíčně
do schránek bytů a rem na tarém
Městě. Po celé Praze je přes 0 odběrních míst. tenost je odhadována na 0
tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

inzerce
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Pa ác
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Fashion Designer
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a
á

h
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www.manhattansun.cz
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SN TRICET
902 11 30

Těšíme se na vás!
Žatecká 17/7,
Praha – Josefov

na tel.
číslo

Дëшево!!!

Звонитe: 603 586 410

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

Pr
s a c ,
a
ch c .

www. u cka kaz

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

БУХГАЛТЕРИЯ.
НАЛОГИ. ЗАРПЛАТ .

, Praha 1.

P

Česká kuchyně
Plzeňské pivo
Skvělé ceny

www.ukapra.com

Manikúra,
pedikúra
í

Zahrádka otevřena!

1

u.cz

Zde muže být
váš inzerát

Beno Optik - Vaše oční optika
Řešení Vašeho vidění bez KOMPROMISŮ!
Aplikace individuálních kontaktních čoček
Brýle pro každého
Optometristické vyšetření
Profesionální přístup

Volejte hned tel. číslo:

Adresa: Karolíny Světlé 12, Praha 1
Telefon: 222 319 291
E-mail: hecht.beno@seznam.cz

staromestskenoviny.eu

www.beno-optik.cz

777
556 578
nebo e-mail: inzerce@

Otevřeno:

Pondělí až středa
11 - 13 h, 14 - 18 h
Čtvrtek 12 - 20 h
Pátek 11 - 13 h, 14 - 17 h

4

telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
ZÁŘÍ / ŘÍJEN

První zmínka
o Starom. orloji
Orloj

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Diamant je vyšší, než byl
plán, což muže být problém
2007

2005

16. 9. 1933 zahájilo
činnost Divadlo D . Zakladatelem tohoto divadla byl E. . Burian.
18. 9. 1897 společnost
Elektrické podniky královského hlavního města Prahy zahájila provoz
elektrické tramvaje.
24. 9. 1937 měla premiéru komedie s Vlastou
Burianem Tři vejce do
skla.
27. 9. 1949 byla zatčena Milada Horáková.
28. 9. 1931 byla v pražské Tr ji otevřena zoologická zahrada.
9. 10. 1410 byl vůbec
poprvé v listinách zmíněn
taroměstský orloj.

Zpravodaj

Dům
Diamant

Dnes

Díra

Václavské nám. Vida! Tak nám tu vyrostl nový dům a dokonce vyšší, než

jsme čekali! Dům
Diamant
(naproti
Baťovi) přerostl proti plánu o 0 metrů.

Malé náměstí - Kde
jsou ty časy, kdy bylo
v železářství
otta
ticho, že by bylo slyšet spadnout hřebík!
Nyní je v domě, vyzdobeném
freskami něžného malíře

Mikoláše Alše, klub
Hard ock afe.
0. srpna večer do
něj vtrhla parta chuligánů s rachejtlemi,
petardami a zápalnou lahví.
trhla se mela, jakou

To je on

adnice Prahy proto jeho stavbu zastavila. kolaudaci te
rozhodnou magist-

Víte že...

rátní ředníci. Budova (kanceláře, kavárna a tak) by měla Dům na rohu Opletalovy
být otevřena na jaře. se zřejmě bourat nebude.

Tak rušno U Rotta už dlouho nebylo
dům nepamatuje od
roku
, kdy ho
koupil pan V. J. ott
s chotí.
Podle policistů souviselo řádění darebáků s fotbalovým
utkáním parta vs.

otterdam, které se
hrálo tentýž den.
Zasahovali dokonce
i hasiči.
elezářství
otta
skončilo v roce
.
ockový klub je tu od
roku 200 .

V. J. Rott

inzerce

Novinky z místních podniku

Zde muže
být váš
inzerát!
Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoříme

Pekařství
a cukrářství

Athos

Pekařství a cukrářství Athos, Národní 37

Nově otevřeno v pasáži Platýz. iroký sortiment pečiva, zákusků a koláčků. uční výroba.
Výborné chodské koláčky za 22 Kč, kváskový
žitný chléb za 2 Kč. www.athos-food.webnode.cz

Café Gaspar Kasper, Celetná 17

Antik Prague Art
P

P

Zlato, šperky, obrazy,
stříbro, hodiny, hodinky
a jiné starožitnosti
r sa Pa ská 1, Praha 1
.

Nekuřácká kavárna Divadla v eletné. Káva
Bristot, točená malinovka či kofola. Koblihy,
tousty, nakládaný hermelín. Milá obsluha. Možné
potkat herce. www.divadlovceletne.cz/cafe

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Literární
kavárna

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Literární kavárna Týnská, Týnská 6

Týnská

Kavárna s kultur. akcemi. Espresso za 2 Kč. 2
deci sudového či rozlévaného vína
až
Kč.
Bernard 0 za 2 Kč. Polévka a hl. jídlo dle
nabídky. Wi - . www.knihytynska.cz/listek.html

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

INZERCE STARÉ M ĚSTO POMOCÍ ESEMESKY

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

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

1
a
u
z rá u
rc
P
u z rá u
. ís
a
0 11 0
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sn tric

et

: Napište esemesku: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU.
Esemesku pošlete na telefonní číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

Hledám vojáka z povolání,
2 let, tephana z Prahy - Josefova. lga z K. Tel.:
2
Vedoucí autoškoly (2 let
praxe) dává soukromé hodiny
kondičních jízd. ychle, levně,
kvalitně. Tel. nonstop: 0
2 0.
Koupím byt na Kampě,
Malé traně. Platba hotově.
Tel.:
2 .
Prodám KIA SEPHIA .
GTW, rok výroby
, TK
20 , cena tisíc Kč. pěchá.
Tel.: 2
0 0.

Hledám učitele španělštiny, rodilého mluvčího. Jsem
začátečnice. Tel.:
.
Pronajmu samostatnou
garáž na Malé traně v íční
ul. Tel.: 0
0 .
Manželé hledají ke koupi
byt na Malé traně v jakémkoliv stavu. Do milionů korun.
Tel.:
2 2.
Koupím - odvezu gramofon. desky pro doplnění hudeb. databáze. ena dohodou.
Tel.:
.
Prodám 4 měs. štěně,
basset hound, PP, pes trico-

lor. istotný, klidný, učenlivý.
Z rodinných důvodů. Tel.: 2
0 0.
Koupím byt (menší) 2
na Malé traně a okolí Prahy
či . Popř. možná i výměna za
na Kladně. ozdíl doplatím. ychlé a solidní jednání.
Tel.:
0
.
Krásná štěňata, střední,
inteligentní, vydařená, opečovaná, očkovaná, odčervená.
K odebrání dle domluvy. Jen
do dobrých rukou. Tel.: 2
0 , e-mail: pjazairi seznam.cz.

telefon inzerce: 777 }556 578

Radnicni zpravodaj

5

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ

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

Paní Eliška Štréblová
oslavila 101. narozeniny

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

1

Lucie
Veselá

Asistentka
radního Tomáše
Macháčka

Její vstřícná a milá povaha je pro všechny návštěvy
vítaným zpestřením před
jednáním o věcích majetku.
Je to osoba, na kterou se
může radní pro správu majetku ve všem spolehnout.
A tak to má být!
-VB-

Kostel
sv. Petra

Chcete udělat radost kolegovi z práce? Pošlete jeho
nominaci do této rubriky!
s a raha1.cz

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

Stručné zprávy
z radnice
Plný
květináč

Paní Eliška Štréblová
na terase se starostou
Oldřichem Lomeckým.
Petrské náměstí - První rok druhé stovky svého
života má za sebou paní
Eliška
tréblová, roz.
Lieblová.
Tato rodačka z Petrské
čtvrti bydlí po celý život
na stejném místě, i když
dům, do kterého se v roce
narodila, vypadal

plně jinak než ten, který
byl na jeho místě postaven na přelomu let
a
.
Paní
tréblové přišel
popřát k narozeninám
starosta Prahy
ldřich
Lomecký.
Eliška tréblová měla dva
sourozence bratra a se-

stru. Když jí bylo pět let,
zahynul její otec coby voják při vlakovém neštěstí.
V původním domě, který
byl jednopatrový, provozovali její prarodiče vyhlášenou Kavárnu u Lieblů. Ve 0. letech se rodina
rozhodla, že postaví nový
dům.

Paní tréblová měla dva
syny, jeden již zemřel.
A jaký je její recept na
dlouhověkost
„Jako mladá jsem plavala a jezdila na koni.
Jinak ale žiji nezdravě,
protože mi chutná jen
mastné a sladké. Nepiju
ale kávu,“ říká.

● Ovocný trh - Do 2.
září se na zemí první
městské části konal devátý ročník Mezinárodního folklorního festivalu
Pražský jarmark.
● Nový Svět - Zpěvačka
Marta Kubišová zazpívala 2. září na Letní scéně
divadla ngelt pásmo na
podporu projektu ance.
● Staré Město - Začal
školní rok. adnice věnovala prvňáčkům dárkový
balíček.

Roh ulic Na Perštýně a Martinská

DŘÍVE & DNES
1905

Foto: Martin Cibulka, archiv

Dnes

Všechno je úplně jinak. Domy vlevo byly zbourány roku 1905.

P
starých a nových míst v Praze pořízené ze stejného místa na adresu:
r

akc

s ar

s sk

y. u
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PO
MRTVICI
PŘ
Herec František Filipovský b
telefon redakce: 775 949 557

F. Filipovský (†86)

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Jeho poslední velkou rolí byla postava ukecaného
Blekoty v televizním pohádkovém seriálu Arabela
se vrací (1990 - 1993). Krátce před svou smrtí
v roce 1993 prodělal mrtvici, po které přišel o hlas.

K

romě toho, že
vypadal pořád
stejně, jak říkají
jeho herečtí kolegové,
měl rantišek ilipovský hlas, kterým vynikal nad ostatní.

Mistr

rancouzského herce
Louise de unese namluvil tak skvěle, že
jeho ztvárnění mnozí
považovali za lepší, než
byl originál.
„Při prvním živém

ra

sk

k

Táta, kapelník

(1845 -1919)
Flétnista, kapelník
a působil mimo
jiné v Prozatimním
divadle.

vysílání 1. května
1953 ho zavolali
hodinu před jeho
začátkem. Ač měl
čas sotva skočit do
přistaveného vozu,
skvěle před kamerou zahrál spatra
Harpagona,“ vzpomínají jeho kolegové.
Ztráta hlasu pár měsíců před smrtí ale nebyla pro rantiška ilipovského tak bolestná,
jak by se na první pohled zdálo.

a
ská

Maminka

(1862- 1940)
Provozovala
rodinný obchod
s textilním zbožím
v Přelouči.

ak

„Skleslí byli tenkrát
všichni okolo něj,
jen děda se usmíval,“ vzpomíná ilipovského vnučka Pavlína Wolfová.
„S babičkou Matyldou si děda stejně
rozuměl beze slov,“
říká Wolfová v doku-

mentu Velký herec malých rolí.

ák

Ani chvíli nedokázal
sedět sám ve svém pověstném ušáku. tále

Te}ma

potřeboval mít vedle
sebe své blízké a okolo milované psi a kočky. měl a dokázal žít
i beze slov. rantišek
ilipovský zemřel 2 .
října roku
v Praze.

Víte že...

Filipovský je s Oldřichem
Velenem zřejmě nejobsazovanější český herec.
Hráli přes 300 rolí.

a
ská

Manželka

Manželkou Filipovského byla od roku
1937 Hilda, rozená
Kvičinská, s níž
měl dvě děti.

r
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Dcera

Zeťák

Pa í a
á

(* 1941)

(* 1944)
Zpěvák a manžel
Pavlíny. Měli dvě
dcery, pak se
rozvedli.

(* 1971)
Dcera Pavlíny
Filipovské a Petra
Spáleného.
Je novinářkou.

Pa í a
ská
Zdělila po tátovi
umělecké geny,
hrála v divadle
Semafor.

ra

a

Novinářka

a ž ka
a,
u ka,
k,
u ka Pa í a, c ra
Pa í a, z
P r
á

PŘIŠEL
O
HLAS
ý by se 23. září dožil 105 let
z titulni} Strany

telefon inzerce: 777 }556 578

7

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Kalendárium
Starého M ěsta
ZÁŘÍ, ŘÍJEN

JAROSLAV
JEŽEK
skladatel

ZDEŇKA
BALDOVÁ
herečka

JUDITA
ČEŘOVSKÁ
zpěvačka

JIŘÍ
HRZÁN
herec

Max Švabinský
. .
Kroměříž
0. 2.
2 Praha
Malíř a rytec. estný profesor akademie výtvarných
umění.
Judita Čeřovská
2 . . 2 Most
. 0. 200 Praha
Zpěvačka a šansoniérka.
Měla spěchy nejen u nás,
ale i v Německu. trpěla
vážné zranění při autonehodě.
Jaroslav Ježek
2 . . 0 Praha
. .
2 New ork
Hudební skladatel, dirigent, dramaturg a klavírista. Nerozlučný kamarád
Voskovce a Wericha. Bydlel
na tarém Městě.
Zdeňka Baldová
20. 2.
eská Třebová
2 . .
Praha
Divadelní a filmová herečka. Manželka režiséra
Národního divadla Karla
Hugo Hilara.
František Filipovský
2 . . 0 Přelouč
2 . 0.
Praha
Herec a dabér. Byl synem
skladatele a hudebníka
rantiška ilipovského staršího.
Jiří Hrzán
0. .
Tábor
2 . .
0 Praha
Herec, zpěvák a bavič. Byl
synem zahradníka. Trpěl
mírnou koktavostí a dlouho neuměl vyslovit „ř“.
padl z . patra, když šplhal za milenkou.

30 Kč

í
1

a ž k u
u říka
a y a s bra
r c
. y s
u
.

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo
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Čestní členové
o. s. KampaNula

Eugen
Brikcius

Helena Koenigsmarková, ředitelka
Uměleckoprůmyslového musea a básník Eugen Brikcius dostávají dárek
k narozeninám.

Helena
Koenigsmarková

Dne 0. . slavili odděleně svá životní jubilea dva významní
činovníci na poli kulturního života Prahy.
KampaNula s oběma
již delší dobu spolupracuje a bylo tedy
rozhodnuto předati
jim milé dárky - byli
jmenováni čestnými
členy.
Helena Koenigsm a r k o v á , ředitelka
měleckoprůmyslového musea, která
léta se svými spolupracovníky pomáhá
mnoha akcím pořádaným např. při
konferencích Kampa
třed věta i konaným již Nápadníky
KampaNuly.
Do budoucna jest její
osoba pevnou zárukou rozvoje obecné
povědomosti o užitém umění i pomoci

při akcích KampaNula o.s.
Eugen Brikcius,
básník, autor mnoha sbírek, tvůrce
happeningů. Autor
Literárních
výletů
a Kulturních ekumen
i častých čtení veršů.
Dlouholetý
spolupracovník a moderátor
Konferencí
Kampa třed věta,
ne navný inspirátor
Toulek KampaNuly.
Jsou již připravována jmenování dalších kandidátů na
čestné členství.
Jedním z nich je
Josef
Vomáčka
napředjdoucí podněcovač mnoha kulturních počinů.
Např. jeho loha při
Betlémské kulturní
noci . . 20 2 bude
ještě dějinami ohodnocena.
-kuč-

Učené toulky KampaNula informuje

● Pátek 21. 9. 11 - 14 h
Karel Poláček slovem a obrazem. pacír po Novém
a tarém Městě s výlepem
článků a fotogra í na reklamní sloupy v centru. Viz.

pozvanka - www. kampanula.cz
● Středa 10. 10.
Dr. edmík - Dějiny prostituce II - bývalé nevěstince
tarého Města.

● Připravována vatováclavská bene ce pro A TEVIDE v sále Martinů
- 4. 10. - Velký koncert s aukcí uměleckých děl.
● V sobotu 10. 11. bude Malostranský candrbál v Malostranské besedě

Příběhy domu Starého M ěsta
Oppeltův dům, Staroměstské náměstí 5

d listopadu
bydlel
v nejvyšším patře ranz Kafka s rodiči. Na konci II. světové války byl dům poškozen,
zrestaurován (
), ovšem
bez horního podlaží, takže
Kafkův byt již neexistuje.

30 Kč

SN TRICET
na tel.
číslo 902 11 30

Franz Kafka

Foto: Archiv SN

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

(s podporou KampaNuly).
● MIKULÁŠSKÁ KAMPANULY.
ok od založení o. s. V pátek . 2.
na Baráčnické rychtě ( - 0 h) bude
odměnou pro všechny. Před tím slavnostní schůze.

Vaše advokátní poradna

Vyhazují mě z bytu

O
Dostal jsem
výpově z nájemního bytu, jak se bránit
J. Suchý, Karlova ulice
P
Pokud jste
od majitele bytu obdržel
písemnou výpově z nájmu, pak musí obsahovat
výpovědní důvod (

občan. zákoníku) a poučení, že se můžete bránit
soudní žalobou, kterou
musíte podat do 0 dnů
od doručení výpovědi. Do
pravomocného rozsudku
nájemce bydlí a u soudu
se řeší i otázka případné
bytové náhrady.

JUDr. Monika Krobová - Hášová

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Advokátka 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

9

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

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

Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

hruba před dvěma
lety jsme slyšeli
pana ministra
nancí, jak nám všem důrazně připodobňuje státní nance k rodinnému
rozpočtu.
ok se sešel s rokem
a najednou slyšíme: Nezodpovědně šetříme a neutrácíme, musí se zvednout DPH. Protože mezi
námi žijí držgrešle, zdraží
se rohlíky.
Za zvýšení cen si vlastně můžeme sami. Jak by
tedy měl, podle vládních
ekonomů, vypadat od-

Z

Báseň

V zajetí tónů

Z

tvého hlasu slyším
pláč, jsou v něm
také slzy.

Ve stakatech jiskříš zas,
až mě z toho mrazí.
vůj hlas ty umíš
rozdávat, hlásáš v něm
i pravdy,
že musíš zpívat, ty to víš,
bez zpěvu nejsi šťastný.
Z tvého zpěvu
slyším radost,
kterou z něho
sám ty máš,
tu s nadšením a láskou
do světa zas zasíláš.
Jen zpívej, zpívej, zpívej
dál, ať radosti je více,
ať chmury kolem zaženeš
a rozjasňuješ líce.

Dopis
ážená redakce,
děkuji za velice
zajímavý
článek
o mém oblíbeném herci

V

Repro: Humoristické listy

Vlastenec
s rozpočtem

povědný občan - vlastenec Vzhledem k vysoké
spotřební dani na alkohol
musí pít jako duha. Kdo
nevykouří sto cigaret denně, není ech.
Nedej Bože, že by se vlastenec dožil důchodu. To
by se dalo kvali kovat
jako vlastizrada.
Kdo se včas neupije, měl
by odejít z tohoto světa
dobrovolně. Nejlépe upálením.
K takové smrti je totiž
potřeba benzín, zatížený
vysokou spotřební daní.
Jestli se mezi námi najde smělec, který by chtěl
zemřít nízkonákladově,
například skokem z mostu, riskuje, že dostane in
memoriam pět let nepodmíněně.
„Pane vrchní, ještě jedno!“ Jsme přece vlastenci
s rozpočtovou odpovědností.
Září 2012

řezníka. „Proč máte ten ceník tak vysoko? Vždyť ho menší člověk vůbec
nevidí!“ „Malej člověk stejně na maso nemá. Sem choděj jen velcí páni!“

Pohráváš si s vibrací,
která něhu kryje.

PLATBA
SMS

Do písně dáváš nejvíce,
to vše očišťuje.
V tvém hlasu zní i t ny
hobojů a smyčců
a já si připomenu i jiných
velkých pěvců.
Z tvého zpěvu slyším
krásu, kterou v sobě
skrytou máš.
Tu s nadšením a láskou
do světa rozesíláš.

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Glosa

Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

1
a
u
z rá u
rc
P
u z rá u
. ís
a
0 11 0
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Tak zpívej, zpívej,
zpívej dál,
vždyť jsi také písní král.

Zde muže
být váš
inzerát!
Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoříme

Ať my stále slyšíme,
čím tě Bůh obdaroval.
Pro potěšení mistra
Karla Gotta a čtenářů
Staroměstských novin
Olga Holubová (84 let)
Miloši Kopeckém a jeho
ženě telle Zázvorkové.
Byl to opravdu velmi zajímavý a poutavý příběh,
o jejich dceři. Díky za vaše
noviny, čtu je pravidelně.
Tomáš Vrtiška

Sn tric

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
www.ekytky.cz, t.:

inzerce@staromestskenoviny.eu
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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

Foto: Archiv

Marika Procházková
hraje rozevlátou

ČÍM VÍC je zpěvačka a herečka Lucka Vondráčková
zamilovaná, tím víc je také sexy a pracovitá.

Lucie Vondráčková zamilovaná

Lucie Vondráčková v poslední době jenom září. e
svým manželem hokejistou Tomášem Plekancem
jsou i rok po svatbě jako
dvě hrdličky a jejich syn
Matyáš roste jak z vody.
Lucce se daří nejen v soukromí, ale i pracovně.
K

„Nazpívala jsem k animovanému ﬁlmu Rebelka píseň Kdy vzlétnu já, vznikl
k tomu i videoklip,“ pochlubila se Lucka, kterou
začátkem příštího roku
uvidíme ve lmu Zdeňka
Trošky Babovřesky aneb
Z dopisu venkovské drbny.

Kulturní nástěnka
ZÁŘÍ

- ŘÍJEN

a
- So 15. 9. v 19 h, po 1. 10. v 19 h
- Národní divadlo, Ostrovní 1
- Shakespeare v režii Jana Nebeského. Provokativní přístup ke klasice. Hrají: David Prachař, Petra Špalková, Kateřina Winterová, Eva
Salzmannová…www.narodni-divadlo.cz
s a a

- 16. 9. až 26. 9. P
- Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3 (ve
dvorku) - Ilustrace pro děti. Více info: www.
guzk.cz
- Ne 30. 9. od 12 h

P
- Pizzerie Rugantino, Klimentská 40
- Nutno tel. objednat: 224 815 192 - Veselá
pohádka s písničkami. www.divadelkoromaneto.cz

architektury

arch k ury
Praz - Ne 30. 9.
v 18 h - P
- Sraz v podchodu metra Muzeum před Fortunou - Procházka s Vladimírem 518 po magickém trojúhelníku na pražském Muzeu. Více info: www.
denarchitektury.cz
a

c - Po 1. 10. a čt 4. 10. od 19 h - Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Taneční divadlo Bílá velryba uvádí představení
o ženách, jejich vnitřním světě, hledání a prožívání. Více: www.bilavelryba.cz
c r - Čt 11. 10. v 21 h - Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1., tel.: 774
624 677 - Koncert multifolkové kapely na hranici folku, swingu, jazzu i rocku. Více: www.
bluessklep.cz, www.bezefseho.cz

Herečka Marika Procházková ( inoherní klub) prožívá šťastné období. Můžete
ji vidět ve lmu vatá čtveřice a v seriálu bcho ák.
„Hraji rozevlátou manželku Pavla Kříže Dášu, která
občas nedohlédne důsledky
svého chování,“ prozradila Marika a dodala: „Jsem
ráda, že se při natáčení
před kamerou otrkám.“
Marika, která se svou výškou
cm řadí do klubu
dlouhonohých hereček, hraje například v inoherním
klubu v Tramvaji do stanice
Touha nebo ve hře Ptákovina.

Mirjam Landa
se s nikým nepáře

Premiéra rockové opery
Daniela Landy Klíč králů
proběhne 0. října. ežisérka Mirjam Landa, která
prý během zkoušek v Divadle Broadway kouří jednu
cigaretu za druhou, zkouší zodpovědně a nikoho
z herců nešetří. ežisérka
už vyhodila např. Bohouše
Josefa a Bohuše Matuše.

Marika
Procházková
HEREČKA

Bára
Munzarová
HEREČKA

Pepa Vojtek
počtvrté otcem

Koncem prázdnin se zpěvák Josef Vojtek (Divadlo
Broadway) s ženou Jovankou dočkali narození syna
Adama. Zpěvák se stal už
počtvrté otcem. Gratulujeme!

Matěj Ruml
chválí Jakuba Špalka

ympaťák Matěj uml, kterého diváci znají jako Lexu
z omebacku, chválí svého
divadelního šéfa Jakuba
palka, kudy chodí. „Jakub
je ideální. Máme u nás v divadle demokracii,“ rozpovídal se o Divadelním spolku
Kašpar a dodal: „Před novým zkoušením se nás ptá,
jestli se nám chce do toho
jít. A když už zkoušíme, tak
makáme na 150 procent.“

Mirjam
Landa

REŽISÉRKA

Ladislav
Potměšil
HEREC

Bára Munzarová
v balíku díky úrazu

Bára Munzarová (Divadlo
Kalich) přišla kvůli razu
na motorce o roli v seriálu
bcho ák a také o pohádkový honorář. Naštěstí je
prý Bára dobře pojištěná,
takže by jí pojišťovna měla
proplatit vysoké pojistné.

Herec Potměšil
se těšil na chalupě

Herec Ladislav Potměšil
(Divadlo Kalich) odpočíval
přes divadelní prázdniny
na chalupě. „Léto trávím
tradičně se svou ženou
a psem Lízinkou, ani se
nám nechce jezdit na dovolenou,“ svěřil se herec,
který už opět natáčí seriál
esty domů, kde hraje přívětivého doktora Kosíka.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

Franz Kafka: Proměna /XXII./

Brouk Řehoř skáče z postele. Koberec ztlumil jeho pád, ale odnesla to hlava.

Vedle už vědí

„T

ra z

a ka

u

Pózovala pro oponu Národního divadla

[

Čerstvé zprávy z vesnic
na druhé straně řeky

ch
Hynais
MALÍŘ

ru

ra z

a ky,

r ká 1

ugus

Koutek pro chytré hlavy
o nát , jář u,

KDE TO JE

r

MILENEC

?

Otázka: Na jakém domě
na tarém Městě je reliéf
tohoto podivuhodného zvířete, kterým je, jářku, ano,
žába! Nápověda: Najdeme
ho kousek od radnice.

Foto: Martin Cibulka

Co nového
za vodou

Takže už i ostatní vědí, že
se něco děje. Jak z toho
Řehoř vybruslí?
Dozvíte se příště!

(1883 - 1924):

Temný humorista.
Nejmilejší hračka:
houpací kůň.
rubr ku za
u

Suzanne Valadon

mohlo jednou stát něco
podobného jako dnes
jemu; vždyť takovou
možnost je vlastně nutno připustit.
Ale jako v neomalenou
odpově na tuto otázku
udělal prokurista....

am uvnitř něco
spadlo,“ řekl prokurista v pokoji
vlevo. ehoř si zkoušel
představit, jestli by se
také prokuristovi ne-

[

Slavné místní ženy

Seriál

11

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Minule: Dům
Kamenného zvonu,
taroměstské náměstí č. . Správně:
Josef Konečný, Martina Vábenská...
Své fotky tajných míst posílejte sem:
redakce@staromestskenoviny.eu

F

Suzanne Valadon (1865 -1938)
rancouzská malířka byla roku
předlohou pro okřídlenou krasavici, jíž
namaloval
Vojtěch
Hynais na oponu
Národního divadla.
ama začínala u val-

aur c
aa
SYN

chy. V Paříži zapadla do
party bohémů.
2byl jejím přítelem
slavný malíř Auguste
Renoir. Zemřela v pařížské sanitce, když
projížděla pod Vítězným obloukem.

a
r
u www.
a s ra sk
y. u
Malostranské noviny
vycházejí vždy . dne v měsíci v nákladu 0 tisíc
výtisků. K mání jsou zdarma na
odběrních místech, např. Akademii věd.

Sudoku pro nenáročné
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2 1 3 1

Ještě línější
Pro líné
NÁVOD: oučet v každém
řádku a sloupci je šest.

46 odběrních míst „Inzerce v těchto novinách

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

Právo být zde uvedeným odběrním místem taroměstských novin je
podmíněno příspěvkem nejméně 000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
ar
s sk
y . září 01
.r
ík.
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Jeho kotle Vaillant teď jdou na dračku
„Věděl jsem, že jsou Malostranské noviny čteny od začátku až do konce, tak jsem
si vyzkoušel do nich dát inzerát,“ říká pan Karel Pacák,
který podniká v oblasti plynu
a topení.

„Hned jsem byl
zavalen novými
zakázkami.“
Malostranské noviny jsou
starším sourozencem taroměstských novin.
„Hned po uveřejnění inzerátu mi začali volat noví
zákazníci. Vždy jsem se jich
ptal, jak na naši rmu vlastně
narazili, a oni většinou vtipně odpovídali heslem z mého
inzerátu: Když kotel, tak od
Pacáka! Po nějakém čase
jsem byl díky novinám doslova zavalen novými zakáz-

Foto: Lukáš Pacák

Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
Restaurace U Parlamentu, Valentinská . Akademie věd, Národní , na recepci, tel. 22 0
. Bugsy´s bar, Pařížská 0 (vchod z Kostečné). Národní
k a v á r n a - restaurace, Národní , tel. 02 2
0 . Centrum Franze Kafky,
iroká . Literární kavárna Řetězová, etězová 0, tel. 222 220
. Divadlo
Na zábradlí, Anenské náměstí . Blues Sklep, Liliová 0. Café Montmartre,
etězová . Literární kavárna Týnská, Týnská , tel. 22
2 0 . Restaurace Konvikt, Bartolomějská , tel. 22 2 0 . Antikvariát Ztichlá klika,
Betlémská ul. 0 - , tel. 222 22
. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické
nám. , tel. 0
0 2. Restaurace U Zlatého lva, vocný trh . Rybí trh,
Týnský dvůr . Obchod pro děti Coolkids, Haštalská 2 . Pizzerie Rugantin o , Dušní . Květinářství Winkler, Na Poříčí . Rock Café, Národní 20. Café
NONA, Nová scéna ND, Národní . Restaurace Ferdinanda, pletalova 2 .
U Rudolﬁna, Křižovnická 0, tel. 222
0 . Bar Konírna, Anenská .
Friends Coffee House, Palackého . Galerie Nová síň, Voršilská . Restaurace Gurmán Flint, Křižovnická 2. Masážní studio Nataraj, Jilská . R o t a x ,
evoluční 22, tel. 222
20. Nábytek Probyt, Krocínova , tel. 22 2
2 .
Casino Magic Planet, budova metra eskomoravská, Praha . Antique Starožitnosti Jiří Balaš, ytířská 2 . Restaurace U Kapra, atecká . Antikvariát
Judaica, iroká . Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská . Náš bar, Táborská
/2 , Praha - Nusle. Hezky Česky, Malé náměstí . Casino Magic Planet, o jské nám. , Praha . CK Quality Tours, Myslíkova
/2 . Restaurace
a bar Bílkova 13, Bílkova . Značkové oděvy harvátova / . Antikvariáty
Arco a Dobrá kniha, Dlážděná . Galerie U Zlatého kohouta, Michalská .
Hostinec U Rotundy, Karolíny větlé . Baráčnická rychta, Tržiště 2 /
.
Café Therapy, kolská 0, Miroslav Bárta, Palác Metro, Národní 2 .

funguje,“ říká spokojený
inzerent pan Karel Pacák

VZÁCNÁ chvíle pana Pacáka. Jindy neví, kam dřív skočit.
kami,“ usmívá se pan Pacák
a dodává, že kvůli přebytku
objednávek musel inzerci
v Malostranských a posléze
i ve taroměstských novinách pozastavit. Inzerovat
určitě opět začne v období,
kdy bude méně zakázek.
„Noviny si mě našly přirozeně, měli jsme je ve schránce.

Protože jsem Malostraňák
tělem i duší, hned jsem je
otevřel a jedním dechem přečetl,“ vzpomíná na své první
setkání s Malostranskými novinami pan Karel Pacák.
Pro informace o inzerci:
Volejte Moniku, tel. číslo:

Seženete i v Brně

Příští číslo vychází
15. října
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něžný malíř, vlastenec
VÍTE O NĚKOM, kdo si zaslouží
modré okénko? Napište na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu

Zvířata
Starého Města
P sí
b
ky
redakce@staromestskenoviny.eu
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Legendyi
a pov ěst

MIKOLÁŠ ALEŠ
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a
ž

„Proč čtu

Šílený Bradýř z Karlovky

Chuligáni
napadli dům
U Rotta, který
je zdoben jeho
malbami.

ar

P

obíhá o půlnoci Karlovou,
Liliovou a přilehlými uličkami.
V ruce třímá břitvu nebo nůž. Dal
se kdysi na černou
magii. Jeho dcery
skončili v nevěstinci a jeho manželka
spáchala sebevraždu. n sám pak šílený pobíhal po ulici
a napadal kolemjdoucí.

Foto: Helena Šulcová

Modré okénko
dnes získává...

1
a

„Protože zde začínáme podnikat a zajímá
nás vše, co se děje na
tarém Městě!“
P kařs í a cukrářs í
h s a ár
í

Tady to je

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu

za jeden výtisk pošlete SMS:

SN TRICET

SUMEC VELKÝ
Krasavec opředený
legendami. Prý žije pod
jezem u Karlova mostu. ZVEDL NŮŽ, ona vykřikla, když vtom...

na tel. číslo 902 11 30

Obratem obdržíte potvrzující SMS s osobním
poděkováním od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

inzerce

Sloupek Václava Koubka
NAVŠTIVTE PRVNÍ
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KOLONÁDA CAFÉ & SHOP
s letní zahrádkou

V PRAZE

Cihelná 2b, Praha 1

Kupte 4 libovolná balení

u

a získejte elegantní kovovou

D ÓZU ZDARMA!
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Zápasník
(I.)
máme jednu

osmnácti jsem
stále nedospíval
a vypadal na třináct. Měřil jsem sto
čtyřicet centimetrů a vyzáblý
byl jako lunt.
Všichni spolužáci se mi smáli
a někteří dokonce už měli
holku. Já ne, já si musel vymýšlet a to mi zůstalo.
Vždycky každá nevýhoda či handicap jsou
něčemu zas předností. Věřím, že všichni

stejnou
šanci a jsme se životem v jedné rovnici.
šklivý je třeba zase
bystrý, hloupý
je třeba zdatný. Není slabochů ani outsiderů.
A ti, kteří nad
sebou pláčou,
jsou bu lenoši, nebo
bez představivosti. Vážil jsem čtyřicet sedm
kilo. To v osmnácti
není moc. íkali mi
„Malý pivo“.
Pokračování příště

Seriál

