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PO STOPÁCH 
BRATRSTVA 
KOČIČÍ PRACKY

Novoměstské 
servírky

SLEČNA BÁRA 
z kavárny Citadela

(Klimentská 16) pilně roznáší 
vynikající Plzeň 12° 
za lahodných 36 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. červen 2015

NOVOMESTSKE
NOVINY

LEŽ JE 

NEHOŘLAVÁ

HRAJTE S NÁMI 
PÁTRACÍ HRU 

VE STARÉ PRAZE

Štětináč, Bohouš 
a Dlouhé Bidlo

MĚL MISTR 
JAN HUS VOUSY? 

Ehm
Pravda o podobě muže, 
který pro pravdu shořel

Str. 5

Praha 
v pohybu
www.prahavpohybu.eu

PCT_ucho Malostranske noviny_36x33_CB.indd   120.3.15   9:27

PENÍZE IHNED 
ZA VAŠI NEMOVITOST

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

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.

Více 
str. 3

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tel.: 777 260 262 ● www.e-tabory.cz

Zábavný tábor, který děti milují!
Tenisové tréninky plus celodenní program: 
zoo, plavání, minigolf, bowling…
• PRO: děti a mládež od 4 do 15 let
• KDE: 5 lokalit v Praze, 2 v Brně
• KDY: každý prázdninový týden červenec - srpen

TENIS

redakce@novomestskenoviny.eu



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

„Buď jezdíme do 
Čestlic, jak tam 
jsou ti žraloci, 

nebo v bazénku 
na balkóně.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Nejradši na 
chalupě ve 

svém gumovém 
čínském 

bazénku!”

Anketa Novoměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

„Se psem 
Bleskem pod 

mostem Inteli-
gence v Braníku. 
Je tam i vydra.”

Nové Město - Historic-
ky úžasnou, ale co do re-
nomé strašlivou Fanto-
vu kavárnu na Hlavním  
nádraží si nově pronaj-
me indické Café Coffee 
Day. Uvidíme, zda se 
změnou majitele dojde 
i ke změně pověsti.

Fantova kavárna 
důstojněji?

Nové zprávy 
z Nového Města

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Vodě se vy-
hýbám, miluju 

pouště. Ale mám 
nové pěkné 

plavky.” 

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Na chalupě ve 
venkovní vaně. 

Veřejné plo-
várny v oblibě 

nemám.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Kromě 
vlastního potu 
jsem dlouho 
nikde nebyl.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Drsné! Utajený mrakodrap
Soukenická - Taková to 
bývala pěkná ulice! Pra-
ha 1 vydala územní roz-
hodnutí pro stavbu v pro-
luce v Soukenické ulici. 
Má tam vyrůst osmipod-
lažní dům pro boháče. 
Domy vedle mají tři, čtyři 

patra. To je hodně drsný 
záměr. Radnice Prahy 1 
ho zveřejnila, pěkně umě-
řeně, na úřední desce, 
kterou, jak známo, čtou 
jen podivíni. Historický 
dům na adrese Soukenic-
ká 16 má být zbourán.

Osm pater je dost ● Radnice to tutlá

Soukenická 
16 a 18

Magistrát teď musí ře-
šit, co zpackalo vedení 
radnice Prahy 1.  Místo 
zrušených stánků (pá pá, 
buřte!) nové nejsou, takže 
se zřejmě vrátí vše na za-
čátek. „Vypíšeme výběro-
vé řízení na budoucí cel-
kovou podobu  náměstí,“ 
říká radní magistrátu Jan 
Wolf. Zajímavým nápa-
dem jsou tramvaje bez ko-
lejí jezdící od sv. Václava 
k Prašné bráně.

To není vtip: Na Václavák 
se možná vrátí tramvaje
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Shoda panuje v tom, že takhle to dál nejde

Číslo měsíce

8
Má mít osm pater. Dům 
v Soukenické ulici, kde 
mají ostatní domy tři, 
nejvýše čtyři patra.

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Když kůň 
překročí stín

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Zajímavý nápad! Vláček 
(tramvaj) na trase: 
Muzeum - Můstek - Prašná brána

Bude Václavské 
náměstí Potěm-

kinovou vesnicí?
Nové Město - Masivní 
bourání uvnitř (za fasá-
dami) se chystá na Vác-
lavském náměstí. Jeden 
z nejrazantnějších zása-
hů za poslední desetiletí 
se odehraje mezi ulicemi 
Jindřišská, Panská a Na 
Příkopě. Jde o vnitro-
blok o rozsahu jednoho 
fotbalového hřiště. 

Kam se chodíte v létě 
koupat (kromě vany)?

Moje babička se znala 
s panem Bohumilem Kaf-
kou, sochařem a okultis-
tou z Krkonoš. Je to ten, 
co vysochal ohromující 
sochu Jana Žižky nad 
Žižkov.
V jedné z mých redakcí 
jsem se seznámil s pa-
nem Dundrem, jehož dě-
deček, žokej, seděl panu 
Kafkovi modelem pro 
sochu Žižky. Nebyl tak 
ztepilý jako jednooký hr-
dina, byl to spíše drobný 
skřítek, ale - o to ostatně 
ani tak nešlo. O co šlo, 
byl kůň. 
Kdo byl ten mocný oř, 
se neví, nicméně je jisté, 
že jeho úloha v českých 
dějinách mnohonásobně 
převyšuje oves.

26°C
ČERVEN

Kdo se v červnu opálí, 
v červenci bude bílý

Počasí 

Recept dle 
Dobromily

Mleté kuličky 
s kopřivou

Umeleme něco masa 
a uplácáme z něj kulič-
ky. Dovnitř každé dáme 

list kopřivy a pak...

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Muzeum

Můstek

Prašná brána

Máte také problém 
s radnicí Prahy 1? Pište 

na adresu redakce@
novomestskenoviny.eu

inzerce

▪ 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

• 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
www.vojanovysady.cz

Tel.: 602 200 249,
257 531 839
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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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Václavské náměstí - 
Vida! Redakci Novoměst-
ských novin se přihlásil 
pan Martin Růžička, elek-
trikář z Křivoklátska.
„Modelem pro koně sv. 
Václava byl sochaři My-
slbekovi kůň mého dědy,“ 
tvrdí pan Martin. 
Zapátrali jsme v archi-
vech a zjistili, že kůň, po-
dle kterého J. V. Myslbek 
sochal Václavova oře, se 
jmenoval Ardo. Myslbek 
ho objevil v roce 1898  
v Hřebčíně na Panenské. 
Ardo byl sedmiletý hře-
bec s bujnou hřívou. 
Myslbek o něm řekl: „Po-
třeboval jsem, aby měl 
zvednutou nohu. Když to 
splnil, dostal cukr. Když 
ne, tak dostal bičem.“

Modelem pro koně sv. Václava 
stál náš Ardo, tvrdí elektrikář
Když byl v klidu, dostal cukr. Jinak bičem

V Myslbekově 
ateliéru roku 1899

Víte, že...
Tohle je tak pěkné téma, 

že se mu budou NN 
věnovat i nadále.
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1915

ště
Kdo vydrží déle hlasovat? 
V místní soutěži zvítězila 
Květa Kloudná, manželka 

poslance Kloudného. Čas: 12 h.

KVĚTA, KTERÁ VYDRŽÍ

Odkrvená 
ruka

Kůň 
Ardo

J. V. Myslbek

Sv. Václav

Socha 
oře

Adresa: 

Národní kavárna, 
Národní 11, 
Praha 1, 110 00

Otevřeno: 
po až pá 8 - 22 h 
so a ne 9 - 22 h

Národní kavárna - Vaše kavárna s tradicí!

Tel.: 222 262 291   www.narodnikavarna.cz

Nechte si poradit od zkušené nutriční 
terapeutky a kondiční trenérky Hany Lang 

ve čtvrtek 18. 6. v 19 hodin v Národní kavárně.

Chcete zhubnout efektivně?

těšit i na osobní příběhy 
jejích klientů. 
Doporučujeme si včas re-
zervovat své 
místo, kapa-
cita salónku 
je omezena. 
Vstup na 
přednášku 
ZDARMA.

Cest, jak zhubnout, je 
několik a v zásadě se 

dělí na dva hlavní prou-
dy: hubnu sám, nebo vy-
hledám pomoc jinde. 
Pokud pomineme hub-
nutí metodami, jako je 
liposukce, pak se v obou 
případech dostaneme ke 
stejný m krokům - úprava 

Jahody, lahodné červené plody, 
které všichni milují. Navíc patří 
mezi zásadotvorné a neutrální 
potraviny a působí proti překyse-
lení organismu. A teď je jejich se-
zóna! Ta dorazila i do prvorepub-
likové Národní kavárny, kde vám 
nabídneme jahodové menu, 
které se skládá z jahodové po-

lévky s vanilkovou zmrzlinou, 
ananasových raviol plněných 
Mascarpone a přelitých jahodo-
vou omáčkou a dále z jahodové-
ho sorbetu s mátou. 
Vše lze zapít drinkem Summer 
day, v němž se ukrývá hruško-
vý džus, mražené jahody, banán 
a grenadina. Osvěží a potěší!

Jahodová sezóna v Národní kavárně

jídelníčku. Ruku v ruce 
s tím jde samozřejmě 
i pohyb. 
Přednáška je určena 
všem, kteří chtějí zhub-
nout a přitom se cítit 
dobře. Hana Lang vám 
vysvětlí to zásadní, čím 
byste se měli při reduk-
ci váhy řídit. Můžete se 

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
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DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Byla tu dlažba, jezdily tu žebřiňáky a ve všem měli přednost chodci v kloboucích.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-

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

Mezibranská (pohled k Václavskému nám.)
Kde to je1901 Dnes
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Zprávy

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

Víte, že...
V přízemí slavné vily 

bydlel básník Holan. Nad 
ním Jan Werich s rodinou.

TAJNĚ NA RADNICI 
S POVOLENÍM PSÁT

Zápisník 
agenta 001

Stojí přes 3 miliony Kč ročně, 
kvalita prachbídná a ještě po-
mlouvá řádně zvolené zastupi-
tele. Časopis Prahy 1, placený 
z obecních peněz, je 
dlouhodobě propa-
gandou starosty (ří-
dí ho jeho přítelky-
ně). Už to je neho-
rázné. Ale co hůř. 
Teď tento v podsta-
tě bulvární časopis napadl opozič-
ní zastupitele My co tady žijeme. 
Tedy ty, jejichž aktivity by měl 
propagovat (stejně jako ty své). 
Napadená zastupitelka Alena Jež-
ková, slavná spisovatelka knih pro 
děti, předala celou záležitost práv-
níkům. Vedoucí časopisu slečna 
Veronika Blažková a starosta Old-
řich Lomecký nekomunikují. 

Jejda! Radniční 
časopis pomlouvá 

zastupitele

Radnice 
Prahy 1

NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 
O CENY

Anička Hejmová (11)
Úžasný obrázek Pražského hradu 
poslal do redakce tatínek Petr Hejma.

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.

&

Palec 
nahoru za  
neutucha-
jící snahu 
zlepšit 
úroveň 
školství 
v Praze 1.

Eva 
Špačková,

 radní 
(ODS)

Palec dolů 
za to, že 
pořád mlží 
kolem 
chystané 
přestav-
by parku 
Kampa.

Oldřich 
Lomecký, 
starosta 
(TOP 09)

Poražený Vítěz
Praha 1

Kampa - Copak to tam 
stavějí? Potěmkinovu ves-
nici? Firma BAU plus, kte-
rá staví i na Novém Městě,  
se pustila do oprav Weri-
chovy vily. Začala tím, že 
rozebírá střechu, kterou 
po povodních roku 2002 
sama postavila.
„Pro tašky použité na stře-
chu vily je 13 let jako nic. 
Musí vydržet 50 let. Jsou 
vlastně nové,“ řekli NN 
oslovení odborníci.
BAU plus je oblíbená firma 
starosty Prahy 1 Oldřicha 
Lomeckého. Dostává v té-
to části Prahy 1 jednu za-
kázku za druhou. Mimo jiné 
i přestavbu celého parku 
Kampa (starosta doporuču-
je) za pěkných cca 70 milio-
nů korun.   
„Nefotit!“ volali na repor-
téry NN dělníci.

Střecha 
fuč

Werich
Nové tašky 

v kontejneru

Firma BAU plus to vzala 
pěkně od podlahy, ehm, 

od střechy.

Jejda! Střechu Werichovy vily teď 
bourá firma, která ji postavila!

Je to asi 
bouda

Zastupitelka 
Ježková

Pražský hrad
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Tajemství vousů mistra 
Jana Husa: Kdy mu narostly?
Šokující výsledek pátrání ve starých kronikách

Mistr Jan Hus píše v do-
pisech svým přátelům 
omluvu, která leccos na-
poví: „...Než na koni mu-
sím jezdit na oslu, neboť 
jsem tak tlust.“ 
Je tedy zjevné, že mistr 
zřejmě nebyl štíhlý aske-
ta, jak ho známe ze sou-
soší na Staroměstském 
náměstí a jiných vypo-
dobněních.
V Husově době kněží 
vousy nenosili a na hlavě 
si vyholovali kruh (tzv. 
torzura). Na několika 
málo dochovaných kres-
bách z té doby je zobra-
zován jako muž menší 
otylé postavy, s torzurou 
na hlavě a bez vousů. 
Nejblíže skutečnosti bu-
dou zřejmě ilustrace z kro-
niky, kterou psal kostnic-
ký sekretář a očitý svědek 
Husova procesu Ulrich 
von Richental. Ani zde se 
však nezachoval originál, 
jen opisy.
Poprvé se objevily na 
Husově tváři vousy v ro-
ce 1493 v tištěné Welt-
chronik. Ilustrace v této 
knize byly ale spíše vý-
zdobou. Hus tak zřejmě 
dostal vousy díky náho-
dě - tiskárna měla málo 
štočků (razítek s tváře-
mi). Je zajímavá náhoda, 
že Weltchronik (též zva-
ná Schedelova kronika)
obsahuje první dochova-
ný obraz Prahy.
Pozdější portréty mistra 
Jana Husa jsou spíše ro-
mantickou představou. 
Vousy se mu na nich růz-
ně kadeří, nebo dokonce 
trčí. Nejbližší skutečnosti 
tak bude tvář ve vedlej-
ším sloupci vpravo dole.

Úvodem je třeba zdůraznit, že je úplně jedno, 
jak Hus vypadal. Pátrání po vousech slavné-
ho reformátora tedy chápejme jako nevinnou 
hru mezi dvěma říšemi, tedy tou, kde vládne 
pravda, a tou, kterou ovládá lež.

Nic

Podoba Husa z kroniky 
kostnického písaře 

Ulricha von Richentala 
(z roku 1470)

Ženy a jejich role v životě 
statečného mistra Jana

Většina podobizen Jana 
Husa je z kostnické kro-
niky Ulricha von Richen-
tala (dokončena roku 
1419). Všechny podo-
bizny z této knihy mají 
jedno společné - Hus 
na nich nemá vousy. 
Zřejmě nejmadší portrét 
Husa je z Rukopisu Ma-
lostranského (č. 1).
Snímek č. 2 je portrét 
od Vilímka (19. stol). Za 
pozornost stojí posled-
ní obrázek (č. 3): Tvář 
Husa ze sochy na hradě 
Krakovec (2011).

Jeho 11 podob

POZVÁNKA
Velmi zajímavé, vzru-
šující, místy až dojem-
né přednášky o Praze 
pro vás připravuje oblí-
bené sdružení Kampa-
Nula. Jukněte na stra-
nu 8, tam je 
víc. Velice po-
pulární jsou 
například tzv. 
Toulky v sedě. 

Žofi e Bavorská, druhá 
žena krále Václava IV. 
(repro z Bible Václava IV. 
z roku cca 1400)

Velký náboženský reformátor, mučedník 
a ženy? To se k sobě moc nehodí. Jenže 
Hus byl normální člověk - chlap, a ten se 
nikdy ženám vyhnout úplně nemůže, i kdy-
by chtěl. Ostatně proč by to dělal?

Je známo z dobových 
zpráv, zejména z Husovy 
korespondence, poměr-
ně dost jmen ženského 
pohlaví okolo něj se vy-
skytujících. Nedělejme 
z toho však závěr, že Hus 
byl nějaký erotický doby-
vatel. Jako okolo každé-
ho populárního člověka 
(muže) tehdy i dnes se 
ženy vždy budou rojit. 
Jen v okruhu Betlémské 
kaple Hus jmenuje něko-
lik žen, které mu prostě 
pomáhaly s jejím provo-
zem. Také je známo, že 
mistr Jan měl čilý spo-
lečenský styk s vysokou 
šlechtou, kde na duchov-
ní věci (ostatně stejně 
jako dnes) byly zaměřeny 
spíše manželky českého 

panstva než hlavy rodin. 
Nicméně dvě ženy v Hu-
sově životě by se měly 
zmínit jmenovitě: česká 
královna Žofie Bavor-
ská. O té jsme se učili už 
ve škole, že byla Huso-
vou velkou příznivkyní, 
a je to pravda.
Ta druhá se jmenovala 
Anna z Mochova. Byla to 
vdova po Janu Sezimovi  
z Ústí a vlastnila Kozí hrá-
dek. Když Hus nesměl žít 
a kázat v Praze, pozvala jej
na svůj hrad. Tam mistr 
Jan v její společnosti strá-
vil zhruba rok života. Jak 
jejich soužití vypadalo? 
Nevíme. Nicméně mistr 
Jan napsal: „Žena je vy-
slankyní ďábla, protože 
její krása vede člověka 
pouze ke smilství.“ 

1.

2. 3.

Staroměstské 
náměstí

Víte, že...
Mistr Jan Hus byl upálen 
6. července 1415. Bylo 

mu přibližně 45 let.

Text: Richard Händl

Upálen před 
600 lety

600



6  Tematelefon redakce: 775 949 557 redakce@novomeStSkenoviny.eu  Tema

edle legendár-
ního klubu 
Rychlých šípů 

a neméně proslulého 
společenství Hochů 
od Bobří řeky je be-
zesporu třetí nejzná-
mější partou z díla 
spisovatele Jaroslava 
Foglara roztodivný 
chlapecký trojlístek - 
Bratrstvo Kočičí 
pracky. 
Právě toto 
komiksové 
i románové 
trio - Dlou-
hé Bidlo, Ště-
tináč a Bohouš 
- slaví letos kulaté 
jubileum svého zrodu 
- 75 let.
Postavy Bratrstva Ko-
čičí pracky se objevily 
poprvé v březnu 1940 
v kresleném seriálu 
Rychlé šípy na strán-
kách oblíbeného pr-
vorepublikového ča-
sopisu Mladý hlasa-
tel. V porovnání s uš-
lechtilými hlavními 

hrdiny byla celá trojice 
Bratrstva Kočičí prac-
ky (BKP) prorostlá skrz 
naskrz řadou nekalých 
vlastností. 
BKP vedlo se „Šípáky“ 
nikdy nekončící souboj 
o úspěch i popularitu. 
Ať se však snažili sebeví-
ce, dostali vždy na frak. 
Vždy ale měli mezi čte-

náři nemálo fanoušků 
(skvěle je nakraslil 

malíř Jan Fis-
cher a později 
též úžasný Mar-

ko Čermák).
Nutno uznat, že 

v duších BKP se tu 
a tam zatřpytilo i ně-

co dobrého. Byli to také 
manuálně zruční hoši 
(vzpomeňme například 
jejich šlapohyb, modely 
letadel či originální vlaj-
kovou signalizaci v la-
byrintu města). Štětináč 
proslul jako zanícený 
chovatel drobných hlo-
davců. 
Ale hlavně - s „Kočičáky“ 
byla legrace.

PO STOPÁCH BRATRSTVA KOČIČÍ PRACKY
LETNÍ PÁTRACÍ HRA NA OBOU BŘEZÍCH VLTAVY EXKLUZIVNĚ PRO ČTENÁŘE TĚCHTO NOVIN

Začíná již tradiční 
zábavná letní pozná-
vací hra, kterou pro 
čtenáře našich no-
vin připravil spolek 
KampaNula ve spo-
lupráci se 48. klubem 
oldskautů Jestřábi. 
Povede letos po sto-
pách Bratrstva Kočičí 
pracky. 
Na účastníky - jednotliv-
ce, dvojice, party kama-
rádů či týmy rodičů s dět-
mi apod. - čekají 3 úkoly. 
Na jednotlivé otázky je 
třeba hledat odpověď 
na obou březích Prahy 1 
- na Starém Městě, No-
vém Městě, Malé Straně 
i Hradčanech. Takže - 
Hurá za „Kočičáky!“

1. STARÉ MĚSTO
BKP se vydalo k Vltavě. 
Štětináčovi kdosi naku-
kal, že na tamním ost-
růvku u Muzea Karlova 
mostu je velké rejdiště 
potkanů a myší, kde si 
může do libosti znásobit 
svůj chov hlodavců. Než 
však stačili cokoliv ulo-
vit, vyplašila je připlou-
vající pramice s Rych-
lými šípy - a Bratrstvo 
vzalo do zaječích. A co 
naopak přivedlo Rychlé 
šípy do těch míst? Zde, 
v kamenné nábřežní zdi, 
je možno vidět zvláštní 
reliéf vousatého muž-
ského obličeje. Dávná 
legenda říkala, že jakmile 
se hladina řeky dotkne 
vousů, blíží se ohromná 
povodeň a Staré Město je 
třeba evakuovat.

V

Bratrstvo Kočičí pracky

Otázka: Víte, jak se 
této nejstarší vodoměrné 
značce v Praze říká?

2. NOVÉ MĚSTO
BKP chtělo odčinit dáv-
nou ostudu, když při sou-
peření s Rychlými šípy 
potopilo svůj šlapohyb 
v řece. Pro zkušební jízdu 
nového modelu vozu si 
„Kočičáci“ vybrali sjezd 
k vltavské náplavce. Že 
ani tento pokus nedopadl 
slavně, je patrné z kresby 
jejich karambolu u zná-
mé vodárenské věže na 
Novém Městě. 
Otázka: Poznáte, o kte-
rou věž jde?

3.  MALÁ STRANA 
A HRADČANY
K oblíbeným místům Ja-
roslava Foglara, kde se-
pisoval příběhy svých 
románů či kreslených 
seriálů, patřila i někte-
rá zákoutí Malé Strany 
a Hradčan. Na jednom 
z nich, terase s nádher-
ným výhledem na pa-
norama metropole, byl 
v 80. letech zachycen 
objektivem fotoaparátu 
Františka Dostála.
Otázka: Dokážete na-
lézt toto zákoutí, kde 
spisovatel tvořil? Popiš-
te místo, které zachycují 
oba snímky!

3. MALÁ STRANA A HRA DČANY

„Kdo to je?“

„Kde to 
je?“

Bratrstvo Kočičí 

Právě toto 
komiksové 
i románové 

hé Bidlo, Ště-
tináč a Bohouš 
- slaví letos kulaté 

náři nemálo fanoušků 
(skvěle je nakraslil 

malíř Jan Fis-
cher a později 
též úžasný Mar-

ko Čermák).
též úžasný Mar-

ko Čermák).
též úžasný Mar-

Nutno uznat, že 
v duších BKP se tu 

a tam zatřpytilo i ně-

1. STARÉ MĚSTO

Mezi mnoha dopisy 
adresovanými mé oso-
bě, je i dopis Tomášův, 
obyvatele Starého Měs-
ta. 
Hned v úvodu píše: „Svo-
boda není svobodou bez 
zodpovědnosti, čestnosti, 
určité pokory a připra-
venosti svobodu bránit. 
Myslím na Prahu 1, kde 
vzhledem k velké koncent-
raci lidí je zkrátka svobo-

da všech trochu omezena.“ 
Ten dopis mě zaujal. To-
máš se koncentruje na ně-
kolik zásadních problémů, 
které vznikají nerespekto-
váním svobody druhých.
Vybírám několik problé-
mů, ten první - hluk - pů-
sobený návštěvníky, hluk 
z dopravy. 
Mám rád Paříž, Řím, Bru-
sel a Barcelonu pro jejich 
pouliční hospůdky se za-

hrádkami. Praha 1, se svou 
Kampou, nábřežími Vltavy 

a starobylými uličkami, je 
pro to jak stvořená. Zodpo-
vědnost, čestnost a určitá 
pokora majitelů hospůdek 
a zahrádek je proto nezbyt-
ně nutná. 
V opačném případě - kdy je 
účel jen a jen tržní, nejspo-
lehlivějším prostředkem je 
kontrola místními orgány. 
Trh a čestnost se nevyluču-
jí. Tuto zkušenost objevují 
mnozí majitelé hospod.

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 Jan Čep



Kalendárium 
Nového Města

Boleslav 
Vomáčka

KRITIK

Vlasta 
Fabianová

HEREČKA

ČERVEN

● Vlasta Fabianová 
*29. 6. 1912 Lvov 
†26. 6. 1991 Praha
Herečka Národního 
divadla. 

● Václav Jansa 
*22. 10. 1859 Slatinice 
†29. 6. 1913 Praha
Malíř. Autor akvarelů 
staré Prahy.

● Ema Řezáčová 
*17. 11. 1903 Praha 
†29. 6. 1997 Praha
Spisovatelka, manželka 
spisovatele Václava 
Řezáče. 

● Boleslav Vomáčka 
*28. 6. 1887 
Mladá Boleslav 
†7. 7. 1978 Praha  
Hudební kritik a sklada-
tel. Redaktor Lidových 
novin. 

● Miroslav Liďák 
*28. 6. 1934 Trojanovice 
†1. 12. 1983 Praha 
Kreslíř, publikoval 
hlavně v Dikobrazu. 

● Leopolda Dostálová 
*23. 1. 1879 Praha 
†27. 6. 1972 Praha 
Herečka, Národní divadlo.

Leopolda 
Dostálová

HEREČKA

Miroslav 
Liďák

HUMORISTA
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„Jak se jmenuje 
ta věž?“

PO STOPÁCH BRATRSTVA KOČIČÍ PRACKY
LETNÍ PÁTRACÍ HRA NA OBOU BŘEZÍCH VLTAVY EXKLUZIVNĚ PRO ČTENÁŘE TĚCHTO NOVIN

Na objevení míst máte čas do 
konce prázdnin. Odpovědi lze 
zasílat elektronicky na adresu 
Akademie Jaroslava Foglara: 

jaroslav.foglar@email.cz,
nebo poštou hlavnímu 

organizátorovi hry: 
Slavomil Janov, Kubelíkova 
1150/48, 130 00 Praha 3. 

Uzávěrka hry je 31. 8. 2015.
Na nejlepší pátrače čekají 

zajímavé odměny. 
Vyhodnocení hry se uskuteční 

na sklonku léta na tajném 
místě uprostřed staropraž-
ských uliček. Je nabíledni, 
že na toto setkání dorazí

 i Bratrstvo Kočičí pracky!
Připravil: Slavomil Janov
Kresby: Marko Čermák 

a Jan Trojan
Foto: František Dostál 

a Slavomil Janov

VAŠE ODPOVĚDI

3. MALÁ STRANA A HRA DČANY

2. NOVÉ MĚSTO

„Kdo to je?“

„Kde to 
je?“

1. STARÉ MĚSTO

Který z radních vydrží nejdýl? Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

Rozhodně Dr. Rezek, protože zatímco ostatní radní v tramvaji dobře sedí, on samou úslužností stojí.
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Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNula
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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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Posilou v oblasti umě-
ní na Praze 1 se stala 
herečka Anna Jiřina 

Daňhelová (21). Čers-
tvá absolventka herec-
tví na Pražské konzer-

Září nový subjekt, který bude nejen kulturně společenským, divadelním 
a zpěvným mostem mezi Stoly KampaNuly Maltézským i Betlémským...

vatoři pochází z malého 
městečka Dačice v jižních 
Čechách. Na Malou Stra-
nu do Mostecké ulice se 
přistěhovala před rokem. 
Kromě herectví a zpěvu 
se věnuje také divadel-
ní režii a práci s dětmi. 
Je schopna organizovat 
resp. oživit i pro Kampa-
Nulu jakoukoli akci mla-
dými talenty. Již pomá-
hala vloni dobře u Stolů 
a letos a vloni i super na 
Poupění - Strýt tyjátru na 
Žofíně.
V listopadu minulého ro-
ku se v Divadle Perštýn 
odehrála premiéra  před-

stavení Tajemství staré 
bambitky (patron Jiří Lá-
bus), které mladá režisér-
ka pojala netradičně. Do 
všech rolí obsadila talen-
tované děti, které několik 
měsíců  předem sama při-
pravovala pro práci na je-
višti. Na ty nejlepší z nich 
se můžete těšit při příle-
žitosti akce ,,IV. Prostře-
ný stůl‘‘ na Maltézském 
náměstí v úterý 16. červ-
na od 18 h. Zde se svým 
repertoárem populárních 
i pohádkových písní vy-
stoupí například Michae-
la Mervartová nebo Adéla 
Částková. -kuc-

DŽEJNÝ 
(Anna Jiřina Daňhelová)

Je jistě potěšující, že zá-
jem o naši úžasnou ma-
tičku Prahu roste. Ale...
Turisté zaplavují histo-
rické centrum a stále čas-
těji máme pocit, že je tu 
čím dál méně místa pro 
ty, kteří zde žijí. 
A do toho filmaři. Praha 
je pro ně levná kulisa, 
nějaké peníze do obecní 
kasy to také přinese. Před 
pár dny zabrali zahranič-
ní filmaři několik ulic 
v okolí Betlémského ná-
městí. Zaparkovat a do-
stat se domů k rodině byl 
najednou problém. Prý: 
„Teď to tady máme tři  
dny zabrané my...“
A jako by to nestačilo -  
v noci nám pak ještě sví-
tili do oken oslňující re-
flektory.  A to není správ-
né, to je třeba změnit.

Petr
Hejma
Spoluzakladatel 
KampaNuly

Opravdu nám 
musejí filmaři 
svítit do oken?

Mladá umělecká krev ve staré Praze 
- Nová hvězda nad zvonem KampaNuly

Ve čtvrtek 14. 5. pořádala 
KampaNula oslavu pro 
Karla IV., císaře římské-
ho a krále českého. 
V kostele sv. Jana Křti-
tele jsme vyslechli slova 
o některých méně zná-
mých důvodech zvolení 
Jana Lucemburského na 
český trůn. Na počátku 
Lucemburského rodu 
stál rytíř Raymondin 
a víla Meluzína. Měli de-
set synů. Nejstarší z nich 
se stali králi: lucembur-
ským, arménským, jeru-
zalemským, kyperským 
a českým. Toto se při hle-
dání vhodného krále do 
Čech počátkem 14. sto-
letí vědělo a rody se opět 
propojily (I mladý, sed-
miletý Karel byl oženěn 
s princeznou z Valois!).
L. Holzer pronesl bájná 
slova i zpíval a hlavně hrál
na cistru, fujarku, brumli,
djembe, šamanský buben 
a tibetskou mísu - koncert 
hudby středověké i mo-
ravské. -kuc-

Hra Tajemství 
staré bambitky

Oslava 699. narozenin 
císaře a krále Karla IV. 

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

Čtvrtek  24. 9., 18 - 22 h 
V rámci Betlémské kulturní 
noci - III. Prostřený stůl na 
Betlémském náměstí.

PŘIPRAVUJEME
UČENÉ TOULKY
Dr. J. Kábele - Sport na 
Malé Straně II. 
J. Rybář - Petřín II. 
Dr. Hana Blochová - 
Románské podzemí Prahy.

Holzer 
Na Prádle

BARÁČNÍCI 
POZVÁNKA

III. župa baráčnických obcí 
Mistra Jana Husa na levém 
břehu Vltavy zve na vlastenec-
ko - dobročinný večer k 600. 
výročí od upálení mistra Jana 
Husa POCTA MIS-
TRU JANOVI.
● Středa 17. 6. od 
17 h v sále Všeba-
ráčnické rychty (Trži-
ště 23). V bohatém kulturním 
programu vystoupí také žáci 
se sluchovým a zrakovým 
postižením. Vstupné 30 až 
50 Kč. Svou účastí podpoříte 
neslyšící a nevidomé děti. 

Těšíme se na vás! 

PROSTŘENÝ 
STŮL na 

Betlémském 
náměstí

Čtvrtek  24. září 
18 - 22 h

Benefici v rámci 
Betlémské kulturní noci 

pořádá KampaNula. 
Výtěžek pro zdravotně 

postižené Prahy 1

 

Již počtvrté pořádá Ga-
lerie Jaroslava Fragne-
ra v centru Prahy letní 
kulturní festival OPEN 
AIR ARENA BETLÉM-
SKÉ NÁMĚSTÍ. Ode-
hrává se v galerii, na Bet-
lémském náměstí i v je-
ho okolí. Letošními hity
bezesporu budou diva-
delní skupiny VOSTO5
či Long Vehicle Circus.
Vrcholem programu je
BETLÉMSKÁ KULTUR-

NÍ NOC, a to ve čtvrtek 
24. září. Zapojí se i tři-
cet institucí v okolí - Ná-
prstkovo muzeum, Di-
vadlo Na zábradlí, Kino 
Ponrepo a řada galerií 
a kaváren. Opět bude 
benefi ční Prostřený stůl
na Betlémském náměstí,
který organizuje sdru-
žení KampaNula. No-
vinkami jsou noční pro-
hlídky kláštera domini-
kánů u kostela sv. Jiljí. 

BETLÉMSKÁ KULTURNÍ NOC 
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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, 
KVĚTEN 2015

Glosa
kazující kouření v restau-
racích, hospodách a tak 
dále. Jako člověk, který 
jen sem tam svátečně po-
kuřuje doutník, celkem 
připravovaný zákon ví-
tám. I když odpůrce zmí-
něné normy chápu. Co 
mě ale opravdu pobavilo, 
je reakce představitelky 
jedné politické strany, 
která v České televizi ob-
hajovala nutnost zacho-

vání kouření všude, kde 
je to možné.  Zvláště zají-
mavý byl její příklad, jak 
chápe svobodu člověka, 
zapálit si kde chce. 
Cituji: „Když jdu s dětmi 
na oběd, tak samozřej-
mě vyhledám nekuřác-
kou restauraci. Ale když 
se jdu večer pobavit, tak 
zajdu do baru, na sklín-
ku vína a zapálím si.“ 
Kombinace baru, vína 

a zapálené cigarety je pro 
milovníky vína naprosto 
šokující.  Naši sousedé 
z Moravy se museli chytat 
za hlavu, když tohle slyše-
li. Jenže žádné chytání za 
hlavu. Naopak. „Jejeéé, 
juchůů!“ Zase se v morav-
ských sklípcích „šroubují 
žárovky“. Hrůzné pověs-
ti, že Pražáci začínají ro-
zumět vínu, jsou ty tam. 
Paní obhájkyně kouření 

odhalila, jak se v Praze 
opravdu vyznáme ve víně. 
„Co teče, to pijó.“ S úlevou 
se radují vinaři po odvysí-
lané reportáži. Zase bude 
červené, růžové, bílé a ví-
no pro Pražáky. Stačí jed-
no televizní vystoupení 
a množství námi vypitých 
litrů, kterými jsme léta 
budovali představu, že 
tady vínu rozumíme, jsou 
vniveč. Červen 2015

Velký zájem vyvolává 
připravovaný zákon za-

Kouření 
nad vínem

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Vážená redakce, 
ještě než se obrátím 
osobně na pana Karáska 
(ochránce práv, viz str. 
6, pozn. red.) bych rád 
poděkoval za Novoměst-
ské, Staroměstské a Ma-
lostranské noviny, za to, 
že vznikly a fungují. Dále 
též za to, že se tak mohou 
lidé dozvědět něco zají-
mavého o místě, kde žijí.
A konečně také za to, že 
v nich uvedené informa-
ce mohou přispět k větší
transparentnosti a zlep-
šování života v centru 
Prahy. 
Je totiž jako sůl potře-
ba nezávislý a rozumný
pohled, kterému se dá 
věřit! 
Zdraví a mnoho úspěchů 

přeje
Tomáš Sedmidubský 

obyvatel Starého Města

Odpověď redakce: 
Děkujeme velmi pěkně za 
Váš milý dopis, pane Sed-
midubský. Takové do-
pisy číst je radost při-
nejmenším stejně velká, 
jako tyto noviny psát.

Redakce neručí za obsah zveřej-
něných příspěvků.

10. 6. - 8. 7. 2015 Denně 11 - 19 hod.

Staroměstská radnice v Praze



KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris je jediný člověk na světě, který dokáže 
popíjet v nonstopu az do zavíračky.

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

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

Na Střelák 
do letního kina

K létu patří letní kino 
a na Střeleckém ostrově 
je jedno takové otevřeno. 
Zajděte např. na fi lm Fair 
Play 16. 6., který natočila 
Andrea Sedláčková, 
nebo 23. 6. na fi lm Ne-
spoutaný Django, ve kte-
rém září s Jamie Foxx či 
Leonardo  DiCaprio. 

Radůza rozezní 
Kalich

Radůza vystoupí 16. 6. 
v 19 h v Divadle Kalich. 
Užijte si koncert věnovaný 
počinu osobité písničkář-
ky s názvem Marathón - 
příběh běžce (kniha i CD 
dohromady).  Právě písně 
z této knihy Radůzy zazní 
při koncertě.

Improvizace 
v Rock Café

Všem odvážným doporu-
čujeme navštívit v úterý 

23. 6. od 19.30 h impro-
vizační show v Rock Café 
s názvem Komediomat. 
Diváci ovlivňují děj!

Sonety 
zazní Violou

Nenechte si ujít ve Vi-
ole na Národní pořad 
Sváteční Shakespearova 
pošta. Shakespearovy 
sonety v překladu Mar-
tina Hilského předná-
ší Hana Maciuchová. 
Např. 17. 6. ve 20 h.

Školní výlet 
k Náprstkům

Kam na školní výlet? 
No přece do Náprstko-
va muzea. Pro 2. stupně 
základních škol muzeum 
nabízí celodenní zábavně 
vzdělávací program, kte-
rý dětem představí aktu-
ální výstavy i tajemství. 
Informace a objednávky 
u Terezy Žbánkové, tel.: 
224 497 511. 

Martin 
Hilský, 

překladatel

Radůza,  
písničkářka
(harmonika)

Jamie 
Foxx,
herec

Od 18. do 20. 6. navštivte akci 
United Islands of Prague. Kapely 
zahrají v centru, hlavní pódium 
je v Kinského zahradě, dále na 
Střeleckém a Dětském ostrově, 
Kampě… Nenechte si ujít např. 
Lenku Dusilovou, kapely Mon-
key Bussines, Poletíme? 
a mnoho zahraničních interpretů.

Festival United Islands

Monkey Bussines

K

Kulturní nástěnka    
ČERVEN - ČERVENEC
Koncert - Po 15. 6. v 19 h - MILAN 
JÍRA 80. LET - Deylova konzervatoř, 
Maltézské nám. 14 - Narozeninový kon-
cert se šansony a vážnou hudbou M. Jíry. 
Dále účinkují: F. Sychra, J. Petránek. 

Přednáška - Čt 18. 6. v 17.30 h - DO-
BÝVÁNÍ HEDVÁBÍ - Náprstkovo mu-
zeum, Betlémské nám. 1 - Jan Šejbl před-
staví bource morušového, historii chovu 
i živé housenky. Více na www.nm.cz

Divadlo - So 20. 6. ve 14 h - STRÝ-
ČEK VÁŇA - Národní divadlo, Ostrovní 
1 - Čechovův starý známý strýček, stále 
aktuální. Režie: Michal Dočekal. Dernié-
ra. www.narodni-divadlo.cz

Divadlo - Út 23. 6. v 19.30 h - KOME-
DIOMAT - Rock Café, Národní 20, di-
vadel. sál - Divadelní improvizace plná 
veselých skečů, kterou ovlivňují diváci. 
Více na: www.rockcafe.cz

Výstava - Do 30. 6. - JAN SVOBO-
DA: GEOMETRIE PLOCH - Lapidári-
um, Rámová 6 - Nejnovější obrazy auto-
ra inspirované základními geometrickými 
tvary. Více na: www.malirsvoboda.cz

Děti - 17. - 21. 8., 24. - 28. 8. - PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR - HaFstudio, Ost-
rovní 16 - Pro děti od 6 do 15 let herecká 
a výtvarná dílna, pro prťata od 4 let hrát-
ky. Přihlaste se včas. www.hafstudio.cz

Společnost 
českých

skladatelů



Pro líné Ještě línější
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Koutek pro chytré hlavy

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

Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Jakého to očekávání, ja-
kého radování na Starém 
bělidle! Tak totiž nazý-
val lid osamělé stavení 
v rozkošném údolíčku, 
jež paní Proškové, babič-
čině to dceři, za byt vyká-

záno bylo. Děti vybíhaly 
každou chvilku na ces-
tu dívat se, nejede-li už 
Václav, a každému, kdo 
šel kolem, vypravovaly: 
„Dnes už přijede naše 
babička!“ Samy pak mezi 
sebou si ustavičně poví-
daly: „Jakápak asi ta ba-
bička bude?“

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla

Fo
to

: A
rc

hi
v 

S
N

Otázka: Víte, kde je tato 
busta slavného ruského voje-
vůdce A. V. Suvorova?
Nápověda: Jde o nádvoří 
domu na Národní třídě.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Deska K. S. Sokola (bo-
jovníka za samostatnost českého 
státu) v Opletalově ulici 1402.
Správně: Alice Pořádková

Jakápak ta babička bude?

inzerceinzerceinzerce
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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 místní ženy

Tanečnice, choreografka
Zora Šemberová

Do dějin baletu se zapsala 
jako první Julie Prokofje-
vova baletu Romeo a Ju-
lie. V Národním divadle 
působila od roku 1943 do 
roku 1959. Vychovala řadu 
osobností českého bale-
tu (Jiřího Kyliána, Pavla 

Šmoka, Ladislava Fialku 
či Vlastimila Harapese). 
V roce 1968 emigrovala. 
Vyučovala v Kambodži 
a pak se usadila natrvalo 
v Austrálii, kde vedla pan-
tomimický soubor. Ze-
mřela ve věku 99 let.

Zora 
Šemberová 
roku 2010

Sergej
Prokofjev,
skladatel1913 - 2012

Vlastimil 
Harapes, 

žák

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

20. 6. / so ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 
USEDLOSTI. Příjemná procházka 
prestižní pražskou čtvrtí, která v sou-
časné době mění svou podobu. Poví-
dat si budeme o bývalé viniční usedlos-
ti Hanspaulka, pak zamíříme k parcele 
bývalého hotelu Praha. Kolem usedlos-
ti Karlovka sejdeme ke Kotlářce, odkud 
budeme pokračovat kolem Buriánovy 
vily k usedlosti Strakovka. Začátek ve 
14 hodin na stanici autobusu č. 131 
„Hanspaulka“. Cena 100/70 Kč. 

23. 6. / út VYŠEHRADSKÝ HŘBI-
TOV, POSLEDNÍ MÍSTO ODPOČIN-
KU ČESKÝCH VELIKÁNŮ. Komen-
tovaná prohlídka nejvýznamnějšího 
českého pohřebiště představí historii 
hřbitova, osobnosti, které se zasloužily 
o jeho vybudování a především hroby 

významných představitelů českého 
národního života, kteří zde od druhé 
poloviny 19. století nachází posled-
ní místo svého odpočinku. Začátek 
v 16.30 hodin u vchodu do baziliky 
sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Cena 
100/70 Kč.

27. 6. / so PRAHA TEMPLÁŘSKÁ. 
Znáte tajemství řádu templářů? Vydej-
te se s námi od jejich hlavního sídla 
v bývalém kostele sv. Vavřince přes 
Zlatou a Stříbrnou uličku do Celetné 
k bývalému Templu. Začátek ve 14 
hodin na Anenském náměstí u kašny. 
Cena 100/70 Kč. 

28. 6. / ne ZA APOŠTOLY NA STA-
ROMĚSTSKOU RADNICI. Děti se mo-
hou těšit na prohlídku apoštolů zblízka 

a na vyprávění o zasedání městské 
rady za časů pana krále. Prohléd-
nou si starodávné síně a sestoupí do 
hlubokého podzemí radnice. Během 
prohlídky budou řešit zábavné úkoly 
a na závěr čeká děti vědomostní kvíz 
se sladkou odměnou. Vhodné pro děti 
od 6 let (v doprovodu dospělé osoby). 
POZOR! - omezený počet účastníků 
na 2 x 30 osob. Doporučujeme vyu-
žít předprodeje vycházek! Začátek ve    
14 hodin před vstupem do turistické-
ho informačního centra Staroměstské 
radnice. 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. července

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

CHARLIE
Foto svého miláčka 

baseta Charlieho 
poslala do redakce

Klára Čulíková

Mazlíčci
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Novoměstské  noviny 
čtu, protože nepatří 

žádnému oligarchovi.“
Robert Jíša 

Hudební skladatel
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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.

NA PLOVÁRNĚ. „Jéje, Edo, vždyť ty máš záda samou opuchlinu!“ „Je tu plno 
komárů, tak jsem si zapálil cigaretu, aby na mě nešli. Ale pak přišel tatínek.“

Tabákem 
komára 

neporazíš

DŽEJNÝ
Herečka a režisérka

Za vynikající 
režii dětského 
představení 
Tajemství staré 
bambitky v Diva-
dle Perštýn.

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

novomestskenoviny.eu
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Tip: KampaNula

Modré okénko
dnes získává...

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

VYHLÁŠKA
Naší snahou je nabídnout kvalitní 

čepovanou Únětickou 10° 
a znamenitý ležák Únětickou 12°. 

Blahodárné účinky našeho piva 
výtečné jakosti a navíc skvěle 
vychlazeného pocítíte nejlépe 
v následujících provozovnách:

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

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

První ověřená zmínka o výrobě 
piva v Úněticích pochází z roku 
1557. Ve starých kronikách 
stojí: „Tehdy dobré pivo vařili 
i kanovníci v Úněticích.“

Víte, že…


