
Novoměstské 
servírky

VESELÁ PAVLA
z restaurace U Zpěváčků 

(Na Struze 7) nabízí 
mohutné pečené 

vepřové koleno za 184 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. 4 / roč. I II
15. duben 2016

NOVOMESTSKE
NOVINY

NA VAŠÍ S
TRANĚ

inzerce
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NOVÁ 
FAKTA

CO ŘEKL CÍSAŘ 
SVÉMU SYNOVI 
(12), KDYŽ HO 
VIDĚL POPRVÉ

CO ŘEKL CÍSAŘ CO ŘEKL CÍSAŘ 
SVÉMU SYNOVI SVÉMU SYNOVI 
(12), KDYŽ HO (12), KDYŽ HO 
VIDĚL POPRVÉVIDĚL POPRVÉ

UTAJENÁ ŽENA 
KARLA IV.

700 
let od narození



Hrad  Rose Croix, 
kde se mohl skrývat před 

vrahy Karlův syn Vilém. 
Více na str. 6 a 7

JAK JSEM BĚŽELA 
PŮLMARATON

Rozhovor s Loupežníkem
na 17. kilometru (str. 5)

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

257 531 839
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Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Novoměstských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730
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Anketa Novoměstských novin

Nové zprávy 
z Nového Města

Číslo měsíce

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Miliardář Vítek 
chce koupit 

Hlavní nádraží

Nové Město - Miliar-
dář Radovan Vítek na-
bídl Českým drahám za 
budovy  (včetně Hlav-
ního nádraží) čtyři mi-
liardy Kč. To je skoro 
o miliardu víc, než  na-
bídli jiní.

Číslo měsíce

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner
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Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Že tomu 
dal 

korunu!

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Že nechal 
postavit 

Karlův most 
a Karlštejn.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Na Karlovi VI. 
se mi nejvíc líbí 

příběh o ulici 
Nekázanka.” 

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Byl takový 
dobrý. Mrzí mě, 

že jsme 
nemohli být 

přátelé!”

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Římská 
číslice za jeho 

jménem 
a jeho oči.“ 

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: určitě 
ženy, víno 
a zpěv!“ 

Václavské nám. - Bu-
dova Národního muzea 
(v opravě), chlouba náro-
da,  je od začátku dubna 
ověšena obřími rekla-
mami na italskou banku 
UniCredit. Reklamní slo-

gany odkazují na expozi-
ce muzea (doba ledová, 
pravěk atd.). Někteří po-
zorovatelé považují rekla-
mu na budově takového 
významu, jako je Národní 
muzeum, za neetickou.

Muzeum je pod 
reklamním lešením

16 °C
DUBEN

Než bude duben 
dubnem, zhubnem

Počasí 

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

Kdyby prase mělo kříd-
la, křídla jako pták... To 
by bylo něco. Ono je ale 
nemá (většinou), tak se 
do oblak podívá jen leta-
dlem nebo balónem.
V oblacích se po posled-
ních komunálních vol-
bách v Praze 1 ocitly stra-
ny, které tam nepatří. 
Letadlem jim byla „síla 
značky“, tedy obliba je-
jich strany na celostátní 
úrovni. Příští komunální 
volby budou až za dva 
roky, ale  již nyní je třeba 
být ve střehu. Volit podle 
konkrétních výsledků ko-
munální práce a podle 
hesla: „Na radnici za od-
měnu“. Viz též „Efekt 
ocasu“, str. 4

Co se vám nejvíc líbí 
na Karlovi IV.?

Nové Město - Re-
staurační budova Ná-
rodního divadla (mezi 
Novou a Starou scénou) 
jde v květnu do dražby. 
Vyvolávací cena je pou-
hých 87 milionů korun.

Část Národního 
divadla jde 
do dražby

Národní muzeum je 
ověšeno reklamami  
italská banky 
UniCredit 

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

5
Karel IV. neměl podle 
nových objevů čtyři, 
ale pět žen. Příběh si 
přečtětě na str. 6 - 7.

Dnes vaří 
Sudiprav

Suchý chleba 
od patky

Vezmi pecen chleba 
(nebo půlku) a pořádně 
ukousni od patky jednou 

nabo dvakrát.  

manžel M. D. Rettigové

 

Nechte hrnce vařit za vás!

Staré Město - Úžasné 
104. narozeniny oslavi-
la nejstarší obyvatelka 
Prahy 1 paní Markéta 
Kyliánová. Novoměst-
ské noviny byly jedním 
z prvních gratulantů. 
Skvělá paní Markéta se 
stala slavnou jako Rita 
Rita v kabaretech a di-
vadlech především mezi 
válkami. Nyní žije v do-
mě s pečovatelskou služ-
bou v Týnské. Její syn 
Jiří je světoznámým cho-
reografem.

Nejstarší občanka Prahy 1 
vtančila do 104. narozenin

Markéta 
Kyliánová

Kdyby prase 
mělo křídla

Chytří lidé se rozvádějí 
slušně, neubližují si 

a nevyhazují za to peníze
www.centrumslusnehorozvodu.cz

CENTRUM 
SLUŠNÉHO 
ROZVODU

Bc. Dana Zborníková

Tel.: 603 854 565 
Adresa: Národní 10, 1. patro, Praha 1

REHABKO.CZ ● CESKAMORE.CZ

FYZIOTERAPEUTKA 
Nabízím komplexní přístup při boles-
tivých stavech páteře, kloubů, svalů 
a domácí péči pro seniory s neurologický-
mi potížemi. Pomohu s uvolněním blokád.

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
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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

Petice kvůli Štěpánské? Šup 
tam garáž za 80 milionů 

Dělníci zalili ulici betonem, místní se nestačili divit
Nové Město -  Velice se podivi-
li obyvatelé ze Štěpánské ulice, 
když jim po opravách plynovo-
du zabetonovali povrch ulice. 
Až od dělníků se dozvěděli, že se 
bude záhy upravovat celá ulice.
„Zmizí 90 parkovacích míst, 
což se týká skoro poloviny uli-
ce," řekl Novoměstských novi-
nám zastupitel Michal Caban, 

který ve Štěpánské  bydlí. Petici 
proti úbytku parkovacích míst 
podepsalo 167 místních.
Ve vnitrobloku domů 53, 55 
a 57 však už zeje jáma, v níž ná-
sledně vznikne 80 parkovacích 
míst. Radnice Prahy 1, která je 
investorem stavby (opozice byla 
proti), si vznik podzemních ga-
ráží pochvaluje. „Bude zde ko-

merční parkování i místa pro 
rezidenty," říká mluvčí radnice. 
Místní obyvatelé však nevěří, že 
podzemní garáže kritickou situ-
aci zlepší. Podle opozice je navíc 
stavba za 80 milionů Kč (tedy 
jedno místo skoro za milion) 
předražená. Může prý také dojít 
k zahuštění dopravy v centru 
města.
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Růžena při avant-
gardní módní přehlídce Jana 

Šerého, výrobce záclon.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
PRŮHLEDNÝCH ZÁCLON

23členný gang 
vymlátil vykřičený 
dům Ve Smečkách

Nové Město - Do klubu Atlas v ulici
Ve Smečkách vtrhla 23členná skupi-
na neznámých útočníků. Nevšímali 
si personálu ani hostů, ale ničili vý-
hradně vybavení. Škoda se vyšplha-
la do stovek tisíc korun. Podle poli-
cie mohlo jít o vyřizování účtů dvou 
„vykřičených domů". Proto své pá-
trání zaměřila na sousední podnik 
Darling, ale zatím bez úspěchu.

Začala obrovská demolice 
vnitrobloků nad Panskou

Nové Město - Začala jed-
na z největších demolic 
v centru Prahy posledních 
let. Dělníci už rozebírají 
stavby ve vnitroblocích 
mezi ulicemi Panská, Jin-
dřišská a Na příkopě. 
Práce začaly za Millesimov-
ským palácem v Panské (dří-
ve tu sídlil deník Prager Tag-
blatt). V následujících dnech 

tu mohutně zhoustne provoz 
kvůli odvozu suti, které má 
být neuvěřitelných 1 600 
nákladních aut. Kdyby tato 
auta utvořily frontu, vedla 
by z Panské Na Pražský hrad 
a zpátky - to celé dvakrát.
Nájemníci z okolních domů 
se dočasně přestěhovali ji-
nam. Komplex za 10 miliard 
má být hotov v prosinci.

PRÁCE Z DOMOVA
´

Nabízíme práci někomu, kdo bude 
kontaktovat obchůdky a fi rmy 
na Novém Městě a domlouvat 
s nimi inzerci do těchto novin

Více info: Monika, tel.: 777 556 578
e-mail: redakce@novomestskenoviny.eu

ˇNOVOMESTSKE
NOVINY

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: v Praze i Brně
• KDY: každý prázdninový týden červenec - srpen

TENIS
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MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

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

O CENY

Eliška Daňhová, 7 let
Poslali rodiče Katka a Filip Daňhovi

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.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Petřínská rozhledna

Radnice nedala 
vozíčkářům šanci
Malá Strana - Druhé patro 
Werichovy vily nebude pří-
stupné vozíčkářům.  Podle 
zákulisních informací stojí 
za tímto rozhodnutím vedení 
radnice. Bezbariérovost při-
tom byla důležitou podmín-
ka výběrového řízení. Budou-
cí nájemce vily, Nadace Jana 
a Medy Mládkových, přitom 
měl bezbariérovost v projektu 
a navíc spolupracuje s Kon-

tem Bariéry,  které spadá pod
Nadaci Charty 77.
„Byli jsme ochotni výtah 
zaplatit ze svého,“ řekl No-
voměstským novinám ředi-
tel  Nadace Jana a Medy 
Mládkových Mgr. Jan Sme-
tana. 
Reakci Václava Krásy, před-
sedy Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR, 
uvedeme v příštím čísle.

Dění v radničním ča-
sopise Praha 1 se zce-
la vymyká kontrole. 
Časopis nemá redakční 
radu, nedodržuje základ-
ní žurnalistická pravidla, 
je čistou propagandou 
s bulvárními prvky. To 
vše za naše daně (jedno 
číslo stojí více než 100 
tisíc Kč).
V posledním čísle na 
straně určené pro názory 
opozice uveřejnilo vedení 
redakce kritický komen-
tář k textu opozičního za-
stupitele Jiřího Janouš-
ka (dříve hnutí ANO). 
Zastupitel ve svém pří-
spěvku kritizoval vedení 
radnice za neschopnost 
komunikace, plýtvání 
svěřenými penězi a za zá-
kulisní intriky. 
Vedení časopisu se skří-
pěním zubů tento trefný 
příspěvek uveřejnilo, ale 
doplnilo k němu nená-
vistný komentář, který 

se měl tvářit jako dopis 
čtenáře. Jak mohl čtenář 
vědět, co pan Janoušek 
napsal, když časopis ještě 
nevyšel?
Pro stanoviska opozice je 
v časopise o 36 stranách 
vyčleněna dvoustrana 30 
- 31, což je výsměch plu-
ralitě názorů.
Podobné problémy řeší 
mnoho radničních časo-
pisů, ale ten Prahy 1 je 
extrém. Například v br-
něnském radničním ma-
gazínu Metropolitan už 
řešení našli: Stačí dodr-
žovat základní žurnalis-
tická pravidla. Nevyčle-
ňovat opozici na potupné 
místo na konci čísla, ale 
řadit její názory přímo 
do článků. 
Tedy: Dát prostor oběma 
stranám, což je sice prac-
nější, ale také čestnější. 
Radnice Prahy 1 se k pří-
padu nevyjádřila a neko-
munikuje. (hop)

TAJNĚ NA RADNICI 
S POVOLENÍM PSÁT

Zápisník 
agenta 001

Zatímco na celostátní úrovni 
válcuje zakladatel hnutí ANO 
Andrej Babiš své konkurenty, 
v Praze 1 je toto hnutí v krizi.
V komunálních volbách (2014) 
jsme byli svědky „Efektu ocasu“. 
ANO se umístilo na pěkném tře-
tím místě, ač zde nebylo do té 
doby nijak činné. Klub ANO se 
následně rozpadl a nyní má jen 
jednoho člena (původně čtyři).
„Efekt ocasu“ postihl i TOP 09
(těsně první), která těžila z popu-
larity svého tehdejšího předsedy
Karla Schwarzenberga. Ten však 
již odstoupil a tak i obliba strany 
jde strmě dolů.  

ANO se v Praze 1 
rozpadlo. „Efekt 

ocasu“ a jeho 
pěkný příklad

Radnice 
Prahy 1

Radniční časopis: Bulvární 
propaganda za naše daně 

Text Jiřího 
Janouška

&
Daniel 

Herman, 
ministr 
kultury

Palec na-
horu za to, 
že moudře 

seškrtal 
rozpočet na 
oslavy 700. 
narozenin 
Karla IV.

Vítěz Poražený&
Vedení 

radničního 
časopisu
Palec dolů
 za porušo-
vání novi-

nářské etiky, 
neexistenci 

redakční 
rady, nevy-
váženost 
a plýtvání.

Nenávistná 
odpověď 

údajného čtenáře

Václav Krása, 
vozíčkář  

ZPRÁVY 

Z DRUHÉHO 

BŘEHU
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JAK JSME BĚŽELI CENTREM MĚSTA  
PŮLMARATON A... STÁLO TO ZA TO? 

Byla to pěkná podíva-
ná a nezapomenutel-
ný zážitek pro diváky 
i závodníky. 
V sobotu 2. dubna se 
Pražského půlmaratonu 
zúčastnilo 11 507 běžců. 
Vyhrál (zase) Keňan Da-
niel Wanjiru ve skvě-
lém čase pod jednu ho-
dinu (59:20). Nejlepší 
Čech Jiří Homoláč byl 
jen o 4 minuty pomalejší 
(1:03:50).
Diváci se tísnili tařka po-
dél celé tratě, nejvíc na 
křižovatce u zastávky me-
tra Staroměstská (start 
i cíl). Bylo velmi zajímavé 
sledovat pojetí běhu zá-
vodníků, zvláště těch, je-

jichž cílem nebylo zvítězit, 
ale prostě závod dokončit. 
Zatímco Keňané takřka 
létali nad zemí plavými 
skoky, jiní účastnici cu-
pitali jako kolem plotny, 
další funěli jako stádo 
slonů, zkrátka: Klobouk 
dolů. O to víc zamrzí, jaká 
byrokracie kolem tohoto 

pěkného závodu vykvet-
la. Startovné skoro tisíc 
korun (proč ne zadarmo, 
když jsou příjmy z re-
klam?), přihláška na zá-
vod musela být měsíce do-
předu, o zablokované do-
pravě a naštvaných oby-
vatelích ani nemluvě.●

Viz též dopisy str. 9

Půlmaraton: Postře-
hy redaktorky Moni-
ky, která to uběhla 
celé a ještě udělala za-
jímavý rozhovor.
Děvčata a chlapci. Praž-
ský půlmaraton v sobo-
tu 2. 4. předčil veškeré 
moje představy. Poprvé 
jsem měla možnost zažít 
atmosféru běhu Prahou. 
Většinu času jsem běžela 
s úsměvem, pravda někdy 
ovšem trošku tuhl. 
Cítila jsem se jako laň, 
hopkala jsem po obrubní-
cích a kočičí hlavy se na-
konec staly mým nejlep-
ším kamarádem. Dětem 
s nastavenýma ručkama 
jsem po cestě hojně dáva-
la pětky. Žádná běžecká 
krize se nekonala. Dokon-
ce jsem stihla udělat cca 
na 17. km rozhovor s Lou-
pežníkem. A k tomu se mi 
zadařil osobák: 1 hodi-

na 53 minut 23 sekund. 
Jsem další krůček blíže 
k maratonu! Všem, co bě-
želi, gratuluju!

Rozhovor s Loupežní-
kem (17. kilometr) 
Monika: „Za co běžíte?“
Loupežník: „Za Lou-
pežníka.“
Monika: „Proč?“
Loupežník: „Já to 
střídám.“
Monika: „Odkud jste, 
jako bych zaslechla mo-
ravský přízvuk.“
Loupežník: „Z Holešovic.“
Monika: „Uděláme si 
fotku?“ 
Loupežník: „Jasně.“
Monika: „A jak se vlast-
ně jmenujete?“
Loupežník: „Jirka.“ 
(Příjmením Šimek, pozn. 
redakce) 
A zas jsme běželi a běže-
li… Až do cíle.

STARTOVNÉ SKORO ZA TISÍC ● OSOBNÍ FOTO ZA PŘÍPLATEK● 
ORGANIZACE SKVĚLÁ, ALE... ●NAŠTVANÍ MÍSTNÍ OBYVATELÉ I ŘIDIČI

ROZHOVOR S LOUPEŽNÍKEM

17. kilometr...

Závodu se zúčastnilo 
11 507 běžců

Redaktorka 
Monika Höppner a Loupežník
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EUC Klinika Praha Můstek s.r.o.
Sídlíme v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek

Vaše zdraví - náš cíl!

Občanům Nového Města pražského jakožto i z celé velké Prahy na vědomí dáváme:
V novém roce - s nový názvem!!!

www.eucklinikaprahamustek.cz

Stále jsme tu pro Vás na telefonech 224 212 494, 495, 496, 468, 533 
Krátké objednací lhůty 
Interní, kardiologická a gynekologická ordinace 
Ordinace praktického lékaře

NÁDASSY MEDICAL SYSTEM s.r.o. nově nyní jako:
EUC Klinika Praha Můstek s.r.o.

Odběrové místo: 
EUC Laboratoře denně od 7.30 do 11 h
Smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 207, 211

inzerce
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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 

NOVÁ FAKTA: KAREL IV. NEMĚL ČTYŘI, ALE PĚT ŽEN (A ANI SE S TÍM NETAJIL!) 
UTAJENÝ SYN OTCE VLASTI: ZAKLADATEL ZEDNÁŘŮ?

„Učíš se dobře?“ zeptal se Karel IV. svého ne-
manželského syna Viléma při jejich prvním a pos-
ledním setkání v Paříži roku 1378. Vilémovi bylo 
tehdy 12 let, Karlovi 62 a zbýval mu rok života. 
Další Vilémův osud je v mlhách, ale...

Tehdejší žena Karla IV. 
císařovna Alžběta o mi-
lostném úletu svého muže 
věděla. Ostatně - Karel se  
tím ani nijak netajil. Lis-
tina o jejich setkání byla 
objevena až v roce 1990.
Viléma počal dva roky po 
svatbě na návštěvě Avi-
gnonu někdy kolem po-
loviny roku 1365. Jméno 
matky se nedochovalo, 
podle historiků šlo o fran-
couzskou šlechtičnu. 
Se synem Vilémem prý 
žila  kdesi v jižní Francii. 
Karel se k Vilémovi hlá-
sil a dokonce si u papeže 
vymohl jeho případné 
zabezpečení do budouc-

na. Pozice levobočků byla 
tehdy jen okrajová, ale ne 
zanedbatelná. 
V této souvislosti je za-
jímavý fakt, že ve svato-
vítské katedrále je vedle 
čtyř manželek Karla IV. 
pohřbena také pátá žena, 
která dostala označení fe-
mina ignota čili neznámá 
žena. Nelze vyloučit, že 
šlo o francouzskou šlech-
tičnu, matku Karlova syna 
Viléma.
Další osudy Karlova le-
vobočka jsou v mlhách, 
je tu však teorie, kterou 
považujeme za natolik za-
jímavou, že je třeba se jí 
věnovat. 
Podle spisovatel Lubo-
še Koláčka Vilém uprchl 

před svými vrahy z Paříže 
a byl pronásledován až na 
domovský hrad jakého-
si pana de Rose Croix na 
úpatí francouzských Alp. 

Kdo byl onen tajemný 
pán, není známo. Ví se 
však, že  Karla IV. pojilo 
silné pouto s papežem 
Klementem VI., který 
byl v mládí jeho vycho-
vatelem a údajně ho vedl 
k odkazu templářů. Jeho 
civilní jméno znělo Pierre 
de Rosieres (tedy: Z růží). 

ONDŘEJ HÖPPNER

Vilém uprchl do 
Německa pod 

novým jménem

Film Noc na Karlštejně. 
Alžběta vlevo, 
Karel IV. vpravo

Rudolf 
Kinský

František 
Kinský, syn 
Bernadetty

Tento fakt vede k do-
mněnce, že oním pánem 
Rose Croix (Růže a kříž) 
mohl být Klement VI.
Hrad, ve kterém se skrý-
val Vilém před vrahy, byl 
zapálen neznámými lupi-
či. Vilém utekl i se svými 
učenými vychovateli taj-
nou podzemní chodbou 
a ukryl se v Německu, kde 
žil pod jménem Christian 
Rosenkreuz (tedy Kristo-
va růže a kříž).
Podle legendy, podepřené 
mnoha fakty, byl Chris-
tian Rosenkreuz zaklada-
telem řádu rosenkruciá-
nů, tedy pokračovatelem 
odkazu tajemných tem-
plářů. Vydal se prý na ces-
tu do Jeruzaléma (Nové 
Město pražské nechal Ka-
rel IV. vystavět podle vize 
nebeského Jeruzaléma).
Christianovo (Vilémovo) 
hermetické učení, které 
zformuloval cestou do 
svatého města, dalo zá-
klad svobodnému zednář-
ství, které trvá dodnes. ●

Karel IV. měl nejméně 
11 dětí s nejméně čtyřmi 
ženami. Nejznámějším 
je prvorozený syn Vác-
lav IV. (narozen po dvou
dcerách, matkou byla 
druhá Karlova žena 
Anna). Zikmund byl 
druhým synem (sedmé 
dítě, matka byla čtvrtá 
Karlova žena Alžběta). 
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Dcera Kateřina 
(1342 - 1395)

Syn Václav IV. 
(1361 - 1419)

Dcera Anna 
(1366 - 1394)

Syn Zikmund 
(1368 - 1437)

Děti Karla IV.

Alžběta, čtvrtá 
žena Karla IV.

S Alžbětou se Karel IV. 
oženil necelý rok po smrti 
své třetí manželky Anny 
Svídnické. Svatba se ko-
nala roku 1363 v Krakově. 
Alžbětě bylo v době sňatku 
16 let, Karlovi 47. Panov-
níkovy motivy byly politic-
ké, ale nakonec se prý do 
své ženy velmi zamiloval. 
Byla nejplodnější z Karlo-
vých manželek. Porodila 
šest dětí, z toho čtyři syny, 
Zikmund byl prvním z nich. 
Těžce nesla, že Karel vždy 
upřednostňoval Václava.

Za dávných dob, za staro-
věku, byla doba příliš kru-
tá. Smyslem mé úvahy je 
prokázat, že byla krutá, ale 
i dobrodužná, dobro - druž-
ná, tak zvaně - sociální. 
K Vánocům a Velikonocům 
též patří koledníci, co žijí 
z darů lidí - ze sbírek míst-

ních lidí. Už ve Starém zá-
koně - cca 5 000 let před 
Kristem - to již bylo pojme-
nováno. Jsou to kolední-
ci - ti, co jsou cílem našich 
sbírek: „Sirotek, vdova 
a příchozí, který je v bra-
nách tvých.“ To je svatá tro-
jice - od věku daná člověku, 

ať žije na jakémkoliv místě 
a v jakoukoliv dobu. U do-
mů byly zřizovány předza-
hrádky, aby si sirotek, vdo-
va či příchozí, mohli natr-
hat, co chtějí.
A co dnes? Dnes máme po-
jištění, sociální dávky platí 
stát, dnes máme pomocné 

organizace - ty církevní, to 
je Charita, Diakonie, Armá-
da spásy, Adra a mnoho ji-
ných, ty necírkevní, Červený 
kříž, Člověk v tísni, Paraple 
a mnoho jiných. Přispěvate-
lů je mnoho - chvála Bohu. 
Ochotných lidí je spousta - 
máme mnoho koledníků.

Úvaha povelikonoční o kruté době
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Kalendárium 
Nového Města

Ljuba 
Štíplová

SCÉNÁRISTKA

Jaroslav 
Hašek

SPISOVATEL

DUBEN

● Jaroslav Hašek
 *30. 4. 1883 Praha 
†3. 1. 1923 Lipnice 
Autor Osudů dobrého 
vojáka Švejka. Narodil 
se na Novém Městě ve 
Školské ulici.

● Ljuba Štíplová 
*30. 4. 1930 Praha 
†24. 9. 2009 Praha
Autorka knížek pro děti. 
Spoluautorka časopisu 
Čtyřlístek.
 
● Osvald Polívka 
*24. 5. 1859 Enns 
†30. 4. 1931 Praha 
Architekt. Postavil řadu 
veřejných budov nejen 
na Novém Městě

● Egon Erwin Kisch 
*29. 4. 1885 Praha 
†31. 3. 1948 Praha
Reportér. Psal např. pro 
Lidové noviny.
 
● Ludmila Červinková 
*29. 4. 1908 Praha 
†16. 9. 1980 Praha
Operní pěvkyně.
 
● Otakar Červinka 
*25. 9. 1846 Praha 
†28. 4. 1915 Beroun 
Básník, vlastenec.

Ludmila 
Červinková

PĚVKYNĚ

Egon Erwin 
Kisch
NOVINÁŘ

Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

Máma 

NOVÁ FAKTA: KAREL IV. NEMĚL ČTYŘI, ALE PĚT ŽEN (A ANI SE S TÍM NETAJIL!) 
UTAJENÝ SYN OTCE VLASTI: ZAKLADATEL ZEDNÁŘŮ?

CÍSAŘ KAREL IV. 
(*14. května 1316, Praha 
†29. listopadu 1378, Praha)

CHRISTIAN ROSENKREUZ 
Narodil se někdy po roce 1365 
a dožil se prý 106 let. 

Herec bez práce: „Už opravdu nevím, čeho 
bych se chytil... Ha! Nápad se rodí!“

Za týden objevilo se na domě oznámení 
a pan Mrkota...

...vyznával lásku v stoje za dvě koruny.
Konec příběhu příště

Májová živnost (1)
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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.

Učená toulka: Podzemím Betlémské 
kaple a pravda o Kostnickém koncilu

Ve středu 9. března 
jsme podnikli další 
toulku s Dr. Sedmí-
kem. Konala se v pod-
zemních prostorách 
Betlémské kaple. 
Již samotné prostředí na 
nás zapůsobilo silným 
dojmem. Autentické zdi 
a základy ze 14. století 
by mohly vyprávět. Ne-
vyprávěly. Vyprávěl Dr. 
Sedmík. Tentokrát se vě-
noval Kostnickému kon-
cilu, pořádanému v letech 

1414 až 1418, o kterém 
většina z nás měla ml-
havé nebo mylné před-
stavy. Rehabilitoval nej-
důležitější osobu koncilu, 
římskoněmeckého krále 
Zikmunda Lucembur-
ského. Nebyl až tak vel-
ký padouch, jak nám ho 
prezentovali v hodinách 
dějepisu. 
Rovněž nám poopravil 
představu, že jediným po-
sláním koncilu bylo od-
souzení a krutá smrt mi-
stra Jana Husa. Husova 
kauza patřila mezi druho-
řadé zájmy koncilu a jeho 
exekuce nebyla předem 
naplánována. 

V podzemí 
Betlémské kaple

MUDr. Jan 
Sedmík
Výtečný 
fyzioterapeut 
a historik 

Dr. Sedmík nabořil mýtus 
o Husově svatouškovství 
a odhalil člověka s klady 
i zápory. Tím se stal Hus 
sympatičtější. Do koncilu 
byly vkládány velké nadě-
je k vyřešení celoevropské 
krize. 
Ze všech poslání se mu 
podařilo odstranit troj- 
papežství. V ostatních 
kauzách selhal a místo 
sjednocení nastartoval 
reformaci a s ní i protire-
formaci. Na závěr toulky 
jsme si prohlédli komoru 
v níž Dr. Jan Jessenius 
8. června roku 1600 pro-
vedl první veřejnou pitvu 
v Čechách.  Sepsal J. S.

Hus

Zikmund

Jessenius

POŘÁDÁME
● Út 17. 5., 18.18 h  
Učená toulka Pražské 
povstání na Malé Straně, 
historik Dr. S. Kokoška, 
Salla terena na Kampě.

● Datum upřesníme
Učená toulka - Týnský 
chrám. Výstup na věž, 
chrám a Tycho Brahe. 
P. Hejma a R. Händl. 

● Pá - ne, 27.- 29. 5.
Výjezdní zasedání Kam-
paNuly v přírodě.

● St 8. 6., 17.17 h
Učená toulka - Jeroným 
Pražský, Dr. Sedmík.

● Čt 23. 6., 17.17  h
V. PROSTŘENÝ STŮL na 
Maltézském náměstí.

VÝTĚŽEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRAHY 1

Naše akce

PODPORUJEME 
●Út 19. 4., 17 - 19h  
NadPrahová konference 
- Dozvuky KKSS v kostele 
sv. Vavřince - Síni Praž-
ského jara v Hellichově 
ulici.

● Čt 23. 6., 20.30 h
Rybova mše pod Karlo-
vým mostem na náměstí 
Na Kampě.

DOPORUČUJEME
Akce Eugena Brikciuse.

● Po 23. 5., 18 h 
Křest knihy Eugena Brik-
ciuse  Nepředmětná Odys-
sea - Kavárna Mlýnská.
 
● Po 30.5., 17 h 
Literární výlet Eugena 
Brikciuse.

●Jiří Kučera: Úvod ● Háta Hlavatá: Návrhy na Státní galerii na Kampě, 
1923 ● Jan Šefranka: Mladý Karel Sabina a Malá Strana ● Jan Sedmík: 

Nadčasový Jeroným Pražský ● J. Kroča: Prahy pražské, transcendence dle 
Plečnika a Meyeringa ● Zdeněk Lhoták, Martin Bouda: Litografi cká dílna 

v Říční ulici - kultovní místo setkáváni výtvarníků na Kampě
● Na závěr překvapení

-------------------------------------------------
Debata historiků i umění a architektury, architektů, umělců, 

právníků, lékařů, malostranských pamětníků...
------------------------------------------------

Diskuse proběhne v suterénu Dobré trafi ky (Újezd 37), 
za rohem 100 m od kostela od 19.30 h! 

Podporuje:  KampaNula, Zlatá Praha, KPGM, SUP, SOPMSH, Klub Šatlava, 
Staroměstské, Novoměstské a Malostranské noviny.

VSTUP VOLNÝ!    
www.kampastredsveta.cz 

 LETNÍ POLOHA, KAVÁRNA MLÝNSKÁ, MUZIKANTI Z KAMPY A TURAS
 pořádají a zvou na akci s názvem

NadPrahová konference 
Dozvuky konference 
Kampa Střed Světa
v úterý 19. dubna 17 - 19 h

kostel sv. Vavřince 
Síň Pražského jara v Hellichově ulici 18

● Učená toulka vsedě ●
Osadou Trávník - Maltézskou jurisdikcí. 

Archeolog Dr. Tryml.  Sraz: 11. 5. (st), 17.17 h, 
restaurant Deli Maltez, Maltézské náměstí 13 

Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky (co mají nápady a pořádají 
Toulky)…Hradem i Hradčany, Orlojem, Museem Kampa, Náprstko-
vým, Městským… Z  toho plyne: Staň se Nápadníkem KampaNuly!
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@novomestskenoviny.eu

inzerceinzerce

Dopis

Novoměstské noviny 
BŘEZEN 2016

Naturinka: 
Jak to bylo

Vážená redakce,
velmi ráda si vždy přečtu 
vaše noviny, ale musím 
reagovat na článek - Tak 
nám zavřeli náš oblíbe-
ný obchůdek  v Růžové 
ulici (obchod Naturin-
ka, pozn. red.). V člán-
ku píšete, že pan Bečvář 
s paní dostali výpověď bez 
udání důvodu. To ovšem 
není pravdou. Dobře vědí, 
proč! Ono to ale není ke 
chlubení.
Vysvětlím: Poslední asi  
dva roky SVJ Praha 1 Rů-
žová 11 si stěžuje u MČ 
Praha 1 na potíže s panem 
Bečvářem, viz zápisy ze 
schůzí SVJ. Zejména se 
jednalo o načerno připo-
jený přímotop na WC. Li-
dově řečeno, hřáli si zad-
ky za peníze celého domu! 
Dále rušení nočního kli-
du, nezavírali vchodové 
dveře atd. Také  zmiňu-
jete, že pan Bečvář uspo-
řádal petici, z domu niko-
ho neoslovil, to jistě také 
o nečem svědčí! Chtěla 
bych vás požádat o uvě-
řejnění mého dopisu, aby 
jste byli objektivní. 

Za SVJ Praha 1 Růžová 
11  Jana Kozová

Glosa

Rychlokrok
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

mnoha faktorech. Napří-
klad vzdálenost od metra 
na Staroměstské náměstí 
ujde jinou rychlostí dvou-
metrový basketbalista než 
dáma průměrné výšky, 
navíc průměrně zaujata 
zbožím ve výlohách, které 
cestou míjí. 
Před několika lety ještě ni-
koho nezajímalo, jak se kdo 
loudá po pražských ulicích, 
ale dnes je to jiné. Ono totiž 

platí, že provozovatelé me-
chanických přibližovadel - 
segwejí se mohou po chod-
nících pohybovat za sebou 
a zároveň, jen maximálně 
rychlostí chůze. Chudáci 
strážníci. Copak zjistit zda 
skupina na segwejích jede 
jako kachny na vodě, nebo 
naopak jako panská jízda, 
je celkem jednoduché. Ale 
s určením té rychlosti je 
problém. Předpokládám, 

že provozovatelé tohoto 
nového byznysu provedou 
odvetná opatření.  Zaměst-
nají brigádníky z řad spor-
tovců, kteří se věnují atle-
tické disciplíně - chůze. Ti 
budou doprovázet skupiny 
vytřeštěných turistů, co se 
snaží stůj co stůj udržet svá 
vozítka v patřičném smě-
ru. Při kontrole vedoucí 
skupiny pískne na najmu-
tého brigádníka. Ten hbitě 

strážníkům převede, jak 
rychle se může člověk po-
hybovat pomocí chůze a že
ostatní, co chodí pomaleji, 
vlastně na chodnících ne-
mají co dělat, protože zdr-
žují. Teď ale vážně.  Že se-
gweje na chodníky nepatří, 
ví každý, že je to teď v ru-
kou vedení města, které 
může problém vyřešit pří-
slušnou vyhláškou, tímto 
oznamuji. Čekáme.

Rychlokrok je nová jed-
notka měření rychlosti 
chůze. Je proměnná na 

Dopis občana Petra
Kotrbatého z Valen-
tinské ulice, adresova-
ný v souvislosti s praž-
ským maratonem rad-
nímu Janu Krejčímu 
(TOP 09), který má 
na radnici na starosti 
sport.
Pane radní,
s hrůzou jsme zjistili, že 
opět bude u našich domo-
vů probíhat jakýsi mara-
ton. Již 16. 3. jsme vás žá-
dali, aby se podobné akce 
nekonaly. Marně.
Jak zajistíte, aby se odpad 
jako například fólie, do 
kterých se účastníci halí, 
aby se láhve, z kterých 
pijí, a plechovky od piva 
neválely všude po zemi? 

Jak zajistíte, abychom si 
mohli alespoň v sobotu 
v klidu zaparkovat a v kli-
du si odpočinout? Jak za-
jistíte, aby hordy účastní-
ků neničily fasády domu, 
když se opírají špinavými
teniskami o zdi? Jak za-
jistíte, aby účastníci,  kte-
ří se opíjí, nehlučeli a ne-
zvraceli po ulicích?
Je zcela zřejmé, že zájem 
nás místních občanů jako 
vašich voličů je vám zce-
la lhostejný a pohrdání 
námi je zcela evidentní. 
Věřte, že pro nás nebude 
velkým problémem věno-
vat mnohem více energie 
a peněz, aby příští zastu-
pitelstvo chránilo naše 
zájmy. Víte, že současná 
koalice je více než křehká 
a její šance do budoucna 
jsou mizivé. Proto je nám 
vaše chování jen těžko 
pochopitelné.

JUDr. Petr Kotrbatý
Předseda BD Valentinská 9

Stížnost

Radnice kašle 
na lidi



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!

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 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

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris nepotřebuje klávesnici a myš. Počítač 
ho poslouchá na slovo.

K

Kulturní nást ěnka    
DUBEN - KVĚTEN

Koncert - Ne 17. 4. v 19.30 h - FES-
TIVAL I´MOZART: INGOLF WUN-
DER - Rudolfi num - Zahajovací koncert 
festivalu rakouského pianisty. Další info: 
www.imozart.cz

Divadlo - Út 19. 4. 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 - 23. 4. v 10 h - NAROZENI-
NOVÁ GALASOVA CYKLOJÍZDA 
-  Sraz Folimanka, pod Nusel. mostem - 
Trasa: Staroměstská, zoo, Podbabský pří-
voz občer. Útulna. www.galas.borec.cz

Výstava - Do 29. 4. - JAN SKORKA 
LAUKO: Z MÉHO POHLEDU JE TO 
DOBRÝ - U Zlatého kohouta, Michalská 
3 - Výstava obrazů. Nenechte si ujít. 
Více najdete na: www.guzk.cz

Divadlo - St 11. 5. ve 20 h - MALÝ 
PRINC - Divadlo Viola, Národní třída 7 - 
I dospělí byli přece dříve dětmi. Účinkují 
Daniela Kolářová, Tomáš Pavelka. Režie 
Lída Engelová. 

Koncert - So 14. 5. od 15 h - OSLAVA 
700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA 
IV. - Kostel Na Prádle, Říční 6 - Pro-
gram: Přednáška, středověká hudba - 
hraje Kvinterna... www.sar-blochova.cz

Zaimprovizujte si 
v Rock Café

Doporučujeme navštívit  
19. 4. od 19.30 h impro-
vizační show v Rock Café 
s názvem Komediomat. 
Diváci ovlivňují děj! Čeká 
vás večer plný humoru 
a překvapení. Více na: 
www.komediomat.cz

Klavíristka 
Kawamura v Praze 

V rámci festivalu I´Mo-
zart navštivte v Rudolfi nu 
23. 4. od 19.30 h koncert 
vynikající klavíristky Hi-
sako Kawamura. Více 
na: www.imozart.cz

Ze života hmyzu 
v Národním

Nenechte si ujít 21. 4. 
od 19 hodin v Národním 
divadle představení Ze 
života hmyzu bratrů 
Čapků v režii Daniela 
Špinara. V roli Tuláka se 

představí Saša Rašilov, 
dále hrají Karel Dobrý, 
Lucie Žáčková…

Přihlaste děti 
na tábor do HaFu

HaFstudio z Ostrovní 
ulice opět v létě pořádá 
příměstské tábory pro děti 
od 6 do 15 let v termínech 
15. - 19. 8. a 22. - 26. 8.
 „Děti čeká letní herecká 
dílna a výtvarná dílna 
a na závěr rodičům před-
vedou divadelní před-
stavení s pěknými deko-
racemi,“ řekla novinám 
Hanka Francová, ředitel-
ka studia. Více na www.
hafstudio.cz.

Navštivte výstavy 
U kohouta

Navštivte Galerii U ko-
houta na výstavu s ná-
zvem Mozaiky. Své vý-
tvory vystavuje do 29. 4. 
Samir Akurý.

Daniel
Špinar, 
režisér

Nenechte si ujít představení 
Smolíkovi ve Studiu Dva na 
Václavském nám. Nejbližší ter-
míny jsou např. 23. a 30. 4. 
Představení s písničkami na mo-
tivy kultovního maďarského ani-
movaného seriálu je určené pro 
diváky od sedmi do sto sedmi let.

Smolíkovi přiletěli 
do Studia Dva

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

Galasovy 
cyklojízdy

Hisako
Kawamura,  
klavíristka

Saša 
Rašilov, 
herec

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!



Ještě línější

11

Jsme tu pro vás již 10 let

 jednatel House Services

 Inzerce



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. května

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.

HARLEY
Výjimečný kocour 
- nalezenec, patřící 

dceři mé kamarádky. 
Mirka Cabiedesová 

DVA POLITICI V MUZEU: „Někdy mám pocit, že mi hoří půda 
pod nohama, ale zatím nám chytla střecha nad hlavou!"

Modré okénko
získává...

Fo
to

: A
rc

hi
v

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
novomestskenoviny.eu

Tip: čtenáři NN

MARKÉTA KYLIÁNOVÁ 
Nejstarší občanka Prahy 1

Tímto přejeme 
paní Markétě 
vše nejlepší 
k úžasným 104. 
narozeninám.

Paul Bauer, pedagog 
Karlovy univerzity 

a kvalitní běžec 
„Rád čtu o tom, 

co ještě neznám.“

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!


