
Nenechte si ujít

Novoměstské 
servírky

SLEČNA LUCIE
Krásná slečna Lucie

z restaurace U Zpěváčků
(Na Struze 7, Nové Město) 
roztáčí luxusní kvasnicové 

Svijany 13 ° za 32 Kč.

NA STOP Ě

KAPITÁN KORDA
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POZOR! V ULIČKÁCH TEĎ STRAŠÍ 
NOVÝ AUTOBUS. MÁ ČÍSLO 294

HAVEL VS. MEDVĚD
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Založeno za soumraku na hradbách roku 2014

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

®

Číslo 3/ roč. I
7. listopadu 2014 NOVINY

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 7. dne v měsíci

BU-BU-BUS 
HRŮZY

Nenechte si ujítNenechte si ujít

roztáčí luxusní kvasnicové 
Svijany 13 ° za 32 Kč.

HAHAVEL VEL VEL 

HRŮZYHRŮZY

Takhle si to Karel IV., 
zakladatel Nového Města, 
rozhodně nepředstavoval.

Šokující podrobnosti 
najdete na str. 6 - 7

HRŮZYHRŮZY

Pravda a láska, 
nebo ryby a bručení? 

Jsou kry víc než 
jikry? Nečekané 

setkání u koně. Str. 3

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9, Praha 1
Tel.: 222 075 120 

www.poliklinikanarodni.cz

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Volejte hned tel. č.:

777 556 578
Dotazy posílejte na e-mail 
redakce@novomestskenoviny.eu

Dočasná
sleva 20 %

Nabízíme širokou škálu 
značkových psacích potřeb nejen 

pro náročné, ale i pro školáky.
www.penshop.cz

Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

14o RUBÍN SPECIÁL 
12o WEISSBIER

12o STAROVALAŠSKÁ

Adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

Stylová pivnice 
v srdci Prahy

Tel.: +420 576 501 131 www.valasska-pivnice.cz

UBYTOVÁNÍ V PRAZE www.hotel-praha-zlate-jablko.cz

Výjimečná piva za jedinečnou 
cenu 29 Kč!

inzerce



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

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„To vím dávno. 
Čertovský dub, 
protože to tak 
čerti chtějí!“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Dub. Kdyby 
opadal, musel 

by sedlák 
Čupera do 

pekla!”

Anketa Novoměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

„Červená bříza 
v bowlingovém 
centru u Viet-
namce Honzy. 

Proč, to nevím.“

Číslo měsíce

3
Tři miliardy korun stál 
komplex Quadrio, 
který byl nyní otevřen 
ve Spálené ulici.

Nové Město - Kvůli po-
dezřelému prodeji bu-
dov na Novém Měs-
tě je obviněno osm 
lidí.  Stát zřejmě při-
pravili o pěknou su-
mičku 200 milionů. 
Soukromá firma po-
dle policie nakoupila 
domy v Opletalově uli-
ci od Českých drah, 
udělala drobné úpravy 
a poté je prodala Uni-
verzitě Karlově.

Docela pěkný trik: Koupit 
lacino, pak prodat draho

Nové Město - Objevila
se, zmizela. Objevila se 
zmizela a nyní je tu zas. 
Nevzhledná budka na 
Jungmannově náměstí 
se objevuje a mizí podle 
toho, kdo jí dá razítko. 
Nyní ho má od magist-
rátu.

Budka - bumerang 
na Jungmannově 

náměstí

Čerstvé zprávy 
z Nového Města
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   Úvodník   Úvodník

B ýt řidičem autobusu, 
je sen mnoha chlapců. 

Neberme jim ho a nejez-
děme s nimi autobusem 
nové linky 294.
Původní nápad byl úch-
vatný. Malý, mrštný pi-
dibus na elektřinu, jehož 
trasa povede přes histo-
rické centrum a spojí Flo-
renc s Petřínem.
Realita udeřila prvním 
nárazem o roh úzké ulič-
ky nebo špatně zaparko-
vané auto. 
Autobus není na elektři-
nu ale na naftu, je větší 
než byl plán a jeho in-
tervaly jsou půl hodiny. 
Zkrátka: Místo šikuly při-
jel hromotluk.
Více o Bu-bu-buse se do-
čtete na str. 6 a 7.

Nestrašte děti 
Bu-bu-busem

Na mostě hořel 
autobus

Nové Město - Do re-
dakce volalo 1. listo-
padu několik čtenářů, 
že na Mánesově mostě 
hoří autobus. Šlo o pla-
ný poplach. Na místě se 
natáčel americký akční 
film Unlock. 

Který listnatý strom 
na podzim neopadává?

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Podle mě ořech, 
máme jeden na 
dvoře a pořád 

má listy.”

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Palma, protože 
nemá větve 
a vypadalo 

by to divně.”

galerie / showroom / studio ● Senovážné náměstí 17
otevírací doba Po - Čt 10 - 18, Pá 10 - 16 ● www.kvalitar.cz
(RE)FRAMED
Petr Dub, Marek Habr, 
Zdeněk Porcal
3. 10. - 14. 11. 2014 
(vernisáž 2. 10., 17 h)
Výstava se koná v rámci 
Festivalu Fotograf #4 – 
 –„vidět a věřit“.

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„V botanické 
zahradě jsem 
dlouho nebyl, 

ale asi poddruh 
dubu a habr.“

Pouliční umělci 
chtějí víc uznání

Nové Město - Pouliční
umělci se ozvali proti 
záměru radnice ome-
zit produkce v ulicích. 
„Chceme dialog,“ vo-

lají. Úřady označily 
jejich produkci za 
„busking“, čemuž dnes 
rozumí již jen málo-
kdo. (ubu)

Křivda, nebo cenzura?

14 °C
LISTOPAD: Dříve 

foukával vítr ze strnišť, 
dnes již jen do strnišť.

Počasí 

Recept dle 
Dobromily

Jiný puding 
s uzeninou

Utři 4 loty másla, ostrou-
hej 4 žemličky, namoč ve 
smetaně, pak je vymač-
kej a dej k tomu máslu...

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Zde může být 
váš inzerát

Můžeme vám ho i ZDARMA 
vytvořit podle vašich představ
Zavolejte Monice, tel. č.: 777 556 578

E-mail: redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Prodané domy v Opletalově 47 a 49

Kde je lokomotiva, 
tam bývá i tunel

Jak se Univerzita Karlova plácla přes kapsu

Když 
umělec, 

tak ve 
vzduchu
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Malý oznamovatel

Novoměstské noviny jsou nejlepší 
noviny na Novém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Po celé Praze mají přes 30 odběrních 
míst. Jejich čtenost je odhadována 

na 40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

inzerce
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Lední medvědice? Dobrá, 
ale kdo je vlastně uvnitř?

Nové Město - Je dobré 
bojovat za práva medvě-
dů. A jsou-li navíc lední, 
tím líp.
Hnutí Greenpeace si se-
hnalo z Londýna loutku, 
uvnitř které jsou dva dob-
rovolníci. Nevidí, neslyší, 
prostě jdou. Proto je třeba 
ještě třetí postavy - dob-
rovolnice, která je vede 
(zde zcela mimo záběr). 
Když dobrovolníci v mas-
ce vystoupali tápavě po 
schodech, na budově Ná-
rodního muzea měl prá-
vě řeč zesnulý prezident 
Václav Havel, bojovník za
Práva lidí. Došlo tak k uni-
kátnímu setkání, které 
jistě ocení návštěvníci 
nejen z Washingtonu.

Václavské náměstí svědkem souboje: Havel vs. loutka

Víte, že...
Lední mědvědi žijí 

většinou samotářsky. 
Nejznámější z nich se 

jmenuje Knut. Medvěd s Havlem

Dívka ze str. 3

ště
Pružná Tonka Hrbatá 

z Opletalovy ulice při své 
slavné taneční produkci 

s židlí a vyhaslou cigaretou.

Bouřlivý 
rok 1914

TONKA ŽIDLE

K a m p a N u l a
Novoměstské noviny, TURAS a Rychta spolupořádají 

a zvou na benefiční večer s tancem

JAZZ, BLUES & SWING JAM
pátek 28. listopadu 19.30 - 01 h 

Všebaráčnická rychta 
Malá Strana, Tržiště 23  (nad ambasádou USA)

účinkují: 
Adéla Zejfartová & Sunny Swing Trio 

Vystoupení:  TANEC BALBOA - Studio Zig Zag 

Jitka Vrbová & LTW
Martina Dolečková & Johnný s Blues

--------------------------------
Předprodej vstupné: sál 130 Kč, restaurace 100 Kč, 

(v místě 150/120 Kč)
Tanec nutný - oděv uvolněný!

Předprodej:
Kafírna na Tržišti a Vokýnko Romana Vopičky, Kavárna 

Čas, Šatlava, Baráčnická rychta, Kavárna Umělecko-
průmyslového Muzea, ARS Pragensis, HaFstudio  

-----------------------------------------------------------
Před akcí se na Rychtě koná: 

III. VÝROČNÍ  SEŠLOST KAMPANULY 
s tajným programem a večeří! 
Pátek 28. 11. od 17.30 do 19 h. 

Srdečně zveme členstvo a přátele! 
www.kampanula.cz, www.baracnikarychta.cz

Svatý Vojtěch 
s přesahem

No tě, 
bardzo, 

pic.

Antikvariát Aurora, 
Spálená 53, 110 00 Praha 1

tel.: 222 362 756, 720 498 270
e-mail: antikvariat@eaurora.cz

VÝKUP KNIH 
A GRAMODESEK

Výkup knih, gramodesek, pohledů 
a plakátů přímo v centru Prahy.

Na přání přijedeme i k Vám domů.
Kontaktujte nás!  

Od listopadu jsou pacientům k dispozici tyto 
nové přístroje:

Poliklinika Revoluční ul. 19, 
Praha 1 - Staré Město, 

je tu pro vás již více než 10 let.

Staroměstský gastroenterolog

Díky dotaci z fondů EU byla naše ordinace 
vybavena novými, mnohdy unikátními přístroji. 
EU hradí 80 % pořizovacích nákladů.

MUDr. Roman Horný,

1. Přenosný endoskopický systém, který umožňuje pro-
vést endoskopické vyšetření mimo ordinaci, např. 
v bytě pacienta. 

2. Přenosný sonografický přístroj, který umožňuje pro-
vést sonografické vyšetření mimo ordinaci.

3. Ultratenký kolposkop - endoskop na vyšetření tlustého 
střeva o průměru 9,8 mm. 

4. Automatický přístroj k desinfekci endoskopů.

VÝTVARNÍCI 
HLEDAJI PROSTORY

K PRONÁJMU 
JAKO ATELIÉRY

Ing. arch. Jiří Kučera
Tel.: (+420) 722 927 177

jiri@kvalitar.cz
www.kvalitar.cz

Prostory mohou byt 
i ve špatném 

technickém stavu, 
nájem min. na rok 

s výpovědí 
3 měsíce. Děkujeme.

Zde muže 
být váš 
inzerát

Tel. č.: 777 556 578
e-mail: redakce@

novomestskenoviny.eu

Vytvoříme 
vám ho 
zdarma!

FOTO 
MĚSÍCE
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MÍSTNÍ VIZE

Z historických pramenů 
je zřejmé, ze dnes vylid-
něná místa dříve velmi 
žila a dokonce bývala 
nejvyhledávanější zá-
bavní lokalitou. 
Tak například Opletalo-
va ulice se v 17. století 
jmenovala Hradební.
Tvořila ji nejen zástav-
ba v podobné hmotě té 
dnešní v její západní sto-
pě, ale také Novoměst-
ská fortifikace s branami 
po straně  východní.
Bylo by zajímavé při ob-
nově parku a městské-
ho života v této lokalitě  
vzpomenout na hradby 
a brány města - Novou 
a Koňskou bránu.
Dnes se zde východně 
rozkládá zbytek Vrchlic-

Jak oživit skomírající 
části Nového Města? 
Je to vůbec možné?
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Kdyby vodárna mluvila, 
řekla by průzračné NE

Revoluční - Když jdeme 
přes Štefánikův most (od 
průjezdu na Letnou), při-
vítá nás na Novém Městě 
vodárna a vedle ní dům, 
který zeje. 
Před domem je prostor, 
který je cosi jako prejt 
pro jitrnici - jen ho zapl-
nit. Ozývají se i hlasy pro-
ti stavbě. Zakázku dostal 
ateliér Evy Jiřičné. Autor 
Tančícího domu Vlado 
Milunič říká: „Uvidíme, 
co Jiřičná nabídne.“

Stavba, která by nemusela být
Proti stavbě 

vzniklo několik 
petic místních 

občanů

Svatý 
Vojtěch 

s přesahem

Bardzo 
fajná

proluka

ČERNÁ 
KRONIKA

Dlážděná - Tak trochu 
zabloudil mladý zloděj, 
který se možná mohl stát 
mistrem řemesla, ale teď 
bručí.
V batohu láhev ukrade-
ného sektu, kráčel si to 
Opletalovou ulicí. Už se 
těšil, jak lupem oslaví 
svůj lup, když v tom - 
jejda, strážníci.
Co teď? Vědí o mně? 
Nevědí? Nejlepší obrana 
je útok, řekl si a netušil, 
jak velkou dělá chybu.
„Vážení strážníci, chtěl 
bych nahlásit krádež,“ 
svěřil se zloděj mužům 
zákona. Jistěže ho neod-
byli, naopak šli se podí-
vat, co se kde ztratilo.
Zloděj je dovedl až k vy-
páčeným dveřím potra-
vin v Dlážděné ulici, tedy 
na místo činu.
V batohu měl šroubovák 
a kleště. Teď by se mu 
šikl pilník.

Zloděj - 
- popleta 

se sám udal

Spálená - Dne 31. října  
bylo otevřeno obchodní
centrum Quadrio u me-
tra Národní. Projekt za 
tři miliardy postavila 
společnost CPI podni-
katele Radovana Vítka.  

Quadrio už má
otevřeno

Čerstvé zprávy 
z Nového Města

Nová, lepší kašna 
sv. Josefa

Karlovo náměstí - To
to trvalo! Kašna sv. Jo-
sefa vedle Novoměst-
ské radnice má být ko-
nečně opravena. Nyní 
je v nedůstojném stavu. 

Výsledky komunálních voleb
Vynikající úspěch trojkoalice My, co tady žijeme ● 
Hnutí ANO poprvé na radnici ● LES, Piráti a Nezávislí
také poprvé ● TOP 09 uhájila vítězství velmi těsně

Oldřich
Lomecký
TOP 09

Jiří
Janoušek 

ANO

Filip
Pospíšil 
Zelení

Alena 
Ježková

Nezávislá

Daniel 
Hodek
ČSSD

Kateřina
Klasnová
Nezávislá

Petr
Hejma
STAN

Jan Václav
Čep

Nazávislí

Michal 
Caban

IO

Svatopluk 
Karásek

LES

TOP 09 
Mandátů: 7
Minulé volby zví-
tězila TOP 09 
 s velkou 

převa-
hou, nyní
to bylo 

slabší.  

My, co tady žijeme 
(STAN, KDU - ČSL, 
Iniciativa Občanů) 
Mandátů: 4
Velký úspěch a ná-

vrat bývalého 
starosty 
Petra Hejmy 
na radnici.

ANO
Mandátů: 4
První komunální
volby a hned  
z toho je velice 

sluš-
né třetí 
místo. 

ČSSD
Mandátů: 3
Ztráta proti minu-
lým volbám, i přes
masivní kampaň. 

Čekal se 
lepší vý- 
sledek. 

ODS
Mandátů: 3 
Strana je v útlu-
mu. Tři mandáty 
s odřenýma 

ušima, 
a to 
mohlo 
být hůř. 

Zelená 
pro jedničku
Mandátů: 2 
Zelení byli i v minu-
lém zastupitelstvu. 

Obhajoba 
minulého 
výsledku.

LES, Piráti, 
Nezávislí
Mandátů: 2 
Překvapení voleb. 
Nové, svěží usku-

pení s na-
dějnou 
budouc-
ností. 

Eva 
Špačková

ODS

S velkým napětím byly 
očekávány výsledky ko-
munálních voleb, které 
se konaly 10. - 11. října. 
Volby byly velkým úspě-
chem nového uskupe-

ní My, co tady žijeme, 
které skončilo druhé. 
Vítězství obhájila strana 
TOP 09. Nadpoloviční 
většinu (13 mandátů) 
získala jen o jediný man-

dát, když uzavřela koalici 
s ODS a ČSSD, které 
skončily čtvrté, resp. 
páté. Opoziční strany 
jsou připraveny hlasovat 
jednotně. 

kého sadů a tvoří neči-
telné předpolí Wilso-
nově nádraží... Hradbu 
tvoří dokonale nepro-
stupná magistrála, že 
i přilehlý Žižkov  si 
přeje vlastní přístup 
k nádraží. Jaké by to 
bylo při plánované re-
konstrukci  Sherwoodu 
na místo, kam budou 
Pražané opět chodit, 
obohatit historickou 
stopou zapomenutého 
opevnění, reliéfně v te-
rénu, nebo vztyčit pad-
lou bránu a konečně de-
finovat vstup do města? 
Propojit Nové Město
 a Žižkov a Opletalce a je-
jímu okolí vdechnout 
úlohu entrée, foyeru 
města s trhy, kavárna-
mi a životem s dyna-
mikou přirozenou pro 
takto  pulsní křižovatku 
cest historických i bu-
doucích.

Učená toulka na bájném Vyšehradě
Spisovatel Richard Hän-
dl napsal do Novoměst-
ských novin: 
„První říjnový den byla 
KampaNulou  pořádána 
Učená toulka na Vyše-
hradě. Výletu se zúčast-
nili štamgasti od Čer-
ného vola. Téma, které 
jsem zvolil,  bylo knížecí 

a královská vyšehradská 
akropole, což se náramně 
hodilo. Veřejnost 
byla seznámena 
s objevem nejstar-
šího vyšehradského 
kostela nevídané 
velikosti. Samozřejmě, že 
tu máme co do české his-
torie různá témata,  která  

pravdou nejsou. Pak tu 
máme i jiná, zdánlivě sa-

mozřejmá, která jsou 
jinak, než se zdají být. 
Kdo tam ale nebyl, 
ten se to už těžko do-
zví. Účastníků této 

podivuhodné toulky bylo 
okolo dvaceti, možná do-
konce víc.“

DOPIS

Jiří
Kučera
Architekt, 
galerie a studio 
Kvalitář

Bardzo 
fajná

proluka
fajná

proluka
fajnáArchitektka 

Jiřičná

Hlava 
Kafky 
vedle 

Quadria
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Jeden z nejvlivnějších místních 
spolků slaví 5 let existence

KampaNula: Dobrým být 
a jiné blažita jiné blažit

ZLEVA DOLE STOJÍCÍ:
Pavel Klíma - místostarosta Veleobce sdružených 
obcí baráčníků a starosta obce Praha I - V (dozor-
čí rada). MUDr. Jaroslav Štrof - ředitel Nemocnice 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a člen 
Suverénního řádu Maltézských rytířů (dozorčí rada). 
Martin Kotas - Opona o.p.s., Mlýnská kavárna (správ-
ní rada). Hana Francová - HaFstudio (dozorčí rada). 
Roman Vopička - malostranský patriot, Kafírna sv. 
Omara (dozorčí rada). Helena Šulcová - fotografka 
(tajemnice KampaNuly). Petr Burgr - místopředse-
da Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan 
(správní rada).
ZLEVA DOLE KLEČÍCÍ: 
Ing. Ondřej Höppner - vydavatel Malostranských, Sta-
roměstských a Novoměstských novin (správní rada - 
spoluzakladatel). Miroslav Stejskal - ředitel Městské 
policie Praha (správní rada). Roman Kotrč - Sdružení 
výtvarníků Karlova mostu (dozorčí rada).
ZLEVA NAHOŘE STOJÍCÍ:
Slavomil Janov - hnutí Skaut a Klub přátel Jaroslava 
Foglara (dozorčí rada). Jan Adámek - předseda Sdru-
žení Nového Města pražského (správní rada). Pavla 
Michálková - Sdružení přátel Malé Strany a Hradčan 
(host). René Pavlů - občanské sdružení Modrá zóna 
(host). Ing. Petr Hejma - emeritní starosta, iniciátor 
KampaNuly (správní rada, spoluzakladatel). Jan Ho-
vorka - občanské sdružení Modrá zóna (host). Jana 
Titlbachová - Hradčanské včely (správní rada). Jiří 
Wencl - Muzikanti z Kampy (host). Jiřina Borkov-
cová - předsedkyně sdružení občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan (host). MUDr. Jiří Kučera - prak-
tický lékař (správní rada a spoluzakladatel). Zuzana 
Kopečná - ředitelka Nadace Artevide (dozorčí rada).
Ing. Jaroslava Amblerová - ekonomka (host).

Ustavující schůze, 
Malostranská beseda, 
14. února 2012

● Podpora zdravot-
ně či jinak postiže-
ných občanů žijících 
v Praze 1
● Podpora subjektů 
neziskového sek-
toru - občanských 
sdružení, spolků, či 
jiných subjektů, které 
se zaměřují na chari-
tativní činnost
● Podpora spolkové čin-
nosti na území Městské části 
Praha 1 a jednotlivých projektů 
na jejím území

● Ochrana kultur-
ního historického 
dědictví a podpora 
tradic s cílem ochrá-
nit genia loci Městské 
části Praha 1. 
„Podpořili jsme řadu 
projektů spolků či ob-
čanských sdružení: 
Malostranské vino-
braní, Malostranský 

candrbál, Kampa střed světa, 
Veleobec baráčníků a další,“ 
říká spoluzakladatel KampaNu-
ly Petr Hejma. „Uspořádali  

jsme již pět benefi čních Prost-
řených stolů na náměstích Pra-
hy 1, byly získány desítky tisíc 
Kč pro zdravotně postižené. 
Pro děti jsme spolu s Akademií 
J. Foglara uspořádali velkou 
soutěžní hru 7 divů staropraž-
ských uliček. Udělali jsme opa-
kovaně Betlémskou sbírku. 
Připravujeme podporu dalších 
charitativních cílů.
Máme radost, že KampaNula 
získává stále více příznivců, 
kteří jsou připraveni pomoci. 
Všem těm patří velký dík!“

KampaNula, která je dnes 
jedním z nejvlivnějších spol-
ků Prahy 1, vznikla před pěti
lety, společně se zvonem 
Malostranské besedy.

Její bohulibou činnost odstarto-
vala tato proklamace: „Uznává-
me za povinnost nás, Pražanů 
po celé Praze 1 roztroušených, 
pro větší pospolitost sousedstva 

našeho a pro podporu všemož-
né zábavy a kratochvílí či roz-
množení užitečných vědomostí 
v Praze naší krásné všemožně 
oučinkovati.“

Projekt KampaNuly vznikl před 
pěti let, kdy byla vyhlášena veřejná 
sbírka na zhotovení a instalaci zvonu  
na Malostranskou besedu. 
Tato sbírka měla být zkouškou, jest-
li se v této složité době dokážeme 
spojit a pomoci dobré věci. Rok poté 
jsme společně poprvé vyzváněli na 
náš zvon Václav, který zde zůstane, 
věříme již navěky, jako symbol naší 
pospolitosti. 
Ve spolupráci s Malostranskými a Sta-
roměstskými novinami KampaNula
pomohla například Studiu Oáza, 
Nadaci Artevide, Konzervatoři Jana 
Deyla a dalším. Zakládá se nadační 
fond KampaNula (latinsky zvonek), 
který by se mohl stejně jako zvon 
Václav stát symbolem pro budoucí 
generace, který zde zanecháme my 
všichni, kteří známe ten úžasný pocit, 
když můžeme někomu pomoci…

Tento projekt vznikl ve spolupráci v Malostranskými, Staroměstskými a nyní i Novoměstskými novinami

Jaké je poslání KampaNuly

PETR HEJMA
Spoluzakladatel 

KampaNuly

VOJTA NÁPRSTEK
čestný předseda

KampaNuly
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NADĚJNÝ BUS Č. 294 SVÁDÍ MARNÝ BOJ S ROHY
Mohl to být projekt rokuNevejde se do ulicSmrdí Řidiči lomí rukama

Nové Město - Jejda! 
Původně to měl být malý 
autobus na elektřinu, 
mrštně se proplétající kři-
volakými uličkami praž-
ského centra. Jenže se to 
nějak zvrtlo.
Nastupujeme na Floren-
ci. Zastávka je skromná, 
jako by provizorní. Inter-
valy nekonečných 30 mi-
nut nevěstí nic dobrého. 
Jsme v autobuse sami. 
Řidič vypadá klidně, ale 
záhy se vše změní.
Kolem Bílé labutě to ještě 
jde, ale když se vnoříme 
do Truhlářské, začínají 
první potíže. Jako by au-
toři projektu do poslední  
chvíle věřili, že žijeme 
v ideálním světě.
Jenže nežijeme. Automo-
bily v přecpaném centru 
parkují, kde chtějí, jak je 
někde mezírka, šup tam.
Také ulice jako by byly 
užší, než si autoři vysni-

li a řidiči autobusu linky 
294 přáli. 
Na Petrském náměstí se 
rozrůstáme o postarší 
manželský pár s fotoapa-
ráty. Vypadají zmateně 
a zoufale si fotí z oken stě-
ny domů. Turisté, kteří 
zabloudili. Vystupují na 
Staroměstském náměs-
tí - zřejmě to tu poznali.
K nemocnici pod Petří-
nem dorážíme se zpoždě-
ním pouhých 10 minut, 
což je malý zázrak. 
Přejeme všem 
pevné nervy.

inzerce

MALOSTRANSKÉ 
NÁMĚSTÍ

Řidič vypadá klidně, ale 

Kolem Bílé labutě to ještě 
jde, ale když se vnoříme 
do Truhlářské, začínají 
první potíže. Jako by au-
toři projektu do poslední  
chvíle věřili, že žijeme 

Jenže nežijeme. Automo-
bily v přecpaném centru 
parkují, kde chtějí, jak je 
někde mezírka, šup tam.
Také ulice jako by byly 
užší, než si autoři vysni-

ním pouhých 10 minut, 
což je malý zázrak. 
Přejeme všem 
pevné nervy.

24 minut, 3 autobusy 
15 zastávek 

Florenc ● Bílá labuť ● 
Petrské náměstí ● Truh-
lářská ● Hradební ● Haš-
talské náměstí ● U Staré 
školy ● Pařížská ● Masná 
● Staroměstské náměstí
● Mariánské náměstí ● 
Staroměstská ● Malostran-
ské náměstí ● Šporkova ● 
Nemocnice pod Petřínem. 

Zastávky 
linky 294 

Zastávka 
na Mariánském 

náměstí

Národní kavárna - Vaše kavárna s tradicí!
Milí spoluobčané!

Personál Národní kavárny se těší na všechny milé návštěvníky nejen z Prahy 1! 
Naši kavárnu najdete jen pár kroků od Národního divadla, na Národní 11.

Nevíte, kde v klidu posní-
dat, kam pozvat svého 
přítele či obchodního part-
nera na dobrou snídani? 
Vyzkoušejte snídani v Ná-
rodní kavárně. 

Pestré snídaně 
u nás v kavárně

Vyhlášená je Národní 
snídaně, v jejíž pestrosti 
si každý najde své. Pokud 
jste právě v dietním reži-
mu, pak je pro vás připra-
vena Zdravá snídaně. 
Základem jsou čerstvé, 
především domácí surovi-
ny.

Kaše s vůní 
nostalgie

Oblíbené jsou zdejší oves-

né kaše. Naší favoritkou 
je ovesná kaše se sezónním 
ovocem a oříšky. 
Místní zákazníci si často 
objednávají i tradiční kru-
picovou kaši s máslem 
a kakaem. Pokud máte již 
odrostlé děti, jen tak snad-
no se k ní nedostanete. 
Nostalgie do Národní ka-
várny prostě patří. 

Teplé nápoje 
k podzimu patří

Příchod chladnějšího po-
časí s sebou nese i větší 
poptávku po teplých ná-
pojích. Kromě zdejší kávy 
švýcarské značky Nespre-
sso, u níž máte vždy jisto-
tu, že dostanete prvotřídní 

kvalitu, si můžete pochut-
nat na čerstvém mátovém, 
zázvorovém nebo pečeném 
čaji. Prvotřídní kvalitu 
však nabízí místní origi-
nální čaje KUSMI TEA 
s více než 140letou tradicí. 
U nás můžete ochutnat již 
17 druhů. Pokud nejste pří-
znivci kofeinu, pak dopo-
ručujeme čaj bez kofeinu 
nebo čaj z Verbeny.

Zcela nové 
podzimní menu 

Již od října máte navíc mož-
nost ochutnat nové pod-
zimní menu z čerstvých 
sezónních surovin. Pochut-
nat si tak můžete třeba na 
candátovi na bílém víně, 

ochutnejte ale i skvělé 
místní lívance s borůvka-
mi nebo domácí tvarohové 
knedlíky plněné povidly 
s espumou z medoviny 
obalené ve strouhaném 
perníku…

Kultura se vrací 
do naší kavárny

Záměrem nových majitelů 
je vrátit do Národní kavár-
ny zpět to, čím bývala kdy-
si za dob první republiky 
proslavena. 

Kromě příjemné domácí 
atmosféry chystají v Ná-
rodní kavárně pro své zá-
kazníky zajímavé literární 
a hudební večery. 
Nebudou však chybět ani 
přednášky známých od-
borníků na různá aktuální 
témata. 
Od konce listopadu vždy 
od 18 hodin se můžete těšit 
také na pravidelné páteční 
hudební večery. Užijte si 
v Národní kavárně příjem-
né chvíle s živou hudbou. 
Srdečně Vás zveme. Více 
informací o pořadech na-
jdete na facebooku. 

Těšíme se na Vaši 
návštěvu!

Tel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.cz

Adresa: 
Národní kavárna, 
Národní 11, Praha 1, 110 00
Tel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.cz

Otevřeno: 
po až pá 8 - 22 h 

so a ne 9 - 22 h

PETŘÍN

Větší, než 
si myslíte

Již první den měly 
autobusy několik nehod



Kalendárium 
Nového Města

Jan 
Opletal
STUDENT

Jan 
Otto

NAKLADATEL

LISTOPAD

● Jan Otto 
*8. 11. 1841 Přibyslav 
†29. 5. 1916 Praha
Vydadatel Ottova slovní-
ku naučného. 
 
● Vladimír Řepa 
*8. 11. 1900 Praha 
†19. 8. 1957 Praha
Herec, recesista.

● Bedřich Wiedermann 
*10. 11. 1883 Ivanovice
†5. 11. 1951 Praha
Varhanní virtuos. Pravi-
delně pořádal nedělní 
matiné v Obecním domě. 

● Jan Opletal 
*1. 1. 1915 Lhota 
†11. 11. 1939 Praha
Student. Zastřelen při 
protinacistické demon-
straci v Žitné ulici. 

● Rudolf Friml 
*7. 12. 1879 Praha 
†12. 11. 1972 Los Angeles
Pianista. Doprovázel hous-
listu Jana Kubelíka. 

● Václav Rabas 
*13. 11. 1885 Krušovice
†26. 10. 1954 Praha
Malíř. Spoluzakladatel 
Sdružení českých umělců 
a grafi ků Hollar.

Vladimír 
Řepa

RECESISTA

Václav 
Rabas
MALÍŘ
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DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Snímek vlevo byl pořízen krátce po zavraždění následníka trůnu Ferdinanda v Sarajevu.

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

Panská ulice č. 896, Millesimovský palác
Kde to je1906 Dnes

Fo
to

: A
rc

hi
v

Redakce 
Prager 

Tagesblatt

NADĚJNÝ BUS Č. 294 SVÁDÍ MARNÝ BOJ S ROHY
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PAŘÍŽSKÁ

STAROMĚSTSKÉ 
NÁMĚSTÍSTAROMĚSTSKÁ 

METRO

BÍLÁ
LABUŤ

FLORENC 
METRO

PETRSKÉ 
NÁMĚSTÍ

Autobus č. 294 zaklíněný 
mezi auty v ulici Žatecká

Řídký jízdní řád 
autobusu č. 294
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Novoměstských, Staroměstských a Malostranských novin. www.kampanula.cz

KampaNulaKampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Charitaredakce@redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu

KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

Plánovaná čtyřhodinová toulka 
musela být z důvodu nečeka-
ných událostí zrychlena (zjiště-
no, že brzy bude tma a lanovka 
opět nejede). 
Vedoucí toulky Jaroslav 
Rybář zkrátil posezení v zá-
kladním táboře a výprava 
vyrazila severním traver-
sem na kopec. Jasné podve-
černí počasí svádělo k vel-
kým výkonům. 
Chůze zrychlena na hranici vy-
čerpání a výklad na hranici sro-
zumitelnosti. Na Petřínských 
terasách na poslední chvíli za-
stižena panoramata. 
Na Nebozízku a v jeskyni - ateli-
éru mistra Reona byla spáchána 
recitace romantických básní (J. 
Seifert a Máchův Máj v němči-

ně), aby bylo částečně uspokoje-
no převládající ženské pohlaví.
Jak je bohužel v Himalájích a na 
Petříně zvykem, počasí se neče-
kaně změnilo. 
Se soumrakem přišel déšť, který 
rozklížil dosud pevnou a věrnou 
skupinu. I hora si vybrala svou 
daň. 
Do základního tábora se nás 
vrátilo pouze sedm statečných. 
Marné bylo dohledávání ostat-
ních účastníků Učené toulky po 
okolních hospodách.
Výzva však byla přijata. Příště to 
zkusíme znovu, dřív a s oprave-
nou lanovkou. A jak řekla Jiřina 
Mertlová své kamarádce Saše 
Pajerové: „Holka, stálo to za to.“
Pro zdravotně postižené Prahy 1 
vybráno 1650 Kč.

JAK JSME DOBYLI PETŘÍNSKÉ VELEHORY
Petřín 15. 10. Dobře vytopená Kavárna - trafi -
ka na malostranském Újezdě přivítala 22 sta-
tečných účastníků náročné petřínské toulky. 

Naše akce
POŘÁDÁME UČENÉ 
TOULKY
 Středa 12. 11. 
Podzemí Staroměst-
ské radnice (společně 
s PIS). Sraz 16.55 h před 
orlojem, omezený počet 
na 25 osob - přihlášky na 
tel. č. 605 21 61 43.

 Středa 26.11. 
NOVOMĚSTSKÁ
TOULKA  KampaNu-
ly. Dr. Sedmík, sraz 17 h 
u vchodu kostela p. Marie 
Sněžné na Jungmannově 
náměstí.

Dále á 14 dní o stře-
dách: Orloj, Žižka, Ne-
věstince - Dr. Sedmík. 
Muzea: Náprstkovo, Umě-
leckoprůmyslové, Hudby 
a Kampa.

 Pátek 28. 11., 19.30 h 
Jazz, blues & swing 
jam + tanec.  Baráčnická
rychta. Adéla Zejfartová 
a Sunny Swing trio, Jitka 
Vrbová a LTW, Martina 
Dolečková & Johnny´s 
Blues.

PODPORUJEME
 Neděle 30. 11., 17 h
Vánoční strom Cafe 
de Paris pro konzerva-
toř Jana Deyla na Mal-
tézském námětí.

 Neděle 7. 12., 16 h 
Vánoční strom Kampa-
Nuly na Betlémském ná-
městí.

 Neděle 7. 12., 19.30 h 
Benefiční Jazz kon-
cert pro dvě piana Pavla 
Schönová + Emil Vik-
lický. Sál Martinů AMU 
Malostranské náměstí. 

 Středa 24. 12., 14 h
Štědroodpolední  sva-
řák u sochy Bruncvíka.

PODPORUJEME
 Středa 24. 12., 14.30 h
Zpívání koled s HaFstu-
diem pod Karl. mostem.

 Leden 2015
Novoroční benefiční 
koncert: Sbor Resonan-
ce + Pražský kytarový or-
chestr.

Účastníci toulky 
na Petřínských terasách

Dopis starostovi za záchranu 
Kampy podepsalo přes 650 lidí

Otevřený dopis spolků a společností proti destrukci parku Kampa poslaný 
dosavadnímu starostovi Oldřichu Lomeckému zatím podepsalo 659 lidí. 
Signatáři dopisu: KampaNula, Klub Za starou Prahu, Náboženská obec 
CČSH Kostela Na Prádle, Zlatá Praha, Hradčanské včely... Podpisové 
archy budou odevzdány na úřad Městské části Praha 1.

DOPIS

Proklamace KampaNuly. 
Sdružení vzniklo 
již v prosinci 2009



Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@novomestskenoviny.eu

inzerce
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Dopis

Poděkování 
za tyto noviny

inzerce

V kavárně Slavia
je dneska volných míst
více než dost.
 
Sedám si k oknu,
hledím na Petřín,
Kampu a Karlův most.
 
Při horké kávě
se krásně vzpomíná a sní.
A vzpomínek a snů,
těch nikdy není dost.

Ivana Ptáčková

Báseň

V kavárně 
Slavia

Novoměstské noviny 
č. 2, říjen 2014

Vážená redakce,
chtěl jsem poděkovat za 
parádní volební číslo s Ja-
roslavem Haškem na ti-
tulní straně. A nejenom 
za to.
Je skvělé, že má Nové 
Město, kde už přes 15 let 
bydlím (Petrské náměs-
tí), svoje vlastní noviny.
Jen tak dál!

Jan Královec
Odpověď:  Děkujeme za
milý dopis. Kéž by Nové 
Město zkvétalo tak, jak 
si zaslouží, a my bychom 
k tomu rádi přispěli svou 
trochou do mlýna!

Glosa
Autobus 
na draka

fi e, jsou na nich vidět 
ukázky hromadné do-
pravy uprostřed Starého 
Města. Pan Křižík, měst-
ský dodavatel tramvají, se 
tehdy opravdu činil. 
Po letech, kdy jsme po-
roučeli větru, dešti a ru-
šili, co se dalo, vracíme 
hromadnou dopravu opět 
do Pařížské ulice a na Sta-
roměstské náměstí. Jede 
tudy nová autobusová 

linka, vede od Florence až 
k nemocnici pod Petří-
nem.  
Někomu se nelíbí příliš 
mohutné zastávky, jiný 
připomíná slib a dobu, 
kdy autobusy jezdily od 
Malostranského náměs-
tí do kopce k nemocnici 
na elektropohon a taky 
lidé vzpomínají na čtvrt-
hodinové intervaly jízd. 
Vyjádření radnice, že ote-

vření linky čtyři dny před 
volbami je náhoda, střiha-
čům pásky odpustíme.
Teprve čas napoví, zda no-
vé spojení bude pro obča-
ny Prahy 1 přínosem. 
Když se ukáže, že nasta-
vení linky není optimální, 
tak se vše může upravit. 
Například již zmíněné 
intervaly. Samozřejmě, 
při pohledu na prázdný 
autobus se zdá jízda kaž-

dých třicet minut zby-
tečná. Jenže linka byla
původně zřízena pro ná-
vštěvníky nemocnice, kam
se jezdí většinou na čas. 
Navíc jsou části dne, kdy 
je autobus docela obsazen.
Takže suma sumárum, 
zlepšovat bude co.  Bez vy-
hodnocení provozu, to ale
nepůjde. Tak prosím o tr-
pělivost.

NN říjen  2014
Je to zvláštní, když se po-
díváte na dobové fotogra-

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Zde muže 
být váš 
inzerát

Tel. č.: 777 556 578
e-mail: redakce@

novomestskenoviny.eu

Vytvoříme 
vám ho 
zdarma!
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Kulturní nástěnka    
LISTOPAD

Výstava -  Do 18. 11. - Jindřišská věž, 
2. patro - MILOŠ KUROVSKÝ: MALÍŘ 
Z  NOVÉHO SVĚTA - Průřezová výstava 
o životě a díle malíře Kurovského uspořá-
dána k jeho 90. narozeninám.

Koncert - Po 24. 11. v 19 h - JOŽKA 
ČERNÝ - Divadlo Hybernia, nám. Repub-
liky 4 - Folklorní král Moravy v Praze! Za-
hraje s cimbálovou muzikou Gracia. www.
hybernia.eu

Divadlo - Po 24. 11. v 19.30 h - FAUST 
A MARKÉTA - Studio Ypsilon, Malá scé-
na, Spálená 16 - Když se nebe a peklo ple-
tou do lásky, může z toho být Faust. Režie 
J. Schmid. www.ypsilonka.cz

Kurz - Od 26. 11. každou středu v 19 h 
- KC Kampa, U Sovových mlýnů 3 - TAI 
CHI S RENÉ KYSELÝM - Pravidelná 
cvičení pro všechny, přizpůsobeno začá-
tečníkům. Pro info: 775 421 480.

Divadlo - So 29. 11. v 15 h - KLEC 
BLÁZNů - Divadlo Radka Brzobohatého, 
Opletalova 5/7 - Komedie o jednom nočním 
podniku. Hrají: E. Čekan, H. Gregorová, 
P. Mourková… www.divadlorb.cz

Výstava - Do 31. 12. - NEVIDITELNÁ 
VÝSTAVA - Novoměstská radnice, Kar-
lovo nám. 23 - Interaktivní cesta po světě, 
v němž zmizelo světlo, a pomocí zbylých 
smyslů hledáte cestu ven. 

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

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Noc divadel pro 
velké i malé

15. listopadu proběhne 
v Praze úžasná akce Noc 
divadel, do které se zapo-
jily např. Činoherní klub,
Národní divadlo, Ypsilon-
ka, Divadélko Romaneto. 
Viz www.nocdivadel.cz.

Ypsilonka chystá 
zábavného Mrožka

Milovníci Divadla Ypsi-
lon a absurdního divadla 
si už teď mohou zakoupit 
vstupenky na připravova-
nou inscenaci Zábava au-
tora Slawomira Mrožka. 
První repríza proběhne 
17. prosince. Hrají: Dani-
el Šváb, Jakub Slach, Petr 
Hojer, Andrej Polák.

John Fiore diriguje 
v Národním

9. října měla v Národním 
divadle premiéru opera 
Pád Arkuna Zdeňka Fibi-
cha. Do Opery Národního 

 Jana 
Strykova, 
herečka

divadla se vrací dva tvůrci 
mimořádných operních 
zážitků minulých let - di-
rigent John Fiore a reži-
sér Jiří Heřman. 

Vánoční příběh 
děvčátka

Od 5. prosince opět uvá-
dí Studio DVA výjimečný 
muzikálový projekt s ži-
vým orchestrem Děvčát-
ko - Vánoční příběh. V pří-
běhu podle Andersena
hrají M. Vančurová, I. 
Chýlková, J. Stryková, K. 
Hádek a další.

Královna Francie se 
vrací do Hybernie

Po letní pauze se opět od 
listopadu do divadla Hy-
bernie vrací epický muzi-
kál Antoinetta - královna 
Francie. Hudbu napsal 
Jiří Škorpík, text Pavel 
Vrba. Těšte se na životní 
výkon Moniky Absolono-
vé a Michala Novotného.

John 
Fiore,

dirigent

Monika 
Absolonová,

zpěvačka

Oblíbené dětské Divadélko Ro-
maneto - Jarka Legranda Fešan-
da a Kapitán Korda - úspěšně 
reprezentovalo Česko na velvy-
slanectví v Dánsku a pobavilo 
dětské diváky i jejich rodiče. Inu, 
vodníci jsou oblíbení všude. 

Chcete být na této nástěnce? Tel.: 777 556 578

Divadélko Romaneto 
bavilo v Dánsku
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
Brekeke!

Vzpomenete si na svůj 
první obraz, kresbičku, 
obrázek, třeba i z dětství, 
u kterého jste pocítil, že 
chcete být malířem?
První obrázek vznikl na 
dovolené s maminkou 
v Tatrách, kdy jsem jako 
malé dítě namaloval hory 
se sluníčkem. Na tento 
pobyt si docela dobře 
pamatuji, zvláště na hod-
né lidi, a pak na tu dobu 
výjimečnou cenu pobytu 
v Tatrách - 10 Kč za po-
stel. Tam jsem namaloval 
ještě pár obrázků, ale to, 
že ze mě bude malíř, při-
šlo postupně.
 
A co první krize, popř. 
umělecké pochybnosti. 
Byly a proč?
Nikdy jsem vlastně umě-

leckou krizi ani pochyb-
nosti o své tvorbě neměl. 
To, co jsem dělal a jak 
jsem to dělal, mě bavilo. 
Já to nebral jako umění, 
maminka mi říkala, že to 
tak není, ale já to tak cítil, 
tak jsem to viděl.
 
Jaké jste měl pocity při 
Vaší úplně první výsta-
vě?
Maloval jsem hlavně pro 
sebe, ze zábavy. Ne pro 
výstavní síně a galerie. 
První výstavu jsem udě-
lal pro maminku, příbuz-
né a kamarády a byl jsem 
tenkrát rád, že se mé ob-
rázky líbily. 
 
Dlouhá léta jste tvořil na 
Novém Světě na Hrad-
čanech. Jak Vás srdce 
Prahy ovlivňovalo při 
Vaší tvorbě?
Nový Svět - to byl pro 
mě můj atelier, můj svět, 
kam za mnou chodili přá-
telé i cizí lidé, kteří viděli 
mé obrazy za okny ate-

lieru. Mé umění vychází 
z mé představivosti.
 
Od 23. listopadu do 21. 
prosince budete mít vý-
stavu v kavárně Kávo-
varna v pasáži Lucerna 
ku příležitosti Vašich 
krásných 90. narozenin. 
Co na výstavě uvidíme? 
V Kávovarně bude pokra-
čovat průřezová výstava 
o mém životě a díle, kte-
rá také probíhá do 18. 11. 
v galerii v Jindřišské věži. 
Tímto všechny srdečně 
zvu na příjemné posezení            
s mými obrazy!

www.kurovsky.cz

Miloš Kurovský, malíř z Nového Světa
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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY PŘEDSTAVUJÍ

Miloš Kurovský



Koutek pro chytré hlavy

Božena Němcová: Babička (III.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 

Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Babička měla syna a dvě
dcery. Nejstarší žila mno-
ho let ve Vídni u přátel, 
od nichž se vdala. Druhá 
dcera šla pak na její mís-
to. Syn řemeslník též byl 
již samostatným a při-

ženil se do městského 
domku. 
Babička bydlela v pohor-
ské vesničce, na slez-
ských hranicích, žila spo-
kojeně v malé chaloupce 
se starou Bětkou, která 
byla její vrstevnice a již 
u rodičů sloužila.

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel Sultána a Tyrla
ZAJÍMAVOSTI a novinky
ze Starého Města, které je
hned za rohem. Tyto skvělé
noviny seženete například 
v Akademii věd (Národní 3) 
Nebo v tamních kavárnách 
a hospodách.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

S
N

Pro líné Ještě línější

Otázka: Víte, kde stojí na 
Novém Městě tato významná 
budova?  
Nápověda: Je to hned vedle 
největšího náměstí v Praze.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Kostel svatého Vojtěcha 
ve Vojtěšské ulici. Je starší než 
Nové Město. Správně: Skaut Ca-
balka, Jiří Pokorný, Jiřina Malá.

www.staromestskenoviny.eu

Modré oko

Co nového 
za rohem[ [

inzerce

Příště: To nám to začalo 
pěkně od podlahy! Babička 
žila se starou Bětkou? Že by 
měla babička babičku?

inzerceinzerce

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

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

SPÍCÍ

Manželka Antonína Dvořáka, Žitná 14
Anna Dvořáková
Slavné místní ženy

A nna byla dcera 
pražského zlatní-
ka. Hrála na kla-

vír a výborně zpívala.
Když si brala Antoní-
na Dvořáka, byla ve
čtvrtém měsíci těho-
tenství. Dvořák  miloval

její sestru Josefi nu, 
kterou učil na klavír.  
První tři děti jim 
zemřely. Pak měli ještě 
šest dětí. Oddaná Anna 
bydlela s Dvořákem na 
Novém Městě v Žitné 
ulici č. 14.

Antonín 
Dvořák
MANŽEL

Anna Dvořáková (1854 - 1931)

Antonín 
Dvořák ml.

SYN

Josefi na 
Čermáková 

SESTRA

Vážení přátelé 
Nového Města,

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

listopad je pro mnohé jed-
ním z nejnáročnějších mě-
síců v roce. Dny se krátí, 
venkovních aktivit ubývá 
a sychravé počasí povzbu-
zuje k lenošení. 
Zkusme se překonat a udě-
lat něco sami pro sebe a pro
druhé. Dne 28. 11. v odpo-
ledních hodinách pro Vás 
chystáme slavnostní roz-
svícení vánočního stromu 
v naší zahradě. Přijďte 
k nám nasát atmosféru při-
cházejících Vánoc. 
Nemusíte však čekat až na 
konec měsíce. Připravili 
jsme též Degustační menu 
v Refectory Baru 1887 do-
plněné o Svatotomášské 
pivo a další pivní speciály. 
Za celý tým 

Matěj Vyskočil, 
Resident Manager

Měsíc listopad je v hotelu The Au-
gustine Prague plný novinek. Za-
čalo podzimní období a s tím při-
chází i nové sezónní menu a také 
sezónní koktejly. 
Přijďte se přesvědčit o jedi-
nečnosti těchto specialit, a to
nejen v naší Augustine re-
stauraci, ale také v Refectory 
Baru 1887. 
Kromě nového menu jsme pro Vás 
připravili unikátní čtyřchodové 
degustační menu, ke kterému jsou 
podávány napárované pivní spe-
ciály. Samozřejmě se můžete těšit 
i na tradiční pochoutku k příležitos-
ti oslavy svátku svatého Martina.
Poslední listopadový týden se v ho-
telu The Augustine Prague ponese 
v duchu začátku adventu. 
Při této příležitosti pro Vás již 
druhým rokem připravujeme roz-
svícení vánočního stromku s do-

THE AUGUSTINE PRAGUE, Letenská 12/33, Malá Strana, Praha 1, 118 00 
Tel.: (+420) 266 112 233, e-mail: info@augustinehotel.com, www.augustinehotel.com

Měsíc plný překvapení: 
Nové menu a vánoční strom

provodným programem, ve kterém 
opět vystoupí dětských sbor kos-
tela Sv. Tomáše pod patronátem 
otce Juana. Nechte se společně 

s námi okouzlit atmosférou přichá-
zejících Vánoc. Těšíme se na Vás 
v pátek 28. 11. od 16.30 hodin  v na-
ší zahradě.

Děti 
na pódiu

Matěj Vyskočil

Hotel 
The Augustine 
Prague



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

257 531 839

Příští číslo vyjde
7. prosince

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Café 

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
novomestskenoviny.eu

RAHAN
Foto vlčáka Rahana 

z Vojtěšské čtvrti 
poslal jeho páníček 

Jan Vopěnka 

Zvířata
Nového Města

Modré okénko
dnes získávají

Bratři Michal a Václav 
Navrátilovi (zleva) z fi rmy 

Eurotisk za pěkný tisk 
Novoměstských novin.  

Tipy na Modré okénko pište 
na adresu: redakce@

novomestskenoviny.eu
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Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

 „Protože jsou to nejlepší 
noviny do každé dobré 

kavárny.“
Jan Lacina, spoluzakla-

datel kaváren Krásný 
ztráty a Café NONA

Akademie věd, Národní 3, na recepci. Kvalitář, 
Senovážené náměstí 17. Malostranská beseda, Ma-
lostranské náměstí 21. Květinářství Winkler, Na 
Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café NONA, Nová 
scéna Národního divadla, Národní 4. Restaurace Fer-
dinanda, Opletalova 24. Friends Coffee 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. Plovoucí kancelář Praž-
ské paroplavby - Prague Boats u Čechova mostu. 
Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Praha 
1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. Maso Turek, 
Jindřišská 23. HaFstudio, Ostrovní 16. Antikvariát 
Aurora, Spálená 53

odběrních míst21

Kdyby u ž 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 Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

TIRÁŽ: Novoměstské noviny č. 3 / listopad 2014 / I. ročník
Šéfredaktor: Ondřej Höppner, Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jiří Pěkný, 

Martin Cibulka. Kontakt: redakce@novomestskenoviny.eu. Telefon redakce: 775 949 557, 
telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16, Praha 2. Redakce si vyhrazuje právo 

krátit příspěvky čtenářů, vyžádané ani nevyžádané texty se nevrací, obědvat a kouřit 
v pracovní době i mimo ni se smí co hrdlo ráčí.
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V KANCELÁŘI ŘEDITELE DIVADLA. Herečka: „Já mám podzimní náladu.“ 
Ředitel: „Tak to si musím dát pozor, aby z vás neopadaly šaty.“

Svatý 
Vojtěch

To jest 
bardzo 

zabawne

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Volejte hned tel. č.:

777 556 578
Dotazy posílejte na e-mail 
redakce@novomestskenoviny.eu

Dočasná
sleva 20 %

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 25 KČ!

Otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h


