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STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ● KDU-ČSL ● INICIATIVA OBČANŮ

Volte číslo 15 
nebo obraťte 
na stranu 3

inzerce

15
Volte číslo

Novoměstské 
servírky

SLEČNA MARIANA
z Restaurace v Náplavní 

(Dittrichova 25) hbitě čepuje 
výbornou Plzeň 12° 
za příznivých 36 Kč. 

NA STOP Ě

KAPITÁN KORDA
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Založeno za soumraku na hradbách roku 2014

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Cˇ ís. 2/ roč. I
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CO BY DUP

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 7. dne v měsíci

aneb

CO VŠECHNO NASLIBOVAL 

HAŠEK SVÝM VOLIČŮM

STRUČNÉ DĚJINY 
STRANY 

MÍRNÉHO POKROKU 
V MEZÍCH ZÁKONA

str. 6 - 7

Haškovy projevy trvaly 
několik hodin a podezřele 
často se v nich opakovalo 
slovo „misionář“

VOLEBNÍ MANUÁL:
JAK NEBÝT U URNY 

ZA BLBCE str. 
4

KampaNula: 
Otevřený dopis 
starostovi

Čtěte na str. 8



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

Mluvčí mladé 
generace

„Sofi nec. 
Na počest mé 

starší, milované 
sestry Sofi e.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice
„Pitomec. 
Pitomec, 

leden, únor... 
Zní to skoro 

obvykle.”

Anketa Novoměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

„Necoled a byl 
by určen ke 

zpomalení doby, 
ve které žijeme.“

Číslo měsíce

2
Právě držíte v ruce 
druhé číslo Novo-
městských novin, 
takže dobrý. 

Naučná procházka Pra-
hou s nečekanou poin-
tou! V sobotu dne 27. 9.
se vypravilo na výlet 
po pražských památ-
kách asi 30 občanů. 
Prošli Novým i Starým 
Městem. Na Malé Stra-
ně objevil jeden z vý-
letníků na Maltézském 
náměstí v podloubí 
u Deylova ústavu otisk 
trilobita. Jeho stáří je 
odhadováno na 200 
milionů let.

Na naučné procházce 
Prahou našli trilobita

Nové Město - Rušení 
nočního klidu v centru 
chce radnice omezit ve 
vybraných ulicích sta-
novením zavírací doby 
nočních klubů a barů 
nejpozději na 2 hodiny 
ráno.

Zavíračka bude 
befelem

Nové Město - Po pia-
nech a stolcích na šachy 
se v Praze objeví auto-
mat na verše. Takzvaný 
veršomat, altán s otoč-
nými válci s poezií čes-
kých básníků se objeví 
na Kampě, uvažuje se 
též o u místění na Kar-
lově náměstí. 

Piáno doznělo, 
přichází veršomat

Čerstvé zprávy 
z Nového Města
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   Úvodník   Úvodník

S trana mírného pokro-
ku v mezích zákona,

soudě dle názvu, ne-
slibovala přímo revo-
luci, ač byla plná anar-
chistů, rebelů a buřičů. 
Neměli stejný názor, jak 
snadno a rychle změnit 
svět, byli však pevně 
sjednoceni, a to tím, že 
si dělali z ostatních poli-
tických stran srandu. 
Jejich hymna zněla: 
„Milion kandidátů vsta-
lo, by oklamán byl pro-
stý lid...“, což se zpívalo 
na melodii tehdy zná-
mé písně „Milion paží 
v tmách se vzpjalo...“ 
Dělo se v hospodě, jejíž
hospodský měl tři dce-
ry, a proto slula U šes-
ti stehen... (str. 6 a 7)

Milion paží aneb 
Hymna se šesti

Kradl kabelky na 
ukradeném kole
Masarykovo nábř. -
Přičinlivý zloděj! Ukra-
dl kolo a když ujížděl, 
vzal ještě cestou chod-
kyni kabelku. Dopadli 
ho za dva dny.

Kdyby byl 13. měsíc, 
jak by se jmenoval?

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Lijavec. Dá se 
vložit mezi 

kterékoliv dva 
normální 
měsíce.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Všechny mě- 
síce jsou v muž- 
ském rodě, je-

den ve středním, 
tak proto Zena.“

galerie / showroom / studio ● Senovážné náměstí 17
otevírací doba Po - Čt 10 - 18, Pá 10 - 16 ● www.kvalitar.cz
(RE)FRAMED
Petr Dub, Marek Habr, 
Zdeněk Porcal
3. 10. - 14. 11. 2014 
(vernisáž 2. 10., 17 h)
Výstava se koná v rámci 
Festivalu Fotograf #4 – 
 –„vidět a věřit“.

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Nechal bych 
vyhlásit plebi-

scit. Vox populi, 
vox dei.“

U sochy svatého Václava se 
sešlo víc koní než obvykle 

Václavské nám. - „Pod ko-
něm“ se 27. září konalo 
Svatováclavské duchov-
ní zastavení, kterého se 
kromě dalších osobností 

zúčastnil i kardinál Do-
minik Duka. Zaujal Sbor 
Selských jízd na koních či 
ukázka kopie slavné relik-
vie Palladia země české.

Duchovní zastavení s jízdou

18 °C
ŘÍJEN: Bude - li listí 
padat kolmo, nebude 

příliš větrno.

Počasí 

Recept dle 
Dobromily

Divá petružel 
nadívaná šneky
Vytrhni divou petružel, 
očisti a zbav listoví. Chyť 
nejméně dva šneky, po-
dus a opeč je dobře... 

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Zde může být 
váš inzerát

Můžeme vám ho i ZDARMA 
vytvořit podle vašich představ
Zavolejte Monice, tel. č.: 777 556 578

e-mail: redakce@novomestskenoviny.eu

Trilobit

Vedoucí 
výpravy 

Alena Ježková

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner
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Malý oznamovatel

Novoměstské noviny jsou nejlepší 
noviny na Novém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Po celé Praze mají přes 30 odběrních 
míst. Jejich čtenost je odhadována 

na 40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI
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Dívka ze str. 3

ště
Sličná Marie Lou Kropáčková 
z Národní třídy při své slavné 
produkci - reklamě na záclony 

značky Průvan & syn. 

Bouřlivý 
rok 1914

ZÁCLONOVÁ LOU

Oslavná plavba po Vltavě 
pátrací hry Přístav volá

To bylo slávy, že i proslu-
lý Foglarův ježek by sám 
vylezl z klece! Dne 25. 9. 
se na loď Grand Bohemia 
nalodilo několik desítek 
pátračů poznávací hry 
Přístav volá. Hru pořá-
dalo občanské sdružení 
KampaNula za mediální 
spolupráce Novoměst-
ských novin. Vyjížďce 
předcházela výprava člu-
nem po místech, která sou-
visela se životem a tvor-
bou autora Rychlých šípů 
Jaroslava Foglara. 

Tajná vyjížďka člunem po stopách J. Foglara

Víte, že...
Pověstná Stínadla se 
nacházela na Novém 

Městě za Revoluční ulicí.

Oslavná plavba po Vltavě 
pátrací hry Přístav volá

Na lodi zahráli k tanci i poslechu nedostižní Muzikanti z Kampy

Fronta na projíždku 

Grand 
Bohemia

Petr Hejma: Jsme skvělý 
tým s pozitivní energií

ázev naší kandidát-
ky My, co tady 

žijeme není jen klišé. 
Vyjadřuje jednoduše  co 
jsme zač. Žijeme zde 
všichni většinou od na-
rození, pracujeme zde, 
potkáváme zde jeden 
druhého, prostě známe 
Prahu 1 jako své boty. 
Se svými kolegy repre-
zentuji hnutí Starostů 
a nezávislých, které po 
celé republice vedle vel-
kého množství příznivců 
podporuje téměř 700 sta-
rostů malých obcí i vel-
kých měst. 
Každý z nich spravuje 
i tu sebemenší obec s nej-
větší péčí a může se svým 
spoluobčanům podívat 
do očí. Váží si toho, že mu 
byla svými občany dána 
důvěra, kterou se snaží 
nezklamat. Starostové 
jsou teď i v Praze 1 a chtě-
jí ukázat, že i tato měst-

ská část se může spravo-
vat stejně. 
S KDU-ČSL a Iniciativou 
Občanů sdílíme obdob-

né hodnoty. Všechny tři 
strany mají svou jasnou 
historii a své dlouhodobé 
příznivce. Nespojuje nás 
v žádném případě touha 

ovládnout pro některé 
politiky možná lákavý 
svět veřejných zakázek 
a hrátek s majetkem. 
Máme zkušenosti s říze-
ním radnice, ze svých za-
městnání i z praktického 
života. Každý z nás jsme 
trochu jiný a zaměřujeme 
se na něco jiného. Dohro-
mady to však dává skvělý 
tým s pozitivní energií 
a vůlí něco změnit. Věří-
me si, že víme, jak na to. 
Jsme připraveni se Vám 
kdykoliv podívat do očí.

N

Máme 
zkušenosti, 
jak úspěšně 
řídit radnici

Petr Hejma 
s dětmi 
na kole

Petr
Hejma
Lídr Starostů 
a nezávislých 
Praha 1

Spoluzakladatel KampaNuly 
Petr Hejma a ředitel pražské 
paroplavby Štěpán Rusňák 

NECHME KAMPU 
JAKÁ JE!

Bagry nejsou potřeba, 
stačí malá brigáda
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Rozhovor s místním kavárníkem

●Jaká byla Vaše první 
„domovská“ kavárna?
Určitě ta Malostranská. 
Bydleli jsme tehdy něja-
ký čas pár metrů od ní ve 
Sněmovní ulici. Chodil 
jsem tam už jako stře-
doškolák. Tehdy na Malé 
Straně bydlívalo spousta 
místních. Kafe bylo sa-
mozřejmě mnohem hor-
ší, ale myslím, že mi to 
nevadilo.

●Proč jste se rozhodl 
zakládat kavárny v Pra-
ze Vy sám?
Trochu romantické tou-
hy, trocha dobrodružství 
a podnikatelského du-
cha. Pohybuju se rád ve 
společnosti. A když jsem 
s tím začínal, zdála se mi 
Praha v tomhle ohledu 
proti jiným evropským 
metropolím hodně poza-
du. Dnes už je to lepší.

●Kde jste se inspiroval?
Nebyla to Vídeň, ale Ber-

PRAHA JE JEDNA 
VELKÁ KAVÁRNA
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Řádková SMS inzerce 
JAK NA TO: Napište SMS: SN mezera INZ 
mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu pošlete na 

tel. číslo 900 11 30. Rozsah jedné SMS nejvýše 
30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Hledám práci. Šikov-
ný tatínek, který se sám 
stará o dvě děti, hledá ro-
zumnou práci, např. jako 
údržbář. Pracovní doba 
prosím do 16.30 h, abych 
stihl děti vyzvednout ze 
školky. Tel.: 777 806 616.
●Nabízím kvalitní ma-
lířské a lakýrnické práce 
po celé Praze. Tel.: 774 
007 148.
●Nová školní veteri-
nární klinika na Navrá-
tilově 15, P 1. Více: www.
vetnem.cz. T.: 607 211 969.
●Koupím malý byt na 
Starém Městě nebo Malé 
Straně. 1+0 až 2+k. Tel.: 
727 835 270.
●Výklad karet - cesta 
srdce. Praha 1. Tel.: 607 
298 178.
●Byty koupě prodej. 
www.kampareality.cz. 
Vaše inzerce zdarma. 
●Kurzy tenisu. Nábor
pro děti od 4 do 18 let.
Tréninky přímo v základ-
ní škole. Včasný zápis ra-
keta HEAD a sleva 20 %. 

www.tallent.cz. Tel.: 777 
260 262. 
●Včelpo. Tradiční české 
včelí produkty a včelař-
ské potřeby v centru Pra-
hy, Křemencova 177/8. 
www.vcelarskaprodejna.cz
●Osobní řidič vás do-
veze svým či vaším au-
tem po celé ČR přesně 
podle vašeho přání. Tel.: 
604 678 230.
●Vysoká škola apliko-
vaného práva přijímá pro 
rok 2014/2015 studenty 
pro obor Právo v podni-
kání. Tel.: 730 529 558. 
www.vsap.cz
●Výuka jazyků. Lek-
torka s pedagogic. vzdě-
láním a praxí učí anglič-
tinu, francouzštinu, něm-
činu, arabštinu. Obecný
jazyk, konverzaci i ob-
chodní terminologii. Tel.:
602 200 611.
●Nabízím výuku češ-
tiny pro cizince mluvící 
anglicky, francouzsky ne-
bo německy. Telefon: 222
315 700.

lín. Berlín je město, kde 
se mi dýchá nejsvobod-
něji. Kavárny nejsou tak 
načančané, ale mají vel-
ký sexappeal…

●Jak by vypadal Váš ži-
vot bez kaváren?
To si dovedu představit 
jen těžko. Ranní vůni 
kávy a papírové noviny 
potřebuju k životu víc 
než cokoli jiného. Vůbec 
by mi nevadilo, kdyby 
Praha byla jednou velkou 
kavárnou…

Jan Lacina, spolu-
zakladatel kaváren 
Krásný ztráty 
a Café NONA

Při komunální volbách, 
které jsou co by dup (10. 
a 11. října) nemusíte za-
škrtnout jen jednu poli-
tickou stranu a jít domů.
Byla by škoda, takhle pro-
marnit jedinečnou mož-
nost ovlivnit chod věcí 
kolem sebe.
Komunální volby jsou 
nejdůležitější ze všech 
voleb. Je tomu tak i pro-
to, že mnohé z kandi-
dátů známe osobně.
Víme, kdo co pro naši  
ulici nebo přilehlý park 
udělal a kdo se jen tak 
vezl. Pokud na hlasovací 

Volební manuál aneb jak 
nebýt u urny za blbce

plachtě (přijde poštou)
zašrtneme jen jednu vel-
kou stranu, kterou jsme 
volili například do parla-
mentních voleb, bude to 
výsměch práci jednotliv-
ců. Místní volby přece 
nejsou o značkách, ale 
o osobnostech - a ty pře-
ce nemohou být v houfu 
pod jednou hlavičkou.
V komunálních volbách 
můžete svou přízeň roz-

nebýt u urny za blbce
dělit mezi více stran a jed-
notlivců - a tak by to mě-
lo vypadat. 
Nemáte jen jeden hlas, jak
je často mylně vykládáno:
Hlasů máte 25 (tedy 
tolik, kolik kandidátů 
je na jedné kandidátce 
a kolik bude na radnici 
zastupitelů).
Svých 25 hlasů tak může-
te rozdělit mezi libovolný
počet stran, které na No-
vém Městě kandidují.
Volte osobnosti! Na de-
taily se v hlasovací míst-
nosti zeptejte komise, 
která je tam od toho. 

Prodejna Hutník se na-
chází na Petrském ná-
městí již léta. Přestěhova-
la se sem z ulice Růžové, 
kde již byla, hlavně pro 
nás chlapy, pojem. Jak 
se říká, už za bolševika 
se tam sehnalo všechno. 
Proč mám tuto provo-
zovnu rád? Je tady na-

vzdory supermarketům 
a taky proto, co si užili při
povodních před 12 lety. 
Po opadnutí vody byly 
šroubky a matičky všech 
velikostí na jedné hroma-
dě. Prostě hrůza. Přesto
Hutník i povodně ustál
a dodává nám vše potřeb-
né dodnes. Petr Burgr

Poděkování prodejně Hutník

Pan Josef Dykast
a autor článku 
Petr Burgr 
za pultem Hutníku

Kandidátka na starostku Alena Ježková 

radčany, Malá Stra-
na, Staré a Nové Měs-

to už dávno nejsou čtvrti, 
kde se dobře žije. Proudí 
tudy zahraniční návštěv-
níci, chybí obchody a služ-
by pro rezidenty, doprava 
je nepřehledná a zejména 
ve staroměstských a no-
voměstských ulicích řádí 
v noci alkoholoví turisté.  
Občan se stal rukojmím 
ve vlastním domově a rad-
nice přihlíží. Nechceme 
se poraženecky odstěho-
vat, jak to už udělaly stov-
ky našich sousedů! Mu-
síme to změnit! Tvrdé  re-
prese proti nočním van-
dalům, drogovým deale-
rům a bezohledným noč-
ním podnikům jsou jen 
začátek. 
Rekonstrukce Václavské-
ho náměstí a jiných pro-
stranství vytvoří důstoj-
né prostředí. Ale jak do 
centra vrátit přirozený 
život? Jedině postupnou 

revitalizací jednotlivých 
čtvrtí a míst. Bez lidí to 
nepůjde! Chceme aktivi-
zovat občany Hradčan, Malé 

Strany, Starého a Nového
Města, dát jim možnost 
podílet se na rozvoji 
místa, kde žijí. Prostory 
v majetku MČ musí před-
nostně sloužit obchodům 

a službám pro rezidenty. 
Chceme klidná náměstí 
s možností posedět a po-
obědvat, chceme potravi-
ny, železářství, drogerie, 
řezníka, pekaře, jídelny, 
studentské kavárny a ma-
lá divadla. Chceme revi-
talizaci vnitrobloků, vy-
tvořit z nich malé zahrady 
s hřišti pro rodiny, které 
žijí v okolních domech. 
Radnice musí nabízet a ko-
ordinovat, ne nečinně při-
hlížet drancování a vyby-
dlování centra, jak to dělá 
nyní!

H

Občan s stal 
rukojmím ve 

vlastním domě 
a radnice jen 

přihlíží...

Alena Ježková

Alena 
Ježková
Spisovatelka, 
kandidátka 
na starostku

Vzkřísíme centrum města!
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MY, CO TADY ŽIJEME je 
koaliční spojení tří vý-
znamných stran a hnu-
tí na Praze 1. Tvoří ho 
celorepublikové hnutí 
Starostové a nezávislí 
(STAN), tradiční strana 
KDU-ČSL a hnutí Inici-
ativa Občanů, kritická 
skupina dlouhodobě 
ovlivňující dění v cent-
ru města.
Myšlenka jít do komu-
nálních voleb v koalici 
se zrodila ze společné-
ho rozhořčení nad sou-
časným stavem Prahy 
1, který považujeme za 
nepřijatelný pro důstojný 
život občanů.
Politická strana, politické 
hnutí a občanská iniciati-
va jsou jasnými a zodpo-
vědnými zástupci voličů. 
Koalice skýtá věrohodné 
záruky, že program vy-
chází z potřeb obyvatel 
a bude je taky naplňovat. 
Navíc toto uskupení re-
prezentuje průřez napříč 
společenskými i politic-
kými proudy.
Nikdo z našich kandidátů 
se nepotřebuje „zajistit“ 
v politice, neboť všichni 
jsou dostatečně úspěšní
ve svých povoláních.

● Nechceme být vězni v turistickém ghettu, 
ve které se proměnilo místo, kde žijeme ● Ne-
chceme donekonečna podepisovat petice za 
záchranu prostředí, služeb a provozoven, které 
jsou všude jinde samozřejmostí, a nechceme 
být ponižováni tím, že radní na ně vůbec ne-
berou ohled ● Nechceme být obtěžováni hlu-
kem z pouličních produkcí a nekontrolovaným 
dopravním provozem v parcích, na chodnících 
a pěších zónách ● Nechceme každou noc žha-
vit linku městské policie, protože naše děti 
nemůžou spát kvůli řádění podnapilých turis-
tů ● Nechceme ráno vycházet do ulic posetých 
odpadky po nočních fl ámech ● Nechceme her-
ny, které plodí pouliční kriminalitu a ohrožují 
mládež ● Nechceme předražené radniční peri-
odikum, které je nehoráznou propagandou rad-
ních ● Nechceme nové developerské projekty, 
bez kontroly a konceptu devastující podobu 
a funkčnost historického centra.

● Chceme čisté a klidné ulice.
● Chceme „normální obchody“, jako jsou 
potraviny, drogerie, železářství, řeznictví 
a „normální“ služby, jako jídelny, prádelny, 
čistírny a opravny. Povinností Prahy 1 by 
mělo být vhodné prostory cíleně pronajímat 
těmto provozovnám, zajišťujícím běžnou ob-
čanskou vybavenost v místě.
● Chceme klidně spát celou noc, a ne se bát 
otevřít okno.
● Chceme v noci policejní hlídky v ulicích.
● Chceme jasná pravidla a přísné tresty pro 
vandaly narušující veřejný pořádek a noční 
klid.
● Chceme internetový magazín s důležitými 
informacemi z radnice a jeho tištěnou formu 
dostupnou na veřejných místech.
● Chceme radnici, která poctivě hospodaří 
a svými občany nepohrdá, ale váží si jich.

MY, CO TADY ŽIJEME. Zleva: René Pavlů (STAN) - Malostraňák. Fay Adensamová (KDU-ČSL) - Tajemnice 
ministra zemědělství. Petr Burgr (KDU-ČSL) - Zkušený komunální politik (SOPMSH, KampaNula). Michal Vostřez (IO) 
- Režisér, spoluzaklad. Iniciativy Občanů. Alena Ježková - Uznávaná spisovatelka. Věra Dvořáková (STAN) - 
Oblíbená učitelka školy Brána jazyků. Petr Hejma (STAN) - Oblíbený starosta 2006 - 2009. Michal Caban (IO) -
Choreograf. Jan Cieslar - Historik, politolog. Martin Motl (STAN) - Vrcholový manažer.

15
volte číslo

CO CHCEME!CO UŽ NECHCEME!

René 
Pavlů

Petr 
Burgr

Alena 
Ježková

Petr 
Hejma

Jan
Cieslar

Michal 
Caban

Michal
Vostřez

Fay Vivien
Adensamová Věra

Dvořáková

Martin 
Motl
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Nápad založit politickou 
stranu prý pochází od 
Haškova druha a úřed-
níka pražské Techniky 
Eduarda Drobílka.

Dějištěm se stal roku 
1911 nevelký podnik 
pana Zvěřiny v Korunní 
ulici na Vinohradech, do 
jehož dcery Boženky se 
Drobílek zamiloval. Ma-
jitel měl tři dcery, a proto 
se podniku žertovně říka-
lo U šesti stehen. Vedení 
strany zasedalo nejprve 
v zahradě za Národním 
domem, později se usíd-
lili na místě starobylého 
Kravína.
Podnětem ke vstupu 
Haška do politiky  byla 
zdánlivě nepatrná udá-

lost: doplňovací volby 
do říšské rady v 10. vino-
hradském okrese. 
Plakáty vylepené v ok-
nech hospody před kaž-
dou schůzí hlásaly, 
jak jejich strana 
číselně vzrůstá 
po tisícovkách. 
V projevech 
Hašek plameně 
hovořil o růz-
ných světcích, 
boji proti alkoho-
lismu, pravosti Krá-
lovédvorského rukopisu, 
užitečnosti misionářů 
a o jiných jevech součas-
né společnosti.
„Dnešní menu sestave-
né výhradně pro naše 
pány voliče! Polévka 
královská. Šery. Losos 
s majonézou. Sloní rypák 

Zasedání výkonného výboru Strany 
mírného pokroku v mezích zákona (1911)

Hašek ve svých projevech často hovořil 
o misionářích. Zřejmě měl na mysli výlet do
Splitu, kam se chystal s kolegou Machem.

Stehna Projevy

Úspěch
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galerie / showroom / studio ● Senovážné náměstí 17
otevírací doba Po - Čt 10 - 18, Pá 10 - 16 ● www.kvalitar.cz
(RE)FRAMED
Petr Dub, Marek Habr, 
Zdeněk Porcal
3. 10. - 14. 11. 2014 
(vernisáž 2. 10., 17 h)
Výstava se koná v rámci 
Festivalu Fotograf #4 – 
 –„vidět a věřit“.

Kdyby domy mohly mluvit

Básník Karel Hynek Má-
cha v této věži (zvonici) 
spadl na hlavu. Měl pak 
celý život nad obočím 
a pod okem jizvu. U kos-
tela sv. Petra Mácha pro-
žil své dětství i dospívání. 
Zde také navštěvoval far-
ní školu. Jednou vylezl 
na trám nad hlavicí zvo-
nu a spadl. Přesto však 
na Petrskou věž nezane-
vřel a později sem chodil 
zvonit. Věž má tři zvony: 

Petrská věž a její zvony

Karel Hynek Mácha 
(1810 - 1936)

Petrská 
věž

Jizva

Petra, Pavla a umíráček. 
Věž není přístupná ve-
řejnosti, ale hodiny jsou 
a zvoní. Pod věží je malý 
parčíček.

Hymna Strany mírného
 pokroku v mezích zákona
Milion kandidátů vstalo,
by oklamán byl dobrý lid,
by voličstvo jim hlasy dalo,
prý ochotně je chtějí vzít.

Nechť prudký pokrok chtějí jiní,

násilím zvracet světa řád;
my pokrok mírný chceme nyní,
pan Hašek je náš kandidát! 

*

JARDA

František 
Josef

* Zpívá se na melodii anarchistické písně Milion 

paží v tmách se vzpjalo. Text napsal člen Strany 

mírného pokroku v mezích zákona Josef Mach. 

Pro ty, co neznají noty: Nápěv písně je něco mezi 

Ovčáci čtveráci a Ach synku, synku.

v rosolu. Pečená velblou-
dí oháňka s mořskými 
ráčky. Smažený mořský 
koník s pečenými chalu-
hami. Nadívané břicho 
klokana. Žraločí játra. 
Zajíc namodro. Paštika 
ze slavičích jazýčků,“ 
bouřil Hašek k zástu-
pům.

Ve straně byla 
řada tehdejších 
a n a r c h i s t i c -
kých básní-
ků exotických 

jmen jako Ro-
s e n z w e i g - M o i r 

nebo Luis Křikava, ale 
také například malíř Jo-
sef Lada. Spojení Hašek 
- Lada se časem ukázalo 
být klíčem k nesmrtel-
nosti. 
Haškovy řečnické výko-
ny charakterizuje Franti-
šek Langer takto: 
„V neděli večer byl hos-

tinec plný. Hašek se 
dostavil čistě umytý 
a střízlivý a hodinu před 
začátkem. Úderem osmé 
byla výborem zapěna 
slavnostní hymna Milion 
kandidátů. Potom spus-
til Hašek. Vylíčil se sám 
v nejpříznivějších bar-
vách jako nejvhodnější 
kandidát na poslanecké 
křeslo a na poslanecké 
diety, vykládal svůj pro-
gram se spoustou slibů 

a reforem. Hašek pak 
tupil jiné strany, pode-
zříval protikandidáty 
z nejhorších činů.“

S blížícím se dnem vo-
leb rostl počet schůzí. 
„Chybí nám patnáct hla-
sů,“ vzkázal Hašek vo-
ličům.  Strana mírného 
pokroku v mezích zákona 
byla ve volbách oceněna 
38 hlasy.

inzerce

 Tema



Kalendárium 
Nového Města

Florian 
Zapletal

HISTORIK

Viola 
Fischerová

BÁSNÍŘKA

ŘÍJEN

● Florian Zapletal 
*10. 6. 1884 Bochoř 
†16. 10. 1969 Praha
Historik umění. Žákem 
T. G. Masaryka, působil 
mj. v pražském časopise 
Čas. 

● Viola Fischerová 
*18. 10. 1935 Brno 
†4. 11. 2010 Praha 
Básnířka, překladatelka. 

● František Gel 
*18. 10. 1901 Albrechtice 
†17. 10. 1972 Praha
Novinář.
 
● Jaromíra Hűttlová 
*11. 11. 1893 Tábor 
†21. 10. 1964 Praha
Spisovatelka. 

● Karel Reiner 
*27. 6. 1910 Žatec 
†17. 10. 1979 Praha 
Skladatel, klavírista. 
Na konci války se mu 
podařilo uprchnout 
z pochodu smrti.

● Antonín Řivnáč 
*23. 10. 1843 Praha 
†27. 8. 1917 Praha
Knihkupec. Živnost 
provozoval mj. na 
Ferdinandově třídě.

Jaromíra 
Hűttlová

SPISOVATELKA

Karel 
Reiner

KLAVÍRISTA
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Haškova dočasně 
trpělivá žena Jarmila

„

Jaroslav Hašek, 
předseda SMPMZ

Zvolíte-li 
našeho 

kandidáta, 
slibujeme, že 
se ohradíme 

proti 
zemětřesení 

v Mexiku.

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu redakce@
novomestskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

PETR 
HEJMA www.starostove-nezavisli.cz

Komunální volby se 
blíží: 10. a 11. října! 

PETR PETR 
HEJMAHEJMA

V Praze 1 v koalici s KDU-ČSL a IO

POJĎME 
DO TOHO! VÍME, 

JAK NA TO!

René 
Pavlů

Věra 
Dvořáková

15
volte číslo

inzerce

 Tema

Martin 
Motl
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Novoměstských, Staroměstských a Malostranských novin. www.kampanula.cz

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

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Charitaredakce@redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu

KampaNula chystá velkolepou akci 
Evropské město kultury 2015

Ve vašem dopise Komunitní-
mu centru Kampa ze dne 3. 9. 
2014 oznamujete „pozastave-
ní projektu revitalizace Kam-
py“, což považujeme za pozi-
tivní krok z Vaší strany. 
Městská část Praha 1 je však 
ve své rozhodovací pravomoci 
vázána Zákonem o obcích, Zá-
konem o hlavním městě Pra-
ze včetně vyhlášky o Statutu 
hlavního města Prahy. Z Va-
šeho dopisu není jasné, jakým 
úkonem Městská část v soula-
du s výše uvedenými právními 
předpisy projekt revitalizace 
parku Kampa pozastavila.  Na 
základě výše uvedených sku-
tečností se formou otevřeného 

dopisu na Vás obracíme s ná-
sledujícími dotazy: 
● Kdy bylo rozhodnutím rady 
MČ zrušeno či pozastaveno 
rozhodnutí o realizaci revita-
lizace parku Kampa v dosud 
schválené podobě?
● Zrušila rada MČ výběrové 
řízení na dodavatele? 
● Byla usnesením zastupitel-
stva Prahy 1 již provedena 
taková změna rozpočtu, aby 
nebyly pro letošní rok vázá-
ny fi nanční prostředky na 
realizaci Kampy podle dosud 
platné projektové dokumen-
tace, na veřejností odmítanou 
přeměnu Kampy? 
● Jakým způsobem chcete 

dále komunikovat s občany, 
spolky a dalšími zaintereso-
vanými ohledně optimální 
podoby projektu?  
Věříme, že i tento dopis napo-
může v budoucnosti realizovat 
takovou opravu parku Kam-
pa, která bude ku prospěchu 
všech, kteří Kampu mají rádi 
takovou, jaká je.
Spolky a jednotlivci, kterým 
není osud parku Kampa lho-
stejný.

Za signatáře: KampaNula, 
Klub Za starou Prahu, Ná-
boženská obec CČSH Kostel 
Jana Křtitele Na Prádle, Zla-
tá Praha, Hradčanské včely

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI O. LOMECKÉMU
Vážený pane starosto, značná část veřejnosti odmítá plánované 
zásahy do podoby parku Kampa, které radikálně mění charak-
ter prostoru parku. Lidmi, kteří se o problém zajímají, byla vždy 
upřednostňována pouze účelná oprava parku se zachováním 
jeho současného způsobu užívání. 

Místa k podpisu: 
Klub Za starou Prahu - Knihkupectví 
Juditina věž (10 - 18 h). Kostel sv. J. 
Křitele Na prádle - ne 9. 30 - 11. 30 h
+ farář Židlický, tel.: 776 366 650. 
Mlýnská kavárna, Kampa (12 - 24 h). 
Bluelight bar, Josefská (19 - 22 h). 
Kavárna Čas, U Lužického semináře 
(10 - 20 h). Botega mandl, ulička J. 
Červeného, Kampa (14 - 20 h). Vo-
pička Okýnko a Kafírna (12 - 22 h). 
Šatlava, Saská (19 - 22 h). Dobrá tra-
fi ka, Újezd 37 (12 - 20 h). UMPRUM 
Muzeum Cafe, 17. listopadu 2 (10  - 
19 h).  Restaurace U Parlamentu, roh 
Kaprovy 6 a Valentinské (11 - 22 h).
Galerie Jaroslava Frágnera, 1. patro 
Betlémské náměstí 5 (10 - 19 h). Stu-
dio Citadela, Klimentská (12 - 20 h). 
HaFstudio, Ostrovní 14 (16 - 19 h). 
Ordinace Dr. Jiří Kučera (Dlouhá 16) 
tel.: 222 313 439. Klub Malostranská 
beseda, Rataje (Ota Kmínek).

Podpisy posílejte také 
mailem: redakce

@malostranskenoviny.eu

Naše akce
PODPORUJEME 
 Každou středu 
od 1. 10.  od 19 h TANEČ-
NÍ  pro páry i jednotlivce
v kavárně ČAS - U Lužic-
kého semináře. Přihlášky:
zdedrd@gmail.com
nebo Zdeněk Drda tel.:  
605 765 465.

POŘÁDÁME TOULKY 
 Středa 1. 10. 17 h 
VYŠEHRAD + Staré po-
věsti české, R. Händl, sraz 
u Táborské brány 200 m 
od metra C Vyšehrad.

 Středa 15. 10. 
PETŘÍN - J. Rybář, sraz 
v 17 h v restauraci Terasy 
petřínské(?). Skalně poe-
tická Učená toulka pa-
mětníka slávy OPBH.

Pak cca každých 14 dní, 
středy: Orloj, Žižka, Ne-
věstince - Dr. Sedmík..
Různá muzea: Náprstko-
vo, Umělecko - průmyslo-
vé, Hudby a Kampa.

 Pátek 28. 11., 19.30 h 
JAZZ + BLUES JAM + 

tanec,  Baráčnická rychta. 
Adélka Zefartová a Sunny 
Swing trio, Jitka Vrbová 
a LTW, Johny´s Blues.

 Neděle 7. 12., 16 h 
Vánoční strom Kampa-
Nuly na Betlém. náměstí.
                       
 Neděle 7. 12., 19 h 
Benefiční JAZZ KON-
CERT pro dvě piana Pav-
la Schönová + Emil Vik-
lický. Sál Martinů AMU 
Malostranské náměstí.

 2015: 
Pondělí, 5. 1., 19 h
Novoroční benefiční 
koncert. Sbor Resonan-
ce a Pražský kytarový or-
chestr v kostele U Šimo-
na a Judy.

PODPORUJEME 
 Sobota 8. 11. 
Malostranský candrbál 
- 25 let Sdružení obča-
nů a přátel Malé Strany 
a Hrandčan, Malostran-
ská beseda. Vlastní 
nejoblíbenější masky 
rozhodně nutné!

PLZEŇ V PRAZE
Celá Malá Strana se na jeden den  stane 

plzeňskou zábavně - kulturně - pivní čtvrtí

Sobota 11. dubna 2015

Ve všech hospodách, klubech, galeriích, koncertních sálech, 
kostelech, podloubích, parcích i na náměstích bude k vidění 

to nejlepší z kulturního života města Plzně. 

PLZEŇ V PRAZE

● VSTUP ZDARMA 
● PIVO ZA POLOVIC

Petr Hejma, Jiří Kučera, Ondřej Höppner
kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu

Přijímáme vaše další nápady a podněty.



Glosa

Volební hesla

Přes množství a různoro-
dost jejich nositelů mají 
jedno společné: Autoři 
vycházejí z představy, že 
nám obyčejným lidem 
to moc nemyslí. Tak na-
příklad: Vracíme vám 
Prahu. Heslo je to pří-
mo restituční. Jen neví-
me, jestli autor měl na 
mysli stěhování Petřína, 
nebo exodus nás, co tady 
žijeme. Zvolání: Uklidím 

Prahu je vlastně malá 
vzpomínka na předlisto-
padové brigády socialis-
tické práce. 
Jak se v tomhle vyznat. 
Jeden nám Prahu od-
někud vrací, aby nám
ji vzápětí druhý zase
někam uklidil.  
Když se podíváte ze špat-
ného úhlu na heslo: Vo-
lím OK, vyjde vám: Volím 
KO. Všimněte si dalšího

pojítka volebních slibů. 
Nedá se dohledat jejich 
plnění. Jak zjistíte plnění 
hesla: Umím správně 
říznout. Copak se dá 
takový slib kontrolovat? 
Vlastně to ani není slib, 
to je jen informace od za-
městnance pitevny. 
Prostě suma sumárum, 
nejlepší volební heslo je, 
je žádné heslo. Jenže my 
to máme mezi sebou tak 

nastavené, že bez bur-
cujících apelů to nejde. 
A je to škoda. Drazí, milí, 
záměrně jsem se vyhnul 
heslům, která mají stra-
ny a uskupení pro volby 
v Praze 1. Zde totiž kan-
diduji také a tak místní 
hesla radši nekomentuji. 
Pozn.:  Citovaná volební 
hesla jsem viděl na Plzeň-
ské ulici.

Říjen 2014

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

Zvláštním druhem mezi-
lidské komunikace jsou
volební hesla. 

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

inzerce

9DopiSy telefon inzerce: 777 556 578 redakce@novomeStSkenoviny.eu

Dopis

Poděkování 
za tyto noviny

inzerce

Báseň

Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Ondřej
Höppner

Když zní píseň volební
neuslyšíš „vole“ v ní.

Ten peče housky
ten si češe fousky
ten si tyká s Karlem
ten trylkuje jak drozd...

Ten dělá to 
a ten zas tohle
a všichni dohromady
udělají most...

...mezi tím co nebylo 
a mezi tím co nebude...
je to jako na Strahově
všechno lépe, více, nově
skoky, kliky, podřepy...

Vyhraje ten fi luta,
co to nejvíc polepí.

Píseň v***bní

Novoměstské noviny 
č. 1, září 2014

Tyhle noviny jsou úplně 
super! Už jsem se dlouho 
tak nepobavil. Díky!

Jakub Rada, 
Nové Město

My co

tady žijeme

1 5

My

To jo

Pokračování 
na poslední straně
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K

Kulturní nástěnka    
ŘÍJEN - LISTOPAD

Divadlo - Út 7. 10. v 19 h - BARONKY 
- Divadlo Kalich, Jungmannova 9 - Příběh 
plný porozumění. Hrají: Zuzana Bydžovská 
a Eva Holubová… www.divadlorb.cz

Divadlo - Út 7. 10. v 19 h - KUKURA 
- Činoherní klub, Ve Smečkách 21 -  Hra 
nejen o stavu kultury. V hl. roli Juraj Kuka-
ra, dále V. Žilková, M. Dadák… www.cino-
herniklub.cz

Divadlo - Út 14. a st 29. 10. v 19 h - ZE 
ŽIVOTA HMYZU - Národní divadlo, Os-
trovní 1 - Alegorická moralita bratří Čapků 
v režii D. Špinara. V roli Tuláka S. Rašilov. 
www.narodni-divadlo.cz

Koncert - Čt 16. 10. v 19 h - JAVORY - 
Divadlo Hybernia, nám. Republiky 4 - Hana 
a Petr Ulrychovi a jejich hlasy. Koncert 
k 40letému výročí kapely Javory. www.hy-
bernia.eu

Divadlo - Pá 17. 10. v 19 h - BARMAN-
KY- Divadlo Radka Brzobohatého, Ople-
talova 5/7 - Komedie o ženách pro ženy 
a o mužích pro muže. Hrají: H. Gregorová, 
P. Mourková… www.divadlorb.cz

Divadlo - Po 20. 10. v 19.30 h - HLAVA 
MEDÚZY - Studio Ypsilon, Malá scéna, 
Spálená 16 - Nejveselejší hra o impotenci. 
Hrají: J. Lábus, J. Kretschmerová… www.
ypsilonka.cz

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Sex pro pokročilé 
ve Studiu DVA

Nenechte si ujít nové 
představení Studia DVA 
s názvem Sex pro po-
kročilé, které mělo v září 
premiéru. V režii Dariny 
Abrahámové hrají Jana 
Krausová a Karel Roden. 
 

Ypsilonka slaví 
padesátku 

Divadlo Ypsilon oslavuje 
50. výročí svého vzni-
ku. Koncem září divadlo 
představilo knihu Cesta 
Ypsilon aneb Inscenace 
od počátku k dnešku.

Koncert Plíhala 
vždy pohladí 

Písničkář Karel Plíhal za-
vítá 15. října do Divadla 
Bez zábradlí, kde odehra-
je od 19 h koncert s osobi-
tým projevem. Koncerty 
toho barda jsou vždy vel-
kým zážitkem.

Karel
Roden, 
herec

Činoherák vítá
 mistra Kukuru

V listopadu proběhne 
premiéra Paní Warreno-
vé s Ivanou Chýlkovou 
v režii Ladislava Smočka. 
V lednu se těšte na Bratry 
Karamzovi v režii Marti-
na Čičváka. V hlavní roli 
starého Karamazova si 
užijete Juraje Kukuru. 

Nagy představí 
v  Hybernii 

své největší hity
Peter Nagy a kultovní 
kapela Indigo oslaví 
koncertem v Divadle 
Hybernia 30 let na scéně. 
Nenechte si ujít 6. listo-
padu od 19 hodin.

Jana 
Krausová, 
herečka

Karel 
Plíhal,

písničkář

V Divadle Rokoko se 5. září ode-
hrálo benefi ční představení Fia-
lové Květy štěstí u příležitosti 
85. narozenin herečky Květy Fia-
lové. Popřát jí přišli kolegové z 
Městských divadel pražských 
i spousta dalších osobností.

Chcete být na této nástěnce? Tel.: 777 556 578

Oslava narozenin 
Květy Fialové
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Juraj Kukura

Zde může být váš inzerát
Můžeme vám ho i ZDARMA vytvořit podle vašich představ

Zavolejte Monice, tel. č.: 777 556 578
e-mail: redakce@novomestskenoviny.eu

inzerce

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Halali



Koutek pro chytré hlavy

Božena Němcová: Babička (II.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 

Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

Božena
Němcová 
(1820 - 1862)
Napsala Babičku 
na Novém Městě

...Dokud zdráva zůstane, 
dotud bude žít v ní!  Kdy-
bych štětcem mistrně 
vládnout znala, oslavila 
bych tě, milá babičko, 
jinak; ale nástin tento, 
perem kreslený - nevím, 

nevím, jak se komu zalí-
bí! Ty jsi ale vždy říkala: 
„Není na světě člověk 
ten, aby se zachoval li-
dem všem.“ Dost na tom, 
když se najde jen několik
čtenářů, kteří o tobě s ta-
kovou oblibou čísti budou,
s jakou já o tobě píšu. 

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel Sultána a Tyrla
ZAJÍMAVOSTI a novinky
ze Starého Města, které je
hned za rohem. Tyto skvělé
noviny seženete například 
v Akademii věd (Národní 3) 
Nebo v tamních kavárnách 
a hospodách.
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Pro líné Ještě línější

Otázka: Víte, v jaké čtvrti je 
na Novém Městě kostel zasvě-
cený muži, který u nás zapově-
děl mnohoženství a zapaloval 
háje pohanům?

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Hlava koně na obrázku 
patřila oři svatého Václava z Vác-
lavského náměstí. Správně: Petr 
Zimola, Saša Nováčková.

www.staromestskenoviny.eu

Modré oko

Co nového 
za rohem[ [

inzerce

Příště: To se nám to pěkně 
rozjíždí. Autorka zjevně věří,
že se oslava matky její matky
dočká pochopení. Uvidíme!

inzerceinzerce
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PRO LÍNÉ

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

SPÍCÍ

Spisovatelka, údajně geniální žena
Karolina Světlá

Bydlela na Novém Měs-
tě v domě U Kamenného 
stolu na Karlově  náměstí 
35. Jejím manželem byl 
profesor Mužák, s nímž 
se seznámila tak, že ji 
učil hře na klavír. Měla 
paralelní poměr s Janem 

Nerudou a velký vliv na 
ni měla Božena Němco-
vá (čtverylka ve třech). 
Světlá je považována za 
zakladatelku dnes už pře-
žité formy vesnického ro-
mánu. Svá díla diktovala, 
protože byla skoro slepá.

Jan 
Neruda, 

víc než přítel

Božena 
Němcová,

guru

Profesor
Mužák,
manžel

Klavírní lekce 
se jí staly osudnými...

Slavné místní ženy



Příští číslo vyjde
7. listpadu

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

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

JOSEF DYKAST
Železářství Hutník

Za to, že 
prodejna Hutník 
na Petrském 
náměstí už léta 
třímá prapor 
živnostníků. 

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

adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

Fo
to

: A
rc

hi
v

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

inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
novomestskenoviny.eu

MLÁDĚ STRAKY
 Snímek mláděte straky, 

pořízený na náplavce, 
poslal do redakce
čtenář Jan Skála. 

Zvířata
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

 „Protože jsou to nejlepší 
lokální noviny 

v české kotlině.“
Štěpán Rusňák, ředitel 
Pražské paroplavební 

společnosti.

Akademie věd, Národní 3, na recepci. Kvalitář, 
Senovážené náměstí 17. Malostranská beseda, 
Malostranské náměstí 21. Květinářství Winkler, 
Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café NONA, 
Nová scéna Národního divadla, Národní 4. Restau-
race Ferdinanda, Opletalova 24. Friends Coffee 
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 
3. Rotax, Revoluční 22. Antik Prague Art - Sta-
rožitnosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, 
Praha 4 - Nusle.  Café Therapy, Školská 30. Vče-
lařská prodejna, Včelpo, Křemencova 177/8. Plo-
voucí kancelář Pražské paroplavby - Prague 
Boats u Čechova mostu. Nádassy Medical Sys-
tem s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Tri-
lobit, Palackého 15. Maso Turek, Jindřišská 23.
HaFstudio, Ostrovní 16.

odběrních míst20

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

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

místem? Chcete se stát odběrním 

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

TIRÁŽ: Novoměstské noviny č. 2 / říjen 2014 / I. ročník
Šéfredaktor: Ondřej Höppner, Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jiří Pěkný, 

Martin Cibulka. Kontakt: redakce@novomestskenoviny.eu. Telefon redakce: 775 949 557, 
telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16, Praha 2. Redakce si vyhrazuje právo 

krátit příspěvky čtenářů, vyžádané ani nevyžádané texty se nevrací, obědvat a kouřit 
v pracovní době i mimo ni se smí.
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VEŘEJNÝ DIAGRAM. Nezáleží na tom, zda souhlasí 
se skutečností, než protivník dokáže opak, bude po volbách.

Svatý 
Vojtěch

To jest 
bardzo 

zabawne

Já 
taky

Já volím 
patnáctku

Pokračování 
ze strany 9


