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Pravdivý příběh slepého Tomáše

Kamelot SN Tomáš Levý

taroměstským novi-
nám se přihlásil pan 
Tomáš Levý (54) a po- 

žádal o pomoc. Někteří lidé 
ze Starého Města si prý mys-
lí, že vidí, ale on už sedm 
let rozezná jen světlo a tmu. 
„Například otec Vasil roz-
hlásil, že slepotu jen hraju, 

abych vzbudil soucit. Prý 
aby mi lidé z kostela pře-
stali dávat almužnu,“ po-
stěžoval si slepec.
Pan Tomáš pak ukázal re-
dakci lékařské zprávy.  Jed- 
noznačně z nich vyplývá, 
že je opravdu slepý a bez 
naděje na vyléčení.

„Na levé oko nevidím od 
narození, zrak v pravém 
oku mi vzal zelený zákal 
před sedmi lety,“ vysvětlu-
je. Staroměstské noviny mu 
okamžitě nabídly práci. Pan 
Tomáš bude kamelotem no-
vin a vše, co utrží, si může 
ponechat. Pokrač. na str. 5

S

Proč jde orloj napřed?

Ručička se sluncem je výrazným bodem na ciferníku. Ukazuje, ehm, babylónský čas.  

taroměstský orloj se 
každý týden předběh-
ne nebo opozdí až o tři 

vteřiny. Za rok to dělá od-
chylku skoro tři minuty. 
„Je to dáno teplotou vzdu-
chu a kvalitou maziva,“ 
řekl Staroměstským novi-
nám orlojník Petr Skála. 
„Orloj seřizujeme každý 
týden, takže i na konci ro-
ku je odchylka minimál-
ní. Když si uvědomíme, 
jak starý je to stroj, jde  
o obdivuhodný výsledek.“ 
Orloj nemá minutovou ani 
vteřinovou ručičku. Je ří-
zen tzv. Božkovým chro-
nometrem z roku 1865. 
O OrlOji též na str. 6 a 7.

S
Tři minuty 

za rok

„Vždyt́  on vidí! Jen to hraje!” volají na něj na ulicích

Dívky ze str. 3

Řádková 
inzerce 
SMS 
za 30 Kč 
na str. 11

Pošlete SMS v ceně

30 korun
jako dobrovolnou 

platbu za tyto noviny.

Obratem Vám přijde děkovná potvrzující sms. 
Cena SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje firma ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Návod:  Naťukejte do mobilu
 tuto SMS: SN mezera tricet 

a pošlete ji na tel. č. 902 11 20

Pište si tyto 
noviny sami!

Výzva šéfredaktora čtenářům:

redakce@staromestskenoviny.eu
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Petr Skála, 
orlojník 
Staroměst. 
orloje
Na pár dní si 
udělám čas 
na výlet po 
Čechách  
s manželkou  
a stanem.

Anketa: Kam pojedete na dovolenou?

Marcela 
košanová, 
čarodějka 
a kartářka
Plním si 
sen. Jedu do 
Skotska, kde 
budu hledat 
megalitické 
památky.

Tomio 
Okamura, 
tisk. mluvčí 
cestovek 
V teplých 
krajích si 
odpočinu až 
v zimě. V létě 
tady mám 
nejvíc práce.

Jiřina 
Pavlíková, 
restaurace 
U Zlatého lva
Pojedu na Má-
cháč a tam si  
s láskou přečtu 
knihu: Mnich, 
který prodal 
své ferrari.  

Vážená paní 
Smrt ze 
Staroměst. 
orloje
To je velmi za-
jímavá otázka. 
Zeptejte se mě 
ještě jednou  
a vezmu vás  
s sebou.

Počasí  výhled

24+
čERVEn chystá pařáky 
a přeháňky jako za starých 
časů, kdy v dáli nedýmala 
islandská sopka. 

DESET metrů od rybáře, 
číhajícího dne 21. 5. na 
kapry u Mánesova mostu, 
dopadl trám z nákladu vr-
tulníku. Více podrobností 
na této straně nahoře.

10

   Úvodník

Jak číst čas 
na orloji
a začátku byla upřímná 
snaha proniknout do 
tajemství ciferníku or-

loje a vytvořit manuál, podle 
kterého by i naprostý laik 
poznal aspoň to, kolik je 
vlastně hodin.
Jak jsem tak rozkrýval 
vrstvu a prodíral se hlouběji  
a hlouběji, skrze šermířské 
souboje s rafijemi, labyrinty 
babylónského času, němé 
doby, kdy nebyl žádný Ko-
hout, natož Smrt, prokopal 
jsem se až na dno Staro-
městské radnice, kde v minu- 
lém století našli dělníci v hla-
domorně kostru ženy měřící 
přes dva metry s vymknu-
tou čelistí, jak, nešťastnice, 
lapala po dechu, protože ji, 
zřejmě co by čarodějnici, 
pohřbili zaživa.
Už podle délky předchozí 
věty jste určitě poznali, že to 
nebyla snadná cesta. 
Jisté je jen to, že na pocho-
pení záhad orloje není čas. 

N

Televizní tip 

JeJí hŘích (1939). Zita 
Kabátová v příběhu o lásce 
k nepravému muži. Neděle
27. 6. v 14:45 h na ČT1.

Číslo měsíce

Stínadla se bouří: Kdo 
nám tu krade ceduli?
Haštalské nám. - Uliční 
tabule ulice Ve Stínadlech 
se ztratila, policie po pa-
chateli pátrá. Za více než 
dva roky,  co tam visí, tak 

zmizela už nejméně čtyři-
krát, přestože byla připev-
něna speciálními šrouby. 
Oblast byla předobrazem 
Stínadel z Rychlých šípů. 

Hasiči: Povodeň? To 
je voda na náš mlýn!
Žofín - Dobrovolní hasi-
či Prahy 1 jsou ve střehu, 
i když to vypadá, že letos 
už povodně nebudou. Tré-
novali na Žofíně stavění 

protipovodňových zábran 
a zvládli to na jedničku. 
Mají novou klubovnu  
v Kozí ulici (SN informo-
valy v min. čísle). 

na TOTO místo nebylo třeba pořádat sbírku.

Dopisy čtenářu

redakce@staromestskenoviny.eu
www.staromestskenoviny.eu

Dojemný příběh Mariánského sloupu
Vážená redakce,
právě jsem dočetla kni-
hu Cesta kamene od so-
chaře Petra Váni a jsem 
dojatá. Je to nádherný 
příběh o člověku, který 
tvoří nový Mariánský 
sloup. Bydlím v Dlou-
hé  a denně přes Staro-
městské náměstí cho-
dím. Vím o značce na 

místě, kde sloup stával, 
než byl stržen opilým 
davem. Bylo by možné 
se s panem Váňou set-
kat? Děkuji.

Jana Krátková, 
Dlouhá ul.

Odpověď: Pokusíme se
to zařídit. Pan Váňa nyní 
pracuje na schránce 
sloupu u Dobřichovic.

??

Staňte se 
sponzorem 

těchto novin
Přispějte na to, aby 

tyto noviny mohly být 
zadarmo. 

Číslo veřejného účtu:
5278670001 / 5500

K nahlédnutí na www. 
malostranskenoviny.eu

Více info na telefonu:
777-556-578

Ondřej 
Höppner, 
šéfredaktor

Zlatá ulice už 
je pruchozí

Tip 
čtenáře
StaromeStSke}noviny

...první veřejné záchodky  
byly otevřeny v Londýně 
roku 1852. Gratulujeme.

Víte, že...

Vrtulníku upadla kláda, 
minula rybáře jen o fous
Vltava - Vrtulníku pře-
pravující stavební ma-
teriál z tunelu Blanka se 
dne 21. 5. uvolnila kláda 
a dopadla vedle rybáře.
Muž se sice lekl, ale pak 
sám plouvoucí trám odtá-
hl po vodě ke břehu u Če-
chova mostu. 
Policie se ihned obráti-
la na Úřad pro civilní le-
tectví a Ústav pro zjišťo-

vání příčin leteckých ne-
hod, které nařídily ukon-
čení práce vrtulníku a za-
hájily vyšetřování.

kláDa měřila dva metry, nikomu se nic nestalo.

Dramatické okamžiky u Mánesova mostu

loni se vysmekla vr-
tulníku nad karlovým 
mostem část klimati-
zační jednotky a do-
padla jen pár metrů od 
mostu proti proudu.

Kdy to upadlo dříve
Místo pádu 

klády

Místo 
výlovu

Záchody pro 
milovníky opery
Nábřeží - Série nových ve-
řejných záchodků má být 
otevřena na pražském ná-
břeží. Perlou mezi nimi bu-
dou toalety pod Národním 
divadlem. Při troše štěstí prý 
bude možné zaslechnout 
některé hlasitější árie. 

Anenské náměstí a Lili-
ovou ulici propojuje nově 
otevřená Zlatá ulice. Dne 
9. 6. ji otevřel starosta Fi-
lip Dvořák a požehnal ar-
cibiskup Dominik Duka.
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Obecné informace: tel. 1180. 
Policie: tel. 158. Záchranná 
služba: tel. 155. Hasiči: tel. 
150. Městská policie Praha: 
tel. 156.  Policie čR (Staré Měs-
to): tel. 974 851 220, Bartolo-
mějská 14. Staronová synago-
ga: tel. 221 711 511, Červená.

Důležitá 
telefonní 
čísla

Jak paní Miklíková chytila zloděje

Paní Hana Miklíková (73) ukazuje na místo činu. Vedle ní pózuje labradorka Golda. 

Nové zprávy ze 
Starého Města

Národní bez 
tramvají

Národní třída - Tramvaje 
nebudou kvůli opravám 
kolejí jezdit na Národní 
a ve Spálené do 31. října. 
Provoz stanice metra ne-
bude přerušen. Oprava je 
plánována na 51 dní. 

Předplatné 
Staroměstských novin

redakce@staromestskenoviny.eu
240 Kč za celý rok

yla sobota půl sed-
mé ráno, vypečená 
partička si přivstala. 

Zajímal ji stánek s občer-
stvením na Kozím plác-
ku a hlavně to, co bylo 
uvnitř.
„To víte, jsem stará bába, 
co nemůže spát,“ vyprá-
ví paní Hana Miklíková 
(73), která na Kozí plá-
cek vidí z okna.
„Byli to tři kluci a jedna 
dívka. Od začátku mi byli 
podezřelí. Kromě nich 
na  náměstí nikdo nebyl. 
Pak začala ta dívka vyla-
movat u toho stánku zá-
mek,“ říká paní Miklíko-
vá, která před dvěma lety 
podobně zabránila kráde-
ži okapů.
„Zatímco dívka páčila 
zámek, jeden z chlapců 
odešel za roh. Hned mě 
napadlo, že tam mají při-
stavené auto na lup.“
Dívka stánek otevře-
la a spolu se zbývající-
mi dvěma chlapci vlezla 
dovnitř. To už měla paní 
Miklíková telefon v ruce.  

Když se pak partička vy-
nořila ze stánku s ko-
šem v ruce, zavolala sta-
tečná důchodkyně poli-
cii, vzala svého psa Gol-
du a vyrazila na ulici. Je-
jího zásahu naštěstí neby-

lo třeba, protože když vy-
šla před dům, policie už 
byla na místě. Chytla po-
berty právě v okamžiku, 
kdy vytahovali ze stánku 
pípu. Případ se odehrál 
krátce po Velikonocích.

kEJklíři z italské Verony, kteří kolem roku 1910 za-
vítali na Staré Město předvést něco ze svého umění.

Statečná důchodkyně z Kozího plácku zabránila krádeži pípy
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Inzertní sleva 50%

StaromeStSke 
noviny

S radostí oznamujeme, že inzertní plocha ve  
Staroměstských novinách je u příležitosti oslav 
2. vydání Staroměstských novin o 50 % levnější. 
Například toto oznámení (76 x 66,5 mm) je  
k mání za pouhých 1 500 korun místo běžných  
tří tisíc. Nabídka platí pouze do 1. července 2010. 
Více info na adrese www.staromestskenoviny.eu.

Mimořádná nabídka platí do 1. července 2010 

Tel. 777 556 578, inzerce@staromestskenoviny.eu

Fešandy ze strany 3StaromeStSkenoviny

Čestné 
uznání
StaromeStSke}

noviny

nám podobné příběhy 
odvahy, bdělosti a štěstí.  
Adresa: redakce@staro-
mestskenoviny.eu

Posílejte??

Nové, červe-
nější hřiště

Františkánská zahrada -  
Rozšířené dětské hřiště by- 
lo otevřeno na Den dětí ve 
Františkánské zahradě. Dro- 
botina tak má nové osvět-
lení, pítko, lavičky, vínově 
červenou pryž a kamery.
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MiSTR Jan Hus už ví, jak se hasí chyby v obraně.

...jsme jedinou zemí na 
světě, která se účastní 
tohoto globálního promí-
tání, aniž by tam měla na 
šampionátu tým.

Víte, že...

Jan Hus v první řadě na MS v kopané
ražané a návštěvníci 
české metropole mo-
hou od 11. června do 

11. července sledovat na 
Staroměstském náměs-
tí přenosy z jihoafrického 
šampionátu. 
Vedle sochy Jana Husa 
je namontována obří ob-
razovka o velikosti 7 x 5 
metrů, na vymezené ploše 
6000 metrů čtverečních se 
může natěsnat až dvanáct 
tisíc příznivců. 

Češi na MS nehrají (Slo-
vinci byli lepší), ale pěkné 
mecheche čeká Slováky, 
Němce nebo Angličany. 
Před každým zápasem hra-
je kapela z jejich země. 

Mistrovství světa ve fotbale v trojúhleníku: Hus, orloj a Mikuláš

Otázky posílejte na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

Kdy opraví Myslíkovu ulici?
Dopisy čtenářu & odpovědi?

Vážená redakce,
kolem Spálené ulice to už 
vypadá jako ve spálené 
zemi. Vedle metra Národ-
ní třída prý má stát mra-
kodrap, díra v zemi už je 
tam nejmíň rok. Teď se  
k tomu přidala Myslíko-
va. Praha připomíná Ber-
lín po válce. Kdy to bude 
konečně hotové? 

inzerce

Místní  
figurky

StaromeStSke

noviny

PoSílejte do re-
dakce fotky místních 
figurek, postřehy, snímky 
Prahy, nebo obrázky svých  
drahých spoluobčanů.
e-mail: redakce@staro-
mestskenoviny.eu nebo 
mobilem: SN (mezera) 
FOTO na tel.: 695 447 774.

inzerce

Nové zprávy ze 
Starého Města

Přibil si ruku 
ke stromu

Loretánské nám. - Ruku 
ke stromu si přibil dne 
27. 6. cizinec, údajně bo- 
jující proti rasismu. Ošet-
řili ho ve vinohradské ne-
mocnici. Je obviněn z poš- 
kozování zeleně.

?
Otázka z minulého čísla:
Čtenář F.D. se ptal, co 
dělá bagr u Prašné brány 
a kdy už odjede.
Odpověď: Bagr poslala 
Technická správa komu-
nikací. Šlo o opravy pří-
pojky kanalizace. Před 
bankou se po dešti vy-
tvářela velká kaluž (deš-
ťová voda neodtékala).

Alexandr Koráb,  
kancelář starosty
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Mariánský 
sloup se vrací
Starom. nám. - Na pod-
poru návratu Mariánského 
sloupu bylo vybráno již 
10 tisíc podpisů. Na díle 
pracuje sochař Petr Váňa, 
nyní dokončuje sanktuář. 
Sloup strhli roku 1918.  

Zveme Vás na hostinu 
v prvorepublikovém stylu

Nabízíme jídlo podle receptur našich prababiček.
Nejraději pečeme kance, zvěřinu, jehněčí, králíky a pstruhy.

Oslavte u nás cokoliv. Vaříme s láskou a zdravě.
 Otevřeno: Denně od 12 do 24 hodin

Prašná 
brána

Babinec

Adresa: Petrská 12 (přímo u Petrské věže), Praha 1. Telefon: 224829014 
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Staroměstské servírky

Servírka iveta z italské restaurace Pizzeria 
Donna na Starém Městě. V pravé ruce drží velkou 
sklenici čerstvě namleté kávy. Adresa: Veleslavíno-
va 10, telefon: 222 321 937. Poslal fanoušek Renda.    

Miss 
pípa

StaromeStSke}
noviny

Vyfoť na mobil tajně svou  
servírku a pošli její fotku!

 (Cena MMS: jako běžná MMS. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.)

Vzorové znění MMS: Sn foto a pak nějaký text ve kterém 
uvěďte jméno servírky a místo. MMS pak  pošlete na telefonní 
číslo 605 447 774. (Začátek musí být vždy Sn foto miss pipa.)

nebo na e-mail: staromestskenoviny.eu

Pravdivý příběh 
slepého Tomáše
Jak se stal pan Tomáš Levý ka-
melotem Staroměstských novin

Pokračování ze strany 1: 
Pan Tomáš Levý je na 
Starém Městě známou fi-
gurkou. Ještě než oslepl, 
proslul  hlídáním parko-
viště před magistrátem na 
Mariánském náměstí.
„Štvalo mě, jak se kradou 
auta, tak jsem se nabídl, 
že pomohu,“ vypráví.
V letech 1997-9 chytil 15 
zlodějů aut a zabránil tak 
mnohamilionové škodě.
Teď je na podpoře, bere 
něco málo přes 3 tisíce 
korun měsíčně a nevidí.
„Předtím, když jsem ješ-
tě viděl, jsem se živil jako 
číšník. Nejprve v Radio-
paláci, pak v hospodě 
Split ve Štěpánské jako 
vedoucí,“ vzpomíná pan 
Tomáš, který bydlel dlou-
há léta v Karlově ulici.
Má pět sester a tři bratry. 
Žil 35 let s družkou,  
s níž mají syna (žijícího 
v Chicagu) a dceru, která 

je lékařka. Dříve prý měl 
peněz dost, ale teď tře 
bídu s nouzí. Je odkázán 
na pomoc druhých, proto 
měl velkou radost z nové 
práce kamelota pro SN.  

Pan Tomáš Levý s holí

Stalo se 
před 100 lety

Pražský denník 1. 7. 1910 -
Ve sklepě domu č. 76 v Mi- 
kulášské ulici na Starém 
Městě nalezena byla třia-
dvacetiletá Gisela, dcera 
zdejšího obchodníka. Ne- 
šťastné děvče střelilo se 
ranou z revolveru, přímo 
do srdce vedenou. Byla 
okamžitě mrtva. Chuděra 
zanechala po sobě obsáh- 
lý dopis na rozloučenou  
z něhož vyplývá, že zabi-
la se z nešťastné lásky.

Racek chechtavý
Za Rudolfa II. byly  

v Praze dva kusy, dnes 
asi dva tisíce. Žere 

žížaly, hmyz a rohlíky. 

Staroměstský 
atlas zvířat

inzerce

HiSTORiZuJící italský kávovar doby Belle Époque, secese, ze 
kterého káva chutná kromobyčejně dobře.

uzeum Karlova mostu 
najdete v původních 
barokních prostorách 
kláštera Rytířského řá-

du Křižovníků s červenou hvěz-
dou. Tento jediný ryze český řád 
založila v první polovině 13. sto-
letí česká světice Anežka. 
Ve druhé polovině téhož století 
pro Křižovníky u cisterciáckých 
architektů objednala novostav-
bu kostela a kláštera se špitálem  
u paty prvního kamenného mostu 
v Praze – mostu Juditina.
Staňte se na několik málo minut 
archeology a objevte u nás v mu-
zeu původní zbytky gotické stav-
by kostela a základy románského 
Juditina mostu. 
Navštivte osobně středověk a pro- 
jděte se dobovou stavební hutí 
s originálními nástroji. Poznejte 
stovky a stovky let starý způsob 
stavby kamenných mostů. 
Nespokojte se s kopiemi na mos-
tě, chtějte raději poznat jejich ori-

ginály. PŘIJĎTE DO MUZEA 
KARLOVA MOSTU.
 

ávštěvu muzea Vám 
zpříjemní stylová ka-
várna, zasvěcená Janu 
Nepomuckému. Pat-

ron českého království a Karlo-
va mostu nad Vámi bude trpělivě 
bdít a Vy u kávy, z pohodlí starých 
čalouněných křesel, budete na pů-
vodních grafických listech pozná-
vat tvář staré Prahy. 
Po výtečné kávě, připravené z his-
torického kávovaru, Vám obsluha 
v dobovém šatu nabídne Elixír sv. 
Jana Nepomuckého, který v minu-
losti těšil chuťové buňky cisterci-
áckých mnichů. Je totiž vyroben 
podle jejich tajné středověké re-
ceptury.

Muzeum Karlova mostu 
zve na kávu podle tajné 
středověké receptury 
Navštivte do konce července Muzeum Karlova mostu a ochut-
nejte kávu italských gondoliérů, ke které dostanete elixír sv. 
Jana Nepomuckého a vstupenku do expozice muzea zdarma.

VYSVĚTliVkY kE káVOVaRu: 1) Svatojánská konvice, 2) Dáv-
kovač vody, 3) Mosazné tělo kávovaru, 4) Perforace pro odcházejí-
cí páru, 5) Římský imperiální orel, 6) Sv. Jan Nepomucký 

Muzeum Karlova mostu i kavárna 
jsou pro Vás otevřeny každý den 
na Křižovnickém náměstí č.p. 3  
v době od 10 do 20 h.

1

4

5

3

2

6
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Největší tajemství orloje: Kolik je vlastně hodin?
Manuál pro začátečníky - Když se chcete blýsknout před návštěvou z venkova

řijede návštěva třeba 
z Brna, jde se podívat 
na orloj a váš host se 
ptá: „Tož dobrá, ale 
kolik vlastně je?“ 
Nechme stranou opi-
čárny jako jsou Smrt, 

svatí, Kohout, nebo 
zvířetník. Nás zajímá 
astroláb, srdce orloje. 
A to je první důležitý 
bod našeho manuálu: 
velký horní ciferník 
s různými klikiháky, 

křivkami, kruhy a ru- 
čičkami. Astroláb. 
Když si to zaklínadlo 
zapamatujete, pak vám 
 možná uvěří, že tomu 
aspoň trochu rozumí-
te. Astroláb. 

TOTO JE aSTROláb. Hlavní zázrak orlo-
je. Pro jeho pochopení je třeba si uvědomit, 
jak staří čechové vnímali čas: Důležitější 
než minutová (natož vteřinová) ručička bylo, 
jestli je právě jaro, léto, podzim nebo zima. 
Vlastně i hodinová ručička (ta se zlatou ru-
kou) byla podružná, spíše šlo o to, jestli už 
slunce zapadlo nebo vyšlo. Ciferník měl 24 
čísel, první hodina odbila po západu slunce.

když orloj (zpočátku jen hodiny) v roce 
1410 znikl, vládl v Čechách Václav IV., chodil 
tajně mezi lid a zhusta se nebál ani převleku 
za selku.  Mistr Jan Hus řešil v nedaleké Bet-
lémské kapli odpustky, Jan Nepomucký byl 
vyloven před takřka 20 lety. Karlův most stál už 
osm let, ale bez soch. Poprvé ženatý loupež-
ník Jan Žižka (tehdy 50letý) morduje pocestné 
po lesích a zvažuje cestu do Polska. 

kolem vzniku orloje panují různé legendy,
takřka jistě není jeho autorem „slepý mlá-
denec“ mistr Hanuš, ale matematik Mikuláš  
z Kadaně. Pověst o slepém mládenci se vy-
práví skoro o všech orlojích v Evropě. 
S orlojem je spojováno mnoho tajných bratr- 
stev (Božího těla), nauk, kleteb a proroctví.  
Prý odměřuje apokalypsu seslanou bohem 
(ďáblem) za to, že člověk spoutal čas.

Zajímá nás jen 
tento ciferník...

... a ještě tato 
zlatá ručička

Bacha, jsou tu 
dvě dvanáctky
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Kronika 
Starého Města
Výročí tento měsíc

Řád Křižovníku 
s červenou hvězdou

20. června roku 1255 
král Václav I. a jeho se-
stra sv. Anežka Česká 
založili u dnešního Kar- 
lova mostu v Praze špitál 
řádu Křižovníků s čer-
venou hvězdou.

JUDr. Franz Kafka

Narozen 3. července 1883 
v Praze. Pražský spisovatel 
židovského původu, jeden 
z literárně nejvlivnějších  
a nejoceňovanějších spi- 
sovatelů 20. století.  
Zemřel 3. června  1924.

Jiří Voskovec

Narodil se 19. června.
Český herec, spisovatel  
a textař. Tvořil s Janem 
Werichem a Jaroslavem 
Ježkem. Hrál v Osvo-
bozeném divadle. Zemřel 
4. července 1981.

Pošlete esemesku v ceně

30 Kč
Jako dobrovol. platbu za tyto noviny.  
SMS ve tvaru: Sn mezera TRicET 

a pošlete na tel. č. 902 11 30. 
Obratem obdržíte děkovnou potvrzující sms. Cena je vč. DPH. 
Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, info: 776 999 199.

Největší tajemství orloje: Kolik je vlastně hodin?
Manuál pro začátečníky - Když se chcete blýsknout před návštěvou z venkova

o by jeden neřekl, co 
všechno astroláb ukazuje. 
Je toho přehršel.
Můžeme z něj vyčíst, ko- 
lik je hodin staročeského 
času, kolik je hodin ne-
stejných, německých, ba-
bylónských nebo též tem-
porálních a kolik je hodin 
času hvězdného. Můžeme 
zjistit, v jakém znamení 

hvězdné oblohy se na-
chází Slunce, v kolik ho-
din toho dne vycházelo 
a v kolik zapadne, které 
znamení právě vychází, 
které kulminuje a které 
zapadá. 
Dozvíme se, která je roční 
doba, jak je daleko do slu-
novratu nebo rovnoden-
nosti. Poznáme znamení, 

v němž se nachází Měsíc, 
v jaké je čtvrti, jak je dale-
ko do úplňku nebo nové-
ho měsíce, v kolik hodin 
Měsíc vychází a v kolik 
zapadá. Je toho hodně, co 
nám může astroláb nabíd-
nout, a to jsme ještě neby-
li uvnitř.
Nám ale postačí, když 
stihneme vlak do Brna.

Čas prozradí laikovi zlatá ruka a ciferník s římskými číslicemi 
Když chceme vědět, kolik 
je na orloji hodin, všímej-
me si jen rafije se zlatou ru-
kou. Je to jako velká ručička  
u normálních hodin. Cifer-
ník nás zajímá jen ten s řím-
skými číslicemi (tzv. němec-

ký čas). Pozor! není dokola 
po dvanácti, ale dokola 12 + 
12. Nenechme se ale zmást 
povědomými číslicemi ve 
vnějším ciferníku. Jde o tzv. 
staročeský čas, který je 24 
hodin dokola. Počítá se od 

západu slunce (takže napří-
klad v osm večer je jedna, 
tedy první hodina a půlnoc 
ve tři). Orloj odbíjel podle 
staročeského času (ejhle!) až 
do roku 1945, kdy ho zasta-
vil granát.

na obrázku vlevo 
jsou přesně čtyři 
odpoledne. Na bu- 
díku vpravo je de-
set hodin, dvanáct 
minut.
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K Kulturní pruvodce: 
hudba, divadlo, výstavy
od 15. června
do 15. července

Posílejte kulturní tipy
na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

Výstava - Až do 30. 6. - DR. JIŘÍ KUČERA: VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ - Kávovarna, pasáž Lucerna (naproti 
vstupu do velkého sálu), Praha 1 -  Výstava unikát-
ních fotografií Karlova mostu a okolí.

Výstava - Až do 30. 6. - PETR HEROLD: ILU-
STRACE Z KNIŽNÍ EDICE DĚSNÉ ČESKÉ DĚJINY 
- Divadlo Na Prádle, galerie, Besední 3, Praha 1 - 
Texty k ilustracím Martin Pitro.

Film - dokument - Út 15. a so 26. 6. v 20 h - KATKA 
- Rock Café, Národní 20, Praha 1, tel.: 224933947 
- Film Heleny Třeštíkové mapující 14 let v životě 
mladé narkomanky.

Divadlo - Loď Tajemství bratří Formanů - St 16. 6., 
st 7. a čt 8. 7. v 20. 30 h - PŘÍLIŠ SKROMNÝ NICK 
CARTER - Kotviště mezi Palackého a Železničním 
mostem - Divadlo AQUALUNG.

Divadlo - St 23. 6. v 19 h - KOMPLIC -  Divadlo 
Na zábradlí, Anenské nám. 5, tel.: 222868868 - 
Detektivka Friedricha Dürrenmatta o vše prorůsta-
jící korupci. Kdo umře, ten už nespolupracuje.

Divadlo - Po 21. 6. v 19.30 h - BABIČKA SE 
VRACÍ - Studio Ypsilon, Spálená 16, Praha 1, tel.: 
224947119 - Babička Boženy Němcové, vysněná  
a taky trochu skutečná. Režie: Arnošt Goldflam.  

balet - dětem - So 26. 6. v 14 h  a v 18 h - 
ZLATOVLÁSKA -  Stavovské divadlo, Ovocný trh, 
tel.: 224 901 448 - Režie: Ondřej Havelka. Hudba: 
Václav Franz. Choreografie: Jan Kodet.

Divadlo - Čt 17. 6. v 19 h - TANČÍRNA -  Divadlo 
Radka Brzobohatého, Opletalova 5/7 (pasáž ČTK), 
Praha 1, tel.: 224 229 445 -  Taneční kavárna. Hrají: 
R. Brzobohatý, J. Révai a další.

Divadlo - Čt 17. a ne 27. 6. v 19.30 h - JAN 
SCHMID/JAN KOLÁŘ: T.G.M. - Studio Ypsilon, 
Spálená 16, tel.: 224947119 - T.G.M. aneb Masaryk 
mezi minulostí a dneškem. Režie: J. Schmid. 

Divadlo - So 19. 6. v 19. 30 h - MOJE STRAŠIDLO 
- Činoherní klub, Ve Smečkách 26, tel.: 296 222 
123 - Příběh o lásce a nenávisti až za hrob. Hrají B. 
Bohdanová a S. Zindulka. Režie: M. Čičvák.  

Divadlo - So 19. až po 21. a čt 24. až út 29. 6. v 19. 
30 h - ROZMARNÉ LÉTO - Spolek Kašpar, Celetná 
17, Praha 1, tel.: 222 326 843 - Letní speciál spolku 
Kašpar. Komedie o létu, které je tak trochu zvláštní. 

Hudba - Po 21. 6. a po 19. 7. v 21 h - ORIGINÁLNÍ 
PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR - Blues 
Sklep, Liliová 10, tel.: 774 624 677 - Raný 
americký jazz, blues a taneční hudba 20. let. 

Divadlo - Čt 17. 6. v 19. 30 h - RO-
DINNÁ SLAVNOST - Činoherní klub, 
Ve Smečkách 26, Praha 1, tel.: 296 222 
123 - Téma odkrývání tabuizovaných 
prohřešků minulosti, jež náhle nemi-
losrdně odhalí přítomnost. Režie: 
Martin Čičvák.

Rodinná slavnost

křest knihy - Po 21. 6. v 17.30 h - 
LADISLAV KARPIANUS: KRYŠTOFŮV 
VZDUŠNÝ ZÁMEK - Minor, Vodičkova 
6, Malá scéna, tel.: 222 231 351 - 
Vstupte spolu s Kryštofem do světa 
snů, ve kterém můžete stvořit cokoliv 
se vám zamane. Scénické čtení. 

kryštofův vzdušný zámek

VĚžníMi ručičkami byla nadšena paní „Galerie“.   PříPRaVa unikátní výstavy 

Výstava 600 let pražského orloje 
ystavované fotogra-
fie v Knihkupectví 
U sv. Víta v Sobě-

slavi vznikly hlavně při 
generální opravě orloje  
v roce 2005. 
Nabízejí tak možnost po- 
hledů do veřejnosti nepří- 
stupných prostor i s de-
taily, které jsou viditelné 

jen při takto výjimečných 
opravách jednou za něko- 
lik desítek let. 
Pan Marušák dostal na 
vernisáži vyznamenání 
Virtuálního muzea hodin, 
a to prstencové sluneční 
hodiny. Gratuloval i orloj- 
ník Petr Skála, který se 
stará o Staroměstský orloj. 

Starými věžními ručič- 
kami se nechala uchvátit  
i paní „Galerie”.
Fotografie pana Marušáka 
najdete též na adrese www.
orloj.eu. Snímek pana 
Marušáka Vítězství holuba
nad kohoutem byl uve-
řejněn i v prvním čísle Sta-
roměstských novin.

Fotografie Stanislava Marušáka. Nám. Republiky v Soběslavi

Náš 
tip

StaromeStSke}

noviny

kYTaROVý soubor ZUŠ 

v

Staňte se 
sponzorem 

těchto novin
Přispějte na to, aby 

tyto noviny mohly být 
zadarmo. 

Číslo veřejného účtu:
5278670001 / 5500

K nahlédnutí na www. 
malostranskenoviny.eu

Více info na telefonu:
777-556-578

013. června
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Máte tip do této rubriky? Volejte 777 556 578

Kavárna Potmě, 
Ovocný trh
Kavárna, kde vás obsluhují 
nevidomí a nevidíte si ani 
na špičku nosu. Výborný 
počin projektu Světluška. 
Otevřeno prý mají od nevi-
dim do nevidim.

tipy na místní podniky, 
kam je určitě třeba zajít3

Turecká káva za 26 Kč, 
výstavy, knihy, pivo Ber-
nard 10 ° za 28 Kč, arašídy,  
čaj za 28 Kč, pistácie, 
otevřeno od 10 do 18 h, 
brambůrky, mléko.

Parádní staročeská restau-
race u kostela sv. Petra. 
Různé židle. Plzeň 12 ° za 
35 Kč, černý kozel  za 35 
Kč. Meníčka 11 - 15 h cca 
100 Kč. Nedělní kachnička.

Kavárna Týnská, 
Týnská 6

Babinec místo pro pivo 
a rum, Petrská 12

Foto z oblíbené hospody pošlete na e-mail redakce@starometskenoviny.eu nebo mobilem 
za cenu běžné MMS na tel. č. 605 447 744 ve tvaru: Sn mezera foto mezera název hos-
pody a kdo foto posílá. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Franz Kafka: Proměna /II./
Seriál Staroměstských novin

Stalo se v minulém díle: Obchodní cestující Řehoř 
Samsa se jednou ráno probudil z nepokojných snů  
a  shledal, že se stal broukem. Chvíli se mrskal na posteli 
(žalostně tenké nohy se mu komíhaly před očima) a pak 
se zadíval na obraz ženy v pozlaceném rámu. 

inu, za této hmyzí situace 
to není špatný nápad, 
prospat se. ale jak na to, 
když nám brání krovky?  
a co na to jeho matka?

 Dozvíte se příště! 

Franz kafka (1883 - 1924) humorista ze
Starého Města. Mnozí ho označují za
depresivního autora, on sám se ale dur-
dil, když se jeho dílům někdo nesmál.

N

Obraz ženy v čapce
a kožešinovém boa

ad stolem, na němž 
byla rozložena vy-
balená kolekce vzor- 

ků soukenného zboží 
(Samsa byl obchod- 
ní cestující ), visel 
obrázek, který si ne- 
dávno vystřihl z jed-
noho ilustrovaného 
časopisu a zasadil 
do pěkného pozlaceného 
rámu. Představoval dámu, 
opatřenou kožešinovou 
čapkou a kožešinovým 
boa, jak vzpřímeně sedí  
a nastavuje divákovi těž-
ký kožešinový rukávník, 
v němž se jí ztrácí celé 
předloktí.

Řehořův pohled se pak 
obrátil k oknu a poš-
mourné počasí – bylo sly- 
šet, jak kapky deště do-
padají na okenní plech – 
ho naplnilo melancholií. 
Co kdybych si ještě tro-
chu pospal a zapomněl na 

všechny blázniviny, 
pomyslel si, to však 
bylo naprosto ne-
proveditelné, neboť 
byl zvyklý spát na 
pravém boku, v ny-

nějším stavu se však do 
této polohy nemohl dostat.

Seriál

StaromeStSke

noviny

Kdo je Kdo
Na Starém Městě

MUDr. Jan Sedmík

Dne 19. 5. oslavil 60. na-
rozeniny  a byl pasován na 
Dědka starýho. Díky němu 
je Staré Město zdravější  
a lidé mohou křepce chodit 
přes Karlův most na Malou 
Stranu. Darem dostal od 
Muzea Karlova mostu 
60minutovou  projížďku na 
lodi po Vltavě. 

Staroměstský rehab. lékař

Pošlete SMS v ceně

30 korun
jako dobrovolnou 

platbu za tyto noviny.

Obratem Vám přijde děkovná potvrzující sms. 
Cena SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje firma ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Návod:  Naťukejte do mobilu
 tuto SMS: Sn mezera tricet 

a pošlete ji na tel. č. 902 11 20

inzerce

Navštivte legendární Stínadla, odpovězte na otázku 
dle soutěžního letáku a pokračujte po jejich sto-
pách až ke Karlovu mostu. 
Zde zasedá Vontská rada, která od vás převezme 
odpovědi na soutěžní otázky a postoupí je do slo-
sování o plavbu na salónní rychlolodi Nepomuk  
s kreslířem Rychlých šípů Marko Čermákem a ob-
čerstvením pro celý kolektiv.

SOUTĚŽ PRO MALOSTRANSKÉ ŠKOLY A KOLEKTIVY
RYCHLÉ ŠÍPY ZE STÍNADEL KE KARLOVU MOSTU
Pátrejte ve stoPách rychlých šíPů a objevte indicie, které Pro vás chlaPci ukryli. 

RYcHlÉ ŠíPY u Karlova mostu. Nový unikátní obraz malíře Marko Čermáka. 

ReZeRvAce Návštěvy MuZeA KARlovA MoStu
Kontaktní email: jiri.pauler@prazskebenatky.cz 
Kontaktní telefon : Jiří Pauler  608 021 356

na straně 5 
je ukryté tajné heslo: 

14. slovo v Posledním od-
stavci v článku o kávovaru. 

je Podtržené. řekni ho 
obsluze kávovaru v muzeu 
karlova mostu a uvidíš, 

co se stane.

Bližší informace a soutěžní leták najdete na inter- 
netových stránkách www.muzeumkarlovamos-
tu.cz, případně na pokladně muzea.



10  Kulturawww.StaromeStSkenoviny.eu

K Kulturní pruvodce: 
hudba, divadlo, výstavy

Posílejte kulturní tipy
na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

Hudba - Po 28. 6. v 21 h - BRÉCY & BAND - Blues 
Sklep, Liliová 10, Praha 1., tel.: 774 624 677 - 
Koncert třináctičlenného dívčího voicebandu se 
sbormistrem Lukášem Prchalem. 

Festival - divadlo -  Od út 29. 6. do čt 1. 7. - 
APOSTROF - Divadlo Na zábradlí a Divadlo DISK 
- 20. ročník Mezinárodního festivalu nezávislých  
a amatérských divadel APOSTROF. 

Hudba - Pá 9. 7. v 21 h - THE KINGSIZE BOOGIE-
MEN - Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1, tel.: 774 
624 677 - Koncert seskupení drzých, vyzývavých 
týpků hrajících blues.

Divadlo - Ne 27., po 28., út 29. a  st 30. 6. v 19 h - 
CABARET VIAN - CAMI - Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 
39, tel.: 221 778 629  - Kabaretní večer s konzumací 
vybraných nápojů, šansonů a minidramat. 

Kultura za hranicemi Prahy 1
Divadlo - dětem - So 26. 6. ve 12 h - DIVADÉLKO 
ROMANETO: PEJSEK A KOČIČKA - Ladronka, 
Praha 6 - Divadlo v rámci akce La Sophia.

Hudba - So 10. 7. v 21 h -- Blues 
Sklep, Liliová 10, Praha 1, tel.: 774 
624 677 - Skvělá kapela hrající blues  
v čele s Antonínem Smrčkou (zakladatel 
Abraxasu). Za mikrofonem září černá 
zpěvačka Juwana. 

Tonny blues band
 & Juwana Jenkins

Co nového za vodou
NoviNy pro prahu 1 a okolí

Vychází Vždy 1. den V měsíci

maloStranSke}
noviny

Pan houška (96 let) na bále 
Malostranských novin

Michnův palác - Nejstarší 
Malostraňák pan Houška 
zazpíval na prvním bále 
Malostranských novin pís-
ně ze 30. let. Na harmoniku 
hrála paní Puldová.

Příběh bláznivého otíka, 
který zamykal zahrady

Kampa - V novém seriálu
o malostranských figur-
kách se dočtete o slavném 
Otíkovi, který na noc za-
mykal Vojanovy sady.

lev (23.7.-22.8.)
Trvejte na svém, ale roz-
hodně se o nic nesázejte. 
Hrozí nečekaná chudoba.
PANNA (23.8.-22.9) 
S láskou je to vachrlaté. 
Proto už raději nedělejte 
prudké pohyby.
váhy (23.9.-23.10.) 
Buďte obezřetní při koupi 
spodního prádla. Pro další 
běh událostí to může být 
klíčový moment. 
štíR (24.10.-22.11.)
Konečně zjistíte, kolik 
pravdy je na rčení Tichá 
voda břehy mele.
StŘelec (23.11. 21.12.)
Velmi uvolněná nálada, 
raději nejezděte do ciziny. 
KoZoRoh (22.12.-20.1.) 
Zcela jasné myšlenky. Va-
ším atributem je vítr.

voDNáŘ (21.1.-20.2.) 
Jste plni nadšení a doká-
žete snést velkou pracovní 
zátěž. Nejvyšší čas vzít si 
dovolenou.
RyBy (21.2.-20.3.)
Díky své výřečnosti se do-
zvíte mnoho zajímavých 
informací. Nebojte se roz-
vitých vět.
BeRAN (21.3.-20.4.)
Rutinní milostné vztahy 
dostávají romantický ná-
dech. Přeje vám štěstí.
BýK (21.4.-21.5.)
Osloví vás cizinec a proz-
radí velké tajemství, které 
vám může změnit život.
BlíŽeNcI (22.5 - 21.6.)
Je třeba dávat dárky, čím 
víc, tím líp. Mohou to být 
maličkosti, nejlépe vyho-
vuje květina nebo kniha.

Rak (22.6.- 22.7.)
 Za patrona znamení Raka 
jsme vybrali apoštola On-
dřeje, protože byl rybářem 
a má tak k rakům blízko. 
Tento apoštol  je také patro-
nem nevěst, proto  v tomto 
období hrozí svatba. Atribu-
tem svatého Ondřeje je kříž 
ve tvaru X.  apoštol Ondřej

Horoskop podle Hanuše
Co vás čeká od 15. června do 15. července

od 15. června
do 15. července

www.malostranskenoviny.eu

Odběrní místa Mn najdete na 
www.malostranskenoviny.eu

inzerce

 Staroměstské 
noviny vyhlašují 

KONKURZ 
na volné místo

prodejčího inzerce. 
Provize 20 %

Farář pokřtil hospodu i s personálem 

FaRář Lukáš v Babinci pokřtil, co se dalo.

řátelství mezi farářem Luká-
šem z kostela sv. Petra a maji-
telkou a personálem restaurace 

Babinec místo pro pivo a rum je tak 
těsné, že došlo ke křtu.
„Pan Lukáš sem chodí pravidelně, 
má tu své oblíbené křesílko,“ řek-
la SN slečna Irena, majitelka nové  
restaurace u Petrského náměstí. 
Usměvavý farář tu nedávno pokřtil 
vidličky, nože, klavír, aby dobře 
hrál, jídlo, aby se dobře jedlo, sudy, 
sporák i personál. Zkrátka vše, co 
mu přišlo pod ruku. 
„Mají to tu moc pěkné, držím jim 
palce,“ říká farář Lukáš. 

P

Ceny služeb jsou stanoveny podle obtížnosti a složitosti věci 
a po dohodě. Přijímáme klienty i o víkendu a ve večerních 
hodinách. Kancelář: Bělohorská 9, Praha 6 - naproti hotelu
Pyramida, tram. 22, 8. telefon: 604 957 097, 722 129 091,  
e-mail:  k.storkanova@aksto.cz, www.advokat-storkanova.cz   

advokátka se sídlem Pohořelec 26, Praha 1,  
kancelář Bělohorská ul. č. 9, Praha 6

poskytuje 

Nabízíme přátelský přístup ke klientům. 
Dlouholeté zkušenosti  v právní praxi  

v oboru občanského a obchodního práva. 

JUDr. Květoslava Štorkánová

spolehlivé právní služby 
již od r. 1993

inzerce@staro-
mestskenoviny.eu
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Otázka: Na kterém domě 
je tento reliéf? 
Vaše odpovědi: redakce@ 
staromestskenoviny.eu.
Minule: Rabi Löw. hrob.

Kde to je?

Než číšník přinese kafe
Jak vyplnit čas mezi Dobrý den a Sbohem

TiRáž - Staroměstské noviny č. 2 / červen 2010. Vydavatel: 
Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Tisk na recyklovaném 
papíře. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. Kultura, inzerce: Monika  
Höppner. Grafika: Studio Ubu. Příjem inzerce: tel. 777 556 578,
inzerce@staromestskenoviny.eu. Výroba inzerátů: Studio Ubu. MK
ČR E 18554. Kontakt: redakce@staromestskenoviny.eu.

Obě sestry učil na klavír. Jednu si vzal za ženu a druhou do smrti miloval. 
Anna a Josefína Čermákovy, lásky A. Dvořáka

Slavné ženy Starého Města

t

SESTRY hrají na klavír domácí úkol

yto sestry byly osu-
dovými láskami skla- 
datele Antonína Dvo- 

řáka. Seznámil se s nimi 
jako učitel klavíru v roce 
1865. Blondýna Anna 
sice nebyla tak hezká jako 
její sestra, ale zase se jí 
pan Dvořák líbil a navíc 
pěkně zpívala jeho sklad-
by. V roce 1973 mají svat-
bu. Černovlasá krasavice 
Josefína měla spíše herec- 
ké sklony (hrála v Proza-
timním divadle). 
V roce 1977 se vdává za 
Václava, hraběte Kou-
nice, tedy skvělou partii. 
Vztahy celé skupinky ale 
zůstaly výborné. 

Naučím vás 
francouzsky!

773-098-666
Volejte Gautierovi

Rodilý mluvčí  
Cena a čas dohodou 

Pro začátečníky  
i pokročilé

KouPíM malý byt, 1. pa-
tro, výtah, okolí Maiselo-
vy ulice. Seriózně. Mail: si-
van92@seznam.cz
NABíZíM úklid domác-
ností a hlídání dětí. Mám 
bohaté zkušenosti v oboru. 
Jsem seriózní, věřící, žena 
47 let. Tel.: 608 247 815, 
Ludmila.  
vyMěNíM obecní byt 
2+kk 60 m2 na Malé Stra-
ně za větší ve stejné lokalitě 
a okolí, pouze obecní.Tel.: 
605 356 086.
NABíZíM úklid a pomoc-
né práce v domácnosti, kan-
celářích, na zahradě apod. 
Jsem paní ve středním věku. 
4 roky praxe v úklidových 
službách. Tel.: 776 105 198, 
Rita.
NABíZíM zhotovení ná-
vrhů a další grafické práce. 
Tel.: 603 410 959.
SouKRoMé kurzy kres-
lení všeho druhu. Příprava 
na talentové zkoušky. Cena 
a čas dohodou. Tel.: 603 410 
959, Jirka.
SháNíM prostory k pro-
najmutí na prodejnu o veli-

kosti 20 m2 na Starém Měs-
tě a okolí. Tel.: 608 179 654, 
Roman.
hledáM k pronájmu byt 
na Starém Městě 2+kk nebo 
2+1, nekuřák, vztah k umě-
ní, tel.: 776 827 987, Karel. 
hledáM ke koupi nebo 
pronájmu malinký byt 25 - 
35 m čtverečních na Malé 
Straně a okolí (Smíchov). 
Robert Bekr, signatář Charty 
77. Nekuřák. Tel.: 774 334 
309 (volejte od 12 do 15 h 
nebo SMS).
NABíZíM úklidové služby
v bytových i nebytových 
prostorech. Desetiletá praxe 
(kompletní úklidy restaurací 
a domácností). Tel.: 776 142 
613, Liuba
NABíZíM úklidové prá-
ce v domácnostech, kance-
lářích atd. Praxe jako uklí-
zečka domácností a restau-
rací. Tel.: 776 486 827, Ste-
faniya.
NABíZíM řemeslné prá-
ce. Rychle a levně. Tel.: 773 
918 132.
PůJČKA pro zaměstnance.
Bez poplatku! Půjčujeme 

10 - 100.000 Kč. Potvrzení 
o výši příjmu. Nesmíte být 
v exekuci! Pouze Praha. 
Info: 774174274 nebo na 
pujcky.arga.cz.
NABíZíM úKlID domác-
ností a hlídání dětí. Boha-
té zkušenosti. Jsem seriózní 
věřící, žena 47 let. Tel.: 608 
247815, Ludmila.
vyMěNíM 3+1 Malá Stra-
na za byt pro 1 os., tamtéž. 
Tel.: 605 40 80 60-8, 13 -18 h. 
ReStAuRováNí staro-
žitného nábytku a bytových 
doplňků od A do Z kvalitně, 
tradičními postupy.Tel.: 606 
903 837, p. Franek.
MASáŽNí křeslo prodám. 
Masáž v opěradle, sedáku 
a podnožce. Bezvadný stav. 
Tel.: 602280170. 
tRuhláŘ restaurátor na-
bízí opravy starého nábytku, 
vrat, dveří a podobně.Tel.: 
603977469.
KouPíM chatu, chalupu  
nebo srub s pozemkem do 
40 km od Prahy. Voda nebo 
studna podmínkou,. Tel: 
777 055 361. (volejte nebo 
pošlete SMS).

vyMěNíM Byt 1+kk 
v úplném centru Brna za 
Prahu 1. Jen seriózně. Tel: 
777 055 361 (volejte nebo 
pošlete SMS).
KouPíM všechny ročníky
časopisu Pestrý Týden,  
i jednotlivě. Tel.:775949557. 
NAuČíM vás francouzsky. 
Volejte Gautierovi. Rodilý 
mluvčí. Tel.: 773 098 666. 
Cena a čas dohodou. Pro za-
čátečníky i pokročilé.
redakce Staroměstských
novin vyhlašuje konkurz na 
volné  místo prodejčího inzert- 
ní plochy. Adresa: inzerce@
staromestskenoviny.eu.
oPRAvy oDěvů, zcelo-
vání, čistírna, prádelna  
a mandl. Tel.: 60330949
NABíZíM Rekonektivní lé-
čení & The Reconnection. 
Tel.: 725570980, www.petr-
hepnar.com.
NAPRAvuJI zdravotní po-
tíže pomocí homeopatie, re-
flex. terapie a reiki. Tel.: 737 
252 398.
hledáM učitele španěl-
štiny. Nejlépe rodilý mluvčí. 
Tel.: 777 556 578.

Vzorový sms inzerát: SN INZ Hledam atraktivni zenu, ktera by me financne zabezpecila, abych mel cas na vlastni tvrobu. Zn. Stesti ve dvou. Kontakt: jpekny@chello.cz

cena 1 SMS je 20 kč vč. DPH. Poskytuje aTS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199

Návod: Napište esemesku v tomto tvaru: sn mezera inz mezera text inzerátu. Pak 
pošlete na telefoní číslo: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč. Max. rozsah: 100 znaků. 

Krátké inzeráty esemeskou za 30 Kč
anna Ćermáková HEZčí Josefína

Zamilovaný 
A. Dvořák



e-mail: redakce@staromestskenoviny.eu

STaniSlaV aubREcHT 
spolumajitel restaurace U Zlatého lva

www.StaromeStSkenoviny.eu

Chcete se stát odběrním místem? Tel.: 777- 556-578

20 odběrních míst Staroměstských novin
Kdyby už byly rozebrány, pošlete e-mail na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu nebo volejte tel.: 777-556-578

Blues sklep, Liliová 10, tel. 777 624 677.  Muzeum Karlova
mostu, Křížovnické náměstí 3, tel. 608 149 042. U Zlatého 
lva, Ovocný trh 17, tel. 224 239 207. Rybí trh, 
Týnský dvůr 5, tel. 224 895 447. Literární 
kavárna Řetězová, Řetězová 10, tel. 

222 220 681. Rock Café, Národní 20, tel. 

224 933 947. Café NONA, Nová scéna ND,

Národní 4, tel. 775 755 146. Restaurace 
Ferdinanda, Opletalova 24, tel. 222 244 

320. U Parlamentu, Valentinská 8, tel. 

721 415 747. U Rudolfina, Křížovnická 

10, tel. 222 313 088. Literární kavárna Týnská, Týnská 

6, tel. 224 827 808. Café Montmartre, Řetězová 7, tel. 602 

277 210. Antikvariát Ztichlá klika, Betlémská 10 - 14,  tel. 

222 221 561. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11,

 tel. 224 247 033. Bar Konírna, Anenská 11.

Divadlo Na zábradlí, Anenské náměs-

tí 5, tel. 222 868 868. Palác Aventin, 
Purkyňova 4, tel. 777 722 847.  Galerie Hol-
lar, Smetanovo náb. 6, tel. 224 235 243. Galerie
Nová síň, Voršilská 3, tel. 224 930 255. Babi-
nec místo pro pivo a rum, Petrská 12.

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 500 Kč na provoz, nebo inzerátem.

StaromeStSke
noviny

Inzerce
volejte na tel. 
777-556-578

...ve Staroměstské věži žil 
hlásný požárů s celou rodi-
nou, nikdy neslézali a jídlo 
si nahoru vytahovali v koši. 

Víte, že...

www.staromestskenoviny.eu
Vytiskni si sám!Příští číslo vychází

15. července
StaromeStSke 

noviny

labradorka Golda  
z Kozího plácku mladá 

11 let. Paničce paní 
Miklíkové věrně pomáhá 

hlídat  náměstí.

Mladí psi 
Starého Města

Proč čtu

4. „Takovéhle vysvědčení? A to jsi mi 
pěkné kvítko! Tak pojď sem...“

5. „Hm! Tohle je pravda! Já ti to tedy 
odpustím...“

6. „...Ale tenhle nápis ti tu nemohu ne-
chat. Ten se musí vyprášit!“

1. „A je! Samé čtyrky a pětky, to bude 
doma pogrom. Jak já bych jen otce  
obměkčil?“

2. „Já ti poradím, Frantíku. Což tak-
hle jít na něj s takovýmhle nějakým 
dojemným veršíkem?“

3. „Ještě že jsem si vzal ve škole kus 
křídy!“
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„Protože se v nich dočtu, co 
zajímavého se děje na Starém 
Městě, kde žiju.“

Pošlete SMS v ceně

30 korun
jako dobrovolnou 

platbu za tyto noviny.

Obratem Vám přijde děkovná potvrzující sms. 
Cena SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje firma ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Návod:  Naťukejte do mobilu
 tuto SMS: Sn mezera tricet 

a pošlete ji na tel. č. 902 11 20


