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Novoměstské 
servírky

MILÁ LÍBA
 z populární vinotéky 

Voršilka (Voršilská 6) roz-
táčí jedinečného Medvěda 

za příznivých 38 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

®

Cˇís. 9 / roč. I I
15. září 2015

NOVOMESTSKE
NOVINY

JEN
 HOUŠŤ!

VÍTE, 

KDO 

TO JE?

Velký poznávací test 
u příležitosti 100 let 
Divadla Rokoko Str. 5

ŽERTOVNÁ KOLÁŽ 
NA TÉMA: STAROSTA 
STAVÍ MARŠMELOUN

str. 4

www.houseservices.cz

Hledáme 
řemeslníky 
a výškaře

Volejte: 
702 031 275

nebo pište:
udrzba@houseservices.cz

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 
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.

Pro více informací 
mě neváhejte 
kontaktovat
Ing. Daniel Kotula, 
tel.: 739 343 871

Jedinečná investice
se stabilním 
výnosem

Prodej kulturní památky 
domu U Zlatého stromu 

na Pohořelci

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Zde může
být váš
inzerát!

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

Mimořádná
s l e v a  2 0  %



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

Anketa Novoměstských novin

Nové zprávy 
z Nového Města

inzerce

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Slabikář? 
Jsem v 1. B 

a je to 
na spadnutí.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice
„Nedávno 
s vnučkou. 
Čteme také 

starý slabikář 
od Paseky.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

„Vím, že Ema 
má mísu. Takže 
jako bych to četl 

dnes.“

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Před rokem 
slabikář z roku 
1952. Psali tam 

o bagrech 
a betonu.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Na základce. 
Už ani nevím, 
jestli mi bylo 
líto, že se ne-

jmenuji Ema.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili otázka zní: 
Jestli jsem ho 

opravdu někdy 
četl!“

19°C
Počasí 

ZÁŘÍ
Když zafouká od lesa, 
pojďme na to od lesa.

Recept dle 
Dobromily

První polévka 
z listí

Natrhej něco posledního 
listí, nech uležet. Již tro-
hu suché povař. Přidej 

sádlo a tymián...

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Číslo měsíce

10O
Podivuhodné 
Divadlo Rokoko 
slaví 100 let. 
Gratulujeme!

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Stručná úvaha 
o plešatém 
zpěvákovi

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Kdy jste, jářku, četli 
naposledy slabikář?

Revoluční
 konečně volná
Nové Město - Skonči-
lo úplné přerušení pro-
vozu tramvají od křižo-
vatky Na Poříčí - Ha-
vlíčkova až po Štefáni-
kův most. Tramvaje 5, 
6, 8, 20, 24, 26, 51, 54, 
56 a autobusy 194, 207, 
505 a 511 zas jezdí, jak 
mají. Hurá! Už se těší-
me na ten rozdíl!

Petrské náměstí - To 
bylo o fous! V koši se 
nacházel jen rentgeno-
vý zářič. Oznámení 
všímavé občanky však 
vyvolalo oprávněné ma-
névry několika rychlých 
hasičských sborů. Od-
vážný pyrotechnik našel 
v koši kulatou krabičku 
s blikající diodou. Dů-
kladně ji prozkoumal 
a zjistil, že jde o jakýsi 
přístroj, který byl snad 
nějak napojený na rent-
gen kyčelního kloubu. 

Bomba nevybuchla - ukázalo 
se, že jde jen o rentgen (uf!)

Čtenář 
reportér

Karolína 
Truhlářová, 
zakladatelka

Karolína Karolína 
Truhlářová, Truhlářová, 
zakladatelkazakladatelka

BLIKAJÍCÍ 
KOŠ

Nové Město - Na rohu 
ulic Štěpánské a V  Jámě  
vyroste „dohledové cent-
rum“ na sledování občanů
kamerami. Radnice za tuto

ústřednu zaplatí závrat-
ných 26 milionů korun.
Na kulturu dává radnice 
cca tři miliony Kč ročně. 
Experti se čím dál více po-

divují, zač radnice utrácí 
svěřené peníze. Připomeň-
me, že u moci - byť těs-
nou většinou - je v Praze 1
hlouček kolem TOP 09.

Radnice nás bude šmírovat 
za 26 milionů korun (ze střechy)
Co vaříte k obědu? Vědí to v přímém přenosu! 

Budovu 
Živnobanky 

koupili Číňané

Nové Město - Úchvat-
nou budovu Živnoban-
ky kupuje od CPI mili-
ardáře Radovana Vítka 
čínská investiční firma 
CEFC. Bude tu mít svou 
evropskou centrálu.

Každopádně je to úžasná
chvíle, přijít domů a vědět,
že vaše děti budou před-
stírat, že spí... Aby pak 
mohly vyskočit a dát vám 
co proto, že jdete později, 
než doufaly.
Nad stranou pět (proto 
jsem přišel později, než 
doufaly) jsem se přistihl,
že plešatého zpěváka 
Karla Hálu nemám kam 
dát. Že se mi tam ne-
vejde. Génia swingu (pět 
manželek, mnoho dětí) 
pronásledovalo toto pro-
kletí celou jeho kariéru.
Takže: Promiň, Karle. 
Je třeba zdůraznit: Více 
Hálů! A díky!

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

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

257 531 839

1. - 19. září, pondělí - čtvrtek 15.30 - 18.30 hodin
ZÁPIS A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Těšíme se na vás a vaše děti!
Školka Žofka pro děti od 22 měsíců do 6 let
pondělí - pátek, 8 - 18 hodin, max. 12 dětí, docházka 
pravidelně i nárazově, zvykací týden zdarma   
Kroužky pro děti od 2,5 let, školní děti a mládež 
Hudebně - pohybový, pěvecký sbor Užofka, tanečně - pohybový, 
hudební nástroje, cvičení s prvky jógy, dramaticko - výtvarný, malo-
vání s angličtinou, malování a keramika s prvky smyslové výchovy...

Dětské studio Žofka, Sarajevská 10, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova, 
tram. 11 Nuselské schody, tram. 7, 17, 18, 24 Svatoplukova)
Tel.: 602 802 038, 222 564 043, FB

Adresa:

www.zofka.cz

Kroužky pro děti od 2,5 let, školní děti a mládež 
Hudebně - pohybový, pěvecký sbor Užofka, tanečně - pohybový, 
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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

inzerce

Víte, že...
Bohumír Ďuričko sedí 
za vraždu z roku 2008. 

Dostal 12,5 roku.

Válka o dům Na Poříčí skončila 
drtivou porážkou nájemníků

Postup radnice je však třeba označit za uvážlivý
Nové Město - A je vy-
malováno! Radnice na 
zasedání dne 8. října 
rozhodla, že smlouvu se 
správní firmou, která 
„dojí“ dům Na Poříčí 36 
a 38, nevypoví.
Nájemníci domů se bouří 
- jsou hrubě nespokoje-
ni se správní firmou, že 
dům trpí a vedle se staví. 
Na první pohled jasný 
případ má však spletité 
pozadí. Ano, smlouva se 
správní firmou spojenou 
s vrahem Ďuričkou (za-
střelil Kočku) je pro Pra-
hu 1 i pro nájemíky ne-
výhodná. Ale - byla uza-
vřená roku 1996 a vyprší
až v roce 2026. Předčasné
odstoupení od smlouvy by
bylo údajně příliš drahé.  

Dům Na Poříčí
36 a 38: Budova 
zůstává ve sprá-
vě fi rmy EP - SC 
(ještě 11 let).  
Koalice, vládnou-
cí v Praze 1, těs-
ně přehlasovala 
opozici. 
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Bouřlivý 
rok 

1915

ště
Místní mistryní ve stoji na 
jedné noze se stala Jana 

Dlouhá (19). Vydržela 
v této pozici stát tři dny.

KOLIK MÁ NOHOU?

Dívka ze str. 3

Roman 
Ďuričko

redakce@novomestskenoviny.eu

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 
Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

 BON světlý ležák
ROTUJÍCÍ PÍPA 

(piva dle aktuální nabídky)

Adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

Stylová pivnice 
v srdci Prahy

Tel.: +420 576 501 131 www.valasska-pivnice.cz

UBYTOVÁNÍ V PRAZE www.hotel-praha-zlate-jablko.cz

Výjimečná piva 
za jedinečnou cenu 29 Kč!

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 25 KČ!

Otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

NÁDASSY MEDICAL SYSTEM s.r.o.
Sídlíme v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek

Vaše zdraví - naše starost!

Na vědomí všem paním a dámám Nového a Starého Města pražského, jakožto i z celé velké Prahy!
Určité typy nemocí jsou charakteristické pouze pro 
něžnější pohlaví. A proto byste Vy, jako moderní 
žena, měla dbáti zdraví svého a pravidelně navště-
vovati ženského lékaře a nemocem těmto s pomocí 
moderních metod předcházeti!

Využijte proto bezplatné registrace u našich žen-
ských lékařů, kteří zodpovědně o Vaše zdraví                             
pečovati budou. To vše bez dlouhého čekání a plateb 
na pokladnu.

• Ordinace praktického lékaře
• Kardiologická ordinace
• Interní ordinace
• Odběrové místo

Stejně tak mohou velectění 
občané využíti služeb našich 
dalších ordinací: 

www.nadassy.cz

Smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 207, 211
Jsme tu pro Vás na telefonních aparátech s čísly:
224 212 494, 495, 496, 468, 533

Je tisíc nemocí, ale jen jedno zdraví.

www.houseservices.cz

Hledáme 
pracovnice 

na úklid
Volejte: 

702 031 275
nebo pište:

udrzba@houseservices.cz

Ivan Solil, 
radní (ČSSD)

Pavel Vandas, 
nájemník

VS.
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POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-

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

Kde to je

Satira

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Jiráskův most v roce 1912 nebyl (otevřen 1933). Palackého most máme od roku 1878.

 Rašínovo nábřeží (pohled z Palackého mostu)
1912 Dnes
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Jiráskův 
most

Žádný 
most

MÍST
NÍ 

HRDINOVÉ

Žofín - Kdo by to byl 
řekl, že mačkání tlačítek 
může být tak vzrušující! 
Vyklepaný starosta s dr-
tivou převahou hlasů 
13 : 12, svazácká tisková 
mluvčí na hřadě se zá-
stupci médií, patřících 
buď Číňanům nebo Ba-

bišovi. Je milé zavítat na 
Žofín, mezi jehož klíčo-
vé přednosti patří, že je 
ostrovem.
Kdybychom to měli po-
jmout opravdu poctivě, 
tak lze výraz zasedání 
rozložit na zase - dání, 
nebo za - sedání, či ještě 

Víte, že...
Zasedání zastupitelstva 

Prahy 1 se koná přibližně 
jednou měsíčně.

CO SE ŠUŠKÁ: Tisková 
mluvčí radnice Prahy 1 
a přítelkyně starosty 
slečna Veronika Blažko-
vá si nechala odstranit 
nehty, na kterých měla 
napsáno TOP 09. Na kaž-
dém nehtu jeden znak - 
a to samé, holenku,  i na
druhé ruce. Nyní už prý 
má nehty jednolité, po-
kryté rovnoměrným ná-
těrem.

JAK TO JE: Nehty s nápi-
sem TOP 09 měla sleč-
na mluvčí jen dočasně. 
Nově jsou nehty rudé, 
tu růžové, tu se třpytkou 
a bez politické souvislos-
ti. Mluvčí prý mlčky a taj-
ně experimentuje s deseti 
otazníky...

TAJNĚ NA RADNICI 
S POVOLENÍM PSÁT

agent 001 
ve střehu

Mluvčí
radnice
Prahy 1 
má nové 
nehty

Radnice 
Prahy 1

&

Palec 
nahoru za 

to, že bojuje, 
aby byla 

Werichova 
vila využita 
co nejlépe.

Jan 
Smetana, 

ředitel 
Musea 
Kampa Složil na 

radnici man-
dát a odjel 
do USA. 

Nahradí ho 
stranický 

kolega Petr 
Kučera.

Filip
Pospíšil, 

Zelená pro 
jedničku

Vítěz Poražený

Nové Město - Někdy je 
to až k nevíře, jak zatvrze-
le vrchnost trvá na svém 
nesmyslném postoji, ač-
koliv je veřejnost (i zdra-
vý rozum) proti.
U Anežského kláštera 
má stát obludný bytový 
dům (NN informovaly),
který je výsměchem ge-
niu loci staré Prahy. 
Místní obyvatelé, občané 
z Prahy i celé republiky 
podepisují petice, pořá-
dají mnohatisícové de-
monstrace. Starosta Pra-
hy 1 Oldřich Lomecký je
ale stavbou domu, kvůli 
kterému se prý má zbou-
rat zeď Anežského kláš-
tera, nadšen.

odvážnějí na zase - daní. 
Kdo by to byl, jářku,  
řekl? Krátké nebo dlouhé 
a jaký je to rozdíl!

Překvapivě svižná reportáž 
ze zasedání zastupitelstva

Víte, že...
Obludný dům, kterému 

se přezdívá Maršmeloun, 
je pohrobkem primátora 

Béma.

Žertovná 
koláž

Chodíme na schůze, protože to tam, ehm, žije

? ?
?
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Satira: Starosta v převleku 
za Usámu staví Maršmeloun
Nová rubrika: Já ty vaše srandy beru velmi vážně
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ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

100 LET DIVADLA ROKOKO
Malý test k velkému výročí: Poznáte, kdo je na fotkách?

Jářku, je to dost, 100 
let! Palác Rokoko ote-
vřel své brány roku 
1915.  Při této příleži-
tosti sehráli herci ve
sklepě kabaretní před-
stavení. 
Majestátní palác, v jehož 
sklepě se krčí divadlo - 
jak symbolické. Za těch 
100 let si prošlo mnohými 
ústrky, často to vypadalo, 
že skončí úplně. Vždy ale 
nějakým zázrakem přeži-
lo a funguje dodnes.
Pokusy, jak využít exklu-
zivní polohu divadla (Vác-
lavské náměstí) a sou-
časně respektovat malý, 
takřka intimní prostor, 
byly mnohé. Od nezávaz-

ného kabaretu po mezi-
národní estrády. Vlastně 
nikdy si to ale, tak říkajíc, 
nesedlo. Přesto je třeba se 
k tomuto místu postavit 
s respektem.
Protože celé to Rokoko je 
vlastně něco jako hádan-
ka, připravily pro vás No-
voměstské noviny malý 
kvíz. Víte jak se jmenuje 
10 osobností na fotogra-
fi ích? (Všechny prošly Di-
vadlem Rokoko).

MÍST
NÍ 

HRDINOVÉ

Praha 1

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@novomestskenoviny.eu
NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU

Štěpán Balvín, 6 let
Foto poslala Markéta Balvínová, maminka 

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.

Národní 
divadlo

SOUTĚŽ 
O CENY

Víte, že...
Divadlo Rokoko je sice 

v obrovském paláci 
na rohu Václavského 

náměstí a Vodičkovy, ale 
má kapacitu jen 200 míst.

1 2

5 6

9

10

3
4

7 8

1. Hana Hegerová, 2. Walde-
mar Matuška, 3. Marta Kubi-
šová, 4. Helena Vondráčko-
vá, 5. Vlasta Burian, 6.  Karel 
Hála, 7. Jiří Trnka, 8. Karel 
Hašler, 9. Jiří Voskovec a Jan 
Werich, 10. Ferenc Futurista.SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

inzerce

Žertovná 
koláž

Fo
to

: Y
ou
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be
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Máma 

KONEC MASARYKOVA NÁDRAŽÍ, NEBO ZAČÁTEK NOVÉ ÉRY?
Máma 

MLADÝ VOJTA SE DO SLUŽKY PEPI ČKY ZAMILOVAL NA PRVNÍ 
POHLED. „JEN PŘES MOU MRTVOLU!“ ZVOLALA JEHO MATKA.

KampaNula pořádá a srdečně zve na 
III. PROSTŘENÝ STŮL

na Betlémském náměstí ● Čtvrtek 24. září 18 - 22 h
Hrají: Klarinetový a saxofonový orchestr Umělecké školy U půjčovny  

● Zapěje MIKROCHOR - Sbor studia Citadela z Klimentské ● Dva 
(tři) s kytarami - Duo (Trio) Carlos

BENEFICE V RÁMCI IV. BETLÉMSKÉ KULTURNÍ NOCI
Výtěžek pro zdravotně postižené Prahy 1 a šerpy z Nepálu 

ze zemětřesením zničených vesnic
fb a www. kampanula. cz
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NÁPRSTKOVÁ
† 19. ŘÍJNA 

1873
Jako chudá vdova se 
zkušeností s pivovar-
nictvím se vdala za An-
tonína Fingerhuta (čes-
ky Klobouk na prst, 
tedy Náprstek). Finger-
hut zakoupil dům U Ha-
lánků na Betlémském 
náměstí v Praze, dnes 
známý pod názvem Ná-
prstkovo muzeum. 
Záhy se z Anny stala 
vdova - tentokrát však 
bohatá. Ze třinácti dětí 
jí zbyli jen dva synové, 
poslušný Ferdinand 
a vzpurný Vojtěch.

ANNA & PEPIČKA BY SE SMÍŘILY
NA BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ 

Anna Náprstková třímala svou domácnost, do
níž patřilo v přepočtu 100 milionů korun, pevně
v rukou. Ostřížím zrakem sledovala milostné 
eskapády svého nejmladšího syna Vojty, které-
mu se zapalovaly lejtka tak nějak pořád.
Vojta Náprstek se 
rozhodně ženám ne-
vyhýbal. Při schůz-
kách se je vždy snažil 
„povznést k výšinám“, 
což byl trochu kámen 
úrazu, protože ženy 
v něm spíše než uči-
tele a guru viděly pře-
devším dobrou partii.

Panímáma Anna Ná-
prstková sledovala 
Vojtovy milostné vý-
lety ostřížím pohle-
dem. Jeho první velká 
láska, herečka a klo-
boučnice Kateřina Krá-
korová, s níž se sezná-
mil ve Vídni, byla dů-
vodem, proč se paní-
máma rozhodla nedat 
Vojtovi ani krejcar.
Když Náprstek odjel 
se svou vyvolenou do 
Ameriky, panímáma 
mu napsala: „Dokud 
budeš s tou ženskou, 
máš utrum.“
Náprstek se tak mu-
sel protloukat všeli-
jak (například jako 
pomocný dělník při 
stavbě kostela, proda-
vač mýdla atd.), ale... 
Po rozchodu s Ka-

teřinou panímáma po-
okřála a Vojtova fi nanční
situace se prudce zlepši-
la. Začal v Americe vydá-
vat noviny, založil sbírku 
(základ muzea) a domů 
se vrátil po 10 letech 
(1858) jako bohatý muž.

Tou dobou už v domě 
U Halánků (dnešní Ná-
prstkovo muzeum) dřela 
půvabná Josefa Křížko-
vá, dcera tamního vino-
pala. Byla velmi praco-
vitá, chytrá a poslušná. 
Říkalo se jí Pepička. Když 

se Vojta vrátil z Ameriky, 
povýšila: Mohla prodá-
vat lihoviny ve skladu. 
Vida! A úplně sama! 
Vojta Pepičku poprvé 
políbil v roce 1862, tedy 
čtyři roky poté, co se po-
znali. Tehdy bylo Vojtovi 
38 let, šikovné Pepičce 
sladkých 20.

Panímáma Anna byla 
důrazně proti. Ač sama 
z nuzných poměrů, pro 
Vojtu si představovala 
lepší partii. Pepička se 
však snažila a záhy se ze 

skladu vypraco-
vala až do vedení 
pivovaru.
Vojta a Pepička 
měli svatbu až dva 
roky po smrti pa-
nímámy Anny, 25. 
února roku 1875. Pe-
pička nebyla nijak výraz-
ně emancipovaná - spíše 
skromná. Věnovala se 
charitě, spoluzakládala 
kuchařskou dívčí školu 
a vychovala pět adopto-
vaných osiřelých dívek.
Svého manžela, mecená-
še Vojtu, přežila o 13 let. 
Zemřela 13. září 1907.

Sklad
SvatbaVe střehu

KampaNula pořádá a srdečně zve na 
III. PROSTŘENÝ STŮL

Čtvrtek 24. září 18 - 22 h

 PEPIČKA BY SE SMÍŘILY
NA BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ 

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

Radim Palouš: Můj kandidát na Čestné občanství Prahy 1

Radim 
Palouš

KDO JE PRO Posí-
lejte hlasy na e-mail: 
redakce@novomest-
skenoviny.eu nebo na 
tel. 777 556 578.

Do zastupitelské čin-
nosti patří také uděle-
ní Čestného občanství 
Prahy 1. Můj kandidát 
je Prof. PhDr. Radim 
Palouš, Dr. h. c. 
Ze životopisu: Filosof, peda-
gog a komeniolog. Narozen 
v Praze 6. 11. 1924, studia na 
Filozofi cké fakultě UK (kde 

byl žákem Jana Patočky), 
dokončil v roce 1948. 
V 70. a 80. letech pořádal
bytové fi lozofi cké semináře,
vydával samizdat, stal se
signatářem Charty 77 
(1977) i jejím mluvčím 
(1982 - 83). Po listopadu 89
patřil mezi představitele 
Občanského fóra, v letech 

1990 - 94 rektorem Univer-
zity Karlovy. Přednášel a zís-
kal čestné doktoráty v mno-
ha městech světa. Na-
psal 22 úchvatých knih. 
Od roku 1968 bydlí 
Radim Palouš na Malé 
Straně - spolu se svou 
manželkou Annou, se 
kterou je 66 let šťast-

ně ženatý. To je můj návrh 
– nemohl by být Radim 
Palouš Čestným občanem 

Prahy 1? 



Kalendárium 
Nového Města

Václav 
Nedoma
NOVINÁŘ

Štěpánka 
Haničincová

HEREČKA

ZÁŘÍ

● Václav Smetáček 
*30. 9. 1906 Brno 
†18. 2. 1986 Praha 
Hobojista, dirigent, 
hudební skladatel

● Štěpánka Haničincová 
*30. 9. 1931 Kvíčovice 
†27. 10. 1999 Praha
Dětský idol mnoha 
generací (Čertík Bertík). 

● Bohuslav Schnirch 
*10. 8. 1845 Praha 
†30. 9. 1901 Praha
Sochař. Je také autorem   
šachových fi gurek (tzv. 
klubovky, dodnes v akci).

 ● Jan Heřman 
*31. 8. 1886 Neveklov 
†30. 9. 1946 Praha
Klavírista, korepetitor 
v Národním divadle. 

●Leopold Katz 
*29. 9. 1854 Jistebnice 
†19. 1. 1927 Praha 
Advokát, mecenáš.
 
● Václav Nedoma 
*28. 9. 1836 Mnich 
†11. 3. 1917 Praha 
Novinář, vlastenec a spo-
luzakladatel listu Národní 
politika. Sběratel biblí, 
obrazů a knih. 

Leopold 
Katz

MECENÁŠ

Bohuslav 
Schnirch

SOCHAŘ

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

Nejvíc kůže

Máma 

KONEC MASARYKOVA NÁDRAŽÍ, NEBO ZAČÁTEK NOVÉ ÉRY?
Máma 

MLADÝ VOJTA SE DO SLUŽKY PEPI ČKY ZAMILOVAL NA PRVNÍ 
POHLED. „JEN PŘES MOU MRTVOLU!“ ZVOLALA JEHO MATKA.
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J+V
SKROMNÁ 
PEPIČKA

& NADŠENÝ 
VOJTA 

J+V
Tunel nebo průkop? (III.) Novoměstské noviny k poctě 

Humoristickým listům (1915)Tunel nebo průkop? (III.)Tunel nebo průkop? (III.)

Demonstrace proti plýtvání „A bude pokoj! Průkopáři ať chodí 
průkopem a tuneláři tunelem.“

„A půjčíme si na to od našich 
kamarádů bankéřů.“
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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.

Otevření Zlaté uličky na 
Starém Městě - to vám 
byla sláva! Vskutku - jako 
by se propojily dva světy - 
a jsem rád, že na tom 
mám jako tehdejší staros-
ta lví podíl.
Tato podivuhodná zkrat-
ka z Jilské do Liliové je 
sama o sobě jeden velký 
příběh. Turisté tudy ne-
chodí, protože tahle část 
v jejich průvodci není.
Zlatá ulička na Starém
Městě (nehledě na její 
úžasnou hru stínů) se
dnes stala symbolem ne-
schopnosti vedení radnice
dotáhnout dobrý záměr
do zdárného konce.
Stručně řečeno: Bezdo-
movci si z ní udělali veřejné
záchodky. A tak - místo ro-
mantiky tu máme drsnou
realitu. Je málo světla - 
nejen ve Zlaté uličce. 

To se musí změnit! 

Petr
Hejma
KampaNula, 
zakladatel

Zlatá? To je 
snad vtip!

JIŘÍ BOHÁČ, 
organizátor akce

KampaNula podporuje a doporučuje
„Abych nezapomněl 
sousedé! Dne 19. 9. se 
od 10 do 21 h uskuteč-
ní pod názvem Zažít 
město jinak - Opato-
vická poprvé v ulici 
Opatovická v Praze 1
první ročník soused-
ské slavnosti. Přidává-
me se tak ke krásné inici-
ativě oživování veřejného 
prostoru. Přijďte s námi 
oslavit proměnu naší uli-
ce,“ říká Jiří Boháč, orga-
nizátor.
,,Zvu vás na řadu aktivit 
pro děti i dospělé. Tvo-
řivé dílny prožitkového 

malování, výroby ke-
ramiky na hrn-
čířském kruhu, 
autorské čtení 
básní, prů-
vodce his-
torií ulice 
Opatovic-
ká, ta-
n e č n í 
l e k c e , 
h u d e b í 
produk-
ce, ale 
h l a v n ě 
vymazle-
ná gastro-
nomie.“

ZAŽÍT MĚSTO JINAK - 
OPATOVICKÁ POPRVÉ

PODPORUJEME
● So 19. září, 10 - 22 h
Zažít město jinak v Opato-
vické ulici.

● So 3. října, 14 h
VII. MALOSTRANSKÉ  VI-
NOBRANÍ  na Kampě - Do-
zvuky Horňáckých slavností.

POŘÁDÁME
● Út 13. října, 17.17 h 
Učená toulka
Románské podzemí Pra-
hy, Dr. Hana Blochová. 
Sraz: Na Strahově na ná-
dvoří Památníku národ-
ního písemnictví, vstupné 
50 - 100 Kč.

BENEFICE
● Čt 24. 9., 18 - 22 h
III. PROSTŘENÝ STŮL
v rámci Betlémské kultur-
ní noci - benefice na Bet-

lémském náměstí. Hraje 
Klarinetový a saxofonový 
orchestr Umělecké školy 
U půjčovny. Zapěje Mik-
rochor - Sbor studia Ci-
tadela z Klimentské, Duo 
(Trio) Carlos.

Pozor, změna termínu
● St 25. 11., 19 h 
BENEFIČNÍ KONCERT 
Prážata a Resonance + 
Pražský kytarový orchestr 
v kostele Šimona a Judy.

Naše akce

Učená toulka Petřín II.
Čtvrtek 17. září, 17 h 

vede J. Rybář. Sraz: U Černého vola

Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1

Jaroslav 
Rybář 

Kdo může, přijde na party 

velká revuální show projektu
ELEGANTNÍ ČESKO

kino Lucerna 
pátek 2. 10. v 19 h

vstupenky: www.ticketon.cz 
www.elegantnicesko.cz 

VII. MALOSTRANSKÉ 
V I N O B R A N Í

Sobota 3. října  v parku na Kampě
od 14 h vystoupí: 

Horňácká cimbálová muzika Kubíci, HCM Velické Trnečky, 
Martin Hrbáč, ženský sbor z Javornika, tanečníci a zpě-
váci z Hrubé Vrbky, Suchova a Nové Lhoty, z Velké nad 

Veličkou a nejlepší dětští zpěváčci z Horňácka.
SKLIZEŇ  MALOSTRANSKÉHO VÍNA, KOŠTY VÍN, BUR-

ČÁKŮ A KLOBÁSEK!
Spolupořádají: Letní poloha, kavárna Mlýnská, Agentura A.Vrby, 

TURAS a Muzikanti z Kampy, za pomoci Měst. policie, Dobrovolných 
hasičů a Měst. části Praha 1, KampaNuly, Musea Kampa, Vojanových 

sadů, s.r.o. a  Novoměstských novin... V I T A J T E !!!

 

DOZVUKY  HORŇÁCKÝCH  SLAVNOSTÍ

19. září
10 - 21 h

Národní 
divadlo

Opatovická

Klobouk, který 
může být naopak

ČESKO TROPÍ 
HLOUPOSTI!

ELEGANTNÍ ČESKO

pátek 2. 10. v 19 h
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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

Báseň

Pařížská ulice

Novoměstské noviny 
SRPEN 2015

Vážená redakce,
děkujeme za skvělý článek
o Masarykově nádraží.
Ivo Mravinac, mluvčí 

společnosti Penta

Glosa
sluncem vypalované Pra-
ze plné davů turistů, co 
dupali po rozpálené dlaž-
bě, bez ohledu na denní 
teploty. Také jsem psal, 
jak nám hrdost nad krá-
sou historické části města 
kazil nepořádek na Krá-
lovské cestě, zvláště na 
Starém Městě. Abych byl 
spravedlivý, tak pár po-
střehů z Hradčan.           
Dnes prohlídka Zlaté ulič-

ky, Starého paláce, ka-
tedrály a dalších prostor 
Pražského hradu přijde 
našince ve dvou odděle-
ných okruzích na sedm 
set korun. Prostě je to 
tak nastavené.  Chápu, že 
jde o nemalé příjmy do 
rozpočtu Kanceláře pre-
zidenta republiky. I když 
vybírat vstupné zrovna do 
katedrály je trochu divné.                                                                               
Když stojím ve vstupní 

části katedrály, tohoto 
našeho předního sakrál-
ního prostoru, který je 
symbolem spojení toho 
duchovního i státnického 
naší historie, říkám si, že 
tady výzvy o dohnání Ev-
ropy nějak neplatí.
Jako by nám pokladny 
otevřené den co den na 
Pražském hradě bránily 
Evropu dohnat.  Ono totiž 
v drtivé většině západní

Evropy zpoplatněné pa-
mátky mají jeden den 
v týdnu vstup zdarma, 
většinou je to pondělí.
Opravdu nevím, proč toto 
pravidlo není zavedeno 
také  v sídle prezidenta 
republiky.  
Nebo je snad evropský 
standard, že lidé s nízký-
mi příjmy nemají, jak se 
říká, nárok? 

Září 2015

V glosách psaných v let-
ních měsících jsem se 
více méně věnoval letos

Praha je krásná
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Ta Pařížská ulice 
se hrdě pěkně nese
Jistě je to tím, že z obou stran
sedí domy secese.
Zvedni hlavu na tu krásu 
jak to tenkrát uměli
říká se, že tvrdě dřeli 
ve svátek i v neděli.
Naštěstí, že tenkrát 
paneláky ještě neznali
Určitě by stvořitele 
z Prahy tvrdě vyhnali.

Važme sobě pražskou 
krásu, hlavně v Praze jedna
i kdyby nám po komančích
zůstala prázdná bedna.
Pokusme se hluboko 
zpět zadívat
Přece o té pražské kráse 
stačí zazpívat
Praha je přece krásná, 
za noci plná stínů
Ukrytých do jasmínů 
nad Vltavou

Jan Hejma



KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!Vylušti tajenku a... Překvapení!
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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

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

Vše nejlepší, 
mistře Kurovský

Dne 18. 10. se mistr - 
malíř Miloš Kurovský 
z Nového Světa na Hrad-
čanech dožívá v plné du-
ševní svěžesti krásných 
91 let. Jak sám říká: Život 
je nejlepší podnik, co zná. 
Fan klub přátel M. Ku-
rovského a redakce přeje 
zdraví, pohodu a ještě 
dlouhou otevírací dobu.. 

Přijďte na Hvězdu 
Holubovou

Skvělá herečka Eva Ho-
lubová jistě láká na 
představení s názvem 
Hvězda ve Studiu DVA 
na Václavském nám. Těš-
te se 1. 10. v 11 a 19 h na 
one woman show ze zá-
kulisí showbyznysu.

Výstava o Bhútánu 
prodloužena

Výstava s názvem Bhú-
tán - země blízko nebe 

v Náprstkově muzeu je 
prodloužena až do 30. 9. 
Na výstavě k vidění bhú-
tánské oděvy, textilie, 
šperky… 

AD galerie zve 
na Kodeta

Nenechte si ujít na výsta-
vu Kristiana Kodeta 
- obrazy. Slavnostní ver-
nisáž v AD galerii (Uhel-
ný trh 11, objekt Platýz) 
bude ve středu 16. 9. v 17 
hodin. Výstava je otevře-
na od 17. 9. do 30. 10.

Malujte 
v každém věku

L`Atelier Beaux Arts 
- Ateliér krásného umění 
v Klimentské 22 zve na 
kurzy olejomalby pro za-
čátečníky i pokročilé, na 
dopolední kurzy pro seni-
ory a víkendové worksho-
py malování olejem nebo 
akrylem. Více na www.
atelier-beauxarts.cz.

Miloš 
Kurovský, 

malíř

Eva
Holubová,  
herečka

Kristian 
Kodet,
malíř

Navštivte výbornou hudební ko-
medii Ondřeje Havelky a Martina 
Vačkáře Zločin v posázavském 
pacifi ku o počátcích trampingu 
v Čechách. V Divadle Kalich
hrají a zpívají: Jaroslava Kretsch-
merová /Anna Polívková, Bohu-
mil Klepl/Ota Jirák. Nejbližší ter-
mín 15. 10. v 19 hodin.

V Kalichu hrají trampové

K

Kulturní nástěnka    
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

Výstava - 24. 9. - 8. 10. - J. D. 
ČERNÝ: OBRAZY A GRAFI-
KA - Restaurace U Kláštera, Bě-
lohorská 183/169, Břevnov - Spol. 
přátel J. D. Černého pořádá výsta-
vu k jeho nedožitým 100. naroze-
ninám (*28. 9. 1915, + 4. 8. 1996). 
Miloval a maloval Malou Stranu. 

Kurz - Od 16. 9. každou středu v 19 h 
- TAI CHI S RENÉ KYSELÝM - KC 
Kampa, U Sovových mlýnů 3 - Pravidel-
ná cvičení pro všechny. Úvodní lekce 16. 
9. zdarma. Pro info: 775 421 480.
Přednáška - Út 22. 9. v 18 h - KAFKA 
A TAO -  Společnost. F. Kafky, Široká 14 
- Přednáška profesora Reinharda Knod-
ta. Německy, s tlumočením do češtiny. 
Vstupné dobrovolné. 
Divadlo seniorů - Čt 24. 9. v 18.30 
h - LUCERNA - Lit. kavárna Řetězová, 
Řetězová 10 - Jiráskův kus zahraje Po-
slední vlastenecká divadelní z HaFstudia 
v rámci akce Betlémská noc. Pak zpívání.
Kurzy - Od 29. 9. 2015 do 25. 6. 2016 - 
ARTKLUB PRO SENIORY - Školička 
sv. Michala, V Jirchářích 14 - Výtvarné 
kurzy pro seniory, 45 Kč za dvě vyuč. 
hod. www.kurzyuzuzy. Tel.: 606 908 230.
Výstava - 4. 11. - 29. 11. (otevřeno jen 
v prac. dny) - ZDENA STROBACHO-
VÁ A ZAHOR - Knihkupectví Academia, 
Václavské nám. 34 - Výstava obrazů Z. 
Strobachové a Zahorovy práce na papíře. 

Spol. přátel 
J. D. Černého

Školička
sv. Michala

Tajenku (heslo) přijďte říct do Náprstkova muzea
(Betlémské nám. 1). Dostanete CD s příběhy pamětníků 
v rámci projektu Paměť národa s názvem Příběhy 20. 
století. Platí jen do 15 dnů od vydání tohoto čísla.

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Co prošlo hlavou všech Chuckových obětí 

než zemřely? - Jeho bota. 
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Koutek pro chytré hlavy

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

Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Pak ale ohlídla se po 
ostatních dětech, volajíc 
na ně tónem nejupřím-
nějším: „Moje zlaté děti, 
moje holátka, co jsem se 
na vás těšila!“ Ale děti 
sklopily oči a zůstaly 

stát, jako by je přimrazil, 
a teprv na matčin roz-
kaz podaly svoje růžová 
líčka babičce k políbení. 
Nemohly se ani vzpa-
matovat! Jakpak, to byla 
babička zcela jinaká než 
všechny ty, co kdy viděly; 
takovou babičku ony ješ-
tě jaktěživy neviděly! 

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Otázka: Víte, na jaké adrese 
je busta s tímto nápisem: „Zde 
žil a zemřel... tvůrce opony 
Národního divadla.”
Nápověda: Za divadlem.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Tomuto domu se říká 
Tančící dům a stojí na rohu Raší-
nova nábřeží a Jiráskova náměstí.
Správně: Alice Nováková

Babička líbá růžová líčka

inzerceinzerceinzerce

STRUČNÁ TIRÁŽ
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● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

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

Pěvkyně Národního divadla
Vlasta Urbanová

Vlasta Urbanová (1914 
- 2004) byla vynikající 
operní pěvkyní Národ-
ního divadla. Její hvězd-
nou dráhu odstartoval šéf 
opery Národního divadla 
Václav Talich. Zpíva-
la mnoho krásných rolí, 

zejména v operách Ver-
diho, Pucciniho, Bizeta, 
Gounoda a také Mozarta.
Vystupovala také v Belgii, 
Nizozemí a Švýcarsku. Až 
do své smrti byla provdá-
na za dirigenta Národního 
divadla Jiřího Jirouše.

Václav 
Talich, 

dirigent

Alois 
Hába, 

skladatel
Nejen s loutnou 
dokázala divy

Jiří 
Jirouš, 
manžel
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Modré okénko
dnes získává...

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. října

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

Mazlíčci
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Noviny čtu, protože se z 
nich vždy dozvím zábav-
né i poučné zprávy, na 

rozdíl od běžného tisku.“
Klára Mašátová

Divadelnice a klavíristka
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Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní kavár-
na, Národní 11. Café Kolíbka, Řeznická 10. Kavárna 
Velryba, Opatovická 24. U Pravdů, Žitná 15. Bar No. 7, 
Na Struze 7. Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock 
Café, Národní 20. Café NONA, Nová scéna Národního 
divadla, Národní 4. Hvězdný bar, Jungmannova 7. Res-
taurace Ferdinanda, Opletalova 24. Friends Coffee 
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. 
Rotax, Revoluční 22. Antik Prague Art - Starožitnos-
ti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nus-
le.  Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, 
Včelpo, Křemencova 177/8. Nádassy Medical System 
s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palac-
kého 15. HaFstudio, Ostrovní 16. Antikvariát Aurora, 
Spálená 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. Hosti-
nec U Rotundy, Karolíny Světlé 17.

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.

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

novomestskenoviny.eu

Tip: Diváci a čtenáři NN

VE ŠKOLE. „Slečno, co znamená nepřítomnost z technických důvodů?“ 
„Že jsme se stěhovali.“ „Tak já to vidím spíš na rande s technikem.“

Mladí 
by si měli  

hledat lepší 
výmluvy.

ONDŘEJ ZAJÍC
ředitel Divadla Rokoko

Slavné Divadlo 
Rokoko, které 
mimo jiné řídí, 
slaví 100 let. Tak 
ještě aspoň jed-
nou tolik! (str. 5)

OFÉLIE
Fotografi i své kočky 

poslala čtenářka 
Alena Jiřičná

z Nového Města

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

HOTOVÁ JÍDLA 
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h 
(přes obědy nekouříme)

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 27 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Zveme vás ve čtvrtek 24. září 
od 20 h na 4. ročník soutěže

Uvařte kompletní rajskou omáčku, 
maso a příloha je na vás. 

Přineste k nám do hospody.
Slibujeme věcné ceny a přísnou porotu.

vaří rajskou!

SOUTĚŽ

Přihlášky do soutěže přijímáme 
do 23. září přímo v restauraci u výčepu.

Mistr Guláš

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

hlídání
• Angličtina, němčina                

a francouzština v ceně

Praha 1, Spálená 43
OKAMŽITĚ PŘIJMEME 

VAŠE DÍTĚ

Tel.: 607 045 661
E - mail: info@msspalena.cz

www.msspalena.cz

DĚTSKÉ CENTRUM

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.


