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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. 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

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

®

Čís. 8/ roč. XI
15. srpen 2020 NOVINY

NEZÁVISLÉ

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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PRUŽNÁ MILI
z Café - Baru Duende, 

Karolíny Světlé 30, nese 
báječný Bernard.

vinárny & bary

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY Čtěte na straně 6 - 7

ERIKA A PAVLÍNA
z restaurace U Zpěváčků, 

Na Struze 7, nabízejí skvělé 
nápoje pivní i vinařské.

PETR HEJMA PODPORUJE
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

Petr Hejma, starosta Prahy 1: 
„Je to místní poctivá živnost, 

která si zaslouží naši podporu.“

NEJEN NA 
STRANĚ 5

LINKA 
POMOCI 

OBČANŮM
724 021 789 
224 948 465

vinárny & bary

KNIHAŘSTVÍ 
KODEX

Soukenická 11, Staré Město

121
VÝROČÍ

LET

NA STOP Ě

Kapitán Korda10
NAROZEN 
7. SRPNAŽEN

KRÁLE 
SVŮDNÍKŮ

Na snímku
Oldřich Nový 
s manželkou 
Alicí
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Anna Marie 
Höppnerová (11) 

Mluvčí mladé 
generace

„Pošlu 
ji do kouta 
na hanbu!“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Hezkou 
myšlenkou.“  

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Půl století jsem 

už neškytal. 
Jako dítě jsem 

na to pil sklenici 
vody.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tyto

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

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
staromestske-

noviny.eu
Tyto noviny vycházejí 

na území Starého Města, 
tedy  ZDE

STARÉ 
MĚSTO

VLTAVA

9 037 obyvatel

Restaurace 
U Parlamentu
Valentinská 52

Gurmánův 
koutek

289 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou...

Pište si tyto

Václavské nám. - Tisí-
ce let staré sošky, sochy, 
reliéfy či papyry nevyčís-
litelné hodnoty... Národ-
ní muzeum otevírá zcela 
unikátní výstavu egypt-
ských pokladů.
Artefakty přivezly z leti-
ště dva kamióny, dopro-
vázelo je policejní auto, 
nad nimi letěl vrtulník. 
Výstava je pojištěna na 

„...kterou jsem zaslechl

 MILIARDOVÝ P OKLAD V NÁRODNÍM MUZEU: 
  SLUNEČNÍ KRÁ LOVÉ POD DOHLEDEM POLICIE

více než miliardu korun. 
„Historická hodnota je 
však opravdu nevyčísli-
telná,“ uvedl pro Staro-
městské noviny ředitel 
muzea Michal Lukeš.
Výstava Sluneční králo-
vé se otevře veřejnosti 
31. srpna. Trvat bude 
do února. Ukáže nále-
zy českých archeologů 
a egyptologů. 

Čím zaháníte 
škytavku?

Nemusíš 
mi lichotit, 
stejně 
odlehnu.

Slyšeno: V parku

ZAKUSILI JSTE NĚKDY 
FARAONOVU POMSTU?

ANO: 54 %, NE: 46 %
Průzkum provedli členové skautského 
oddílu v období od 1. 8. do 8. 8. 2020,
mimo jiné na odběrních místech 
Staroměstských novin, v místních hos-
podách, kavárnách, na ulicích... 
Dotazováno bylo: 100 respondentů

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Počasí 

25 °C
SRPEN

Srpen k zimě hledí 
a rád vodu cedí.

Radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: Zkusil jsem 
vše. Jediné, co 

pomůže - pevná 
vůle s přáním 

brzkého konce.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Se škytavkou 
nebojuji, 

normálně se 
vyškytám, ona 
přejde sama.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Šmankote, 
já ničím ta-

kovým jako je 
škytavka nikdy 

netrpím!“

Staré Město - Nečeka-
nou prohru zaznamenal 
pražský magistrát při 
soudním sporu s provo-
zovatelem tzv. pivobusů 
a pivokol. Tyto opilecké 
autobusy s turisty  dělají 
problémy v centru Prahy 
už několik let.
Městský soud rozhodl, že 
magistrát překročil své 
pravomoci. Zákaz provo-
zu pivobusů spadá podle 

soudu též do kompetencí 
radnic městských částí. 
Praha 1 je připravena zá-
kaz uvalit, musí však po-
čkat, až se pivobusy vrátí 
do ulic. Zároveň si Praha 1
stěžuje na špatnou komu-
nikaci ze strany magistrá-
tu.
S magistrátem se kvůli 
zákazu soudilo šest sub-
jektů. Všechny uspěly, byť 
jen kvůli formalitám.

PIVOBUSY 
VRACÍ ÚDERKRÁLÍK 

NA SMETANĚ

ČTENÁŘ 
REPORTÉR

VÁLKA O TICHO NEKONČÍ

Bitva 
nekončí

www.unetickypivovar.cz

Blahodárné účinky Únětického piva výtečné jakosti 
pocítíte v těchto provozovnách centra Prahy:
● Café Kolíbka, Řeznická 10 ● Kavárna Velryba, 

Opatovická 24 ● U Pravdů, Žitná 15 
● Bar No. 7, Na Struze 7 a dalších…

Únětický pivovar, to je z nebe dar, 
Únětický pivovar, to není žádný zmar.
Tohle pivo piješ, ať jsi singl nebo pár.

Tohle pivo piješ, ať máš svatbu nebo žal.
Blahodárné účinky jsou jak z nebe dar,

když si dáš těch sklenic pár.

V PRAZE 1 
LOVÍ VELRYBA

Od 1. do 31. srpna milé občany loví 
legendární Kavárna Velryba, 

Opatovická 24, parádní propagační akcí

2 + 1 ZDARMA
PŘI VYPITÍ DVOU ÚNĚTICKÝCH PIV 

V KAVÁRNĚ VELRYBA 
DOSTANETE TŘETÍ ZDARMA! 
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Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou největší 
noviny na Starém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

 MILIARDOVÝ P OKLAD V NÁRODNÍM MUZEU: 
  SLUNEČNÍ KRÁ LOVÉ POD DOHLEDEM POLICIE

Dívka ze str. 3

ště
Místní kráska Klára S. při 
soutěži v jako by mimoděk 

ukazovaném stehnu

Bouřlivý 
rok 1920

MISS STEHNO

Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1 
Otevřeno út - ne 10 - 17 h. Až do 30. 6. 2021. 

www.npmk.cz

VÝSTAVA K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ 
J. A. KOMENSKÉHO

© Lukáš Fibrich

Egyptský faraón 
z výstavy

Artefakty byly 
střeženy policií

Bezpečnostní 
opatření 

před muzeem

PASTA ONER 
ALFONS MUCHA: 
ELUSIVE FUSION

 do 25. 10. 
Protnutí dvou význam-
ných osobností, Alfonse 
Muchy, jednoho z hlav-
ních iniciátorů art nouve-
au, a Pasty Onera, jed-
né z vůdčích osobností 
street artové scény, kte-
rý se již více než deset 
let zabývá obrazy.
 
MILADA HORÁKOVÁ

do 24. 8
Výstava v parku Kampa 
připomíná památku Mi-
lady Horákové, poprave-

né ve vykonstruovaném 
procesu. Na velkých, 
osvětlených panelech 
mezi Werichovou vilou 
a Museum Kampa k vidění 
fotodokumentace, výstřiž-
ky z novin, archivní ma-
teriály z té doby o Miladě 
Horákové a dalších obě-
tech procesů…

  DALŠÍ PROGRAM 
Letní šifrovací hra 

do 26. 08. 
Letní šifrovací hra pro 
dospělé i rodiny s dětmi 
s názvem Mezi sochami. 
Připravené jsou tři okru-
hy: pro rodiny s dětmi, 

pro dospělé i zkušeněj-
ší hráče. Po trase na-
vigace za pomocí šifer 
a doprovodná brožura 
přiblíží problematiku so-
chařských realizací ve 
veřejném prostoru. Star-
tovné 150 Kč.

Večer věnovaný 
Miladě Horákové
18. 8. od 18.30 h 

Ve Werichově vile. Ko-
mentovaná prohlídka 
výstavy Nezapomeňte 
na mne. Beseda s P. 
Blažkem, M. Němcovou, 
M. Vandasem a J. Po-
spíšilem a projekce.

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň 
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou 
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfre-
unda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka 
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé 
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava 
soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FRANTIŠEK KUPKA

František Kupka, 
Studie opice



ZDENĚK 
HŘIB

Pražský primátor 
Hřib (Pirátská 

strana) se vymkl 
kontrole koalič-
ním partnerům. 
Tlaky na jeho 

odvolání rostou.
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TRÉNINK NA KONI: KLUS 
A SKOK PŘES PŘEKÁŽKY

CO NOVÉHO V REDAKCI

Nejmladší členka redakce 
Anička trénovala na závodním 
koni klus a zdolání překážek. 
Prý se jí to bude v životě hodit. 

4  Tematelefon redakce: 775 949 557 redakce@StaromeStSkenoviny.eu  Tema

inzerce

MICHAL
LUKEŠ
ředitel 

Národního muzea 
Národní muzeum 
pořádá úžasnou 
výstavu egypt-

ských vykopávek 
Sluneční králové

&Vítěz Poražený

TUTO RUBRIKU V RÁMCI BOJE 
ZA ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ 

PANDEMIE KORONAVIRU 
ZAŠTIŤUJE MČ PRAHA 1.

E-MAIL: redakce@staromestskenovi-
ny.eu TEL.: 777 556 578 (Monika)

CVIČENÍ 
NA JADRANU! 

31. 8. - 7. 9.
Ostrov Mali Lošinj pod ISTRIÍ.

CÍSAŘSKÉ VZDUŠNÉ LÁZNĚ V LESE
Penzion, 2 lůž., polopenze. Se cvičením 440 Euro 

na 7 dní. Pokoje vždy se sociál. zázemím.,
Zdravotní pohyb 2 x denně 2 hod. (joga, tai či, či 

kung, aerobic, dynamická meditace, bazén).       
 Bez cvičení 40 Euro denně.

Doprava z Prahy 800 km - auta, bus, vlak + loď...
OBRATEM SE HLASTE: 

relaxartecentrum@gmail.com 
Petra Krulichová a Jiří Kučera

WWW.RELAXARTECENTRUM.EU

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ OPĚT KOMPLETNÍ ● JAN HUS SE KONEČNĚ PŘESTAL DÍVAT DO PRÁZDNA

ARCIBISKUP DUKA PO ŽEHNAL MARIÁNSKÉMU 
SLOUPU, SOCHAŘ V ÁŇA DOSTAL MEDAILI

Arcibiskup Dominik Duka 
krátce po poledni 15. 8. 
požehnal Mariánskému 
sloupu na Staroměstském 
náměstí. Tímto slavnost-
ním aktem byla završena 
dlouhá cesta návratu nád-
herného díla, které před 
102 lety strhli vandalové 
v domění, že sloup osla-
vuje vládu tehdejšího ra-
kousko - uherského císaře 
Františka Josefa II.
Sloup je mimo jiné vzpo-
mínkou na obránce Prahy 
za třicetileté války. Lidé 
na místě vyjadřovali pře-
devším vděčnost, že se 
sloup na náměstí vrátil. 
Na akci se sjely více než tři 
tisíce lidí z celé republiky.
Kardinál Duka na závěr 
bohoslužby ocenil zlatou 
svatovojtěšskou medailí 

sochaře Petra Váňu, 
který na napodobenině 
sochy pracoval, stříbr-
nou pak jeho spolupra-
covníky Tomáše Váňu 
a Hynka Schejbala. 
Další ocenění kardinál 
předal například před-
sedovi Společnosti pro 
obnovu Mariánského 
sloupu, staviteli Petru 
Řehořovi nebo zastu-
piteli hlavního města 
Prahy Janu Wolfovi 
(KDU-ČSL). Významný 
podíl na návratu sloupu 
mělo též nové vedení 
radnice Prahy 1.

Starosta Prahy 1 
Petr Hejma 

a hasič 
Vladimír Krištof

Sochař 
Petr Váňa

Radní 
Jan Wolf

Kardinál Duka 
žehná 

Mariánskému 
sloupu

Víte, že...
Sochař Petr Váňa 

pracoval na sloupu 
dvacet let bez nároku 

na honorář.

MÍSTNÍ NÁSTĚNKA 
VZKAZY●OZNÁMENÍ
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Nové zprávy
ze Starého Města 

Linka pomoci 
občanům

CHODEC 
PRAŽSKÝ
CHODEC CHODEC 

Ne všechny před-
zahrádky restaura-
cí by měly být ote-
vřeny jen do 22 ho-
diny, míní radnice 
Prahy 1.  Pro někte-
ré by měla platit vý-
jimka otevření do 
půlnoci. Samozřej-
mě za předpokladu 
klidu a pořádku.

ZAHRÁDKY 
AŽ DO PŮLNOCI?

724 021 789 
224 948 465

MČ Praha 1

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

SOUKENICKÁ 11, STARÉ MĚSTO

Starosta Prahy 1 PETR HEJMA (My, co tady žije-
me, STAN): „Zveme vás do knihařství pana Sedláč-
ka! Je to dobrá a užitečná služba!“

Spisovatelem snadno, 
rychle a levně se může 
stát téměř každý, kdo 
zavítá do provozovny 
pana Jiřího Bartolomě-
je Sedláčka. Stačí vzít 
svůj text, uložit ho na 
fl ash disk, a i vy se mů-
žete stát autorem knihy 
vázané v kůži a zdobené 
zlatým písmem. Vznikla 
tu například kniha Staré 
Město pražské od Lady 
Hetfl eišové, vytištěná na 
italském ručním papíře. 
V této provozovně mají 
navrch moderní stroje, 
ale pracuje se tu s kni-
hařskými technologiemi 

postaru. Pan Sedláček 
má obchodní strategii 
fi rmy promyšlenou. Aby 
také ne, když začínal už 
před listopadem 1989 
na povolení tehdejší-
ho Národního výboru. 
„Student si zapamatuje, 
kde mu dobře svázali di-
plomku, a když nastoupí 
do práce a potřebuje vá-
zaný tisk v malém ná-
kladu, ví, kam se obrátit. 
Pokračuje svázanými 
zamilovanými básněmi, 

fotoknihou z první do-
volené, pak chce vyrobit 
rodinnou kroniku a na 
konci je krásně vyve-
dené parte,“ popisuje 
s nadsázkou pan Sedlá-
ček koloběh života. 
Provozovna v Soukenic-
ké ulici 11 je tiskárnou, 
vazačskou dílnou, kni-
hařstvím, fi nalizuje di-
plomky, paspartuje a rá-
muje. Nabízí i kopírovací 
službu a veškerý tisk.

www.kodex.cz

Vedoucí knihařství
Jiří Bartoloměj Sedláček

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@staromestskenoviny.eu

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

SOUKENICKÁ 11, STARÉ MĚSTO
Spisovatelem snadno, 
rychle a levně se může 

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

SOUKENICKÁ 11, STARÉ MĚSTO
Pan Sedláček 

má obchodní strategii 
fotoknihou z první do-
volené, pak chce vyrobit 
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PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta

KNIHAŘSTVÍ KODEX 
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Soukenícká 11
Tiskařovo 
zátiší

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ OPĚT KOMPLETNÍ ● JAN HUS SE KONEČNĚ PŘESTAL DÍVAT DO PRÁZDNA

ARCIBISKUP DUKA PO ŽEHNAL MARIÁNSKÉMU 
SLOUPU, SOCHAŘ V ÁŇA DOSTAL MEDAILI

Požehnání Mariánského sloupu 
oslavilo přes tři tisíce přítomných 

občanů, kteří se sjeli 
ze všech koutů republiky
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Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 za grantovou 

podporu

Asi každého při pohledu na fotografi e či fi lmy Oldřicha Nového 
napadne, kolik žen ve skutečnosti miloval. Na stříbrném plátně 
prošlo jeho náručí mnoho žen, ale ve skutečném životě...

NOVÝ: TAJEMSTVÍ JEHO ŽENY

Manželka Oldřicha Nového 
fotografka Alice Wienerová 
trpěla těžkou schizofrenií. 
To byl zřejmě hlavní důvod, 
proč s nimi nemohla žít No-
vého dcera Jana. 
Alice se seznámila s Novým 
v roce 1926, když hrál a zpí-
val v brněnském Národním 
divadle. Zaklepala mu prý na 
dveře šatny a přemluvila ho, 
aby se od ní nechal fotografo-
vat. Prožili spolu 40 let. 
Podle dobových svědectví 
byla Alice velmi emancipova-
ná a také žárlivá.
O Nového milenkách se toho 
příliš neví. Jediná žena, která 
kdy označila Nového za mi-
lence, byla herečka Lída Ba-
arová. Nešlo prý ale o dlou-
hodobý milenecký  vztah, ale 
o lásku na jednu noc. 
Alice Wienerová byla z velmi 
bohaté brněnské rodiny. Její 
otec, významný bankéř, No-
vého postupně „dotlačil“ ke 
svatbě s Alicí a podporoval je 
v těžkých začátcích v Praze.

Pomohl také Novému fi nanč-
ně se založením jeho divadla, 
které prosperovalo i za časů 
okupace.
V roce 1937 přišel Oldřich 
Nový domů a své ženě při-
nesl překvapení: děvčátko 
jménem Jana. Dodnes není 

jisté jméno matky. Podle vý-
počtů byla dcera Jana poča-
ta přibližně v době, kdy měl 
Oldřich Nový svatbu. Kdyby 
se to provalilo, měl by utrum 
s penězi od Alicčina otce.
„My s tátou jsme o tom nikdy 
nemluvili a on sám se téma-
tu vyhýbal. Mně stačilo, že 
jsem byla vždycky tátova, 
že mě měl moc rád a já měla 
ráda jeho,“ vzpomínala sym-

patická Jana Včeláková, jedi-
né dítě Oldřicha Nového.
Jako rodina spolu žili až do 
roku 1944, kdy byl Oldřich 
Nový, Alice i její  židovští ro-
diče z Brna posláni do kon-
centračního tábora.
Nový i Alice se vrátili, její 
rodiče však byli zavražděni. 
Tehdy u Alice propukla těžká 
schizofrenie. Kvůli této ne-
moci žárlila na všechny včet-
ně dcery Jany. 
Oldřich Nový se ke své dceři 
choval stejně galantně jako 
ke kterékoli jiné ženě. Přisu-
nul ji židli, když šli do restau-
race, pomohl jí do kabátu... 
Manželku Alici to popouzelo. 
Často se doma kvůli tomu 
hádali. Když bylo Janě asi 22 
let, rozhodla se defi nitivně 
z domova odejít.
Nového dcera Jana se k ně-
mu vrátila až v roce 1967. 
Jana Včeláková žila střídavě 
v Brně a u táty v Praze v Mai-
selově ulici. Zemřela v roce 
2006.

Maminka 
Cecílie

Díky jejímu 
předčítání 
pohádek zís-
kal Oldřich 
Nový vztah 
k divadlu.

Lída 
Baarová

Partnerka 
v mnoha 
fi lmech. Tvr-
dila, že jsou 
milenci.
(1914 - 2000)

Dcera
Jana

Adoptivní 
dcera, kterou 
si Nový 
přinesl domů 
(1937 -
 - 2006)

Hana
Vítová

Chráněnky-
ně. Údajná 
matka jeho 
dcery Jany. 
(1914 - 
- 1987)

Květa 
Fialová

Hráli spolu ve 
fi lmu Fantom 
Morrisvillu. 
Nový se jí 
dvořil i přes 
pokročilý věk.

Nataša 
Gollová

Hrála 
s Novým 
v mnoha 
fi lmech (Kris-
tián), (1912 -
- 1988)

Zdenka
Procházková
Žena Karla
Högera. 
Nový režíro-
val hru Julie, 
ty jsi kou-
zelná.

Sylva 
Langová

Hrála 
manželku 
Nového ve 
fi lmu Parohy. 
Provdala se 
do Anglie.

Adina
Mandlová

Údajná mi-
lenka. Mimo 
jiné spolu 
hráli roku 
1939 ve fi l-
mu Kristián.

Oldřich Nový

10 žen Oldřicha 
Nového

Žárlila na všechny 
ženy, ale to bylo 
tak všechno, co 

s tím mohla dělat

telefon redakce: 775 949 557 redakce@Starome

NOVÝ: TAJEMSTVÍ JEHO ŽENY

Alice Wienerová

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

DAVID 
PHILIPP 
SPOL. S.R.O.

Co nabízíme: 
● Vedení účetnictví ● 

Kompletní mzdový servis 
● Analýzy struktury 

a výše nákladů ● Krizový 
fi nanční management  ● 
Založení a likvidace spo-
lečností ● Administrativní 

správu nemovitostí ● 
Komunikaci i v angličtině

Všehrdova 25
Tel.: 777 745 432
www.philippsro.cz
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Jiný 
díl 

příšté

Hrom do chlapa! Ten si 
k tomu ještě přinese kytáru!

Zlatej stoh. Tam má člověk 
svatej pokoj.

TULÁK NA LETNÍM BYTĚ III Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1920)VÁŠ INZERÁT 

DO TĚCHTO NOVIN 
VYROBÍME ZDARMA 

Volejte Monice, 
tel.: 777 556 578

e-mail: 
inzerce@staromestskenoviny.eu
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NOVÝ: TAJEMSTVÍ JEHO ŽENY

Nového byt v Maisselově ulici na Starém Městě

Oldřich Nový s dcerou Janou na procházce r. 1945. Z fotografi e je jasně vidět, jak je táta na svou dceru pyšný...

Jana Včeláková v roce 1941 a v roce 2005.

Kalendárium 
Starého Města

Jarmila 
Švabíková

HEREČKA

Adolf 
Hoff meister

MALÍŘ

SRPEN

● Josef V. Šimák 
*15. 8. 1870 Turnov 
†30. 1. 1941 Praha
Historik. Jeho životním 
vzorem byl Alois Jirásek.

● Jarmila Švabíková 
*18. 8. 1906 Vídeň 
†12. 3. 1969 Praha 
Herečka, Osvobozené 
divadlo. Ve fi lmu např. 
Filozofská historie.

● Adolf Hoff meister 
*15. 8. 1902 Praha 
†24. 7. 1973 Říčky
Malíř, karikaturista, 
spisovatel, právník 
a cestovatel.
 
● Ota Janeček 
*15. 8. 1919 Pardubičky 
†1. 7. 1996 Praha 
Malíř, grafi k a sochař. 
Ilustrátor Čítanky. 

● Ferdinand Náprstek 
*24. 5. 1824 Praha 
†16. 8. 1887 Praha 
Mecenáš. Starší bratr 
Vojty Náprstka. 

● Václav Nývlt 
*28. 9. 1930 Červený Kostelec 
†16. 8. 1999 Praha 
Autor více než 90 scénářů 
(Ostře sledované vlaky...)

Václav 
Nývlt

SCÉNÁRISTA

Ferdinand 
P. Náprstek

MECENÁŠ

Oldřich Nový 
(*7. 8. 1899, 

†15. 3. 1983)
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KampaNula
redakce@StaromeStSkenoviny.eukenoviny.eu  Charita

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 
Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ 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.

UČENÁ TOULKA TAM, KDE POPRVÉ ZAZNĚLA 
PÍSEŇ „KDE DOMOV MŮJ“. DÁLE TÉŽ PODZEMÍ

KampaNula pořádala 
benefi ční Učenou toulku 
SANTINI & KAJETÁN. 
Prohlédli jsme si kostel 
sv. Kajetána v  Nerudově 
ulici. Včetně přednášky 
a ukázek mobiliáře vedl 
rytíř Mgr. Libor Černý, 
řádový sakristian koste-
la a správce kostela rytíř 
Miroslav Hoza.
Kostel Panny Marie Mat-
ky ustavičné pomoci a sv. 
Kajetána byl postaven na 
přelomu 17. a 18. stole-
tí jako součást staršího 
kláštera řádu theatinů,  
nazývaných také Kajetá-
ni, proto se kostelu často 
říkalo „U Kajetánů“ nebo 
„sv. Kajetána“.  

V refektáři kláštera 
provozoval Josef Ka-
jetán Tyl v letech 1834 -
- 1837 české divadlo. 
Zde zazněla zřejmě 
poprvé píseň: „Kde 
domov můj“. Nejzají-
mavější částí kostela je sa-
monosné točité schodiště 
vedoucí ze sakristie až do 
svahu nad kostelem do řá-
dového domu. Autorem je 
Jan Blažej Santini-Aichel.
Navázala TOULKA 
PODZEMÍM MALÉ 
STRANY vedená J. Ku-
čerou. U kostela, napro-
ti a nad, se nachází pod 
domy ranně gotické hrad-
by a základy Strahovské 
brány. Vzhledem k epide-

miologické situaci nebylo 
možno sestoupit do pod-
zemí. 
Uličkami pokračo-
váno do nově otevře-
ného klubu o mnoha 
patrech a s ranně go-
tickými sklepy a sály. 
Do KLUBU LAMA To-
mášská ul. 21/14. 
Po prohlídce prostor ná-
sledovalo „gotické“ pose-
zení s debatou o historii 
těchto míst a výtečným 
občerstvením. Domlouvá-
ny hudební akce v tomto 
NOVÉM KLUBU.
Všichni zváni. Bude 
vždy oznámeno v MN, 
SN, NN + na fb Kam-
paNuly.  -JiKuč- Řád sv. Lazara

Kostel sv. 
Kajetána

Oltář

Naše akce 
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

Naše významné akce 

POŘÁDÁME

● Vždy třetí pondělí 
i v létě v 18 h
TOULKA TAROTEM 
Kavárna Deli Maltez na 
Maltézském náměstí. Tarot 
Klub 015. 
Dr. J. Hůlek

● Neděle 13. 9., 16 h 
TOULKA Magický 
Petřín, který projdeme 
s Honzou Kročou jinou 
trasou. Start nahoře 
v Hellichově ulici, sady, kap-
le, štoly, kroužkování ptac-
tva, (pak oheň + hudba? 
+ kosení?). Občerstvení 
s sebou. Vstupné 100 Kč, 
důchodci polovic, děti nic.

● Středa 23. září 
TOULKA: Katedrála sv. 
Víta (Richard Haendl) 

● Říjen
ODLOŽENÁ 
TOULKA: VOJANOVY 
SADY NEZNÁMÉ.

● Čtvrtek 22. října 
18 - 21 h 
Odložená KONFERENCE 
KAMPA, MALÁ STRA-
NA STŘED SVĚTA 

BÁSNÍCI + HYDEPARK

DOPORUČUJEME
Čtvrtky přibližně 
každých 14 dní 
od 16. 7. 
MALOSTRANSKÉ 
TRHY 

● Každou středu 
19 - 20 h 
TURAS BASKET 
Rekreační, muži, ženy. 
V létě NOVĚ VELKÁ 
TĚLOCVIČNA SOKOL 
TYRŠŮV DŮM. Info: 
Jára Svátek 605 131 136 

● Pondělí 7. 9. k večeru 
25. LITERÁRNÍ VÝLET 
EUGENA BRIKCIUSE

● Středa 9. 9. 
Hornické odpoledne na 
Haštalském náměstí

● Čtvrtek 17. září 
SPOLKOVÝ DEN 
v parku Kampa
 
● Sobota 19. září 
MALOSTRANSKÉ 
VINOBRANÍ + pravé 
HORŇÁCKÉ SLAVNOS-
TI, muziky, sbory
 

● Čtvrtek 24. 9. 
VYLEPOVACÍ 
VÝSTAVA EUGENA 
BRIKCIUSE

● Čtvrtek 1. října odpoled. 
DEN SENIORŮ  
v parku na Kampě, hudba, 
tanec.

DOPORUČUJEME

● Čtvrtky 
MALOSTRANSKÉ 
TRHY 

● Středy (úterky) 
v srpnu
OZDRAVNÁ CVIČENÍ 
(RELAX ARTE 
SANATORIUM) 
● 18 - 20 h. V parku!
● Úterní  lekce od 17 hod. 
v Tyršově domě. Info P. 
Krulichová: 604 765 273, 
www.relaxartecentrum.eu

STŘEDY od pol. srpna 
vždy 19 - 20 h
TURAS BASKET 
REKREAČNÍ, MUŽI, ŽENY. 
Hřiště Masná. Od září tělo-
cvična Gymnazia Josef-
ská 5.INFO: JARA SVÁTEK 
605 131 136



Slunce v srpnu putu-
je královským zna-
mením Lva, od 23. 8. 
vstupuje do znamení 
Panny.
Celý srpen nás provází 
hvězdná konstelace plná 
přetlaků a hodí se k ní 
přísloví  Dvakrát měř 
a jednou řež.
Na začátku měsíce se 
Slunce dostává do napě-
ťového aspektu s plane-
tou Uran, což naznaču-
je, že v našich životech 
a společnosti se mohou 
dít situace, které nám 
zvýší tep a adrenalin.
K této konstelaci při-
spívá planeta Mars, 
která prochází zna-

mením Berana a kde 
je v plné síle v dishar-
monickém aspektu 
k planetám Jupiter, 
Saturn a Pluto, které 
jsou ve zpětném chodu, 
s pohledem na minulost, 
ve znamení Kozoroha.
Beran se doslova trká 
s Kozorohem, až to jisk-
ří, je to konstelace bojů, 
válek, přetahování, kdo 
s koho.
V tomto čase je po-
třeba se vyhnout 
zkratovitému  jedná-
ní. Předejde se tak vý-
buchům, hádkám a po-
žárům. Buďte ve stře-
hu a čtěte Staroměst-
ské noviny. 

DVAKRÁT MĚŘ 
A JEDNOU ŘEŽ

9telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

Staroměstské noviny, 
minulé číslo

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

Poděkování 
za tyto noviny
Poděkování Poděkování 

Komentáře, básně, glosy, postřehyKomentáře, básně, glosy, postřehy

Vážená redakce,
odvádíte skvělou práci, 
tyhle noviny opravdu po-
těší. Je chvályhodné, že 
v této těžké době po koro-
naviru propagujete míst-
ní restaurace, hospody, 
kavárny, galetrie, aby se 
o nich vědělo.

Ing. Jiří Tomášek 

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ CO ŘÍKAJÍ 

HVĚZDY
CO ŘÍKAJÍ CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDYHVĚZDYHVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

ASTROLOŽKA DAGMAR KOCŮRKOVÁ

GLOSA DNE

NAŠI POTOMCI BUDOU VNÍMAT MARIÁNSKÝ 
SLOUP JAKO BY TAM BYL ODJAKŽIVA

Je to několik dnů, co 
byl, jak se říká, uve-
den do provozu Mari-
ánský sloup na Staro-
městském náměstí. To 
když pan kardinál Duka 
sloup posvětil. 
Důkazem, že nechávám 
emoce stranou, je moje 
zdůvodnění potřebnosti 
znovuobnovení Marián-
ského sloupu mému ka-
marádovi z naší vesnice, 
když se z televize dozvě-
děl, jak někteří sloup 
chtějí a druzí jej od-
mítají. 
I opustil jsem nutnost 
vysvětlovat, jaký je rozdíl 
mezi bitvou na Bílé hoře 
v roce 1620 a úspěšnopu 
obranou měšťanů brá-
nících své domovy proti 
švédským rabovatelům 
v roce 1648. Že právě tato 

úspěšná obrana byla tím 
důvodem vzniku mimo-
řádného počinu barokní-
ho umění v Čechách. 
Ne, do tohoto vysvětlová-
ní jsem se nepouštěl. Já 
jsem zůstal v našem dva-
cátém století. 
Upil jsem z dobře vy-
chlazeného piva a sdě-
lil mu svoje vzpomín-
ky. Jak pamatuji hordy 
příslušníků lidových mi-
licí se samopaly, které 
čas od času zaplnily Sta-
roměstské náměstí, aby 
všem ukázaly sílu tehdej-
ší komunistické strany. 
Dnes zde tyto hrozby vy-

střídal nádherný archi-
tektonický prvek, kte-
rý svojí elegancí dává 
mimo jiné také smysl 
umístění pomníku 
Jana Husa. 
Bez Mariánského sloupu 
mistr Jan hledí poměrně 
nepochopitelně k Celetné 
ulici, jako když očekává 
příjezd pošťáka z pošty, 
co byla kdysi na Ovocném 
trhu. 
Stručně řečeno, máloko-
mu se podařilo vrátit do 
tak exponovaného pro-
storu dílo, které naše 
vnoučata budou vní-
mat jako něco, co tam 
bylo odjakživa. Budou 
mít pravdu, až na těch sto 
dva let, kdy díky davové-
mu zhloupnutí Marián-
ský sloup na Staroměst-
ském náměstí chyběl.

Mariánský 
sloup

PETR BURGR 
Místostarosta Prahy 1 
pro kulturu, sport, občan-
skou společnost, spolky 
a Středisko sociálních slu-
žeb. Pro tyto noviny píše
glosy pravidelně několik 
let, napsal jich už více než 
tři stovky.

Už dříve jsem pře-
mýšlela, jestli napsat 
o rekonstrukci Bet-
lémského náměstí. 
Několik let je toto místo 
doslova zastavěno re-
stauračními zahrádka-
mi podniků. I když jsem 
zaznamenala obavy, že 
revitalizace nepřinese nic 
pozitivního pro místní 
obyvatele, říkala jsem si, 
že si počkám, jak to do-
padne. 
A i když jsem osobně od 
rekonstrukce nic závrat-
ného nečekala, přeci jen 
jsem si říkala, že když jde 
o veřejný prostor a sliby 
radnice lze snadno ověřit, 
nebude realita tak zlá. Na 
konci července je téměř 
dokonáno…. Teď už je 
jisté, že i když se to rad-
nice snažila „udělat pro 
lidi“, dopadlo to jako vždy 

přesně opačně. Na nově 
vydlážděném náměstí 
byste jen marně hledali 
slibované nové stromy 
či vodní prvek. Naopak - 
- jako bonus funkční 
pumpa, která tam již stá-
la, neteče a zmizely lavič-
ky, na kterých posedávali 
čerství absolventi s květi-
nami a svými rodinami. 
Prostor naopak opanuje 
obrovská konstrukce oko-
lo zahrádky restaurace 
Oliva Nera. Možná, že se 
časem na náměstí objeví 
nějaký strom v květináči, 

možná pumpa opět pote-
če a objeví se další vodní 
prvek. 
Jisté ale je, že v původ-
ních plánech s ničím 
takovým radnice nepočí-
tala a jen kvůli tlaku lidí 
a opozice se odhodlala 
dodatečně s památkáři 
o těchto věcech jednat. 
A to je samo o sobě 
dost smutné. O to více 
jsem ráda, že my, Ma-
lostraňáci, jsme zatím 
uhájili Kampu, kde 
měla taky proběhnout už 
před lety revitalizace za 
více než sto milionů ko-
run s heslem více betonu 
a méně zeleně. A jak to 
dopadne na Betlémském 
náměstí, si už netroufám 
predikovat. A co vy, tip-
nete si, jak to dopadne?

Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

REKONSTRUKCE BETLÉMSKÉHO 
NÁMĚSTÍ: ČEKÁNÍ NA STROM

Pumpa 
pokroku
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ísničkář Mirek Ke-
mel se svou kape-
lou Besedu už pár-

krát vyprodal. Loni vy-
dal skvělou desku Ryby, 
raci, představil dva klipy 
a také oslavil s kapelou 10 
let na scéně. 
Aktuálně budou ke slyše-
ní i nové písničky. Muzika 
balancuje na pomezí více 
žánrů od balad přes šan-
son až po chytlavé hos-

podské písničky. Vždy jde 
především o osobní zpo-
věď autora, který do textů 
vtěluje své vnímání života 
a světa v mnoha zjevných 
i pouze tušených aspek-
tech. Písničky jsou založe-
né na básnických textech 
a jednoduché melodii, 
k čemuž autor dodává: 
„Noty jsou součástí psa-
ného textu, nesmí v nich 
být ani slovo navíc.“

16. 9., 20 h, Malostranská beseda

Mirek Kemel s kapelou 
a Vladimírem Javorským

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ● tel.: 257 409 123

ZÁŘÍ
Program (výběr)

● 17. 9., 20.30 h
Špuntkvaně 
14. výročí kapely
● 20. 9., 20.30 h
Oskar Petr a Band - 
Vzpomínka na Marsyas
● 24. 9., 20.30 h
Hudba Praha band 
(4 roky spolu)/Quo Vadis 
Homine Tour
● 29. 9., 20.30 h
Hm...

P

Náš 
TIP

Zveme vás na naše 
akce na Střeleckém 

ostrově
● 17. 9., 19 h
Louka band
● 21. 9., 19 h
Manu
● 22. 9., 18 h
Dobroman
● 25. - 26. 9.
Paddle fest
● 28. 9., 19 h
Tančírna s Art 4 
People 

VYŘEŠTE POMOCÍ HOMEOPATIE 
své akutní i chronické dlouhodobé 
zdravotní obtíže ● záněty, migrény, 
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy 
učení a  sociálního chování dětí ● de-
prese, stavy marnosti a pocit života bez 
radosti ● alergie včetně potravinových 
intolerancí ● ekzémy

HOMEOPATICKÁ 
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com 

PORADNAPORADNA

K

Kulturní nást ěnka    
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Koncert - Po 24. 8. v 19 h
LETENSKÝ DIXIELAND 
Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Malá Strana 
Večer plný pravého jazzu. Největší hity minulého století. 
Vstupné je dobrovolné, ceny v kavárně mírné! Těšíme 
se na vás. Rezervace míst na telefonu 257 225 400.

Divadlo dětem 
18. a 21. 8. v 18 h 
a 22. 8. v 19 h
FAUST 
Divadlo Apropo uvá-
dí pod širým nebem  
rodinnou loutkovou ko-
medii FAUST. Jánský 
vršek 8. Vstupenky na: 
www.mysteriapragen-
sia.cz/vstupenky/
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www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

LINKA 
POMOCI 

OBČANŮM
724 021 789 
224 948 465



Pro líné Ještě línější

ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
Staroměstské noviny 
srpen 2020 / XI. ročník

● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
Kultura, inzerce: Monika Höppner 

● Redakce: Jiří Pěkný 
● redakce@staromestskenoviny.eu 

● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Franz Kafka: PROMĚNA (41.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř nachází výhody proměny v hmyz

Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
s břitkým smys-
lem pro humor

Jako by tu nebyla žádná 
zvláštní překážka, pohá-
něl teď spíš Řehoře s ob-
zvláštním rámusem ku-
předu; za Řehořem to už 
vůbec neznělo jako hlas 

jednoho jediného otce; 
teď už doopravdy přestá-
valy všechny žerty a Ře-
hoř se cpal do dveří děj 
se co děj. Jedna strana 
těla se zvedla, šikmo trčel 
v otvoru dveří, bok měl 
celý rozedřený, na bílých 
dveřích zůstaly ohavné 
skvrny, brzy uvízl úplně...

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
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SN

Pokračování příště

11telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

Jedna strana těla

inzerce

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na re-
cepci.  Národní kavárna, Národní 11, Poliklinika na Národní, Národní 9., III. 
patro.  Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Hvězdný bazar, Jungmanno-
va 7.  Cukrárna Astra, Perlová 6. Perníčkův sen, Haštalská 21. Bugsy´s bar, 
Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  Centrum Franze Kafky, Široká 14. Literární 
kavárna Řetězová, Řetězová 10. Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5. 
Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmartre, Řetězová 7. Literární kavárna 
Týnská, Týnská 6. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11. Antikvariát 
Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 
17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. HaFstudio, Ostrovní 16.  Pizzerie Rugantino, 
Dušní 4. Holičství a kadeřnictví Barbarella, Valentínská 7. 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. Ateliér Pavla & Olga, Tržiště 6. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15. 
České muzeum hudby, Karmelitská 2. Sokol, Újezd 450 (přední vrátnice).Bar 
Konírna, Anenská 11. Friends Coff ee House, Palackého 7. Galerie Nová 
síň, Voršilská 3. Rotax, Revoluční 22. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik 
Prague Art – Starožitnosti, Panská 1.  Náš bar, Táborská 117/21, Nusle. CK 
Quality Tours, Myslíkova 174/23. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dláždě-
ná 4. Galerie  U Zlatého kohouta, Michalská 3.  Baráčnická rychta, Tržiště 
23/555. Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., 
Křemencova 177/8. EUC Klinika Praha - Můstek  s.r.o., 28. října 5, Praha 1. 
Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát Aurora, Spálená 53. Farran-
go, Dušní 15. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Vinotéka Bacco, 
Praha 2, Bělehradská 28. 

odběrních míst50

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.

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

Slavné ženy
Herečka Národního divadla

Marie Laudová

Marie (1869 - 1931) začí-
nala jako ochotnice v kar-
línském Pokroku. Od roku
1889 byla angažována do 
Národního divadla, kde 
soupeřila o role s Hanou 
Kvapilovou. Členkou či-
nohry Národního divadla 

byla do roku 1915, poté se 
stala oblíbenou pedagož-
kou. Její výuku zúročila 
např. Jiřina Štěpničková. 
Při výuce dbala na posa-
zení hlasu, podtext slov 
a vět a také pozorování 
lidí a jejich chování. 

Elmar 
Klos, 
vnuk

Jiřina 
Štěpničková, 

žačka
Lhostejno kde sedíte, 
dbejte na posazení hlasu

Hana 
Benoniová, 
kolegyněKoutek pro chytré hlavy

Otázka: Na jakém domě na 
Starém Městě je reliéf tohoto 
modrého koníčka? 
Nápověda: Hledejte na Ma-
lém náměstí.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Pamětní deska Alberta Ein-
steina je na domě na Staroměstském 
náměstí č. 17. Správně: Jan Malý
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inzerce

Příští číslo vyjde
15. září

Volejte Monice, tel.: 777 556 578. 
Noviny k vyzvednutí v Info centru, 

Radnická 8, Brno - střed

Seženete i v Brně

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtu
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Modré okénko
získává...
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Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

MIROSLAV VERNER
Egyptolog

...za výstavu 
Sluneční krá-
lové, která je 
v Národním 
muzeu

Tip: Čtenáři SN

Mazlíčci 
Starého Města

Posílejte: redakce@
staromestskenoviny.eu

Krasavice, milovnice 
umění a fanynka Divadla 
Na zábradlí, pózuje před 
oblíbeným Barem No. 7.

IGGY POPOVÁ

PETRA PRUDILOVÁ 
Milovnice historie
Staroměstské noviny 

ráda čtu, protože mají 
styl. A v létě navíc dobře 

slouží jako vějíř.

„Kdopak se to k nám stěhuje, vždyť tady není nic prázdného!“ 
„Žádný se nestěhuje, v tom voze bydlí pan Švajninger a udělal se vejlet.“


