
Novoměstské 
servírky

SLEČNA KATEŘINA
z Baru No. 7 (Na Struze 7) 
roztáčí Únětice při akci 

Happy hour 7 PM, 
půllitr za 24 Kč.
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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. 10 / roč. I II
15. října 2016

NOVOMESTSKE
NOVINY
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V DEN NAROZENIN...

NA STOP Ě

Kapitán Korda

V DEN NAROZENIN...
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Výročí 
80 let

VAŠKU, 
VRAŤ 

SE!
Str. 6 - 7

MRAZIVÝ 
VZKAZ VDOVY 

DAGMAR Reportáž na str. 5

BĚH PRO KUBU

www.houseservices.cz

Více str. 11



Nové Město - Muž 
podezřelý z vražd tří 
taxikářů tvrdí, že je ne-
vinen. Soud rozhodl, že 
zůstane ve vazbě. Podle 
policie zabil v roce 2014 
tři taxikáře, pak jezdil 
jejich vozy  a nabíral zá-
kazníky, mimo jiné prý 
také nedaleko Hlavního 
nádraží.

Údajný vrah 
taxikářů: 

Já to nebyl!

Kam s úředníky 
ze Škodova 

paláce?

tisíce úředníků, až mu 
vyprší smlouva na pro-
nájem Škodova paláce. 
Úředníků stále přibý-
vá, z paláce se vystěhují 
v roce 2029.

Památkáři 
ostře proti 
plánované 
přestavbě 
Václaváku

Václavské náměstí -
Památkáři se ostře vy-
mezili proti plánované 
přestavbě Václavské-
ho náměstí. Vadí jim 
(mimo jiné) vjezd do no-
vých podzemních garáží 
a fakt, že není na žád-
ných vizualizacích za-
kreslen. Radnice Prahy 1 
nekomunikuje a mlží.

Jungmannova - Magis-
trát hledá budovu, kam 
přestěhuje přibližně dva 
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Anketa Novoměstských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Líbilo se mi 
vše. Ovšem až 
dojemný vztah 
mám k Audien-

ci. Nádhera!“

„Připomněl jsem 
si jeho projev 
v Oslu a jeho 

toleranci 
k trýznitelům.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Dávno. Zaujalo 
mě představe-
ní Antiwords, 
inspirované 
Audiencí.“ 

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Kde co. Stačí, 
když ho mají 

lidi rádi, aniž by 
pronikli do jeho 

her.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: Asanaci 
a Zahradní 

slavnost, pro 
mě výjimečná 

díla.“ 

Četli jste nějakou hru  
od Havla a co vy na to?

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

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

Hlavní nádraž í: Italové dostali padáka, 
nádraží kupuje realitní magnát Vítek
Nové Město - Tak to šlo 
rychle! Italská společnost 
Grandi Stacioni, která 
měla v pronájmu Hlavní 
nádraží, dostala výpověď.    
O nádraží má zájem re-
alititní magnát Radovan 
Vítek, který je oficiálně 
třetím nejbohatším Če-
chem (neoficiálně nejbo-
hatším).
Dosavadnímu majiteli ná-
draží firmě České dráhy 

nabídl Vítek a jeho fir-
ma CPI zdaleka nejvíc ze 
všech zájemců, takřka čty-
ři miliardy korun (v částce 
jsou zahrnuta i další ná-
draží v ČR).
Rýsuje se tak zajímavý 
souboj mezi Radovanem 
Vítkem a magnátem Mar-
kem Dospivou (Penta), 
který koupil nedaleké 
Masarykovo nádraží (za 
necelých 300 milionů Kč).

Nové zprávy ze Nového Města

Povídá jeden policajt 
druhému: „Ten roga-
lo, to je ale strašnej 
pták. Musel jsem do 
něj nastřílet celej zá-
sobník, než toho chla-
pa pustil...“ 

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

15 °C
ŘÍJEN

Co v říjnu zaseješ, 
v listopadu opadá.

Počasí 

Novoměstská 
kuchařka

Pozvánku poslala 
Národní kavárna

(Národní 11)

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

novomestske-
noviny.eu

   Krátký Vtip

Jablečný 
závin

Je to klasika v Národní 
kavárně. Právě jsme ho 
vytáhli z trouby a těšíme 
se, až ho přijdete ochut-
nat. Otvíráme přesně v 9 
hodin ráno.

„Číst už 
umím a moje 
nejoblíbenější 
hra je lezení 

na tátu.”

„JSTE SPOKOJENI SE SLUŽBAMI A NYNĚJŠÍ 
PODOBOU HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ?"

ANO: 40 %, NE: 60%
Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v období 
od 15. 9. do 31. 9. 2016, m. j. 
na odběrních místech No-
voměstských novin. Dota-
zováno bylo 30 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ OBČANŮ

www.unetickypivovar.cz

SLAVNOSTNÍ NARAŽENÍ 
VÁNOČNÍHO SPECIÁLU

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

U Pravdů, Žitná 15 
Bar No. 7, Na Struze 7

13 h Naražení únětického speciálu polotmavé 13°
14 h Pohádka pro děti
15 h Kubánské melodie - kapela Pragasón - la 
música cubana en Praga
19 h Parádní folkrocková veselice ve stodole 
se skupinou FLÁM

Čtvrtek 17. 11. od 13 h 
v Únětickém pivovaru

Blahodárné účinky našeho piva výtečné jakosti 
pocítíte v těchto provozovnách centra Prahy:

Zveme Vás na tradiční posezení u piva 
s nevázaným tancováním před krbem 

v pivovarské stodole.

Provází Jitka a Josef Rosenovi.
Vstupné zdarma.
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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

Hlavní nádraž í: Italové dostali padáka, 
nádraží kupuje realitní magnát Vítek
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Segwaye 
na Smětanově

 nábřeží

Fo
to

: Y
ou

tu
be

Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Marta při svém památ-
ném výkonu. Fotil Jan Jazyk, 

kterého si později vzala.

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V ZAVAZOVÁNÍ BOT

Segwaye Segwaye 
na Smětanověna Smětanově

 nábřeží nábřeží
RADOVAN VÍTEK (CPI), 
majetek 50 miliard Kč.

Radí Lucie Nestrašilová,
šéfredaktorka Svět homeopatie.cz

OKÉNKO ZDRAVÍ

Jak se vyhnout stresu?
S příchodem podzimu utíkáme, spě-
cháme, jsme více ve stresu. V důsled-
ku stresu máme potíže se spaním, 
jsme podráždění, bolí nás záda, kříž, 
klouby, nohy a jsme méně odolní vůči 
nemocem.

Co s tím? 
• Pravidelně relaxujme a zbavme tělo 

napětí.
• Dbejme na stravu - vyhledávejme 

čerstvé, neupravované potravi-
ny. Ajurvéda např. doporučuje jíst 
v chladných, suchých dnech jídla 
vyrovnávající Vátu (basmati rýže, 
cibule, česnek, ovoce - nejlépe du-
šené, luštěniny, ghí, mungo fazole, 
ořechy) a v sychravém a vlhkém po-
časí ta, která vyrovnávají Kaphu (já-
hly, pohanka, basmati rýže, listová 
zelenina, trpké ovoce).

• Udělejme si čas od času detoxikační 
den.

• Pravidelně cvičme, najděme si po-
hyb, který nám dělá radost.

• Vyhýbejme se chladu, teple se ob-
lékejme. 

• Zmírněme stres a povzbuďme orga-
nismu, což můžeme pomocí homeo-
patie, šetrné léčebné metody bez 
nežádoucích účinků.

Naše tipy
• Nux vomica 15 CH                                                   

Je vhodným lékem pro ty, kdo se 
cítí přepracovaní, unavení, v noci 
špatně spí, budí se kolem 4. hodiny 
ranní. Nesnáší, když jim někdo od-
poruje, mají trávicí potíže. 
Dávkování: 3x denně 5 granulí

• Argentum nitricum 15 CH
Máte pocit, že nic nestíháte. Při 
psychické zátěži míváte průjem 
a chodíte často na malou stranu. 
Jste stále v pohybu, neklid a nervo-
zitu kompenzujete pojídáním slad-
kostí. Pracujete na více projektech 
najednou, ale máte problém, dotáh-
nout je do konce. 
Dávkování: 3x denně 5 granulí 

www.svethomeopatie.cz

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

Kde to je

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Na Příkopech kdysi jezdily tramvaje, ze kterých se dalo vyskakovat za jízdy. Pokuta: 10 korun.

Na Příkopech (pohled od Můstku)
1968 Dnes
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Vrchlického sady - Sochu 
prezidenta USA W. Wilsona 
(ve funkci 1913 - 1921) pro-
následuje jedna podivná udá-
lost za druhou.
Naposledy při návštěvě člen-
ky kongresu (Kongreswo-
man) Janice Schakowsky, 
kdy po ní 
hodila bez-
domovkyně 
p l a s t o v o u 
láhev se zá-
hadnou te-
kutinou. Paní Schakowsky se 
jen lekla - ale nic vážného se 
jí nestalo.
Socha byla po svém odhalení 
v roce 2011 dvakrát poničena 
vandaly a jednou se u ní strh-
la rvačka.
„Tehdy mě napadl štukatér 
Hejtmánek. Nelíbilo se mu,  
že kritizuji restaurátorské 

praktiky v Praze 1," říká so-
chař Blažek, spoluautor so-
chy. Hejtmánek prý krátce po 
incidentu zemřel na zhoub-
nou nemoc mozku. 
Slavnostní odhalení sochy 
bylo v roce 2011 narušeno 
zkouškou sirén. Odehrálo za 

přítomnosti  
tehdejšího 
p r e z i d e n -
ta Václava 
Klause,  bý-
valého pre-

zidenta Václava Havla a pa-
ní Madeleine Albrightové.
Autorem původní sochy byl 
Albín  Polášek (1928). Na-
cisté dílo zničili v roce 1941 
jako reakci na Pearl Harbour. 
Nová socha vznikla podle fo-
tografi í a odlitku hlavy. Wil-
son je v pozici jako by žehnal 
(jeho otec byl kněz).

Takhle to má 
vypadat

Podstavec 
postříkaný 
sprejem

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Oldřich
Lomecký
(starosta 

MČ Praha 1)
Začal běhat. 

Uběhne prý ráno 
až 5 km i na-

vzdory přízem-
ním mrazíkům.

&Vítěz Poražený

vy se ptáte. 
my to víme

Otázka: „Viděla jsem u Národní-
ho divadla několik hasičských vozů 
(bylo to, tuším, 10. října). Vyváděli 
z divadla nějaké lidi. Co to bylo? 
To tam zase hořelo? V novinách 
jsem nic nečetla...“

Jana Pekárková
Odpověď NN: Klid, šlo jen o po- 
žární cvičení. Byla to tedy jen 
zkouška, kdyby v kapličce hořelo 
doopravdy.

Hasičské vozy 
u Národního 

divadla: To tam 
zase hořelo?

Národní divadlo
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redakce@novomestskenoviny.eu

Petra
Kolínská

(Strana Zelených, 
náměstkyně 

primátorky pro 
územní rozvoj)
Za nezvládnutí 

řízení územního 
rozvoje v Praze.

Číšníci z restaurantu 
Kotleta (Truhlářská 4) 
čtou Novoměstské 
noviny. Tleskáme!

MÁTE TIP NA REPORTÁŽ? 
Pište na adresu redakce@
novomestskenoviny.eu

PRAŽSKÝ 
CHODEC

Prokletí sochy Wilsona 
(svědectví jejího autora)

redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Zprávy

Sochu Woodrowa Wilsona vytvořil sochař 
Michal Blažek (vzadu) a Daniel Talavera. Na 
soše se podílel také Václav Frýdecký.
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BĚH PRO KUBU: PARÁDNÍ 
AKCE NÁRODNÍ KAVÁRNY

inzerce

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@novomestskenoviny.eu
NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 

O CENY

Bětka 
Moravcová 

(7 let) 
nakreslila 

rotundu sv. 
Martina 

na Vyšehra-
dě. Obrázek 

poslala 
její hrdá 

maminka 
Markéta. 

POCHLUBTE SE 
UMĚNÍM SVÝCH DĚTÍ! 
Vždyť ne nadarmo se říká, že 
Praha je nejkrásnější jejich 
očima. V případě uveřejnění 
v těchto novinách je čeká milá 
odměna: DVD Indiánská po-
hádka Divadélka Romaneto. 
Dárek získáte tak, že zavolá-
te na tel. číslo 777 556 578 
(Monika) a dozvíte se, kde si 
ho vyzvednout.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

V neděli 9. října se v pr-
vorepublikové Národní 
kavárně sešli přátelé, 
hosté a kamarádi, kte-
ří se aktivně zapojili do 
charitativní akce kavárny 
a zaběhli si 6 km centrem 
Prahy. 
Startovné bylo dobro-
volné a celý výtěžek byl 
věnován Kubovi (17), 
kterému nebylo v životě 
dopřáno se proběhnout… 

Po narození byla Kubovi 
diagnostikována mozko-
vá obrna, těžká spastická 
kvadruparéza a mikroce-
falie. Nemoc, která celou 
rodinu šokovala, ale s níž 
se museli naučit žít. 
Všem přítomným udě-
lalo velkou radost, když 
maminka s Kubou, brat-
rem a početnou skupinou 
přátel dorazili do Národ-
ní kavárny a celé akce se 

zúčastnili. „Kuba má rád 
velkou společnost, moc 
se na akci těšil. Měl ra-
dost, že pojede vlakem 
(z Českých Budějovic), že 
se potká se svými přá-
teli. Odpočítávali jsme 
dny, kdy budeme moci 
vyrazit,” říká Dáša, ma-
minka Kuby, která se 
s osudem poprala velmi 
statečně a působí jako 
velmi sympatická, odol-

ná žena, plná optimismu. 
Velké překvapení nás če-
kalo na konci, kdy jsme 
sečetli výtěžek celé akce. 
Kubově mamince jsme 
předali celých 16 400 Kč! 
Rodina vybraný příspě-
vek použije na nákup 
automobilu, který je pro 
aktivní život s Kubou ne-
zbytný. 
Spousta lidí nám volalo, 
že se běhu pro Kubu bo-

hužel nemohou osobně 
zúčastnit a ptali se, zda 
má rodina Kuby transpa-
rentní účet. 
Pokud chcete přispět 
Kubovi na lepší život, 
svůj příspěvek může-
te poslat na účet číslo: 
221378883/0600. 
Děkujeme že se k nám 
připojíte.

Lucie Nestrašilová, 
Národní kavárna

Kuba s maminkou 
Dášou

Bětka 
Moravcová (7) 

Rotunda 
sv. Martina

VYBRALO SE PŘES 16 TISÍC KČ PRO HOCHA, KTERÝ SE NEMŮŽE HÝBAT

Tycho Brahe

Přispějte, prosím, Kubovi na lepší 
život. Číslo účtu: 221378883/0600

Monika 
Höppner (na 
snímku) re-
prezentovala 
redakci jako 
její nejzdat-
nější člen 

REDAKCE 
NOVOMĚST-
SKÝCH NOVIN 
BĚŽELA TAKY

Lucie 
Nestraši-
lová a její 
selfi e 
z běhu

Zázemí 
v Národní 
kavárně

Účastníci 
před 

kavárnou
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
nezávislý zastu-
pitel a člen klubu 
Praha1Rodina. 
Rád odpoví na 
vaše dotazy 
a pomůže. Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@novomestskenoviny.eu

KONEČNĚ! VÁCLAV HAVEL MÁ NÁMĚSTÍ. 
NA JEHO SRDCE SE POD EPISUJÍ TISÍCE LIDÍ
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DÍKY NĚMU

Radní JAN WOLF

„Děkuji všem, kteří se 
na tomto úžasném pro-
jektu podíleli,“ řekl No-
voměstským novinám 
radní Jan Wolf (KDU 
- ČSL), který má na re-
alizaci náměstí Václava 
Havla největší zásluhu. 
Jeho tým odpracoval na 
realizaci projektu stovky 
hodin.
Radní Wolf prosadil i fi-
nální název náměstí, 
když místopisná komi-
se doporučovala nazvat 
piazzetu mezi Starou 
a Novou scénou Národ-
ního divadla „Havlovo 
náměstí.“ 

JSEM HRDÝ NA 
TO, ŽE SE TO 
POVEDLO

NĚKOLIK DNÍ a srd-
ce na piazzetě Národ-
ního divadla je za-
plněno podpisy a vzka-
zy do posledního mís-
tečka.
Jako první se na srdce 
podepsala paní Dagmar 
Havlová, vdova po prvním 
prezidentovi: „Vašku, 
vrať se, Dáša."  Tak zněl 
její vzkaz, který je vtipný 
a mrazivý zároveň. Je 
přesně takový jako Hav-
lovy hry. Dnes už tento 
vzkaz na Havlově srdci 

nenajdete. Je překryt tisí-
ci jiných vzkazů.
S  nápadem pojmenovat 
náměstí mezi Starou a No-
vou scénou Národního  
divadla přišel ředitel prv-
ní scény Jan Burian. 
Jeho realizace se chopil 
radní Jan Wolf a dotáhl 
ho do zdárného konce.
Srdce Václava Havla vy-
tvořil slavný sochař Jan 
Gebauer. 
5. října by Václav Havel 
oslavil 80. narozeniny. 
Zemřel 18. prosince 2011. 

JAN 
BURIAN
Ředitel 

Národního 
divadla a au-
tor nápadu

KURT
GEBAUER

Sochař, 
autor srdce 
pro náměstí 

Václava Havla

ALAN PAJER, PŘÍTEL A FOTOGRAF V. H.

"Havel začal dávat srd-
ce ke svému podpisu 
někdy v polovině 90. let. 
Předtím ho používala 
Marta Kubišová. Mimo-

chodem - Havel není au-
torem sloganu: Pravda 
a láska musí zvítězit 
nad lží a nenávistí. Jeho 
slogan byl: Záchrana to-
hoto světa je v lidském 
srdci," řekl Alan Pajer 
Novoměstským novinám. 

Více podrobností se do-
zvíte na výstavě foto-
grafi í prezidenta Havla
od 27. října od 19 h 
v Pražské křižovatce 
(kostel sv. Anny na Sta-
rém Městě). Potrvá do 
17. listopadu.

POZVÁNKA

Dagmar Havlová 
nyní září v Divadle 
na Vinohradech ve 
hře Její pastorkyňa

Občané Starého Města (a 
celé Prahy 1) mají své otáz-
ky. Já se pokusím ty otázky 
shrnout. 
1. Jak skončí válka mezi 
magistrátem a radnicí Pra-
hy 1 kvůli modrým zónám?
2. Bude pěší zóna od Ná-
rodního divadla až ke Kar-

lovu mostu, jó nebo né?
3. Je to Rada Městské čás-
ti Praha 1, kdo rozhoduje 
o podstatných věcech, ane-
bo jsou to občané Prahy 1?
4. V Šatlavě na Malé Stra-
ně  v Saské ulici je nový 
prostor, ale neschází nám 
Pepa Běloch?

5. Na Malostranském ná-
městí je fůra místa, ale: Co 
s náměstím dál?
6. Meda Mládková má 
Werichovu vilu, ale staveb-
ní práce kvůli vedení radni-
ce Prahy 1 stály. Co dál?
7. Co lanovka na Petřín, je 
pro vozíčkáře přístupná?

8. Co pouliční hudebníci, 
budou muset měnit břeh 
každé dvě hodiny?
9. Co Segwaye - Jak přede-
jít „nejtupějšímu“ zákazu?
10. Jak skončí spor mezi 
Zdeňkem Bakalou a po-
sledním nájemníkem v tzv. 
Havlově knihovně?

10 malých otázek, 10 velkých výzev

„LÍBÍ SE VÁM SRDCE NA NÁMĚSTÍ 
VÁCLAVA HAVLA U NÁRODNÍHO DIVADLA?“

ANO: 90%, NE 10 %
Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v období 
od 15. 9. do 31. 9. 2016, m. j. 
na odběrních místech No-
voměstských novin. Dota-
zováno bylo 30 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

KONEČNĚ! VÁCLAV HAVEL MÁ NÁMĚSTÍ. 
NA JEHO SRDCE SE POD EPISUJÍ TISÍCE LIDÍ

Kalendárium 
Nového Města

Alexandr 
Hořejší
BÁSNÍK

Lída 
Baarová
HEREČKA

ŘÍJEN

● Ignác Řivnáč 
*16. 10. 1804 Praha 
†23. 8. 1874 Praha
Farář v kostele sv. 
Štěpána na Novém 
Městě, shromáždil 
velkou sbírku obrazů.

● Karel Havlíček 
Borovský 
*31. 10. 1821 Borová 
†29. 7. 1856 Praha
Básník, novinář, politik  

● Jaroslav Galia 
*31. 10. 1875 Kopřivnice 
†22. 5. 1941 Praha 
Skladatel a diplomat. 

● Lída Baarová
*7. 9. 1914 Praha 
†27. 10. 2000 Salzburg
Herečka, milenka Jose-
pha Goebbelse. 

● Alexandr Hořejší
*26. 2. 1901 Praha 
†30. 10. 1970 Praha
Básník, amel pseudo-
nymem Jan Alda. 

● Rudolf Kříženecký 
*28. 10. 1861 Zadar 
†12. 3. 1939 Praha 
Architekt, podílel se na 
projektu budovy Národ-
ního muzea.

Jaroslav 
Galia

SKLADATEL

Havlíček 
Borovský

NOVINÁŘ

Fo
to

: A
rc

hi
v 

Václav Havel 
by měl radost

Příběh Fausta (1/2)

Hříšník: „A jsem v tom až po uši. Dlužím, 
kam se podívám. Čert aby to vzal!“

Čert: „Volal jsi mě, proto ti pomohu, 
ale upíšeš se mi svou duší!“

Hříšník: „Podepíšu, ale vykonáš tři úlohy, 
které ti poručím.“ Čert: „Platí!“

Pokračování příště
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNulaKampaNulaKampaNulaKampaNulaKampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

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

KampaNula pořádala 
20. září 2016  v rám-
ci akce V. Betlémská 
kulturní noci bene-
fiční IV. PROSTŘENÝ  
STŮL přímo upro-
střed dění na Betlém-
ském náměstí na  Sta-
rém Městě pražském.
K prostírání dobrot i cha-
ritě byly vyzvány insti-
tuce, firmy, restaurace 
nejen z Prahy 1 ale i jed-
notlivci... 
U Stolu hráli a zpívali: 
Schola Specialis Fami-
liae doc. Vlastimila Ma-
touška -  Písně gotiky 
a renesance, pak zazpí-
val harmonikář Bobeš 
Rösler - Písně nejen sta-

ropražské. Na vstupen-
kách - stravenkách (které 
vyrobily Malostranské 
noviny) byla vyznačena 
čtyři jídla či nápoje, kte-
ré bylo možno za 100 Kč 
získat ve stáncích zúčast-
něných podniků. 
Z několika set procháze-
jících návštěvníků Bet-
lémské noci si zakoupilo 
vstupenku cca 100 lidí, 
čistý výtěžek pro zdravot. 
postižené činí 5000 Kč.
Celý program byl všude 
od odpoledne do večera 
bohatý a akce navazovaly 
jedna na druhou. 
Kdo nebyl, může jen lito-
vat a radostně se těšit na 
rok 2017. -kuc-

Prostřený stůl na Betlémském náměstí:
Další díl úžasné sousedské akce

Fo
to

: M
íra

 L
éd

l

V rámci Betlémské 
kulturní noci

Nečekaná krása 
zvuku: Schola 
Specialis Familiae 
doc. Vlastimila 
Matouška

Nedostižný 
harmonikář 
Bobeš Rösler 

Petr Hejma 
(KampaNula) 
vítá hosty

Che - Hus

● NOVĚ: PŘEDVÁNOČNÍ VEČER S TANCEM

Prostřené 
stoly

POŘÁDÁME:
● Pondělí 17. 10., 
17.30 h
Toulka - Týnský chrám 
a astronom Tycho Brahe. 
Sraz je uprostřed Staro-
městského náměstí, na 
místě bývalého (budoucí-
ho) Mariánského sloupu 
- je vyznačeno. Těší se 
Richard Händl a Petr 
Hejma.

● Úterý 15. 11., 18.18 h
Učená toulka: Poslední 
banquet Karla IV. NOVĚ!  
v Kině 64 U hradeb (Post 
Martinské setkání).

● Sobota 10. 12.:
Od dopoledne - VÝLET 
(do Ameriky a Mexika - 
Český Kras, děti s sebou!
Od 18 h: Restaurace Pro-
fesní dům (Malostranské 
náměstí - proti Besedě).

● PŘEDVÁNOČNÍ 
VEČER S TANCEM
● Sobota 10. 12. 
Živě hrající malostranské 

hospody a kluby vysílají 
své štamgasty a hlavně 
muzikanty: Kavárna Čas, 
Music club - M4, Pípa ve 
zdi, Šatlava, NicolasBar, 
Botega, Domeček - Salla.
Spolupořádá KampaNula, 
Muzikanti z Kampy 
a TURAS. Program se 
piluje. 

● Neděle 11. 12., 16 h 
Vánoční STROM KAMPA-
NULY na Betlémské nám., 
sbírka hraček pro Dětský 
domov ve Skorkově.

● Sobota 24. 12., 15 h
ŠTĚDROPODVEČERNÍ  
SVAŘÁK u sochy Bruncví-
ka pod Karlovým mostem.
Hrají Muzikanti z Kampy, 
hostí zdarma a rád Petr 
Hejma.

● Pátek 6. 1. 2017,
 17. 17 h
 Toulka podzemím hradeb 
Menšího Města pražského 
- (spolu s TURAS).

PODPORUJEME:

● Neděle 23. 10., 16 h
Vernisáž výstavy obra-
zů Miloslavy  Bendové 
„Tančící barvy z Krkonoš“ 
Kávovarna v pasáži Lucer-
na, Štěpánská 61.

● Sobota 12. 11. 
Malostranský Balkánský 
Candrbál (SOPMSH), 
Malostranská beseda.

● Sobota 24. 12.,  
14. 30 h
Zpívání koled HaF studia 
pod Karlovým mostem.

DOPORUČUJE:
● Pátek 4. 11. 
Divadelní Bienale Klubu 
Přátel Glena Millera, 
NOVĚ v Kině 64 U hradeb.

● Úterý 8. 11.
ArsMetropolis - večer 
O UMPRUM muzeu s He-
lenou Koenigsmarkovou 
v Domečku Salle Terreně 
v parku Kampa.
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@novomestskenoviny.eu

Novoměstské noviny 
ZÁŘÍ 2016

inzerce

Glosa

Volby? Pohoda
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

se volby netýkaly, jsme 
s nadhledem sledovali, 
nebo nesledovali, jak jed-
notliví lídři s upoceným 
výrazem vysvětlovali, 
kdo zavinil neúspěch je-
jich stran. 
Samozřejmě se v celé na-
hotě ukázala naše národ-
ní vlastnost, která nás 
charakterizuje mnohem 
lépe, než počet vypitých 
piv na hlavu a rok: Za 

každý neúspěch, nebo 
nezdar může někdo jiný 
než já. 
Tak jsme se dozvěděli, 
že jedněm nepřišli voliči, 
druhým sice také nepři-
šli, ale jenom ti mladí. 
Jiným voliči nepochopili 
jejich úžasný program. 
Všeobecně všichni za-
skočeně tvrdí, že volby 
do krajů připomínají spíš 
úvodní kapitoly Jirotko-

va románu Saturnin, kde 
je hlavní hrdina  prezen-
tován jako jediný, kdo je 
schopen házet po dru-
hých koblihy. 
O to vše jsme zde byli 
ochuzeni. A jak jsem mlu-
vil se svými přáteli a sou-
sedy, tak to ochuzení při-
jímají celkem s radostí. 
Jenže rok se sejde s rokem
a do sněmovny budeme 
volit všichni. Další rok 

do obecního a městské-
ho zastupitelstva. A po-
tom prezident a evropský 
parlament. Vypadá to, 
že se uvolíme k smrti. 
Co k tomu říct? Přát si, 
abychom si, jak se říká,  
po sousedsku, zachovali 
chladnou hlavu a v příš-
tích a dalších volbách zde 
v historické Praze volili 
rozvážně a s rozmyslem.

NN, říjen 2016

To byla pohoda! Celá 
země řešila výsledky vo-
leb, zatím co my, kterých 

Posílejte básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.

Adresa: redakce@
novomestskenoviny.eu

Báseň

Emilie Puldová:
Takhle to nejde

(Redakčně kráceno)

Co se nyní děje?
Vždyť po celém světě 
jeden druhého se již 
strašně bojí,
bodejť by ne, všude 
urychleně zbrojí.

Proč? - Vždyť mámy 
se o své děti bojí!
Nechceme se 
s nikým bíti…
S černou hlínou 
v hrobě se mazliti!

V lesích, chudé vesničce 
i hájích,všude lidé 
zvučně budou pěti.

Věřte, láska se 
k nám zas navrátí.
Nebojte se, lidé!
Všichni opět budeme 
spokojeně a šťastni spáti.

Skvělý článek o mém ob-
líbeném básníkovi Jiřím 
Ortenovi. Dobře, že o něm 
píšete, je neprávem opo-
míjený!

Pavel Jíra

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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

257 531 839

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.

Národní kavárna, 
místo s tradicí. 

Navazujeme na první 
republiku, na dobu, 
kdy se u nás scházeli 
velikáni českého náro-
da - spisovatelé, uměl-
ci, politici. Snažíme se našim hostům vytvářet 
příjemnou atmosféru k posezení s přáteli, kolegy, 
ale i na pracovní schůzky. V našich oddělených 

boxech nabízíme soukro-
mí. Máme i místo pro ty, co 
chtějí jen relaxovat a číst si 
hezkou knížku. I tu Vám 
rádi zapůjčíme… 
Přijďte k nám posedět, dát si 
dobré jídlo ze stálého menu 

či z polední nabídky, popít dobrý čaj či kávu, dát si 
lahodný dezert. 
V pátek a v sobotu večer si navíc můžete užít poho-
dový hudební večer s pianem… 

Tel.: 222 262 291   www.narodnikavarna.cz
Těšíme se na Vás na Národní 11.

www.nadace-agrofert.cz

Cestou necestou, z.s.
Nezisková organizace

Krizové centrum 
pro rodinu
Cestou necestou

Máte doma problémy, 
které nestačí probrat jen u kafe?

Přerůstá vám vaše dítě přes hlavu?
Ubližuje dítě sobě nebo jiným?

Váháte, jestli jste dobrým rodičem?
Obraťte se na nás. 

Pomáháme rodinám dát dětem 
šťastné dětství.

www.cestounecestou.org
Trojická 1, Praha 2

Tel.: 605 203 876
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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 životaVLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

K

Kulturní nást ěnka    
ŘÍJEN - LISTOPAD

Divadlo - 22. 10. v 20 h, 23. 10. v 17 h, 
4. 11. v 20 h, 5. 11. v 17 a 20 h - KOU-
ZELNÝ CIRKUS - Národní divadlo, 
Nová scéna - Laterna magika. Inscenace 
o putování za nesmrtelnou krásou.

Divadlo - Út 25. 10 v 19.30 h a pá 4. 11. 
v 19.30 h - HLAVA MEDÚZY - Studio 
Ypsilon, Malá scéna, Spálená 16 - Nejve-
selejší hra o impotenci. Hrají: J. Lábus, 
J. Kretschmerová… www.ypsilonka.cz

Divadlo - Čt 27. 10. v 19.30 h - KO-
MEDIOMAT - Rock Café, Národní 20, 
divadel. sál - Divadelní improvizace plná 
veselých skečů, kterou ovlivňují diváci. 
Více na: www.rockcafe.cz
 
Výstava - 3. 11. - 28. 11. - NAŠE MA-
LÍŘSKÉ ESENCE - U Zlatého kohou-
ta, Michalská 3 - Vernisáž 3. 11. v 18 h. 
V. Kisieliov, L. Biedermann Doležalová, 
D. Maha.  Obrazy, sochy. www.guzk.cz

Dětem - Ne 6. 11. v 14 h - JAK ŠEL 
PEJSEK DO ŠKOLY - Únětický pivovar, 
Únětice - Divadélko Romaneto a pohádka 
o pejskovi, který je popleta, a kočička mu 
pomůže. www.unetickypivovar.cz

Divadlo - Út 8. 11. ve 20 h - MALÝ 
PRINC - Divadlo Viola, Národní třída 7 
- Na čtení z Antoinových dopisů a vyprá-
vění z Malého prince zvou D. Kolářová 
a T. Pavelka. Režie L. Engelová.

Jiří 
Vyorálek, 

herec

Navštivte 24. 10. v 19 h v Divadle 
Hybernia koncert vokálního ses-
kupení 4TET. Čtyři skvělí zpěváci 
David Uličník, Jiří Korn, Jiří 
Škorpík a Dušana Kollár potěší 
vaše uši bez jediného falešného 
tónu. A navíc se těšte na zajímavé 
choreografi e a odvážné kostýmy 
těchto osobitých umělců.

4TET rozezní Hybernii 

Barbora 
Hrzánová, 
herečka

Václav
Vašák, 
herec

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Prožijte příběh 
Voskovce s Werichem 
Nenechte si ujít před-
stavení Korespondence 
V+W, hru nastudoval 
soubor Divadla Na zá-
bradlí. Pozor - z důvodu 
rekonstrukce divadla se 
představení 20. 10. a 27. 
11. hraje ve Švandově di-
vadle. V roli Voskovce 
Václav Vašák a jako 
Werich se představí Jiří 
Vyorálek.

Máj ve Viole i na 
podzim

Herečka Barbora Hr-
zánová opět vystupuje 
ve Viole. 31. 10. a 26. 11. 
vždy od 20 h můžete vidět 
v jejím provedení Máchův 
Máj. Prý jedná o strhující 
ohňostroj slov.

Zaimprovizujte si
v Rock Café

Všem odvážným doporu-
čujeme navštívit 27. 10. 

od 19.30 h improvizační 
show v Rock Café s ná-
zvem Komediomat. Divá-
ci ovlivňují děj! Více na: 
www.komediomat.cz.

Výstava chrání
Krkonoše

V Kávovarně v pasáži 
Lucerna je od 23. 10. do 
20. 11. výstava obrazů 
M. Bendové Tančící 
barvy z Krkonoš. TU-
RAS, KampaNula a další 
podporují  Krkonoše.

Vosto5 pobaví 
v Ypsilonce

Navštivte představení 
souboru Vosto5 s názvem 
Slzy ošlehaných mužů, 
které se hraje ve Studiu 
Ypsilon 17. 10. a 6. 11. 
vždy v 19.30 h. Užijte si 
v loutkohereckém před-
stavení osudový příběh 
nejúspěšnějšího českého 
lyžaře B. Hanče a jeho pří-
tele V. Vrbaty.

•30 středisek v Praze - ve vaší 
  ZŠ, nebo v její blízkosti 
•profi  trenéři
•tradice od roku 1993

TENIS 

Nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLEVA 20 % 
nebo RAKETA HEAD ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz

Není nad 
to, mít pod 

čepicí!

Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní kavár-
na, Národní 11. Café Kolíbka, Řeznická 10. Kavárna 
Velryba, Opatovická 24. U Pravdů, Žitná 15. Bar No. 7, 
Na Struze 7. Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock 
Café, Národní 20. Café NONA, Nová scéna Národního 
divadla, Národní 4. Hvězdný bar, Jungmannova 7. Res-
taurace Ferdinanda, Opletalova 24. Friends Coff ee 
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. 
Rotax, Revoluční 22. Antik Prague Art - Starožitnos-
ti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle.  
Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včel-
po, Křemencova 177/8. EUC Klinika Praha Můstek, 
28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. 
HaFstudio, Ostrovní 16. Antikvariát Aurora, Spálená 
53. Poliklinika Národní, Národní 9, III. patro. Perníč-
kův sen, Haštalská 21. Vinotéka Bacco, Bělehradská 
28. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. Vopičko-
va kafírna (U sv. Omara), Tržistě 11. Hostinec U Ro-
tundy, Karolíny Světlé 17.

odběrních míst25

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.



Pro líné Ještě línější

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

Milan Voríšek, MBA

Jsme tu pro vás již 10 let

 jednatel House Services



Příští číslo vyjde
15. listopadu

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též 

v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
novomestskenoviny.eu

Mazlíčci
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu
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Zuzana Kopečná
Prezidentka nadace 

Artevide: „Protože jsou 
hravé stejně jako obrázky, 

které kreslí naši úžasní 
nevidomí malíři.“ 

HOSTINSKÝ: „Tak tady píšou, že kdo minule vyhrál volby, ten je teď prohrál, 
a že pivo stejně levnější nebude. Vidím, že dělají účet bez hostinského." 

Modré okénko
získává...

Fo
to

: A
rc
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v

Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

Tip: Čtenáři NN

JAN WOLF
radní magistrátu

Za to, že 
díky němu 
vzniklo 
náměstí Vác-
lava Havla.

BENÍK
Štěká, ale nekouše. 

Foto poslala panička
Jiřina Králová 


