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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Nové Město a okolí. Založeno roku 2014. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@novomestskenoviny.eu                     telefon: 777 556 578                       www.novomestskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Cˇ ís. 3/ roč. I I
15. března 2015

Kontroverzní 
starosta Lomecký 
(TOP 09) 

PROČ NÁM 
JDE STAROSTA 
PO KRKU (II)

Brekeke!

PŘESUŇ JEDNU SIRKU 
A ZMĚŇ TŘINÁCTKU 

NA DVANÁCTKU

Překvapivě snadné řešení 
najdete na straně 4

KVÍZ

str. 4

Nic není lepší, než tištěné 
noviny. Nejslavnější z nich - 
Lidové noviny, založil Adolf 

Stránský, vizionář, novinář 
a majitel tiskárny. Ty novi-
ny přežily staletí, nejsou jiné 

takové u nás. Novoměstské 
noviny vypátraly pravnuka 
slavného muže, lékaře...

TÁTA 
TISK

Viz strana 6 až 7

Adolf Stránský, 
zakladatel rodinného 
tiskového impéria

Martin Jan
Stránský, 
dědic

Pes 
Karel

TOHLE JE ZAKLADATEL 
NEJSLAVNĚJŠÍCH ČESKÝCH 
NOVIN. VYPÁTRALI JSME 
NOSITELE JEHO ODKAZU

NOVOMESTSKE
NOVINY

VRACÍM
E 

PRAZE PA
MĚŤ

Volejte: 775 654 443 
nebo mailujte: info@pvip.cz

Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!

Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

Další informace na www.internet-praha1.cz

Od 290 Kč až 100 Mbitů! 

Další informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.czDalší informace na www.internet-praha1.cz

Stěhování * Autodoprava * LevněTel.: 775 499 579

LÉPE NEŽ TA STARÁ HERKA,
LEVNĚ ODSTĚHUJE BERKA! 

● FASÁDY - kompletní opravy 
● REKONSTRUKCE - nebytových                            

i bytových objektů

D - BRAUN s. r. o.
FIRMA

E- mail: D-BRAUN@seznam.cz  ■  Tel.: 739 080 619

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.

Více 
str. 5

Více str. 11
redakce@novomestskenoviny.eu
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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

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

inzerce

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Ještě jsem 
žádné neviděla, 

ale prý něco 
takového bude 
za pár dní...“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Ani nevím, 
nepamatuji 

si, nijak mě to 
nebere.“

Anketa Novoměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

„Kdysi ve škole 
přes svíčkou 
začouzené 
sklíčko.“

Nové Město - Kvůli
závadě eskalátoru na vý-
stupu ze stanice metra 
Můstek, při níž utrpěly 
pohmožděniny tři ženy, 
nebude nikdo stíhán 
pro trestný čin. Policie 
případ, který se stal loni 
v listopadu, odložila. 
Schody se zastavily a tři 
ženy upadly na cestují-
cí, do jeli za nimi.

Případ zatuhlého 
eskalátoru odložen

Nové zprávy 
z Nového Města

Kdy jste naposledy 
viděli zatmění Slunce?

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Kdysi na zámku 
Konopiště 

a sokolníkovi 
se z toho plašili 

ptáci.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„V dětství ve 
fi lmu Farinelli. 

A občas v životě, 
ale to vždy 

přejde.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Zatmění 
Slunce, Měsíce 

i Jupitera 
mívají lidé, co 

mají moc.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Muži, který 
pořezal chodce 

na Národní, hrozí 
12 let vězení

Národní - Před soud 
míří muž, který pořezal 
u Národního divadla 
ženu (29) a jejího ital-
ského známého (61). 
Útočník bodl ženu do 
krku a Italovi rozpáral 
obličej. Lumpa poznala  
svědkyně podle sním-
ků uveřejněných m. j. 
v Novoměstských no-
vinách.

7 °C
BŘEZEN

Když udeří předjaří, 
leckdo se nám rozjaří

Počasí 

Číslo měsíce

1
S převahou jediného 
křesla vládne Praze 1
koalice TOP 09, ODS, 
ČSSD. Mají 13 křesel.

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Chvála 
papíru

Recept dle 
Dobromily

Sladké prasečí 
kopejtko

Vem prasečí kopejtko 
a řádně ho omyj v horké 
vodě. Připrav moučkový 
cukr a vanilku...

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Václavské nám. - Do-
minantou centra Pra-
hy není od loňského 
prosince socha sv. 
Václava (autor J. V. 
Myslbek), ale obří foto 
Václava Havla (Old-
řich Škácha). Plachta 
sem byla umístěna 
u příležitosti 25. výro-
čí Sametové revoluce. 
Komunističtí poslanci 
žádají její odstranění. 
Muzeum se opravuje.

Bude Václav Havel s nápisem 
„NAVŽDY“ na muzeu navždy?
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Lítý spor kolem obří plachty s prezidentem

Slovanský dům koupili Rusové
Na Příkopě - Slovan-
ský dům, kdysi chloubu 
národa, koupila ruská 
investiční společnost za 
přibližně tři miliardy ko-
run.
Předchozí majitel byla 
americká firma. Ulice 

Na Příkopě je nejdražší 
ulicí v Praze i celém Čes-
ku. Jeden metr čtvereční 
tu stojí měsíčně pět tisíc 
korun. To je ještě víc než 
v Pařížské ulici, která 
bývá často mylně ozna-
čována za nejdražší.

Potvrzeno: Nejdražší ulice v Praze je Na Příkopě

Národní 
muzeum

Zde od 
listopadu 

2014

Zde od 
roku 1913

Slovanský dům

N ic proti internetu, 
jsem na něm denně, 

ale papír je zkrátka papír.  
Dokázali byste si vycpat 
internetem mokré boty? 
Nebo na internetu usušit 
houby? Zabalit do inter-
netu šlupky od bramor, 
nebo jím vytapetovat 
byt? Nebo - a zde bych 
doporučil Novoměstské 
noviny - použít internet 
jako podložku pod myš? 
Ano, zde se nám kruh 
uzavírá. 
Redakci Novoměstských 
novin bylo ctí nahléd-
nout do světa jednoho 
z nejvýznamnější vyda-
vatelů českého tisku, do 
rodiny Stránských.
Pěkný rozhovor si pře-
čtěte na stranách 6 a 7.

Adresa: Haštalská 757/21, 
Praha 1 - Staré Město

• tradiční i originální perníky…
• čerstvé právě upečené…
• ochutnejte a zkuste zdobit s námi…

Tel.: +420 607 773 350
E-mail: info@pernickuvsen.cz

www.pernickuvsen.cz

Každý den 10 - 18 h …
… zavoníme až k vám… 

28. + 29. března máme vždy po celý den 
velikonoční zdobení pro veřejnost. 
Rezervujte si místa na tel. č.: 607 773 350.

▪ replik historických oken
▪ špaletových oken
▪ eurooken
▪ vstupních a vnitřních 

dveří
▪ bezpečnostních dveří

▪ dveří a oken
▪ stěn
▪ replik

Rodinná fi rma s tradicí od roku 1922.

Výroba oken a dveří

www.nenadal.cz

Výroba požárních

www.p-u-p.cz
Tel.: 777 850 420 Tel.: 777 850 410

Revize požárních 
dveří
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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
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Nové Město - Sochař 
a restuarátor Michal Bla-
žek žaluje firmu, která 
prováděla opravu fasády 
Národního divadla. Prý 
mu dluží 30 tisíc korun. 
Firma se hájí, že restau-
rátor možná byl při opra-
vách přítomen, ale nikdo 
ho o to nežádal.
Sochař Blažek je mimo-
řádně aktivní i mimo 
oblast fasád a soch. V ro-
ce 2011 se popral v parku 
před Hlavním nádražím 
při instalaci sochy prezi-
denta Wilsona (na jejíž 
tvorbě se podílel). Téhož 
roku ho radnice Prahy 1 
nechala vystěhoval z ate-
liéru, když sochař na pro-
stest odmítl platit likvi-
dační nájem.

Výstřední sochař se soudí kvůli 
nové fasádě Národního divadla
Malta sobě● Hlídal opravy, ale prý tam byl navíc

Národní divadlo 
(pohled z druhého břehu)

Víte, že...
Požár Národního divadla 

v roce 1881 vznikl od 
dýmky fasádníka.
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1915

ště

Chovatelka Lulu se svým 
maskovaným jezevčíkem

SLIČNÁ LULU 
A MASKOVANÝ PSÍK

Vrrr...

Sochař Blažek

NEODBORNÁ 
OMÍTKA

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

257 531 839

redakce@novomestskenoviny.eu

Adresa prodejny: 
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

www.vcelarskaprodejna.cz    
www.vcelpo.cz                       
www.vcelarskastanice.cz

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.

Navštivte zábavnou hudební komedii 
Ondřeje Havelky a Martina Vačkáře   

o počátcích trampingu v Čechách.

ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU

Divadlo Kalich
Jungmannova 9, Praha 1

Hrají a zpívají: Jaroslava Kretschmerová/Anna 
Polívková, Bob Klepl, Martin Zbrožek, 
Petra Nakládalová, Petr Halíček a další.
Termíny představení: čtvrtek 16. 4. a sobota 
23. 5. vždy v 19 hodin.

ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU

S tímto inzerátem sleva 
100 Kč na vstupenku                    

v pokladně Divadla Kalich!
www.divadlokalich.cz

Tel. rezervace: 296 245 311, 
e-mail: pokladna@kalich.cz

www.unetickypivovar.cz

Naší snahou je nabídnout 
kvalitní čepovanou 

Únětickou 10° 
a znamenitý ležák 

Únětickou 12°. 
Blahodárné účinky našeho 

piva výtečné jakosti pocítíte 
nejlépe v následujících 

provozovnách:

VYHLÁŠKA

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

U Pravdů, Žitná 11 
Bar No. 7, Na Struze 7

Národní 9, poliklinika 3. patro, Praha 1
Tel.: 222 075 121, 777 290 358
E-mail: info@kukla.cz

MUDr. Pavel Kukla
Stomatologická praxe

Přijímáme nové pacienty. Krátká objednací doba.

www.kukla.cz
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inzerce

Mýtus: Jsou to po-
litické noviny. Kvůli 

nim získal byl ve volbách 
starosta vykřížkován na 
druhé místo a jeho stra-
ně dramaticky klesl počet 
křesel.
Pravda: Před volbami 
byla v novinách politická 
inzerce, ale všichni měli 
stejné podmínky - včetně 
starosty. 

Mýtus: Novoměstské 
noviny zařídily, že de-

ník Blesk napsal, že jsou 
starosta a tisková mluvčí 
milenci. 
Pravda: Obě média ne-
jsou absolutně nijak pro-
pojená.

Mýtus: Novoměstské 
noviny jsou řízeny 

utajeným subjektem. 
Pravda: Ano, řídí je ná-
hoda, vítr a hlad. 

Mýtus: Radnice no-
viny sponzorovala. 

Pravda: Radnice si pla-
tila jednu inzertní stranu 
se slevou.  Novoměstské 
noviny nemají sponzory, 
jen inzerenty.

Mýtus: Sloupek „Pro-
pouštění na radnici

je zbytečné“ (SN 1 / 2015)
byla od jeho autora Ond-
řeje Höppnera rána pod 
pás. 
Pravda: Autor si to, jářku, 
opravdu myslí.

Pravda a mýty o Novoměstských novinách

1

2

3

4

5

6 7

PROČ NÁM JDE STAROSTA 
PO KRKU (II)

kenoviny.eukenoviny.eu

Kontroverzní 
starosta Lomecký 
(TOP 09) 

TO SNAD NE! DRSNÝ VÝPAD 
PROTI SVOBODĚ TISKU?

Starosta Lomecký a jeho velmi blízká 
tisková mluvčí Blažková prý o Novo-
městských novinách šíří, že...

Mýtus: Nová rubri-
ka „Agent na radnici“ 

se v novinách objevila 
v době, kdy byla radnice 
inzerent. 
Pravda: Tato velmi pěk-
ná rubrika vznikla až mě-
síc poté, co se noviny od 
radnice osvobodily.

Mýtus: Novoměstské 
noviny jsou bulvár. 

Pravda: Tak tohle už je 
vyložená ubohost. Tvrdit, 
že jsou Novoměstské no-
viny bulvár jen proto, že 
je mají čtenáři rádi, je jako 
plést si Halinu Pawlovskou 
a Ellu Fitzgeraldovou.

PŘESUŇ JEDNU SIRKU 
A ZMĚŇ 13 NA 12 ŘEŠENÍ ZE 

STRANY 1

Víte, že: Vládnoucí koalice v Praze 1, uplácaná z po-
litických stran z rozdílným programem, má 13 křesel, 
opozice 12. Stačí jeden tah a co je nahoře, bude dole.

Seriál

Nové Město - Jde o si-
tuaci, které nemá v polis-
topadové historii v České 
republice obdoby. 
Starosta Oldřich Lomec-
ký se svou velmi blízkou 
tiskovou mluvčí Vero-
nikou Blažkovou (která 
má, jen tak mimocho-
dem, zastupovat celou 
radnici - včetně opozice) 
usoudí, že Novoměstské 
noviny mohou za voleb-
ní propad - až na hranici 
prohry. 

Že zruší tato podivná 
dvojka radniční inzerci, 
budiž. Že ale podle do-
stupných informací do-
tírá na ostatní inzerenty, 
tam už je třeba dát čer-
venou kartu. Tam vede 
tlustá čára mezi férovým 
bojem a údery pod pás.
Sami nevěříme tomu, že 
by během jediného týdne 
odešli z novin náhodou 
tři ze čtyř hlavních in-
zerentů - všichni nějak 
závislí na  přízni radnice 
Prahy 1.
Tyto zákulisní praktiky 
připomínají nejhorší ob-
dobí vlády ODS, kdy kdo 
neměl kmotra, ten jako 
by nebyl.
Nezbývá než doufat, že se 
tomuto obskurnímu duu 
nepodaří oblíbené novi-
ny vyhladovět.

Víte, že...
Novoměstské noviny čte 
podle odhadů měsíčně 

30 tisíc lidí.

Tlak

Vzorně
vyleštěná 

čočka

Výmluvně 
vytrčený loket

Starosta Oldřich Lomecký a jeho tis-
ková mluvčí Veronika Blažková na  
Zlatém plese Prahy 1. Prominentní 
lístek stál několik tisíc korun.  Po-
dobné plesy stojí řádově miliony ko-
run - z kapes daňových poplatníků.

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: V roce 1900 tu bylo mnohem méně tyček, ale dnes je to tu mnohem pružnější...

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-

né ze stejného místa na adresu: 
redakce@novomestskenoviny.eu  

Václavské náměstí (pohled z Můstku)
Kde to je1900 Dnes
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To není 
Václav

Brekeke!
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inzerce

telefon inzerce: 777 556 578

SLUNCE 
(- 74 %)

ŠOKOVANÝ 
HOLUB

inzerce
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tajně na radnici 
s povolením psát

Zápisník 
agenta 001Jak bude vypadat zatmění 

Slunce 20. března nad Prahou
Na denní obloze se rozzáří také Venuše

Nové Město - Obloha 
potemní a... Usměje se. 
Letošní zatmění Slunce 
bude mít tvar rozesmá-
tých úst. Sluneční kotouč 
bude zakryt Měsícem ze 
74 %. Podobné velké za-
tmění uvidíme až za 11 
let, tedy v roce 2026.
Pokud bychom chtěli le-
tos 20. března vidět úpl-
né zatmění, pak je třeba 
natáhnout kulicha a šup 
na Faerské ostrovy.
Během zatmění Slun-
ce bude možné spatřit 
planetu Venuši (planetu 
lásky). Najdeme ji na 
východ od Slunce, 
a to ve zdálenosti 
asi pěti průměrů 
Slunce.

Je to sice za vodou, ale tak 
legrační, že je třeba se o tom 
zmínit.
Radnice Prahy 1 dlouho hledala 
nájemce Thurn - Taxisova paláce 
v Letenské ulici. Krásná, rozhleh-
lá  stavba, která byla dlouhá léta  
takřka nevyužitá (jen v přízemí 
byla mateřská škola).
Oprava budovy pro nového ná-
jemce (Anglo - americká univer-
zira) se pohybuje v řádech stovek 
milionů, takže se začaly lejstra 
vršit a štempl střídal štempl. Až 
si kdosi všiml: Vždyť je v doku-
mentech adresa Loretánská uli-
ce! Mluvíme tady o jiné budově? 

Pokračování příště

Jak si radní 
spletli Hradčany 
a Malou Stranu

9. 43 h 10. 47 h 11. 50 h

Víte, že...
Úplné zatmění Slunce 

uvidíme z Prahy až 
v roce 2135.

Adresa: 

Národní kavárna, 
Národní 11, 
Praha 1, 110 00

Otevřeno: 

po až pá 8 - 22 h 
so a ne 9 - 22 h

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.

N enechte si ujít v Národní kavárně jedineč-
né čajové směsi té nejvyšší kvality s více 

než 140letou tradicí světoznámé značky KUSMI 
TEA. Kromě tradičních směsí si v posledních le-
tech získala vysokou popularitu inovativní řada 
wellness čajů, která kombinuje                              
čaj, byliny a přírodní ingredien-
ce s prokázanými detoxikační-
mi, relaxačními a stimulačními 
účinky. A přesně ty nyní na jaře 
ocení všichni, na které přišla               
jarní únava.

DETOX - směs maté, zeleného čaje, citrónové trávy    
a citrónu. Blahodárný pro tělo i duši.
BB DETOX - zelený čaj, maté, rooibos, guarana a pam-
peliška. Pro krásnou pokožku.
BOOST - směs maté, zeleného čaje, skořice, zázvoru 
a kardamonu. Kořenitá chuť stimuluje tělo i mysl.
BE COOL - šípek, jablko, verbena, máta, anýz a lékořice. 
Pro zklidnění a relaxaci.

Naše tipy:

Tel.: 222 262 291   www.narodnikavarna.cz

Přijďte, přivoňte, ochutnejte 
a rádi se k nám budete vracet

NÁDASSY MEDICAL SYSTEM s.r.o.
Sídlíme v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek.

Výzva občanům 
Nového Města pražského:

Nabízíme vyšetření cév!
Va Sera (Vascular Screening Systém) - vyšetření je 
neinvazivní. Jedná se o novou diagnostickou metodu          
k měření cévní poddajnosti a kardiovaskulárního rizika. 
Vyšetření probíhá v klidu, vleže na lůžku. Tato diagnos-
tická metoda určuje dva důležité indexy, ze kterých lze 
určit biologický věk artérií ve srovnání se skutečným 

věkem vyšetřovaného.
Cena za vyšetření je 600 Kč.

Vaše zdraví - náš cíl!

www.nadassy.cz
Objednat se lze na tel. č.:  224 212 468.

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

Nabízíme širokou škálu značkových 
psacích potřeb nejen pro náročné 

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

Naše referenční projekty 
najdete na Facebooku.

Kvalitně 
odvedená práce 

za rozumnou cenu.
• Novostavby
• Rekonstrukce
• Projekty na klíč
• Provádění staveb
• Veškeré ostatní 

stavební práce
V případě zájmu o naše 

služby volejte telefonní číslo: 
+420 727 879 921.

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

Otevřeno pondělí až pátek  10 - 23 h, víkendy 11 - 23 h
Adresa: Karolíny Světlé 17, Staré Město, Praha 1

Telefon:
224 227 227

Teplá a studená kuchyně  Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

.: 731 454 150

Praha,  
20. března, 
10.47 h. 
Téhož 
dne 
večer 
začíná 
jaro. 
Měsíc 
je v novu.

redakce@novomeStSkenoviny.eu
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
Napište Sváťovi na adresu: redakce@novomestskenoviny.eu

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Rodina Stránských založila Lidové noviny, patřilo jí 17 titulů, tedy největší vydavatelství své doby

Povídali jsme si v Národní 
kavárně. Radostné vzpo-
mínky střídaly ty nera-
dostné. A nakonec jsme se 
dostali až ke kořenům.
Bylo těžké se v rodině 
právníků stát léka-
řem?
„Na smrtelné posteli se 
mě zeptal dědeček Jaro-
slav, bylo mi 17, jestli chci 
být pořád tím doktorem. 
Měl představu, že se stanu 
právníkem, jako byl on, 
dědečkův syn Jan i otec 
Adolf. Když ale viděl mou 
odhodlanost stát se léka-
řem, tak jen chtěl, abych 
mu slíbil, že až nastane 
den, kdy budu moci něco 
udělat pro Českosloven-
sko, tak to udělám…“
A slíbil jste mu to? 
„Ano.“ 
A co děláte pro naši 
zemi zrovna teď?
„Tak třeba Nadační fond 
Stránský, který jsem za-
ložil, se snaží umístit po-
mník Milady Horákové 
na Malou Stranu na Pěti-
kostelní náměstí. Výběro-
vé řízení vyhrál se svým 
návrhem sochař Josef Fal-
tus. Teď sbírá razítka, by-
rokraticky je to optimálně 
ošetřené, ale je to docela 
složité. Víte, úřad nemůže 
dát razítko na myšlenku, 

ale na konkrétní sochu…“
Jak bude pomník vypa-
dat?
„Jako soudní pult, za kte-
rým stojí obžalovaná, 
trošku větší než v životní 
velikosti. Dále je tam mik-
rofon, na kterém je slavík. 
Na desce budou poslední 
slova, která pronesla, než ji 
popravili. 27. června, v den, 
kdy v roce 1950 proběhla 

její poprava, by měl být po-
mník odhalen.“
50. léta už vaše rodi-
na prožila v Americe. 
Vy jste se tam naro-
dil. Jaké to bylo přijet 
v průběhu Sametové 
revoluce do neznámé 
země? 
„Měl jsem strýčky Ferdi-
nanda Peroutku, Pavla Ti-
grida a další, v New Yorku 

naši rodinu navštěvoval 
Václav Havel, takže jsem 
byl o Československu in-
formován, i když jsem zde 
nežil. Když jsem přiletěl, 
snažil jsem se pochopit co 
nejrychleji místní podmín-
ky. A musím říct, že bylo 
velmi těžké získat zpět ro-
dinný majetek, který nám 
ukradly bolševické organi-
zace. Nechtěly nám nic vrá-

tit, snažily se zpochybnit 
náš nárok, jen proto, aby si 
prodloužily svou mizernou 
existenci.“
A jak jste to zvládl?
„Musel jsem se stát tím 
nejpokornějším Čechem, 
abych mohl získat zpět to, 
co dřív bylo naší rodiny. 
Rodičům jsem o těch hrů-
zách nic neříkal, abych je 
nedeptal. Byla to moje nej-

STRÁNSKÝ. JMÉNO, KTERÉ PSALO ČESKÉ DĚJINY

KDO JE MARTIN JAN STRÁNSKÝ

MUDr. Martin Jan Stránský 
se narodil 30. 10. 1956 v New 
Yorku. Lékař - neurolog (Poli-
klinika na Národní) a primář 
na Yaleské univerzitě, vyso-
koškolský pedagog, vydava-

tel obnovené verze časopisu 
Přítomnost, politik, zakladatel 
Kanceláře Ombudsmana pro 
zdraví, centra pro poradenství 
pacientům s jejich právy. Po-
chází z rodiny s bohatou historií. 
Pradědeček Adolf byl novinář, 
advokát, politik, založil Lidové no-
viny. Dědeček Jaroslav byl práv-
ník, za okupace organizoval na 
stanici BBC vysílání pro povzbu-
zení národa. Tatínek Jan byl práv-
ník, společně s Pavlem Tigridem 
založil v Mnichově český stůl 
stanice Rádio Svobodná Evropa. 

Martin Jan Stránský je doslova několik v jednom. Úspěš-
ný neurolog, vydavatel časopisu Přítomnost, hlídá prá-
va pacientů, snaží se o umístění pomníku Horákové do 
centra Prahy a na Vysočině se stává zemitým vinařem. 

Martin Jan Stránský 
s dědečkem Jaroslavem
v New Yorku roku 1960

Martin 
s retrívrem 
Karlem

Foto: Archiv M. Stránského 
Text: Monika Höppner

Založili jsme Klub Šatla-
va v Saské ulici. Jde 
o hudební klub, kde si 
může zahrát každý, kdo 
má zájem a odvahu. 
Scházejí se zde různé spol-
ky, jako Muzikanti z Kampy, 
Zlatá Praha, studenti AMU, 
Turas a další. Sám jsem tam 
vystupoval se svojí kapelou 
Svatopluk. Dvě slepecké školy 
zde měly hudební večírky, 
Dr. Kučera měl narozeniny 

-  námořnický bál - skvělé, 
Hanka Francová z HaF -  vá-
lela na piano -  dokonce čtyř-
ruč. Vzniklo memorandum 
o vzájemné spolupráci mezi 
malostranskými spolky a Klu-
bem Šatlava. Vznikla Peti-
ce panu starostovi, v níž je 
dostatečně vysvětleno, proč 
lidé stojí o zachování Klubu 
Šatlava. Petice se podepi-
sovala asi dva týdny a za tu 
dobu bylo nasbíráno celkem 

534 podpisů. Hospůdky na 
Malé Straně byly obětovány 
turistům. V Šatlavě, když 
sem nějaký odvážný turis-
ta zabloudí, tak je unešený: 
„Hle, tu je genius loci.“ Usta-

novili jsme Představenstvo 
klubu, JUDr. Petr Portman 
dělal Stanovy a papíry -  měl 
s tím spoustu práce. Šel jsem 
za radními Prahy 1 a práv-
níky -  a chtěl jsem poradu. 
Oni se chovali vstřícně, jako 
odpovědní hospodáři a ptali 
se: „Požadované hygienické 
podmínky? Nájem? Hluk?“
Budeme muset dále jednat 
- vždyť když se ruka k ruce 
vine, tak se dílo podaří.Sváťa a J. V. Čep
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Kalendárium 
Nového Města

Miloslav 
Šimek

HUMORISTA

Marta 
Jirásková
SOCHAŘKA

BŘEZEN

● Marta Jirásková 
*7. 3. 1898 Praha 
†6. 3. 1981 Praha
Sochařka. Její díla jsou 
součástí vnitřní výzdoby 
Národního divadla. 

● Miloslav Šimek 
*7. 3. 1940 Praha 
†16. 2. 2004 Praha
Herec a humorista. Pů-
sobil v divadle Semafor. 

● Tomáš Holý 
*17. 3. 1968 Praha
†8. 3. 1990 Nový Bor
Dětská fi lmová hvězda. 
Zahynul při autonehodě. 

● Valérie Čižmárová 
*29. 1. 1952 Michalovce
†7. 3. 2005 Praha
Zpěvačka. Zpívala mimo 
jiné v divadle Rokoko 
a Semafor. 

● Bedřich Jahn 
*8. 3. 1876 Praha 
†12. 4. 1942 Poděbrady
Obávaný pražský ad-
vokát a divadelní ředitel.

● Václav Kredba 
*7. 3. 1834 Semčice 
†22. 9. 1913 Praha
Místní podučitel na far-
ních školách.

Valérie
Čižmárová

ZPĚVAČKA

Tomáš
Holý
HEREC

7telefon inzerce: 777 556 578 redakce@novomeStSkenoviny.eu Tema

Nová v Praze a strážník Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

Rodina Stránských založila Lidové noviny, patřilo jí 17 titulů, tedy největší vydavatelství své doby

tit, snažily se zpochybnit 
náš nárok, jen proto, aby si 
prodloužily svou mizernou 
existenci.“
A jak jste to zvládl?
„Musel jsem se stát tím 
nejpokornějším Čechem, 
abych mohl získat zpět to, 
co dřív bylo naší rodiny. 
Rodičům jsem o těch hrů-
zách nic neříkal, abych je 
nedeptal. Byla to moje nej-

těžší životní zkouška, která 
trvala tři roky.“
Žijete v Americe i v Čes-
ku. Kde jste víc doma?
„Doma jsem tady i tam. Je 
důležité mít kořeny, proto-
že svět ztrácí identitu.“ 
Co jste v Česku našel?
„Spoustu. A ze všeho se tě-
ším. Ze své práce se těším. 
Že je moje rodina zdravá, 
mé tři děti prosperují. Nebo 

třeba z toho, že mám na Vy-
sočině chatu, kterou jsem 
postavil vlastníma rukama, 
a pěstuji tam víno. Každý 
víkend od března do října 
jsem tam na kolenou. Tam 
nejsem neurolog, ale je ze 
mě zemědělec a vesnický 
lékař. Do hospody jezdím 
traktorem. Jsem tam noha-
ma pevně na zemi a učím se 
od místních, co se dá.“

Vnuk Jan (vlevo), otec 
MUDr. Martina Stránského

STRÁNSKÝ. JMÉNO, KTERÉ PSALO ČESKÉ DĚJINY

KDO JE MARTIN JAN STRÁNSKÝ

Rodina Stránského vlastnila 
17 titulů, např. Lidové noviny 
nebo Přítomnost. V polovině 
30. let koupila slavné Topičovo 
nakladatelství (Národní 9). Po 
revoluci jí byl vrácen majetek, 
Martin Stránský usiloval i o kou-
pi Lidových novin. Ty ale získal
švýcarský Ringier (nyní je je-
jich majitelem Andrej Babiš).

TISKOVÉ IMPÉRIUM

VNUK 
JAN

SYN 
JAROSLAV

TÁTA
ADOLF

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

Naše akce

PODPORUJEME
 Čt, 19. 3., 17. 30 - 19. 30 h 
VII. KONFERENCE Kam-
pa Střed Světa. Po diskusi 
cca od 19.45 h bude JO-
SEFSKÁ TANEČNÍ ZÁ-
BAVA - hrají Muzikanti 
z Kampy + Musica Rusti-
ca. Baráčnická rychta!
 Pá a so 10. - 11. 4. 
VII. Happening KAMPA 
STŘED SVĚTA na Kam-
pě a na celé Malé Straně 
- PLZEŇ, MĚSTO  EV-
ROPSKÉ KULTURY 2015  
V PRAZE!
(V pátek 10. 4., 17.30 h 
Dr. J. Kučera - Průchod 
galeriemi u Kampy.
V sobotu 11. 4., 12 h 
Ing. P. Hejma - Toulka 
Museem Kampa.) 

PŘIPRAVUJEME: 
 Dr. Sedmík - Národ-
ní muzeum + socha sv. 
Václava.  Dr. J. Hůlek 
- Setkání s Okultismem 
a Tarotem.  R. Händl 
- Lichtenštejnové v ma-
lostranských palácích.  
Dr. Kábele - Sport na Malé 
Straně II.  J. Rybář - Pe-
třín II.  R. Händl - Mis-
tr Jan Hus.

POŘÁDÁME
 V červnu: Prostřený 
stůl na Maltézském ná-
městí. 
 BENEFIČNÍ KON-
CERT Prážata a  Reso-
nance+Pražský kytaro-
vý orchestr u Šimona 
a Judy. Přesun na čtvr-
tek 26. listopadu.

Oslava 699. narozenin 
císaře Karla IV.

Čtvrtek 14. 5., 18 h. Koncert k 699. narozeni-
nám císaře Karla IV. Kostel sv. J. Křtitele Na 
Prádle. Lubomír Holzer hraje na cistru.

Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1

POZVÁNKA

VII. KONEFERENCE 
KAMPA STŘED SVĚTA 2015
Baráčnická rychta, čtvrtek 19. března, 17.30 - 19.30 h

Kavárna Mlýnská, Muzikanti z Kampy, TURAS, Letní poloha, Klub Za starou Prahu, 
Malostranské noviny, SOPMSH, Komuntní centrum Kampa, Sbor dobrovolných hasičů 

Praha 1, Výtvarníci Karlova mostu, Hradčanské včely, Zlatá Praha, Pražští Patrioti, 
Klub přátel Glenna Millera, Divadlo Rubín, Dvůr umění, Hradčanská galerie, 

Obec baráčníků, HaF, CČSH kostel Na Prádle, KampaNula, Museum Kampa, Maltézská 
pomoc, Malostranská beseda, Trasy 4, 5, 8 a 14 TAK, Městská policie a MČ Praha 1

PROGRAM
Uvádí moderátor Eugen Brikcius a Dr. Jiří Kučera, starosta Oldřich Lomecký, Alena Kopec-
ká, Martin Kotas… Odborné příspěvky: Prof. Dr. Olga Lomová - Kampa natura, Petr Burgr - 
Poslední trendy, Dr. Jan Havrda - Kampa archeologická, Dr. Jan Sedmík - Josef Dobrovský, 

Dr. Josef Kábele - Mlýny na Čertovce a rázovité osobnosti, Mgr. Jan Smetana - Museum 
Kampa + Werichova vila, Dr. Vladimír Obr - „Základ všeho je nic“ (pokus o duchovní pohled 

z velké Moravy), Dr. Jul. Hůlek - Život na Kampě očima Řimsologie a (Porno) Muzikologie

Každoroční setkání historiků, umělců, spisovatelů, 
politiků ale především občanů.

Vstup volný ● Občerstvení zajištěno
NÁSLEDUJE

JOSEFSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Baráčnická rychta, čtvrtek 19. března, 19.45 - 24 h

Vstupné 50 Kč ● Oděv uvolněný

k tanci, zpěvu i poslechu hrají

Muzikanti z Kampy, Sdružení Petřín, 
Pepe Bluegrass Band + MUSICA RUSTICA

Sporný rozpočet radnice prošel o fous, 
starosta mlží kolem přestavby Kampy

Výdaje na propagaci radnice Prahy 1 
budou vyšší, než na podporu veškeré 
místní kultury. Vratká koalice si tuto 
nehoráznou skutečnost odhlasovala 
přes jednotný odpor opozice.

Kampa a její pověstné značky
(žertovná koláž)

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
KampaNulaKampaNulaKampaNulaKampaNula

  Zpravy} / Inzerce

Zastupitelstvo čekalo dne 
10. 3. na Žofíně klíčové 
hlasování o rozpočtu.
V koalici (slepenec TOP 
09, ODS a ČSSD), která 
vládne převahou jediné-
ho hlasu, se tak nenašel 
jediný statečný, který by 
hlasoval proti. 
Opozice (My, co tady ži-
jeme, ANO, Praha 1 rodi-
na, Zelená pro jedničku)  
ukázala jednotnost a od-
hodlání střežit „společný 
poklad“. Rozpočet těsně 

prošel, přestože obsahuje 
několik do očích bijící ne-
smyslů. Kontroverzní sta-
rosta Lomecký se vyhnul 
odpovědi na otázku, jak 
to bude s připravovanou 
přestavbou parku Kam-
pa. Bouřlivou vlnu nevole 
budí především obrovské 
výdaje na propagaci úřa-
du - tedy vládnoucí sku-
piny. Rozpočtem přes půl 
milionu měsíčně dispo-
nuje starostova partner-
ka, mluvčí Blažková. Že
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@novomestskenoviny.eu

inzerce

Dopis
Poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Dopis
 Věrolomec

Novoměstské noviny, 
ÚNOR 2015

Vážená redakce,
držím vám palce v boji 
proti vrchnosti! Nebát se 
a do toho! 

Jan Nývlt

Glosa
nemá skutečně obdoby. 
Představte si, že si ne-
cháte pod úrovní hladiny 
blízké řeky vykopat sklí-
pek a uvěříte tvrzení, že se 
do vašeho sklepa nemůže 
dostat voda. 
Tak proč v něm izolovat 
kabely proti vodě, že? 
Myslím, že v takovém pří-
padě budete mezi souse-
dy za blbce. 
Jedinou záchranou vaší 

prestiže je, když prokáže-
te, že vás při stavbě pod-
vedl projektant i s doda-
vatelem. 
U tunelu, co částečně 
vede pod hladinou Vlta-
vy, je to prý jiné. Zdá se, 
že při výstavbě tunelu ně-
kdo někoho přesvědčil, že 
v Blance vždy poteče voda 
do kopce a tím tam voda 
nikdy nebude. 
A tak skrze tunel někdo 

tahá z Pražanů peníze po-
dobně jako ženy nevalné 
pověsti ze svých amantů.  
V literatuře popisující ži-
vot za první republiky se 
můžeme dočíst, jaké pře-
zdívky tehdy takové dámy 
měly.  
Například  Jirotkův Sa-
turnin je nazývá Lili, Fifi , 
nebo tak nějak podobně.  
Šlo především o dámy, 
kterým nevadilo nechat 

se movitými pány vydržo-
vat, ať to stojí, co to stojí. 
Jak by v kavárně mezi lé-
tajícími koblihami nazval 
bezchybný sluha Saturnin 
tunel Blanka? Asi prime 
Biki, nebo Bliki? Ale pri-
me určitě. 
Ono se totiž jedná o dá-
mu, na kterou ve fi -
nančních nárocích ni-
kdo nemá.

NN, březen 2015
To, co je nám předváděno 
u stavby tunelu Blanka, 

Blanka? Na tu 
nikdo nemá!

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Vážení, 
s potěšením jsem vzal 
na vědomí, že po vás jde 
osoba, kterou nenazý-
vám jménem, abych se 
nevystavil nebezpečí, že 
mne zažaluje pro utrhání 
cti. V první řadě je to sa-
botáž třídění sběru oby-
vatelstvem. 
Druhou do očí bijící zále-
žitostí je glejt „povolení 
vjezdu“, což je souhlas 
s parkováním na zákazech 
i na chodnících. Vzhle-
dem k tomu, že bydlím na 
Národní třídě a mám vý-
hled do Charvátovy uli-
ce, mohl bych dlouze se-
pisovat plýtvání materiá-
lem. Rád se přidám k šan-
ci zbavit město škodných. 

Vladimír Dufek, 
důchodce

Redakce neručí za obsah 
zveřejněných příspěvků

Adresa: Haštalská 757/21, 
Praha 1 - Staré Město

• tradiční i originální perníky…
• čerstvé právě upečené…
• ochutnejte a zkuste zdobit s námi…

Tel.: +420 607 773 350
E-mail: info@pernickuvsen.cz

www.pernickuvsen.cz

Každý den 10 - 18 h …
… zavoníme až k vám… 

28. + 29. března máme vždy po celý den 
velikonoční zdobení pro veřejnost. 
Rezervujte si místa na tel. č.: 607 773 350.

▪ replik historických oken
▪ špaletových oken
▪ eurooken
▪ vstupních a vnitřních 

dveří
▪ bezpečnostních dveří

▪ dveří a oken
▪ stěn
▪ replik

Rodinná fi rma s tradicí od roku 1922.

Výroba oken a dveří

www.nenadal.cz

Výroba požárních

www.p-u-p.cz
Tel.: 777 850 420 Tel.: 777 850 410

Revize požárních 
dveří
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KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

Tajenku (heslo) přijďte říct do Náprstkova muzea 
(Betlémské náměstí 1, pokladna). Vaše odměna: 
Úžasné DVD Indiánská pohádka Divadélka Romaneto 
(dárek od spolku KampaNula). 

KRÁTKÝ VTIP (POLICAJT VS. POLICAJT) 
Baví se dva policajti: „Víš, jak včera nešel ten proud? 
To bylo hrozný, já zůstal stát dvě hodiny ve výtahu.” 
Ten druhý na to: „To já to měl horší. Já zůstal trčet pět 
hodin na jezdících schodech.“

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

redakce@novomestskenoviny.eu

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

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Commedia Finita 
ve Viole

V neděli 29. března v 11 
hodin proběhne ve Viole 
veřejná generálka insce-
nace Commedia Finita. 
Ve hře Viktorie Hrad-
ské v režie Lídy Enge-
lové hrají Daniela Ko-
lářová, Jana Synková, 
Dana Černá a Máša 
Málková. 

Zábava v Ypsilonce 
pro každého 

Nenechte si ujít 7. dubna 
Mrožkovu absurdní ko-
medii Zábava ve Studiu 
Ypsilon. Hrají: Daniel 
Šváb, Jakub Slach, 
Petr Hojer a Andrej 
Polák.

Přijďte improvizovat 
do Rock Café

Všem odvážným a ná-
paditým doporučujeme 
navštívit ve čtvrtek 19. 
března od 19.30 h im-

provizační show v Rock 
Café s názvem Komedio-
mat. Diváci ovlivňují děj! 
Čeká vás velmi pěkný 
večer plný humoru a pře-
kvapení. Více na: www.
komediomat.cz.

Slovenské pondělky 
v Praze

Studio DVA na Václav-
ském nám. 56 pořádá 
pravidelné Slovenské 
pondělky. Diváci si tak 
mohou např. vychutnat 
23. 3. představení Listy 
Emilovi v hlavní roli s Mi-
lanem Lasicou či 13. 4. 
koncert Szidi Tobias.

Tkejte 
s Kumbu Lhamo

Nenechte si ujít tkalcov-
ské workshopy v Náprst-
kově muzeu pod vedením 
zkušené bhútánské tkad-
leny Kumbu Lhamo od 
13. do 20. března. Výklad 
v anglickém jazyce.

Daniela 
Kolářová, 
herečka

Milan 
Lasica, 
herec

Czidi 
Tobias,

zpěvačka

Navštivte úspěšnou hudební ko-
medii O. Havelky a M. Vačkáře 
Zločin v posázavském pacifi ku
o počátcích trampingu v Če-
chách. V Divadle Kalich hrají 
a zpívají: J. Kretschmerová/  
A. Polívková, B. Klepl... Nejbližší 
termíny 16. 4. a 23. 5. v 19 hodin. 
S našimi novinami sleva 100 Kč 
na vstupenku v pokladně divadla. 

V Kalichu hrají trampové

K

Kulturní nástěnka    
BŘEZEN - DUBEN

Koncert - St 18. 3. v 19 h - MAN-
DRAGE - Divadlo Hybernia, nám. Re-
publiky 4 - Mandrage vyráží na akustické 
turné. Písně v divadelním aranžmá s do-
provodem orchestru. www.hybernia.eu

Divadlo - Po 23. 3. v 19.30 h - DVA 
UBOHÝ RUMUNI, CO MLUVĚJ 
POLSKY - Rock Café, Národní 20, diva-
del. sál - Studio Palmoffka. Drogová tra-
gikomedie. Hrají: Volejník, Dočkalová… 

Divadlo - So 28. 3. a so 11. 4. v 15 h 
- KLEC BLÁZNŮ - Divadlo Radka Br-
zobohatého, Opletalova 5/7 - Komedie        
o nočním podniku Saint-Tropez. Hrají:   
E. Čekan, T. Racek. www.divadlorb.cz

Divadlo - Po 30. 3. v 19 h - NAHNI-
LIČKO ANEB PONĚKUD DOJATÝ 
- Divadlo Kalich, Jungmannova 9 - Ko-
medie. Hrají: I. Chýlková, E. Holubová, J. 
Kraus, M. Issová. www.divadlokalich.cz

Výstava - Do 30. 4. - HELENA ŠUL-
COVÁ: BARÁK NA VODSTŘEL 
- Klub Saturnin, Orebitská 5, Praha 3 - 
Výstava fotek starého Žižkova z 80. let 
autorky H. Šulcové. www.saturnin.eu

Výstava - Do 20. 9. - RITUÁLY SMR-
TI - Náprstkovo muzeum, Betlémské 
nám. 1 - Výstava ukáže, jak smrt vnímaly 
velké starověké civilizace i současné kul-
tury v různých částech světa. www.nm.cz

Spacák 
je nejlepší 

lékař



Pro líné Ještě línější
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Péče o fasády a jejich čištění 
Výškové práce 

Údržbářské práce

Revize

 
Úklidové služby

Adresa: Sarajevská 29, Praha 2 E-mail: info@houseservices.cz

Tel.: 800 177 773

www.houseservices.cz

 Inzerce



Příští číslo vyjde
15. dubna

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

EDGAR
Posílám foto svého 

miláčka, černého ko-
courka. Jan Kováčová, 

Karlovo náměstí

Mazlíčci
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Vždy se v nich dočtu 
něco nového 

a zajímavého.“
Milena Palsová  

Referentka a milovnice 
staré Prahy
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Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní ka-
várna, Národní 11. Café Kolíbka, Řeznická 10. Ka-
várna Velryba, Opatovická 24. U Pravdů, Žitná 11. 
Bar No. 7, Na Struze 7. Kvalitář, Senovážené náměstí 
17. Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, 
Národní 20. Café NONA, Nová scéna Národního di-
vadla, Národní 4. Hvězdný bar, Jungmannova 7. Res-
taurace Ferdinanda, Opletalova 24. Friends Coffee 
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. 
Rotax, Revoluční 22. Antik Prague Art - Starožit-
nosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 
- Nusle.  Café Therapy, Školská 30. Včelařská pro-
dejna, Včelpo, Křemencova 177/8. Plovoucí kancelář 
Pražské paroplavby - Prague Boats u Čechova mostu. 
Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Praha 1. 
Restaurace Trilobit, Palackého 15. HaFstudio, Ost-
rovní 16. Antikvariát Aurora, Spálená 53. Poliklinika 
Národní, Národní 9, III. patro. Perníčkův sen, Haštal-
ská 21. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

odběrních míst24

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.

Modré okénko
dnes získává...

Víte o někom, kdo si zaslouží 
Modré okénko? Napište 
na adresu: redakce@

novomestskenoviny.eu
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Tip: RNDr. Otto Liška

Z ÚŘADU ZPÁTKY DOMA. „Měl jsem dnes, ženo, těžký den. Musel jsem 
krotit úředního šimla! A co je k večeři?“ „Konina, miláčku, konina.“

„Měl jsem dnes, ženo, těžký den. Musel jsem 

Šťastný 
to muž!

PETRA AUBRECHTOVÁ
Věrná čtenářka novin

Za vzorné 
studium na VŠ 
a zisk bakalářské-
ho titulu (Petra 
pracuje v kavár-
ně Baretta).

Volejte 
602 643 565 

či navštivte 
www.kampareality.cz.

TRŽIŠTĚ REALIT 
je tu pro vás.

nebo 
nabízíte byt 

či provozovnu 
na Malé Straně 

nebo Hradčanech?

Vaše inzerce zdarma.

Hledáte 

www.unetickypivovar.cz

Naší snahou je nabídnout 
kvalitní čepovanou 

Únětickou 10° 
a znamenitý ležák 

Únětickou 12°. 
Blahodárné účinky našeho 

piva výtečné jakosti pocítíte 
nejlépe v následujících 

provozovnách:

VYHLÁŠKA

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

U Pravdů, Žitná 11 
Bar No. 7, Na Struze 7Pronájmy, prodeje, 

odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!


