
Novoměstské 
servírky

SLEČNA VĚRKA
z vinárny U sudu

 (Vodičkova 10) podává 
lahodnou Plzeň za 41 Kč 

www.usudu.cz
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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. 8 / roč. I II
15. srpna 2016

NOVOMESTSKE
NOVINY

NA VAŠÍ S
TRANĚ

inzerce

NA STOP Ě

Kapitán Korda

Fo
to

: A
rc

hi
v

OLYMPIÁDA, KTERÁ JIM ZMĚNILA ŽIVOT

Str. 
2 a 4

ČTENÁŘI 
VOLAJÍ 
O POMOC: 

"RADNICE 
JDE PROTI 
NÁM!"

OSUDOVÁ ŽENA 
LÍDY BAAROVÉ

Lída 
Baarová STR. 6 -7

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

257 531 839

Goebbels Magda



„Nezajdete na sklenič-
ku?“ „Promiňte, ale já 
sklo nerad.“

Krátký vtip

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

28 °C
SRPEN

Srpen rozhodne, 
jaká bude zima!

Počasí 

   Krátký Vtip
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Anketa Novoměstských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Na Petynce! 
Bezvadně se mi 
tam plave a je 
tam i tobogán 

a týpí. “ 

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Letní Praha 
je pro mě 

peklo! Raději 
se koupu 

za Prahou.“

„Nejraději plavu 
ve Vltavě pod 

mostem Inteli-
gence. 16° C 

ochladí.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Koupu se 
doma, plavu 
mimo Prahu 

a občas hopnu 
do Vltavy.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Ve vaně. Lidé 
s odbarvenými 
vlasy v bazénu 
riskují, že jim 

zezelenají.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: typy na 
dobře utajené 

lokality 
si nechám pro 

sebe!“ 

Kde se v Praze létě 
rádi koupete?

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

Rychlé zprávy 
ze Nového Města

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tytoPište si tytoPište si tyto

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

Číslo měsíce

350
Až 350 bez-
domovců se 
sejde denně 
U Bulhara.

Novoměstská 
kuchařka

Posílejte nám své recepty 
na adresu: redakce@

novomestskenoviny.eu

Nové Město - Jako čtenáři Novoměst-
ských novin bychom vás rádi informovali 
o provozu centra Naděje v ulici U Bul-
hara. Už 10 let trvá původně „dočasné“ 
umístění stavebních buněk na pomoc 
bezdomovcům centra Naděje. Nemáme 
nic proti pomoci lidem bez domova, ale 

situace každý den překračuje únosnou 
mez: Několikrát denně se na jediné mís-
to v centru Prahy sjíždí za jídlem 350 
bezdomovců. Radnice Prahy 1 zavírá 
před problémem oči, neřeší jej, porušuje 
vlastní předpisy. Hledáme podporu pro 
připravovanou petici.  M. Martínková

Prosba o pomoc: Bezdomovci 
U Bulhara nám ničí život

Recept poslala 
Alice Kýhosová

Chleba
ve vajíčku 
s pažitkou

Základ je široká pánev. 
Rozklepeme dvě vejce a vy-
válíme v nich dva krajíce.  
Rozpálíme olej a přidáme 
chleba nasáklý vejci. Osolí-
me a pohlídáme, aby se nic 
nepřipálilo. Převracíme chle-
ba vidličkou nebo nožem 
se střenkou, která nepálí. 
Osmažený chléb pomažeme 
hořčicí a přisypeme pažitku. 
Dobrou chuť!

   Krátký Vtip

Staré Město - Radnice 
Prahy 1 usiluje o přestav-
bu Revoluční ulice za půl 
miliardy korun. Peníze na 
ni však nemá, tak je chce 
od magistrátu. Vedle ob-
řích a nevhodných pod-

zemních garáží jde o dal-
ší megalomanský projekt 
vedení radnice Prahy 1,
které se podle průzkumů 
už příští volební období 
neudrží. Vedení magis-
trátu považuje projekt 

za nesmyslný a odkazuje 
na to, že teprve před ro-
kem proběhla rozsáhlá 
a nákladná rekonstrukce 
tramvajových kolejí. Ná-
pad přestavby je prý z díl-
ny dua Lomecký - Dvořák.

Dělají si srandu? Radnice chce 
další přestavbu Revoluční ulice

www.unetickypivovar.cz

VYHLÁŠKA
Naší snahou je nabídnout kvalitní 

čepovanou Únětickou 10° 
a znamenitý ležák Únětickou 12°. 

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

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

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

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

Víte, že…

Podchod k vysoké škole 
ekonomické (U Bulhara)

Denně před 
podchodem

Dopis 

čtenář̌e

U Milosrdných - Po-
zemky, na kterých měl 
stát kontroverzní dům 
zvaný Maršmeloun, jsou 
na prodej. Plánovanou 
stavbu domu provázela 
řada protestů a problé-
mů se schvalováním.  
Novoměstské novi-
ny se (po velkém boji) 
přiklonily na stranu in-
vestora, italského pod-
nikatele Francesca Au-
gusta Razettiho. Odpůr-
ci stavby postavili svou 
argumentaci na faleš-
ných základech: Že měl 
být dům růžový atd.

Maršmeloun 
je na prodej

Titulní strana NN, 
duben 2015
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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...
Provozovaté segwayů 

chystají na radnici žalobu. 
Odškodné se může vyšpl-
hat do desítek milionů Kč.
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ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Jiřina Š. v soutěžním 
kostýmu včely, který ušil její 

budoucí manžel Jan Jíra.

NEJLEPŠÍ VČELA 
(DÍKY KREJČÍMU JÍROVI)

Už platí zákaz segwayů, ale 
jezdí se dál: Nejsou značky

Kdy dojde na cyklisty a bruslaře?
Nové Město - Zákaz vo-
zítek segway už platí, ale 
jezdí se vesele dál. Ne-
jsou totiž vyrobené žád-
né značky, které by měly 
vymezit jejich pohyb. 
Strážnící nemohou ani 
udělit pokutu. Za značky 
odpovídá Technická sprá-
va komunikací, která však 
nedostala od radnice po-
kyn na jejich výrobu.
K zákazu provozu segwayů
se radnice rozhodla na 
žádost občanů, aniž by 
hledala jiné řešení. Nyní 
se houpe Damoklův meč 
zákazu také nad cyklisty, 
bruslaři, skateboardisty 
a ostatními „dopravními 
prostředky“.
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na Jiráskově mostě

Foto
čtenář̌e
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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: Před Národním divadlem jezdila pětka. Na místě Nové scény stávaly tzv. Chourovy domy (tři).

Národní třída (pohled na Novou scénu)
1981 Dnes
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Vy se ptáte, 
my to víme

Otázka: Stále častěji se setkávám 
s názorem, že radnice Prahy 1 
nekomunikuje s novináři, ani ob-
čany, a to ani elektronicky. Chtěla 
jsem poslat dotaz o dalším osudu 
stánků na Václavském náměstí - 
a zaviroval se mi počítač. Jakou 
máte zkušenost vy, jako nejoblíbe-
nější místní periodikum?            

Radka Nechvátalová
Odpověď: Stejnou. Mluvčí rad-
nice nereaguje, volali nám i z Li-
dových novin a Blesku. Pokusili 
jsme se tedy připojit přes e-poda-
telnu a také se nám zaviroval po-
čítač. Takže... Snad se to zlepší...

Radnice Prahy 1
 mi zavirovala 

počítač

Zóna 
posupného 
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 A

rc
hi

v

&Vítěz Poražený

MÍST
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Reakce jednatele pana T. Ságla

Proč pronajímá vedení 
radnice Prahy 1 část ná-
městí  Republiky zadarmo, 
když má cenu více než mili-
on ročně? Co za tím je? 
Novoměstské noviny upozorni-
ly v minulém čísle (7/2016), že 
radnice zdarma pronajímá pro-
story fi rmě Delicato  Centrum. 
Firma provozuje trhy na něko-
lika místech v centru, například 
na náměstí Na Kampě.  
Firma Delicato pak prostor na 
náměstí Republiky pronajímá 
dál - trhovcům, mimo jiné za 
účelem zisku. Na jiných mís-
tech přitom pronajímatel platí, 
jak se říká, jako mourovatý.

Jednatel fi rmy Delicato Cen-
trum Tomáš Ságl napsal NN 
v reakci na článek:

„V minulém čísle jsme narazili 
na článek o Farmářských tr-
zích, které máme tu čest něko-
lik let zajišťovat. Vybírané ná-
jemné od trhovců patří v Praze 

k těm nejlevnějším. Při podání 
podnětů pisatelé opomněli 
na nemalé náklady spojené 
s provozem trhů, mezi které 
patří zejména: Nákup stánků 
a inventáře, údržba a pravi-
delné opravy, stavba trhů a de-
montáž každý týden, nákup 
kompletní certifi kované elekt-
roinstalace v řádech statisíců 
korun, údržba elektroinstalace 

a odborný denní dozor, úhra-
da spotřeby elektrické energie 
za všechna prodejní místa, 
úhrada odvozu odpadů, za-
jištění odpovídajících toalet 
a umývárny, marketing, ná-
klady s denním dozorem, den-
ní a týdenní úklid trhu, nákla-
dy s pořádáním programové 
náplně, zajištění security."
NN panu Ságlovi poslaly dotaz, 
zda se tedy vůbec provozování 
trhů vyplatí,é a čím přesvědčil 
vedení radnice, aby jeho fi rma 
dostala prostor zdarma.
Na stejné téma jsme se zeptali 
i mluvčí vedení radnice Blaž-
kové, ta nereaguje. Zeptat se jí 
můžete i sami, má e-mail:
veronika.blazkova@praha1.
cz. Pak nám dejte vědět. 

Děkujeme.

Napište nám své smělé 
postřehy: redakce

@novomestskenoviny.eu

PRAŽSKÝ 
CHODEC

Trhy zadarmo na 
náměstí Republiky

Psycholog 
strážníků

Zachránil život 
muži z Karlo-
va mostu při 

pokusu o skok 
do vody a plavbu 
do Ria, když mu 
nabídl cigaretu.

Filip Dvořák
(ODS, člen 

pražské Hospo-
dářské komory)

Přestavba 
Revoluční ulice 
je výhodná pro 
stavební fi rmy, 
ne pro občany.  

Zdarma?

Zdarma?

Zdarma?

Otazníky nad trhy 
na náměstí Republiky
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Víte, že...
Vzdušnou čarou je to 

z Prahy do Ria 9 896 km. 
Po vodě asi 14 000 km.

telefon inzerce: 777 556 578 redakce@novomeStSkenoviny.eu
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Y

inzerce

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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

O CENY

   Posílám obrázek 
mého vnuka, který 

namaloval Karlův most 
zpaměti po naučné 

procházce. Jmenuje 
se Jakub Šrédl 

a maloval ho 
v 6 letech a 9 měsících. 
Má malování i modelo-

vání velice rád. 
Obrázek posílá 

a zdraví babička, 
Marie Šrédlová

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.

CHTĚL ODPLAVAT DO RIA, 
ŽE PRÝ MÁME MÁLO MEDAILÍ

Staré Město - Zul si 
boty a posadil se za kříž 
Krista (sousoší Kalvárie) 
na Karlově mostě. Chys-
tal se na dlouhou cestu - 
a tak se, i když byl srpen, 
vybavil bundou a dlouhý-
mi kalhotami. Na hlavě 
neměl plaveckou čepici 
(která je na olympiádě 
z bezpečnostních důvodů 
povinná), ale čepici ple-
tenou.
Jeho cíl byl jasný: Dopla-
vat do brazilského Ria 
a pomodlit se u tamní 
sochy Krista, který stojí 
nad městem, abychom 
měli více medailí. 

Podle jeho slov šlo o sym-
bolický čin, protože čeští 
plavci (a natož skokani do
vody) nevylovili z tam-
ních bazénů ani ň. 
Přivolaní strážníci po-
zvali psychologa, který 
muže - dálkoplavce pře-
svědčil, že mnohem lep-
ší nápad je slézt, nazout 
boty a „dát si cigáro“.
„Plavce“ (39) pak odvezla 
záchranka na psychiatrii.
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NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Fo
to

: P
ol

ic
ie

 Č
R

Sousoší 
Kalvárie, 
nejznámější 
socha 
na Karlově 
mostě

„Medaile 
nejsou 
všechno, 
chlapče.“

Hladina se 
leskla, Vltava 
plynula v dál 

a s ní i naděje 
na olympijské 

zlato... 

Ježíš 
v Riu

Konec dobrý, 
všechno dobré

Čeští plavci 
nevylovili 

v Riu ani ň

Drama na Karlově mostě se 
šťastným koncem ● Chlapče, 
medaile nejsou všechno

Strážník

Odhodlaná 
noha
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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

„Ta ženská musí pryč,“ řekla paní Magda, když jí manžel dával vale
OLYMPIJSKÝ OHEŇ ZAŽEHL VÁŠEŇ
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Olympiáda míchá osudy nejen spor-
tovců. Na zahradní party k zakončení 
her v Berlíně 1936 se Lída Baarová 
poprvé setkala s Goebbelsem. Na ve-
čírek však přišla s tehdejším idolem, 
hercem Gustavem Fröhlichem.

Lída Baarová, její tehdejší partner 
herec Gustav Fröhlich a smějící se 
Goebbels (zcela vpravo) na snímku 
z roku 1937. Baarová udržovala 
poměr s oběma muži. Fešák Fröhlich 
hrál také o svoji kariéru.

Co by se stalo, kdyby 
Goebbels utekl s Lídou

Hitler chtěl poslal Goeb-
belse do Japonska jako 
velvyslance - pokud se 
rozhodne opustit Magdu. 

Byl by tím zachráněn 
život Goebbelsových dětí 
(celkem šest otráveno 
matkou).

LÍDA a Goebbels 
spolu strávili noc na 
Goebbelsově jachtě 
v roce 1936. To už 
znal českou herečku
i Hitler. Pozval ji dva-
krát na kávu, ale pak ji 
hodil přes palubu.

Kariéra Lídy Baarové 
směřovala do závratných 
výšin. Točila několik fi l-
mů ročně, ozýval se Holly-
wood. Goebbels si všiml 
Baarové při natáčení fi l-
mu Barkarola v roce 1935. 
Po setkání na olympij-
ském večírku  Goebbels 
Baarové telefonoval, se-
tkávali se spolu na čaji.  
„Byl okouzlující," vzpo-
mínala Lída."
Záhy pozval Goebbels 
Lídu a jejího partnera 
herce Gustava Fröhlicha 
na jachtu. Ten pak byl 
náhle odvolán do studia. 
Baarová zůstala. 
Pak se objevovala Lída po 
Goebbelsově boku jako 
jeho neofi ciální milenka. 
Goebbelsova žena Magda, 
s níž měl šest dětí, přišla 
začátkem roku 1938 za 

Lídou s nabídkou, že by 
mohli žít ve třech. Baaro-
vá odmítla, a tak šla Mag-
da za Hitlerem. Ten se po-
stavil na Magdinu stranu.
Baarová musela okamžitě 
opustit Německo a vrátila 
se do Čech. 
Goebbels si Hitlerovu 
přízeň rychle získal zpět, 
když 9. listopadu 1938 
zinscenoval v Mnichově 
tzv. Křišťálovou noc, děsi-
vý pogrom na židy.

Duchovní cesta 
nacistky Magdy
Od 6 do 13 let v kláš-
teře. Od 14 do 19 let 
buddhistka. Od svatby 
ve 20 letech katolička. 
Od 27 do 28 let poměr se 
sionistou. Od 29 do 44 let 
nacistka. 

Z rodinného 

alba

Baarová

Goebbels Magda

Hitler a Goebbels 
na olympiádě v Berlíně 1936

V poslední době se užívá 
název „pražská kavárna“, 
jako místo podivných inte-
lektuálů, kteří nemají nic 
společného s ostatními, 
běžnými lidmi. „Pražská 
kavárna“ - už v Goebbelso-
vě hantýrce tomu bylo prá-
vě tak. Velkoměsta se svými 

kavárnami jako by soustře-
ďovaly víc vzdělaných lidí 
než na venkově. V Anglii 
to bylo při posledních ple-
biscitech, lid se rozdělil na 
velká města a venkov. Co 
proti tomu dělat? Na ven-
kově v krčmě je jen pár no-
toriků, kteří připomínají, že 

dávno bylo, už když hráli 
v neděli odpoledne staros-
ta, učitel, rychtář a farář 
mariáš. Což je na venko-
vě lidí, co přemýšlí a jsou 
vzdělaní, míň? Musíte je 
jen hledat. Na venkově jsou 
spolky: krajinářské, na ob-
novu starých památek, eko-

logické a v pohraničí spolek 
na smíření, turistika, obno-
va tradic atd. Na venkově je 
dost inteligentních lidí. To 
stojí za naši podporu. Zlaté 
časy nám furt unikají. To 
je vina moderní doby nebo 
Evropské unie nebo politi-
ků? Není chyba také v nás?

Město a venkov: Kdo přemýšlí míň?
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

„Ta ženská musí pryč,“ řekla paní Magda, když jí manžel dával vale
OLYMPIJSKÝ OHEŇ ZAŽEHL VÁŠEŇ

Magda měla s Goebbelsem šest dětí. Všechny se jmenovaly od H jako Hitler. Helga (*1932), Hilda (*1934), 
Helmut (*1935), Holde (*1937), Hedda (*1938), Heide (*1940). Magda je všechny otrávila ve stejný den: 1. května 
1945 v bunkru pod Berlínem. Magda si pak vzala jed, Goebbels se zastřelil.

Heide
† 5

Helmut 
† 10

Hedda
† 7

Holde 
† 8

Hilda 
† 11

Helga 
† 13

Modrooký 
dozorZ rodinného 

alba

Kalendárium 
Nového Města

Libuše 
Moníková

SPISOVATELKA

Cyril 
Bouda

ILUSTRÁTOR

SRPEN

● Čestmír Řanda 
*5. 12. 1923 Rokycany 
†31. 8. 1986 Praha
Herec, režisér a dabér. 
Národní divadlo.

● František Salzer 
*30. 8. 1902 Sušice 
†23. 12. 1974 Praha
Režisér, fi latelista. 

● Libuše Moníková 
*30. 8. 1945 Praha 
†12. 1. 1998 Berlín
Česká německy píšící spi-
sovatelka. Jejím vzorem 
byl Franz Kafka.

● Jiří Šust 
*29. 8. 1919 Praha 
†30. 4. 1995 Praha
Dvorní skladatel režiséra 
Jiřího Menzela (Ostře 
sledované vlaky). 

● Ladislav Novák 
*5. 4. 1872 Praha 
†29. 8. 1946 Praha 
Politik, libretista.
 
● Cyril Bouda 
*14. 11. 1901 Kladno 
†29. 8. 1984 Praha
Geniální malíř a ilustrátor 
nejen knih o pražských 
skvostech. Jeho kmotrem 
byl Mikoláš Aleš. 

František 
Salzer

FILATELISTA

Čestmír 
Řanda
HEREC

Příběh pošťačky (1)

„Odneste mi, prosím, tohle psaníčko 
dle adresy, ale prosím, diskrétně!“

Slečně Vyplatilové? To je moje kamarádka! 
Zve ji do parku v 7 hodin...

Ta koketa, teď jí to zkazím!
Pokračování příště

Co rok,to dítě. 
To nemůže být 

náhoda.

Magda 
† 44

Joseph
† 47
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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.

Fo
to

: J
iří

 K
uč

er
a

Naše akce
Nově Malé Toulky pro zasloužilé Ná-
padníky (co mají nápady a sami vedou 
Toulky) Hradem, Orlojem, Museem 
Kampa, Náprstkovým... Týnským chrá-
mem: Výstup na věž, astronom Tycho 
Brahe (Händl, Hejma), v září Toulky ne-
budou, na říjen se právě připravují.

POŘÁDÁME:

● Úterý 20. 9.
IV.  PROSTŘENÝ STŮL 
na Betlémském náměstí. 
V rámci V. Betlémského 
Open Air Festivalu - Bet-
lémská kulturní noc.

● Úterý 15. 11., 18. 18 h 
Učená toulka vsedě: 
Poslední banquet Karla 
IV. v Muzeu Karlova 
mostu (Post Martinské 
setkání).

PODPORUJEME:

● Sobota 17.  9. 
Zažít město jinak 
na Praze 1.

● Sobota 24. 9. 
VIII. Malostranské vino-
braní - Dozvuky Horňác-
kých slavností, Kampa.

● Sobota 1. 10., od 10 h 
Poupění HaFu - Přehlíd-
ka dětských divadelních, 
hudebních a tanečních 
souborů, park Kampa.

● Sobota 12. 11. 
Malostranský balkánský 
candrbál (SOPMSH), 
Malostranská beseda. 

DOPORUČUJEME:

Akce Ars Metropolis: 
● Středa 14. 9., Pražský 
orloj, Ing. M. Klikar, 
Domeček na Kampě.

Spolek KampaNula 
a volné hudební seskupe-
ní Muzikanti z Kampy
uspořádali své první vý-
jezdní zasedání, čímž za-
ložili novou tradici. Jeli 
do osady Miličín, tábora 
Old Skautu, kde se bra-
třili s místním spolkem 
hasičů. Táborová osada 
Miličín, jejímž hlavním 
hybatelem je spoluzakla-
datel KamapNuly Petr 
Hejma, je v malebné kra-
jině uprostřed lesů a ryb-
níků, na rozhraní střed-
ních a jižních Čech pod 
tajemnou horou Grybla.

KampaNula na výjezdním zasedání 
 v krásném Miličíně s místními hasiči

Hraní 
na terase

Chajda 
s totemem

Petr Hejma 
v kuchyni

Hraní 
pod kůží

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

Novoměstské noviny 
ČERVENEC 2016

Posílejte básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.

Dopis
Velká 

pochvala! 
Tyhle noviny 
jsou unikát!

Vážená redakce, 
už jsem vám chtěl napsat 
dlouho, ale dostal jsem 
se k tomu až teď. Tyhle 
noviny jsou zcela úžasné 
a výjimečné, a to nejen 
v měřítku Prahy.
Jste jediné noviny širo-
ko daleko, které (soudě 
podle obsahu a inzerá-
tů) nejsou nijak závislé 
na penězích z radnice. 
A protože jsou zdarma, 
smekám. Jsou to jediné 
opravdu nezávislé novi-
ny. Všechna ostatní pe-
riodika, která najdu ve 
schránce, jsou plná člán-
ků tom, jak je radnice 
bezva, ale všichni víme, 
že je opak pravdou a že 
každý hrabe, co mu síly 
stačí, protože ví, že dlou-
ho už u koryta nebude.
Dlouhá léta jsem praco-
val jako novinář - napří-
klad v Lidové demokra-
cii, tak dobře vím, o čem 
je tady řeč.

J. Hruška

Glosa

Kočár a trpaslíci
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

každého. Aby si všich-
ni nemuseli při „nej-
krásnějším“ pohledu 
na svět natřásat své 
hýžďové svalstvo, byl 
mimo jiné vynalezen 
kočár. 
Je naprosto logické, že 
v tak krásném městě jako 
je Praha jezdí pár kočárů, 
takzvaně vyhlídkových. 
Proti Vídni je jich skuteč-
ně minimum, ale na cen-

trum Prahy to stačí. Zvuk 
dřevěných kol, klapot 
kopyt, k tomu roman-
tická vůně (pro někoho 
puch) koní, vzbuzujících 
soucit. Když na to někdo 
má, tak ať si naší krásnou 
Prahu klidně prohlídne 
z kočáru. 
Před několika dny jsem 
takový kočár míjel u Sta-
roměstského náměstí. 
Koně klapali celkem sviž-

ně, pan kočí se také na 
kozlíku udržel a v červe-
ném plyši si hověly dvě 
mladé dívky. Podle ceny 
jízdného, evidentně mo-
vité. 
Vše bylo, jak má být. 
Víte, co ale bylo strašný? 
Těm slečnám byla okolní 
Praha úplně ukradená. 
Ony seděly a stále jen 
zíraly do svých mobilů, 
které držely před sebou. 

Původně jsem myslel, že 
se fotí, ale to ne. Ony přes 
své telefony hledaly něja-
ké virtuální trpaslíky. Prý 
se jedná o celosvětový 
hit. Hleděl jsem za nimi, 
než zajely za roh. 
Podle jejich postoje, 
trpaslíci stále nikde. 
Tak jsem docela rád, 
že už mi je tolik, kolik 
mi je.

NN srpen 2016

Nejkrásnější pohled 
je z hřbetu koně. To je 
sice hezké, ale ne pro 



KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Víte, proč je celkem málo fotek s Chuckem? 
Chuck vždy stiskne spoušť rychleji, než fotograf.

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

TAJENKU (heslo) zavolejte Monice na telefonní číslo 
777 556 578 nebo napište na adresu redakce@
novomestskenoviny.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

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Smrt: „Za 7 dní zemřeš.” Odpověď z telefonu: „Haló, 
tady Chuk Norris.” Smrt: „Pardón, špatné číslo.”

Vladimír 
Mišík, 

zpěvák

Oblíbené Divadélko Romaneto 
odehrálo pro mateřské školy Pra-
hy 1 s prázdninovým provozem 
představení Námořnická pohádka 
z Kampy přímo na Staroměstském 
náměstí. Námořník Kapitán Korda 
s plavčicí Jarkou Legrandou děti 
nadchli. Děkujeme!

Divadélko Romaneto hrálo 
pro děti na Staromáku

Hanka 
Francová, 
HaFstudio

Xavier
Baumaxa, 

zpěvák

Na Střeláku 
to žije 

Střelecký ostrov přivítá 
další zajímavé umělce. 
Např. 31. 8. hrají Bacily 
a 1. 9. potěší Čechomor, 
8. 9. si užijete koncert 
Xaviera Baumaxy 
a  13. 9. Vladimíra Mi-
šíka. www.letnak.cz

Baletní závrať 
na Nové scéně

Navštivte baletní před-
stavení Vertigo na Nové 
scéně Národního diva-
dla. Umělecká závrať tří 
evropských tvůrců vás 
nemine 27. 8. a 10. 9.

Přihlaste děti 
na tábor do HaFu

HaFstudio z Ostrovní  
pořádá příměstské tábo-
ry pro děti od 6 do 15 let 
v termínech 15. - 19. 8. 
a 22. - 26. 8. „Děti čeká 
letní herecká dílna a vý-
tvarná dílna,“ řekla no-

vinám Hanka Francová, 
ředitelka studia. www.
hafstudio.cz

V září zažijte 
město jinak

Zapojte se 17. 9. na Malo-
stranském nám. do akce 
Zažít město jinak. Těšte 
se na sousedské setkání, 
hudbu R. Jíši, Bajkazyl, 
bazar oblečení, knih, 
akce pro děti. Pro více 
info pište: jacques.kate-
rina@gmail.com

Poupění - Strýt*tyjátr 
bude v říjnu

HaF spolek pořádá 
1. října od 11 do 19 ho-
din na Kampě oblíbenou 
přehlídku divadelních, 
tanečních a hudebních 
dětských souborů, bu-
dou vystupovat i senioři. 
Těšte se také na mezige-
nerační soutěže. Soutěží 
senioři, vnoučátka jim 
pomáhají.

K

Kulturní nást ěnka    
SRPEN - ZÁŘÍ

Děti - 15. - 19. 8., 22. - 26. 8. - PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR - HaFstudio, Os-
trovní 16 - Pro děti od 6 do 15 let bezva 
herecká a výtvarná dílna. Přihlaste se 
včas. Přihlášky na: www.hafstudio.cz

Koncert - Čt 25. 8. v 15 h a 19.30 h  - 
STO ZVÍŘAT - Střelecký ostrov, Velká 
scéna - Odpoledne koncert pro děti a ve-
čer koncert pro velké děti. Děti do 3 let 
zdarma. Více na: www.letnak.cz

Výstava - Do 28. 8. - SKUPINOVÁ 
VÝSTAVA LÉTO 2016 - U Zlatého 
kohouta, Michalská 3 - Obrazy, šper-
ky, keramika, sklo. Arazimová, Kadlec, 
Srna, Anděl… www.guzk.cz

Divadlo - Ne 4. 9. a po 26. 9. v 19 h 
- THE TAP TAP: NEFŇUKA - Národ-
ní divadlo, Nová scéna - Dobrodružství 
Kristla Špána. V představení jsou maxi-
málně zapojeni umělci s handicapy.

Akce - So 17. 9. 14 - 22 h - ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK - Malostranském nám. 
- Sousedské setkání na parkovišti bez 
aut. Hudba R. Jíši, Bajkazyl, bazar ob-
lečení, knih, akce pro děti... Zapojte se. 

Výstava - Do 31. 12. 2016 - SOU-
ČASNÝ ŽIVOT NA NOVÉ GUINEJI 
- Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 
1 - Výstava fotografi í na nádvoří Náprst-
kova muzea. www.nm.cz
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Koutek pro chytré hlavy

Božena Němcová: Babička (22.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Dceru svoji by byla ba-
bička již skoro ani nepo-
znala; viděla ji vždycky 
před sebou co veselé sel-
ské děvče, a tu shledala 
se s paní málomluvnou, 
více vážné povahy, v pan-

ských šatech, panského 
mravu! To nebyla její 
Terezka! - Babička viděla 
také hned, že ta domác-
nost dceřina jest zcela 
jinaká než ta, na kterou 
ona posud byla navykla. 
První dni byla radostí 
a překvapením jako omá-
mena, ale...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla

Fo
to

: A
rc

hi
v 

SN

Otázka: Víte, jaké číslo má 
dům v Ječné ulici na Novém 
městě, kde začala psát Božena 
Němcová Babičku? 
Nápověda: Zhruba v půlce

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: V kruhovém záhoně asi 
16 m od sousoší sv. Václava na Vá-
clavském náměstí.
Správně: Bohuslav Hofman

Veselé selské děvče: Proměna

inzerceinzerceinzerce

STRUČNÁ TIRÁŽ
Novoměstské noviny 

 srpen 2016 / III. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
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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[ [

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

Slavné ženy
První Barunka v Babičce

Nataša Tanská 

Nataša Tanská (1929 - 
2014). Dědeček byl profe-
sorem hudby a malé Nata-
še se velmi věnoval. Nové 
Město znala dokonale. Při 
letní návštěvě koupaliště 
ji oslovil režisér František 
Čáp (1913 – 1972) a záhy 

přišlo pozvání na zkoušky 
poetického fi lmu Babič-
ka (1940). Nataše se spl-
nil sen. Až do smrti byla 
spjata s postavou krásné 
Barunky. Její začínající 
kariéru však poznamena-
lo vážné onemocnění.

Terezie 
Brzková, 
babička

Nataša 
Tanská 

roku 2010
Herectví jí bylo 
Sultánem i Tyrlem

František 
Čáp, 

režisér

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
ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.

MUDr. Jiří Kučera doporučuje

Čchi Kung, vnitřní Kung Fu, jako součást Strategie Dlou-
hověkosti, věčného mládí, krásy, odolnosti, výkonnosti, 
pro mladé i staré, ženy i muže. Cvičení císařů, umělců, 
válečníků i největších mudrců a myslitelů všech dob, stej-
ně jako prostého lidu. ● To, co Vás uzdravuje, je Váš imu-
nitní systém. Naučíme Vás jej aktivovat pradávnými tech-
nikami s tisíciletou zkušeností a referencí prospěšnosti.

Objednejte se na tel. č. 733 403 400 nebo 733 406 909 
nebo e-mail: fi losofvpohybu@seznam.cz, 

www.fi losofvpohybu-cz.webnode.cz

ENERGETICKÁ  
CVIČENÍ
V PARKU 

NA KAMPĚ
v srpnu každé úterý a čtvrtek od 18 h

(60 nebo 90 minut) 

pro dlouhověkost, odolnost, výkonnost

POJĎME SE POHNOUT DÁL!

Kde: Cvičíme pod Lípou vedle Platanu u Werichovy vily, 
event. na Malé Kampě, v Nosticově zahradě, u Čertovky 
nebo pod Jinanem ● Za deště volejte, budeme v  Komu-
nitním centru Kampa, nebo v  Salle, možná pod Mostem 
Karlovým u Vokýnka, event. v Klubu Šatlava v Saské 2.



Příští číslo vyjde
15. září

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

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

Martina Valterová
Sládková v pivovaru 

Monopol
„Novoměstské noviny jsou 
stejně lahodné jako pivo, 

které vařím!“

LADY
Je jí právě rok. Snímek 

poslal Jan Poledník

PODZIMNÍ NÁMLUVY.  On: "K nohám vám padám, jak podzimní listí, pro vás 
a pro září, kéž září prozáří vaše srdce chmurné..." Ona: "Naviděnou v urně." 

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

na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

Tip: Vděční čtenáři NN

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 Coff ee 
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.

ROMAN KORDA
divadélko Romaneto

Za to, že pře-
konal blokládu 
záda a je 
servírkám 
na stopě.


