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Obratem Vám přijde děkovná potvrzující SMS. 
Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Návod:  Napište na mobil 
zprávu: SN Tricet

a pošlete na číslo 902 11 30

Jako dobrovol. platbu za tyto 
noviny pošlete sms v ceně

Letní sleva 
na inzerci 50 % 
Volejte do 6. 8. na tel. č.:

nebo e-mail: inzerce@ 
staromestskenoviny.eu

777 556 578 [ [

Slavná velryba pryč
z Národního muzea

Příběh sochaře Váni 

SOCHAŘ Petr Váňa při práci na Mariánském sloupu.

aždý sochař to má těžké, jednou
sekne vedle a hned aby sháněl no-
vé kamení. Když se to ale povede,

je to zázrak.
Sochař Petr Váňa vstoupil do příběhu 
Mariánského sloupu před 14 lety. Od 
té doby ho žije.
„Od začátku jsem tušil, že práce na 
kamenném sloupu se sochou panny 
Marie není jen zakázka. Že je to ces-
ta,“ říká sochař Petr Váňa.  
Nyní je sloup krátce před dokončením.
Příběh, který začal před více než tisíci
lety, pokračuje...       Více na str. 6 a 7

K

Pomožte najít cíle 
charitativní pomoci

SOCHA Marie
z vrchu sloupu.

Společný projektStaromeStSke}noviny

staroměstské noviny se obra-
cejí na své velevážené čtenáře 
s prosbou o pomoc při hledání 
charitativních cílů v okolí. Pro-
jekt zaštiťuje Ing. Petr Hejma. 
Podrobnosti na str. 5

1918: Ztichlý dav nad troskami posvátného sousoší.   

Kdo počmáral nohu 
Bedřicha Smetany?

str. 2
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Zázračná cesta Mariánského sloupu 
zpátky na Staroměstské náměstí

Za obnovu 

Mariánského 

sloupu 

StaromeStSke}

noviny

str. 3

Prestižní americký deník
The New York Times píše 
o poradě redakce Staro-
městských novin v Besedě.
Více najdete na straně 12. 

Napsali o nás
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Radim Fiala,
mrštný herec 
a kovboj 
z Bohunic
V úterý 6. 7. 
v 11 hodin, 
když jsem se 
opřel o kapotu 
svého černého 
auta.

Kdy vám bylo letos nejvíc horko?

Zdeněk 
Bergman,
Muzeum Kar-
lova mostu
Tady dole 
u Karlova 
mostu máme 
pěkný 
chládek, tak 
zatím dobrý. 

Anna Marie 
Höppnerová, 
nejmladší 
čtenářka SN
Před pár 
dny, když 
jsem sama 
poprvé obešla 
s držením 
kočárek.

Jiřina 
Pavlíková,
restaurace
U Zlatého lva
Nejvíc horko? 
Před vysvěd-
čením mých 
dětí. A to jak 
psychicky, 
tak fyzicky. 

Bdělá paní 
Smrt ze 
Staroměst. 
orloje
Když trefil tu-
rista košem 
kolegu Hvěz-
dáře. Ale už 
jsem se posta-
rala...

Počasí  výhled

33+
PŘÍŠTÍ TýdNy budou stá-
le velká vedra, která jen tu 
a tam přeruší bouřka mi-
mořádné síly a významu.

PĚT hlavních částí má 
Mariánský sloup, který pro
Staroměstské náměstí do-
končuje ak. sochař Petr 
Váňa. Zbývá dodělat po-
slední díl. Více str. 6 a 7.

5

   Úvodník

Jak vstoupit 
do příběhu
ak vstoupit do tramvaje,
víme. Nekouřit, nebrblat,
nemluvit za jízdy s řidi-

čem, natož mu radit, jak za-
cházet s výhybkovou tyčí. 
Vstoupit do příběhu, to je 
ale něco jiného. Nemá žád-
ná pravidla, nevíme, zda
jeho trasa vede do Vršovic 
nebo na Olšany a dozvíme 
se to, až když tam jsme.
Příběh z hlediska jednot-
livce zdánlivě začíná jeho 
narozením. Ve skutečnosti 
ale začal ještě před ním 
a pokračuje, i když je jed-
notlivec dávno v depu.
Když jsem potkal sochaře 
Váňu, pozval mě, abych 
vstoupil do příběhu Ma-
riánského sloupu. A řekl 
to tak pěkně, že jsem tam 
vlezl, aniž bych věděl, jaký 
je to příběh. 
Teď, když to vím, jsem 
rád, že v něm jsem. 

J

Televizní tip 

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO 
čaSu - VltaVa. Putování po
vltavských koupalištích (úterý
20. července, 15:15 h, ČT2)

číslo měsíce

Soud: Za pád stromu na 
turistu může i magistrát
Staroměst. nám. - Vánoční
strom, který těžce zranil
britského turistu, měl mít 
pod kontrolou i magistrát. 
Dne 1. 7. o tom rozhodl Nej-

vyšší soud. Turista, dočasně 
na vozíku, dostal odškodné 
560 tisíc Kč. K případu do-
šlo 6. 12. 2003. Vinen je také
 nájemce plochy. 

Dva lidé tloukli hlavou 
o zem nezávisle na sobě

Staré Město - V noci na 
neděli 20. 6. uvízli ve vý-
tahu v Havelské ulici čtyři 
občané. Jeden z nich trpěl 

epilepsií. Záchranáři sku-
pinku osvobodili po volá-
ní o pomoc z mobilu. Ni-
komu se nic nestalo.

SOCHA pána not.

Dopisy čtenářu

Pište své podněty na e-mail. adresu 
redakce@staromestskenoviny.eu

Poděkování duchodkyni Miklíkové
Vážená redakce,
ráda bych tímto podě-
kovala odvážné důchod-
kyni paní Miklíkové, 
která zabránila krádeži 
pípy na Kozím plácku 
(psali jste ve Staroměst-
ských novinách č. 2).  
Je skvělé, že mezi námi 
žijí lidé, kterým není 
jedno, co se kolem nich 

děje. Paní Miklíkovou 
znám od vidění, stejně 
jako její labradorku. Až 
je příště potkám, určitě 
jí poděkuji sama, ale za-
tím touto cestou.
Kdyby byli všichni stej-
ně ve střehu jako stateč-
ná paní M., určitě by se 
nám všem žilo lépe.
Jana Pěkná, Dlouhá ul.

??

Ondřej 
Höppner, 
šéfredaktor

Kvůli vedru 
teď vyjíždí 
záchranka 

až 2x častěji

Tip 
čtenáře
StaromeStSke}noviny

Smetana poprvé ohluchl poté, 
co jako děcko našel na poli 
láhev se střelným prachem.

Víte, že...

V Havelské uvízl o pulnoci 
ve výtahu těžký epileptik 

Staroměstské nám. - Není
příliš obvyklé, aby naši 
spoluobčané tloukli hla-
vami o zem a ještě si toho 
všimla policie.
V posledních dnech došlo
hned ke dvěma takovým 
případům. 
Dne 25. června ráno bil 
čelem o chodník muž před
barem u Staroměstského
náměstí. Policejní hlídka 
mu rychle nasadila pouta
a odvezla na záchytku. 

O týden později tloukl 
muž v Lucemburské ulici
na Žižkově. Policii se ho
tentokrát bohužel nepo-
dařilo zachránit a nešťast-
ník na místě zemřel.

PieTNÍ akt u příležitosti výročí popravy 27 českých pánů 
(r. 1621) proběhl dne 21. 6. na Staroměstském náměstí.

Kdo počmáral Smetanovi nohu?
Smetanovo nábřeží - Spre-
jem kdosi postříkal nohu 
českého velikána na No-
votného lávce. Totéž se sta-
lo už loni, ale nátěr byl od-
straněn. Socha skladatele 
Bedřicha Smetany zde stojí
od roku 1984. Je častým ter-
čem útokům zřejmě i proto,
že ji částečně zakrývají větve.

Staré Město - Kvůli tro-
pickým vedrům vyjíždí 
na Starém Městě záchran-
ka až dvakrát častěji než 
v jiných obdobích. Větši-
nou jde o nevolnost. „Vý-
jezdy poklesnou s teplo-
tami,“ řekla SN mluvčí 
pražské záchranky Jiřina 
Ernestová.

Staňte se 
sponzorem 

těchto novin
Více informací 

na tel. čísle: 
775 949 557

Volejte kdykoliv, 
klidně i přes den.

B.S. 1888-1909

Anketa: 

Historický 
okamžik
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řádková 
inzerce 
na str. 11
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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 ul.

Důležitá
telefonní 
čísla

Kostra velryby se po 117 letech 
stěhuje z Národního muzea

HÁdANKA: Která z velryb je plejtvák myšok? Řešení najdeš vpravo dole na této stránce.

Nové zprávy ze 
Starého Města

Pište si tyto
noviny sami. Články

redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

lavná kostra plej-
tváka myšoka se stě-
huje z Národního 

muzea do depozitáře v Te-
rezíně. Stane se tak v rám-
ci největší akce v dějinách 
muzea: generální opravy.
„Do roku 2011 má být bu-
dova vystěhovaná a poté
ji začneme opravovat,“
říká generální ředitel Ná-
rodního muzea pan Mi-
chal Lukeš.
Některé sbírky budou 
přemístěny do vedlejší 
budovy bývalého Feda-
rálního shromáždění. Vše 
zpátky na svém místě by 
mělo být v roce 2015.
Kostra plejtváka myšoka 
(vžilo se označení velry-
ba) byla vystavena v mu-
zeu v roce 1893. Váží  
přes čtyři tuny, dlouhá 
je 22 metrů. Odborníci ji 
teď musí rozebrat a po-
tom zase složit.
Samici plejtváka myšoka
vyplavilo moře v jižním
Norsku už v roce 1885. 
Když se ji pak v Praze po-

koušeli odmastit, byl to 
prý takový puch, že lidé 
odmítali chodit do práce.
Nejprve velrybu vystavi-
li v dnešním Náprstkově 
muzeu. Odtud se stěho-
vala v krabicích na Vác-

lavské náměstí, přesun tr-
val několik měsíců.
Stěhování a opravy mu-
zea přijdou na pěkné čty-
ři miliardy korun, sama 
kostra má cenu nejméně 
dva miliony korun. 

MiMOŘÁdNĚ pružná slečna Otýlie pózuje u Prašné  brány
u příležitosti jmenování Aloise Rašína prvním 1. předse-
dou bankovního výboru České národní banky roku 1919.
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Tip 
čtenáře

Protože nebyla kostra pů-
vodně řádně odmaštěna,
kapal z ní 17 let tuk. Zcela 
odmaštěno bylo až r. 1967.

Víte, že...

Inzertní sleva 50%

StaromeStSke 
noviny

S radostí oznamujeme, že inzertní plocha ve 
Staroměstských novinách je u příležitosti oslav 
3. vydání Staroměstských novin o 50 % levnější. 
Například toto oznámení (rozměr 76 x 66,5 mm) 
je k mání za pouhých 1500 Kč místo běžných 
3 000 Kč. Nabídka platí pouze do 6. srpna 2010. 
Více info na adrese www.staromestskenoviny.eu.

Mimořádná nabídka platí do 6. srpna 2010 

Tel. 777 556 578, inzerce@staromestskenoviny.eu

Historický 
okamžik
StaromeStSke}

noviny

Řešení: Plejtvák myšok je největší potvora dole.

eXPONÁT muzea

SN rekordně 
rozebrány

národní tř. - V Akademii
věd bylo rozebráno 100 vý-
tisků druhého vydání Sta-
roměstských novin za re-
kordní 4 hodiny. Akademie
věd je jedno  z  20 odběrních
míst (viz zadní strana).

Kuželky na 
Kozím plácku
Kozí pláceK - Letní liga 
v klasických kuželkách na
Kozím plácku začala 15. čer-
vence. Jednotlivá kola se 
hrají každé úterý a čtvrtek 
od 15 do 19 h.

Lupič zahodil 
bankovky 

opletalova ul. - Policie stá-
le pátrá po tetovaném muži, 
který dne 16. června přepadl 
pobočku GE Money Bank 
v Opletalově ulici. Peníze 
zahodil, protože je znehod-
notila nástražná barva.
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ZASAŽeNÁ oblast má neuvěřitelně pravidelný tvar. 

Největší bagr na světě se 
jmenuje Bagger 288. Je 
vysoký 96 m (dům o 36 
patrech) a má 18 rypadel. 
Teď rýpe uhlí v Německu.

Víte, že...

Magický čtverec: Tady jsou bagry
e čtyřúhelníku Národ-
ní, Masarykovo ná-
břeží, Spálená a Mys-

líkova řádí během prázdnin 
tolik bagrů, že pamětníci
jen marně vzpomínají, kdy
se jich v oblasti motalo víc.
Ve všech zmíněných ulicích
(a přilehlé Lazarské) pro-
bíhají rozsáhlé opravy. Na-
víc u obchodního domu na 
rohu Národní a Spálené
zeje v zemi obrovská díra, 
která již tři roky marně 

čeká na základy nového 
mrakodrapu. Místo si už 
získalo přezdívku Mrako-
drap duchů.
Většina bagrů prý má odjet 
z oblasti do 31. srpna.

Historie psaná sbíječkou:  Národní, Masarykovo nábřeží, Spálená a Myslíkova naráz

Otázky posílejte na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

Kdo zlý poničil sochu našeho velikána?
Dopisy čtenářu & odpovědi?

Vážená redakce,
loňského roku zjara si 
odvážil někdo velmi 
poskvrnit, poničit, po-
čmárat černým sprejem 
naše vzácné dílo, sochu
Bedřicha Smetany, který 
naši zem proslavil po 
celém světě. Po dlouhé 
době podařilo se s vel-
kou námahou vše od-

stranit. Letos, což je 
velmi smutné, je již pár
týdnů tatáž ostuda na 
něm opakovaná. Černý 
sprej. Před dvěma dny,
13. června, navíc i dal-
šími různými barvami
až na jeho oděvu. Tím-
to... jako národ - nemá-
me se čím chlubit. 
Velmi se stydím za to. 

Nemám slov. Zdravím 
s nadějí na zlepšení.  

Emilie Puldová, 
Mikulandská ulice

Odpověď redakce: Inu,  
možná nečmáral naši-
nec. Nedaleko je disko-
téka, která denně až do
pozdního rána bujným
mládím z různých koutů 
světa kypí...

inzerce

Místní  
figurky

StaromeStSke

noviny

Teď rýpe uhlí v Německu.

POŠLETE DO REDAK-
CE fotky místních figu-
rek, postřehy, také snímky
Prahy, nebo obrázky svých 
drahých spoluobčanů.
E-mail: redakce@staro-
mestskenoviny.eu nebo 
mobilem: SN (mezera)
FOTO na tel.: 695 447 774.

inzerce
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Nové zprávy ze 
Starého Města

Filharmonie 
zavřela 

Mahlerem

Smetanovo nábřeží - Česká
filharmonie věnovala závě-
rečný koncert sezóny osla-
vám 150. výročí narození 
Gustava Mahlera. Hrála se
jeho symfonie Vzkříšení.

Zloděj hodinek 
zatčen v autě

Opletalova - Policie chyti-
la koncem června zloděje, 
který ukradl dne 6. června
v Opletalově ulici hodinky 
za milion a půl. Pobertu 
dopadli při namátkové sil-
niční kontrole.

Národní Spálená

MyslíkovaN
áb

ře
ží

Simona Houda Šaturová

 Zpravy

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

Staroměstské 
servírky

SlEčNa KÁča, Blues 
sklep, Liliová 10, Staré 
Město. Káča právě čepuje 
Gambrinus za velmi jino-
tajných 25 korun.  Fotku 
zaslal: fanoušek David.

Vzorové znění MMS: Sn foto a 
pak nějaký text (jméno servírky 
atd.). MMS pak  pošlete na telefon-
ní číslo 605 447 774.

Vyfoť tajně svou 
oblíbenou  

servírku na mobil 
a pošli její fotku!

Souboj škol 
pastelkami

vodičkova ul. - Na radnici 
právě probíhá výstava na té-
ma Praha 1 očima školáků. 
Postupně se jí zúčastní šest 
základních škol.

Nový výtah 
do metra 

lazarská ul. - Část šachty
pro výtah do metra Národní
třída odstřelil dne 8. 7. sta-
rosta Filip Dvořák nedaleko
tram. zastávky Lazarská.

Již žádné počítání 
po nocích!

Věnujte se jen 
svému podnikání
a svým koníčkům. 

Papírování nechte 
na nás.

tel.: 605 720 622

Naučím podvojné 
účetnictví

Ing. Eva Kotulová
naucim@centrum.cz

Naučím podvojné 
účetnictví, případně 

zaúčtuji podnik 
nebo OSVČ.

Najděme spolu se Staroměstskými 
novinami cíle charitativní pomoci

Studio Oáza Nadace Artevide

Studio Oáza pečuje o lidi s men-
tálním postižením. V provozu od 
roku 1992. Sídlí v Říční na Kampě.

Nadace artevide se zabývá mi-
mo jiné uměleckou tvořivostí zra-
kově postižených dětí (obrazy).

Ateliér Loukamosaic
ateliér loukamosaic nabízí mož-
nost vyrobit mozaiku, jejíž výtě-
žek jde na charitivní účely.

Charitu Staroměst-
ských novin zaštiťuje 
iNg. PeTR HeJMA

Své tipy na charitativní pomoc ve vašem okolí posílejte na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu nebo volejte: 777 556 578

e vašem okolí je mnoho
subjektů, které se v této 
nelehké době neobej-

dou bez pomoci ostatních. 
Již probíhá veřejná sbírka 
pro Studio Oáza, kde jsme si 
dali za cíl vybrat 50 tisíc ko-
run na podporu činnosti to-
hoto potřebného sdružení.  

Jistě, také například hladové 
děti v Africe potřebují naši 
finanční pomoc. Občas si ale 
neuvědomujeme, jak důleži-
té charitativní cíle jsou mezi 
námi, vedle nás, v našem 
bezprostředním sousedství. 
Díky tomu lze též snadno 
kontrolovat, jak bylo s naší

podporou naloženo, jak je 
realizována  v praxi.
Rozhlédněme se kolem sebe
a označme subjekty, které
potřebují naši podporu. Sta-
roměstské noviny pak uve-
řejní nejen jména těch, kteří
dar věnovali, ale i těch, kteří 
navrhli, komu má být určen. 

V

Společný projektStaromeStSke}noviny

Jsi to ty, Karle Hynku?
V restauraci Babinec byla nalezena nová, 
dosud neznámá podobizna básníka Máje

Kravatový škrtič z paláce Koruna 
přiznal soudu: Ano, já jsem zrůda.
karlovo náměstí - Před 
městským soudem stanul 
dne 8. července Václav 
Schneider (23) přezdívaný 
Kravatový škrtič. 
Muž byl zaměstnancem piz-
zerie v paláci Koruna na 
Václavském náměstí. Loni 
v listopadu šel po práci na 
diskotéku do Lucerny. Pak 
jel domů a zavolal si po te-
lefonu prostitutku.
Užil si s ní a poté na zemi 
uškrtil. Ráno nechal mrtvo-

Pokuta za 
Karluv most

odložena
Ministerstvo kultury ne-
chává přezkoumat více 
než třímiliónovou poku-
tu, kterou dostal pražský 
magistrát za chyby při re-
konstrukci Karlova mos-
tu. Jde o jedno z posled-
ních rozhodnutí odstu-
pujícího ministra. Případ 
bude znovu řešit soud. 
Město podle původního 
rozsudku provádělo opra-
vy neodborně.  

petrské náměstí - Dosud 
neznámá podobizna bás-
níka K. H. Máchy byla ob-
jevena v kostele sv. Petra. 
Mácha tam v pubertě cho-
díval zvonit a navštěvoval 
farní školu. 
Obraz teď visí v restauraci
Babinec místo pro pivo 
a rum. Daroval ho farář 
Lukáš Lipenský z kostela 
sv. Petra, který ho dostal od
svého předchůdce. 

„Babinci jsem tento obraz 
Máchy daroval také proto, 
že tam velmi rád chodím,”
řekl reportérům SN farář 
Lipenský.
O stáří a autorovi obrazu 
není nic známo. V Babinci 
se domnívali, že autorem 
je Max Švabinský, ale tato 
verze se nepotvrdila.
Básník Karel Hynek Má-
cha žil v letech 1810 - 1836,
je autorem slavného Máje.NOVĚ objevený obraz K. H. Máchy (vlevo), vpravo známé kusy.

Velký 
objev

StaromeStSke}

noviny
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lu ležet na zemi a šel do prá-
ce, kde byl celý den.
Na policii se přihlásil až 
následujícího dne v půl šes-
té ráno, když se vracel z flá-
mu. Způsobu, kterým ji za-
bil, se říká v zápasnickém

slangu kravata. Schneider 
se k činu přiznal a označil 
sám sebe za zrůdu.
Kromě prostitutky, kterou 
zavraždil, předtím škrtil 
dvě ženy, obě v kravatě.  
Hrozí mu doživotí. 

Pomník mistra Jana Husa 
na Staroměstském náměstí 
i jeho rodný domek v Hu-
sinci jsou v žalostném stavu

a o jejich opravy se vedou 
spory. Letos dne 6. července 
jsme si připomněli 595. 
výročí upálení kazatele.

Husovi chátrá pomník i domeček

inzerce

Miss 
pípa

StaromeStSke}
noviny

www.femancipation.comwww.artevide.czwww.special.cz/oaza
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Překážky, které se nám postavily do cesty, nám vlastně vždycky pomohly.
Vstupme do příběhu Mariánského sloupu, říká sochař

MARiÁNSKÁ huť se rozrůstá.PŘeSUN artefaktu pomocí jeřábu

Narozen 22. 4.1965. Žije 
v Dobřichovicích u Prahy.
Vytvořil mnoho kamen-
ných oltářů a interiérů
kostelů a kaplí (nyní do-
končuje sochu sv. ivana). 

Na projektu Mariánského 
sloupu pracuje od roku 
1996, tedy již 14 let. Je au-
torem nápadu, že  každá
část sloupu bude odjinud: 
z Čech, evropy a světa.  

Cesta kamene z ruzných koutu světa pod dláta Mariánské huti

LOM u indického Dillí, další části sloupu jsou z itálie a Čech.

en sloup, zvaný Mariánský, stával na Sta-
roměstkém náměstí v místě, kde pro-
chází poledník. Sloužil i jako sluneční
hodiny, ale to byla ta menší z jeho rolí. 
V podstavci sloupu byl ukryt vzácný ob-
raz, kterému celé generace připisovaly 
zázračné schopnosti. Od rozbití sloupu 
uplynula desetiletí. Teď se vrací.

Sochař Petr Váňa přijal
ten příběh za svůj: „Mno-
ha lidem vyprávím o tom-
to kamenném, znovu se 
rodícím sloupu z pohledu
osobního příběhu. Nemo-
hu jinak. Mou nadějí je, 
že nejde o malý osobní 
příběh, ale že jde o nadě-
ji jako takovou.“ 

Sloup a všechny jeho čás-
ti jsou po 13 letech práce
skoro hotovy. Zbývá jen 
sanktuář, hlavice a sokly 
pod anděly.
Stojíme se sochařem Vá-
ňou v jeho dílně na louce
v Karlíku u Dobřichovic.
Před námi leží kvádr 
z mrákotínské žuly. 
Sochař ukazuje, kde zač-
ne se svými přáteli kame-
níky z Mariánské hutě 
kámen opracovávat. 
Všichni pracují bez náro-
ku na honorář  pod křídly
Společnosti pro obnovu 
Mariánského sloupu.

Autorem originálu z roku 
1650 byl sochař Jan Jiří 
Bendl (1620 - 1680). 
„Je to dobrý chlap,“ říká 
Váňa a z nějakého důvo-
du mluví o muži, který 
je 330 let po smrti, v pří-
tomném čase.
Vysvětluje: „Když děláte 
sochu tak, aby věrně za-

chytila originál, poznáte  
jejího tvůrce tak důvěr-
ně, jako by žil. A tak vím, 
že sochař Bendl byl spí-
še menší postavy, vynikal 
pečlivostí a neměl peněz 
nazbyt.“
Ptáme se sochaře Váni, 
jak to ví. 

„Jeho výšku lze určit po-
dle délky paží, kterou po-
znáte podle toho, kam na 
soše dosáhl. O chudobě 
autora vypovídá způsob 
tesání. Opracovával so-
chu tak, aby co nejméně 
otupil nářadí a nemusel 
kupovat nové.“

Čas, který člověk věnuje 
práci na soše, je prý jiný. 
Jinak se odvíjí.
„Je to čas, za který jsem 
vděčný, že mi ho je dáno 
prožít,“ vypráví sochař 
Váňa.
Na cestě vedoucí ke spl-
nění snu, stály překážky,
které se zdály být nepře-
konatelné. Například cena
vzácného kamene z lomu 
v Itálii. „Napsal jsem ma-
jiteli lomu dopis, zda ne-

chce vstoupit do toho-
to příběhu. Zda nám ká-
men nevěnuje zdarma,“
vzpomíná sochař Váňa.
Když pak seděl v klášteře 
v Itálii proti muži, který
měl rozhodnout, jestli zde
příběh skončí, nebo bude 
pokračovat, rozhostilo se  
hluboké ticho.
„Byla to chvilka, několik 
okamžiků, kdy jsme na 
sebe a jako by mezi sebe 
hleděli. Pak pan Bernar-
dini řekl: Sí, my vám ten 
kámen dáme.“

Pak přišel den, kdy zbý-
valo dokončit tvář sochy 
panny Marie. 
„Na soše jsem tesal dva 
roky. Pak přišel onen 
osudový den: Zbývá do-
končit obličej. Závažnost 
každého úderu v této 
chvilce byla drtivá. Po-
ciťoval jsem fyzicky, jak 
se lidé za obnovu sloupu 
přimlouvají. Byla to nej-
silnější chvilka mého so-
chařského života.“
Do dokončení celého díla 
zbývá několik měsíců, 
nejdéle dva roky.

Zázrak už se 
stal, teď s ním 

ještě dobře 
naložit.

HLAVA panny MariePeTR Váňa při práci 
na tváři panny Marie

Dílna na louce

tvůrce Bendl

Křižovatky času

tvář sochy

Skvělou knihu o Marián-
ském sloupu Cesta ka-
mene, jejímž autorem je 
ak. sochař Petr Váňa,  se-
ženete za výrobní náklady
v Muzeu Karlova mostu.

 Reportaz

Akad. sochař Petr Váňa
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Překážky, které se nám postavily do cesty, nám vlastně vždycky pomohly.
Vstupme do příběhu Mariánského sloupu, říká sochař Co se stalo onoho

podivného dne  
3. listopadu 1918

u velkou akci připravoval anarchis-
ta Franta Sauer (alias Franta Ha-
bán ze Žižkova) pět dní. Přišlo mu, 

že po pádu Rakousko - Uherska 28. října 
„ta naše revoluce poněkud ochabla“, tak 
se domluvil se čtyřmi hasiči že Žižkova 
a v neděli 3. listopadu 1918 šli na věc.

Sauer mazaně využil toho,
že onu první neděli po 
vzniku Československa se
na Bílé Hoře konala proti-
katolická demonstrace.
U letohrádku Hvězda pře-
mluvil demonstranty k po-
chodu na Staré Město. Byl
to kus cesty a na ní hospod
přehršel. Na Staroměstské
náměstí přišel dav vedený
Saurem a partou hasičů pěk-
ně rozparáděný. Bylo jasné, 
že Franz Josef není nejhorší 

nepřítel státu,  ještě horším
jsou katolíci a jejich sym-
boly a tradice.
Hasiči vylezli na sloup a ho-
dili soše Panny Marie ko-
lem krku smyčku. 
Podle jedné verze ji utáhla
mladičká studentka a paci-
fistka Milada Králová (17),
která byla o 30 let později,
už co by Milada Horáková,
odsouzena  k smrti.
Když sloup padl a rozlomil 
se na nejméně deset kusů 

Anarchista, šprýmař, první  vydavatel
Švejka. Narodil se 4. 12. 1882 na Žiž-
kově. Dne 3. 11. 1918 obalamutil dav,
že Mariánský sloup na Starom. ná-
městí je symbol monarchie a musí
být stržen. Na smrtelné posteli zasáh-
lo Frantu vidění, že má jeho ošetřující
sestra tvář panny Marie z Mariánské-
ho sloupu. Zemřel dne 26. 3. 1947.

Kdo byl Franta Sauer

Sauer si poznamenal do de-
níčku: „Hlava Marie odle-
těla jako uťatá.“ 
Padající sloup prý jen o vlá-
sek minul modlící se staře-
nu. Pak nastalo hrobové ti-
cho a dav se mlčky rozešel.

České palladium, vzácný 
obraz ukrytý ve sloupu

dRuHé české palladium SV. Metoděj
F.S.1882-1947

POMNÍK mistra Jana Husa (vlevo) byl horizontální protiváhou Mariánského sloupu.
Na Staroměstském náměstí spolu strávily ve státotvorné harmonii pěkné tři roky.

SOCHAŘ Váňa tesá ruce panny Marie. dAV se pak mlčky rozešel...dÍLO je hotovo. Zbývá jen schránka na obraz. 

PANNA MARie, 
český pískovec. 
Stav: hotovo

MARiáNSKý 
SLOUP, indický 
pískovec. 
Stav: hotovo

PATKA, italský 
pískovec.
Stav: hotovo

SANKTUáŘ,
mrákotínská 
žula. Stav: 
začaly práce

SCHODiŠTĚ,
český pískovec,
Stav: hotovo

ZáZračný obraZ, ukrytý v sanktuáři
Mariánského sloupu, byl vyhotoven po-
dle tzv. českého palladia. Tento reliéf
prý dostal sv. Metoděj (bratr Cyrila) od 
matky a věnoval ho v Čechách kněžně
Ludmile při jejím křtu. Ta ho pak dala 
svému vnukovi sv. Václavovi. Reliéf
z tzv. koritské mědi má nedozírnou ce-
nu. Nyní je střežen ve Staré Boleslavi. 

SLOUP se zřítil k zemi před pátou hodinou večer.

Mariánský sloup stál na 
Staroměst. náměstí od roku 
1650 jako symbol konce 
Třicetileté války. K obrazu 
(II. české palladium) v jeho 
základech se modlili Praža-
né ve švédském obklíčení.
Sloup byl považován za du-
chovní střed Evropy.
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013. června
Staňte se 

sponzorem 
těchto novin

5278670001 / 5500

Číslo veřejného účtu 
Malostranských novin:

K nahlédnutí na www.
malostranskenoviny.eu

Tel.:  775 949 557

Inzertní sleva 50%

StaromeStSke 
noviny

S radostí oznamujeme, že inzertní plocha ve 
Staroměstských novinách je u příležitosti oslav 
3. vydání Staroměstských novin o 50 % levnější. 
Například toto oznámení (rozměr 76 x 66,5 mm) 
je k mání za pouhých 1500 Kč místo běžných 
3 000 Kč. Nabídka platí pouze do 6. srpna 2010. 
Více info na adrese www.staromestskenoviny.eu.

Mimořádná nabídka platí do 6. srpna 2010 

Tel. 777 556 578, inzerce@staromestskenoviny.eu

inzerce

15. července 2010

Pro tričko volejte na tel. číslo: 777 556 578

patron cha-
ritativních 

projektů SN
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Franz Kafka: Proměna /III./
Seriál Staroměstských novin

Stalo se v minulém díle: Řehoř Samsa, nečekaně pro-
měněný v brouka, dostal dobrý nápad: zase usnout. Pro 
někoho, kdo neusne jinak než na boku, to byl ale tvrdý 
oříšek. Zadíval se prosebně na obraz ženy s kožešinovým 
boa, odpovědí mu však bylo jen zašumění deště za okny. 

Franz Kafka (1883 - 1924) temný humo-
rista ze Starého Města. Mnozí ho označují 
za depresivního autora, on sám se ale durdil, 
když se jeho dílům někdo nesmál nahlas.

A
Tečkovaná hruza

ť sebou háZel sebe-
větší silou na pravý 
bok, vždycky se za-

se zhoupl zpátky naznak. 
Zkoušel to snad stokrát, 
zavřel oči, aby se nemusel 
dívat na zmítající se 
nohy, a přestal, až 
když ucítil v boku 
lehkou, tupou bo-
lest, jakou ještě nik-
dy nepocítil.
Ach bože, pomyslel si, 
jaké jsem si to vybral 
namáhavé povolání! Den 
co den na cestách. Zlobení 
s prací je mnohem víc než 
přímo v obchodě doma, 
a k tomu ještě ten kříž 
s cestováním, starosti o vla-
ková spojení, nepravidel-

né, špatné jídlo, stále se 
střídající známosti, jež 
nikdy nenabudou trvalosti, 
srdečnosti. Aby to všechno 
čert vzal! 
Ucítil nahoře na břiše slabé 
svědění; pomalu se sunul po
hřbetě k čelu postele, aby 

mohl lépe zvednout 
hlavu; našel svědící 
místo, poseté spous-
tou drobných bílých 
teček, které nedovedl 
posoudit; a chtěl to 

místo jednou nohou ohma-
tat, hned ji však stáhl zpát-
ky, neboť při dotyku ho 
hrůzou zamrazilo.

Seriál

StaromeStSke

noviny

inzerce

Kalendárium 
Starého Města

Výročí tento měsíc

M. D. Rettigová

† 5. srpna 1845. Na Sta-
rém Městě se seznámila 
s manželem. Je autorkou 
slavné kuchařky, povýšila 
vaření na vlasteneckou 
činnost. * 31. ledna 1785.   

Ladislav Šaloun

* 1. srpna  1870.  Autor sou-
soší mistra Jana Husa na 
Starom. náměstí (a také
Krakonoše v Hořicích ne-
bo Tyrše před Tyršovým 
domem). † 18. října 1946.

Máte tip do této rubriky? Volejte 777 556 578

Hostinec U Rotundy, 
Karolíny Světlé 17
Barevná televize na dál-
kové ovládání! Staropra-
men 10° za 19 Kč je na
stole do půl minuty. Ote-
vřeno denně do 22 h. Před 
20 lety se tu zastavil čas. 

tipy na místní podniky, 
kam je určitě třeba zajít3

Tmavý kozel 10° za 33 Kč, 
Plzeň za 31 Kč. Otevřeno 
do 23 h. Polední menu za 
pěkných 90 Kč (polévka 
a hlavní jídlo). Jinak např. 
skvělé koleno za 250 Kč. 

Polední menu je za 89 Kč.  
Pivo Plzeň 12° za 41 Kč. 
První hospoda v Praze, kde
se čepovala Plzeň. Grilo-
vání na pivní zahrádce je 
denně od 17 do 22h.

U Betlémské kaple,
Betlém. náměstí 2

U Pinkasu, Jungman-
novo náměstí 15/16

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.

Inu, jako brouk to bude mít 
Řehoř s cestováním ještě 
těžší. Nebo dostane ve vlaku 
hmyzí slevu? Dozvíte se příště!



10  Kulturawww.StaromeStSkenoviny.eu

Co nového za vodou
NoviNy pro prahu 1 a okolí

Vychází Vždy 1. den V měsíci

maloStranSke}
noviny

Malá Strana si vybírá 
vodníka na čertovku

Kampa - U kola na Čertov-
ce je prázdné místo, které 
je třeba zaplnit. Svůj tip na 
vodníka pošlete do redakce.

PANNA (23.8.-22.9)
Budete mít sklon rychleji 
mluvit než myslet. Pama-
tujte, že mlčeti zlato.
VÁHY (23.9.-23.10.)
Hvězdy přejí rodinným
setkáním. Až se sejdou va-
ši blízcí, řekněte jim něco 
pěkně od plic.
ŠtÍR (24.10.-22.11.)
Raději se o nic nesázejte. 
Vyhněte se rodičům svého 
partnera, hlavně tchýni.
StŘElEC (23.11. 21.12.)
Nemusíte trefit letícího 
komára, stačí vám jen za-
sáhnout terč, nebo ho as-
poň štrejchnout.
KOZOROH (22.12.-20.1.)
Vhodná doba na výměnu 
manžela či prodeje auta.
VODNÁŘ (21.1.-20.2.)
Čas tvořit. Pokuste se po 

čase zas něco vymodelo-
vat, slepit, nebo vyfotit.
RYBY (21.2.-20.3.)
Melte, co vám slina na ja-
zyk přinese. Uleví se vám.
BERaN (21.3.-20.4.)
Na co sáhnete, to se pove-
de. Hvězdy přejí hlavně 
zahrádkářům.
BÝK (21.4. -21.5)
Čím méně peněz si s se-
bou vezmete na dovole-
nou, tím lépe. Hrozí, že 
vás okrade tichý cizinec.
BlÍŽENCI (25.5.-21.6.)
Dobře vám to bude myslet 
(lépe než jindy). Udělejte 
si nějaký plán.
RaK (22.6-22.7) 
Nechoďte na slunce, hrozí
silné halucinace podobné 
vlnění vzduchu na poušti. 
Držte se u stromů.

Lev (23.7. - 22.8.)
 Házení křesťanů lvům bylo 
oblíbenou zábavou starých 
i mladých Římanů. Za pa-
trona znamení Lva byl tedy 
vybrán svatý Petr, první
papež. S orlojem Petra spo-
juje i Ježíšova předpověď:
„Než kohout zakokrká, tři-
krát mě zapřeš.”Svatý Petr, patron Lva

Horoskop podle orloje
Kdo se bojí budoucnosti, toho dožene minulost

www.malostranskenoviny.eu

inzerce

na volné místo
prodejčího inzerce

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

Volejte Moniku: 
777 556 578

Kdo je Kdo
Na Starém Městě

*1966, bydlí v Havelské
ulici (střídavě). Nejznáměj-
ší role: Růže pro Algernon. 
Má ženu Radku a dvě děti.

Jan Potměsil
Herec divadel. spolku Kašpar

K Kulturní pruvodce: 
hudba, divadlo, výstavy
od 15. července
do 14. srpna

Posílejte kulturní tipy
na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

divadlo - Po 19. až čt 22. a ne 25. až st 28. 7. 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 - tanec - Út 20. až so 24. a út 27 až so 31. 7.
od 21 h až do 2 h - dJ´S PARTy - Klub Rock Café, 
Národní třída 20, Praha 1, tel.: 224933947 - Pojďte 
si zatančit pěkně od podlahy. Vstup zdarma!

divadlo - dětem - Ne 25. 7. v 15 h - diVAdéLKO 
ROMANeTO: VOdNiCKÁ POHÁdKA - Letní kino
na Střeleckém ostrově - Pohádka o vodnících a vod-
nicích uprostřed Vltavy pod širým nebem. 

Hudba - film - Čt 29. 7.- dG 307 & MONiKA 
NAČeVA (20 h), FiLM: …A Bude HŮŘ  (21.30 h) 
- Letní kino na Střeleckém ostrově - Koncert a kino 
pod širým nebem. Více info na: www.letnak.cz.

Hudba - Ne 1. 8. v 21 h - 4. NAROZeNiNy BLueS 
SKLePu: THe KiNGSiZe BOOGieMeN - Blues 
Sklep, Liliová 10, tel.: 774 624 677 - Oslava a koncert
seskupení drzých, vyzývavých týpků hrající blues.

Hudba - Po 19. 7. v 21 h - ORigiNáLNÍ 
PRAŽSKý SYNKOPiCKý ORCHeSTR
- Blues Sklep, Liliová 10, tel.: 774 
624 677 - Ranný americký jazz, blues 
a taneční hudba 20. let.

Originální Pražský 
Synkopický Orchestr

Balkánský hudebník Bregović zahraje 27. 7. v 19.30 h.

Bregović vystoupí na pódiu na Vltavě
Náš 
tip

StaromeStSke

noviny

etní Praha se může 
těšit v úterý 27. čer-
vence v 19. 30 hodin 

na fenomenální akci. 
Na pontonu na vodní 
hladině mezi Karlovým 
mostem a mostem Le-
gií v blízkosti Střelecké-
ho ostrova vystoupí sou-
časný moderní balkánský 
skladatel a producent Go-
ran Bregović se svým Po-
hřebním a svatebním or-
chestrem. Jde o hlavní 
akci 1. ročníku festivalu 
Praha - Sen letní noci.
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inzerce

Pro tričko volejte na tel. číslo: 777 556 578

KONKURZ

 Staroměstské 
noviny vyhlašují

PROVIZe 20%
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Otázka: Kde je tato pěkná  
zdobená kašnička?
Nápověda: Náměstí není
velké, ale je spíše... 
Vaše odpovědi: redakce@ 
staromestskenoviny.eu.
Minule: U Zlaté studny.

Kde to je?

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

TiRÁŽ - Staroměstské noviny č. 3 / červenec 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.

S mužem ovládla Národní divadlo, do krematoria ji odvezli v kostýmu 
Hana Kvapilová, velmi dramatická herečka

Slavné ženy Starého Města

V

HANA Kvapilová (1860 - 1907)

národním divadle za-
čala hrát v roce 1888 
(sedm let po požáru). 

Zpočátku paběrkovala, ale
po svatbě s dramaturgem 
Jaroslavem Kvapilem (1894)
jí narostla křídla. 
Rozlet vyvrcholil hádkou 
s vedením divadla, tak tak, 
že nedostala padáka. 
Na začátku století ale už 
spolu s manželem Kvapi-
lem a kolegou Eduardem 
Vojanem ovládli divadlo, 
když se jim podařilo roz-
metat podezření, že její 
muž staví repertoár divad-
la jen na ní (hrála skoro ve
všem). Do krematoria od-
vezli Hanu Kvapilovou
v kostýmu Blaženy ze hry  
Tvrdohlavá žena. 

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 30 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. 

Místní krátké inzeráty SMS za 30 Kč

Jar. Kvapil, 
manžel

Div. partner 
eduard Vojan

Nejlepší kama-
rádka Růža 

Hanička K.
v 19 letech

tŘI SluŠNé studentky 
taneční konzervatoře hle-
dají pronájem bytu. Cena 
do 10 tisíc Kč. Tel.: 607 
500 900.
KOuPÍM malý byt, 1. 
patro, výtah, okolí Mai-
selovy ulice. Seriózně. 
Mail: sivan92@seznam.cz
HlEDÁM k delšímu 
pronájmu garsoniéru na 
Malé Straně do 7500 Kč. 
Tel.: 603 563 020.
SHÁNÍM prostory k pro-
najmutí na prodejnu o ve-
likosti 20 m2 na Starém 
Městě a okolí. Tel.: 608 
179 654, Roman.
HlEDÁM k pronájmu
byt na Starém Městě 
2+kk nebo 2+1, nekuřák, 
vztah k umění, do 10 tis. 
Tel.: 776 827 987, Karel.
KOuPÍM chatu, chalupu  
nebo srub s pozemkem 
do 40 km od Prahy. Voda 
nebo studna podmínkou.

Tel: 777 055 361. (Volej-
te nebo také můžete po-
slat SMS).
VYMěNÍM BYt 1+kk 
v úplném centru Brna za 
Prahu 1. Jen seriózně. 
Tel: 777 055 361 (volejte 
nebo pošlete SMS).
VYMěNÍM obecní byt 
2+kk 60 m2 na Malé 
Straně za větší ve stej-
né lokalitě a okolí, pouze 
obecní.Tel.: 605 356 086.
VÝtVaRNICE z Kar-
lova mostu hledá sklípek 
na uskladnění stojanu. 
Prosím vjezd bez schodů. 
Tel.:722 967 693.

ZDRAVÁ důchodkyně
hledá práci: dlouhý - krát-
ký týden, víkendy i smě-
ny. Tel.: 604 727 198.
PROjEKtujI rekonst-
rukce a adaptace staveb.
Legalizace stávajícího 
stavu. Tel.: 605 313 475.

HlEDÁM lektora (lek-
torku) španělštiny. Nej-
lépe rodilý mluvčí. Jsem 
začátečnice. Tel.: 777 556 
578.
FRaNCOuzSKé kurzy
v centru Prahy nabízím 
od září pro jednotlivce či 
malé skupinky. Tel.: 602 
200 611.
OPRAVY oděvů, zcelo-
vání, čistírna, prádelna,
mandl. Tel.: 603 309 493.
tRuHlÁŘ restaurátor 
nabízí opravy starého ná-
bytku, vrat, dveří apod. 
Tel.: 603977469.
PůjčKa pro zaměst-
nance. Bez poplatku! 
Půjčujeme 10 - 100.000 
Kč. Nutné mít potvrzení 
o výši příjmu. Nesmíte 
být v exekuci! Pouze Pra-
ha. Bližší info tel.: 774 
174 274 nebo na www.
pujcky.arga.cz.
REStauROVÁNÍ sta-
rožitného nábytku a by-
tových doplňků od A do 

Z kvalitně, tradičními po-
stupy.Tel.: 606 903 837, 
p. Franek.
NaBÍzÍM úklid a po-
mocné práce v domác-
nosti, v kancelářích apod. 
Tel.: 776 105 198, Rita 

NaPRaVujI zdravotní 
potíže pomocí homeopa-
tie, reflexní terapie a rei-
ki. Tel: 737 252 398. 
NaBÍzÍM lekce jógy 
pro jednotlivce i skupi-
ny, u vás doma, v kance-
láři nebo u mě ve studiu. 
Tel.: 776 220 773. 
MaSÁŽNÍ křeslo pro-
dám. Masáž v opěradle, 
sedáku a podnožce. Bez-
vadný stav. Tel.: 602 280 
170. 
KDO PORADÍ silnému 
kuřákovi (60 denně), jak 
má přestat kouřit? Napište
na e-mailovou adresu: 
ubu@novinypraha.cz

BYDlENÍ

SluŽBY

ZDRAVÍ

Pozor lidi, 
příznivci vín 
a cimbálu!

V sobotu 18. září budou 
opět na KAMPe

Dozuky 
Horňáckých 
slavností - 
- Druhé 

malostranské 
vinobraní

www.kckampa.eu hledá 
sponzory na tuto akci



e-mail: redakce@staromestskenoviny.eu

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 nám. 3, tel. 608 149 042. U Zlatého lva,
Ovocný trh 17, tel. 224 239 207. Rybí trh,
Týnský dvůr 5, tel. 224 895 447. Akademie
věd, Národní 3, v knihovně, tel. 221 403 111.

Babinec místo pro pivo a rum,
Petrská 12. Literární kavárna Řetě-
zová, 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. 

Literár. kavárna Týnská, Týnská 6, tel. 224 827 808. Café
 Montmartre, Řetězová 7, tel. 602 277 210. Antikva-

riát Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14, 

tel. 222 221 561. Restaurace Konvikt,
Bartolomějská 11, tel. 224 247 033. Bar Konír-
na, Anenská 11. Divadlo Na zábradlí,
Anenské  náměstí 5, tel. 222 868 868. Palác 
Aventin, Purkyňova 4, tel. 777 722 847.  Galerie
Nová síň, Voršilská 3, tel. 224 930 255. 

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

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

15. srpna

inzerce

e-mail: redakce@staromestskenoviny.eu
- Nevíš, Elinko, proč je Artur dnes tak smutný?
- Což nevíš, že jsem se s ním právě navždy rozešla?
- Vím, a právě proto to nemohu pochopit. 

NECHAT DOMLUVIT
První, co má hluboko do kapsy: „Tak 
jsem dnes ráno dostal deset kor-“
Druhý: „Výborně! Deset korun! Jednu 
mi půjčíš, viď!“
První: „Deset korespondenčních lístků 
a na všech bylo: „Ty lumpe! Kdy už 
konečně zaplatíš!“

U ŘEKY
Muž se ženou se dívají, jak plavčík 
drží na laně dámu a učí ji plavat ve vol-
né řece.
Žena: „Co říkáš, Pavle, pustil bys mě 
tam?“ 
Muž: „Kdybych byl tím plavčíkem 
a ty tou dámou, pak bych tě rozhod-
ně pustil....“

Další veselé vtipy pro zasmání 
z Humoristických listu r. 1916 

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.

Stalo se 
před 99 lety

Žije samotářsky, dožívá 
se jednoho měsíce, 

za život uletí až 20 km. 
Výskyt: V blízkosti jídla.

Staroměstský 
atlas zvířat

Moucha domácí

Zlatá Praha, 1911 - Pýcha
galerie v Louvru pařížském, 
slavný obraz Mona Lisa  
zmizel, ukraden. Necelé dvě
minuty z 21. srpna dle úřed-
ního zjištění stačily by obraz
tento, jenž měl býti upevněn 
hřeby nejpevnějšími, byl 
obratným a odvážným zlo-
čincem stržen, skryt a une-
sen. Francouzi nestřehli ho 
vůbec. Vrátí se ještě?
Jak to dopadlo, zjistíte příště.

Ukradli Monu Lisu

Prestižní New York Times píše
o redakci Staroměstských novin
Napsali o Nás: Zaslouže-
né pozornosti se dostalo
redakci Staroměstských
novin od zámořské kon-
kurence. Reportérka dení-
ku The New York Times
Dinah Spritzerová zastih-
la redakci při velké výroč-
ní poradě v Malostranské
besedě. Více najdete na 
internetu, když zadáte do
vyhledávače klíčová slova:
New York Times Beseda. RedAKCe SN shromážděná kolem prázdného talíře. Fo
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