
Novoměstské 
servírky

SLEČNA ZUZANA
z restaurace a baru Malá 

Bretaň, Opatovická 1405/13, 
podává osvěžující pivo

Kozel 11° za 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. 3 / roč. I II
15. březen 2016

NOVOMESTSKE
NOVINY

NA VAŠÍ S
TRANĚ

TAKÉ VÁM 
CHTĚJÍ ZRUŠIT 
VÁŠ OBLÍBENÝ 

OBCHŮDEK?

inzerce

DALI NÁM PADÁKA 
A NIKDO SE S NÁMI 
NEBAVIL!
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Podpora českých krámků 
- přesně to chybí vedení rad-
nice Prahy 1 - a i proto klesá 
počet obyvatel. Více str. 6 a 7

Oblíbený obchůdek Naturinka v Růžové ulici poslední 
den své existence 26. 2. 2016. Měli tu skvělé koláče.

JAK VRCHNOST VYŠTÍPALA 
DALŠÍ ČESKÝ OBCHŮDEKNEBAVIL!

 redakce@novomestskenoviny.eu

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

257 531 839



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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Anketa Novoměstských novin

Nové zprávy 
z Nového Města

Číslo měsíce

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Výtahem do 
metra, to je 

pěkný posun

Václavské náměstí -
Vida! V dolní částí 
Václavského náměstí 
(vlevo) je nově otevřen 
výtah pro vozíčkáře, 
kteří chtějí jet metrem. 
Díky firmě Dopravní 
podniky. Bravo!

Číslo měsíce

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner
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Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Kolem mě 
slaví Velikonoce 
všichni. Takže 

všech lidí, zvířat 
a kytek.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Jsou všech, 
pohanů, židů i 

křesťanů. Každý 
v nich ale slaví 
něco jiného.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Korda 

Principál Diva-
délka Romaneto

„Jsou to 
svátky všech 
Vajíčkojedů 

žlutých z celého 
světa!“

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Jsem kluk 
z vesnice. Tam 

byly Velikonoce 
hlavně svátkem 

alkoholiků.”

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Je to svátek 
jara a plodnosti, 
ale i zmrtvých-
vstání. Svátek 

všech.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: to záleží 
na úhlu pohle-
du, jak leckteří 
koledníci vypa-

dají.“ 

Nové Město - Po-
volení na okamžitou 
demolici domu v Sou-
kenické ulici bylo vy-
dáno radnicí Prahy 1 
nezákonně. Rozhodl 
tak stavební úřad ma-
gistrátu (nadřízený or-
gán Prahy 1). Zámin-
kou ke zbourání domu 
(má tu vyrůst osmipat-
rová obluda) byl údaj-
ný únik chemikálií z by-
valé laboratoře. Tento 
důvod je doposud hod-
nocen jako záminka. 

Tak tohle je Eldorádo: Demolice 
mimo zákon. Kdo si mastí kapsu?

Národní - Helemese! Ná- 
rodní divadlo mění šéfy 
na pozicích opery. Novým 
uměleckým ředitelem ope- 
ry se stal Jan Kyzling (diri-
gent). Hudebním ředitelem 
Sebastian Weiser. Ředitel-

kou opery zůstavá Silvia 
Hroncová. Takže: Uvidíme 
a uslyšíme, nakolik je toto 
divadlo, které by mělo být 
pýchou národa, soběstač-
né. Pevnou rukou mu vlád-
ne ředitel Jan Burian.

Národní divadlo teď 
mění šéfy: Bude líp?

Čtenář 
reportér

Soukenická 12

9 °C
BŘEZEN

Co v březnu ztratíš, 
v dubnu jak když najdeš 

Počasí 

Dnes vaří 
Sudiprav

Samotné 
okurky

Zajdi tajně do špajzu 
a vyber sobě okurky. 

Sněz, co můžeš, 
a hojně zapij lákem.  

manžel M. D. Rettigové

 

Nechte hrnce vařit za vás!

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Přijeďte, prosím, 
děje se křivda

Bylo to dojemné loučení. 
V krámku Naturinka v Rů-
žové ulici jsem byl poprvé 
- a právě v den, kdy do-
stali od radnice Prahy 1
výpověď bez udání dů-
vodů. Do redakce zavo-
lala zákaznice, sousedka, 
která sem denně chodila 
nakupovat a na kus řeči: 
„Prosím vás, přijeďte, 
děje se tu křivda!“
Proč dostal tento vyhlá-
šený obchůdek padáka, 
není známo - radnice na  
opakovaný dotaz nere-
agovala. Nevědí to ani 
nájemci.
Není právě tohle příčina, 
proč v Praze 1 dlouhodo-
bě ubývá obyvatel (více 
str. 4, 6 a 7? 

Jsou Velikonoce svátky 
pohanů, nebo křesťanů?

PŘED PO Praha 1 - Začal pilotní 
projekt magistrátu zva-
ný Lítačka (jízdenka), 
který by měl částeč-
ně nahradit předcho-
zí prodělečný projekt 
Opencard. Zájem zatím 
zjevně závisí na přízni 
médií. 

Lítačka zatím 
posedává

Ředitel ND 
Jan Burian

UDĚLEJTE RADOST

▪ 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

30
Hranice úspěchu 
a neúspěchu rad-
nice je 30 tisíc oby-
vatel MČ Praha 1.
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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

Dramatické chvíle v aukční 
síni: Lada poražen jen těsně
Stupeň vítězů: Všichni po smrti, ale kdyby žili, divili by se

Nové Město -  Aukč-
ní síň Dorotheum otáčí 
miliony. Obraz malíře 
Josefa Lady Zima na vsi 
(Lada žil na Novém Měs-
tě v dnešní Ladově ulici 
u Výtoně - pár kroků od-
sud přišel při americkém 
bombardování o dceru) 
byl před pár dny vydra-
žen na 900 tisíc Kč. 
Vítězem poslední aukce 
se však nestal. Tím byl 
obraz malíře Stephana 
Leopolda Krajina před 
bouří  (960 tisíc Kč). 
Leopold byl krajinář od 
Turnova.
Na 900 tisíc Kč (tedy stej-
ně jako Lada) bylo oceně-
no dražiteli dílo Ladisla-
va Sutnara Venuše.

Víte, že...
Nejražší český obraz 
(vydražený v aukci) je 
Tvar modré za 55,75 

milionů Kč od F. Kupky.
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Jiřina při svém 
slavném výkonu. Nepohnul 
se ni list, ni kvítek neupadl!

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V PROLÉZÁNÍ VĚNCEM

960 tis. Kč

900 tis. Kč 900 tis. Kč

Lada

Leopold

Sutnar

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 27 KČ!

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

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Studium indonesistiky na FF UK v Praze
Chcete vědět, co znamená „Kuku kaki kakak kakekku kaku?“ 
Naučit se dobře indonéštinu - devátý nejpoužívanější jazyk 
světa? Dozvědět se mnoho o čtvrté nejlidnatější zemi světa    
s dynamickou rostoucí ekonomikou?

Přihlášky podávejte do 8. 4. 2016.
Více informací naleznete na: http://ujca.ff.cuni.cz/UJCA-381.html#1
Své dotazy můžete adresovat vedoucí indonesistiky PhDr. Michaele Bu-
diman, Ph.D na: michaela.budiman@ff.cuni.cz.

V akademickém roce 2016 - 2017 bude na Filozofi cké fakul-
tě Univerzity Karlovy v Praze v Ústavu jižní a centrální Asie 
otevřena indonesistika - tříletý bakalářský obor.

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



Eva 
Špačková

Zastupitelka 
MČ Praha 1

Palec 
nahoru za 
podporu 
spolkové 
činnosti 

na celém 
území 

Prahy 1

Adriana 
Krnáčová 
Primátorka

Prahy 
Palec dolů 
za název 

Lítačka pro 
jízdenku na 
městskou 

hromadnou 
dopravu. 

4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@novomeStSkenoviny.eu Zprávy

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Otázka: Chtěla jsem se zeptat, zda 
už byli potrestáni členové skupiny, 
která pověsila na Hradě trenýrky 
místo vlajky České republiky. Stej-
ní nýmandi kdysi způsobili, že mě 
v Revoluční málem přejelo auto, 
když vyměnili panáčky na přecho-
du. Mgr. Jana K., Nové Město.
Odpověď: V kauze trenek je po-
sun. Policie zahájila trestní stíhání. 
Pachatelům hrozí tři roky vězení.

Provokatéři 
Ztohoven by 
měli bručet

NOVOMĚSTSKÉ
NOVINY

Vy se ptáte, 
my to víme
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Víte, že...
Vývoj počtu obyvatelstva 

je vizitkou kvality řízení rad-
nice. Jeden radní bude kdy?

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

2005

2006 2008 2010

20092007 2011 2013

2012 2014

32 
tis.

31 
tis.

30 
tis.

31 964

31 223

30 641

30 343
30 502

30 048
29 857

29 415

32 552

29 223

Snížení počtu 
zastupitelů 

na 25

Dopis 
čtenářky

Potvrzeno: Počet obyvatel 
Prahy 1 nezadržitelně klesá

Statistiky hovoří jasně, bohužel
Praha 1 -  Na Novoměst-
ské noviny se obrátila 
čtenářka Pavla Jeřábko-
vá s dotazem, zda počet 
obytatel Prahy 1 oprav-
du klesá, jak NN uvedly 
v minulém čísle.
Obrátili jsme se tedy pří-
mo na Český statistický 
úřad. Jak to dopadlo, vi-
díte na grafu vpravo. Jde 
o přesná čísla (vždy k 1. 
lednu): Pokles obyvatel 
na Praze 1 je trvalý. 
K přelomovému poklesu 
došlo za současného ve-
dení radnice (2. fuknční 
období), kdy kvůli úbyt-
ku obyvatel (pod 30 tisíc) 
musel být dokonce snížen 
počet zastupitelů (na 25).

&Vítěz Poražený

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

O CENY

Sofi e Frieda Höppnerová, 11 let
Obrázek poslala Anna Höppnerová

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 In-
diánská pohádka Divadélka 
Romaneto. Dárek získáte 
tak, že zavoláte na tel. číslo 
777 556 578 (Monika) a do-
zvíte se, kde bude možné si 
ho vyzvednout.

Orloj a slunce

Ztohoven 
ano, ale 
méně je 

někdy více

Praha - Dobrodružná hra, která 
porazila Opencard. Sdružení přá-
tel Jaroslava Foglara pořádá už 7. 
rokem dobrodružnou hru v Praž-
ské integrované dopravě s názvem 
Pražská Lítačka. 
Smyslem hry je během určeného 
času navštívit co možná nejvíce 

zastávek za pomoci nejrůznějších 
dopravních prostředků od tramva-
je přes vlak až po přívoz. 
Hrát mohou důchodci, maminky 
s kočárkem, milenecké páry mezi 
sebou, rodiny i jednotlivci.  Neroz-
hoduje věk, ale nápady a taktika. 
Přihlašování a informace na www.

litacka.spjf.cz. Letos je start i cíl na 
železniční zastávce Praha Smíchov 
- Na Knížecí. 
1. dubna zde od 15 h proběhne vy-
světlování pravidel. Start je v 16 h 
a konec v 19 h tamtéž. Účast zdar-
ma. Je to nečekaně zajímavá hra.  

Těší se: Menhart

Nečekaně svižná zábava nejen pro milence mezi sebou

Dobrodružná hra, která porazila 
Opencard. Pojďte si zahrát Lítačku
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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

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: V domě U Tří zvonků (dnes pasáž Teta) žil v 19. století zvonař a nakladatel Karel Bellman.

Jungmannova 28, Dům U Tří zvonků
1901 Dnes
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Víte, že...
Unikátní kostra velryby 
je v Národním muzeu 

od roku 1893.

Požár Národního muzea: 
Jak veliká je vlastně škoda?

Jak mohutný byl po-
žár, který v polovině 
února zachvátil stře-
chu Národního mu-
zea (Novoměstské no-
viny včas informova-
ly) - o tom panují zá-
sadní neshody. 
Podle likvidátorů pojiš-
ťovny Generalli je škoda 
10 milionů, což je ob-
rovské číslo, jelikož 10 
milionů by podle někte-
rých odhadců stála celá 
střecha. Na úhlu pohledu 
pojišťovny je zajímavé, že 

byl pro odhad škody po-
užit dron (létající robot 
s kamerou).  
Vedení Národního muzea 
se však nedomnívá, že by 
byl požár tak rozsáhlý. 
Jde o paradox - pojišťov-
na chce platit víc, než by 
měla.
Ředitel muzea pan Mi-
chal Lukeš uvedl, že po-
žár Národního muzea 
nebude mít vliv na termín 
dokončení jeho rekon-
strukce, který je stanoven 
na podzim 2018. 

Všechny oblíbené expo-
náty, jako je například 
mamut, byly v době požá-

ru ve skladech v bezpečné 
vzdálenosti. Kostra velry-
by (plejtvák myšok - sym-
bol muzea), je však podle 

dostupných informcí stá-
le uvnitř, protože by ji prý 
převoz poškodil.
Při požáru oheň zachvátil 
200 metrů čtverečních 
střechy. Oheň poškodil 
asi 70 metrů čtverečních 
půdních prostor. Netknu-
ta zůstala i stropní výmal-
ba či jiný interiér.
V muzeu hořela střecha 
v západním křídle bu-
dovy. Tato část střechy 
měla být odstraněna tak 
i tak, takže se podle všeho 
nestalo nic zásadního - 

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

předvším díky včasnému 
zásahu hasičů. 
Sdružení firem Metro-
stav, Průmstav a Imos, 
které opravu provádí, 
uzavřelo před zahájením 
prací pojistku na miliar-
du korun. Z ní by měla 
být škoda za požár a jeho 
následky uhrazena.

Slavná kostra 
velryby zůstala 
nepoškozena

Objektivní 
dron

Ředitel muzea 
Michal Lukeš 
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
nezávislý zastu-
pitel a člen klubu 
Praha1Rodina. 
Rád odpoví na 
vaše dotazy 
a pomůže. Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@novomestskenoviny.eu

Máma 

TAK NÁM ZAVŘELI NÁŠ OBLÍBENÝ OBCHŮDEK!
Před obchůdkem Naturinka (dnes již bývalým) je 
chodník se šachovnicovým vzorem. Tohle však 
žádné šachy nejsou, tohle je rána - přímo mezi oči.

Poslední den otevřeno - 
po osmi letech! Je pátek,
26. února, stojíme v ob-
chůdku Naturinka v Rů-
žové ulici 11 s několika 
posledními zákazníky.
Obchůdek, proslulý pře-
devším nabídkou su-
šených hub, vynikají-
cích koláčů a domácího 
medu, se za ta léta stal 
komunitním centrem.
Sousedé i „přespolní" 
sem nechodili jen na-
kupovat, ale také popo-
vídat si: Například na 
téma, co je nového u nich 
v ulici (na Růžovou na-
vazuje ulice U půjčovny 
a Olivova. Růžová ústí do 
Jindřišské a Opletalovy). 
Nejen v těchto ulicích se 
odehrávají příběhy, které 
by bohatě stačily na napl-
nění novin vycházejících 
denně. 
Konec sousedské idyle 
nastal loni na konci roku, 
kdy dostal pan Bečvář, 
nájemce prostor, od rad-
nice Prahy 1 výpověď bez 
udání důvodu. 
„Vůbec tomu nerozumí-
me, není to tak dlouho, 
co jsme od radnice do-
stali cenu kvality, přišli 
nám sem dokonce po-
gratulovat," říká smutně 

manželka majitele paní 
Bečvářová do telefonu. 
Zezadu bylo slyšet pana 
Bečváře, který se prý po 
výpovědi (tedy konci ob-
chodu, který osm let bu-
doval) zhroutil.
Ne vždy se však chovalo 
vedení radnice ke krám-
ku Naturinky drsně. 
Obchod získal před pár 
lety cenu Prahy 1 „za vy-
nikající výsledky" - tedy 
samolepku se zdviženým 
palcem a nápisem: „Pra-
ha 1 doporučuje." 
První signály, že se něco 
chystá, přišly loni na 
podzim. Tehdy do Natu-
rinky několikrát dorazila 
kontrola různého druhu. 
Varování: Pokud máte 
obchůdek, pak zvýšená 
četnost kontrol zname-
ná, že po vás jdou. 
A tak dostali manželé 
Bečvářovi pokutu 10 ti-
síc korun za to, že měli 
vzadu v regále dvě láhve 
Becherovky, které tam 
omylem postavila pro-
davačka. Ano, neměli 
povolení na prodávání 
alkoholu, ale...
„Nejvíc ze všeho mě 
mrzí, že se s námi z rad-
nice nikdo nebavil. Jako 
bychom byli nějaké onu-
ce nebo obtížný hmyz," 
říká paní Bečvářová.

JAN MAŘENKA

Nejvíc mě mrzí, 
že se s námi 

z radnice nikdo 
nebavil. Jako 
bychom byli 

obtížný hmyz.

Krutý osud krámku z Růžové ulice, kam jezdila celá Praha nejen pro koláče a houby

Je to bezmoc, říká sousedka, která 
má strach, protože propíchali gumy

Na případ upozornila Novo-
městské noviny sousedka 
z Růžové ulice. „To přece není 
možné, aby nám rušili naše 
oblíbené obchody! Vždyť je to 
strašné. Ta bezmoc! Jen mne, 

prosím, nejmenujte, nebo budu 
mít problémy. Už mi propíchali 
gumy u auta. Radnice na nás 
z vysoka kašle. To když tam 
byla paní Fonová, s tou se dalo 
mluvit, ale dneska?"

Výpovědi bez udání dů-
vodu prý předcházelo ně-
kolik udání od obyvatel 
domu, například, že je-
den ze zaměstnanců cho-
dí před obchůdek kouřit. 

Zeptali jsme se jedné 
z obyvatelek domu, jak se  
věci mají. Nechtěla být 
jmenována  - a my její 
podmínku respektujeme.
„Prý tu kouřili před do-
mem, což se nesmí. Také 
nosili zboží přes prů-

jezd," říká paní, která 
bydlí v domě na adrese 
Růžová 11. 
Paní Bečvářová to nepo-
pírá. „Ano. Přivezli zboží 
a byly jsem tu tři žen-
ské, co jsme měly dělat? 
Kudy jsme měly zboží 
odtáhnout dovnitř?" 
O obživu přišli nejen 
manželé Bečvářovi, ale 
i jejich tři zaměstnanci. 
V obchůdku nakupovala 
například paní Tykačo-
vá (manželka známého 
miliardáře), která bydlí 
za rohem (když jsou v 
Praze, jinak žijí ve Švý-
carsku), režisér Fero Fe-
nič nebo herečka Bára 
Štěpánová (vrchní sestra 
v seriálu Ordinace v rů-
žové zahradě).
Paní Bečvářová se však 
ohrazuje, že by byla Na-
turinka obchodem pro 
nějaké celebrity. 
„Nebyli jsme ale žádný 
krámek pro slavné, na-
opak! Většinou k nám 
chodili obyčejní lidé, 

jako jsme my," říká paní 
Bečvářová.
Vybavení obchůdku (kte-
ré záhy odvezou) jí dává 
za pravdu: Žádná cingr-
látka, pulty s reklama-
mi, nebo hra na retro: 
Obyčejné dřevěné regály 
a v nich „obyčejné" české 
výrobky. Džusy, mrkev, 
med, ořechy atp.
Naturinka uspořádala na 
svou podporu petici, zís-
kala několik desítek pod-
pisů, ale bylo již pozdě.
Než jsem odešel (a po-
přál hodně štěstí), koupil 
jsem dvě kila ořechů pro 
děti. 
„Ještě tam napište, že 
sem jezdili lidé z široké-
ho okolí pro koláče," volá 
za mnou závozník, který 
toho dne přišel o práci.
Novoměstské noviny se 
pokoušely zjistit, proč 
dala radnice Prahy 1 vý-
pověď, ale do uzávěrky 
jsme neobdrželi žádnou 
reakci. Více v příštích 
číslech.

Minulý týden na Újezdě 
jsme si připomněli zločiny 
na obětech komunismu. 
Není to tak dlouho, přes-
ně 26 let a čtyři měsíce, co 
jsme se stali obětím jejich 
ochránci. V Evropě jsme 
za Brity, Francouzi, Němci 
a skandinávskými zeměmi, 

celou visegrádskou čtyřkou 
- druhořadými ochránci. 
Komunismus byl dlouhý, 
nemáme moc zkušeností se 
svobodou. 
Samaritáni byli mezi Židy 
bytostmi druhořadými, pro 
svou podezřelou víru. Po-
cestný upadl mezi lotry. 

Obrali ho, zbili, nechali 
ho tam ležet polomrtvého 
a odešli. Kněz a chrámo-
vý pomocník, kostelník, se 
těžce poraněnému vyhnuli 
- měli svou práci. Až ten Sa-
maritán: „Když ho uviděl, 
byl pohnut soucitem.“ Být 
pomocníkem, až ochrán-

cem, to je těžká věc. Být 
pohnut soucitem, těžká věc. 
Náš Mistr říká: „Dělej to 
a budeš  žít.“ a „Jdi a jednej tak
i ty.“ Být pohnut soucitem 
- kněz a kostelník - a spous-
ta lidí dnes - ti se vyhnou 
velkým obloukem - jde-li 
o oběť násilného režimu.

Úvaha o milosrdném Samaritánovi
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Kalendárium 
Nového Města

Jana 
Rybářová

HEREČKA

Jakub 
Obrovský

GRAFIK

BŘEZEN

● František Hajniš 
*31. 3. 1815 Vamberk
†27. 12. 1885 Praha
Humorista, buditel. 

● Jana Rybářová 
*31. 3. 1936 Praha 
†12. 2. 1957 Praha
Herečka. Kvůli nešťastné 
lásce spáchala sebevraždu.

● Jakub Obrovský 
*24. 12. 1882 Brno
†31. 3. 1949 Praha
Sochař, malíř, spisova-
tel. Podílel se na prvních 
československých 
poštovních známkách. 

● Zuzana Šavrdová 
*6. 6. 1945 Praha 
†31. 3. 2011 Praha 
Herečka a partnerka 
herce Josefa Somra. 

● Julius Mařák 
*29. 3. 1832 Litomyšl 
†8. 10. 1899 Praha 
Malíř, kreslíř a grafi k. 

● Marie Riegrová 
*18. 4. 1833 Praha 
†29. 3. 1891 Řím
Filantropka, zaměřená 
především na pomoc 
chudým matkám. Dcera 
Františka Palackého.

Marie 
Riegrová
MECENÁŠKA

Julius 
Mařák
MALÍŘ

Sváteční ženy na čekané (2) Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

Máma 

TAK NÁM ZAVŘELI NÁŠ OBLÍBENÝ OBCHŮDEK!

DALŠÍ ZRUŠENÉ 
ČESKÉ KRÁMKY 

NA NOVÉM MĚSTĚ

ŽABKA 
V BISKUPSKÉ
Radnice MČ Praha 1 da-
la výpověď prodejně Žab-
ka, přestože bylo podle 
průzkumů 90 % zákazní-
ků spokojeno.

Krutý osud krámku z Růžové ulice, kam jezdila celá Praha nejen pro koláče a houby

České zboží 
v českém 
obchodě

Růžová 11 Prodavačka 
Ilona Ryšánková. 
Nyní bez práce

„Žádné strachy! Ty jsou teď 
„ve mlejně“ a nevidí a neslyší...“

„A teď ji, Matěji, probuď, nebo se odsud 
nedostanou do soudného dne!“

„Prásk!“

Sleva 30%

TAKÉ VÁM CHTĚJÍ ZAVŘÍT 
VÁŠ OBLÍBENÝ KRÁMEK?
Hrozí také vašemu oblíbenému obchůdku, že ho zavřou 

(nebo to už udělali)? Také si myslíte, že přednost, 
výhody a především ochranu by měly mít české krámky, 

nabízející české zboží? Napište na adresu: 
 redakce@novomestskenoviny.eu
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNulaKampaNulaKampaNulaKampaNulaKampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

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.

Toulka: Co ukrývají zámecké schody
Jan Zemánek poutavě o utajeném mostním klenotu

Na zámeckých schodech 
pokrytých mokrým sně-
hem se sešla ve středu 17. 
února 17.17 h skupinka 
zájemců.
Mohli nahlédnout z malé 
zahrádky bývalého kláš-
tera Kajetánu do míst, 
kde Přemysl Otakar II. 
nechal vybudovat opev-
nění Prahy. 
Mostní klenot ukrytý 
před zraky veřejnosti 
zaujal natolik, že neby-
lo zatěžko se přesunout 
na přednášku do Galerie 

umění v Mostecké 14. Na 
obrazovce se střídaly ve-
duty našich předků a ob-
rázky z archeologických 
výzkumů paní PhDr. Či-
hákové. Slovem dopro-
vázel průvodce středeční 
toulky Ing. Jan Zemánek 
a v diskusi na všetečné 
otázky odpovídala paní 
Čiháková.

POŘÁDÁME
● květen - červen
Učená toulka, Týnský 
chrám: Výstup na věž, 
pestrá historie chrámu 
a astronom Tycho Brahe 
v něm pohřbený. Povedou 
P. Hejma a R. Händl. 

● 17. 5., út, 17.17  h
Učená toulka v sedě Salla 
terena: Pražské povstání 
na Malé Straně s Dr. Sta-
nislavem Kokoškou, his-
torikem a expertem na II. 
světovou válku. 

● 27. - 29. 5., pá - ne 
Výjezdní zasedání Kampa-
Nuly v přírodě.

● 23. 6., čt, 17 h
V. PROSTŘENÝ STŮL na 
Maltézském náměstí. 

VÝTĚŽEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRAHY 1
Naše akce

PODPORUJEME
● 5. 4., út, 18 h
Konference Kampa Střed 
Světa, Baráčnická rychta 
(přednášky viz pozvánka), 
pak hraje Folklor Trio.  

● 8. 4., pá, 17.17 h
Happening  Kampa Střed 
Světa. Přednáška Dr. Ju-
lia Hůlka  PRACHAOS + 
koncert Scholy Specialis 
Familiae Doc. V. Matouš-
ka. V kostele sv. J. Křtitele 
Na prádle.

● 9. 4., so, 11.30 h 
Vycházka s agenturou 
Porta Praga u Karlova 
mostu (14 h otevření Brá-
ny) pak Happening - kon-
certy i divadla pro děti - 
v parku Kampa (i neděle).

● 23. 5., čt, 20.30 h
Rybova mše pod Karlo-
vým mostem na Kampě.

● 30. 5., po, 17 h
Literární výlet Eugena 
Brikciuse.

Jan
Zemánek
Klub Za starou 
Prahu

moderuje: Josef Vomáčka

HISTORICKO - UMĚLECKÉ PŘEDNÁŠKY: 
Jiří Kučera st.: Úvod. Jan Zemánek: Skryté tajemství Zámeckých schodů. Richard 
Händl: Úzká osobní souvislost Kampy a císaře Karla IV. Háta Hlavatá: Návrhy na 
Státní galerii na Kampě 1923. Jan Šefranka: Mladý Karel Sabina a Malá Strana. 

Zdeněk Lhoták, Martin Bouda: Litografi cká dílna - kultovní misto pracovních i spole-
šenských setkávaní výtvarníků na Kampě. Jan Kroča: Pražské Prahy podle Meyerin-
ka, Plečnika a Pogačnika. Julius Hůlek: Kampa okultní a okultistická - nová objevná 

zjištění k problematice Středu Světa na Kampě

URBANISTICKO, SOCIOGEOPOLITICKÁ TÉMATA: 
Olga Lomová: U nás na Kampě - včera, dnes a zítra. Jan Wolf: Důležitost 

Kampy pro Prahu. Tomáš Sedláček: Kolaps blízkosti. Jan Smetana: Museum Kampa 
a Werichova vila. Josef Kábele: Kampa a budoucnost - fi kce. Jan Čep: Kamp.a. kráčí. 

Petr Kučera: Město a řeka. Jiří Kučera ml.: Kampak Nové Město?

Do diskuse se hlásí: zástupci MČ Praha 1, Klubu Za starou Prahu, KC Kampa, 
Musea Kampa, Muzikantů z Kampy, Kavárny Mlýnské, SOPMSH, Zlaté Prahy, SUPa, 
KPGM, TAK, TURAS, Hradčanských včel, KampaNuly... ale i Starého a Nového Měs-
ta... Debata historiků i umění a architektury, urbanistů, architektů, ekonomů, umělců, 

lékařů, sociologů, politiků.

20.30 h FOLKLOR TRIO
Dobře se s nimi zpívá. Výtečné občerstvení! 

NOVINKA: Část příspěvků bude přednesena o 14 dní později na akci zvané 
DOZVUKY Konference KSS v úterý 19. dubna 17 - 19 h v kostele sv. Vavřince v síni 

Pražského jara v Hellichově ulici.  

VITAJTE!                            VSTUP VOLNÝ!

ÚV KSS pořádá a srdečně zve na

VIII. KONFERENCI Kampa Střed Světa
v úterý 5. dubna od 18 h na Baráčnické rychtě

U mostku

Účastníci 
na schodech



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

Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@novomestskenoviny.eu

inzerceinzerce

Dopis

Novoměstské noviny 
ÚNOR 2016

Glosa

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Lítačka...

vat jízlivým popisem 
všeho, čemu se u nás 
říká Lítačka. 
Dokonce v jednom kraji 
se slovem lítačka označu-
je určitý stav těla. Jinde 
to samé nazývají hnač-
kou. Spíš se seriozně po-
kusím sám vymyslet nový 
název pro doklad, kterým 
se v případě kontroly 
prokazujeme, že jsme si 
už předplatili jízdu me-

trem, tramvají, autobu-
sem a také zčásti vlakem. 
Vzhledem k léta zažité-
mu názvu Tramvajenka 
se mi zdá, že nový název 
má naději na úspěch, 
jedině když bude v žen-
ském rodě.
Tak co třeba Upírka, jako 
že z nás vysává peníze 
v nejméně vhodnou dobu. 
Nebo Pražanda, budeme
s ní jezdit po Praze. A co

Běhavka? Přeci čas od 
času tramvaj či autobus 
dobíháme. Ale zase to 
připomíná již jmenova-
nou hnačku. Ještě mě na-
padlo spojit názvy větši-
ny dopravních prostřed-
ků do společného Tra-
metbuska. Taky blbost, 
co? S jedním názvem 
a taková patálie. Tady je 
vidět, jak těžké to měli 
národní buditelé, když 

dotvářeli náš krásný ja-
zyk. Je zcela jasné, že ze 
mě Josef Jungmann ne-
bude. 
Nevím, jak vy, ale já až 
pojedu tramvají k metru, 
z metra nasednu do vla-
ku a dál na autobus, stej-
ně se všude budu proka-
zovat Tramvajenkou, ať 
se ofi ciálně jmenuje, jak 
chce. 

NN březen 2016

...Tak se jmenuje ná-
stupce Opencard. Ne-
budu čtenáře unavo-

Maršmeloun: 
Pravda a lež

Vážená redakce,
chtěl bych požádat o mož-
nost reakce na rozhovor 
s developerem (únorové 
číslo NN).
Pravda, kterou mohu 
prokázat dokumenty, je 
toto: Stavební povole-
ní bylo přerušeno. Byla 
zahájena obnova celého 
řízení. Investor nemá 
povolení všech vlastníků 
pozemku. Investor nemá 
platné povolení památ-
kářů. 
Není pravda, že protes-
tující veřejnost zkresli-
la barvy Maršmelounu: 
Tuto pomluvu šíří i pan 
architekt Fránek. 
Nikdy jsme netvrdili, že 
je zeď Anežského kláš-
tera středověkou památ-
kou. 
Za nehoráznost pova-
žuji tvrzení developera, 
že kdo je proti Maršme-
lounu, je profesionální 
vyděrač. Je snad profe-
sionálním vyděračem 
Památková inspekce Mi-
nisterstva kultury, která 
zrušila povolení památ-
kářů?

Vítězslav Praks, 
Občanský monitoring

Česko - anglická 
rodinná školka 
v centru Prahy 
od roku 2003

Zveme vás na den otevřených dveří 
ve středu 27. dubna od 14.30 do 18 h
♥ Přijímáme děti od tří let
♥ Malé kolektivy (max. 8 dětí)
♥ Angličtina s rodilou mluvčí každý den
♥ Odpolední aktivity (výtvarný, hudební, logopedický 

kroužek)
♥ Kvalitní předškolní příprava
♥ Měsíční školné při docházce 5 dní v týdnu 7500 Kč 

(po - pá 8 - 17 h)
♥ Sídlíme v krásném prostředí Františkánské zahrady, 

vstup z pasáže Světozor nebo z Jungmannova nám.

www.salomonfamily.cz ● Najdete nás na facebooku
Pro více informací volejte: 733 376 232

Ing. Daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel@kotula.cz

www.kotula.cz/malastrana.html

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout                   

Malé Strany
• Vaši nemovitost              

prodám do tří měsíců          
a poskytnu kompletní       

servis s převodem 
• Najdu solidní nájemce       

pro Váš byt

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.

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.



KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

TAJENKU (heslo) zavolejte Monice na telefonní číslo 
777 556 578 nebo napište na adresu redakce@
staromestskenoviny.eu. Prvních pět luštitelů do-
stane dárek podle svého výběru. 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

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris jel jednou na dovolenou na Panenské 
ostrovy. Když se vrátil, byly to už jen Ostrovy!

Netradiční příběhy o praž-
ských domovních zname-
ních,  zapomenutých ře-
meslech a každodenním 
životě starobylé Prahy.

Vychází kniha 
Strážci pražských 

ulic od Aleny Ježkové 

Stageart uvádí 
Svět podle Prota 

Nenechte si ujít předsta-
vení K-PAX, Svět podle 
Prota ve Studiu Dva na 
Václavském nám. 56. 
„Přijďte 19. března na 
představení, které jste 
u nás ještě nikdy nevi-
děli,“ zve herec Radim 
Fiala. Děj se odehrává 
v psychiatrické léčebně, 
do které přijde záhadný 
pacient. Kromě Fialy si 
lze užít herecké výkony 
Petra Halberstadta či 
Markéty Plánkové… 
www.stageart.cz

Navštivte výstavy
U kohouta

V březnu se přijďte podí-
vat do Galerie U kohouta 
na výstavu s názvem Do 
kytek. Své obrazy vysta-
vují Mirka Mádrová, 
Lubor Mádr a Zuzana 
Cilková. Výstava do 29. 
března.

Improvizace 
v Rock Café

Všem odvážným dopo-
ručujeme navštívit 22. 
března od 19.30 h impro-
vizační show v Rock Café 
s názvem Komediomat. 
Diváci ovlivňují děj! Více 
na: www.komediomat.cz

Radim 
Fiala, 
herec

Nenechte si ujít představení 
Faust a Markétka ve Studiu Yp-
silon. Hraje se např. 5. 4. v 19.30 
h. Když se nebe a peklo pletou 
do lásky, může z toho být Faust. 
Hrají: Dejdar,  Plánková, Gold-
fl am… Ypsilonka zpochybňuje 
jistoty a je aktuální.

Faust a Markétka 
v Ypsilonce jsou aktuální

Markéta
Plánková,  
herečka

Petr 
Halberstadt, 

herec

K

Kulturní nást ěnka    
BŘEZEN - DUBEN

Výstava - Do 2. 4. - MILOŠ KUROV-
SKÝ - Knihkupectví a kavárna Řehoře 
Samsy, Vodičkova 30 - Výstava hravého 
malíře, který provozoval Galerii za ok-
nem na Novém Světě.  

Divadlo - St 16. 3. a pá 1. 4. ve 20 h - 
MALÝ PRINC - Divadlo Viola, Národní 
třída 7 - I dospělí byli dříve dětmi. Účin-
kují Daniela Kolářová, Tomáš Pavelka. 
Režie Lída Engelová. 

Divadlo - So 19. 3. v 19 h - K - PAX, 
SVĚT PODLE PROTA - Studio Dva, 
Václavské nám. 56 - Psychiatrická lé-
čebna, záhadný pacient. Hrají: R. Fiala, 
P. Halberstadt.  www.stageart.cz

Divadlo - Út 22. 3. 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

Akce - So 26. 3. v 10 h - KULATÁ GA-
LASOVA CYKLOJÍZDA - Sraz park 
Folimanka, pod Nuselským mostem - Tra-
sa: Modřany, Radotín, Vrané nad Vltavou, 
Až pod Vyšehrad. www.galas.borec.cz
 
Koncert - Čt 31. 3. v 19 h - APRÍLO-
VÝ KONCERT VÁŽNÉ HUDBY - 
Kostel Na prádle, Říční 6 - Hana Franco-
vá - varhany, Josef Kocůrek - fl étna, hrají 
Bacha, Handela, L. da Vinciho…

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

Galasovy 
cyklojízdy

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!



Pro líné Ještě línější

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

Koutek pro chytré hlavy

Božena Němcová: Babička (18)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 

Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Babička zase řekla: „Přej 
nám tu radost, Terezko, 
vždyť jsme rády, že se 
máme," a děti poslechly 
babičku. Jeden sedí jí na 
klíně, druhý stojí za ní 
na lavici a Barunka sto-

jí před ní a dívá se jí do 
tváře. Jednomu je divno, 
že má babička bílé vlasy 
jako sníh, druhému, že
má babička scvrklé ruce, 
třetí povídá: „Ale babič-
ko, vy máte jen čtyry zu-
by!" Babička se usmívá, 
hladí tmavohnědý vlas 
Barunčin...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Otázka: Víte, na jakém domě 
visí pamětní deska houslisty 
Josefa Suka (pravnuka An-
tonína Dvořáka) Nápověda: 
Je to na Karlově náměstí.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Je to bysta básníka Vítěz-
slava Hálka na Karlově náměstí 
nedaleko Novoměstské ranice.
Správně: Jana Svobodová

Babička má čtyry zuby

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[ [

Mecenášský klub 
Novoměstských novin

„Mecenášství není stavem peněženky, ale stavem ducha“

Mecenášský klub 

Tyto noviny jsou nezávislé 
periodikum, nepodporované 
žádným politickým subjektem, 
natož radnicí Prahy 1
Pro info, jak se stát mecenášem, 
volejte do redakce tel. č. 777 556 578.
E-mail: redakce@novomestskenoviny.eu

Slavné místní ženy

Tanečnice a herečka
Eva Vrchlická ml. 

Eva (1911 - 1996) pochá-
zela z umělecké rodiny. 
Studovala tanec. Prošla 
mnoha pražskými diva-
dly, se svou matkou Evou 
hrála v Národním divadle 
(1926 - 1941), kde byla 
obdařována menšími 

tanečními rolemi. V le-
tech 1951 - 1953 působila 
u Čs. cirkusů, lunapar-
ků a varieté. Jejím man-
želem byl herec Otakar 
Korbelář (1899 - 1976). 
Hrála ve fi lmu Okénko do 
nebe (1940).

Eva 
Vrchlická, 

matka

Otomar 
Korbelář, 
manžel

Jaroslav 
Vrchlický, 

děda

Lunapark jí 
učaroval..

Přednáška Dr. Julia Hůlka 
PRACHAOS - magie a naděje 21. století
+ Koncert Scholy Specialis Familiae 

Doc. V. Matouška.
Kostel sv. Jana Křtitele Na prádle - P1, Říční     

 
Vycházka s Agenturou Porta Praga
(Sraz u Tří pštrosů u mostecké věže 

u Karlova mostu) - Juditina věž + Juditin 
most, Biskupský dvůr, Maltézské jurisdikce 

13.45 h: Otevření Brány na Kampu
Bubny L. Holzera & comp – (oblouk  K. 

mostu) Happening v parku Kampa  - zde 
koncerty: Václav Koubek, Ty syčáci, Polemic 

+ divadla pro děti, stánky s občerstvením.
 

Happening – Divadla pro děti 
Hrátky na louce, divadelní šapito, 

VITAJTE !             VSTUP VOLNÝ !

VIII. Happening 
Kampa Střed Světa

Pátek 8. dubna, 17.17 h

Sobota 9. dubna, 11.30 h

Neděle 10. dubna, 11.30 h

- působící na Praza 1 již šestnáctým rokem, 
odehrálo v únoru v MŠ Hellichova zimní po-
hádku O dvanácti Měsíčkách, se kterou 
na pozvání též potěší školáky až v Madridu. 
V březnu v MŠ Hellichova bude mít premiéru 

loutkový autorský příběh 
Námořnická pohádka     
z Kampy, se kterou soubor 
navštíví ostatní MŠ Prahy 
1 - Pštrossova, Masná, Le-
tenská a Národní.

Divadélko Romaneto 
Jaroslava Nárožná a Roman Korda

Soukromé cestovně pružinové 

www.divadelkoromaneto.cz

• Ordinace sídlí na Praze 1 kousek od metra 
Museum ve Washingtonově 9.  

• Ordinujeme v pondělí a úterý 7.45 - 11.30 h       
a 13.30 - 16.15 h, ve středu 7.45 - 11.30 h,    
ve čtvrtek 14 - 18 h, pátek 8.45 - 11.30 h.

Mudr. Linda Baxová
Praktická lékařka 
Přijímám nové pacienty.

Tel.: 608 279 888



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. dubna

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též 

v kavárně Živá voda (Petrov 2)

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

Mazlíčci
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu
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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 - Nusle.  
Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včel-
po, Křemencova 177/8. EUC Klinika Praha Můstek, 
28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. 
HaFstudio, Ostrovní 16. Antikvariát Aurora, Spálená 
53. Poliklinika Národní, Národní 9, III. patro. Perníč-
kův sen, Haštalská 21. Vinotéka Bacco, Bělehradská 
28. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. Vopičko-
va kafírna (U sv. Omara), Tržistě 11. Hostinec U Ro-
tundy, 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.

BOŽENA
Snímek své kočky
poslala čtenářka: 

Alžběta Smečková

KAPŠAR: „Tak už vím, proč mi říkali: Chlapečku, budeš si muset 
vybrat. Buď vyrosteš, nebo se staneš pilotem. Obojí mít nemůžeš."

Modré okénko
získává...
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Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
novomestskenoviny.eu

Tip: čtenáři NN

JAN ZEMÁNEK
Klub Za starou Prahu

Za úchvatné 
přednášky 
o staré Praze 
a její magické 
historii.

„Lepší tento plátek 
než kuřecí plátek!“ 

Anežka Žáková Tonová, 
veganka a praktikující 

guru kapely Agnes 

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!


