
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. 1 / roč. V
15. ledna 2018

NOVOMESTSKE
NOVINY

P.F. 
2018

Novoměstské 
servírky

SVIŽNÁ LENKA 
z restaurace Plzeňka 

(Truhlářská 23) podává lahodný 
Staropramen 0,5 l za 32 Kč.
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NA STOP Ě

Kapitán Korda

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

inzerce

Více čtěte na straně 2
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Nemocnice 
Na Františku

VÁLKA 
O NEMOCNICI

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY Čtěte na str. 2, 3, 5 a 9

KOHO VOLÍ 
ZA PREZIDENTA 

REPUBLIKY 
NOVÉ MĚSTO?

PRVNÍ PADLÍ, 
PRO A PROTI

Unikátní vhled do statistik

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

257 531 839
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Anketa Novoměstských novin

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

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Tyto noviny vycházejí 
na území Nového Města, 

tedy  ZDE

NOVÉ 
MĚSTO

25 918 obyvatel

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

OBĚD 
POD 100 KČ

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Jednou větou

RESTAURACE 
KOTLETA
Truhlářská 4

Poctivá gulá-
šová polévka 
s bramborem

 79 Kč

STRUČNÉ ZPRÁVY 
Z NOVÉHO MĚSTA 
STRUČNÉ ZPRÁVY STRUČNÉ ZPRÁVY 

„Věta, kterou jsem zaslechl:

Počasí 

LEDEN
Lednové počasí 

je únorová radost

2 °C

Co nového byste chtěli 
zažít v novém roce?

VÁLKA O NEMOCNICI NA FRANTIŠKU: 
REFERENDUM, NEBO REVOLUCE?
Zdánlivě složitý osud 
budoucnosti Nemoc-
nice Na Františku je 
vcelku jednoduchý. 
Nemocnice je ekonomic-
ky svěřena Praze 1 a ta na 
ni doplácí ročně padesát 
milionů korun, přitom se 
tam léčí asi jen dvacet pro-
cent občanů z Prahy 1.
Ostatní jsou z jiných částí 
Prahy, nejvíce z Prahy 7, 
jejíž vedení se na pokrytí 
této obří ztráty nepodílí 
a ani podílet v budouc-
nosti nechce.
Pod heslem „řádní hospo-
dáři“ přišli představitelé 
vedení radnice s nápadem 
ztrátu nemocnice snížit 
převedením zdravotní pé-
če do soukromých ru-
kou, aby tím, jak radní 

tvrdí, snížili každoroční 
výši ztráty nemocnice. 
Což vzhledem tomu, jak 
vypadá návrh smlouvy, 
není vůbec do budoucna 
jisté.  Jenže, takzvaní řád-
ní hospodáři tak trochu 
zapomněli na občanskou 
paměť. 
Že to byli právě oni, kteří 
odsouhlasili zrušení lu-
krativního provozu labo-
ratoře i výhodné propo-
jení polikliniky Palackého 
s nemocnicí. 
Jak si mají občané vy-
světlit zprávy od perso-
nálu nemocnice, že se již 
mnoho let cíleně utlumu-
je provoz nemocnice, aby 
se mohla jednou výhodně 
předat do soukromých ru-
kou. Jako by nám to ozna-
čení „řádný hospodář“ 
nějak bledlo.  V takovém 

Nové Město - První 
kolo prezidentských vo-
leb (12. - 13. 1. 2018) by 
podle výsledků na No-
vém Městě vyhrál Jiří 
Drahoš a současný pre-
zident Miloš Zeman by 
skončil až třetí. Podobný 

výsledek je na území celé 
Prahy 1. Volební účast 
byla v Praze 1 nadprů-
měrná - skoro 65 %, když 
přišlo k urnám 14 tisíc 
voličů.
Druhé kolo bude 26. - 27. 
ledna (pátek a sobota).

KOHO BY ZVOLILO ZA 
PREZIDENTA NOVÉ 
MĚSTO? (1. KOLO) Petr Burgr, KDU / ČSL

PRVNÍ PADLÍ, PRO  A PROTI A O CO TU VLASTNĚ JDE

Jiří 
Drahoš 

Pavel 
Fischer

Miloš
Zeman

38
%

16
%

15
%

Kdo chce 
kam, pomozme 
mu tam.

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Nového prezi-
denta. Čestné-
ho, poctivého, 

slušného 
a moudrého.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

„Poznat nějakou 
zemi mimo 

Evropu, 
ideálně 

exotickou.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Nechci se rou-
hat, ale říkám, 
že chci zažít to, 

co si 
zasloužím.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: 
Všechno. 
Jen ne ty 

špatné věci!“

„Dobrodružství, 
hrát a zpívat na 
velkém koncertě 

a zahrát si 
v muzikálu.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Naši krásnou 
Prahu 1 bez 

neukázněných 
turistů.“
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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

Malý oznamovatel
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1918

Místní mistryně v předstírání 
migrény Liběna Bartončíková 

při své slavné produkci, 
po níž ji opustil snoubenec.

MISS MIGRÉNA

Nemocnice 
Na Františku

VÁLKA O NEMOCNICI NA FRANTIŠKU: 
REFERENDUM, NEBO REVOLUCE?

případě se snaze magist-
rátu nelze divit, když chce 
nemocnici převzít pod 
svá křídla hospodaření. 
Vlastně pak můžou být 
všichni spokojeni. 
Vedení Prahy 1 se zbaví 
nespravedlivé finanční 
zátěže, kterou doplácí za 
zdraví občanů, co tady 
nebydlí, vedení Prahy 7 
zase pocitu viny, že za 
zdraví jejich občanů platí 
někdo jiný. 
Jediný, kdo není z daného 
vývoje spokojený, jsou ti, 
co jdou na ruku soukro-
mým klinikám.  
Je dobré připomenout, 
kdo za současnou situa-
cí v Praze 1 stojí. Jsou to 
především zástupci ČSSD 
(mají nemocnici přímo 
v gesci dlouhodobě), dále 
TOP 09 a ODS.

PRVNÍ PADLÍ, PRO  A PROTI A O CO TU VLASTNĚ JDE

VELCÍ HRÁČI. O provozování Nemocnice Na Františku projevují zá-
jem nejméně čtyři firmy, jejichž zástupci ze zúčastnili prohlídky objektu. Jde 
o společnosti Penta Hospitals (Novoměstské noviny informovaly), Priva-
med (za níž stojí ODS), AGEL (miliardář Chrenek) a EUC (Jan Blaško, 
PPF). Ve hře je zřejmě i firma Hartenberg (premiér Babiš, který patří mezi 
vládce české reprodukční medicíny), dále J&T a Multiscan (řecký majitel). 

Velín

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz

JAROSLAV 
VOŽNIAK
Do 4. 3. 2018 
Výstava dosud méně pre-
zentovaného autora, jed-
noho z členů umělecké 
skupiny Šmidrové, který 
svým postsurrealistickým 
přístupem a jistou formou 
nadsázky patří k před-
ním tvůrcům normali-
zace. Výstava představí 
hlavní tvůrčí etapy autora, 
značná pozornost však 
bude věnována přede-
vším 60. letům, kdy Vož-
niak vytvořil sérii pop-ar-

tových ikon, vztahujících 
se k byzantským před-
lohám, kdy místo sva-
tých mučednic znázornil 
dobové ikony tehdejší 
popkultury. Kurátorky 
výstavy: Petra Patlej-
chová a Helena Musi-
lová.

JITKA SVOBODOVÁ: 
VENKU A UVNITŘ
Do 11. 3. 2018 
Práce jedné z nejvýraz-
nějších českých výtvar-
nic, která se dlouhodobě 
věnuje médiu kresby.

DALŠÍ PROGRAM
20. 1. Surrealistická rodin-
ná dílna. Rezervace nut-
ná. V 16 h
23. 1. Surrealistický večer 
k výstavě Muž s hořící 
hřívou! Rezervace nutná.      
V 18.30 h
8. 2. Komentovaná kurá-
torská prohlídka výstavy 
J. Vožniak. Cena vstupen-
ky + 20 Kč za výklad. Re-
zervace nutná. V 18.30 h
20. 2. Večer Vožniak: pro-
gram pro dospělé. Cena 150 
Kč / 90 Kč studenti a senioři. 
Rezervace nutná. V 18.30 h

Výstava věnovaná dílu a osobnosti Emila Filly a autorům, 
kteří tvořili v počátečních letech surrealismu, mj. Emil Filla, 
František Janoušek, Rudolf Krajc, Vincenc Makovský, Fran-
tišek Muzika, Jindřich Štyrský, Karel Teige, Toyen, František 
Vobecký, Alois Wachsman. Kurátor výstavy: Dr. Karel Srp.

MUŽ S HOŘÍCÍ HŘÍVOU!
EMIL FILLA A SURREALISMUS 
1931 - 1939

Emil Filla, Žena v křesle, 1936, olej, 
plátno, 75 × 63 cm, 

Galerie výtvarného umění v Chebu

Do 11. 2. 2018Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

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 89 Kč
• Točený Staropramen 10° 0,5 l za 27 Kč 
• Točený Staropramen černý 11° 0,5 l za 29 Kč

• Velký výběr minutkových jídel
• Vynikající marinovaná žebra a pečené 
vepřové koleno

www.pivniceurotundy.cz
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&Vítěz Poražený

REDAKCE Novoměstských 
novin se dostavila k urně 

v plném počtu. Zleva Monika 
(autorka této fotografie), Ondřej, 
Anička a pes Denisa (mimo zá-

běr). Prezidenta volili s rozvahou 
a každý někoho jiného.

Jak jsme
byli volit 

prezidenta

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@novomestskenoviny.eu
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A zatím, na druhé straně řeky...

JAK NA MALÉ STRANĚ 
SLAVILI VÁNOCE
TO BYLA KRÁSA! Na 
Štědrý den přišlo na 
Kampu několik tisíc 
lidí, což je dost. 
Zazpívaly se koledy pod 
Karlovým mostem pod tak-
tovkou úžasné Hany Fran-
cové z HaFstudia a pak si 
občané zapěli na náplavce 
u Bruncvíka. 
Setkání uspořádal pan 
Petr Hejma, zakladatel 
spolku KampaNula, zpíva-
lo se a rozdávalo zdarma 

svařené víno (80 litrů!). 
„Mám z toho opravdu 
velkou radost,“ řekl Novo-
městským novinám Petr 
Hejma, který je štědrým, 
leč rozvážným mecená-
šem mnoha malostran-
ských akcí.

BYLA TO 
VÝZVA!

ADRIANA 
KRNÁČOVÁ

(Primátorka 
Prahy)

Za to, že se 
angažuje, aby 
Nemocnice Na 
Františku zůsta-

la městu.

DANIEL 
HODEK

(Radní Prahy 1, 
ČSSD)

Palec dolů 
za zpackaný 
dohled nad 
Nemocnicí 

Na Františku.

Na náplavce 
pod Bruncvíkem 
Muzikanti z Kampy

Víte, že...
Mnohé vánoční koledy, 
které si dodnes tak rádi 

zpíváme, pocházejí 
až ze 13. století

Petr Hejma rozdává 
svařák zdarma a rád

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Obchodní komplex Quadrio je nejdražší realitní stavbou v ČR. Stál 3,3 miliardy Kč.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@novomestskenoviny.eu  

Komplex Quadrio (roh Spálené a Purkyňovy)
Kde to je2013 Dnes
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Miloš, 
nebo Drahoš?
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NOVÁ SPOLEČENSKÁ HRA
MÍST

NÍ 

PŘÍBĚH
Y

FRANTIŠKU, NEZLOB SE!

PRAVIDLA: 
Toto hra se hraje jako Člo-
věče, nezlob se. Jsou tu 
však jen DVĚ FIGURKY. Do 
domečku smíme jen tehdy, 
pokud nám padne přesné čís-
lo, pokud ne, pokračujeme dál 
pořád dokola. Tak do toho!

PŘÍBĚH
Y

FRANTIŠKU, NEZLOB SE!

POSÍLEJTE NÁM FOTOGRAFIE,     
       JAK HRAJETE TUTO HRU

e-mail: redakce@novomestskenoviny.eu

TO BUDE MELA! Jak to tak 
vypadá, schyluje se k vel-
ké bitvě mezi magistrá-
tem a radnicí Prahy 1. 
Nemocnice Na Fran-
tišku byla ve správě 
MČ Prahy 1 dovedena 
„zu grund“, když vy-
kazovala roční ztrátu 
kolem 50 milionů korun.
Selhání? Zřejmě ano, pro-
tože se do soutěže o ne-
mocnici přihlásilo několik 
lačných soukromých fi rem, 
jejichž jediným zájmem je 
samozřejmě zisk. Je jistě 
jen náhoda, že jsou tyto fi r-
my často propojeny s poli-
tickými stranami.
Objevily se i spekulace, že 
nešlo o selhání, ale o zá-
měr. Tyto úvahy mohou mít 
základ i v nedávné razii na 
radnici Prahy 1 a zatče-
ní radního Martina Skály 
z ODS kvůli podezření 
z braní úplatků. Jsou to 
však jen spekulace.
Magistrát vyřešil situaci ko-
lem Nemocnice Na Františ-
ku tak, že se rozhodl MČ 
Prahy 1 nemocnici ode-
jmout. Zákon dává radnici 
Prahy 1 dvě možnosti: Buď 
souhlasit, nebo se vzepřít. 
Ačkoliv má současné vede-
ní radnice (TOP 09, ODS, 
ČSSD) v zastupitelstvu jen 
křehkou většinu lze před-
pokládat, že se vzpírat ne-
bude.
Nemocnice Na Františku 
tak bude hladce „odsvě-
řena“ a veškeré spekula-
ce o tom, zda šlo o ne-
schopnost nebo o záměr, 
budou nadbytečné.

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě
bydlel zpěvák Waldemar 
Matuška v době svého 
působení v divadle Se-
mafor. Po jeho emigraci 
byt dostal od komunistů 
hudební producent Fran-
tišek Janeček. Matuška 
se s ním soudil, ale ne-
úspěšně. Janeček pak 
koupil i Matuškův dům 
na Floridě.

Václavské náměstí 39

Waldemar 
Matuška 
(1932 - 2009)

Václavské 
náměstí 39

30 Kč

SN TRICET
902 11 30na tel. 

číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

V případě nejasností volejte na tel. číslo 775 949 557 (Monika). 
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz 

CÍL: 
ZDRAVÝ 
OBČAN

Primátorka 
Krnáčová

Starosta 
Lomecký

Lomecký do 
toho hází vidle, 
vrať se zpátky 

na začátek

Zlomenina! 
Vrať se zpátky 

na start.

Došly fáče, stojíš 
jedno kolo.

Utekli doktoři, 
stojíš dvě kola

Na radnici 
Prahy 1 probíhá 
další policejní 

razie. Stojíš kolo.

Vrchní sestra 
dostala zarděnky. 
Jednou neházíš.

START

START
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Novo-
městských novin). Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@novomestskenoviny.eu

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Advent - to znamená 
příchod, povzbuzení na 
duši, vyprošťovák z tem-
noty kolem sebe. 
Vánoce - to je v centru zápa-
su boje o duši. Každý podle 
svých předpokladů: křesťan 
při přijímání, ostatní při 
Rybově mši vánoční nebo 
při Andělu Páně 2. Nový 

rok - to je znamení času 
běžného - chronologického. 
Jak říkám: „Čím jsem starší,  
tak si ten běžný čas užívám 
skvěle. “
Už Aristoteles řekl o člově-
ku, že je to „zoon politikon“ -
- společenský živočich, to 
nevylučuje živočicha mají-
cího řeč a rozum. 
Člověk, tvor společenský, 
si může uvědomit, jaký je 
příchod času a co nás čeká. 

Zimní Olympiáda na pome-
zí Severokorejského a Jiho-
korejského území, nová vlá-
da, volba prezidenta...  
Musíme se ptát: To nové, co 
přijde, je věčné opakování  
a nebo posun vzhůru? Nová 
vláda, nová volba preziden-
ta - bude to věčné opakování
a nebo vyprošťovák z tem-
noty okolo sebe? A blýská se 
na časy? A jak na Nový rok, 
tak po celý rok.

NOVOROČNÍ

Příjemnou jízdu 
novým rokem 
přeje redakce 

Novoměstských 
novin

ORLOJ SE ZASTAVIL: VYPLNÍ SE KLETBA, 
ČI KONEČNĚ PŘIJDOU NOVÉ, LEPŠÍ ČASY?CO ŘÍKÁ PROROCTVÍ 

SLEPÉHO MLÁDENCE

NOVÉ ZPRÁVY 
Z NOVÉHO MĚSTA 

Orloj utichl zhruba na půl 
roku. Samotný hodinový 
stroj včetně soch dvanácti 
apoštolů čeká nejrozsáh-
lejší oprava od roku 1948. 
Nejviditelnější proměna 
čeká především sošky na 

orloji, kterým zmizí z ru-
kou „loutkářské“ atributy“ 
a vrátí se do své původní 
podoby. „Loutkář Suchar-
da dal po bombardování 
v roce 1945 sochám no-
vou podobu. Nyní jim 

vracíme tu ryzí, původní,“ 
říká pro Novoměstském 
noviny orlojník Petr Skála.
Orloj zdokonalil mistr Ha-
nuš z Růže, údajně osle-
pený. K orloji se váže řada 
legend a tajemství...

Z obsáhlého proroc-
tví slepého mládence 
(kterého potkal císař 
Karel IV.) zmiňme jen 
jeho poslední část, 
tedy tu , která pochází
z doby třetího tisíciletí: 
„V Čechách bude vlád-
nout český lev, ale jeho 
lesku bude konec. Už 
zde nebudou žít spolu 
dva národy, ale jenom 
jeden. Až zase pokvetou 
třešně, vypukne nová 
válka, ta nejkratší.
Slunce se zřítí a země 
se bude třást... Pomstu 
přinese velká voda 

(Povodeň 2002 nebo 
2013?, pozn. red.). Po 
ní na světě nastane 
nová doba, které se 
bude říkat zlatá.“
O zastavení Staroměst-
ského orloje se slepý pa-
sáček nezmiňoval. Snad 
jen: „K. V. Z. A. L. J. V. 
L. F. M. R.“

RUKOVĚŤ VOLIČE
Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018

součastných dnech se v ulicích města začíná 
mluvit o referendu. V našem případě to zname-

ná hledání odpovědi na otázku, co si občané Prahy 1 
myslí, jak má vypadat budoucí provoz Nemocnice Na 
Františku. Jedni referendum chtějí, druzí jej odmítají.  
Pražský volič by měl rozeznat, že v daném případě 
o nemocnici, popřípadě o něj jako pacienta, vůbec 
nejde. Ti, kteří chtějí nemocnici zaprodat do některé-
ho řetězce soukromých klinik, hledají pouze svůj pro-
spěch, a proto referendum odmítají. 
Druzí vycítili dobře uchopitelné téma jak oslovit vo-
liče taktikou sbírání podpisů v takovém tempu, aby 
se případné referendum konalo společně s příštími 
komunálními volbami a právě tam to organizátorům 
referenda voliči nasypali. Průhledná a celkem vše-
obecně známá taktika. Jen bychom měli rozpoznat, 
zda oslněny referendem nebudeme při podzimních 
volbách kupovat zajíce v pytli. 

Váš Jeroným Pražský

Nemocnice jako zajíc v pytli
V

NO VIDA! Staroměstský orloj se probouzí, ale 
zatím je ještě brzo. Tato úchvatná památka, kte-
rá všechny přesahuje, prožívá znovuzrození.

3

Slepý mládenec 
v akci

HLADOMOR? KURDĚJE? ČERNÝ KAŠEL? KDEPAK, JSOU TU NOVÍ, LEPŠÍ APOŠTOLOVÉ!

CO NEJHORŠÍHO NÁS MŮŽE 
POTKAT V ROCE 2018

Letos má spadnout na Zemi 
čínská a americká družice. 

Trefí Prahu?

Na Prahu 
spadne družice

Developeři 
zboří Hrad

EU nám vnutí 
imigranty

A pak že není co bourat! Za-
tím to odnesly jen vnitroblo-

ky, ale zítra...

Evropská unie splní své 
hrozby a zaplaví Českou 

republiku imigranty.
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)

Kalendárium 
Nového Města

Věra 
Tichánková

HEREČKA

Josef 
Skupa

LOUTKOHEREC

LEDEN

● Josef Skupa 
*16. 1. 1892 Strakonice
†8. 1. 1957 Praha
Loutkář. Zakladatel Di-
vadla Spejbla a Hurvín-
ka.

● Beno Blachut 
*14. 6. 1913 Vítkovice
†10. 1. 1985 Praha
Pěvec, Národní divadlo.

● Věra Tichánková 
*7. 12. 1920 Žarnov. Huť 
†9. 1. 2014 Praha
Herečka a manželka her-
ce Jana Skopečka. 

● Jaromír Weinberger
*8. 1. 1896 Praha 
†8. 8. 1967 Florida
Hudební skladatel, opera 
Švanda dudák.
 
● Zdeněk Borovec 
*7. 1. 1932 Praha
†18. 2. 2001 Praha
Textař, překladatel. Spo-
lužák Miloše Formana. 

● Darek Vostřel 
*9. 1. 1929 Praha 
†4. 11. 1992 Praha
Herec, zpěvák, scénáris-
ta, divadelní organizátor 
a bývalý ředitel Divadla 
Rokoko. 

Zdeněk 
Borovec

BÁSNÍK

Darek 
Vostřel

DIVADELNÍK

Práce snů (mezi víry) (2/3)

...banka mi půjčí, kolik si řeknu...
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

...pak prodělám zvěrolékařský kurz....

ORLOJ SE ZASTAVIL: VYPLNÍ SE KLETBA, 
ČI KONEČNĚ PŘIJDOU NOVÉ, LEPŠÍ ČASY?
HLADOMOR? KURDĚJE? ČERNÝ KAŠEL? KDEPAK, JSOU TU NOVÍ, LEPŠÍ APOŠTOLOVÉ!

Radní Jan Wolf (KDU/ČSL): „Je to čest!“
Opravy orloje, jedny z největších všech 
dob, má na statosti úspěšný radní praž-
ského magistrátu Jan Wolf (KDU/ČSL). 
Jeho zásluhou se mimo jiné vrací k ži-
votu po rekonstrukci mnoho pražských 
divadel (Například Divadlo Na zábradlí 
na Starém Městě a mnoho dalších). 

„Bude to takový malý dárek k výročí sta 
let vzniku samostatného českosloven-
ského státu,“ řekl Novoměstským novi-
nám radní Jan Wolf s tím, že považuje za 
čest být jejich součástí. Opravy pražské-
ho orloje, této perly Prahy, celé Evropy, 
budou stát desítky milionů korun. 

Hrdina orloje 
v akci Halali!

Orlojník Petr Skála, přítel Novoměstských 
novin kontroluje rafi e před opravou

Radní 
Jan Wolf
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OBNOVENY WWW.KAMPANULA.CZ A FB. KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ 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.

KampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 
Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

POŘÁDÁME:

● Pondělky od 18 h 
Energetické cvičení
se přesouvá na půdu 
Domečku (Sally terreny) 
v parku Kampa.

● Čtvrtek 25. 1., 17 h 
Novoroční schůze 
KampaNuly, nápadníků 
a přátel 

● Úterý 30. 1., 17 h 
Učená toulka Muzeem 
Karlova mostu, 
sv. Anežka Česká, 
občerstvení, vstupné 
100Kč

● Středa 14. 2., 17.17 h 
Učená Toulka v Šatlavě, 
archeolog Dr. Zdeněk 
Dragoun: Co bylo před 
Šatlavou a pod ní?

PŘIPRAVUJEME:

● Kostel sv. Havla, Petřín 
IV., 2x Dějiny prostituce 
Malé Strany a pak 

samozřejmě i Starého 
Města (MUDr. J. Sedmík)

DOPORUČUJEME:

● Od února 
Úterky á 14 dní: 
Sousedská předvolební 
setkání se zastupiteli 
Prahy 1, Domeček na 
Kampě (KC Kampa, 
SOPMSH...)

● Vždy třetí pondělí 
19 - 23 h Zpívání 
v Šatlavě bez kouře

● Sobota 10. 2., 13 h 
Malostranský masopust, 
akce SOPMSH

● Čtvrtek 22. 3., 17 h
KMSSS Konference, 
Kampa, Malá Strana 
Střed Světa. 

ODVÁŽNÁ TOULKA DIVOKÝM 
SEVEREM VČETNĚ SKALISTÝCH HOR

Milí sousedé,
jsem rád, že spolek 
KampaNula přinesl do 
místního společenské-
ho života mnoho dob-
rého a přispěl k rozvoji 
občanské společnosti. 
I v přístím roce budeme 
pokračovat v podpoře 
tradičních spolků, jako 
jsou Baráčníci, Klub Za 
starou Prahu, nebo tyto 
noviny.

PETR HEJMA, 
zakladatel  spolku 

KampaNula

Malostranský 
masopust bude 
10. února

Dr. Sedmík na „toulce vse-
dě“ 8. listopadu informo-
val o svých toulkách, které 
podnikal se spolužákem 
Vláďou Šedivým po severu 
Spojených států. 
Z Chicaga doputovali až do 
Skalistých hor v Montaně.  
Nacestovali přes 10 tisíc 
km, projeli sedm států, 
plavili se na kanoi po divo-
ké řece Kootenay a zdolali 
2500 metrovou nadmoř-
skou výšku v pohoří Gla-
cier v Rocky Mountains. 
Pro velký zájem plánuje 
Dr. Sedmík ještě pokra-
čování toulky. Mezi 20 
nadšenými posluchači se 
vybralo 1500 Kč pro zdra-
votně postižené Prahy 1.

V převleku 
za indiána

Řeka Kootenay

Dr. Sedmík 
v saloonu

Dne  11. 12. 2017 se 
v Šatlavě uskutečnil 
křest knihy Libuše 
Rudinské Americká 
léta Jiřího Voskovce, 
režisérky, která před šes-
ti lety natočila dokument 
Můj otec George Vosko-
vec. 
Životopis americké části 
života Jiřího Voskovce 
nabízí vhled do vnitřního 
konfl iktu tohoto umělce, 
který upřednostnil svo-
bodu před domácí slávou 
a uznáním. Dohání ho 
však tvrdá realita kapi-
talistického života a rány 
osudu, kterým se snaží 
čelit s noblesou a nadhle-
dem. 
Publikace s neotřelou 
grafi kou Pavla Růta, ur-
čená především mladším 
čtenářům, nás vtahuje 
do života slavného čes-
kého emigranta, který 
strávil v Americe po-
sledních třicet let svého 
života. Tématem jeho 

dopisů adresovaných 
blízkým do komunistic-
kého Československa 
a příteli Josefu Šímovi je 
rozervanost a bezmoc, se 
kterou se každý emigrant 
potýkal. 
Velkým příslibem byla 
pro Voskovce možnost 
spolupráce s fi lmaři z Čes-
koslovenské nové vlny, 
která ale právě díky od-
lišnému vnímání reality 
nemohla vézt ke vzájem-
né spokojenosti.
Spojovací text autorky vy-
světluje rozdílnosti obou 
světů, rozdělených želez-
nou oponou. 
Knihu, která vyšla samo 
nákladem, distribuuje 
autorka prostřednictvím 
svých stránek www.ru-
dinska.cz. 
Nebo si ji můžete opatřit 
v některém knihkupectví 
spravovaných distribuč-
ní společností Kosmas či 
na jejich stránkách www.
kosmas.cz.

VŘELE 
DOPORUČUJEME!

Americká léta Jiřího Voskovce: 
Křest skvělé knihy v Šatlavě

Autorka 
Libuše Rudinská

Obálka 
knihy

SPOLEČNĚ
i v roce 2018



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

Novoměstské noviny 
prosinec 2017
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Vážená redakce,
letos nás čekají volby. 
Podle mého je třeba udě-
lat všechno pro to, aby je 
nevyhráli ti, kteří dostali 
Prahu 1 do stávajícího, 

prakticky neobyvatelného 
stavu. Starostu, který se 
jednou za čas vyfotí u ně-
čeho, na čem se nezaslou-
žil, nepotřebujeme.
Existují nějaká uskupení 
místních, o kterých víte, 
že půjdou do voleb jako 
opozice stávajícímu řádu? 
Říkám řád, protože nejde 
vůbec o strany, ale o za-
běhlý systém kamarádů. 

Měli bychom tedy na-
pnout síly a vzít si město 
zpět. Skupina má 880 lidí, 
což je - vzhledem k tomu, 
že při minulých volbách 
by stačilo 4000 voličů na 
50% výsledek - reálná síla 
(samozřejmě beru, že tu 
nejsou všichni rezidenti 
a ne každý má zájem něco 
měnit, bohužel). Takže, co 
uděláme? Nebo neudělá-

me? Připomínám, že mů-
žeme domluvit reálnou 
strategii podpory něja-
kému existujícímu usku-
pení, už apelace na naše 
známé, sousedy a pří-
buzné bude mít význam, 
jsme vesnice. Prosím, ko-
mentujte jakkoliv, cokoliv 
vás k tomu napadá.

Filip Lachmann, 
FB Praha číslo 1

KDYŽ K LÉKAŘI, TAK S UŠIMA...

Veletoče kolem Ne-
mocnice Na Františ-
ku nám opět připo-
mněly, jak krátkou 
životnost může mít 
věta: „Jsem zdravý.“ 
Co se zdálo být včera bez 
problémů, dnes problé-
mem je. 
Například já, najednou 
jsem začal mít potíže se 
sluchem na jedno ucho. 
Svěřil jsem se odborní-
kům na slovo vzatým a po 
několika infuzích si od 
pana doktora vyslechnu 

větu: „Tak už je to lep-
ší!“ Všimněte si v před-
cházející větě, kde měl 
být otazník, zazněl vy-
křičník. Prostě pan dok-
tor mi nařídil, že se mi 
sluch lepší a hotovo. 
Po Novém roce potkám 
kamaráda, který mi vy-
práví, jak šel před Váno-
ci na Šeberák do Týna na 
výlov rybníka a že už tam 
bylo plno, ale naštěstí 
přinesli několik židlí. 
Vcelku jasná informace, 
výlovy rybníků někde 
v nějakém Týně se v tom 
čase běžně konají. Jen ty 
židle mi na rozbahněnou 
hráz neseděly. Po dopl-

Petr Burgr, 
jeho glosa

PETR BURGR 
Vedoucí člen Spolku 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan. 
Bydlí na Malé Straně, 
na Staré Město chodí 
do práce (KDU/ČSL).

ňující otázce jsem se 
s hrůzou dozvěděl, že 
kamarád nešel na Šebe-
rák do Týna na rybí vý-
lov, ale na Staromák do 
Týna na Rybovu mši.
Tam samozřejmě nebyl 
problém do přeplně-
ného kostela přinést 

odněkud další židle. 
To víte, že jsem hned 
pokorně mazal k panu 
doktorovi s vědomím, 
ať si se mnou dělá, co 
chce. A pak, že není 
osud jedné malé ne-
mocnice uprostřed Pra-
hy důležitý.

Nemocnice 
Na Františku s ušima
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Pište milé Sally na e-mail:
redakce@novomestskenoviny.eu

Milá 
Sally

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!

KOZEL 11° 32 KČ!
Otevřeno po až pá 

11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

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 89 Kč
• Točený Staropramen 10° 0,5 l za 27 Kč 
• Točený Staropramen černý 11° 0,5 l za 29 Kč

• Velký výběr minutkových jídel
• Vynikající marinovaná žebra a pečené 
vepřové koleno

www.pivniceurotundy.cz

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

PIVEČKO: 
Kozel za 33 Kč
a Prazdroj za 44 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

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

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Přijďte se
 ohřát

Těšíme se na vás!

Tým Restaurantu pod Petřínem 
děkuje všem zákazníkům 

za přízeň. Věříme, 
že se všichni v novém roce 

opět ve zdraví sejdeme 
u nás v hospůdce.

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

PF 2018
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www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!

KOZEL 11° 32 KČ!
Otevřeno po až pá 

11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastního výběru v Restauraci pod Petřínem 
(Hellichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat 
Monice (tel.: 777 556 578). Vyhrávají první tři luštitelé.

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE 
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestské.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

K

Kulturní nást ěnka    
LEDEN - ÚNOR

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

257 531 839

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!

KOZEL 11° 32 KČ!
Otevřeno po až pá 

11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

O impotenci 
v Ypsilonce

Představení Hlava Me-
dúzy si nenechte ujít ve 
Studiu Ypsilon ve Spále-
né 19. 1. a 1. 2. od 19.30 h. 
V nejveselejší hře o impo-
tenci hrají: Jiří Lábus, 
Jaroslava Kretschme-
rová… www.ypsilonka.cz 

Máj ve Viole 
i v zimě

Herečka Barbora Hrzá-
nová opět vystupuje ve Vi-
ole. 27. 1. od 20 hodin mů-
žete vidět v jejím úžasném 
provedení Máchův Máj. 
V podání Báry se prý jedná 
o strhující ohňostroj slov.

Skupina PROGRES2 
hraje v Rock Café

Legendární brněnská sku-
pina PROGRES 2 vy-
stoupí v Rock Café. 24. 1. 
od 20.30 h se představí 
v sestavě: Pavel Váně, 
Zdeněk Kluka, Ro-

man Dragoun, Pavel 
Pelc, Miloš Morávek. 
Koncertem skupina za-
hájí sérii koncertů, který-
mi připomene 50. výročí 
od svého založení.

Na zábradlí 
už hraje doma 

Zrekonstruované Divadlo 
Na zábradlí se těší na své 
diváky. Navštivte např. 26. 1. 
a 3. 2. od 19 hodin předsta-
vení Požitkáři. Hrají: Dita 
Kaplanová, Jana Plod-
ková, Miloslav König. 
Nebo 20. 1., 7. a 14. 2. od 19 
hodin Korespondence W + 
V. Hrají Jiří Vyorálek 
a Václav Vašák.

Staňte se 
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Národ-
nímu divadlu? Staňte se 
jeho mecenášem. Vaším 
příspěvkem budou pod-
pořena nová představení, 
či rekonstrukce budov.

Barbora
Hrzánová, 
herečka

Jiří
Vyorálek, 

herec

Stařec a moře 
se potkají ve Viole
Vynikající herci Josef Somr 
a Marek Holý září v představení 
Stařec a moře ve Viole v režii 
Lídy Engelové. Nejbližší před-
stavení podle novely Ernesta
Hemingwaye se hrají 31. 1. 
a 19. 2. v 20 h.

Jiří 
Lábus, 
herec

Divadlo - 19. 1. a 1. 2. v 19.30 h - HLA-
VA MEDÚZY - Studio Ypsilon, Malá 
scéna, Spálená 16 - Nejveselejší hra 
o impotenci. Hrají: J. Lábus, J. Kret-
schmerová… www.ypsilonka.cz

Koncert - St 24. 1. v 20.30 h - PRO-
GRES2 - Rock Café, Národní 20 - Legen-
dární brněnská skupina PROGRES2 vy-
stoupí poprvé v Rock Café. Sestava: Váně, 
Kluka, Dragoun, Pelc, Morávek.

Akce - Čt 1. 2. v 18 h - GALASOVA 
ČTVRTEČNÍ VEČERNÍ CYKLOJÍZ-
DA - Sraz Folimanka, pod Nuselským 
m. - Jízda centrem Prahy, cíl: restaurace 
Avokádo Garden. www.galas.borec.cz

Divadlo - Čt 1. 2. ve 20 h - SVÁTEČ-
NÍ SHAKESPEAROVA POŠTA - Di-
vadlo Viola, Národní třída 7 - Výběr ze 
Sonetů Shakespeara v překladu M. Hil-
ského přednese H. Maciuchová.

Výstava - Do 31. 1. 2018 - VODNÍKO-
VA DCERA HELENA ŠLEMROVÁ - 
Kavárna Čas, U lužického semináře 15 
- Výstava obrazů. Vernisáž 6. 1. od 18 h. 
Více: www.kavarna-cas.cz

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, 
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, re-
produkce Puchnerova oltáře, portréty…

Galasovy 
cyklojízdy
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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[ [
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Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, jak se jmenuje 
ulice na Novém Městě, ve které 
je tato zajímavá restaurace 
zvaná Plzeňka? Nápověda: 
Hledejte v Petrské čtvrti.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Je to na Novém Městě praž-
ském v ulici Vojtěšské: římskoka-
tolický kostela sv. Vojtěcha.
Správě: Bohuslav Hofman

Božena Němcová: Babička (34.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Paní Prošková měla v po-
kojích moderní nábytek: 
babičce se ale nehrubě 
líbil. Zdálo se jí, že se na 
těch vycpaných seslích 
s těmi vyřezávanými le-
nochy nedobře sedí, že 

musí mít člověk strach, 
aby se nezvrátil, a když se 
podepře, aby se to neroz-
lámalo. 
Na pohovku sedla všeho 
všudy jednou; když na ni 
poprvé sedla a pera pod 
ní povolily, tak se chudák 
stará lekla, že div nevy-
křikla. 

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Nábytek paní Proškové

Pokračování příště

Místní ženy
Manželka prezidenta Havla

Olga Havlová

Olga Havlová (1933 - 
1996) byla první manžel-
kou prezidenta Václava 
Havla. Narodila se v po-
četné rodině na Žižkově. 
Vyučila se v Baťově továr-
ně, kde poté pracovala. 
V letech 1961 - 1969 byla 

uvaděčkou v Divadle Na 
zábradlí, kde ve stejné 
době působil Václav Ha-
vel. V roce 1964 se za něj 
provdala. V roce 1997 jí 
byl in memoriam propůj-
čen Řád Tomáše Garrigua 
Masaryka. 

Václav 
Havel, 
manžel

Pavel
Landovský, 

kamarád

Jan 
Kašpar, 

přítel
Měla velmi 
milou povahu...

Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní kavárna, 
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. Restaurace Ferdi-
nanda, Opletalova 24. Friends Coff ee House, Palackého 
7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Rotax, Revoluční 22. 
Antik Prague Art - Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, 
Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle.  Café Therapy, Školská 
30. Včelařská prodejna, Včelpo, Křemencova 177/8. EUC 
Klinika Praha Můstek, 28. října 5, Praha 1. Restaurace 
Trilobit, Palackého 15. HaFstudio, Ostrovní 16. Antikva-
riát Aurora, Spálená 53. Poliklinika Národní, Národní 9, 
III. patro. Perníčkův sen, Haštalská 21. Vinotéka Bacco, 
Bělehradská 28. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. 
Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržistě 11. Hostinec 
U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Camel Active, Na Perštýně 
17. Café AdAstra, Podskalská 8.

odběrních míst

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.

27

Ing. Daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.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

Denní menu 
za 99 Kč 

Výběr ze tří jídel 
s polévkou, 

malým pivem 
nebo 

malinovkou.
Otevřeno: 

denně 9 - 23 h
Adresa: 

Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

Dobrovol. platbu za výtisk 
Staroměstských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Sn tricet

PLATBA 
SMS
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Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.



Mazlíčci 
Nového Města

Toník z Václavského 
náměstí vyniká zvláště 

v polehávání na koberci.
Poslala: Jan Nvotová

PUDL TONY

Modré okénko
získává...
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Příští číslo vyjde
15. února

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu
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Dorinka Švermová
Žákyně a čtenářka

„Tyhle noviny čtu, protože 
už mi je osm!

Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

Tip: Čtenáři NN

Posílejte: redakce@
novomestskenoviny.eu

DÁMA: „Nejlépe je chodit středem ulice. Na chodníku mi může spadnout 
každou chvíli něco na hlavu, ale tady jsem docela bezpečná."

KISIOKO SHIMOTO
Japonská turistka

„Ani jsem 
nevěděla, že se 
opravuje orloj. 
Já myslela, že 
to tak má být...“


