
Novoměstské 
servírky

LADNÁ KRISTINA 
z Baru No. 7 (na Struze 7) 

nese lahodnou desítku 
z Únětic v akci 

za úžasných 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. 6 / roč. I II
15. června 2016

NOVOMESTSKE
NOVINY

NA VAŠÍ S
TRANĚ

inzerce

CHCETE SE NA NĚCO 
ZEPTAT RADNICE 

PRAHY 1? POHROZÍ 
VÁM PARAGRAFEM
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NÁJEZDY OPILCŮ: 
KDO JE ZASTAVÍ?

Reportáž Novoměstských novin z tzv. 
„Pub Crawling“ ● Noční řev hord z ciziny
● Tohle musí přestat ● Víme, jak na to

Tudy 
ne!

Tudy 
ne!

Petr Hejma, 
zastupitel

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

257 531 839
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Anketa Novoměstských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„To neznám, 
ale zní to jako 
zamumlání zlé 
čarodějnice.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Nevím o tom 
skoro nic, 

chodím totiž 
spát se slepi-

cemi.“

Roman 
Korda 

Principál Diva-
délka Romaneto

„Přátelská 
trasa místními 

hospůdky. Jinak 
noční výtržnosti 

mi vadí!“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Tah po hospo-
dách. Nebydlím 
v centru, takže 
mě mladí kon-

zumenti neruší.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Plavat v hospo-
dě kraula. V cen-
tru mi vadí tolik 
věcí, že už tam 

moc nechodím.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: je to 
dřina, ale 
moc jim 

nefandím.“

Víte, co znamená 
výraz Pub Crawling?

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

Nové Město - Radnice 
Prahy 1 se dostala do 
sporu s ministerstvem 
vnitra. To požaduje po-
trestání demonstrantů, 
kteří v cetru Prahy nosili 
šibenice na protest proti 
vládě. Vedení Prahy 1 ni-
koho za šibenice trestat 
nechce. Mnohem horším 
prohřeškem prý podle 
něho byla vlajka Tibetu, 
vyvěšená na Petříně. Za 
to napařilo demonstran-
tovi tučnou pokutu.

Nové zprávy 
ze Nového Města

Nové Město - Občané 
Nového Města jsou roz-
pačití z nečekaných změn, 
kterými je častuje rad-
nice MČ Praha 1 a chtějí 
být lépe informováni. 
Vyplývá to z průzkumu 

nezávislé agentury Me-
dia -  Skaut, která se sou-
středí na centrum Pra-
hy. Týká se to prý plá-
novaných projektů jako 
jsou podzemní garáže, 
nebo boření domů. „To 

podstatné se dozvím jen 
z Novoměstských novin. 
Zbytek je propaganda," 
říká pan Petr Konečný, 
který bydlí v Sokolské 
ulici u tety. Průzkum byl 
proveden letos v květnu.  

Agentura Madia - Skaut: Občané
jsou rozpačití z překotných změn

Habaďůra se 
Škodovým 
palácem

Nové Město - Nemrav-
ný pronájem Škodova 
paláce v řádech miliard 
korun se podařilo jakž 
takž urovnat na remízu, 
která je vítězstvím nejen 
pro magistrát, ale i pro
protistranu.  Jednání vedl
radní Jan Wolf. Problém 
je pohrobkem primáro-
ra Béma (ODS).

Šibenice vs. 
Tibet 1:0

Radnice Prahy 1 má velký 
problém kvůli šibenicím problém kvůli šibenicím 

24 °C
ČERVEN

Jak červen teplem září, 
takové bude září.

Počasí 

Dnes vaří 
Sudiprav

Kouzlo prázdné 
lednice

Když v lednici nic není, 
strč do ní hlavu a zvolej: 
„Díky!“ někdy platí, že 

chlad je nejlepší kuchař.

manžel M. D. Rettigové

 

Nechte hrnce vařit za vás!

   Úvodník   Úvodník

Dnes mi tady moc místa 
nezbylo - tak akorát na 
jeden krátký vtip: 
„Číšníku, v mé polévce 
plave naslouchátko!“ 
„Cože...?“ 

Krátký vtip

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Galerie Kvalitář (Se-
novážné náměstí 17).
Josef Achrer: Pro-jek-
ce a ab-strakce. Myšlen-
ka se zrodila v Číně  roku 
2013. Jako bytostný kra-
jinář si Achrer myšlenky 
zapisoval i po návratu do 
Prahy. Zajímavá výstava 
potrvá až do 9. září.

Číslo měsíce

60
% místních obyvatel 
má doma nějaké 
zvíře. Zdroj: agen-
tura Media - Skaut

Císlo měsíce

Kulturní tip

Muž hledal 
poklad, ale  

spadl do díry
Nové Město - Muž 
(50) hledal na Karlově 
náměstí základy kaple 
Božího těla, ve kterých 
je podle pověsti ukryt 
poklad nedozírné ceny. 
Při amatérském prů-
zkumu ale spadl do 
díry a potloukl se. Ná-
sledně byl převezen do 
přilehlé nemocnice.

UZEL 
ÚTĚCHY

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

• tradiční i originální perníky…
• čerstvé právě upečené…
• ochutnejte a zkuste zdobit s námi…
• vše v domácí kvalitě...
• dárky pro vaše blízké…
• nevšední perníkové speciality...
• dýchne na vás vzpomínka na babičku…
• a bude vám tu dobře…

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

www.pernickuvsen.cz ● facebook.com/pernickuvsen

Všední dny 8 - 19 h…
…víkendy 10 - 18 h…
…zavoníme až k vám…
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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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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Bětuše Váchová 
se později prosadila v USA 

jako terč vrhače nožů.

HADÍ ŽENA PŘI SVÉM 
NEÚSPĚŠNÉM POKUSU

Víte, že...
Rozdíl mezi šíleným 
cyklistou a šíleným 

segwayářem zůstává 
neobjasněn. 

Potvrzeno: Zákaz segwayů, 
jízdní kola smí zatím všude

Magistrát dal do klatby jízdu ve stoje
Nové Město - Vozítka 
Segway budou mít za-
povězenou Pražskou pa-
mátkovou rezervaci, tedy 
celé centrum. Schválil 
to magistrát. Zatím není 
jasné, odkdy bude zákaz 
platit, zřejmě od 1. ledna 
příštího roku. Na provoz 
vozítek si dlouhodobě stě-
žovali obyvatelé a radnice 
Prahy 1. Provozovatelé 
půjčoven segwayí s tímto 
likvidačním verdiktem 
nesouhlasí a poukazují 
na to, že mnohem větším 
problémem jsou jízdní 
kola. Podle Jaroslava En-
dršta z Asociace Segway 
ČR dodržují vozítka Seg-
way tržní řád i zákonem 
stanovenou rychlost.

HELMA 
POROZUMĚNÍ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tel.: 777 260 262 ● www.e-tabory.cz

Zábavný tábor, který děti milují!
Tenisové tréninky plus celodenní program: 
zoo, plavání, minigolf, bowling…
• PRO: děti a mládež od 4 do 15 let
• KDE: v Praze i Brně
• KDY: každý prázdninový týden červenec - srpen

TENIS
ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Užijte si nedbalou eleganci 
v pražské restauraci 
na Malé Straně

• Čeká vás příjemný gurmánský zážitek.
• Užijete si tu pracovní oběd, skleničku s přáteli i romantickou večeři. 
• Každé dva týdny nové menu za velice příjemné ceny.
• Ochutnejte lehký salát, těstoviny i poctivý burger v domácí bulce. 
• Nechybí ani skvělé předkrmy, polévka, hlavní jídla, domácí palačinky a dezert.
• Vždy čerstvé a kvalitní suroviny.
• Každý den nové polední menu.
Adresa: Všehrdova 17, 
Praha 1 - Malá Strana, 118 00
Email: bar-bar@bar-bar.cz 
Tel.: +420 257 312 246 www.bar-bar.cz  ▪  facebook

Novinka
Užijte si piknik na Kampě či Petříně 

s piknikovým košem z Barbaru, 
který si můžete u nás objednat! 

▪ 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

Informace a přihlášky na tel. č.: 733 653 334, 603 409 352 
nebo e-mailem: info@spa-wellness.cz

Atraktivní místa a program, na atraktivní lodi, 
za atraktivní cenu!

Vhodné i pro skupiny.

Okružní plavba po Jadranu 
    24. 6. - 3. 7. 2016 Last minute

Podrobnosti na: www.spa-wellness.cz

www.skoladesign.cz

Soukromá střední umělecká 
škola designu, s.r.o
Laudova 10/1024, Praha 6 - Řepy

vás zve na přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 do oborů:
●Užitá malba
● Grafi cký design
● Modelářství a návrhářství oděvů

Termín zkoušek lze 
individuálně domluvit.
Studium zakončené 
maturitní zkouškou.Pro více informací volejte: 

603 717 684, 774 060 581, 602 203 911
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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

VŠIMNĚTE SI, ŽE: Tramvaj na fotce vlevo zahýbá vpravo do ulice Na Florenci. To by dnes nemohla.

Havlíčkova ulice (pohled od Masaryčky)
1968 Dnes
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Dozvědět se od radnice MČ 
Praha 1 jakoukoli informaci, 
bývá někdy problém, podob-
ný tomu, který velmi trefně 
popsal Franz Kafka ve svém 
románu Zámek. 

Tentokrát nás zajímala odpo-
věď na prostou otázku „Proč 
byla zastavena oprava We-
richovy vily na Kampě?“
Protože tisková mluvčí nereago-
vala ani na telefonáty ani na opa-
kované dotazy e-mailem, obrátili 
jsme se na MČ Praha 1 přes její 
webové stránky, kde jsme klikli 
na čudlík „Ptejte se“.
Vyskočil na nás formulář, který 
jsme vyplnili a samozřejmě ne-
zapomněli vepsat výše uvedený 
dotaz.
Za několik dní přišla odpověď 
od radniční referentky správních 
zařízení: „Dobrý den, na vaše 
podání Vám sdělujeme, že 

trpí vadami ve smyslu § 37 
zákona č. 500/2004 Sb., 
tímto  Vás vyzýváme ve lhů-
tě 5 dnů k doplnění.“
Našli jsem si tedy, co je uvedený 

paragraf zač, a zjistili jsme, že jde  
o stránku hustě popsaného textu. 
Ve lhůtě pěti dnů jsme odpovědě-
li: „Mohla byste být prosím 
konkrétnější, jakými vada-
mi můj dotaz novináře, ob-
čana a voliče trpí?“  a doplnili 
naší adresou, datem narození, te-
lefonním spojením a přidali jsme 
pro jistotu i rodné číslo.
Záhy přišla odpověď: „Trpí va-
dami ve smyslu § 37 správ-
ního řádu.“ Nenechali jsme se 
zahnat: „Co mám udělat pro-
to, abych se jako novinář 

a občan dozvěděl odpověď 
na svou jednoduchou otáz-
ku? Mám podat nové podá-
ní? Mám se někde přihlásit?“
Reakce přišla po několika dnech: 
„Postupuji Vaši korespo-
denci právnímu oddělení, 
kde Vám objasní postup 
podání dle § 37 správního 
řádu.“
Od té doby ticho po pěšině, zřej-
mě se ozvou až po zveřejnění to-
hoto článku.
Připomeňme případ občana 
Adama Zábranského, který 
v únoru 2015 žádal po MČ Praha 1
o poskytnutí informace, komu 
a za kolik peněz tato městská část 
pronajímá jednotlivé byty a ne-
bytové prostory. 
„Odpověděli, že chtějí úhradu 
nákladů na zpracování infor-
mací ve výši 117 tisíc korun,“ říká 
Zábranský, jehož spor s radnicí 
se vleče dosud a odpověď na svou 
otázku zatím nedostal. 

Zeptejte se radnice - pohrozí vám 
paragrafem nebo napaří pokutu. 

Je to jen vtip a nebo běžná praxe?

Jan Wolf
Radní magistrá-
tu (KDU / ČSL)

Za ukončení 
sporu s fi rmou 

Copa, která pro-
najímá magist-
rátu prostory za 

miliardy.

&Vítěz Poražený

Richard Bureš 
Radní MČ 

Prahy 1 (ODS)
Za nápad spojit 
stánek s jídlem 
a veřejné zá-

chodky. Po solár-
ních koších další 

slepá ulička.

Je to jen vtip a nebo běžná 
Dobrý den,
chtěl jsem 
se zeptat...

Pokuta!

Ondřej Höppner Také jste to zažili? Napište 
nám na adresu redakce@
novomestskenoviny.eu

Co nového 
v redakci

Redakce Novoměstských novin, 
jejíž větší část tvoří děti, navštívi-
la  zákulisí Staroměstského orloje. 
Laskavého průvodce nám dělal 
orlojník Petr Skála, který nechal 
větší část redakce (tedy děti) na-
kouknout mezi svaté. Klíč, kterým 
se otevírá vstupní branka dole ve 
věži, vypadá z celé radnice nej-
starší, ale ve skutečnosti je takřka 
zbrusu nový. 

Na návštěvě 
orloje za dopro-
vodu orlojníka 

Petra Skály

U vstupní 
branky

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

Vodičkova 18



VIZIONÁŘ Z VĚŽE NÁRODNÍHO 
DIVADLA: CO S NÍM TEĎ BUDE?

Nové Město - Čekal 
prý na přílet draka, 
který by ho odnesl do 
čarovné země za zr-
cadlem. Tato vize se 
nedočkala naplnění - 
a možná, že jen zatím.
Polonahý mladík (25) 
vylezl dne 9. června ráno 
jako opice po hromosvo-
du a římsách na věžičku 
skladů Národního diva-
dla na Albertově. Odtud 
pak házel na kolemjdoucí 
kusy omítky.
Přivolaní policisté ve 
spolupráci s hasiči po-
slali za mužem několik 
vyjednavačů, kteří ho 
prosili, ať sleze, protože 
na svého draka může po-
čkat i dole. Mladík, který 
pocházel z Lotyšska, jim 

zřejmě nerozuměl zcela, 
protože se rozhodl zůstat 
s tím, že případně může 
i skočit. Když se k němu 
pokusila dostat zásahová 

jednotka pomocí žebří-
ků, shodil jim je.
Zaměstnanci Národní-
ho divadla přinesli mla-
díkovi jídlo a vodu, což 
rád přijal, netuše, že obé 
obsahuje silný uspávací 
prostředek.
Zatímco ukusoval chle-
ba a zapíjel ho mocný-
mi doušky, ukázalo se, 

že má nejen „dračí vizi“, 
ale že je také mimořádně 
odolný vůči uspávacím 
prostředkům. Když padla 
tma, byl stejně svěží jako 
ráno a pokud ho něco 
zmohlo, pak jen to neu-
stálé vyhlížení. Zkrátka: 
Drak pořád nikde.
Po 15 hodinách se na vě-
žičku (po žebřících) vy-
šplhali dva policisté a na-
pálili do mladíka elek-
třinu z taseru. Mladík je 
nyní na přilehlé psychi-
atrii a bude souzen.
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22.15 h: Když mladíka zasáhla policie s tasery pod rouškou tmy, křičel 
bolestí. Z toho plyne poučení: Raději nikam nelezte a zůstaňte při zemi.

23.00 h: Záchranáři ho 
odvážejí do blázince

Dali mu lstivě 
uspávadlo, což 
ho povzbudilo

Víte, že...
Denně se v ČR podle 

statistik zblázní víc lidí, 
než si vůbec dokážeme 

představit.

8.00 h: Mladík z věže 
sleduje ruch tam dole

5Zprávy telefon inzerce: 777 556 578telefon inzerce: 777 556 578 redakce@novomeStSkenoviny.eu

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

inzerce

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

O CENY

Anička Höppnerová, 6 let
Zařadili rodiče

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD In-
diánská pohádka Divadélka 
Romaneto. Dárek získáte 
tak, že zavoláte na tel. číslo 
777 556 578 (Monika) a do-
zvíte se, kde bude možné si 
ho vyzvednout.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Karel IV. 
a jeho most

Akrobat? Blázen?  
Vizionář?

Vratké 
došky

Dračí muž 
v nesnázích

Jiskry 
zákona

Hlas 
lidu?
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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

Už ve starém Řecku 
byla nejvyšším stupněm 
politického uspořádání 
vláda lidu - demokracie. 
Až na samém konci té škály 
-  to je stupeň daleko nejniž-
ší - byla vláda davů - ochlo-
kracie. My jsme to zažili, tu 
lidovou demokracii komu-

nistického střihu, léta 50. 
a 60., jak se podobala vláda 
lidu vládě davu. To byla po-
doba - jako vejce vejci. Ale 
přitom ten nebetyčný roz-
díl, ten zůstává. Podvodná 
demokracie obluzuje dav, 
a ten dav její špek zbaští.
Obyvatelé Prahy 1, zatím 

v malém měřítku, mají 
zkušenost s davem. Růz-
né cestovky vábí cizince do 
Prahy, na tak zvané „pijaty-
ky“. Vyrábějí jim trička, jež 
nesou honosný název: „We 
are drinking in Prague“, 
což překládají „chlastáme 
v Praze“. Oni vytvářejí v uli-

cích Prahy 1 ten dav, který 
po 22. hodině až hlubo-
ko do noci, křičí a rámusí. 
A policie je proti těm davům 
bezbranná, bezmocná. 
Staří Řekové měli na šká-
le nejnižší „vládu davů“. 
A to ještě nevěděli, co zmů-
že „opilý dav“!

Potíže s demokracií a vláda davů

Máma 

Tohle musí přestat! Prahou táhnou „organizova-
né“ houfy mladých turistů z celého světa, hulá-
kají, řvou, převracejí popelnice. Redaktoři Novo-
městských novin v převleku pronikli mezi ně.  
Do redakce chodí desítky 
dopisů, v nichž si čtenáři 
stěžují na děsivé chování 
zahraničních hord. Vytvo-
řili jsme tedy dvoučlenný 
tým, složený z redaktora 
novin a  zastupitele pana 
Petra Hejmy, který se 
(se svými kolegy) rozhodl 
záležitost řešit.
„Doma by mě hnali! Jez-
dím si do Prahy zapařit 
pravidelně. Je to pár ko-
run. Je super, že mě tu ni-
kdo nezná!“ řekl NN mla-
dík z anglického městečka 
Crewe, který se představil 
jako George.
Objednat si podobný „zá-
jezd“ je maličkost (přes 
internet nebo osobně 

např. v Celetné ulici) a po-
kud je vás víc, vyjde to na 
500 korun pro jednoho. 
V ceně je vstupné do vy-
braných podniků, první 
hodinu zdarma absint, 
vodka, pivo, víno, kolik 
kdo vypije. Za 100 korun 
je možné si koupit tričko 
s nápisem Prague Pub 
Crawl (lze přeložit jako 
Pražský tah) nebo Crawl 
with me (Pař se mnou).
Koupili jsme si trička a na-
sadili čepice s nápisem 
„I love Prague“. 
Připojili jsme se ke sku-
pince, čítající asi 30 
mladých lidí (většinou 
studentů) z Velké Britá-
nie.  Průvodce byl Čech. 

Začínalo se v osm hodin 
večer. Zanedlouho už byli 
všichni na mol, ale večírek 
teprve začínal.
Skupinka táhla přes Sta-
roměstské náměstí do 
podniků, kam našinec ani 
nos nestrčí, protože jsou 
příliš drahé, nebo příliš 
divné. V každém z nich 
byl první panák zdarma. 
Tah Prahou doprovázelo 
hulákání bojových nebo 
směšných písní (Yankee 
Doodle) a projevy nevole 
Pražanů. Potkávali jsme 
jiné hloučky: z Čile, Něme-
cka, Francie, Irska a dal-
ších. Když to shrneme: 
Bylo to strašné. Je jasné, 
že tohle musí skončit.

BANDY OPILÝCH TURISTŮ RABUJÍ 
CENTRUM PRAHY. JE TŘEBA ŘÍCI DOST

Když bude třeba, 
založíme domobranu

Je smutné, že jedno 
z nejkrásnějších míst 
na světě stále častěji 
navštěvují hordy tu-
ristů, kteří sem nepři-
jíždí obdivovat kultur-
ní hodnoty Pražské 
památkové rezervace. 
Obdivuhodná je pro ně 
zjevně především cena 
piva a dalšího alkoholu 
a k tomu neuvěřitelná be-
nevolentnost všech, kteří 
dosud jen přihlíží jejich 
neurvalému chování. 
Ráno potkáváme s našimi 
ratolestmi, které vedeme 
do škol či školek, mota-
jící se skupinky, které se 
ještě neprobraly z prohý-
řené noci. Na ulicích na-
cházíme poškozená auta, 
dopravní značky, zbytky 
oblečení, vytrhané květi-
ny z květináčů, pokálené 
a pozvracené ulice. 
Od brzkého odpoledne 
potkáváme nové „čerstvé“ 
hordy na zahrádkách, kde 
se již připravují na večer-
ní tah a „odhodlaným“ 
řevem dávají najevo, že 
o nich ještě uslyšíme. 
Večer se jich ujímá jejich 
průvodce nočním tahem 
a nám všem začíná pek-
lo. Řvoucí tlupy táhnou 
centrem, obtěžují okolí 
a po 22. hodině útok na 
naše poklidné bydlení 
ještě stupňují. Jejich řev, 
skandování, zpívání stu-
pidních popěvků slyšíme 
prakticky celou noc než je 
pohltí bývalé Karlovy láz-
ně, údajně největší evrop-
ská diskotéka, aby se zde 
do časných ranních hodin 
mohli ještě více zdevas-

Zastupitel
Petr Hejma (STAN)

Řešení

tovat. A pak je můžeme 
opět ráno potkávat jako 
předešlý den jejich před-
chůdce…
Nebudeme tomu na-
dále jen přihlížet! Mu-
síme zajistit ochranu 
našeho pokojného ži-
tí. Je třeba posílit hlíd-
kovou činnost strážníků 
městské policie a policie 
ČR v ulicích, kterými tyto 
skupiny táhnou a zajistit 
okamžitý účinný zásah 
proti těmto skupinám 
v případě, že narušují 
noční klid a nedodržují 
veřejný pořádek. Je třeba 
provést revizi příslušných 
vyhlášek, aby nás v tomto 
směru dostatečně chráni-
ly a policie mohla zasaho-
vat ještě přísněji. Prostě 
si musíme svůj dvoreček 
ochránit, i kdybychom 
snad měli založit vlastní 
domobranu!

Tento problém
budeme nadále 

sledovat U orloje Pod Týnem
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)Móda (1)

Dejte mi svou sukni a já vám dám 
dvě ouzké.

Holka, holka, ty v tom vypadáš... Já to věděla, tohle pro mne není...
Pokračování příště

Kalendárium 
Nového Města

Boleslav 
Vomáčka

KRITIK

Vlasta 
Fabianová

HEREČKA

ČERVEN

● Vlasta Fabianová 
*29. 6. 1912 Lvov 
†26. 6. 1991 Praha
Herečka Národního 
divadla. 

● Václav Jansa 
*22. 10. 1859 Slatinice 
†29. 6. 1913 Praha
Malíř. Autor akvarelů 
staré Prahy.

● Ema Řezáčová 
*17. 11. 1903 Praha 
†29. 6. 1997 Praha
Spisovatelka, manželka 
spisovatele Václava 
Řezáče. 

● Boleslav Vomáčka 
*28. 6. 1887 
Mladá Boleslav 
†7. 7. 1978 Praha  
Hudební kritik a sklada-
tel. Redaktor Lidových 
novin. 

● Miroslav Liďák 
*28. 6. 1934 Trojanovice 
†1. 12. 1983 Praha 
Kreslíř, publikoval 
hlavně v Dikobrazu. 

● Leopolda Dostálová 
*23. 1. 1879 Praha 
†27. 6. 1972 Praha 
Herečka, Národní divadlo.

Leopolda 
Dostálová

HEREČKA

Miroslav 
Liďák

HUMORISTA

Máma 

BANDY OPILÝCH TURISTŮ RABUJÍ 
CENTRUM PRAHY. JE TŘEBA ŘÍCI DOST

Havelská ulice

Melantrichova 
ulice
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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.

Učená toulka: Osadou Trávník 
- Maltézskou jurisdikcí

Ve středu 11. 5. tradičně 
v 17.17 h uspořádala Kam-
paNula Učenou toulku 
zpočátku vsedě v útulném, 
téměř rokokovém restau-
rantu DELI MALTÉZ na 
Maltézském náměstí 13.
Archeolog  Dr. Tryml cca 
20 zúčastněných provedl 
slovem i obrazem bývalou 
Osadou Trávník - pozdější 
Maltézskou jurisdikcí.  
V 11. a 12. století Malá 
Strana nebyla - město bylo 
maličké, zhruba k Josef-
ské ulici a její jižní před-
polí vypadalo jinak. Avšak 
lidé mnoha řemesel tu žili 
u řeky i potoka Malostran-
ského, který tekl od Stra-

hova přes osadu Obora ku 
brodu v místě dnešního 
Karlova, dříve Juditina 
mostu. Potok je nyní skryt 
hluboko pod povrchem - 
pod Tržištěm a dlažbou 
Saské uličky. 
Na výsledky archeolo-
gického výzkumu se ne-
trpělivě čeká. Právě se 
rozbíhá v oblasti Maltéz-
ského paláce a mluvil o něm 
i druhý náš průvodce při 
následující procházce  Ing. 
Juda z Maltézské pomoci, 
který se operativně připo-
jil. Díky. Skupinka prošla 
územím suverénního řádu  
Maltézských rytířů - palá-
cem, zahradou, nahlédla Toulka Maltézskou jurisdikcí

i do věže kostela dnešního 
a také do chodby pod pů-
vodní kostel (Panny Marie 
pod řetězem konce mosta) 
k místu, kde byl uložen po 
své smrti i Karel IV... (Byl 
postupně ukazován pouze 
na třech místech v Praze). 
220 let tu stojí obrovský 
platan (za Lennonovou 
zdí) a zde je i „poslední 
kus“ onoho Trávníku. 
Nekonečnou řadu po-
znatků historických nám 
opakovaně přibližují - rádi 
sdělují pracovníci NPÚ, 
kterým tímto velmi děku-
jeme. Na zdravotně posti-
žené se vybralo 900 Kč.  

-kuč-

POŘÁDÁ:

● Čtvrtek 23. 6., 18 h
V. PROSTŘENÝ STŮL, 
Maltézské náměstí.

● Úterý 20. 9., IV. 
PROSTŘENÝ STŮL na 
Betlémském náměstí. 
V rámci V. Betlémské-
ho Open Air Festivalu 
- Betlémská kulturní 
noc.

● Úterý 15. 10., 18.18 h 
Učená toulka vsedě: 
Poslední banquet Karla 
IV. v Muzeu Karlova 
mostu (Post Martinské 
setkání).

VÝTĚŽEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRAHY 1

Naše akce

PODPORUJE:

● Čtvrtek  23. 6., 20.30 h
Rybova mše pod 
Karlovým mostem na 
Kampě. Pražské sbory 
s orchestrem a dirigen-
tem.

● Sobota 17.  9. Zažít 
město jinak na Praze 1.

● Sobota 24. 9. VIII. 
Malostranské vinobra-
ní - Dozvuky Horňác-
kých slavností, Kampa.

● Sobota 12. 11. Ma-
lostranský balkánský 
candrbál (SOPMSH) 
Malostranská beseda.

Nově Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky (co mají ná-
pady a sami vedou Toulky) Hradem, orlojem, Kolektory, 
Museem Kampa, Náprstkovým... Týnským chrámem: 
Výstup na věž, astronom Tycho Brahe (Händl, Hejma)

Fo
to

: P
av

la
 M

ic
há

lk
ov

á

Následovala další Učená toulka 
vsedě: V úterý 17. 5., kdy poutavě vy-
právěl historik Dr. Kokoška, kterého 
přivedla a uvedla Dr. Háta Hlavatá 
z Musea Kampa. Téma: Pražské povstání 

1945 na Malé Straně a v okolí. Promítal 
dosud neviděné záběry z pražských ulic. 
Podrobnější info pošle Dr. Kokoška poz-
ději. Díky KC Kampa za Sallu terrenu - 
Domeček v parku na Kampě.

K a m p a N u l a 
pořádá a zve na tradiční benefi ční akci s názvem

V.  P R O S T Ř E N Ý   S T Ů L
pro Konzervatoř Jana Deyla, Střední školu pro zrakově postižené 

a Nadaci Artevide
čtvrtek  23. června 18 - 22 h

M A L T É Z S K É   N Á M Ě S T Í
Praha 1,  Malá Strana

K „prostírání dobrot na společný stůl“ i sponzoringu vyzvány instituce, podniky, fi rmy,
restaurace a vinárny nejen z Malé Strany a Prahy 1, také  jednotlivci - osobnosti, občané... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akci již od r. 2012 podporují: Maltézská pomoc, Vojanovy sady, s.r.o., Vinoteka U hada, Cafe de Paris, 
Vacek Bio - Market, Deli Maltez, Napa bar&galerie, Restaurace Vegan’s, Bar U klíčů, Restaurace El 

Centro, Kafírna Romana Vopičky, NicolasBar, Pivnice Pod Petřínem, Vinoteka U staré studny, Kavárna 
Mlýnská, Kavárna Čas, Dobrá trafi ka a kavárna, Green spirit, Blue Light Bar, Baráčnická rychta, Klub 

Šatlava, Cafe Botega-Mandl, Cafe Vescovi&Dobroty, Cantina&Carmelita, John Lennon Pub, 
JinoCafeé Zenkl & Rys, Velvyslanectví Japonska a Dánska, Zlatá Praha, TAK, TURAS, 
PAVLA & OLGA Fashion Gallery, Sbor dobrovolných hasičů a Městská policie Praha 1, 

Malostranská beseda, Museum Kampa, KC Kampa, SOPMSH, Hradčanské včely, 
Výtvarníci Karlova mostu, Malostranské noviny... Nově Kino 64 U Hradeb a M4 Music Club.

BĚHEM PODVEČERA BUDOU KONCERTOVATI:
Hudební tělesa studentů Konzervatoře Jana Deyla a Střední školy pro zrakově postižené, 

Yellow Sisters, j. h. Petr Wajsar a Muzikanti z Kampy.
Výstava obrazů zrakově postižených dětí Nadace ARTEVIDE

--------------------------------------------------------------------------------------
Na „vstupenkách“ za 100 Kč budou vyznačena 4 jídla či nápoje, které obdržíte ve stáncích podporova-
telů kolem Prostřeného stolu. Výtěžek bude předán k nákupu školních pomůcek a výtvarných potřeb…

-------------------------------------------------------------------------------------
Kdo chce se ještě připojit, volá slečnu Zikmundovou, tel.: 724 534 710 

nebo ihned napíše na vzikmundova@multiprojekt.cz
KampaNula děkuje všem pomocníkům a podporovatelům! Těšíme se!

● Úterý 20. 9., IV. PROSTŘENÝ STŮL na Bet-
lémském náměstí. V rámci V. Betlémského 

Open Air Festivalu - Betlémská kulturní noc.
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@novomestskenoviny.eu

Dopis

Novoměstské noviny 
KVĚTEN 2016

Posílejte básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.

Zajímavý 
objev

Vážená redakce, 
rád bych přispěl svým 
postřehem k vašemu pá-
trání, jak vlastně vypadal 
Karel IV. Souhlasím, že 
jeho tvář brázdila jizva, 
což je doloženo v kroni-
kách, ale  ne na obrazech. 
Myslím, že i s jizvou by 
význam tohoto panovníka 
nijak neklesl.

Jiří Vychopeň, 
oddaný čtenář

Odpověď: Jizva je po-
chodní  zásluhy.

Báseň

Klára, moje milá slečna
líčila mi, co je tečna:

"
Tečna je když 

zdá se bodem, co je 
přímka křivce, 
a to bodem jediným. 
Jestli jsi mě, chlapče, 
hoden, buď mé křivce 
tečnou, mým chlapcem 
buď a já tvou slečnou."
Kláru dávno vzala voda
jen Ječná je věčná
a tohle je na ni óda. J.K.

Věčná Ječná

Glosa

Segwaye
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

kterém zakazuje provoz 
segway na území Pražské 
památkové rezervace, 
tedy na území Prahy 1. 
Sice nás trochu napínali, 
kdy nařízení vejde v plat-
nost, ale jak to vypadá, 
bude to v červenci. Ne-
znám obyvatele Prahy 1, 
kterému by nevadila tato 
vozítka. Přitom je to ve 
skutečnosti úžasný nápad 
sladit dynamickou stabi-

lizaci s pohybem. Když 
se před několika lety ob-
jevily, vyvolávaly zájem 
a úsměv. Co se tedy stalo, 
že se turisté pohybující se 
pomocí tohoto zařízení 
stali obecním nepřítelem 
číslo jedna? 
Odpověď je jednoduchá. 
Bylo to lidské selhání. Na 
jedné straně selhali pro-
vozovatelé, kteří rozjeli 
naprosto bezohledný byz-

nys, co nebral ohled na to, 
že uliční prostor jménem 
chodník se právě tak jme-
nuje proto, že se po něm 
chodí. A dále selhala naše 
politická reprezentace, 
včetně úředníků mini-
sterstva dopravy, když 
nedokázala od začátku 
stanovit taková pravidla, 
aby lidé chodící po ulicích 
Starého i Nového Města 
neměli trvalý pocit ohro-

žení. Osobně jsem zvěda-
vý jak rychle skupiny seg-
waystů z chodníků zmizí. 
Bohužel nám ve vnitřní 
Praze roste další problém. 
Cyklisté na chodnících. 
Občas mám pocit, že bych 
se měl omluvit, když se 
na chodníku připletu do 
cesty kolaři. Někdy jsem 
tak nemotorný, že musí 
chudák i přibrzdit.

Červen 2016 NN

Tak konečně se Rada 
hlavního města pochla-
pila a vydala nařízení, ve 

Milan Voríšek, MBA

Jsme tu pro vás již 10 let

 jednatel House Services

Příměstské tábory 
v HaFstudiu

Děti z herecké dílny studují představení, které 
v závěru předvedou rodičům. Výtvarná dílna 
vytváří pro divadlo dekorace. Pokud počasí 

dovolí, jsou děti venku, na přilehlých ostrovech 
v okolí Národního divadla, nebo na výletě.
Adresa: HaFstudio, Praha 1, Ostrovní 16 

Více informací a přihlášky na www.hafstudio.cz

• Termíny: 15. - 19. 8. a 22. - 26. 8. 
denně od 9 do 18 h

• Pro děti od 6 do 15 let

Letní herecké dílny 
a Letní výtvarné dílny

▪ 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

Restaurace & Steak

Tel.: +420 730 629 299
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ Nekuřácká restaurace 
▪ Polední menu od 89 Kč, steaky, nabídka dalších               

jídel, včetně veganských a vegetariánských 
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička 
 a z pivovaru Rampušák v Dobrušce
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády, chutné mošty a belgická čokoláda

AKCE ČERVNA
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba v Kampáriu.                                          

V červnu v úterý 14. od 19 hodin
• Ochutnejte NAŠE PIVO Kampárium Beer a vína nejen ročník 2015

Více informací v Kampáriu.

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

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 27 KČ!

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



KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

TAJENKU (heslo) zavolejte Monice na telefonní číslo 
777 556 578 nebo napište na adresu redakce@
staromestskenoviny.eu. Prvních pět luštitelů do-
stane dárek podle svého výběru. Překvapení!

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@novomeStSkenoviny.eu

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

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris už byl na Marsu... To je důvod, proč 
tam nejsou žádné známky života!

Přihlaste děti 
na tábor do HaFu 

HaFstudio z Ostrovní uli-
ce opět v létě pořádá pří-
městské tábory pro děti 
od 6 do 15 let v termínech 
15. - 19. 8. a 22. - 26. 8. 
„Děti čeká letní herecká 
dílna a výtvarná dílna,“ 
řekla novinám Hanka 
Francová, ředitelka stu-
dia. Více na www.hafstu-
dio.cz.

Navštivte výstavy 
U kohouta

Navštivte v Galerii U ko-
houta výstavu s názvem 
Skupinová výstava - Léto 
2016. Své výtvory vysta-
vuje od 4. do 28. 8. např. 
Landová, Ehret…

Seifert ožívá 
ve Viole

Navštivte ve Viole na 
Národní 20. 7. od 20 h 
představení Koncert na 

ostrově. Luděk Munzar 
„přivádí“ do Violy bás-
níka Jaroslava Seiferta. 
Dále účinkují Jitka Hos-
prová (viola) a Emil 
Viklický (klavír).

Pavlíček s Triem 
roztančí Střelák

Muzikant a kytarový 
mág Michal Pavlíček 
s Triem (Miloš Meier, 
Martin Ivan, Michal 
Nejtek) zahraje na Stře-
leckém ostrově v srdci 
Prahy. Na koncert pod 
širým nebem se těšte 
19. 7. od 20 hodin.

Baletní závrať 
na Nové scéně

Navštivte baletní před-
stavení Vertigo na Nové 
scéně Národního divadla. 
Umělecká závrať tří sou-
časných evropských tvůr-
ců vás jistě nemine. Nej-
bližší termín 15. a 22. 6.

Luďek 
Munzar, 
herec

Střelecký ostrov bude opět 
během léta zajímavým kulturním 
centrem. Např. koncert Radůzy 
a jejích hostů Anety Langerové, 
Jana Ungera a Justina Lavashe 
si můžete na Střeláku užít 
23. června od 19.30 h. Více na 
www.letnak.cz.

Střelák v létě 
bude plný hvězd

Jitka 
Hosprová, 
violistka

Michal
Pavlíček, 
muzikant

K

Kulturní nást ěnka    
ČERVEN - ČERVENEC
Akce - So 18. 6. v 10 h - GALASOVA 
CYKLOJÍZDA: ANEB PÁTÝ SRAZ 
VOLANTŮ A CHOPERŮ -  Sraz Foli-
manka, pod Nuselským m. - Trasa: Výtoň, 
Podbabský přívoz. www.galas.borec.cz

Koncert - Po 20. 6. od 18 h - ORCHE-
STR POSLEDNÍHO DNE - Střelecký 
ostrov, scéna Ponton - Funk - crossover.  
Vstup na koncert zdarma. Více najdete 
na: www.letnak.cz

Divadlo - Po 20. 6. v 19.30 h - SOU-
BOR 2NA3: DIVADLO UTLAČOVA-
NÝCH - ZTARCENÁ - Jak se nedat? 
To je hlavní otázkou divadla utlačova-
ných. www.rockcafe.cz

Divadlo - St 22. 6. v 19.30 h - HLAVA 
MEDÚZY - Studio Ypsilon, Malá scéna, 
Spálená 16 - Nejveselejší hra o impoten-
ci. Hrají: J. Lábus, J. Kretschmerová… 
www.ypsilonka.cz

Divadlo - St 22. 6. ve 20 h - COMME-
DIA FINITA - Divadlo Viola, Národní 
třída 7 - Komedie o Emě Destinnové. 
Hrají: D. Černá, D. Kolářová, J. Synko-
vá… Režie: L. Engelová. 

Výstava - Do 28. 6. - PRVNÍ SPO-
LEČNÁ VÝSTAVA OBRAZŮ - U Zla-
tého kohouta, Michalská 3 - Absolventi 
Rudolfi nské akademie Asociace starožit-
níků. www.guzk.cz

Galasovy 
cyklojízdy



Pro líné Ještě línější
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Koutek pro chytré hlavy

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

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

Pan Prošek, babiččin zeť, 
jehož ona také nebyla 
dříve osobně znala, do-
byl si srdce její na první 
setkání milou svojí sr-
dečností a pěknou tváří, 
v níž se jevila dobrota 

a upřímnost. Jedna věc 
jen jí při něm vadila, a si-
ce to, že neuměl česky. 
A ona prý to, co někdy 
německy rozuměla, už 
dávno zapomněla. A pře-
ce by byla tak ráda s Ja-
nem si pohovořila! - Jan 
ji ale potěšil tím, že české 
řeči rozumí...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Otázka: Víte, na jakém domě 
na Novém Městě má pamětní 
desku vynikající orientalista 
František Lexa? Nápověda: 
Hledejte v Sokolské ulici.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Pamětní deska označující 
místo úmrtí Boženy Němcové v do-
mě v ulici Na Příkopě 14.
Správně: Jiří Panenka, Jana Malá

Proč Prošek nemluvil česky

inzerceinzerceinzerce

STRUČNÁ TIRÁŽ
Novoměstské noviny 

červen 2016 / III. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 

Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@novomestskenoviny.eu 

● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Pokračování příště

ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

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

Slavné ženy
Herečka Stavovského divadla

Therese Brunetti

Therese Brunetti (1782 - 
1864) byla přední hereč-
kou Stavovského divadla. 
Zářila zvláště v Schille-
rových dramatech. Jejím 
prvním manželem byl 
Giacomo Brunetti, gro-
teskní tanečník. Jedním 

z jejich milenců byl skla-
datel Carl Maria von We-
ber. Krásná Therese vě-
novala každý den alespoň 
hodinu péči o svou krásu. 
Na stará kolena bydlela 
v Jindřišské 19 a na Fran-
tiškánském náměstí. 

Jan 
Kalivoda, 

zeť

Friedrich 
Schiller, 

spisovatel
Měla pas útlejší, 
než jsme doufali

Carl 
Weber, 
milenec

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

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 27 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Těšíme se
 na vás!

V červnu na čepu 
pšeničné pivo 

bavorského typu. 
Přijďte ochutnat! 

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

NOVINKA



1. MÁJ. „Už mám dost, Huberte, těch sladkých řečiček o lásce, hrdličkách 
a rozkvětlých třešních. Přejděměž rovnou k věci. Svatbu nebo život!“ 

Příští číslo vyjde
15. července

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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„Protože mám rád retro 
a objektivní zpravodaj-

ství z ulic Nového Města 
pražského.“

Mudr. Viliam 
Nádassy, EUC klinika 

Praha Můstek

FANY
Snímek nejšikovnějšího 

psa na světě poslala 
hrdá panička 

Jiřina Koukalová.

NA JADRANU. Budoucí tchyně: „Pomóc! Velryba nám žere věno!“ 

Modré okénko
získává...

Fo
to

: A
rc

hi
v

Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

JAN ČEP
Slavné Kino U Hradeb

Za neutucha-
jící nadšení 
při budování 
kultovního 
kina

Tip: čtenáři NN

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.


