
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

®

Čís. 2 / roč. VI
15. únor 2019

NOVOMESTSKE
NOVINY

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

inzerce

Novoměstské 
servírky
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Více čtěte na str. 4
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NA STOP Ě

Kapitán Korda

NEZÁVISLÉ

VÍME DATUM, KDY OPĚT 
UVIDÍTE SKVOST NÁRODNÍHO MUZEA

SLIČNÁ HANKA
 z Café-baru Popocafepetl 

(Na Struze 4) podává 
velmi lahodný ležák 

Holba Premium 12° za 39 Kč.

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY
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HORNÍČEK 

100

Čtěte na str. 6 - 7

VELRYBA SE VRACÍ, 
KRÁSNĚJŠÍ NEŽ DŘÍV

HORNÍČEK 

100
KAM 
ZMIZEL 
POLICAJT 
BOHOUŠ?

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

257 531 839

OZNÁMENÍ
Milí sousedé,

Rada MČ Praha 1 opět vyhlásila 
Granty na opravu domovního 

fondu pro rok 2019. 

Těším se na spolupráci
Mgr. David Bodeček 
radní pro oblast majetku 

a bytovou politiku

Bližší informace naleznete 
na adrese www.praha1.cz
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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

Gurmánův 
koutek

ŘEZNICTVÍ
LAD. MRÁZEK
Bělehradská 142/82

Vepřové 
ledvinky, rýže

 95 Kč

Anna Marie 
Höppnerová (9) 

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Na procházce 
s mými psy na 

Žofíně. Hned ce-
lou sněhulákovou 

rodinku."  

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

„Na fotce 
u svodidel na 

dálnici D 1 
u Humpolce.“  

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: Vím 
to přesně. V 

Grébovce. Nebyl 
to sněhulák, ale 

godzilla.“  

„„Na Vyšehradě 
celou sněhuláčí 

rodinu. Můj 
pejsek jednomu 

snědl nos.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Když jsem ho 
četl. Knihu Sně-
hulák od Nesba 

jsem dostal 
k Vánocům.“ 

„Jako od Lady.  
Z okna jsem 

viděl děti, jak 
dělaly sněhuláka 
z čerstvého sněhu!" 

inzerceinzerce

Kde jste letos poprvé 
potkali sněhuláka?

Půtova - Domy v centru 
Prahy, o které se majitel 
nestará, nejen hyzdí oko-
lí, ale jsou i nebezpečné.
V Půtově ulici (nedaleko 
Petrského náměstí) spad-
la 9. února římsa o délce 
20 metrů. Došlo k tomu 
naštěstí brzy ráno (5.15 h),
takže po ulici zrovna ni-
kdo nešel. Poškozeno 
však bylo zaparkované 
auto.
Ulice byla uzavřena a je 
třeba sejmout zbytky řím-
sy ze všech stran domu. 
Uzavřena je také přilehlá 
ulice Stárkova.
Podobných domů, kde ni-
kdo nebydlí,  a které jejich 
majitel drží ze spekulativ-
ních důvodů, je v Praze 
několik desítek. 
Místostarosta Prahy 1 
Petr Hejma, do jehož 
kompetence spadá mimo 

jiné i bezpečnost, k tomu 
říká: „Majitel zanedbal 
péči o dům, již dříve mu 
byla nařízena sanace 
objektu. Jde však o širší 
problém, který se snaží-
me usilovně řešit."
Petr Hejma zdůraznil, že 
je nyní třeba prověřit dal-
ší ruiny v centru, do jaké 
míry jsou hrozbou pro své 
okolí.
V červenci loňského roku 
se v Mikulandské ulici na 
Novém Městě zřítila dvě 
patra rekonstruované bu-
dovy.

Víte, že...
V roce 1928 zahynulo 

při zřícení rozestavěné-
ho obchodního domu 
v ulici Na Poříčí 46 lidí. 
Šlo o největší tragédii 

svého druhu.

PRÁZDNÉ DOMY SE ZAČÍNAJÍ ROZPADAT. 
TEĎ SPADLA Z JEDNOHO ŘÍMSA NA AUTO 

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Jednou větou...

„
...kterou jsem zaslechl
Zločinci jsou jako mýva-
lové. Dáš jim ochutnat 
kočičí žrádlo a brzy se 
vrátí pro celou kočku.

Počasí 

3 °C
ÚNOR

Když mráz ostro drží, 
to dlouho již nepodrží.

RACKOVI SUNDALI 
PĚNOVÉ PAPUČE

Karlův most - Nohy měl 
obalené montážní pěnou 
a ještě za ním vlál obal od 
tatranky. Na zvláštního 
racka, kroužícího kolem 
Karlova mostu, upozorni-
li redakci čtenáři.
„Obal tatranky za ní při 
letu vlál, takže vypadal 
jako nějaký tvor z jiné-
ho světa,“ zatelefonova-
la do redakce paní Jana 
Červenková z Turnova, 
která přijela do Prahy 
na návštěvu. Racka při-

jali na začátku února do 
Záchranné stanice hl. m. 
Prahy a zbavili ho jeho 
zátěže. Pak byl opět puš-
těn na svobodu. Racek 
bělohlavý pochází od Čer-
ného moře. K nám přilétá 
z Ukrajiny v zimě. Vyhle-
dává nezamrzlou vodu. 

Anketa Novoměstských novin

Víte, že...
Racek bělohlavý 

se živí rybami, ale 
nepohrdne ani odpadky.

RACEK 
měl nohy 

namočené 
do mon-

tážní pěny
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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

inzerce

PRÁZDNÉ DOMY SE ZAČÍNAJÍ ROZPADAT. 
TEĎ SPADLA Z JEDNOHO ŘÍMSA NA AUTO 

Dívka ze str. 3

ště

Jaruna, B., nečekaná místní 
vítězka odvážné soutěže 
bohéma Franty Sauera

NEČEKANÁ MISTRYNĚ 
V UKAZOVÁNÍ PŘEZEK

Zřícení obchodního domu 
Na Pořící roku 1928

Tel.: 777 365 747
E-mail: antiksberatel@seznam.czE-mail: antiksberatel@seznam.czE-mail: antiksberatel@seznam.cz

VÝKUP OBRAZŮ, 
MINCÍ A BANKOVEK
• Nejvyšší ceny zaplatím za malované 

obrazy různých žánrů (podepsané       
i nepodepsané). 

• Dále mám zájem o stříbrné, zlaté 
mince a oběžné sady mincí i staré 
bankovky. 

• Profesionalita a solidní 
jednání. 
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

&Vítěz PoraženýVítěz PoraženýVítěz Poražený

ALOIS 
RAŠÍN

 Ke 100. výročí 
měnové odluky 
od Rakousko-
-Uherska jsou 

dlouhé fronty na 
mince s minist-
rem Rašínem.

VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO NOVIN 
VYROBÍME ZDARMA 

Pro více podrobností 
volejte Monice, 
tel.: 777 556 578
nebo napište na e-mail: 
redakce@novomestskenoviny.eu

VYROBÍME ZDARMA VYROBÍME ZDARMA 

DROGOVÍ 
DEALEŘI

(Václavské ná-
městí, Můstek).
Radnice Prahy 1
 vyrazila do boje 
proti drogovým 

dealerům 
v centru Prahy.

Víte, že...
Plejtvák myšok je druhý 

největší tvor na světě. Větší 
je jen plejtvák obrovský.

inzerce

NEJMLADŠÍ členka redakce 
Anička (9) vystoupila se svým 
číslem „s ukulele na válci“ v rám-
ci představení cirkusové školy 
Cirqueon. Na válci, v němž se 
točilo dítě, ušla (při hraní na uku-
le) neuvěřitelných deset metrů.

VYSTOUPENÍ 
S VÁLCEM A UKULELE
V CIRKUSE CIRQUEON
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VELRYBA SE VRACÍ, 
AČ NIKDY NEODEŠLA
Chlouba Národního muzea visela během oprav 

budovy pod stropem zabalená do pytloviny

S ukulele 
na válci 
(dítě uvnitř)
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Dnem, kdy se budou moci ná-
vštěvníci po několika letech po-
kochat slavnou kostrou plejtváka 
myšoka, by mohl být 28. listo-
pad letošního roku. Vedení mu-
zea tuto možnost vážně zvažuje.
Právě 28. listopadu roku 1888 
byl plejtvák poprvé představen 
široké veřejnosti, a to v Náprst-
kově muzeu (budova Národní-
ho muzea ještě nestála). Kolují 
legendy o velkém zápachu, který 
se z kostry linul. 
Do Národního muzea se pře-
stěhovala roku 1893. Aby se do 
místnosti vešla, zkrátili ji o něko-
lik obratlů, nyní měří 22,5 metru. 
Tuk z kostry občas kapal ještě 
v 60. letech minulého století, kdy 
byla v rámci rekonstrukce zoolo-
gické sbírky znovu odmaštěna. 
Změnil se také způsob zavěšení 
kostry - na ocelové nosníky od 
stropu, kde visí dosud.
Samici plejtváka myšoka 
vyvrhlo moře na norské pobřeží 
roku 1885. Velrybářská fi rma ji 
pak nabízela různým evropským 
muzeím. Do Prahy se dostala 
díky aktivně ředitele Národního 
muzea Antonína Friče (†81) v po-
lovině roku 1887. Kosti se vyva-
řovaly v továrnách na Smíchově. 
Odmontování kostry během po-
sledních oprav už nebylo možné, 
proto visela zabalená u stropu.

VELRYBÍ TÁTA A. FRIČ 
TÉŽ ZKOUMAL STONOŽKY
Antonín Frič uspořádal sbírku na plejtváka. 
Byl významným českým přírodovědcem a pa-
leontologem. Působil jako profesor Karlovy 
Univerzity a ředitel Národního muzea. Za-

sloužil se mimo jiné o získání proslulé 
sbírky Joachima Barranda pro paleonto-
logické oddělení. Roku 1899 odjel do 
Ameriky, kde studoval život stonožek.

Kostra plejtváka 
v plné kráse

Unikátní foto: 
Zabalený 
plejtvák

Odmaštění kostry 
v 60. letech

Těšíme se 
na další setkávání



ZÁTAH NA DROGOVÉ DEALERY!
RADNICE SE DO TOHO OBULA

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

KREJČOVSTVÍ
ZACH & spol.

ÚJEZD 391/41, MALÁ STRANA

Radní Prahy 1 PETR BURGR (My, co tady žijeme, 
KDU-ČSL): „Krejčovství Zach & spol. je typickou živ-
ností dotvářející kolorit Malé Strany. Poctivé řemeslo 
potřebují oba břehy Vltavy a budeme ho podporovat.“

Na současné adrese síd-
lí rodinná fi rma, která 
šije klasické pánské ob-
leky, pláště a dámské 
kostýmy už 26 let. První 
adresou proslulého krej-
čovství byla od roku 1991 
Josefská a po ní na rok 
Klárov. 
„Mezi naše zákazníky 
patří pánové Schwar-
zenberg, Lobkowicz 
a Kinský. Šili jsme 
ale obleky i pro pana 
prezidenta Havla, Jo-
sefa Luxe a pro řadu 
dalších zákazníků jak 

z Prahy 1, tak i z cizi-
ny,“ popisuje pan Vla-
dimír Zach, rodilý Ma-
lostraňák, který na Malé 
Straně prožil většinu 
svého života. 
Kostýmy jeho krejčov-
ství jsme mohli obdivo-
vat i v Havlově fi lmu Od-
cházení, ve Svěrákově 
pohádce Tři bratři, 
v muzikálech Drákula, 

Bídníci, nebo v Diva-
dle Járy Cimrmana 
či ve Státní opeře Pra-
ha. Velký úspěch měly 
jeho pánské kostýmy 
pro operu Evžen Oněgin 
Státní opery Göteborg. 
Když na zkoušku obleku 
přicházel Václav Havel, 
vždy si s personálem 
připil čerstvě natočenou 
plzní.

Vladimír Zach 
ve svém krámku

Pan Zach před 
krejčovstvím 
se svým spolu-
žákem a radním 
Petrem Burgrem

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@novomestskenoviny.euMáte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@novomestskenoviny.euMáte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@novomestskenoviny.eu

KREJČOVSTVÍ
ZACH & 

ÚJEZD 391/41, MALÁ STRANA

KREJČOVSTVÍ
spol.

ÚJEZD 391/41, MALÁ STRANA
spol.

ÚJEZD 391/41, MALÁ STRANA
spol.
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Místostarosta Petr Hejma bojuje s policií za bezpečnější uliceMístostarosta Petr Hejma bojuje s policií za bezpečnější ulice

Centrum - Rušení noč-
ního klidu opilými turis-
ty, bezohlední provozo-
vatelé hlučných turistic-
kých atrakcí a drogy. To 
jsou největší problémy 
bezpečnosti a pořádku 
v Praze 1, s nimiž se po-
týká nedostatečný počet 
policistů a strážníků.
Za bezpečnost, pořádek 
a turistický ruch od kon-
ce roku zodpovídá první 
místostarosta Petr Hej-
ma (My, co tady žijeme, 
STAN). Jedná s poslanci, 
senátory, s představiteli 
magistrátu, policie, měst-
ských strážníků a s další-
mi odborníky, aby společ-
ně našli řešení této vážné 
situace. 

Víte, že...
Na Václavském 

náměstí a okolí je 
24 nevěstinců.

„Věřím, že se nám co nej-
rychleji podaří dosáh-
nout citelného zvýšení 
hlídek policistů a strážní-
ků v nejpostiženějších lo-
kalitách. Jsme jako Pra-
ha 1 připraveni fi nančně 
ke zvýšení počtu strážní-
ků přispívat,“ říká Petr 
Hejma a chválí policisty, 
s nimiž jsme ho zastihli na 
pravidelné bezpečnostní 
kontrole v ulicích. 
S policií tentokrát vydal 
na Václavské náměstí 
na zátah proti drogovým 
dealerům. A výsledek? Tři 
gauneři za katrem! 

Text: PETR BIDLO

Místostarosta 
Petr Hejma

Zátah proti dealerům drog 
na Václavském náměstí

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, místostarosta
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Text: ONDŘEJ HÖPPNER

KAM ZMIZEL SLAVNÝ POLICAJT BOHOUŠ
Bohouš, čili Bohoušek. Nejznámější policajt v Praze. 
Jako samozvaný „muž zákona“ řídil mnoho svateb 
a organizoval dopravu. Kde je? Novoměstské noviny 
se pustily do podrobného pátrání po jeho osudu.

V 80. letech se v ulicích 
Starého Města pražského 
začala pohybovat nepře-
hlédnutelná postava. Muž 
v uniformě se zrzavými 
vlasy a s velkým vlčákem. 
Ač nebyl policista, mimo-
řádně aktivně dohlížel na 
veřejný pořádek.
„Nahrazoval městskou 
policii, která za minulého 
režimu nebyla. Neměl rád 
žebráky, grázly, kapsá-
ře. Chtěl, aby vše bylo 
v pořádku. Zvonil na lidi, 
že mají venku popelnice, 
a ať si je uklidí,“ vzpomíná 

Jan Mudroň, bývalý po-
licejní vyšetřovatel z Bar-
tolomějské ulice. 
Bohuslav Švec, které-
mu místní neřekli jinak 
než „Policajt Bohouš“, 
uniformy střídal. Někdy 
měl zelenou policejní, jin-
dy modrou nádražáckou. 
Nikdy nebyl ozbrojený, 
u pasu měl jen gumový 
obušek. 
Bohouš bojoval  proti „če-
pičářům“ (prodejci „rus-
kých“ čepic), když jim je 
bral a házel do Vltavy. 
Dopravu „řídil“ dětskou 
„policejní“ plácačkou.
Svého psa jednou omylem 

poštval proti skupince 
italských turistů - mys-
lel si, že jsou to romští zlo-
ději. Bohoušova sláva po-
stupně vadla. Svůj posled-
ní rozhovor poskytl v roce 
2010 Staroměstským no-
vinám (titulní stránka 
a slogan „Jak to vidím 
já“). Tehdy už se mu roz-
padala i jeho poslední uni-
forma, místo obušku měl 
pomlázku a čepici ztratil. 
Staroměstské noviny 
uspořádaly na čepici sbír-
ku, díky které získal Bo-
houš čepici novou. Po roce 
2010 se začala Bohoušova 
stopa ztrácet. 

„Naposledy jsem ho 
krátce viděl poté na mé 
svatbě. Motal se nám do 
záběru a pak chtěl pení-
ze,“ vypráví s úsměvem 
dramaturg Malostranské 
besedy David Dvořák.
O dalším osudu policajta 
Bohouše pak jen kolovaly 
jen legendy. Staroměstské 
noviny se však díky býva-
lému řediteli Městské poli-
cie Prahy 1 Miroslavu
Stejskalovi podařilo do-
pátrat až ke strážníko-
vi Kašparovi, který se 
o osud Bohouše zajímal.
„Naposledy jsem Bohou-
še viděl před dvěma lety. 
Držel se v okolí Železné 
ulice,“ vypráví strážník 
Kašpar, který nyní slouží 
na Malé Straně (Vítězná 
ulice) a dříve působil jako 
strážník na Starém Městě.

„Bohoušovi někdy v roce 
2012 amputovali nohu, 
pak jezdil na vozíku. Záhy 
přišel i o druhou nohu. 
Často jsem s ním mluvil. 
O manželce, dětech, nebo 
předchozím zaměstnání 
se nikdy nezmínil. Vyprá-
věl ale často o bratrovi, že 
měli neshody, a že ho prý 
vyhnal z jejich domu.“
Podle několika nezávis-
lých zdrojů zemřel Poli-
cajt Bohouš v roce 2017 
v Léčebně dlouhodobě 
nemocných v Průho-
nicích. Tam nám však tu-
to informaci nepotvrdili.

inzerce

KAM ZMIZEL SLAVNÝ POLICAJT BOHOUŠ
NEZNÁMÉ OSUDY: NOVOMĚSTSKÉ NOVINY NA STOPĚ

POSLEDNÍ FOTO?
Naposledy viděl Bohuslava 
Švece zvaného Policajt Bo-
houš strážník Kašpar před dvě-
ma lety v Železné ulici, „Byl na  
vozíku, neměl nohy a komunika-
ce s ním byla velmi těžká. V pod-
statě pořád jen nadával,“ vzpomí-
ná str ážník Kašpar. 
Není jisté, že na je na fotografi i 
vpravo právě Policajt Bohouš. 
Snímek  byl pořízen v Železné uli-
ci v roce 2017 na Starém Městě. 
Do redakce Novoměstských no-
vin ji zaslal čtenář.

Máte tip?
Máte doplňující infor-
mace k tomuto člán-
ku? Pište na adresu 

redakce@
novomestskenoviny.eu

KURZ BUBNOVÁNÍ  
v KC Kampa na djembé, 

šamanský buben, na didgeridoo
Lektor kurzu: 

DR. LUBOMÍR HOLZER
Místo konání: „ Školička“ 

KC Kampa, U Sovových mlýnů 3, Praha 1 
Kdy: únor - květen, neděle á 14 dní 19 - 21 h
Zahájení kurzu: 10. 2., další lekce 24. 2.

Hlaste se OBRATEM na e-mail: 
daniela.jenickova@email.cz 

Policajt Bohouš „krotí“ 
turisty pod orlojem

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 hMalostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

(kabáty, obleky, saka, tašky, 
boty, klobouky, rukavice, 
manžetové knofl íčky). 
Vše pouze v dobrém stavu.

Volejte: 602 972 838

Vykoupím zachovalé 
pánské oděvy a doplňky
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KAM ZMIZEL SLAVNÝ POLICAJT BOHOUŠ
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)Cesta svíčky ke slávě (2/4)

Pokra-
čování 
příštěHokyně: „Svíčku nemám, ale Pepík Vám ji přinese. Počkejte chvilku.“ Mydlář: Tady je svíčka. Stojí 30 haléřů.

1993 2010

PAN BOHOUŠ, který už 20 let do-
brovolně a zadarmo pomáhá policii 
při udržování pořádku v ulicích 
Starého Města, ztratil čepici.
Vždycky chtěl, aby byla jeho uniforma 
dokonalá, ale musel jít vlastní cestou. 
Skládal ji, jak se dalo, něco našel, 
něco mu daly děti (obušek z pomláz-
ky). Ztráta čepice je ale velmi nepří-
jemná, protože, jak se říká: Čepice 
dělá uniformu. Jak z toho, safra, ven? 
Zložme se mu na novou! 

POLICAJT BOHOUŠ HARTUSÍ: 
„SAFRA, ZTRATIL JSEM ČEPICI!“ 
SN: SLOŽME SE NA NOVOU!

Staroměstské 
noviny, srpen 2010

POSLEDNÍ FOTO?

Bohuslav Švec řídí dav
megafonem, který našel

Bohouš v době 
největší slávy

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
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KampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

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

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 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 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.
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VYDAŘENÝ VÝPAD MÍSTNÍCH SPOLKŮ DO 
KRÁSNÝCH KRKONOŠ (LYSEČINSKÁ BOUDA)

● ● POŘÁDÁME ● ●

● So 16. 2., 9.30 h
UČENÁ TOULKA 
ZA VODNÍM PTACTVEM 
K VLTAVĚ
Sraz u řeky (v Cihelné) u labutí. 
S sebou termosky a svačinu, da-
lekohledy. Psy nebrat! (Na počest 
„Mezinárodního dne mokřadů“ 
- 2. 2.) Průvodce a odborný ga-
rant Jaroslav Cepák z Ornitogic-
ké společnosti. Pořádá Kampa-
Nula + LES - Vstup volný!

● HORY - LYŽE, BĚŽKY, 
BOBY!
O zimních víkendech výjezdy do 
východních KRKONOŠ - Lyse-
činská bouda, taky na Labskou 
před Špindlem. Více info ráda 
dodá Lída Růžičková (tel. č.: 
724 346 460).

DALŠÍ TOULKY: 
Podzemím Malé Strany i Sta-
rého Města, chrámem sv. Víta 
a kostelem sv. Havla s LESEM 
(Ornitology) přírodou Prahy. 

● DOPORUČUJEME ●

● Od 18. 2. (po, st, pá) 
OZDRAVNÁ CVIČENÍ 
(I VENKU) S RELAXARTE 
Sanatoriem v tělocvičnách škol 
Karmelitská a Josefská. Po-
drobnější informace na adrese
relaxartecentrum@gmail.com

● So 2. 3. 
SOPMSH: MALOSTRANSKÝ 
MASOPUST! 
Dopoledne strojení masek v Ma-
lostranské besedě, pak od 13 h 
sraz všech u Černého vola. 
● Od rána bude ZABIJAČKA před 
Malostranskou besedou.

● So 9. 3. 
MiniPles v Kavárně Čas
(Míšeňská 2, vchod z náměstí)

● So 16. 3. 
SOUKROMÝ PLES ZLATÉ 
PRAHY 

● So 16. 3. 
HASIČSKÝ BÁL V MALO-
STRANSKÉ BESEDĚ

● Pá 22. 3.
PLES PRAHY 1
NA ŽOFÍNĚ

● So 23. 3. 
MORAVSKÝ PLES 
NA ŽOFÍNĚ

● Čtv 28. 3., 18 - 20 h 
XI. KONFERENCE KMSSS 
V kavárně Mlýnská na Kampě. 
Na téma: Vzestup Kampy a Ma-
lé Strany - Středu Světa díky 
Happeningu. Eugen Brikcius 
(Happening a Recese), Jana 
Štefl íčková (kapitoly z Diplom-
ky), Petr Placák (Happe cestou 
k Monarchii?), Martin Kotas 
(postřehy mladších), Dr. Julius 
Hůlek (CO DÁL SE STŘEDEM 

SVĚTA NA KAMPĚ OČIMA ŘIM-
SOLOGA), primář MUDr. Petr 
Popov, AT odd. VFN (Humor + 
+ Alkohol ve Středu Světa).

● Neděle 31. 3. 
PLES SENIORŮ ŽOFÍN

● Pá 5. 4.,18 h
ZASAZENÍ STROMU 
VŠECH SPOLKŮ
Kampy Středu Světa, Kampa-
Nuly, Dobrovolných hasičů, Mu-
zikantů z Kampy, KC Kampa, 
MCTŽ, Klubu Šatlava, TURAS. 
V parku Kampa...

● Pá - so 5. - 6. 4., 14 - 20 h
XI.HAPPE KAMPA, 
MALÁ STRANA STŘED 
SVĚTA V parku na Kampě.

Naše akce + Kulturní program + Naše tipyNaše 
Více o akcích: www.kampanula.cz a FB ● Lída Růžičková, mail: LudmilaR@seznam.cz, tel.: 724 346 460

akce + Kulturní program + Naše tipy

Ples na 
Žofíně

Skupina zástupců ne-
jen malostranských 
spolků (KampaNula, 
TURAS, SOPMSH, 
MCTŽ, Relax Arte 
a další) vyrazila v polo-
vině ledna na inspekční 
pobyt na obnovenou Ly-
sečinskou boudu (patří 
Spolku na její obnovu, 
vede Karel Chotek) do vý-
chodních Krkonoš. 
Běžkové trasy, stopa udr-
žovaná na Rýchory i na 
Malou Úpu - Pomezky, až 
na Jelenku pod Sněžku, 
krásnými lesy s výhledy 
do hor, i na tu nejvyšší.
Všude i menší sjezdov-
ky (800 metrů) pro děti 
i zdatnější. Několik re-
staurací ve starém stylu. 

Přímo na Lysečinské bou-
dě vlídné zacházení, skvě-
lá kuchyně i bar. Nové po-
kojíčky a sprchy. Prostě 
pohádka.
Je nám ctí šířit slávu o čis-
té kráse tohoto zapomí-
naného koutu Krkonoš. 
KampaNula, My, co tady 
žijeme + další spolky do-
poručují lidem z centra 
Prahy (i s dětmi) vyjet do 
dostupných Krkonoš. Ne 
drahé pobyty, vleky, hos-
půdky toto umožňují.
Hlaste se mailem, te-
lefonem o bližší infor-
mace, již tuto zimu vy-
razte. Info zašle Lída 
Růžičková (LudmilaR
@seznam.cz, tel. 724 
346 460). -kuc-

Lysečinská bouda

Místní kostelíkÚčastníci zájezdu

Výzva spolkům
Chcete, aby měl VÁŠ 
SPOLEK svou akci 

v této rubrice? Pište 
na adresu redakce@

novomestskenoviny.eu
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Číslo 1 vyšlo 
v lednu 2019

www.
novomestskenoviny.eu

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Radnice čtvrt roku poté
Uplynulo čtvrt roku od 
voleb, které přepsaly roky 
zavedené politické pořád-
ky v Praze 1, a tak si už lze 
dovolit krátké hodnocení. 
I když na skutečné vý-
sledky si budeme muset 
ještě počkat. Nové vede-
ní radnice převzalo úřad 
v chaosu - na radní čekaly 
vyklizené kanceláře, až na 
kostlivce ve skříních a ty 
budou vymetat ještě hez-
ky dlouho... 
Už dnes je jisté, že pri-
ority budou odlišné než 
v letech minulých. Určitě 
to nebudou např. podzem-
ní garáže za stovky milio-
nů korun, nebo podpora 
výstavby nových hotelů. 
Světlo světa spatří nový 
rozpočet na veřejném jed-
nání zastupitelstva 6. 3.
Příjemnou změnou je čas 
jednání od čtyř odpoled-
ne, aby se mohli účastnit 
i občané. Věcí nevídanou 
je i to, že se hosté mohou 

v případě potřeby občer-
stvit. Dřív byla i voda jen 
pro vyvolené, tedy zvole-
né.
Všichni, kdo zažili „sráž-
ku” s vedoucí majetkové-
ho odboru paní Tomíč-
kovou (a že jich nebylo 
málo) se také mohou ra-
dovat, už úřad opustila. 
Také tisková mluvčí (ofi -
ciálně celé radnice, ale 
ve skutečnosti především 
pana exstarosty) vyklidi-
la pole a další personální 
změny lze očekávat. 
Řada radních informuje 
občany o tom, co na úřa-
dě dělá přes sociální sítě - 
- také milá a vítaná změna 

oproti fotkám exstarosty 
s modelkami, případně se 
zmíněnou mluvčí...
Ustanovila se i většina 
komisí a hurá, po více 
než deseti letech se chys-
tá nová bytová koncepce, 
ke které jako předsedkyně 
bytové komise také hod-
lám přispět. Cíl je jasný - 
- zastavit vylidňování Pra-
hy 1 a vrátit normální ži-
vot do ulic. Že to je nereál-
né? Není, v Amsterdamu 
na velké změny v přístupu 
k turismu stačil jeden roz-
čilený důchodce; v Praze 
1 na to máme „7 stateč-
ných“ a starostu… Podaří 
se jim to, tipnete si?

Radnice Prahy 1

DOJEMNÝ PŘÍBĚH Z TRAMVAJE
Petr Burgr, 
jeho glosa

Někdy stačí pár sekund, 
aby člověk prožil příběh, 
který si vloží do pamě-
ti.  Nedávno  jsem stál 
v poloprázdné tramvaji, 
která byla zaplněná tak, 
že jsme byli jenom dva, 
co jsme stáli vzadu, jak 
se říká u klandru, to je to 
místo u třetích dveří, kam 
parkují maminky kočár-
ky, jinak místa k sezení 
byla plně zaplněna, vě-
kovým průměrem asi tak 
dvacet pět let. 

Nastala zvláštní chvíle 
klidu, protože pan řidič, 
přestože nikdo už nena-
stupoval, nechal svojí 
soupravu ve stanici stát, 
potřeboval se evidentně 
vejít do svého časové-
ho tarifu, když přijel do 
stanice o několik chvi-
lek dříve. A tak byl dán 
čas, aby do tramvaje 
nastoupil, odhaduji asi 
sedmdesátník, který od 
předních dveří pomalu 
šel tramvají.  Pro sedí-
cí jako na potvoru se při 
chůzi navíc opíral o ber-
li. Něco jako operovaná 
kyčel, nebo tak něco. Ze 
zadní části vozu to byl až 

bizarní pohled. Sedícím 
v tu chvíli naprosto 
ztvrdla šíje, jak se ne-
mohli odtrhnout od po-

hledu z okna. Těm, kteří 
sledovali v mobilu důle-
žitý stav na sociálních sí-
tích, klesla hlava do hlu-
bokého úklonu, jako by 
na svých bedrech nesli 
putnu plnou uhlí.
Tramvaj stála, pán se 
s berlí pomalu sunul 
středem kolem obsaze-
ných sedadel. Až trapnou 
situaci nakonec z po-
sledního sedadla zachrá-
nila cizinka. Její původ 
prozradili nejen šikmé 
oči, ale i protichřipková 
rouška, kterou větši-
nou u nás nosí turisté 
z Japonska. Řeknu vám, 
byla to ostuda. Fo
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PETR BURGR 
Radní Prahy 1 pro kulturu, 
sport, občanskou společ-
nost, spolky a Středisko 
sociálních služeb. Je čle-
nem spolku KampaNula 
a SOPMSH.

Páter Halík byl normalizační kádrovák?
Vážená redakce,
váš výrok v minulém čís-
le, že, páter Halík pra-
coval jako normalizační 
kádrovák, neobsahuje in-
formaci, kde a v jakém 
období takto působil, aby 
to bylo ověřitelné.
Zdena Severová

Odpověď: Tomáš Halík 
pracoval v letech 1972-5 
jako zaměstnanec kádro-
vě-presonálního odboru 
v podniku zahraničního 
obchodu Chemoprojekt.
Na dotaz Novoměstských 
novin Tomáš Halík 
odpověděl: „V Chemo-

projektu jsem praco-
val jako podnikový 
sociolog. Tato funkce 
spadala pod kádro-
vě-personální odbor. 
Označení kádrovák je 
však nesmyslné."
Na Halíkovu kontroverz-
ní minulost upozorňuje 

několik zdrojů. Mimo jiné 
Publicista Daniel Solis 
(bývalý zastupitel na rad-
nici Prahy 1). Rozporuje 
i Halíkovy akademické 
tituly. Pan Halík prý poté 
zařídil, aby pana Solise  
vyhodili z univerzity, kde 
přednášel.
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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

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

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

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.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sn tricet
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Přijďte na magické 
rituály

Magický víkend - Magie ži-
vota se můžete v Muzeu al-
chymistů a mágů staré Pra-
hy, Jánský vršek 8, 2. - 3. 3. 
od 9 do 17 h sami zapojit do 
„čarování“, nechat si vyložit 
osud, posílit zdraví...

Na zábradlí se těší 
na diváky

Navštivte např. 22., 23. 2. 
a 2. 3. představení Kore-
spondence W + V. V roli 
Wericha se objeví Jiří 
Vyorálek a Voskovce hra-
je Václav Vašák. Nebo 
přijďte 16. 3. na Požitkáře, 
ve kterých hrají Dita Kap-
lanová, Honza Hájek...

V Rock Café 
to žije 

Koncert kapely Sto zvířat 
si nenechte ujít 28. 3. od 
20.30 h. A 27. 3. v 19.30 
přijďte na NYMFAY 
Divadla Puls, cesta do 

Jaroslava
Kretschmerová, 

herečka

Honza
Hájek,
herec

Romaneto 
nahrává cédéčko
Divadélko Romaneto v zimních 
měsících nahrává ve studiu 
nové písně pro děti. Ještě le-
tos proběhne slavnostní křest 
dalšího autorského CD Roma-
neta s následnými fi lmovými 
videoklipy. Těšte se!

Václav 
Vašák,
herec

80. patra mrakodrapu 
bude zajímavá.

O impotenci 
v Ypsilonce 

Představení Hlava Me-
dúzy si nenechte ujít ve 
Studiu Ypsilon ve Spále-
né 22. 3. od 19.30 hodin. 
V nejveselejší hře o impo-
tenci hrají: Jiří Lábus, 
Jaroslava Kretschme-
rová… www.ypsilonka.cz

V DUPu 39 
to žije

Divadla X10 můžete vidět 
hrát také v inspirativním 
prostoru DUP 39 v Char-
vátově 39.  Např. se těšte 
15. 2. a 12. 3. na Pod kont-
rolou a 7. 3. na představe-
ní Médeia.

Staňte se 
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Národ-
nímu divadlu? Staňte se 
jeho mecenášem. 

K

Kulturní nást ěnka    
ÚNOR - BŘEZEN

Koncert - Čt 28. 2. v 20.30 h - STO 
ZVÍŘAT - Rock Café, Národní 20 -  Ka-
pela pokračuje klubovém tažení s ELE-
PHANTOUR, což je program sestavený 
z 30 největších zvířecích hitovek.

Ezoterika -  2. - 3. 3. - INTERAKTIV-
NÍ MAGICKÝ VÍKEND - MAGIE ŽI-
VOTA - Muzeum alchymistů a mágů sta-
ré Prahy, Jánský vršek 8 - Magie v praxi 
- rituály, přednášky, prodej pomůcek.

Akce - So 2. 3. - MALOSTRANSKÉ 
MASOPUSTNÍ VESELÍ -  Sraz ma-
sek U Černého vola ve 13 h - Průvod jde 
dolů Nerudovkou až na nám. Na Kampě. 
Zastávky - hospůdky. Pořádá SOPMSH.

Divadlo - So 9. 3. ve 20 h - STAŘEC 
A MOŘE - Divadlo Viola, Národní třída 
7 - Jiří Somr a Marek Holý v režii Lídy 
Engelové. Herecký koncert. Nenechte si 
ujít dílo Hemingwaye.

Výstava - Do 14. 3. - FOTOGRAFIE: 
GALASOVY CYKLOJÍZDY - Kavárna 
Bajkazyl, Československé armády 41, Hra-
dec Králové - První cyklistická výstava Vládi 
Galase. www.galasovycyklojizdy.cz

Bál - So 16. 3. od 19 h - HASIČSKÝ BÁL 
- Malostranská beseda, Malostr. n. 21
 - Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Pra-
ha 1. Hraje: Bonus Orchestr. Každá vstu-
penka slosována v tombole, zábava!

Galasovy 
cyklojízdy

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
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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[ [

ZAJÍMAVOSTI a novin-
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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 
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Koutek pro chytré hlavy

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Budova Palladia, kde byly 
dříve kasárna a zřejmě tu vznikla 
česká hymna, stojí na náměstí Re-
publiky. Správně: Jan Suchý.

Božena Němcová: Babička (44.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

„Ale babičko, jakpak to 
bylo, když vám císař pán 
dal ten tolar, povězte 
nám to!" ptala se jednou 
Barunka.
„Až jednou mi připomeň-
te, pak vám to povím," 

odpověděla jí babička.
Mimo tyto věci měla ba-
bička v přítruhlíčku dva 
růžence dotýkané, fábory 
k čepcům a mezi tím vždy 
nějaký pamlsek pro děti. 
Dole v truhle leželo ba-
biččino prádlo a šatstvo. 
A všecky ty mezulánky, 
fěrtochy, kabátky letní...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla

Fo
to

: A
rc

hi
v

Tichá magie fěrtochu

Pokračování příště

inzerce

Místní slavné ženy
První Barunka z Babičky

Nataša Tanská 

Nataša Tanská (1929 - 
2014). Dědeček byl pro-
fesorem hudby a malé 
Nataše se velmi věnoval. 
Centrum Prahy znala do-
konale. Při letní návštěvě 
koupaliště, ji oslovil reži-
sér František Čáp (1913 - 

1972) a záhy přišlo pozvá-
ní na zkoušky poetického 
fi lmu Babička (1940). Na-
taše se splnil sen. Až do 
smrti byla spjata s postavou
krásné Barunky. Její začí-
nající kariéru poznamena-
lo vážné onemocnění.

Terezie 
Brzková, 
babička

Nataša 
Tanská 

roku 2010
Herectví jí bylo 
Sultánem i Tyrlem

František 
Čáp, 

režisér

Otázka: Obchodní dům Kot-
va byl otevřen v roce 1975. 
Víte, proč se jmenuje Kotva?
Nápověda: Více napoví dům, 
který stojí hned vedle.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

POUZE OSOBNĚ PŘES PODATELNU Úřad MČ Praha 1, 
Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem, popř. tele-
fonicky: 221 097 280, 221 097 300. 
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior 
může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřed-
nostněni též budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří po-
sledních výletů. Výlety jsou zdarma a jen pro občany Prahy 1.
V první možný den přihlášení na daný výlet bude přihláška 
umožněna jen těm, kteří neabsolvovali minimálně dva posled-
ní výlety. Všem ostatním bude přihláška otevřena týden od 
prvního možného data přihlášení na daný výlet. Tímto se chce-
me vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazujeme si mož-
nost daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by nesplňoval 
výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení. 
Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma 
(tel.: 777 161 539) a zeptat se, zdali se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě 
změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefo-
nicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe 
mobilní telefon. 

Červený Hrádek 
a Jirkov - město 
● Úterý, 26. 2., 8 h 
Na tento výlet se přihlašuje 
od pátku 25. 1. Přihlášky 
osobně přes podatelnu 
ÚMČ Praha 1. Odjezd au-
tobusu od hotelu Intercon-
tinental v Pařížské 30.

Sklárna Bohemia 
Poděbrady 
a Libice n. Cidlinou - 
- památník 
● Čtvrtek, 7. 3., 8 h 
Na tento březnový výlet 
se přihlašuje od čtvrtka 
14. 2. Přihlášky osobně 
přes podatelnu.

ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ

Děkujeme za laskavou podporu 
radnice MČ Prahy 1 

a radnímu Petrovi Burgrovi

Ploskovice - zámek
a Litoměřice - město. 
● Čtvrtek, 21. 3., 8 h 
Na tento výlet se přihlašu-
je od úterý 26. 2. Přihlášky 
osobně přes podatelnu 
ÚMČ Praha 1. Odjezd au-
tobusu od hotelu Intercon-
tinental v Pařížské 30.




