
STAROMESTSKE
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Noviny pro Staré město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@staromestskenoviny.eu                     telefon: 777 556 578                       www.staromestskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

inzerce

®

Staroměstské 
servírky

SLEČNA KATKA
z nové kavárny Caffé Vedle 

(Staré Město, Valentinská 10) 
nabízí lahodné espresso 

za pěkných 42 Kč.

Cˇ ís. 1/ roč. V
15. ledna 2014 NOVINY
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Miss 
Vedle

SOUTĚŽ 
o volný lodní lístek 
na luxusní večeři

podrobnosti na str. 4

Nečekaná souvislost 
mezi staroměstským 

vánočním smrkem 
a mlsnými slony ze zoo

str. 4

Podrobnosti na str. 6-7

VŠICHNI

JEJI 
MUŽI

HEREČKA 

HANA 
VÍTOVÁ:

100 
LET OD 

NAROZENÍ


TENIS 

Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Kurzy tenisu 
Nábor nových dětí 
od ledna 2014

nebo raketa 
HEAD zdarma

Sleva        %20

Adresa prodejny: 
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

Více informací na str. 9.

www.vcelarskaprodejna.cz    
www.vcelpo.cz                       
www.vcelarskastanice.cz

www.poliklinikanarodni.cz

Více info na str. 3

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

Zde muže
být váš
inzerát!

Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Novorocní dárek 
sleva inzerce 20 %



Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Staroměstských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730
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inzerce

Jaký máte recept 
na novoroční chmury?

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Co to je? Já 
jen doufám, že 

vánoční stromek 
budeme mít 

nevěky.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

Slávek 
Janov

Odborník přes 
Rychlé šípy

„Nebylo mi 
dáno shůry, 
znát recept 

na novoroční 
chmury!“

Anketa Staroměstských novin

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Stříhám 
si metr, 

tedy pečlivě 
odpočítávám 
dny do jara.“

„V žádném 
případě 

nepodlehnout 
tíži momentální 

situace.“

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Pořádně 
všechny chmury 

nad hlavou 
roztočit 

a zahodit.“

„Mám tři 
metody. Zaspat 

je, zapít je 
a protančit 
celou noc.“

Číslo měsíce

7
slonů má pražská 
zoo. Pochutnali si na 
vánočním stromu ze 
Staroměstského nám.

N

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

      ěkdy je to chůze jak 
po minovém poli a je

 marné se utěšovat, 
že přinášejí štěstí.
A tak jsme i v tuto roční 
dobu svědky toho, jak 
spoluobčané takzvaně 
pluží - snaží se otírat 
podrážky o chodník.
„To už tu bylo,“ vymlou-
vá se pejskař strážníkovi 
nad kouřícím hovínkem. 
Bylo nebylo. Za den vy-
kaká jeden psík v Praze 
asi dvacet deka, to máme  
denně všichni půl tuny. 
Kdyby se to usušilo a po-
užilo jako palivo, možná 
bychom měli světla nej-
méně na jedny Vánoce.

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Psí hovínka 
jako řešení

-3 °C
LEDEN: Rosničky již slé-
zají na dolní příčky žebříků 
a začínají drkotat dásněmi.

Počasí 

Recept dle 
Dobromily

Nadívaná cibule
Oloupej bílých španěl-
ských cibuli tolik, kolik 
hostů je u stolu, a vy-
dlabej je uvnitř tak, aby 
se jen držely...

Ta to umí osolit!

 

www.rettigova.lukul.cz

Staré Město - Dlouhý 
zástup gratulantů přišel 
popřát na přelomu staré-
ho a letošního roku slav-
ným Rychlým šípům k je-
jich pětasedmdesátinám. 
Výstavu v Kafkově domě 
u Staroměstského ná-
městí zhlédlo přes 700 
návštěvníků. 
Organizátoři  dali 13 %
vstupného na charitu. Tři 
tisíce korun putují do Na-
dace Artevide za prodej 
obrazů. Mediálním part-
nerem akce byly Staro-
městské noviny.

Kdo ukradl světlo
vánočnímu stromu?

Úžasný ohlas výstavy 
k 75. výročí Rychlých šípů 

Nájemné v obecních by-
tech se na Starém Městě 
a v celé Praze tento rok 
zvyšovat nebude, roz-
hodla o tom před pár dny 
radnice. Současná výše 
nájemného v obecních by-
tech v Praze 1 je 125 Kč za 
metr čtvereční.

Nájemné 
se nezvýší

Betlémské nám. - Do-
sud nepolapený pober-
ta rozesmutnil přízniv-
ce populární vánočního 
stromu na Betlémském 
náměstí. Na přelomu 
roku přeřezal elektric-
ké kabely, díky kterým 

strom svítil. Kolemjdoucí 
tak byli v následujících 
dnech svědky zvláštního 
jevu: Nad potemnělým 
stromkem uprostřed ná- 
městí svítily jen hodiny, 
které jsou zde celoročně 
připevněny na sloupu.

Opletalova ulice - Ko-
zákův dům na rohu 
Václavského náměstí 
má díky odvolání proti 
rozhodnutí o demolici 
několik měsíců klid. 
O zachování této býva-
lé tiskárny se zasadily 
i Staroměstské noviny.

Dům na rohu 
Opletalovy se 

bourat nebude

Staré Město - Budou 
se vyměňovat cedule 
s názvy ulic.

Nové cedule 
s názvy ulic

Vltava - Letošní otuži-
lecké akce se díky jar-
nímu počasí potýkají 
s vyšší teplotou vody. 
Na Tři krále měla voda 
ve Vltavě jen přívětivé 
3 stupně nad nulou. 
Má se ale ochladit.

Otužilci si 
stěžují na 

teplou vodu

Nové zprávy 
ze Starého Města

Slavná scéna: 
Kostra Maxmiliána Drápa 

na půdě. Spálil, chudák, 
známku modrého Mauritia

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

Otevřeno pondělí až pátek  10 - 23 h, víkendy 11 - 23 h
Adresa: Karolíny Světlé 17, Staré Město, Praha 1

Telefon:
224 227 227

Teplá a studená kuchyně  Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

PROČ ŽIŽKA 
ZBOURAL 
PŮL PRAHY?

Dnes je čte 40 tisíc  lidí...
...což by na křižáky taky stačilo. 

Inzerát do Staroměstských novin: tel. 777 556 578

Protože nečetl 
Staroměstské noviny.

tarome kenoviny.eukenoviny.eu

k 75. výročí Rychlých šípů 
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Malý oznamovatel

Protože jde o jediné noviny v celé čtvrti, 
které se dají číst. Vycházejí pravidelně 
v nákladu 10 tisíc výtisků již od roku 
2010. Po celé Praze je přes 50 odběr-
ních míst. Čtenost je odhadována na 40 
tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

PROČ INZEROVAT  PRÁVĚ
VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH
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Fo

to
: Y

ou
tu

be
Že

rto
vn

á 
ko

lá
ž:

 O
nd

ře
j H

öp
pn

er

Víte, že...
 Nejvyšší gejzír světa 
je Steamboat Geyser 
v USA, který dosahuje 

výšky až 100 m.

Dívka ze str. 3

štěPRŮKOPNICE VYZÝVAVÉ 
HRY NA LOUTNU

Slečna Jindřiška Malá - Šťastná, 
básnířka a průkopnice kontaktní-
ho brnkání. Do té doby se ženy 

dívaly na hmatník.

Rok 
1914

Muž od kapří kádě mlčky 
klečel v gejzíru u Jungmanna

„Když tmou 
tak s tou 

loutnou 
mou...“

Jungmannovo nám. -
Do výšky 10 metrů stříkal 
gejzír vody na Jungman- 
nově náměstí z poškoze-
ného hydrantu.
Pozornost davu však ne-
upoutala jen voda, ale 
také příležitostný otuži-
lec z kolektivu prodejců 
kaprů. Vnořil se do gej-
zíru a klekl si na zástěru.
„Chvílemi to vypadalo, 
že se modlí,“ řekla Staro-
městským novinám očitá 
svědkyně.
Podle policie utrhli hyd-
rant muži od kádí. Ti ale 
tvrdí, že ho urazilo cizí 
auto. K události došlo 
krátce před Vánocemi.
 

Podle svědků se modlil, ale možná se jen myl

Buditel Josef 
Jungmann

Gejzír přilákal pozor-
nost asi dvou stovek 

kolemjdoucích.
Zástěra 

proti vodě

Zde muže
být váš
inzerát!

Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Novorocní dárek 
sleva inzerce 20 %

Firma Jaroslav Dvořák 
Jsme tu pro vás přímo na Praze 1 

v ulici Navrátilova 1
Pracujeme s přípravky, které jsou 

schváleny hlavním hygienikem ČR

Dezinfekce
Dezinsekce   •   Deratizace

www.dvorakddd.cz

Tel.: 602 110 051
E- mail: 

jardvorakddd@o2active.cz

MUDr. Martin Jan 
Stránský MD, ředitel 
Polikliniky na Národní, 
odpovídá na vaše dotazy:

Poliklinika na Ná-
rodní Vám přeje vše 
nejlepší v novém 
roce 2014 a připo-
míná, že v případě 
jakýchkoliv zdra-
votních problémů 
můžete vyhledat naši 
pomoc. Stále přijí-
máme nové pacient-
ky na gynekologii, nabídnout můžeme i od-
borné poradenství v péči o pleť a estetickou 
medicínu.

Poliklinika na Národní, 
Národní 9, 110 00 
Praha 1

U nás najdete pro-
fesionální zdravotní 
péči poskytovanou 22 
odborníky různých 
oborů včetně odběro-
vé stanice. 

Jsme tu pro vás.

Pro další dotazy: 
poliklinika@narodni.cz

Poliklinika na Národní

Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

Vážení a milí spoluobčané! 

Celostními masážemi a dotekovou    
terapií odstraňuji bolesti svalů a kloubů, 
ale i jiné nepříjemné pocity. 
Docházím také do bytů. 

Masáže Patzak

Václav Patzak, Havelská 12, Praha 1
Telefon: 725 773 290 E-mail: elkader@seznam.cz

www.ekytky.cz, t.:

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
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Ředitel paroplavby 
Štěpán Rusňák zve 
na projížďku

Milí Staroměstští, 
zatímco posádky vltav-
ských parníků vylepšují 
parníky zazimované na 
Rašínově nábřeží pro 
149. plavební sezónu, na-
še motorové lodě vy-
plouvají na zimní plav-
by historickým centrem
Prahy z přístaviště KAM-
PA a od ČECHOVA MOS-
TU z konce Pařížské. 
Můžete se těšit na horký 
nápoj a dezert na palu-
bě. Každou středu, pátek 
a sobotu ve 20 h je pro 
vás připravena loď LUŽ-
NICE na gurmánskou 
plavbu s živou hudbou 
a servírovanou tříchodo-
vou večeří.  
Připravujeme pro vás na 
letošní rok nové progra-
my: užijte si s paroplav-
bou Prahu netradičně 
tak, jak ji zatím možná 
neznáte!

PERLY PŘÍŠTÍ 
SEZÓNY

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost
VLTAVSKÝ HLASATEL

Den s paroplavbou 
pro kluky a pány 

Vyzkoušíte si chytit kap-
ra jako rybář pod Karlo-
vým mostem, proplujete 
pod oblouky románské-
ho i gotického mostu, vy-
zkoušíte si řídit na Vltavě 
malou loď, ale i kolesový 
parník a prohlédnete si se 
strojníkem historickou 
strojovnu parního stroje.

Cesta do nitra 
Karlova mostu

V blížící se sezóně také 
uvidíte, jak funguje Smí-
chovská plavební komo-
ra, podíváte se do Ru-
dolfovy štoly a do nitra 
Karlova mostu. Naučíte 
se základy lodnického 
slangu a také si prohléd-

nete historické plány par-
ních strojů.

Praha pro školy 
za historií
Připravujeme pro vás 
společný program plav-
by na parníku a návštěvy 
vybrané historické pa-
mátky v Praze za zvýhod-
něnou cenu, zaměřený 
na naše národní tradice 
a historii. 

Během jediného 
dne: Od parníku 
na dvouplošník

Vyzkoušíte si během je-
diného dne řízení par-
níku, jízdu historickou 
tramvají, jízdu parním 
náklaďákem po náplav-
ce, jízdu parním vlakem 
po Negrelliho viaduktu, 
jízdu historickým auto-
mobilem po centru Prahy 
a let historickým dvou-
plošníkem. 

Soutěž o volný 
lístek na luxusní 

večeři pro dva 

www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prazske-benatky.cz, www.prague-fi ne-dining.cz
Darujte plavbu parníkem kamarádovi nebo milé. Podrobnosti zde:

NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ 
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

&Otázky   odpovědi

Vážený pane starosto, 
je teplo a psí hovínka mís-
to toho, aby mrzla a dala 
se odkutálet... No, včera 
jsem v Dlouhé ulici upo-
zornila pejskaře, aby po 
svém pejskovi uklidil, ale 
on se mi vysmál. Dá se 
s tím něco dělat?

Alena S.

Odpověď: Mezi pejs-
kaři jsou bohužel tací, 
kteří netušili, že pejsek 
není hračka na pár dnů či 
týdnů, ale živý tvor, který 
s námi stráví možná 15 let 
našeho (a svého) života. 
A to se všemi omezeními, 
která z toho plynou, včet-
ně povinnosti po svém 
miláčkovi uklízet.
Bohužel ne každý pejskař 
si toto uvědomuje a bere 
ohled na své okolí. 
Městská část Praha 1 vy-
dá ročně téměř 12 mi-

Posílejte své otázky 
na známou adresu: 

redakce@
staromestskenoviny.eu

lionů korun na úklid 
psích výkalů. Přitom na 
poplatcích za psy vybere 
ani ne desetinu, a to ještě 
čtvrtinu vybrané částky 
posílá na účet Hlavního 
města Prahy.
S postihem neohledupl-
ných majitelů psů to je 
jako u jiných přestupků, 
kdy je třeba dotyčné-
ho chytit vysloveně „při 
činu“ a spáchání pře-
stupku doložit. Pro obča-
na je proto nejjednodušší 
přestupek co nejrychle-
ji oznámit strážníkům 
městské policie. Na dru-
hou stranu je dobře, že 
platí, že většina chova-
telů psů v Praze 1 si své 
povinnosti plní.  

Jak na pejskaře, 
kteří „to“ neuklízí?

Otázka: Od kdy se malebnému okolí 
vodního kanálu Čertovka u ostrova 

Kampa říká „Pražské Benátky“?

Odpovědi zasílejte do 14. 2. 
e-mail: pps@paroplavba.cz

Staroměstské nám. - 
Na větvích z vánočního 
stromu Popelka z největ-
ších českých trhů si dne 
11. ledna pochutnali sloni 
z pražské zoo. Kdo by to 
byl řekl, že jim chutná 
jehličí. Kmen stromu pak  
zamířil do Žlutých lázní 
v Podolí, kde bude využit 
pro dětské hřiště. Dolní 
asi dvoumetrová část se 
vrátí do řezbářství v Ra-
tajích nad Sázavou, kde 
strom rostl. Strom, kte-
rý křtila Popelka Libuše 
Šafránková měřil pěk-
ných 22 metrů. 

Vánoční strom Popelku 
s díky snědli naši sloni

Záhadná smrt muže pod 
balkonem se řeší jako vražda

Petrská ulice - Muž, 
který byl na Nový rok na-
lezen mrtev na chodníku 
pod domem v Petrské 
ulici, byl zřejmě zavraž-

děn. Podle svědků vypadl 
z balkonu bytu ve třetím 
patře. 
Na jeho těle bylo naleze-
no několik řezných ran. 

Ty si mohl způsobit, když 
proskočil oknem z bytu 
na balkon, nebo ho po-
bodal vrah, s nímž slavil 
Silvestra. 
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Pracovník 
měsíce

Tuto 
stránku 
sponzoruje 
MČ
Praha 1

LEDEN

Chcete udělat radost 
kolegovi? Pošlete jeho 
fotku do této rubriky!

redakce@
staromestskenoviny.eu

Ples seniorů se koná
v neděli 16. 2. na Žofíně Alena Da 

Silva Sousa 
Krčmárová 

Pokud se dostavíte do 
Galerie 1 (Štěpánská 47), 
tak vás s úsměvem přiví-
tá a o výstavě informuje 
naše výstavářka Alenka. 
Pečlivě se stará o chod 
galerie, která patří naší 
městské části. Více info 
na www.galerie1.cz. 

Výstavářka 
Galerie 1Těšit se můžete na hvězdy divadla Semafor

Populární Ples seniorů, 
konaný tradičně v Paláci 
Žofín na Slovanském os-
trově, se letos uskuteční 
v neděli 16. února. Tančit 
se bude ve Velkém i Ma-
lém sále.
Těšit se můžete na hvěz-
dy divadla Semafor, tedy 
zřejmě i s Jiřím Suchým 
a Jitkou Molavcovou. 
Bezplatné vstupenky si 
lze vyzvednout v infor-
mačním centru radnice 
Prahy 1 ve Vodičkově 18 
(od pondělí do soboty od 
8 hodin). Je o ně tradičně 
obrovský zájem, tak roz-
hodně neváhejte a pořiď-
te si je včas.

Zpravy

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RRRRR

STRUČNĚ 
Z RADNICE

Šance pro zpěváky
Je vám 18 až 25 let, bydlí-
te v Praze 1 a myslíte si, že 
umíte zpívat? Přihlaste se 
do soutěže Praha 1 hle-

dá novou hvězdu. Kdo 
zvítězí, zazpívá na repre-
zentačním plese Prahy 1 
a dostane honorář 25 tisíc 
Kč. Podrobnosti na www.
praha1.cz. Uzávěrka při-
hlášek je 21. února.

Loni 1936 svateb
V roce 2013 bylo v Praze 

1 oddáno přes 1936 párů. 
Z toho 227 mimo odda-
cí síň (např. v místních 
zahradách). Registrova-
ných partnerství bylo 
uzavřeno 66 (!).  Narodilo 
se tu jedno dítě (Praha 1
totiž nemá vlastní po-
rodnici, tak rodičky rodí 
jinde). 

Hurá na výlet
Do Rosic u Brna a do 
Velkého Meziříčí vyrazili 
9. ledna senioři z Prahy 
1 v rámci pravidelných 
výletů. Připravuje je pro 
ně bezplatně MČ Prahy 
1. Loni se těchto výletů 
zúčastnilo přes 1 300 se-
niorů. 

Úřednická 
anekdota

facebook stránka
wwww.facebook.com/praha1

Galerie 1
www.galerie1.cz

Měsíčník Praha1
www.paraha1.cz/měsicnik

youtube kanál
www.praha1.tv

Fronta před úřadem je 
předlouhá.
„Jak to tady dlouho trvá?” 
táže se ženy s dítětem 
v náručí příchozí.
„Ani se neptejte, když jsem
přišla, byla jsem v šes-
tém měsíci!”

Víte, že...
Palác Žofín se jmenuje 

podle matky císaře 
Františka Josefa Žofi e 

Bavorské.

INFORMAČNÍ 
KANCELÁŘE

Prahy 1  jsou tu pro vás!

Vodičkova  19,  tel.: 221 097 280
Malostranské náměstí 22. tel.: 221 097 200

podávání informací ● příjmová pokladna 
(jen Vodičkova ul.) ● ověřování podpisu a opisu 

s listinou ● Czech POINT ● podatelna

Otevřeno od pátku do soboty vždy od 8 h

Jitka Molavcová & Jiří Suchý  
mají Žofín rádi

Vítání občánků
Pak pošlete na radnici jméno a příjmení dítěte, 
datum jeho narození a adresu trvalého bydliště 

(popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná).

E-MAIL: radka.jirikova@praha1.cz 
POŠTA: Odbor Kancelář starosty, 
oddělení kultury, Vodičkova 18, 
115 68 Praha 1, k rukám Radky 
Jiříkové. 

Chcete svou ratolest slavnostně uvést 
mezi občany naší městské části? 

Do hlavičky „Vítání občánků“. Každý odesílatel 
bude písemně kontaktován.



Krásná Hana: Vařila pro manželovu milenku
Zpěvačka hitu „Život je jen náhoda“ měla zřejmě pravdu

Narodila se jako Jana 
Lašková a toužila stát se
učitelkou. Oba rodiče, 
operní pěvci, si však přá-
li, aby pokračovala v je-
jich šlépějích. Splnila jim
to jen částečně. Šla na 
konzervatoř studovat he-
rectví.
Na konzervatoři se se-
známila se skladate-
lem  Jaroslavem Jež-
kem, který ji přivedl 
do Osvobozeného di-
vadla. Pseudonym Ví-
tová jí dal Voskovec 
s Werichem, když pot-
kali v hospodě U Měš-
ťánků básníka Vítěz- 
slava Nezvala. „Tak s tou-
hle jste to vyhráli,“ řekl 
tehdy Nezval s pusou pl-
nou dortu. Měla se jme-
novat Víťova, ale Vítová 
zní přece jen lépe. 

Soupeření Wericha a Vos-
kovce, kdo Hanu dřív 
sbalí, vyhrál Voskovec. 
Pak ale potkala začínají-
cího zpěváka Járu Pospí-
šila. Kvůli němu opusti-
la Osvobozené divadlo 
a utekla do Olomouce. 
Manželství vydrželo ne-
celý rok.
V Osvobozeném divadle 
ji ale přijali zpět s otevře-
nou náručí, šla z role do 

role, postupně natočila 
50 fi lmů.
Když byla Osvobozené-
mu divadlu odebrána 
licence, Hana šla do di-
vadla Oldřicha Nového. 
Tehdy vznikly fámy, že je 
matkou jeho dcery Jany 
(Nový byl ženatý a dítě 
přinesl domů v košíku).

S druhým manželem, 
šéfredaktorem prestiž-
ního týdeníku Kinore-
vue, Bedřichem Rádlem 
se Hana seznámila na 
večírku v divadle Oldři-
cha Nového v roce 1940.  
Téhož roku byla svatba, 
když se Rádl kvůli Haně 
rozvedl s herečkou Svět-
lou Svozilovou. 
Kinorevue ovšem změni-
lo majitele a Rádl dostal 
padáka. Na Hanu čekala 
její životní role ve fi lmu 
Noční motýl (1941). 
Zhubla předtím na 47 kg,
dala si roční pauzu a če-
kala na vhodný scénář. 
Vyplatilo se! O hlavní 
roli bývalé vychovatelky 

a později barové zpěvač-
ky ve fi lmu Noční motýl 
byla rvačka, chtěly ji i 
Lída Baarová a Adina 
Mandlová.

V roce 1947 se Haně na-
rodila dcera Bedřiška, ale 
bylo jasné, že jejich man-

želství už dlouho ne-
vydrží.
Rozvedli se ale až 
v roce 1955, kdy už 
měl Rádl milenku, 
která žila s nimi 
doma v bytě na Ra-
šínově nábřeží. Byla 
jí Nataša Tanská, 

která jako malá hrála Ba-
runku ve fi lmu Babička 
(1940). Rádl si Tanskou 
nakonec vzal.
Jednoho večera roku 
1966 přišla Hana domů 
a dcera Bedřiška (18), 
skočila před jejíma oči-
ma do světlíku. Zabila 
se z nešťastné lásky - prý 
kvůli začínajícímu zpěvá-
kovi Jiřímu Suchému. 
V roce 1970 měla Hana 
Vítová dopravní neho-
du. Kromě zlomenin 
utrpěla i tržnou ránu 
v obličeji. Stáhla se do 
ústraní a živila se pře-
klady pod pseudony-
mem Rádlová. Zemřela 
v roce 1987.

Hvězda Osvobozeného divadla, milenka Jiřího Voskov-
ce. Do dějin se zapsala rolí v kultovním fi lmu Noční motýl 
a písní Život je jen náhoda, kterou prý pro ni napsal Ja-
roslav Ježek. Jejím osudovým mužem byl ale šéfredaktor 
časopisu Kinorevue, bonviván Bedřich Rádl.
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DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Pečlivě jsme přepočítali sochy, všechny sedí (stojí). Přibylo lidí a tramvají...

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Kostel Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém n.
Kde to je1943 Dnes
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JIŘÍ VOSKOVEC, herec
Hana se s ním seznámila jako 
16letá v Osvobozeném divadle. 
Pomohl jí v začátcích, když ji pro-
sadil do role Sirael ve hře Golem 
(tato role byla ve fi lmu velkým ná-
vratem Natašy Gollové). Vášnivě 
ho milovala i přesto, že byl ženatý.

JÁRA POSPÍŠIL, zpěvák
Operetní zpěvák, tenor, slavný mi-
lovník, její první manžel. Vzala si ho
jako 19letá, sběhla kvůli němu 
z Osvobozeného divadla do Olo-
mouce, kde zpíval. Rozvedli se 
o rok později (1935). Po rozvodu 
měl poměr se Zitou Kabátovou.

OLDŘICH NOVÝ, herec
Nejslavnější fi lmový milovník. Spe-
kuluje se, že je Hana Vítová matkou
jeho dcery Jany (narozena 1936), 
jisté je to, že jí šla za kmotru.
Na začátku téhož roku se oženil s fo-
tografkou Alicí, dcerou bohatého 
obchodníka, s níž strávil celý život.

BEDŘICH RÁDL, šéfredaktor
Její druhý manžel, šéfredaktor 
prestižního týdeníku Kinorevue, vy-
hlášený elegán. Hana se s ním se-
známila v divadle Oldřicha Nového 
v roce 1940. Jejich dcera Bedřiška 
skočila do světlíku  kvůli nešťastné 
lásce (údajně Jiří Suchý).

R. A. DVORSKÝ, herec
Kapelník a skladatel. S Hanou se 
znali  už od 30. let, kdy Dvorský vy-
dával desky s písněmi Osvoboze-
ného divadla. Po válce chtěl emig-
rovat (2x), pak si odseděl něco přes 
rok. S Hanou pak jezdili s estrádou 
po venkově.

Po rozvodu žila 
s manželem, jejich 

dcerou a jeho milenkou 
na Rašínově nábřeží

Útěk

Světlík



Krásná Hana: Vařila pro manželovu milenku
Kalendárium 
Starého Města

Jaroslav 
Foglar

SPISOVATEL

Dana 
Medřická

HEREČKA

LEDEN 2014

František Černý 
*2. 7. 1904 Praha
†18. 1. 1963 Praha
Herec Osvobozeného di-
vadla. Ve fi lmu např. Císa-
řův pekař a pekařův císař.

Ferdinand Hrejsa 
*19. 1. 1867 Humpolec  
†5. 11. 1953 Praha
Farář v kostele Nejsvětěj-
šího Salvátora na Starém 
Městě (1920 - 1932). 

Leopold Katz 
*29. 9. 1854 Jistebnice
†19. 1. 1927 Praha
Mecenáš. Podporoval např. 
V. Hynaise, M. Alše...

Amalie Mánesová 
*21. 1. 1817 Praha 
†4. 7. 1883 Praha
Malířka, dcera malíře An-
tonína Mánese. Žila v ulici 
U obecního dvora. 

Dana Medřická 
*11. 7. 1920 Praha 
†21. 1. 1983 Praha
Herečka, Národní divadlo.
 
Jaroslav Foglar 
*6. 7. 1907 Praha 
†23. 1. 1999 Praha
Autor Rychlých šípů natá-
čených na Starém Městě.

František 
Černý
HEREC

Amalie 
Mánesová

MALÍŘKA

Zpěvačka hitu „Život je jen náhoda“ měla zřejmě pravdu
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Vojta 
Náprstek

Té bych 
dal šicí stroj 

natošup

100 
LET OD 

NAROZENÍ


Hana Vítová
* 24. ledna 1914 
† 3. března 1987 

NÁDASSY MEDICAL SYSTEM s.r.o.
Sídlíme v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek

Vaše zdraví - naše starost!

Velectění občané Starého Města pražského jakožto i z celé velké Prahy!
Dali jste vale vánočním i novoročním svátkům, ale 
vaše tělo Vám dává najevo, že jste se dopouštěli po-
klesků proti správné dietě? Přílišné přejídání, pří-
lišné kořenění, přílišné požívání nevhodné potravy 
a alkoholických nápojů. To vše způsobuje žaludeční 

a střevní katar, žlučníkový záchvat, tělnatost, diabe-
tes, dnu. Chcete-li účelnou léčbu doporučiti, navštiv-
te naše interní lékaře. Objednávejte se na telefonních 
aparátech 224 212 468, 494 a 495

• Ordinace praktického lékaře
• Kardiologická ordinace
• Gynekologická ordinace
• Odběrové místo

Stejně tak mohou velectění 
občané využíti služeb našich 
dalších ordinací: 

www.nadassy.cz

Smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 207, 211
Jsme tu pro Vás na telefonních aparátech s čísly:
224 212 494, 495, 496, 468, 533

Je tisíc nemocí, ale jen jedno zdraví.



KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Staroměstských novin a Malostranských novin. Web: www.kampanula.cz
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Naše akce
Co pořádáme nebo podporujeme

KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

Učené toulky každých 14 
dní (vždy ve středu).

● Středa 15. ledna 17 h
Malostranská beseda, 
Trick bar II. patro, Ev-
ropské panovnické rody 
aneb britská královna 
Alžběta II. je po meči 
Češka - Richard Händl…

● Středa 5. února  17 h
Tajemný Jiří Mellantrich  
MUDr. Jan Sedmík.

● Dále budou: 
Vojta Náprstek (Ing. Petr 
Hejma), Malostranské pi-
vovárky (Dr. Jos. Kábele),
Klementinum také z věže, 
Podzemím hradeb Men-

šího města, Vyšehrad, 
Bruncvík...

PODPOŘÍME:
● Sobota 1. března
Malostranský masopust, 
Konference Kampa Střed 
Světa v Michnově paláci, 
POZOR ZMĚNA! Posun na 
čtvrtek  27. března  v 18 h.
Také Happening Kampa 
Střed Světa posunutý na 
pátek a sobotu 11. a 12. 
dubna.

● Vznik Malostran-
ského pivovaru!
Kdo ví o prostoru na Malé 
Straně cca 400-450 m2?
Sdělte prosím na tel. čís. 
603 153 446, díky.

Další z učených toulek smě-
řovala do Klementina na Sta-
rém Městě pražském, sídla 
Národní knihovny. 
Některé hostince v jejím oko-
lí (dnes většinou změněné 
k nepoznání), kam se před 40 
lety uchylovali studenti, když 
se tu porůznu připravovali 
na zkoušky, by totiž mohly 
vyprávět. Z tohoto podhou-
bí totiž vzešli zakladatelé 
Protialkoholní společnosti
Dr. Řimsy založené roku 
1972, aby se věnovali pěsto-
vání vědy zvané řimsologie. 
Skrovnému počtu účastníků 
toulky přednášel muzikolog 
a knihovník dr. Julius Hůlek 

o tom, jak uvedená společ-
nost vznikla. 
Stalo se takzvaně náhodou, 
když se doslova potkala čet-
ba brožurky z počátku mi-
nulého století věnované pro-
tialkoholní agitaci s četbou 
Krvavého románu Josefa 
Váchala. Došlo tak k legen-
dárnímu objevu, že Váchalův 
dr. Řimsa odpovídá MUDr. 
Janu Šimsovi, pražskému 
psychiatrovi a představiteli 
protialkoholního boje. 
Toulku Dr. Hůlek zakončil 
jedním z řimsologických pa-
radoxů: Hledání něčeho, co 
v něčem není, může končit 
tím, že to tam najdeme. 

Po stopách řimsologie: 
Vzhůru do Klementina

Hledání něčeho, co v něčem není, 
může končit tím, že to tam najdeme
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SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO 
ŠKOLNÍKA MALÉ STRANY
Přihlaste sebe nebo kolegu! Napište mail: 

redakce@malostranskenoviny.eu

Štědrodenní svařák u Bruncvíka 
završil skvělý rok KampaNuly

Svařák naléval 
sousedům  zdarma 

a rád Petr Hejma

Vstupné: stoly na sále 150 Kč, nahoře 120 Kč. Oděv: MODRÝ, uvolněný! 
Předprodej: Baráčnická rychta, Cafe UPM, Kafírna a Okýnko Romana 

Vopičky, Ars Pragensis, Kavárna Čas. H O J   T U R A S !

Českomoravský  SK  TURAS  Praha – Brno pořádá a zve členstvo a přátele na

35. TURAS BLUE BÁL
v sobotu  25. ledna  2014

19 – 01 h, BARÁČNICKÁ RYCHTA, Malá Strana, Tržiště 23
PROGRAM 

Bloo Tones. Divadlo Podpultovka - Mechaničky, 
Charlie Slavík Revue & Roman Pokorný

Psychiatr Dr. Šimsa se též zabýval tzv. „mediálními 
jevy“. Na snímku rodina  Růžičkových z Mikulova, 
která viděla ducha (rok 1922).

završil skvělý rok KampaNuly

Hráli 
Muzikanti 
z Kampy

To byla krása! Asi 300 
lidí přišlo dne 24. 12. 
na náplavku u Brunc-
víka na tradiční 
štědrodenní svařák. 
Pořádala KampaNula.



Glosa
Novoroční 

přání

roční přání postupně za-
pomíná a všechna no-
voroční předsevzetí jsou 
v háji úplně. A že jich, 
jako každý rok, bylo. 
To jsme si slibovali, jak 
nebudeme dělat tohle, 
tamto ani toto. A naopak 
budeme dělat tamto, toto 
a tohle. No a uběhne pár 
dní a zase děláme toto 
a neděláme tohle a na 
tamto si ani nevzpome-

neme. Známý docent 
z oboru psychiatrie radí: 
nedělat předsevzetí žád-
ná, anebo taková, která 
můžeme splnit. 
Nesplnitelná předsevzetí 
prý škodí naší mysli. Co 
vypadá na první pohled 
jako ukázka naší budoucí 
železné vůle, nemusí mít 
s naší vůlí vůbec nic spo-
lečného.
Například pokud v čase 

intenzivní kocoviny po 
silvestrovském večírku 
slibujete, že nikdy v živo-
tě nebudete pít alkohol, 
nejedná se o žádné vaše 
předsevzetí, ale pouze 
o zoufalý pokus popsat 
stav vašeho žaludku spo-
jený s intenzitou bolesti 
vaší hlavy. 
Zato novoroční přání je 
moc hezká věc.  Kolem 
Nového roku si slibujeme 

opravdu vše, co dobrého 
nás napadne. I já se při-
pojuji: Přeji Staroměst-
ským novinám, aby si je 
zamilovali všichni doru-
čovatelé a doručovatelky. 
Ať jim dělá radost vklá-
dat měsíc co měsíc do
našich poštovních schrá-
nek Staroměstské a na 
druhém břehu Vltavy za-
se Malostranské noviny. 

Leden 2014

Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Ve dnech kdy vycházejí 
tyto noviny se na novo-

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

inzerce
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Dopis

Vážená redakce Sta-
roměstských novin,
s chutí jsem si přečetla 
článek o vánočním stro-
mě na Staroměstském 
náměstí, který spadl. 
Na Starém městě žiji už 
23 let a na tu událost a vel-
ký  šrumec kolem ní si 
velmi dobře pamatuji. 
Byla jsem se totiž podívat 
na vánoční trhy, když ten 
strom spadl.
Od té doby jsem často 
přemýšlela, co se s pá-
nem, na kterého strom 
spadl, děje teď a těší mě, 
že už je zdravý.
Také se vždy chodím 
podívat na nový strom 
a kontroluji, jestli je dob-
ře upevněný. Ten letošní 
nespadl, tak sláva.

Alena Pokorná, 
Dlouhá ulice 

Pěkný text 
o stromu

Staroměstské noviny 
č. 12, prosinec 2013

Báseň
V ulici Světlé Karoliny
převrhl jsem si pivo 
světlé na holiny.
Nebyl tam potok ani kříž
ani mistr Neruda.
Jen nebe bylo o dost blíž 
tak snad mě nikdo 
neudá.

Jan Květ

inzerce

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.

Navštivte Včelařskou prodejnu v Křemencově 177/8, která se nachází v budově Českého 
svazu včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

Internetový obchod

Recept na dlouhověkost známý 2400 let:
Nerozčiluj se, pij mléko s medem, pěstuj divadlo, 
gymnastiku a dožiješ se klidného vysokého věku!

Adresa prodejny: 
Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město, 110 00
Telefon: + 420 224 934 344 
E-mail: obchod@vcelarskaprodejna.cz
Provozní doba:
Pondělí 8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h
Úterý    8.30 - 12.30 h, 13 - 17.30 h
Středa   8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h

Čtvrtek 8.30 - 12.30 h, 13 - 18.30 h
Pátek     8.30 - 12.30 h, 13 - 14 h

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

Nabízíme certifi kované včelí produkty 
pouze od prověřených českých dodavatelů:
•medy
•výrobky z medu
•dárková balení medu
•přírodní kosmetiku
•medovinu
•nejširší sortiment včelařských 
   potřeb pro včelaře

www.vcelarskaprodejna.cz ▪ www.vcelpo.cz ▪ www.vcelarskastanice.cz
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

K

Kulturní nástěnka    
LEDEN - ÚNOR

Divadlo - 20. 1. a 27. 1. v 19 h, 14. 2. 
v 19 h - ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY - Ná-
rodní divadlo, Ostrovní 1 - Shakespeare 
v originální režii Martina Čičváka. Více: 
www.narodni-divadlo.cz

Koncert - Čt 23. 1. v 21 h - KAREZA 
- FUNKY THURSDAY - Občanská 
plovárna, Loop Jazz Club (u Čechova 
mostu) - Saxofonista Jan Karez a jeho 
hosté. Více: www.loopjazzclub.cz

Divadlo - Pá  24. 1. v 19. 30 h a čt 
13. 2. v 19.30 h - TETOVÁNÍ - Spolek 
Kašpar, Celetná 17 - Něžná hra o hroz-
ných věcech. Režie Jakub Špalek. www.
divadlovceletne.cz

Hudba - Pá 7. 2. v 21 h - THE KING-
SIZE BOOGIEMEN - Blues Sklep, Lili-
ová 10, Praha 1, tel.: 774 624 677 -  Kon-
cert seskupení drzých, vyzývavých týpků 
hrající blues. Více: www.bluessklep.cz

Výstava - Do 28. 1. - SKUPINOVÁ 
VÝSTAVA - Galerie U Zlatého kohouta, 
Michalská 3 - Obrazy, sochy. A. Frajová, 
B. Hochman, L.Prošková, M. Vinš, V. Žuk
a další. Více: www.guzk.cz
 
Výstava - Do 15. 3. 2014 - TRAMPSKÁ 
ABECEDA - Národopisné muzeum - 
Musaion, Kinského zahrada - Výstava     
o trampingu jako fenoménu dějin 20. sto-
letí. www.nm.cz

U Kašpara herci 
Bluffují

Začátkem ledna měla 
premiéru nová inscena-
ce divadelního spolku 
Kašpar Bluff. „Jsem rád, 
že jsem se mohl pustit do 
režie legendární insce-
nace Divadla Husa na 
provázku podle scénáře 

Borise Hybnera, kterou 
v Brně režíroval Peter 
Scherhaufer,“ řekl reži-
sér pražského představe-
ní Karel Král. V Bluffu 
hrají Eliška Boušková, 
Matouš Ruml, Alena 
Doláková a Šárka Va-
culíková. „Cítím se jako 
František Venclovský, 
když přeplaval La Man-
che: sú tak šťastné,“ svě-
řil se po premiéře Král.

Tim Burton 
k vidění v Praze 

Tim Burton, americký 
režisér (např. fi lm Stři-
horuký Edward) a výtvar-
ník, bude vystavovat od 
28. března do 3. srpna 
v Praze v Domě U Ka-
menného zvonu.  Na vý-
stavě návštěvníci uvidí 
stovky jeho kreseb, ma-
leb, fotografi í, skic a so-
chařských instalací. Vý-
stavu pořádá organizace 
Art Movement společně 
s Galerií hl. města Prahy. 

Bára 
Hrzánová

HEREČKA

Karel 
Král

REŽISÉR, KRITIK

Tim 
Burton
REŽISÉR

Herci si při hraní černé grotesky Bluff užívají i improvizaci.

Radůza koncertuje 
v Bez zábradlí

Nenechte si ujít šťavnatý 
koncert  Radůzy 28. led-
na od 19 hodin. Osobitá 
zpěvačka koncertuje v Di-
vadle Bez zábradlí.

Máj ve Viole 
i v zimě

Herečka Barbora Hr-
zánová opět vystupuje 
ve Viole. 20. ledna od 
20 hodin můžete vidět             
v jejím provedení Má-
chův Máj. V podání Báry 
se prý jedná o strhující 
ohňostroj slov. 
 

Allen přeložen 
na březen

Představení 2x Woody 
Allen v Divadle Bez zá-
bradlí muselo být pro ná-
hlé onemocnění v soubo-
ru zrušeno. Nový termín 
je 18. března. Vstupenky 
zůstávají v platnosti.

Zde muže
být váš
inzerát!

Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Novorocní dárek 
sleva inzerce 20 %

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.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sn tricet

PLATBA 
SMS
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Slavné ženy

Koutek pro chytré hlavy

Franz Kafka: Proměna (XVIII.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Prokurista 

naléhavě promlouvá k broukovi skrze zavřené dveře.

Franz Kafka
(1833 - 1924)
Genius tajemna 
se smyslem pro 
humor

„...Taková roční doba, 
kdy by se nedělaly žádné 
obchody, vůbec neexis-
tuje, pane Samso, nesmí 
existovat.“
„Ale pane prokuristo,“ 
zvolal Řehoř celý bez sebe

a v rozčilení zapomněl na
všechno ostatní, „vždyť 
já hned, okamžitě ote-
vřu. Slabá nevolnost, zá-
vrať mi nedovolily vstát,
ležím teď ještě v posteli. 
Ale teď už jsem zase do-
cela, svěží. Zrovna vstá-
vám z postele...“

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
mohla být větší. Tyto noviny 
seženete na Starém Městě 
například v Akademii věd 
nebo všude ve vesnicích na 
druhé straně řeky.
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Pro líné Ještě línější

Otázka: Na jakém nároží naj-
deme sochu tohoto bradatého 
muže, který něco vysvětluje? 
Nápověda: Běžte Havelskou 
ulicí a dívejte se nahoru.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu
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Minule: U Herzogů (U Medvídků), 
Na Perštýně 5, Staré Město.
Správně: Petr Kalas, Jana Novot-
ná, Jana Skálová, Jiří Rejsek.

www.malostranskenoviny.eu

Výmluvy brouka

Co nového 
za vodou[ [

Spisovatelka ze Starého Města
Karolina Světlá 

Karolina Světlá (1830 - 
1899) se narodila na Sta-
rém Městě, kde prožila 
i své mládí. Byla vycho-
vávána v bohaté pražské 
měšťanské rodině, kde 
se mluvilo převážně ně-
mecky. Vdala se za svého 

učitele češtiny a hudby 
Petra Mužáka. Přátelila 
se s Boženou Němcovou 
a Janem Nerudou. Světlá 
psala zvláště venkovské 
prózy. Napsala např. Ves-
nický román (1867), Kříž 
u potoka (1868)...

Jan 
Neruda, 

ctitel

Sofi e 
Podlipská, 

sestra

Božena 
Němcová, 
kamarádka

inzerce

Sudoku pro  
nenáročné

NÁVOD: Součet v kaž-
dém řádku a sloupci je 6.

1
2
1

3
2

3

3
1
2

3
3

3

2
2
1

Příště: Řehoř konečně 
promluví, ale jak se z toho, 
chudák, vysouká? Čeká ho 
padák nebo vitrína?

inzerce

PRO LÍNÉ        LÍNĚJŠÍ

inzerce

Vlastním jménem 
Johana Rottová
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INZERCE STARÉ MESTO POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište SMS: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. SMS pošlete na 

tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Masáže Patzak. Ce-
lostními masážemi a do-
tekovou terapií odstraňuji 
bolesti svalů a kloubů, ale 
i jiné nepříjemné pocity. 
Docházím také do bytů. 
Václav Patzak, Havelská 
12. Tel.: 725 773 290.
●Osobní řidič - instruk-
tor autoškoly vás odveze 
svým autem nebo vaším 
autem po celé ČR např. 
do lázní, na chatu, na vý-
let atd. Tel.: 604 678 230.
●Účetnictví. Komplet-
ní zpracování a vedení.  

Mzdy, vedení daňové evi-
dence. Zastupování na 
úřadech. Vladislav Ka-
dubec, mail: v.kadubec@
email.cz, tel.: 775 654 906.
●Včelpo. Tradiční české 
včelí produky a včelařské 
potřeby přímo v cent-
ru Prahy, Křemencova 
177/8. Webové stránky: 
www.vcelarskaprodejna.cz
●YOGAPLANET. Stu-
dio jógy a pilates clinic 
pro dospělé a jógy pro 
děti. S tímto inzerátem 
sleva 50 % na první lekci.   

Rezervace nutná. Uhelný 
trh 9, www.yogaplanet.cz
●Malíř z Malé Strany 
nabízí malířské a lakýr-
nické  práce. Pro Ma-
lostraňáky novoroční 
sleva 10 %. E-mail: hon-
za-malir@seznam.cz, tel.: 
774 007 145.
●Kareza - Funky 
Thursday. Nenechte si 
ujít koncert 23. 1. od 21 
hodin v Občanské plo-
várně - Loop Jazz Clubu 
(u Čechova mostu, na-
proti Právnické fakulty).

Tel.: 775 002 020                         E-mail: perlyzlasky@gmail.com

Kdo do konce ledna 
2014 pošle do redakce 
nejsympatičtější svateb-
ní fotografi i, vyhraje ori-
ginální dárkový set s pra-
vou perlou od fi rmy      
perlyzlasky.cz. Překvapte a budete překvapeni! 

Soutěž Staroměstských         
novin a fi rmy perlyzlasky.cz    
o pravou perlu

Fotky posílejte na e-mail: 
redakce@staromestskenoviny.eu. 
Pro více info volejte: 777 556 578.

Praha - Brno a zpět
Pohodlně, bezpečně, spolehlivě 

za 3000 Kč, vozem vyšší 
střední třídy. Pro stálé zákazníky 
možná sleva, věrnostní bonusy, 

dárkové certifi káty. 

Volejte: 
777 122 009



Příští číslo vyjde
15. února

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Café 

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

Vladimír Komárek
Předseda Otužilecké unie

Za to, že na 
Tři krále vydržel 
ve vodě, přes-
tože měla zá-
vratné tři stupně 
nad nulou.

Víte o někom , kdo si zaslouží 
Modré okénko? Napište na 

adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu
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30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

„Vždy v nich najdeme 
tipy na svěží kulturu.“ 

Lucia Bauer 
(personální manažerka) 

se synem Samuelem
inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
staromestskenoviny.eu

LABUŤ ČERNÁ
Viděna u Karlova mostu, 
velmi vzácná. Původem 

z Austrálie. Bílá mláďata. 
Foto: Petr Jahelka

Zvířata 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

- Politik: „Sněhuláčku, stejně jako mé sebevědomí pod správným 
slunečníčkem nikdy neroztaješ...“

Vojta 
Náprstek

Veselé 
předjaří přeje 

Vojta

Sloupek Václava Koubka
HARMONIKÁŘ 
Václav Koubek si rád 
žije na Starém Městě 
Na Můstku. 
Jak sám říká, odjíždí, 
jen když musí a když 
už musí, tak musí.
Teď píše pro STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY 
na pokračování 
povídky, které velmi 
rádi uveřejňujeme. 

„...Když bude problém, 
zavoláte mne a já ho 
nastavím. Vše je tu říze-
no počítačem, je to totiž 
polorobot, takže 
ho zvládne ob-
sluhovat i blbec. 
Pochopil jste mě, 
jo?“ Dodal ještě 
a svařil dvě pouz-
dra, aby nechal 
mne, blbce, s inteligen-
tem samotného.
Nade mnou u stropu po-
jížděly na lince zavěše-
ny karosérie aut a mířily 
z lakovny kamsi do sušič-
ky. Práce to byla fešná, 
spolužáci vpravo nosili 

těžké dveře, spolužáci 
vlevo dýchali plyny z au-
togenu, jiní se u pásu ani 
neposadili. Sklopil jsem si 

stoleček, napíchl 
na dvířka robota 
noviny, vyplnil 
filcovkou podestu 
na židli, z batohu 
vyjmul rádijko 
a za čtení novin 

a poslechu hudby jsem 
vsedě svařil první pouz-
dro. 
Už u pátého pouzdra jsem 
ale dostal chuť na kávu, 
a tak jsem klepeta odložil 
a šel na zaslouženou... 

Pokračování příště

Seriál

vÁclav 
koubek

 www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

autorskÉ 
knihy a cd 
na dobÍrku

Mrtvej (III.)
Zde muže 
být váš 
inzerát

Tel. č.: 777 556 578
e-mail: inzerce@

staromestskenoviny.eu

Vytvoříme 
vám ho 
zdarma!

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na re-
cepci, tel. 221 403 111. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  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. Antikvariát Ztichlá klika, 
Betlémská ul. 10 - 14. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Restau-
race U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. Pizzerie Ruganti-
no, Dušní 4.   Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café 
NONA, Nová scéna ND,  Národní 4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24. 
U Rudolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Cof-
fee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Restaurace Gur-
mán Flint, Křižovnická 12. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, Re-
voluční 22. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. 
Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská 
1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Magic Planet, So-
fi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Restaurace 
a bar Bílkova 13, Bílkova 13. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 
4. Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny 
Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Mungobar, Kamzíková 8. Café 
Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 
177/8. Malostranská beseda, Malostranské nám. 21. Plovoucí kancelář Praž-
ské paroplavby - Prague Boats u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. 
Info kancelář P 1, Malostranské nám. 22. MČ Praha 1, Informační centrum, 
Vodičkova 18. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace 
Trilobit, Palackého 15.

odběrních míst47

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

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

místem? Chcete se stát odběrním 

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

TIRÁŽ: Staroměstské noviny č. 1 / leden 2014 / V. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. 
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Petr Havlíček. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@
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Sarajevská 16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky.


