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PILOT, KTERÝ SHODIL 
BOMBU NA NÁRODNÍ 
MUZEUM

Novoměstské 
servírky

SLEČNA DOMINIKA 
z hospody U Nováka 

(V Jirchářích 195/2) nese 
mimořádně chutný 

Gambrinus za pěkných 29 Kč. 

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Nové Město a okolí. Založeno roku 2014. Tištěno na recyklovaném papíře.

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. 5/ roč. I I
15. květen 2015

NOVOMESTSKE
NOVINY

HYNKU, 

VILÉME, J
ARMILO

!

EXKLUZIVNÍ 
PÁTRÁNÍ NN

Národní muzeum 
7. května 1945

VRACÍME 

PRAZE 

PAMĚŤ

Praha 
v pohybu
www.prahavpohybu.eu

PCT_ucho Malostranske noviny_36x33_CB.indd   120.3.15   9:27

Adresa: Haštalská 757/21, 
Praha 1 - Staré Město

• tradiční i originální perníky…
• čerstvé právě upečené…
• ochutnejte a zkuste zdobit s námi…
• vše v domácí kvalitě...
• dárky pro vaše blízké…
• nevšední perníkové speciality...
• dýchne na vás vzpomínka na babičku…
• a bude vám tu dobře…

Tel.: +420 607 773 350
E-mail: info@pernickuvsen.cz

www.pernickuvsen.cz

Každý den 10 - 18 h …
… zavoníme až k vám… 

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Zde může
být váš
inzerát!

Dotazy posílejte na e-mail:
redakce@novomestskenoviny.eu

Mimořádná
s leva 20 %

Volejte: 775 654 443 
nebo mailujte: info@pvip.cz

Další informace na www.internet-praha1.cz

Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

info@pvip.cz

Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

Od 290 Kč až 100 Mbitů!
Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

PENÍZE IHNED 
ZA VAŠI NEMOVITOST

Zálohy ● Oddlužení ● Poradenství
Zdarma volejte: 800 662 222 www.jurisreal.cz

Vida! Starosta 
(TOP 09) slavil 

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

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Při závodu 
v lyžování, 

a když byly na 
Kampě čaroděj-

nice.“ 

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

 „Když jsem 
si stoupla 
3. ledna 

na váhu.“  

Anketa Novoměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

 „Když jsem šel 
s ženou na ples 
a mrkala tam 
na mě jedna-

dvacítka.“ 

Václavské nám. - Při-
hlásil se vnuk majitele 
koně, který stál mode-
lem pro sochu. Jme-
nuje se Martin Růžička 
a bydlí na Křivoklátsku.

Kůň svatého 
Václava byl 

původně náš

Nové zprávy 
z Nového Města

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Když jsem měl 
teplotu 38,3 °C. 

Ale zase jsem 
pak přestal 

kouřit.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Největší horko 
mi bylo při 
psaní mé

diplomové 
práce.“ 

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Horko je mi 
každou chvilku. 
A to nemusí mít 

ani patřičný 
důvod.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Škodův palác prý byla bouda
Jungmannova - Magis-
trát sestavil skupinu, kte-
rá má jednat s majitelem 
Škodova paláce o slevě 
na nájemném. Do Škodo-
va paláce se v roce 2006 
z podnětu primátora Pav-
la Béma sestěhovala vět-

šinu úředníků magistrátu 
s tím, že se ušetří. Magis-
trát má budovu prona-
jatou na 20 let, celkově 
zaplatí sumu přes čtyři 
miliardy Kč. Obchod vy-
myslel a provedl podnika-
tel Sebastian Pawlowski.

Denně ztrácí magistrát na pronájmu 135 tisíc Kč

Škodův 
palác

Snímky na panelech 
180 x 120 cm vtáhnou  
kolemjdoucí do his-
torie. „Václavské ná-
městí, dříve výkladní 
skříň metropole, dnes 
spíše vymlácená výlo-
ha, čekající na zaskle-
ní. Sklenář však ne 
a ne přijít,“ říká autor 
výstavy architekt Petr 
Kučera. Pořádá Sdru-
žení Nového Města 
pražského.

26 obrovských fotografií 
zdobí Václavské náměstí
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Pěkný pokus v boji za krásnější centrum města

17°C
KVĚTEN

Kdo v květnu zaleje 
šeřík, v červnu rozkvete

Počasí 

Recept dle 
Dobromily

Kysaná smetana 
na divoko

Kup mléko a vlož do 
díže. Pak tři. Přidej 

pepře a šafránu a hrst 
plátků divoké růže...

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Číslo měsíce

70
Od osvobození 
Prahy Rudou 
armádou uplynulo 
9. května 70 let.

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Jak dlouho 
je 70 let

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

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

Telefon:
224 227 227

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

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

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

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

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

▪ replik historických oken
▪ špaletových oken
▪ eurooken
▪ vstupních a vnitřních 

dveří
▪ bezpečnostních dveří

▪ dveří a oken
▪ stěn
▪ replik

Rodinná fi rma s tradicí od roku 1922.

Výroba oken a dveří

www.nenadal.cz

Výroba požárních

www.p-u-p.cz
Tel.: 777 850 420 Tel.: 777 850 410

Revize požárních 
dveří

Petr Kučera, 
autor výstavy

Výstava Václavské náměstí - 
výkladní skříň metropole 

potrvá do 3. června

Pawlowski

Žena, která upadla 
na chodníku, 

dostala 200 tisíc 
Magistrát zaplatí kolem
200 tisíc Kč ženě, která 
před 10 lety upadla na 
neposypaném chodní-
ku. Město musí uhradit 
i soudní výlohy.

Národní divadlo odesla-
lo desítky dopisů oso-
bám a institucím, které 
neoprávněně používají 
názvy odkazující k čes-
ké první scéně.

Národní divadlo 
brojí na ochranu 

své značky

Kdy vám bylo letos 
největší horko?

Říká se, že Karel Veliký 
(742 - 814) nechal posta-
vit maják, který je strážce
generací. Hlídači se v něm
střídají tak, že začnou 
jako 15letí chlapci a slou-
ží tak dlouho, dokud ne-
zemřou.  Po jejich skonu 
na maják nastoupí další 
15letý hoch. 
Když si to spočítáme, od 
dob Karla Velikého se na 
majáku vystřídalo asi 20 
strážců. Kdyby se všich-
ni sešli u jednoho stolu, 
bude mít na každé straně 
pět židlí. 
Století, i když ho málokdo 
pozná celé, je mnohem 
kratší časový úsek, než to 
vypadá. I ta válka, byť se 
zdá být v propadlišti času, 
byla vlastně včera.
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Malý oznamovatel

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

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 30 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI
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Revoluční - Začaly prá-
ce na opravě Novomlýn-
ské vodárenské věže. Pří-
stupná veřejnosti by měla 
být věž už příští rok. 
Zakázku za 24 milionů, 
která je z větší části hraze-
na z tzv. Norských fondů, 
získala firma BAU plus.  
Tato firma je zřejmě mezi 
mnoha tisíci jinými zcela 
výjimečná. Dostává to-
tiž na území Prahy 1 jed-
nu lukrativní zakázku za 
druhou (Werichova vila, 
Thurn -Taxisův plác, hotel 
Sax, Prague Business cen-
ter v Betlémské, Dresd-
ner Bank ve Vítězné, ho-
tel  U Zlaté studně a dal-
ší). Pod vodárenskou věží 
mají sídlo dobrovolní ha-
siči Prahy 1. 

Vodárenská věž: 0pravu za 24 
milionů přiklepli známé firmě
... A jak s tím souvisejí dobrovolní hasiči?

Věž při pohledu 
z Letné

Víte, že...
Věž je z roku 1602. Horní 

ochoz zdobily portréty 
hrdinů českých dějin.

Novomlýnská 
vodárenská věž
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Dívka ze str. 3
Bouřlivý 

rok 
1915

ště
Narodila se u řeky. Její táta 

tvrdě zápolil s kládami. 
Vsadila na podvazky 

a vyhrála hlavní cenu!

AVANTGARDNÍ MARY

Revoluční 
podvazek

redakce@novomestskenoviny.eu
www.unetickypivovar.cz

OSLAVY VÝROČÍ ZNOVUOTEVŘENÍ 
ÚNĚTICKÉHO PIVOVARU

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

U Pravdů, Žitná 15 
Bar No. 7, Na Struze 7

Blahodárné účinky našeho piva výtečné jakosti 
pocítíte v těchto provozovnách v centru Prahy:

13 h Divadlo pro děti: Klaunské divadlo Jeníčka     
a Mařenky + balónky

14 h Slavnostní naražení 50litrového sudu     
Únětické 10° zdarma

15 h Soutěž pro děti
16 h Slavnostní naražení 50litrového sudu    

Únětické 12° zdarma
17 h Kosa Vostra v pivovarské stodole
19 h Večerní zábava v pivovarské stodole s kapelou 

KMOTRA - starý skvělý rockový pecky

Srdečně vás zveme v sobotu 13. června 2015 
do Únětického pivovaru

Nenechte nás v tom samotné. Vše ve spolu-
práci s Únětickou 10° a 12° výtečné jakosti 
čepovaných přímo z tanků kamenných sklepů 
pivovaru!

Přihlášky na: 
haf@hafstudio.cz

Adresa: 
HaFstudio, Ostrovní 16, Praha 1

     Termíny: 
17. - 21. srpna, denně 9 - 18 h
24. - 29. srpna, denně 9 - 18 h 

• Letní herecká dílna            
pro děti od 6 do 15 let

• Letní výtvarná dílna             
pro děti od 6 do 15 let 

• Letní hrátky pro prťata        
pro děti od 4 do 6 let

Příměstské tábory 
pro děti od 4 do 15 let

www.hafstudio.cz

• Docházku dítěte si řídíte sami
• Přijímáme děti od dvou let
• Provozní doba 8 - 17 h
• Po domluvě noční i víkendové 

hlídání
• Angličtina, němčina                

a francouzština v ceně

Alternativa mateřské školky
Praha 1, Spálená 43

OKAMŽITĚ PŘIJMEME 
VAŠE DÍTĚ

Tel.: 607 045 661
www.hodinovehlidanideti.cz

DĚTSKÉ CENTRUM
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DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Klášter po náletu amerických bombardérů v únoru 1845. Zahynulo při něm kolem 700 lidí.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-

né ze stejného místa na adresu: 
redakce@novomestskenoviny.eu  

Emauzský klášter (pohled od nábřeží)
Kde to je1945 Dnes
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Zprávy

PROČ NÁM 
JDE STAROSTA 
PO KRKU (IV)

Brekeke!

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD 
Indiánská pohádka Diva-
délka Romaneto. Dárek je
k vyzvednutí v pokladně
Náprstkova muzea. Platí 
jen do 15 dnů od vydání 
tohoto čísla.

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@novomestskenoviny.eu

Vilém Farris, 5 let

Pan starosta Lomecký rituálně 
spálil noviny, které nemá rád
Smutný příběh od čarodějnické vatry

Starosta zapaluje hranici 
s čarodějnicí, která má 

v kabele Malostranské noviny 

Nové Město - Čtenáři 
Novoměstských novin teď
se znepokojením čekají, 
jaké kroky podnikne ve-
doucí radnice proti jejich 
oblíbeným novinám. 
Starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký ukázal, co umí, 
když na čarodějnicích 
na Kampě spálil jejich 
spřátelené Malostranské 
noviny.
Noviny kdosi zastrčil do 
kožené brašny figuríny 
čarodějnice. Starosta měl
při zapalování vatry no-
viny přímo před očima.
Po neúspěšných volbách 
loni v říjnu prý staros-
ta „tlačil“ na inzerenty, 
aby přestali s tímto ob-
líbeným místním perio-
dikem spolupracovat.

Víte, že...
 Popel z ohňů zapálených 
v noci z 30. 4. na 1. 5. měl 

moc pro zvýšení úrody.

Úžasný obrázek pražské-
ho mostu, na kterém jezdí 
auta. Dílo poslala do re-
dakce jeho maminka.

&

Četl si 
Novoměst-
ské noviny 
během 
posledního 
jednání 
zastupitel-
stva.

Ivan Solil,
radní pro 

bezpečnost
(ČSSD)

Palec dolů 
za chtivý 
přístup 
ke stavbě 
Maršme-
lounu 
u Anežské-
ho kláštera.

Oldřich 
Lomecký, 
starosta 
(TOP 09)

Vítěz Poražený

Louč 
hrůzy

Malostranské 
noviny

Bunda 
z dovozu

NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 
O CENY

Jejda! Mluvčí radnice 
hvězdou bulváru

Takhle si mluvčí radnice Prahy 1
slečna Veronika Blažková zaha-
jovací tanec se starostou na tzv. 
Pohádkovém plese zřejmě ne-
představovala.  
„Prostě mi vypadlo, no.“ Vyjád-
řila se k tomu slečna Blažková.
Ples pořádala radnice Prahy 1 
a daňové poplatníky přišel na 
několik milionů korun. 
Bulvární média věnovala této 
ostudě značnou pozornost a upo-
zornila, že stejná „lapálie“ se sta-
la slečně Blažkové na plese Pra-
hy 1 již před dvěma lety.
Zazněly i hlasy, že to slečna mluv-
čí (která je od voleb roku 2010 
přítelkyní starosty), dělá schvál-
ně. To je sice možné, ale tak tro-
chu nedůstojné, že.

Starosta a jeho 
mluvčí v okamžiku 

nešťastného výpadku
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PROČ NÁM 
JDE STAROSTA 
PO KRKU (IV)

Brekeke!
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inzerce

telefon inzerce: 777 556 578

inzerce

Víte, že...
Když připomíná 

architektura obličej, 
mělo by se začít znovu.

redakce@novomeStSkenoviny.eu

Anežský klášter v ohrožení! 
Vzpoura proti aroganci moci
 NE! Maršmelounu ● Novoměstské noviny ve válce

Demonstranti  
před radnicí 
Prahy 1

Nové Město - Mnozí 
to dlouho měli za vtip. 
U Anežského kláštera 
má vyrůst stavba, proti 
které vznikla vlna odpo-
ru. Stavbě má padout za 
oběť část zdi Anežského 
kláštera. Stačí jediné ra-
zítko radnice Prahy 1.
„Takovou obludu tady 
nechceme!“ bouří se ob-
čané. Na demonstraci 
proti stavbě domu se jich 
sešla bezmála tisícovka. 
Někteří z nich měli na 
hlavě krabice - žert na 
dům, který má připomí-
nat obličej robota. „Pro-
jekt je to tak pitomý, že 
nikoho nenapadlo, že je 
možný,“ říká pozorova-
tel. Vedení radnice Prahy 
1 je pro stavbu. 

Architektka 
Marie Švábová

Radní magistrátu 
Jan Wolf je proti 
Maršmelounu

Titulní strana minulého čísla 
Novoměstských novin

TAJNĚ NA RADNICI 
S POVOLENÍM PSÁT

Zápisník 
agenta 001

Vida! Starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký neslavil 1. máj mezi svý-
mi (TOP 09), ale na jedné lodi 
s konkurenčním hnutím ANO 
(Andrej Babiš vpravo). Ukazuje se, 
že na zprávách, že pozice pana Lo-
meckého v TOP 09 není nejpevněj-
ší, něco bude. Lomeckého stranic-
ký šéf Miroslav Kalousek, který je 
s ANO v ostrém sporu, se prý vel-
mi podivil. Reprofoto: TV Nova

Starosta (TOP 09)  
slavil 1 . máj 

s konkurenčním ANO

Radnice 
Prahy 1

LOMECKÝ

BABIŠ

inzerce

Kancelář: Římská 10, Praha 2
Výcvikové prostory: Alivio centrum, Badeniho 1, 
Praha 6 (metro Hradčanská)

Institut hypnózy
a hypnoterapie

www.institut-hypnozy.cz

Co lze očekávat
● příjemné prostředí
● odborné vedení
● osvojení si účinných dovedností
● osobní rozvoj

Nabízené služby 
● hypnoterapie - individuální sezení - 700 Kč
● přednášky
● kurzy

Tel.: 606 483 870

Restaurace & Steak

Tel.: +420 730 629 299
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 Najdete nás také na facebooku

www.kamparium.cz

KAMPÁRIUM
▪ Nekuřácká restaurace 
▪ Polední menu od 89 Kč 
▪ Chutné steaky za pěknou cenu
▪ Několik druhů piv z Měšťanského pivovaru Polička
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic

▪ K poslechu hraje kapela MOTOVIDLO ve středu 6. 5.               
od 19 hodin. Na akci možno ochutnat vynikající tatarák! 

▪ Pivní speciály - nyní strahovský Jantar. Těšte se na další 
speciály. 

NOVINKY

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

257 531 839
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Dne 6. května 1945 měl 
Häffner původně letět se 
svým Messerschmittem 
626 do Brna. Citujeme 
z jeho leteckého deníku, 
který se částečně 
zachoval:
„Jsem ve vzduchu 
jen krátce, když 
z vysílačky slyším, 
že nemáme letět 
na Brno. Máme 
napadnout oddíly 
Vlasovovy armá-
dy, které jedou po 
silnici od Plzně na 
Prahu. Otočil jsem tedy 
z kurzu a hledal silnici 
Praha - Plzeň. Brzy jsem 
uviděl kolonu vozidel 
a tanků Vlasovovy ar-
mády a zaútočil jsem na 
ni. Nejdříve jsem shodil 
kontejnery s tříštivými 
pumami. Při druhém ná-
letu jsem odpálil rakety
na nákladní auta a tan-
ky a při třetím jsem vy-
střílel munici obou kano-
nů. Mnoho nákladních 
aut bylo v plamenech,“ 
píše Häffner. 

V tu dobu probíhaly ne-
daleko Národního muzea 
v budově Českosloven-
ského rozhlasu prudké 
boje. Häffner dostal roz-
kaz na budovu rozhlasu 
zaútočit.
„Na mapě Prahy jsem 
dostal zakreslenu přes-
nou polohu vysílače. 
Dobře jsem rozeznal vy-

sílač a ve dvou náletech 
jsem odhodil bomby. 
Při třetím náletu jsem 
odpálil všechny rakety. 
Pak jsem bez poškození 

přistál zpět v Praze - Ru-
zyni. Tuto noc jsme už 
o vysílači nic neslyšeli.“

Letecké útoky na rozhlas 
pokračovaly 7. května. 
Zasaženo bylo i několik 
okolních domů, nejhů-
ře v Italské ulici 15 na 
Vinohradech, vzdálené 
jen jednu ulici od rádia. 
Bomba určená rozhlasu 
tam vybuchla v obyd-
leném domě, kde zahy-
nulo přes 35 lidí včetně 
malých dětí. 
Němci ale neútočili jen 
na rozhlas. Dne 7. květ-
na bylo zasaženo Ná-
rodní muzeum. Podle 
některých zdrojů si ho 
mohli piloti splést s bu-
dovou rozhlasu, což se 
však nezdá být příliš 
pravděpodobné.
Zvláště pokud by útok 
provedl Heinrich Häf- 
fner, který dobře věděl, 

kde rozhlas sídlí. Vše 
nasvědčuje spíše tomu, 
že budova Národního 
muzea měla být zničena. 
Ve večerních hodinách 

byl střední trakt mu-
zea zasažen leteckou 
bombou, která vážně 
poničila sbírky.  
Podle svědků se ještě 
několik dní po útoku 
nacházely v okolí mu-
zea kusy exotických 
ptáků.
Pro Národní muzeum 
byla zjevně určena ta-

ké bomba, která zce-
la zničila dům na rohu 
Václavského náměstí 
a Wilsonovy ulice. 

Ještě 8. května bylo mu-
zeum odstřelováno z těž-
kých děl. Muzeum brá-
nili povstalci včetně 
zaměstnanců, kteří se 
obávali zničení vzácných 
sbírek. Dva roky po těch-
to událostech byla bu-
dova Národního muzea 
opravována. 
O osudech pilota Heinri-
cha Häffnera se nepoda-
řilo dohledat podrobněj-
ší informace.
Národní muzeum pro-
chází v těchto dnech vel-
kou rekonstrukcí.
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Víte, že...
Během Pražského 

povstání zemřely takřka 
tři tisíce Čechů.

CÍLEM BYLO MUZEUM. DŮM VEDLE TREFIL OMYLEM
Německá letadla měla během Pražského povstání snad-
nou práci. Povstalci byli velmi špatně vyzbrojení, střelba 
z ručních zbraní nemohla rychle letící letouny ohrozit. 
Pilot Heinrich Häffner, který patřil mezi špičku v Luft-
waffe. si tedy mohl snadno vybrat cíl a shodit bombu.

Staroměstské náměstí 
v době bojů 

Rychlý fakt: Kdo byl 
HEINRICH HÄFFNER

Elitní pilot Luftwaffe. 
Nadplukovník. Bojoval 
v Československu bě-
hem povstání, Francii, 
Německu a dalších 
zemích.

Nálety Luftwaffe na Prahu byly během Pražského po-
vstání opakované. Nešlo však o nálety celé letky, nýbrž 
jednotlivců. Dělo se tak proto, že Němci sice chtěli zničit 
některé vybrané budovy, ala zároveň nezranit své lidi. 

KAM DOPADLY BOMBY

TemaTemaredakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu

CÍLEM BYLO MUZEUM. DŮM VEDLE TREFIL OMYLEM

Nás chartisty pokládal to-
talitní režim za „samozvan-
ce a ztroskotance“. 
Teď po 38 letech - když jde 
o ombudsmana pro Prahu 1
- nejsem samozvancem?
Až zastupitelstvo rozhodne 
svou většinou o mně jako 
o ombudsmanovi, až tak 
budu pozván.
Být ochránce práv občanů 
Prahy 1 zase není žádná 
snadná záležitost. Musí být 

nestranný, bezpartijní, což 
znamená bez part a parti-
ček. 
Já jsem v zastupitelstvu za 
opozici, proti radniční ko-
alici - tak musím dát pozor 
na nestrannost.
Jde o článek v… novinách 
„Proč nám jde starosta po 
krku“ - zatím je díl římská 
III, jde o veřejnou diskuzi, 
v níž je možno vyjadřovat 
nejširší možné spektrum 

názorů a hledisek. Jsem 
pro kritiku vůči panu sta-
rostovi. Ve jménu své ne-

strannosti říkám: Kam se 
poděl respekt k soukromí 
pana starosty?
„My respektujeme neve-
řejnost lidského soukromí 
a právo každého učinit 
předmětem svobodného 
rozhodnutí, co ze svého 
soukromí zpřístupní jiným 
osobám.“ (Kodex)
Jsem pro kritiku pana sta-
rosty. Jsem pro to, aby měl 
právo na soukromí.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
Napište Sváťovi na adresu: redakce@novomestskenoviny.eu

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa a J. V. Čep

Rozkaz

Cíl
Sbírky



Kalendárium 
Nového Města

Géza 
Včelička
SPISOVATEL

Marta 
Boháčová

PĚVKYNĚ

KVĚTEN

● Géza Včelička 
*7. 5. 1901 Praha 
†30. 12. 1966 Praha
Novinář a cestovatel. 
Jeho román Kavárna na 
hlavní třídě byl zfi lmo-
ván. 

● Jan Herben 
*7. 5. 1857 Brumovice 
†24. 12. 1936 Praha
Politik, novinář. Založil 
časopis Čas.
 
● Ladislav Mráz 
*25. 9. 1923 Strakonice 
†7. 5. 1962 Praha
Pěvec. Sólista opery 
Národního divadla. 

● Václav Jiřikovský 
*8. 5. 1891 Praha 
†9. 5. 1942 Osvětim
Herec, režisér, drama-
turg, divadelní ředitel.

● Marta Boháčová 
*8. 5. 1936 Brno 
†12. 8. 2014 Praha
Pěvkyně, docentka AMU.

● Miroslav Florian 
*10. 5. 1931 Kutná Hora 
†10. 5. 1996 Praha
Básník. Zemřel na jevišti 
při předávání sbírky 
Vroubky.

Miroslav 
Florian
BÁSNÍK

Jan 
Herben
NOVINÁŘ

7telefon inzerce: 777 556 578 redakce@novomeStSkenoviny.eu Tema

Dům na rohu 
Wilsonovy 

a Václavského 
náměstí. Dnes je 

tu McDonald´s.
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Odvoz automobilem na vlak Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

CÍLEM BYLO MUZEUM. DŮM VEDLE TREFIL OMYLEM

Květen 1945 Květen 2015

telefon inzerce: 777 556 578TemaTema

CÍLEM BYLO MUZEUM. DŮM VEDLE TREFIL OMYLEM

Rohu Wilsonovy 
a Václavského náměstí. 
Později tu stál dům potravin.
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
KampaNulaKampaNulaKampaNula

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 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.
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Budova muzea je náročně 
rekonstruována, aby se za 
tři roky, v roce 200. výro-
čí, zaskvěla v plné kráse. 
V 19. století významné 
osobnosti architektury 
a stavebnictví předložily 
soutěžní návrhy na vý-
stavbu muzea na místě 
Koňské brány.
Byly přiblíženy slavné ale 
pohnuté časy původně 
Vlasteneckého, nyní Ná-
rodního muzea. Zajímavá 
byla přehlídka mužů na-
šeho národa, díky kterým 
existuje muzeum ve své 
dnešní podobě. Od hra-

Na schodech Národního muzea se skupinka lidí soustředila kolem 
dvou přednášejících: Dr. Sedmíka a Ing. Zemánka. Ti seznámili asi 20 
účastníků toulky s historií Národního muzea a s ním i související so-
chou sv. Václava. Byly přiblíženy slavné i pohnuté časy.

běte Kašpara M. Stern-
berka, faktického zakla-
datele Vlasteneckého mu-
zea, přes „Otce národa“ 
Františka Palackého, kte-
rý vtiskl činnosti muzea 
národní charakter, až po 
Jana E. Purkyněho či Dr. 
Emila Holuba. 
Hovořeno bylo o sporu 
o umístění sochy sv. Vác-
lava mezi projektantem 
historické budovy mu-
zea Josefem Schulzem 
a císařským stavebním 
radou Josefem Hlávkou. 
Původně měla stát socha 
Václava na rampě muzea, 

Učená toulka po schodech Národního 
muzea, přehlídka velikánů národa

ale Hlávka prosadil její 
umístění tam, kde je. 
O peripetiích, které 
provázely vznik sochy, 
se obšírněji zmínil Ing. 
Zemánek. Na tomto díle 
pracoval významný český 
sochař Josef Václav Mysl-
bek přes 30 let. Nakonec 
nás Ing. Zemánek sezná-
mil s ezoterickým význa-
mem kamenných sloupů, 
které byly původně zeza-
du součástí Václavského 
sousoší. 
Na podporu benefi čních 
projektů KampaNuly by-
lo vybráno 600 Kč. 

Základním posláním 
KampaNuly  je vedle cha-
ritativní činnosti a pod-
pory spolkové činnosti  
také ochrana našeho kul-
turního dědictví a pod-
pora historických tradic 
v Praze 1. Zjednodušeně 
se snažíme chránit genia 
loci, který z některých 
míst již téměř vymizel.
Jedním z nich je Václav-
ské náměstí. Místo, které 
je dnes nevlídné a bez at-
mosféry, přesto pro český 
národ tolik symbolické. 
Začneme podporou pro-
jektu Ing. Jana Zemánka 
- navrácení historických 
žulových kamenů k soše 
sv. Václava, které mají 
pro toto místo nadčaso-
vý význam. Díky všem za 
spolupráci a podporu.

Petr Hejma

Petr
Hejma
Spoluzakladatel 
KampaNuly

Václavské 
náměstí se 

musí změnit!

K a m p a N u l a
pořádá a zve na benefi ční akci s názvem

I V. P R O S T Ř E N Ý  
S T Ů L

pro Konzervatoř Jana Deyla a Nadaci Artevide

Praha 1, Malá Strana

Úterý 16. 6. 2015, 18 - 22 h
M A L T É Z S K É   N Á M Ě S T Í
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ NAŠICH BENEFICÍ! Věnujte, 
prosím, jako každoročně dobroty, nápoje na Stůl 

i fi nanční dary ve prospěch zdravotně postižených.

Výtěžek i z prodeje nápojů a dobrot bude zveřejněn a předán 
k nákupu školních pomůcek a výtvarných potřeb… 

www.kampanula.cz, facebook

Během večera budou koncertovat
hudební tělesa studentů Konzervatoře Jana 
Deyla a Ladičské školy zrakově postižených 
M U Z I K A N T I    Z    K A M P Y

Prodejní výstava obrazů zrakově postižených 
dětí Nadace ARTEVIDE  z Karmelitské ulice…

Prosíme nejen malostranské fi rmy, jednotlivce, 
restaurace, vinárny, kluby, společnosti i veřejné 

instituce… Dary je možno odepsat z daní!

Naše akce
POŘÁDÁME UČENÉ TOULKY A BENEFICE

Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1

Naše akce

POŘÁDÁME
Úterý 2. 6., 17.30 h
Kostel Na Prádle,  R. Hän-
dl - Mistr Jan Hus. 

Úterý 16. 6., 18 - 22 h 
Prostřený stůl KampaNu-
ly na Maltézském náměs-
tí. Hrají studenti Deylovy 
akademie a další.

PŘIPRAVUJEME
Dr. J. Kábele - Sport na 
Malé Straně II. 
J. Rybář - Petřín II. 

Dr. H. Blochová - Ro-
mánská Praha a její pod-
zemí.

PODPORUJEME
Ne  17. 5., celý den 
Poupění - Strýt Tyjátr - den
divadel HaFu na Žofíně. 
Děti rozhodně s sebou!

Čtvrtek 26. 11.
Benefiční koncert - Práža-
ta a Resonance + Pražský 
kytarový orchestr v koste-
le Šimona a Judy.

Literární výlet 
Eugena Brikciuse

Eugen a Zuzana Brikciusovi, Vladimír Bašta 
a Rakouské kulturní fórum v Praze si vás dovolují 

pozvat na 20. literární výlet s názvem 
PŘÍTEL SVĚTA FRANZ WERFEL

Výlet začíná 26. 5. 2015 v 17.00 h v Rakouském 
kulturním fóru, Jungmannovo nám. 18

Účastníci toulky: vpravo 
přednášející Zemánek a Sedmík

Pan Zemánek 
u sloupu

Svatý
 Václav

OSLAVA 699. NAROZENINY CÍSAŘE 
KARLA IV. úspěšně proběhla 15. 5. v kos-
tele Na Prádle na Malé Straně. Proběh-
ly přednášky, na cistru zahrál L. Holzer. 
Výtěžek věnován kostelu a studiu Oáza. 

 Hlaste se na mail: vzikmundova@seznam.cz 
nebo na tel. č.: 724 534 710 
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@novomestskenoviny.eu

inzerce

Dopis
Poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Novoměstské noviny, 
DUBEN 2015

V Praze uprostřed 
Karlova náměstí
je socha tmavá 
a druhá světlejší.
První Karolína Světlá 
- ta je ale tmavá 
a Eliška Krásnohorská 
- ta je zase světlá
Tohleto se vám jinde 
nepoštěstí.

Antonín Vodák

Báseň
Tmavá Světlá

Vážená redakce,
díky za Novoměstské no-
viny. Jsou to noviny, kte-
ré pobaví.

Jitka Rollo

Redakce neručí za obsah zveřejně-
ných čtenářských příspěvků

Glosa
době uvidí zajímavý jev. 
Každou hodinu budou 
přebíhat přes vltavské 
mosty zástupy muzikan-
tů všech možných žánrů. 
Nejhůř na tom bude ma-
jitel fl ašinetu. 
Vysvětlení tohoto zvlášt-
ního chování najdete v no-
vele vyhlášky o buskingu. 
To je nařízení, co povo-
luje každému vyhrávat 
v podstatě kde chce, kdy 

chce a co chce. I milov-
níka hudby může dohnat 
k šílenství, když pod okny 
denně slyší první takty 
Vltavy, co plynně přejdou 
do Yesterday od Beatles, 
aby jako nic vše zakončila 
Ta naše písnička česká. 
A zase dokola, třeba dva-
cetkrát za den. 
Důsledkem této neutěše-
né situace je návrh novely 
vyhlášky, kde se nařizuje, 

že na Malé Straně můžou 
na ulici hrát jenom kaž-
dou lichou hodinu a na 
Starém Městě zase jen 
v hodinu sudou. Proto 
ty muzikantské přeběhy 
z pravého břehu na levý 
a naopak. Jenže, ono pro 
takového trumpetistu, bě-
žet přes Mánesův most 
a hned na Staromáku do 
toho dýchat z plných plic 
a za hodinu běžet zase 

zpátky, to se dlouho udý-
chat nedá. Lze tedy před-
pokládat, že záhy budeme 
svědky shluku muzikan-
tů, jak mezi sebou bojují 
o místo uprostřed mostů. 
Nejlépe na tom budou ti, 
kterým se podaří stát jed-
nou nohou na levé straně 
mostu a druhou na pravé. 
Takto vyřešený busking 
nejvíc odnesou labutě. 

Květen 2015
Návštěvníci, ale i oby-
vatelé Prahy v dohledné 

Trumpety 
na mostě

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

Volejte 
602 643 565 

či navštivte 
www.kampareality.cz.

TRŽIŠTĚ REALIT 
je tu pro vás.

nebo 
nabízíte byt 

či provozovnu 
na Malé Straně 

nebo Hradčanech?

Vaše inzerce zdarma.

Hledáte 

Adresa: Mostecká 3, Malá Strana
www.biomarket.cz

Tým prodejny 
Vacek Bio-Market

SLEVY KVĚTNA 

Těšíme se na vás!

Jihočeské mléko 1 l 
SLEVA 15 %  

23,90 Kč

Lipno sýr 140 g různé příchutě 
SLEVA 36 % 
Lipno sýr 140 g různé příchutě 

19,90 Kč

Sýr Primátor 140 g 
SLEVA 31 % 26,90 Kč

Jitka Šimková
Volejte:  608 973 390 www.praguewalks.comwww.praguewalks.com

Provedu Vaše klienty či přátele Prahou.
Výborná AJ, jiné cizí jazyky umíme 
také. Renomované služby.
Na podání záleží!

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaší návštěvu.

Nesouhlasím s myšlen-
kou výstavby toho, co na-
zýváte Maršmelounem 
v lokalitě u Anežského 
kláštera. Velice podpo-
ruji vaši snahu tomu za-
bránit. 
Prof. Ing. M. Novák, DrSc.

Dopis
Maršmeloun



KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Bermudský trojúhelník byl původně čtverec. To bylo 
předtím, než mu Chuck Norris ukopl jeden roh! 

Tajenku (heslo) přijďte říct do Náprstkova muzea
(Betlémské náměstí 1). Za  odměnu dostanete DVD 
Indiánská pohádka Divadélka Romaneto. Tento dárek 
platí jen do 15 dnů od vydání tohoto čísla.

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@novomeStSkenoviny.eu

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

redakce@novomestskenoviny.eu

V Kalichu hrají 
trampové

Navštivte hudební kome-
dii O. Havelky a M. Vačká-
ře Zločin v posázavském 
pacifi ku o počátcích tram-
pingu v Čechách. V Diva-
dle Kalich hrají a zpívají: 
J. Kretschmerová/A. 
Polívková, B. Klepl/O. 
Jirák… Nejbližší termín 
je 23. 5. v 19 h. 

Staňte se 
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Národ-
nímu divadlu? Staňte se 
jeho mecenášem. Vaším 
příspěvkem budou pod-
pořena nová představení, 
či rekonstrukce budov.

Výstava SEX/m2 láká 
do Tančícího domu

Těšte se na zajímavou vý-
stavu v Tančícím domě 
přímo v Art Salonu S. 
Užijte si monumentální 
cyklus Československá 

epopej výtvarnice Aleny 
Kupčíkové s názvem 
SEX/m2. Díla jsou vytvo-
řená z chloupků z ohan-
bí dárců. K vidění do               
9. června.

Na tábor 
do HaFstudia

Příměstské tábory pořá-
dá pro děti od 4 do 15 let 
HaFstudio v Ostrovní 16. 
„Pro děti jsme připravi-
li hereckou i výtvarnou 
dílnu, také hrátky pro 
prťata,“ řekla Novoměst-
ským novinám Hanka 
Francová, ředitelka 
HaFstudia. Více na www.
hafstudio.cz nebo str. 3.

V Náprstkově muzeu 
bude Japonsko

Nenechte si ujít festival 
japonské kultury na ná-
dvoří Náprstkova muzea 
16. 5. od 11 do 22 h. Pro-
gram bude bohatý: aiki-
do, tanec, přednášky… 

Bob 
Klepl, 
herec

Alena 
Kupčíková, 
výtvarnice

Ota 
Jirák,
herec

Nenechte si ujít nové představení 
Smolíkovi ve Studiu Dva na 
Václavském nám. Premiéra je      
28. 5., další termíny 29. až 31. 5. 
Představení s písničkami na mo-
tivy maďarského animovaného 
seriálu je určené pro diváky od 
sedmi do sto sedmi let.

Smolíkovi přiletěli 
do Studia Dva

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

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

K

Kulturní nástěnka    
VÝBĚR PRO KVĚTEN - ČERVEN

Koncert s tancem - St 20. 5. v 21 h - 
ARGENTINSKÉ TANGO - Baráčnická 
rychta, Tržiště 23/555 - Milonga s koncer-
tem Sexteto Milonguero z Buenos Aires, 
plus DJ Marek Štefan.

Festival - So 23. 5. od 11 až 22 h - FES-
TIVAL LATINSKOAMERICKÉ KUL-
TURY - Nádvoří Náprstkova muzea, Bet-
lémské nám. 1 - Přednášky, Tango Praha, 
kytarista J. C. Vivasa. www.nm.cz

Divadlo - So 23. 5. v 19 h - ZLOČIN 
V POPSÁZAVSKÉM PACIFIKU - Di-
vadlo Kalich, Jungmannova 9 - Komedie 
o počátku trampingu. Hrají: Klepl, Kret-
schmerová. www.divadlokalich.cz

Divadlo - Čt 28. 5. a čt 11. 6. v 19 h - 
BARMANKY- Divadlo Radka Brzobo-
hatého, Opletalova 5/7 - Hra o ženách pro 
ženy a o mužích pro muže. Hrají: H. Gre-
gorová, P. Mourková. www.divadlorb.cz

Divadlo - So 30. 5. v 19.30 h - 1000 
VĚCÍ, CO MĚ SEROU, ANEB TVO-
JE BÁBA JE KOMEDIE - Rock Café, 
Národní 20, divadel. sál - Uvádí Divadlo 
F. X. Kalby a Studio PalmOFFka. 

Výstava - 2. až 30. 6. - JAN SVOBO-
DA: GEOMETRIE PLOCH - Lapidári-
um, Rámová 6 - Nové obrazy autora in-
spirované geometrickými tvary. Vernisáž 
2. 6. v 18 h. www.malirsvoboda.cz

Mít tak svou 
vlastní raketu!



Pro líné Ještě línější

11telefon inzerce: 777 556 578 redakce@novomeStSkenoviny.eu Zabava

Koutek pro chytré hlavy

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

Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Když jednoho dne vozík 
u chaloupky se zastavil, 
naložil naň kočí Václav 
babiččinu malovanou 
truhlu, kolovrat, bez ně-
hož být nemohla, košík, 
v němž byla čtyry cho-

cholatá kuřátka, pytlík 
s dvěma čtverobarevný-
mi koťaty a pak babičku, 
která pro pláč ani nevi-
děla před sebe. Požehná-
ním přátel provázena od-
jela k novému domovu.
Jakého to očekávání, ja-
kého radování na Starém 
bělidle! 

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Otázka:  Kde je na Novém 
Městě tato deska se jménem 
Karla Sokola, bojovníka za 
samostatnost českého státu? 
Poslala: Jarmila Kostkanová

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Tuto bystu najdeme na
Karlově náměstí jižně. Správně: 
Iva Maráková, Bohuslav Hofman, 
František Henzl, Antonín Vodák

Bělidlo poprvé na scéně

inzerceinzerceinzerce

STRUČNÁ TIRÁŽ
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Pokračování příště

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[ [Slavné ženy

vynikající swingová zpěvačka
Zdena Vincíková   

Zdena Vincíková (1917 - 
1971) byla hvězdou swin-
gu a šansonu. Během stu-
dií na právnické fakultě 
ji objevil zpěvák Arnošt 
Kavka (1917 - 1994). Čas-
to se spolu procházeli 
po Novém Městě. Zpíva-

la v souboru Blue Boys 
a také Melody Boys R. A. 
Dvorského. V dalších le-
tech vystupovala např. 
s Emanem Fialou. Od roku
1966 až do smrti byla pro-
davačkou v prodejně s gra-
mofonovými deskami. 

Arnošt 
Kavka, 
ctitel

Eman 
Fiala, 

kolega
Její mikrofon 
jí rozuměl

R. A. 
Dvorský, 
kapelník

Pražská informační služba - Prague City 
Tourism vás zve na vycházky Prahou

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA
PIS - PCT, Arbesovo nám. 70/4,
Praha 5, 150 00 
Tel.: 221 714 161, 221 714 714 
E-mail: vlastiveda@prague.eu

Poznejte Prahu starobylou i současnou

www.prazskevychazky.cz

23. 5. / so ZA HISTORIÍ HOSTIVA-
ŘE. Poznejte jihovýchodní část Pra-
hy v blízkosti potoka Botiče, o jejíž 
existenci nalezneme první zmínky již 
v Kosmově kronice. Navštívíme nej-
významnější památky: kostel Stětí sv. 
Jana Křtitele, hřbitov i Toulcův dvůr, 
stojící v místech původní tvrze. Za-
čátek ve 14 hodin na zastávce aut.            
č. 177 „Hostivařské náměstí“ (ve smě-
ru na Opatov). Cena 100/70 Kč.

24. 5. / ne KTERAK ŠEMÍK HORY-
MÍRA ZACHRÁNIL. Zábavné povídání 
o přemyslovských pověstech, román-
ských stavbách i historii Vyšehradu. 
Děti čeká vědomostní kvíz se sladkou 
odměnou. Vhodné pro děti od 6 let 
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
Omezený počet účastníků na 2×30 

osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek ve 14 hodin před 
Táborskou bránou. Cena 100/70 Kč.
 
24. 5. / ne OSADA NA BABĚ 1932 
- 36. V r. 1932 byla zahájena pod vede-
ním arch. Pavla Janáka stavba funkci-
onalistické vilové osady na Babě, která 
je dodnes svojí unikátní urbanistickou 
a architektonickou celistvostí nejzacho-
valejším souborem tohoto typu v Evro-
pě. Začátek ve 14 hodin na zastávce 
aut. č. 131 „U Matěje“. Cena 100/70 Kč.

30. 5. / so OD BRITSKÉ AMBA-
SÁDY K AMERICKÉ ANEB PODVE-
ČERNÍ PROCHÁZKA MALOU STRA-
NOU. Cestou po Nových zámeckých 
schodech mineme italské velvyslanec-
tví, ukážeme si, kde bydleli herec Petr 

Čepek nebo malíř Jan Zrzavý. Okolo 
Britského velvyslanectví projdeme na 
Pětikostelní plácek, kde si připomene-
me rozporuplnou osobnost Albrech-
ta z Valdštejna. Pokračovat budeme 
směrem do Tomášské a dále ke kos-
telu sv. Josefa. Od Velkopřevorského 
mlýna půjdeme kolem kostela Pan-
ny Marie pod řetězem a vystoupáme 
Vlašskou ulicí k sídlům velvyslanectví 
USA (Schönbornský palác) i Německa 
(Lobkovický palác). Začátek ve 14 ho-
din u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 100/ 70 Kč.



1. MÁJ. „Už mám dost, Huberte, těch sladkých řečiček o lásce, hrdličkách 
a rozkvětlých třešních. Přejděměž rovnou k věci. Svatbu nebo život!“ 

Příští číslo vyjde
15. června

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též 

v La Dolce Vita (Biskupská 3)

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

inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
novomestskenoviny.eu

BELLA
Drsnosrstá jezevčice 

Bella z Opletalovy ulice. 
Foto poslala čtenářka

Jiřina Kopecká

Mazlíčci
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Protože mi lépe než 
kterékoli jiné noviny 

poskytují přehled 
o části mého města.“

Martin Jan Stránský
Ředitel Polikliniky 

na Národní
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Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní ka-
várna, Národní 11. Café Kolíbka, Řeznická 10. Ka-
várna Velryba, Opatovická 24. U Pravdů, Žitná 15. 
Bar No. 7, Na Struze 7. Kvalitář, Senovážené náměstí 
17. Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, 
Národní 20. Café NONA, Nová scéna Národního divadla, 
Národní 4. Hvězdný bar, Jungmannova 7. Restaurace 
Ferdinanda, Opletalova 24. Friends Coffee House, 
Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Rotax, 
Revoluční 22. Antik Prague Art - Starožitnosti, Pan-
ská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle.  Café 
Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, 
Křemencova 177/8. Nádassy Medical System s.r.o., 
28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. 
HaFstudio, Ostrovní 16. Antikvariát Aurora, Spá-
lená 53. Poliklinika Národní, Národní 9, III. patro. 
Perníčkův sen, Haštalská 21. Vinotéka Bacco, Běle-
hradská 28. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. 
Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržistě 11.

odběrních míst25

Kdyby už 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 
Novoměstských novin je podmíněno příspěvkem 

1000 Kč na provoz novin, nebo inzerátem.

Modré okénko
dnes získává...

Víte o někom, kdo si zaslouží 
Modré okénko? Napište 
na adresu: redakce@

novomestskenoviny.eu
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Tip: Čtenáři NN

KŮŇ - MODEL
Vzor pro oře sv. Václava

Ukázalo se, že 
modelem pro 
sochu sv. Václava 
stál Myslbekovi 
kůň ze vsi Nový 
Dům u Křivoklátu.

Šťastný 
to muž!

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

Naše referenční projekty 
najdete na Facebooku.

Kvalitně 
odvedená práce 

za rozumnou cenu.
• Novostavby
• Rekonstrukce
• Projekty na klíč
• Provádění staveb
• Veškeré ostatní 

stavební práce
V případě zájmu o naše 

služby volejte telefonní číslo: 
+420 727 879 921.

www.unetickypivovar.cz

OSLAVY VÝROČÍ ZNOVUOTEVŘENÍ 
ÚNĚTICKÉHO PIVOVARU

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

U Pravdů, Žitná 15 
Bar No. 7, Na Struze 7

Blahodárné účinky našeho piva výtečné jakosti 
pocítíte v těchto provozovnách v centru Prahy:

13 h Divadlo pro děti: Klaunské divadlo Jeníčka     
a Mařenky + balónky

14 h Slavnostní naražení 50litrového sudu     
Únětické 10° zdarma

15 h Soutěž pro děti
16 h Slavnostní naražení 50litrového sudu    

Únětické 12° zdarma
17 h Kosa Vostra v pivovarské stodole
19 h Večerní zábava v pivovarské stodole s kapelou 

KMOTRA - starý skvělý rockový pecky

Srdečně vás zveme v sobotu 13. června 2015 
do Únětického pivovaru

Nenechte nás v tom samotné. Vše ve spolu-
práci s Únětickou 10° a 12° výtečné jakosti 
čepovaných přímo z tanků kamenných sklepů 
pivovaru!

1. MÁJ. „Už mám dost, Huberte, těch sladkých řečiček o lásce, hrdličkách 
a rozkvetlých třešních. Přejděměž rovnou k věci. Svatbu nebo život!“ 


