
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. 2 / roč. V
15. ledna 2018

NOVOMESTSKE
NOVINY

NEZÁVISL
É

Novoměstské 
servírky

MILÁ LÍBA
z vinotéky Voršilka 

(Voršilská 6) čepuje chutná vína 
od 49 Kč za dvě deci.
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NA STOP Ě

Kapitán Korda

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY Čtěte na str. 6-7

VYŘEŠENO!
VÁLKA O NEMOCNICI NA FRANTIŠKU 

ŽERTOVNĚ: 
STAROSTA

JAKO POUHÁ 
LOUTKA  

VÍME, KDO HO VODÍ

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

257 531 839

Čtěte na straně 5



2  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@novomeStSkenoviny.eu

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 
MONA LISA, 
Opletalova 32

Svíčková na 
smetaně

s knedlíkem
 96 Kč

Věta, kterou jsem zaslechl:

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Těší mě, že 
skoro žádná 
zima nebyla. 

A už očekávám 
jaro!“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

„V Praze si zimu 
člověk neuži-
je, leda Karla 

Zimu. Chystám 
se do hor.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Pořád se u nás 
něco řeší… 
Člověk pak 
na zimu ani 
nepomyslí.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: Trochu víc 
mrazu a sněhu 
by nezaškodilo 

matičce 
přírodě.“

„Jarní zima! 
Zatím jsem 

postavila 
jen jednoho 
sněhuláka.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Čekáme 
Ladovskou 

zimu, to aby 
byly bílé 

střechy…“

Jak jste spokojení 
s letošní zimou?

Bylo to jako 
bych sklízel sníh 
uprostřed vánice

„

Počasí 

ÚNOR
Netrkne-li únor rohem, 

šlehne ocasem.

2 °C

Nové Město - To bude 
mela! Blížící se komunál-
ní volby (říjen) budou ve 
znamení velkých střetů. 
S kontroverzním staros-
tou se třese židle, opozi-
ce cítí šanci. Novoměst-
ské noviny, které dávají 
prostor všem občanům 
i politikům, jsou právem 
považovány za nejobjek-

tivnější a nejzábavnější 
médium ve městě a okolí.
Teď mají tu čest oznámit, 
že se politici budou stře-
távat naživo, a to v Do-
mečku (Salla Terrena) na 
Kampě. Uvádí překlada-
telka z čínštiny Olga Lo-
mová, pořádá KC Kampa. 
Mediální podpora: Novo-
městské noviny. 

Vs. Vs.
Eva 

Špačková
(ODS)

Petr 
Burgr

(KDU/ČSL)

Jan
Krejčí

(TOP 09)

NĚCO JAKO KOTEL?

Nové zprávy 
z Nového Města 

Radní a zastupitelé Praha 1 
jdou do ringu a dobrovolně
27. února, 18 h, Kampa, Salla Terrena

PREZIDENTSKÉ VYROVNÁNÍ:
JAK VOLILO NOVÉ MĚSTO

Nové Město - Kdyby se 
volby prezidenta ČR 
konaly jen na Novém 
Městě (na území Pra-
hy 1), vyhrál by drtivě 
Jiří Drahoš, a to při-
bližně v poměru 8 : 2.
Nejsilnější podporu měl 
Drahoš v okolí Národního 
divadla (85 %). Nejslab-
ší (ač stále velmi silnou) 
podporu měl pak Drahoš 
v okolí Opletalovy a horní 
části Václavského náměstí, 
a to 72 %.
Z hlediska komunálních 
voleb (říjen 2018) už kult 
„Karla s dýmkou, která 

hoří, zatímco on spí“ vy-
hasíná a jde v podstatě jen 
o to, jak rychle. Zatímco 
jdou preference Kalous-
kovy chiméry prudce dolů, 
vstávají z popela nové al-
ternativy, které se hlásí 
k Drahošově odkazu.
Oblast Nového Města smě-
řuje k občanské společnos-
ti, ke komunitě, zbavené 
nadbytečné ideologie. 
Svět, ve kterém soused po-
zná souseda - a odpustí mu 
psa, který štěká, nebo děti, 
které mu ukradly rohožku. 
Každá změna v příš-
tích komunálních vol-
bách bude podle všeho 
změnou k lepšímu. 

Máte k tomu příběh? Pište na e-mail:
redakce@novomestskenoviny.eu

NĚCO JAKO KOTEL?

27. února, 18 h, Kampa, Salla Terrena
ANALÝZA EXPERTA
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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

Soukromá společnost v centru Prahy hledá recepční 
na plný úvazek. Prac. doba po - pá 8.30 - 17 h. 

Nástup možný ihned. Příjemný vzhled a profesionální 
vystupování, výborná znalost AJ a práce s PC. Životopisy 

s fotografií zasílejte na: bayerova@mjs.narodni.cz.
---

Nabídka práce

Přijmeme ostrahu domu na Praze 1 na cca 130 h měsíčně 
(služby každý celý druhý týden). Vhodné pro muže - důchodce, 

nástup možný ihned. Příjemné vystupování a manuální 
zručnost. Základní znalost AJ výhodou. Životopis zasílejte na 

e-mail: bayerova@mjs.narodni.cz,  
případně volejte: 222 075 101.

Dívka ze str. 3
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Bouřlivý 
rok 

1918

Místní mistryně v rychlosti 
navlékání ponožek Květuše 

Drbohlavová při slavném 
závodě.

MISS PONOŽKA

PREZIDENTSKÉ VYROVNÁNÍ:
JAK VOLILO NOVÉ MĚSTO
PREZIDENTSKÉ VYROVNÁNÍ:

NA SHLEDANOU 
ZA PĚT LET

DRAHOŠ

72 %

DRAHOŠ

78 %

DRAHOŠ

85 %

DRAHOŠ
80 %

20 %
ZEMAN

Volba prezidenta 
České republiky 
12. - 13. 1. 2018

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

www.museumkampa.cz

JITKA SVOBODOVÁ: 
VENKU A UVNITŘ
Do 11. 3. 2018
Práce nejvýraznější čes-
ké výtvarnice, která se vě-
nuje médiu kresby. Kurá-
torka: Helena Musilová.

PRAVOSLAV 
SOVÁK
24. 2. - 27. 5. 
Retrospektivní výstava 
čechošvýcara, který pů-
sobil v Olomouci jako 

asistent J. Zrzavého, 
jehož tvorba i způsob 
výuky Sovákovu další 
činnost výrazně ovlivnily.

JAN ZRZAVÝ
24. 2. - 27. 5. 
Komorní výstava málo 
známých Zrzavého pra-
cí ze soukromých sbírek 
primárně doprovází vý-
stavu P. Sováka. Kurá-
torky: Helena Musilová, 
Petra Patlejchová. 

DALŠÍ PROGRAM
20. 2. Večer Vožniak: pro-
gram pro dospělé. Cena 
150 Kč / 90 Kč studenti 
a senioři. Rezervace nut-
ná. V 18.30 h
2. 3. Komentovaná kurá-
torská prohlídka výstavy 
Jitky Svobodové. Cena 
vstupenky + 20 Kč za vý-
klad. Rezervace nutná, 
pište na e-mail:rezerva-
ce@museumkampa.cz. 
V 18.30 h

Výstava dosud méně prezentovaného autora, jednoho 
z členů umělecké skupiny Šmidrové, který svým po-
stsurrealistickým přístupem a jistou formou nadsázky 
patří k předním tvůrcům normalizace. Výstava předsta-
ví hlavní tvůrčí etapy autora, značná pozornost však 
bude věnována především 60. letům, kdy Vožniak vy-
tvořil sérii pop-artových ikon, vztahujících se k byzant-
ským předlohám, kdy místo svatých mučednic znázor-
nil dobové ikony tehdejší popkultury.

JAROSLAV VOŽNIAK
Prodlouženo do 11. 3. 2018
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@novomestskenoviny.eu

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: Slovanský dům (uprostřed) se dříve jmenoval Německý dům. Příkopy byly německá promenáda.

Na Příkopech (Slovanský dům)
1904 Dnes
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&Vítěz Poražený

SMRTKA 
Z ORLOJE
(bez vyznání)
Teď odpočívá 

pod patronátem 
orlojníka 

Skály a doufá, 
že její čas 

ještě přijde.

ŘIDIČ 
Z PRAHY 1

(nechce 
problémy)

Dostal pokutu 
za parkování 
před vlastním 

domem a ještě 
mu ukradli auto. 

REDAKČNÍ babička Maruška 
z Blanska upadla při návštěvě 
Prahy na bruslích, když dělala pi-
ruletu, a zlomila si ruku. Přejeme 
brzké uzdravení! 

BABIČKA 
UPADLA 

NA BRUSLÍCH

Sportem 
ku zdraví
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MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

A zatím, na druhé straně řeky...

TO BYL REJ! Malostranský masopust se 
pomalu stává zábavou celé Prahy. Tento-
krát již byla plná Nerudovka od shora dolů. 
A ještě jednou věcí byla sobota 10. února 
výjimečná: Masopust se konal poprvé bez 
tramvají (oprava kolejí), takže mohly masky 
proudit Karmelitskou i po Malostranském 
náměstí podle libosti. 

A zatím, na druhé straně řeky...

V kůži medvěda se již zabydlela 
Pavla Michálková (Ateliér Pavla 
& Olga na Tržišti)

MALOSTRANSKÝ
MASOPUST:VÍME, 
KDO BYL MEDVĚD

Kůň

Masopustem skvěle 
prováděl Petr Burgr 
(SOPMSH / KDU- ČSL) Rodinka

U Dvou 
slunců

FOTO: MÍRA LÉDL

Odvážná 
Pavla 

Koza

Koza, tradiční královna 
masopustu (kůň je král)
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e-mail: redakce@novomestskenoviny.eu

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě
se v průchodu upálil dne 
25. února student Jan 
Zajíc v den 21. výročí 
komunistického puče.  
Po vzoru Jana Palacha 
tímto činem protestoval 
proti okupaci Českoslo-
venska vojsky Varšavské 
smlouvy. Byl označen za 
Pochodeň č. 2. Před se-
bevraždou požil jed.

Václavské náměstí 39

Jan Zajíc 
(*1950, †1969)

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 

JE STAROSTA 
JEN LOUTKA
ZÁKULISNÍCH 
HRÁČŮ?

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

„ROZUMÍM, ale mo-
ment, ještě se musím ze-
ptat, co na to říká Filip!“
Tohle je prý nejpoužíva-
nější věta starosty Prahy 1, 
pana Oldřicha Lomeckého 
(TOP 09), když má telefon 
u ucha. 
Oním Filipem je míněn bý-
valý starosta Prahy 1 Filip 
Dvořák, šedá eminence, 
zastupitel, muž mnoha va-
zeb a dobrovolný hasič z Re-
voluční ulice. Voliči Dvořá-
ka při volbách „vykroužko-
vali“ z 1. místa na 8.
Pan Oldřich Lomecký, toho 
času starosta, jen jen jed-
nou z much v této pavu-
čině mimovolné satiry na 

téma místní volby. ODS 
a TOP 09 jsou na této úrovni 
v podstatě jedna a tatáž stra-
na, propojená systémem 
soudružských klientelistic-
kých vazeb. To platí zřejmě 
také pro ostatní strany, jako 
například ČSSD, která je 
s TOP 09 a ODS v Praze 1 ve 
vládnoucí koalici.
Lomecký a Dvořák jsou mi-
mo jiné spoluautoři projek-
tu Zlaté vejce v Revoluční. 

redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu 5

e-mail: redakce@novomestskenoviny.eu

JE STAROSTA 
JEN LOUTKA
ZÁKULISNÍCH ZÁKULISNÍCH 

KDO 
HO 

VODÍ?

FILIP DVOŘÁK
(ODS)

Šedá eminence Pra-
hy 1, v letech 2009 - 
- 2010 byl starostou. 

Má přezdívku 
„Drsný střelec.“ 
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Starosta Lomecký: 
Jako na drátkách!e-mail: redakce@novomestskenoviny.eu

Víte, že...
Nejvíc invenčním staros-

tou byl Petr Hejma, 
kterého vyštípal Lomec-

kého guru Dvořák.
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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

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU: 
ÚTOK KMOTRŮ ODRAŽEN?

BŮH LÁSKY PROZÁŘIL 
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY

Nové zprávy 
z Nového Města 

Z dlažby na náměstí 
Republiky se zhmotnil 
Amorek, bůh lásky. Jeho 
autorem je výtvarník 
přilehlého centra Tomáš 
Zmrzlý. Děkujeme a též 
přejeme: Jen houšť!

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

 Nemocnici Na Františku již toho bylo ře-
čeno a napsáno dost. A je to dobře, pro-
tože jestli si něco organizátoři převedení 
nemocnice do soukromých rukou přáli, 

tak aby vše proběhlo bez výrazné publicity. 
Volič v královském městě pražském je však voličem 
všímavým a tak rozeznal, nejen že se s nemocnicí 
nehrála čistá hra, ale také, jak se na kauze „František“ 
přiživili lidé sbírající podpisy, pro možnost, kandidovat 
do zastupitelstva magistrátu. Jejich podpisové archy 
vedle listů s názvem „Zachraňme František“ připomí-
naly kukačku, čekající vedle cizího hnízda na svoji 
příležitost. 
Vraťme se k naší nemocnici. Jak to, že ti, kteří zdů-
vodňovali nutnost zamezit každoroční ztrátě nemoc-
nice, nepřišli s návrhem řešení tíživé fi nanční situa-
ce dříve? Léta letoucí jim každoroční ztráta desítek 
milionů nevadila, až letos. Přitom po řadu let ztrátu 
hospodaření nemocnice schvalovali. 
Ano jsou to ti samí, kteří se najednou začali bít v prsa, 
že je třeba tomu zabránit. Vážení radní, ano, je třeba 
tomu zabránit. A především tak, abyste dále takto po-
kračovali. V říjnu tohoto roku bude mít všímavý volič  
příležitost.

Váš Jeroným Pražský

Nezapomeňte u voleb 
na případ Nemocnice 

Na Františku!

0

4
DÍKY MAGISTRÁTU

Víte, že...
Historie Nemocnice Na 

Františku se vine od roku 
1354, kdy Arnošt z Pardu-
bic vysvětil místní špitál.

Měli velký zá-
jem, dokonce 
se zúčastnili 
prohlídky, ale 
nyní ostrouha-
li. Hlavní zájem 

velkých investorů 
je asistovaná 

reprodukce 
a plastická 
c h i r u r g i e , 
což je průmy-

sl budoucnos-
ti: Penta Hos-

pitals (TOP 09), AGEL 
(miliardář Chre-
nek) a EUC 
(Jan Blaško, 
PPF). Har-
t e n b e r g 
(premiér Ba-
biš, vládce čes-
ké reprodukční medicíny), 
dále J&T a Multiscan. 

VELCÍ HRÁČI 
OSTROUHALI

Brousili si zuby na 
Nemocnici Na Fran-
tišku, ale teď jim 
sklaplo.

Babiš

Kellner

Duspiva

VYŘEŠENO! Politické bitevní pole 
opět zaplňují nemocniční lůžka. Krás-
ná budova Nemocnice Na Františku se 
vrací do náruče pražského magistrátu.
Radnice Prahy 1 selhala, 
Nemocnice Na Františ-
ku šla pod její správou 
„zu grund“. Vykazovala 
roční ztrátu až 50 mili-
ónů korun. Magistrátu 
hlavního města Prahy 
došla trpělivost. Koneč-
ně! Teď se o nemocnici 
a její budoucnost chce 
postarat magistrát sám.
Občané Prahy 1 a Prahy 7
budou mít dál zdravotní 
péči jakou si zaslouží. 
A hlavně: Nic se pro ně 
nezmění. Nemocnice zů-
stane přímo pod magis-
trátem takovou nemoc-
nicí, na jakou jsou za ta 
léta zvyklí. Bravo!
Zlí jazykové tvrdí, že Pra-
ha 1 dovedla nemocnici 
do miliardových dluhů 
schválně. Prý proto, aby 
byl důvod nemocnici 
prodat soukromému in-
vestorovi. Sami tomu 
nevěříme, že by volení 

zastupitelé městské části 
Praha 1 takto rezignova-
li na svou státotvornou 
funkci a své aktivity tak-
to zúžili do směru vlastní 
kapsy. Je to jako by Pan 
Zlomenina mával z lůžka 
berlí: „Já nechci plasti-
ku!“ Nebo jako by Pan 
Kyčel bouřil: „Já nechci 
být asistovaně reprodu-
kován!“
Radní magistrátu Jan 
Wolf (KDU/ČSL) k tomu
říká: „Vedení radnice 
Prahy 1 se se správy Ne-
mocnice Na Františku 
náležitě nevypořádalo. 
Proto se má Nemocnice 
Na Františku vrátit ma-
gistrátu, aby byla zjed-
nána  náprava.“   

Bravo!

Jsem zvyklý ve volbách nad 
masou voličů prohrávat. 
Město Praha taky. To si říká 
o útěchu, o naději. Předně -
- profesoru Jiřímu Draho-
šovi chyběl jen kousíček -
- o 152 000 hlasů, to bylo 
o prsa, o kuřecí prsa. Pavel 

Rychecký na český lid pěl 
chválu. První volba prezi-
denta v roku 1989, kdy byl 
zvolen Václav Havel, ozna-
čil to „za hvězdnou hodinu“ 
nás Čechoslováků. A řekl 
to známé: Za 40 let od éry 
komunismu doroste nová 
generace. A hleďme: jen za 
28 let při prezidentských 
volbách je to jen o kousíček, 
jen o prsa, není to skvělé? 
Tak je jen zápas o naději, 

o nové nadšení. Lidi ro-
zumné dělá nadšení Boží. 
Nezbývá nám jen partizán-
ština, jde o normální život. 
Peníze, nebo život. Připo-
menu píseň, kterou mám 
na mysli: „O jen víru mít, 
doufat a jít, jednou budem 
dál, já vím.“ A nebo druhou 
verzi: „O srdce mé to ví, už 
s tím počítá, my to vyhra-
jem v ten den.“ To byla útě-
cha – a ulevilo se Vám?

PO VOLBÁCH 
PREZIDENTA
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)

Kalendárium 
Nového Města

Milan 
Chladil
ZPĚVÁK

Irena 
Bernášková
ODBOJÁŘKA

ÚNOR

● Jan Koula 
*7. 2. 1855 Český Brod
†18. 5. 1919 Praha
Kurátor sbírek Národ-
ního muzea. Spoluzak-
ladatel Klubu Za starou 
Prahu.

● Irena Bernášková 
*7. 2. 1904 Praha 
†26. 8. 1942 Berlín
Novinářka a odbojářka.
 
● Radek Pilař 
*23. 4. 1931 Písek 
†7. 2. 1993 Praha
Tvůrce postavičky Večer-
níčka a Rumcajse.

● Milan Chladil 
*8. 2. 1931 Brno 
†28. 6. 1984 Praha
Zpěvák. Hudební divadlo 
v Karlíně.

● Jan Mukařovský 
*11. 11. 1891 Písek 
†8. 2. 1975 Praha
Estetik, literární teoretik. 
Vyučoval na gymnáziu 
v Truhlářské ulici. 

● Josef Vaňásek 
*1. 11. 1877 Praha 
†8. 2. 1938 Praha
Kriminalista. Byl předlo-
hou rady Vacátka. 

Josef 
Vaňásek

KRIMINALISTA

Radek 
Pilař
MALÍŘ

Práce snů (3/3)

KONEC TOHOTO DÍLU
A štěstí mu přálo. Poté, co zapracoval na fyzičce a doplnil mezery v oboru účetnictví, konečně dostal od úřadu vysněnou práci.

X
&

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU: 
ÚTOK KMOTRŮ ODRAŽEN?

&&
Nemocnice 
Na Františku

JAN 
WOLF

(KDU/ČSL)
Úspěšné ře-

šení díky jeho 
diplomatickým 
schopnostem

VÍTĚZOVÉ    PORAŽENÍVÍTĚZOVÉ    PORAŽENÍ

ADRIANA 
KRNÁČOVÁ

(ANO)
Hlavní je kva-
litní a dostup-
ná péče pro 

občany

PETR 
HEJMA
(STAN)

Úspěch opo-
zice pod jeho 
vedením My, 

co tady žijeme

OLDŘICH 
LOMECKÝ
(TOP 09) 

Kontroverzní 
starosta Prahy 1, 
již pohřbil své 

zájmy

DANIEL 
HODEK
(ČSSD)

Měl hlavní 
dohled nad 
Nemocnicí 

Na Františku

FILIP 
DVOŘÁK

(ODS)
Zákulisní 

hráč, který 
skládá účty 

těm „nad“ ním.

XX



8 telefon redakce: 775 949 557 redakce@novomeStSkenoviny.eu Charita

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
na půdě Domečku (Sally 
Terreny) v parku Kampa
● Úterý 27. 2., 17 h 
Učená toulka Muzeem 
Karlova mostu, 
Svatá Anežka Česká, 
Křižovníci..., občerstvení, 
vstup 100 Kč.
● Středa 14. 3. 17:17
Učená toulka v sedě. 
Klub Šatlava. Archeolog 
Dr. Zdeněk Dragoun: Co 
bylo před Šatlavou a pod 
ní? Vstupné dobrovolné 
na podporu zdravotně 
postižených Prahy 1.

PŘIPRAVUJEME:
● Karel IV. a korunovační 
klenoty na Starém Městě, 
Kostel sv. Havla, Petřín 
IV., 2x Dějiny prostituce 
Malé Strany a pak 
i Starého Města 
(MUDr. J. Sedmík)

DOPORUČUJEME:
● Od 13. února - úterky 

á 14 dní: Sousedská 
předvolební setkání 
se zastupiteli Prahy 1, 
Domeček – Salla Terrena 
na Kampě (KC Kampa)
● Vždy druhou neděli 
16 - 19 h: JAM JAZZ 
na Kampě v Salle
(Domečku). Staří 
jazzmani a krásné 
zpěvačky.
● Vždy třetí pondělí 
19 - 23 h: Zpívání 
i tanec - spolek Kotva, 
Jirka Zemánek a další 
muzikanti v Šatlavě bez 
kouře.
● Sobota 24. 2. 
TURAS BÁL s Deformací 
a m.m.m6 v Dejvické 
nádražce. 
● Sobota 3. 3., 20 h 
XIX. MINIPLES 
v Kavárně Čas.

SEŠLOST ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ KAMPANULY  

Milí sousedé,
máme za sebou vypja-
tou atmosféru voleb pre-
zidenta, kdy se společ-
nost rozdělila na dva 
takřka stejné tábory. Ne 
tak ovšem na Novém 
Městě. Tam se volilo té-
měř jednohlasně a vo-
lební účast byla úžasná. 
Odvaha chtít změnu - to je 
poučení, které platí i pro 
blížící se volby komunální. 

PETR HEJMA, 
zakladatel  spolku 

KampaNula

Postupně přes 20 účastníků 
projednalo organizační zá-
ležitosti. Bylo poděkováno 
všem, zvláště těm nejlep-
ším. Podrobně referováno 
ve Zprávě o činnosti - co se 
povedlo a co bude dál. Plán 
akcí pro rok 2018 živě dopl-
ňován. Jak stěžejní benefi ční 
akce + páteř činnosti - Uče-
né toulky. Přibyly nápady na 
novinky. 
Kromě akcí, uvedených 
na této stránce dole vle-
vo, připravujeme:
Toulky: Kostel sv. Havla, 
Petřín IV., Skautské legen-
dy, Okolopražské menhiry, 
Architektura hranice Žižko-
va a Vinohrad, Hradby Kar-
la IV., Podzemí Baráčnické 
rychty, Historie Petrské čtvr-
ti, Toulky s MUDr. Janem 

ODVAHA 
CHTÍT ZMĚNU

Muzikanti z Kampy

ve čtvrtek 25. ledna v klubu Šatlava na Malé Straně 
Sedmíkem - 2x Dějiny pro-
stituce Malé Strany i Starého 
Města, Účast na Konferenci 
KMSSS, Parník, Čarodějni-
ce, Miličín, Prostřený stůl na 
MS a na Betlémském nám. 
Návštěvy akcí Baráčníků 
i Rybářů Prahy 1, Betlémské 
i Petrské čtvrti.
Vše prolíná podpora 
zdravotně postižených 
dětí i nově seniorů (ve 
spolupráci s Klubem Šatla-
va), nová je i podpora spe-
ciálních akcí společně s Ma-
lostranskou besedou, stá-
le akcí Skautu a Baráčníků. 
Spolupráce je dobrá 
s dalším spolky a spo-
lečnostmi: Letní poloha, 
Kavárna Mlýnská, TURAS, 
NOHYB, TAK, Muzikanti 
z Kampy, Klub Za starou 

Prahu, KC Kampa, Museum 
Kampa, SOPMSH,  Zlatá 
Praha,  KPGM,  Klub Šatla-
va, Kocour Tobě, Vojanovy 
sady, Malostranské noviny, 
Hasiči i Městská policie Pra-
ha 1.
Podporujeme vznik no-
vých společností i klubů 
(např. hudebních) na Malé 
Straně i na Starém a Novém 
Městě. Doporučujeme na-
vštívit: Od poloviny února 
úterky á 14 dní: Sousedská 
předvolební setkání se za-
stupiteli Prahy 1, Domeček 
na Kampě (KC Kampa), akce 
Klubu Za starou Prahu, Ka-
várny Čas, Music clubu M 
(Mostecká 4), Nicolasbaru 
(Tržiště 10), SOPMSH, KC 
Kampa, Malostranské bese-
dy, HaFu, Malého Glena, Ka-

várny Míšeňská 3, NapaBa-
ru, Dobré Trafi ky + Kavárny 
(Újezd 37), Klubu Šatlava. 
Koncerty a akce AMU, Mu-
zea hudby, Musea Kampa, 
Werichovy vily, kostela sv. 
J. Křtitele Na prádle, divadel 
Kampa, Rubín a Na prádle, 
v létě kavárny Taussig ve 
Vlašské. Například i vynika-
jící, již tradiční hudební akce: 
Vždy druhou neděli 16 - 19 h 
JAM JAZZ na Kampě v Salle 
(Domečku). Staří jazzmani 
a krásné zpěvačky.
Vždy třetí pondělí 19 - 23 
h Zpívání i tanec - spolek 
Kotva, Jirka Zemánek a dal-
ší muzikanti v Šatlavě bez 
kouře. 1x měsíčně vystou-
pení Pražské dixielandové 
společnosti & Hot Sisters 
v klubu Šatlava.

Letní poloha, Kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy, 
MČ Praha 1, Klub Za starou Prahu, KC Kampa, 

Museum Kampa, Baráčníci,  Sokol ČOS, Hradčanské včely, SOPMSH,  
Zlatá Praha,  KPGM,  Klub Šatlava, s.r.o. Vojanovy sady, 

Malostranské, Staroměstské a Novoměstské noviny, KampaNula...
POŘÁDAJÍ A ZVOU NA AKCI

X. KONFERENCE 
KAMPA -MALÁ STRANA 

STŘED SVĚTA

Téma: JAKÝ CHCEME NÁŠ STŘED SVĚTA?
Předběžně přihlášeni: Bečková, Čakrt, Hůlek, Kotas, Kučera, Lomová, 

Novotný, Sedláček, Sedmík, Vodrážková, Sozanská, Smetana 
Ke zdravicím + diskusi jsou každoročně zváni: Hampl, Wolf, 
všichni zastupitelé Prahy 1 (zatím Burgr, Hejma) - dále zástupci spolků 

a klubů (zatím Händl, Oliva, Titlbachová, Zenkl, Kučera jr.)
Od 20 h zahrají Muzikanti z Kampy. 

Občerstvení na baru. Vstupné dobrovolné.

MALOSTRANSKÁ BESEDA V 1. PATŘE
ČTVRTEK 22. BŘEZNA 2018 V 17.17 h

Debata a sdělení historiků, umělců, lékařů, ekonomů, 
politiků, zástupců spolků i jednotlivců - občanů.
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Novoměstské noviny 
leden 2018

www.
novomestskenoviny.eu

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

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

PIVEČKO: 
Kozel za 33 Kč
a Prazdroj za 44 K.
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

Těšíme se
 na vás!

My Valentýna 
neslavíme. 

Přijďte k nám 
na pivo. 

Kdykoliv!

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

Akce února

Smutný pohled na Střelecký ostrov

Když na začátku zimy 
opadá listí, máme 
možnost odhalit, co 
je nám v létě skryto.  
Ale i zima je k nám mi-
losrdná, místo listí má 
připravený vše zakrýva-
jící sníh. Pokud se ovšem 
sněhu nedostává, jako je 
tomu po většinu letošní 
zimy, může pak vyjít na 
světlo Boží, co je jindy 
přehlédnutelné.  
Proto se mi mohl nedáv-
no naskytnout pohled 

z mostu Legií na, ještě 
stále můžeme říci, nově 
upravený Střelecký os-
trov.  Opravený povrch 
ostrova se, díky absen-
ci listí i sněhu, ukázal 
v celé své nahotě. 
Musím konstatovat, že 
pohled to nebyl zrovna 
povznášející. Uprostřed 
dominující holý mlat, co 
svou velikostí vyhovuje 
především komerčním 
aktivitám, které se na 
ostrově pořádají.
Ohraničené kusy tráv-
níků působí jako nutné 
zlo, co tam musí zůstat, 
když jde ofi cielně o plo-
chu městské zeleně. Byly 

Petr Burgr, 
jeho glosa

doby, kdy se organizá-
toři komerčních aktivit 
přizpůsobovali prostře-
dí, kde chtěli realizovat 
svůj zisk. 
Střelecký ostrov  svojí 
současnou podobou je 
příkladem, že žijeme 
v době, kdy se naopak 
veřejné prostory upra-
vují podle požadavku 
komerce. Ale Střelecký 
ostrov přece není kon-
certní hala.  
Na druhé straně je 
nutno připomenout, 
že velkým přínosem je 
nově vybudovaný vý-
tah z mostu Legií. To 
jistě ocení všichni, kdo 

z nějakých důvodů zá-
pasí se schody. Škoda, 
že celá investice do 
Střeleckého ostrova ne-
začala výtahem a tím 
také neskončila. Ostrov 
by dál mohl dýchat svo-
jí přirozeností. SN únor
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Mlat na Střeláku

UŽ TO BUDE! BLÍŽÍ SE KOMUNÁLNÍ VOLBY
Volby na radnici Prahy 1 
jsou v říjnu 2018, ale 
chleba se láme už teď. 
Staroměstské noviny 
dávají na svých strán-
kách prostor politi-
kům a občanům napříč 
spektrem. Nyní lze dis-
kutovat i naživo. 

Pravidelné diskuze s radními a zastupiteli 
MČ Praha 1, Salla Terrena v parku Kampa
● 27. 2. - Eva Špačková, Petr Burgr, Jan Krejčí
● 13. 3. - Daniel Hodek, Alena Ježková
● 27. 3. - Oldřich Lomecký, Vojtěch Jonáš
● 10. 4. - Ivan Solil, Svatopluk Karásek

MEDIÁLNÍ 

PODPORA

Vždy v úterý od 18 h, moderuje Olga Lomová, více www.kckampa.eu

Salla 
Terrena

Dům Václavské ná-
městí 39 - adresa mno-
ha slavných jako zpěváka 
Matušky či herců divadla 
Semafor a dějiště drama-
tických událostí včetně 
upálení Jana Zajíce - je 
dnes skoro vybydlený. 
Našly tu totiž zalíbení jiné 
„celebrity“. Vše začalo 
v minulém volebním 
období, kdy se starosta 
Lomecký a spol. rozho-
dl lukrativní nemovitost 
prodat. Navenek sice 
družstvu nájemníků, 
ale za cenu 153 milionů 
a s předkupním právem 
menšinového spoluvlast-
níka - společnosti Vác-
lavské náměstí 39, s.r.o. 
s nejasnou majetkovou 
strukturou údajně ve-
doucí ke kontroverznímu 
podnikateli Ivo Rittigovi. 

Vzhledem k tomu, že je 
zde jednatelem jakýsi pan 
Uberall, který je mimo 
jiné obviněný v kauze tu-
nelování dopravního pod-
niku, tak na těch spekula-
cích asi něco bude… 
Ale zpátky k faktům. 
Těsně před posledními 
komunálními volbami 
radnice prodej zrušila. 
Osobně jsem se tehdy ob-
rátila na magistrát, aby 
zašmelení domu zabránil 
a upřímně jsem se rado-
vala z výsledku. 
Jaký byl můj údiv, když 

Jak radnice Prahy 1 kryje 
kritizované pronájmy

jsem se po letech do domu 
podívala a zjistila, že se 
většina obyvatel vystěho-
vala a byty jsou pronají-
mány formou krátkodo-
bých pronájmů cizincům. 
Lomecký a spol. totiž 
v roce 2016 společnos-
ti Václavské náměstí 39 
svěřil do správy 11 bytů za 
200 tisíc měsíčně - tedy 
18 tisíc za jeden byt o prů-
měrné velikosti 94 metrů 
čtverečních. 
Smlouva, která je uzavře-
ná do roku 2030, nezaka-
zuje pronájem třetí osobě, 
ani krátkodobé pronájmy, 
a tak se rejžuje, co se dá - 
- od dvou a půl do šesti 
tisíc za noc, tedy 75 - 180 
tisíc měsíčně! 
Na můj podnět prý radni-
ce situaci v domě prošet-
ří… Tipnete si výsledek? 

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Václavské 
náměstí 39

inzerce
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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

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!

Užijte si Hemingwaye 
ve Viole

Vynikající Josef Somr 
a Marek Holý září 
v představení Stařec 
a moře ve Viole v režii 
Lídy Engelové. Nejbližší 
představení podle novely 
Ernesta Hemingwaye se 
hrají 19. 2. a 13. 3. v 20 h. 

O impotenci 
v Ypsilonce

Představení Hlava Medú-
zy si nenechte ujít ve Stu-
diu Ypsilon ve Spálené 16. 
2. a 9. 3. od 19.30 h. V nej-
veselejší hře o impotenci 
hrají: Jiří Lábus, Jaro-
slava Kretschmerová. 
www.ypsilonka.cz

Podivný svět 
v Rock Café

Výstava Anny Kočové 
je k vidění v Rock Café. 
Autorka se nechává uná-
šet svými sny, má ráda 
břitký humor. Kombinuje 

i nekombinovatelné do-
hromady a i barevný svět 
se pokouší zachytit černo-
bílou perokresbou.

Na zábradlí 
už hraje doma 

Zrekonstruované Divadlo 
Na zábradlí se těší na své di-
váky. Navštivte např. 23. 2.
a 14. 3. od 19 h představe-
ní Požitkáři. Hrají: Dita 
Kaplanová, Jana Plod-
ková, Miloslav König.
 

Děti, přihlaste se 
do pěvecké soutěže

Zpěváci od 6 do 19 let, 
přihlaste se na Pražský 
pěvecký festival. Do 28. 
2. zašlete video s českou 
písničkou. „Děti čeká 
workshop i koncert a pak 
svou píseň nahrají v pro-
fesionálním studiu,“ řek-
la novinám organizátorka 
festivalu zpěvačka Eva 
Kleinová. Více na: www.
nasehudba.cz

Eva
Kleinová, 
zpěvačka

Jiří
Lábus,
herec

Narozeninové koncerty 
Petra Samšuka
Nenechte si ujít 9. 3. Uzenej 
večer pro Petra Kalandru, hrají 
Petr Samšuk & Sam’s Band 
a 28. 3. Eric Clapton’s Birthday 
Concert, hrají Petr Samšuk, 
Pavel Jartym & Sam‘s Band. 
A kde? V Malostranské besedě!

Josef 
Somr,
herec

Petr Samšuk 
ve své oblíbené 

košili

K

Kulturní nást ěnka    
ÚNOR - BŘEZEN

Charita - 17. 2. v 20.30 h - VALENTÝN-
SKÝ DOBROČINNÝ KONCERT -  
KABARET - Divadlo Korunní 30 - Pro pe-
diatrickou onkologii Motol. Zpívá Veronika 
Bellová a další. www.divadlokorunni.cz

Divadlo - 16. 2. a 9. 3. 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 - Čt 22. 2. v 20.30 h - STO ZVÍ-
ŘAT/ELEPHANTOUR 2018 - Rock 
Café, Národní 20 - Zvířecí devítičlenná ka-
pela a jejích třicet pecek. Píseň, Poprvé, 
Alice se dala na pití… www.rockcafe.cz

Akce - Čt 1. 3. v 18 h - GALASOVA 
ČTVRTEČNÍ VEČERNÍ CYKLOJÍZ-
DA - Sraz Folimanka, pod Nuselským m. - 
Jízda centrem: Václavák. Libeňský most… 
Cíl: Palmovka. www.galas.borec.cz

Koncert - Pá 9. 3. v 20.30 h - UZENEJ 
VEČER PRO PETRA KALANDRU, 
PETR SAMŠUK & SAM’S BAND 
- Malostranská beseda, Malostr. nám. - 
Parádní koncert na počest Kalandry. 

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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(Národní 3) nebo takřka všu-
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várnách, hospodách atd.
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Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, na jakém domě 
na Novém Městě má pamětní 
desku továrník František 
Čeněk (1860 - 1937)
Nápověda: Je to u řeky.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Na obrázku je restaurace 
Plzeňka, Truhlářská 23.
Správě: Bohuslav Hofman, 
Jan Pokorný, Alena Hrubá

Božena Němcová: Babička (35.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Děti se jí smály, sedly na 
pohovku a houpajíce se 
volaly babičku, aby jen 
šla, že se to nezboří. 
Ale babička nešla. „Jdě-
te mi k šípku," povídala, 
„kdopak by do takové 

houpačky sedal, to je tak 
pro vás."
Na lesklé stolky a skříně 
bála se co postavit, aby se 
lesk nepokazil, a ta skříň 
se skleněnými stěnami, 
za nimiž bylo všelijakých 
heblat narovnáno, stála 
v pokoji jen pro hřích, jak 
babička říkala. 

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Babička posílá děti k šípku

Pokračování příště

Místní ženy

Co řekla na Národní třídě
Adina Mandlová

Adinu Mandlovou (1910 
- 1991) přivedl do světla 
refl ektorů Hugo Haas. 
Seznámili se v kavárně. 
Záhy spolu začali žít. 
Při jedné nedělní pro-
cházce po Národní třídě 
Hugo Adině říkal: „To 

koukáš, jak se za mnou 
každý otáčí!“ 
Adina se nenechala vy-
vést z míry a odsekla: 
„Však počkej za pár let! 
Budou si říkat, kdo je 
ten ošklivej Žid, co chodí 
s Mandlovou?“

Hugo 
Haas, 

milenec

Nataša 
Gollová, 

kamarádka

Oldřich 
Nový, 
kolega

Adina naslouchá 
hlasu Kristiána

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

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

Přihlášky podávejte do 28. 2. 2018.
Více informací naleznete na: http://ujca.ff .cuni.cz/.
Své dotazy můžete adresovat vedoucí indonesistiky PhDr. Michaele Bu-
diman, Ph.D na: michaela.budiman@ff .cuni.cz.

V akademickém roce 2018 - 2019 bude na Filozofi cké fakul-
tě Univerzity Karlovy v Praze v Ústavu jižní a centrální Asie 
otevřena indonesistika - tříletý bakalářský obor.

Těšíme se na vás!

• Stálé polední menu od 99 Kč. 
• Vynikající klasická                      

česká kuchyně.
• V nabídce na pípě                   

8 druhů piv z pivovaru       
Lobkowicz.

• Přijďte si pochutnat na          
pečeném koleni. 

• Ke každému koleni první     
pivo zdarma.

• Pro rezervaci rodinných 
oslav i fi remních večírků 

volejte: 273 130 505.
Otevřeno: po - ne 11.30 - 23 h 
Adresa: Josefská 1, Praha 1

www.obycejnysvet.com



Mazlíčci 
Nového Města

Foto svého kanárka 
poslala do redakce 

Jiřina Kolářová 
z Voršilské ulice.

PEPÍK

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

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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REGINA VELKOVÁ
„Noviny čtu, protože jsou 
s láskou vytvářené stejně 

jako perníčky ode mě!“
Perníčky od Reginy 

tel.: 725 442 155

Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

Tip: Čtenáři NN

Posílejte: redakce@
novomestskenoviny.eu

V ČESKÉM CIRKUSE: „Pozor, slečno krotitelko, nebudeš-li hledět, 
aby byl stále nasycen, čeká tě nemilé překvapení! 

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. Prague Old School Bar-
bershop, Pánské holičství v pasáži U Nováků, Vodičkova 28.

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

OLGA LOMOVÁ
KC Kampa

Za to, že se 
chopila mode-
rování diskusí 
zastupitelů 
s občany (str. 2)

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

257 531 839


