
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. 8 / roč. IV
15. srpen 2017

NOVOMESTSKE
NOVINY

NEZÁVISL
É

Novoměstské 
servírky

SLEČNA TEREZA
v chuti Belgie - Bierhuis Gulden 

Draak, Soukenická 34, nese 
Gulden Draak 0,25 l za 59 Kč.
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PRIMÁTORKA VS. 
POLICEJNÍ ŘEDITEL

NA STOP Ě

Kapitán Korda

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Podrobnosti čtěte na straně 5

ZÁHADNÁ 
SMRT 

EVY D.: 
NÁRODNÍ 
DIVADLO 
SMUTNÍ

PRIMÁTORKA PRIMÁTORKA 
SOUBOJ MĚSÍCE

...KTERÝ JEN DOBŘE 
DĚLÁ SVOU PRÁCI

POLICEJNÍ ŘEDITELPOLICEJNÍ ŘEDITELPOLICEJNÍ ŘEDITELPOLICEJNÍ ŘEDITEL

Primátorka 
Adriana Krnáčová jde 
panu Stejskalovi po krku

Ředitel policie Prahy 1 
Miroslav Stejskal táhne káru 

na akci pálení čarodějnic

PRIMÁTORKA PRIMÁTORKA PRIMÁTORKA 
SOUBOJ MĚSÍCESOUBOJ MĚSÍCE

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

257 531 839

PRIMÁTORKA PRIMÁTORKA PRIMÁTORKA 
POLICEJNÍ ŘEDITELPOLICEJNÍ ŘEDITEL

inzerce

Str. 6 - 7
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Anketa Novoměstských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice
„Před lety 
v červenci 
v Madridu, 
bylo snad 

50 stupňů.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

„V sauně 
přece!“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Před lety 
v červenci 

v Praze, týden 
jsem spal 

na balkóně.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: To vím 
přesně. 56 ve 
stínu v Sabrii 

uprostřed 
pouště!“

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 „V Peci pod 

Sněžkou loni 
v říjnu v sauně. 
Bylo tam vedro 

jak v peci.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Jako malý kluk. 
Vždy mě polilo 
největší horko, 
když jsem něco 

provedl.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Václavské náměstí - Vý-
křiky hrůzy! Hotel Juliš 
na Václavském náměstí se 
24. 7. ocitl v plamenech. 
Hosté a personál museli 
dostat ochranné masky. 
Při evakuaci pršelo. Kouř 
se rozšířil do všech pater. 
Hořet prý začalo ve 4. pa-
tře. Požár se šířil přede-
vším po lešení. Přijelo pět 

hasičských vozů, kterým 
se požár po desáté hodině 
večer podařilo uhasit. 
Hotel patřil rodině Juli-
šových, kteří ale neměli 
peníze na opravu, tak ho 
prodali novému majite-
li. Hotel, která sousedí 
s Františkánskou zahra-
dou, je zapsán na seznam 
kulturních památek.

MĚLI BY LIDÉ NA KOLOBĚŽKÁCH
DOSTÁVAT VÍCE POKUT?

Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v obdo-
bí od 15. 7. do 30. 7. 2017, 
m. j. na odběrních místech 
Novoměstských novin. Do-
tazováno: 100 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

Utajený POŽÁR HOTELU JULIŠ vyhnal 
72 hostů. Život jim zachránily masky

ANO: 13 %, NE 87%

Tyto noviny vycházejí 
na území Nového Města, 

tedy  ZDE

NOVÉ 
MĚSTO

25 918 obyvatel

Jaké největší horko 
jste zažili a kde?

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

JELÍNKOVA 
PIVNICE, 

Charvátova 1, 
Nové Město

Pivní sýr, 
cibule, máslo

Místní Oběd 
pod 100 Kčpod 100 Kčpod 100 Kč

45 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Jednou větou

 Jenom čas má 
tu rafi novanou 

vlastnost, že ho lze 
snadno zabít, ale 

nikdy vzkřísit.

„

NOVINKA
Chcete ji? Nemocnice 
Na Františku k mání
...A MOŽNÁ I ZA HUBIČKU

Nemocnice 
Na Františku
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Na Františku - Ne-
mocnice Na Františku 
míří do soukromých ru-
kou.  A když to „dobře“ 
půjde, nový koncesionář 
si na ní pěkně namastí 
kapsu.
Žhavou novinkou je, že 
koncesionářská soutěž 
už probíhá. O tom, jak 
velké sousto to je, svěd-
čí odhadovaná hodnota 
koncese: 10 miliard Kč.  
Za jistých okolností tak 

může dojít k situaci, že 
soukromý provozovatel 
přebuduje nemocnici na 
ziskový podnik, budou 
pod ní garáže a ještě mu 
to částečně zaplatí daňo-
ví poplatníci.
O dalším osudu nemoc-
nice rozhodne zastupi-
telstvo na podzim. Ne-
mocnici má ve správě 
MČ Praha 1 a „neví si s ní 
rady“. Její provoz je do-
tován 50 miliony ročně.

Počasí 

SRPEN
Srpen už nedopeče, 

co červenec neuvaří...

25 °C

www.unetickypivovar.cz

VYHLÁŠKA
Naší snahou je nabídnout kvalitní 

čepovanou Únětickou 10° 
a znamenitý ležák Únětickou 12°. 

Blahodárné účinky našeho piva 
výtečné jakosti a navíc skvěle 
vychlazeného pocítíte nejlépe 
v následujících provozovnách:

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

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

První ověřená zmínka o výrobě 
piva v Úněticích pochází z roku 
1557. Ve starých kronikách 
stojí: „Tehdy dobré pivo vařili 
i kanovníci v Úněticích.“

Víte, že…
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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

Utajený POŽÁR HOTELU JULIŠ vyhnal 
72 hostů. Život jim zachránily masky

Běh o život vyhráli 
ti rychlejší...
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Dívka ze str. 3

ště
Narodila se v rodině 

kloboučníka a dotáhla to až 
na agentku. Na snímku pózuje 

při tajné návštěvě Prahy.

MATA HARI

Bouřlivý 
rok 

1917

POŽÁR HOTELU JULIŠ 
24. ČERVENCE 2017

Běh o život vyhráli Běh o život vyhráli Před 
požárem

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!



Kdy: 3. 8. - 21. 9. 2017
Kde: Bazilika sv. Jakuba, 
         Malá Štupartská 6, Praha 1
Festival přivítá interprety z USA, Itálie, Slo-
venska, Dánska, Finska, Polska, České re-
publiky a vyvrcholí koncertem nevidomého 
varhaníka z katedrály Notre-Dame. Těšte se 
na výjimečný umělecký zážitek napříč různý-
mi styly a obdobími.

• 17. 8. v 19 h - Světlo severu
• 24. 8. v 19 h - Romantické varhany
• 31. 8. v 19 h - Vítězství improvizace
• 7. 9. v 19 h - Věčné úmysly
• 14. 9. v 19 h - Zlaté umění stoletého Finska
• 21. 9. v 19 h - Pastorale z Notre-Dame

Vstupenky lze zakoupit za 380 Kč v předprodeji sítí 
TICKETPORTAL a VIA MUSICA. 
Zlevněné vstupenky pro studenty a seniory 
k zakoupení na místě.

www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomvf

Víte, že svatojakubské 
varhany jsou se svými 
4 manuály, 91 znějícími 
rejstříky a 8277 píšťa-
lami největšími v Praze 
i v celé ČR.

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° 32 KČ!
Otevřeno po až pá 

11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h



DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Na obou stranách mostu Legií (vznikl r. 1841) jsou dvě věže, které sloužily k vybírání mýtného.

Masarykovo nábřeží (u mostu Legií)
1937 Dnes
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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

4 telefon redakce: 775 949 557

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

A zatím, na druhé straně řeky...
MÍST

NÍ 

PŘÍBĚH
Y

PRAŽSKÝ 
CHODEC
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Balkónek na Kampě: Ztracené 
lucerny se zázračně našly!

A zatím, na druhé straně řeky...

Balkónek 
Na Kampě 514

PROČ NIKDO Z VEDENÍ RADNICE NEPŘIŠEL 
NA OTEVŘENÍ WERICHOVY VILY? NA TRUC!
Na slavnostní otevření vily 30. 6. 
nikdo z vedení radnice nepři-
šel - až na výjimky (zastupitel 
Petr Hejma, který je člen správ-
ní rady Nadace Jana a Medy 
Mládkových, a zastupitel Petr 
Burgr, který bydlí za rohem).

Starosta (TOP 09) na tuto me-
diálně sledovanou akci nedora-
zil stejně jako nikdo jiný z koa-
lice, která o jediný hlas zatím 
vládne na radnici.
Proč nikdo nepřišel? Odpověď je 
jak z grotesky. O vilu zuří nová, 

tentokrát dortová válka. Vedení 
radnice prý neúčastí na otevře-
ní vily demonstrovalo nesouhlas 
s tím, že má nadace v úmyslu ote-
vřít v přízemí vily cukrárnu. Tam 
má být k mání zmrzlina a napří-
klad tzv. Werichovy rohlíčky. 

Obě lucerny teď 
čekají na půdě

Utajená 
manželka 

pana Pechy

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

&Vítěz Poražený

MIROSLAV
STEJSKAL
(Ředitel policie 

Prahy 1)
Palec nahoru 
za snahu, pílli 
a občanskou 
statečnost. 

Tě pic. 

ADRIANA 
KRNÁČOVÁ
(Primátorka 
hl. m. Prahy)
Za přepjaté 
úřadování, 

suchá razítka 
a chytání se 

stébel.

ADRIANA 
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Monika, herec Pecha, 
paní Pechová

REDAKCE NN vypátrala man-
želku herce Jiřího Pechy, která 
měla vždy pověst paní Columbo-
vé. Tedy: Všichni ji znali, ale ni-
kdo ji nikdy neviděl.
Paní Janu Pechovou jsme objevili 
v Brně při distribuci Novoměst-
ských novin a jejich spřátelených 
StaroBrněnských novin. S paní 
Pechovou připravujeme rozhovor. 

Kampa - Na kultovní balkó-
nek domu Na Kampě č. p. 
514 se vracejí dvě lucerny.
S jejich příběhem se svěřili No-
voměstským novinám obyvatelé 
domu. Lucerny byly z domu od-
straněny roku 1961 a nahrazeny 
držáky na vlajky. Seběhlo se to 
takto: Roku 1961 byl pan Pře-
mysl Fischer z Bradlecké Lhoty 
u Jičína poslán na Kampu, aby 
sundal dvě krajní lucerny z bal-
kónku. Důvodem byla návštěva 

prezidenta SSSR Nikity Chruš-
čova, který si na vlajky potrpěl.
Pak lampičky zmizely neznámo 
kam.  Ale - v roce 2017, tedy po 
56 letech se pan Fischer náho-
dou setkal s obyvatelem domu 
Na Kampě 514 na bleším trhu 
v Jičíně. Dal mu svou adresu 
a telefon. 
Soused z Kampy jel hned druhý 
den náhodou kolem a tak se sta-
vil. Všiml si té lucerny. Když se 
pan Fischer dozvěděl, kde sou-

sed bydlí, nechtěl tomu věřit. Až  
když mu ukázal vizitku a fotku 
v telefonu z balkónku, došlo mu, 
jaké neuvěřitelné náhodě je sou-
částí. A dodal, že bude šťastný, 
když se lucerna vrátí zpět. 
Litoval, že druhou, co se při sun-
dávání více poničila, už nemá. 
Načež mu soused řekl, že ji před 
čtyřmi lety našli na půdě.  Lucer-
na pana Fischera má sklo bílé, 
modré a červené jako vitráže 
v domovních dveřích domu.
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DOBRÝM BÝT 
A JINÉ BLAŽIT!

Čt 7. ZÁŘÍ Zveme vás 
na šestý ročník Betlémské 
kulturní noci! Vypravte se 
na Betlémské náměstí a do 
přilehlých ulic  a dvorků. 
FB: @Betlemskakulturninoc

Například - 17.30 h KampaNula: 
Kočky mají pré, swing. 18 h Ná-
prstkovo muzeum: krátká modlitba 
a povídání s tibetským mnichem 
Ješe Gawou. 19 h Galerie Jarosla-
va Fragnera: zahájení 3. ročníku 
Bienále experimentální architektury 
- Zaha Hadid Story. 22 h Zázemí: 
koncert pop-rockové kapely DIVE.

Před pár dny, 16. července 2017, 
zemřela EVA DĚPOLTOVÁ, 

velká hvězda Národního divadla
Divadelní - Nejvroucněj-
ší epitaf zněl takto: 
„V neděli odpoledne 16. 
července 2017 se duše Evy 
Děpoltové ocitla před bra-
nami Ráje. Klepat však 
na ně snad ani nemusela, 
neboť ji už očekávali na 
andělském kůru. Poslední 
rozloučení je ve foyer Ná-
rodního divadla."
Pěvkyně Eva Děpoltová, 
sopranistka, se narodila 
na Slovensku, a to v Brati-
slavě, 5. srpna 1945.
V Národním divadle de-
butovala v roce 1974 jako 
Mařenka v absolventském 
představení Prodané ne-
věsty. Později zářila ve 
Frankfurtu n. Mohanem, 
ve Vídni, New Yorku a dal-

ších místech světa, otevře-
ných fenoménu opery.
Jenže: Bydlela v ulici Na 
Příkopech a její sen o ži-
votě v harmonii se nikdy 
nedočkal naplnění.

„Je tu hluk a světlo z ná-
kupní pasáže, problémy 
s teplou vodou a chátrající 
podlahy," říká sopranist-
ka Eva Děpoltová, hvězda 
Národního divadla, která 
žila v centru Prahy více 
než čtvrt století.

Smrt paní Děpoltové je 
obestřena záhadou, mimo 
jiné proto, že 71 let není, 
jářku, mnoho. 
Eva původně zpívala s big-
bítovou skupinou a za-
městnaná byla v občan-
ském povolání. Začínala 
později, než jiné, ale její 
talent byl obrovský.

Eva v opeře Libuše 
(střídavě role 

Libuše a Krasavy)
Skvělá paní Eva 

v roce 2016

Národní divadlo

V Národním 
divadle

Macbeth 
(1978)

Nedá se tu žít, 
do rána 

kopou, chci 
už být jinde...

Víte, že...
Divadelní vtipy 

ze zákulisí se většinou 
týkají šminek.



6  Tematelefon redakce: 775 949 557 redakce@novomeStSkenoviny.eu  Tema

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhýPíše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@novomestskenoviny.eu

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Staro-
městských novin). 

VÝZVA 
MÍSTNÍM 
SPOLKŮM

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY 
TÍMTO DÁVAJÍ NA VĚDO-
MOST, ŽE RÁDY POSKYT-

NOU PROSTOR VŠEM 
MÍSTNÍM SPOLKŮM 

A SDRUŽENÍM. 
POSÍLEJTE POZVÁNKY NA 

SVÉ AKCE, FOTOGRAFIE 
Z NICH, NEBO I ZE SCHŮZÍ 
A DALŠÍCH BOHULIBÝCH 

POČINŮ NA ADRESU 
REDAKCE @

NOVOMESTSKENOVINY.EU
Spolková činnost je srdcem ob-
čanské společnosti. Je skvě-
lé, že kolem nás vznikají stále 
nové spolky. Například spolek 
nadšenců kolem Betlémské-
ho náměstí BeCulture, nebo 
na druhém břehu Kocour Tobě 
z Nerudovy ulice a další. Díky nim vznikne ak-
tivní společenství lidí, kterým není lhostejné, 
kde žijí.   PETR HEJMA

PRIMÁTORKA KRNÁČOVÁ JDE TVRDĚ 
PO KRKU ŘEDITELI POLICIE STEJSKALOVI, 
KTERÝ, CHUDÁK, DĚLÁ JEN SVOU PRÁCI

OBLÍBENÝ NADŠENEC A PATRIOT MÁ PÁR DNÍ DO DŮCHODU

Primátorka 
Krnáčová

Nestává se často, aby se primátor(ka) dostal(a) do 
křížku s policejním ředitelem. „Čekal bych spíše po-
chvalu,“ diví se ředitel policie Stejskal, a my s ním.
Nové Město - Ředitel 
Městské policie Prahy 1 
Miroslav Stejskal napsal 
svým podřízeným do-
pis, ve kterém je vybízel 
k větší aktivitě. Dopis ná-
sledně někdo zveřejnil.
Strážníci by podle ředite-
le Stejskala měli důsled-
něji pokutovat například 
cyklisty, kteří jezdí po 
chodnících a ohrožují tak 
chodce.
Dopis policejního ředi-
tele svým podřízeným 
unikl na veřejnost, ač 
šlo o interní dokument. 
Jakým způsobem se tak 
stalo, je dosud záhadou. 
Buď je na úřadě „krysa", 
nebo tam řádí hackeři. 
Obojí je více znepokoji-
vé, než obsah dopisu.
Tak či tak - místo pát-
rání, jak se dopis dostal 
ven, se stal ředitel ter-
čem útoku, ostatně jako 
již mnohokrát v poslední 
době. Za pár dní jde do 
důchodu.
„Je to v podstatě po-
kyn k buzeraci lidí. Bu-

du chtít po panu Stejska-
lovi vysvětlení,“ nechala 
se slyšet primátorka Ad-
riana Krnáčová.
„Lidmi“ jsou tu zřejmě 
míněni ti, kteří jezdí na 
chodnících, a ne ti, kteří 
po něm, jářku, chodí.
„Buzerace? Očekával bych 
spíše potlesk," řekl ředi-
tel Stejskal Novoměst-
ským novinám.
„Nelze spojovat buzeraci 
s činností, která vyplý-
vá ze zákona. Trvám na 
tom, že někteří strážníci 
se při pochůzce jen pro-

cházejí, místo toho, aby 
konali svou povinnost,“ 
dodal Stejskal, který 
slouží u policie přes 20 
let. Chodívá často sám 
hlídkovat do ulic. Hoj-
ně se účastní místních 
občanských aktivit, na-
posledy například akce 
Prostřený stůl na Malo-
stranském náměstí spol-
ku KampaNula.

Korektní 
jízdu na 
koloběžce 
si oblíbilo 
mnoho žen 
z Prahy

Já fandím 
Mirkovi!

Víte, že...
Cyklistická lobby 

má mnoho převodů.

Praha 1 dělá pro postižené 
dost, ale v porovnání s Víd-
ní, Paříží, nebo Londýnem 
poněkud pokulháváme. Má 
kamarádka Bára, která jez-
dí již léta na mechanickém 
vozíku, má po jízdě Malou 
Stranou a Starém Městě 
pravidelně vyklepaný tabák 
z cigaret a bývá utahaná 
jako pes. Podivně klopené 

chodníky, někde celé menší 
či větší plochy chybějících 
dlažebních kostek, nebo 
kostky letitým užíváním 
každá jedna v jiné výšce, 
tam už zakopávají i běžní 
chodci. 
Podívejte se na nájezdy 
z chodníků. Jsou prudké, 
nesouměrné, na samotných 
nájezdech jsou „schůdky“, 
jeden či dva. Vozíčkář bez-
radně najíždí znova a zno-

va na tento podivný nájezd 
a očima žebrá o pomoc ko-
lemjdoucí. 
Řešením by byla zámková 
dlažba jako v Paříži, nebo 
ve většině staré Vídně. Stá-
lo by za úvahu tento druh 
dlažby použít i u nás a dle 
mého názoru by proti to-
muto řešení nemohli nic 
zásadního namítat ani pa-
mátkáři. Vždyť zakopávají 
všichni, památkáři i úřed-

níci. A co teprve chudáci 
vozíčkáři, pokud se vůbec 
na chodník dostanou. Čeká 
je slalom, kodrcání a ská-
kání, přední malá kola se 
co chvíli zaboří do děr po 
kostkách, nakloněný křivý 
chodník je nezadržitelně 
žene tu do vozovky, na zeď 
domu, nebo na kandelábr 
veřejného osvětlení. Ka-
marádka Bára říká, že je jí 
z toho smutno. A mně taky.

VOZÍČKÁŘI
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Humoristickým listům (1917)

PRIMÁTORKA KRNÁČOVÁ JDE TVRDĚ 
PO KRKU ŘEDITELI POLICIE STEJSKALOVI, 
KTERÝ, CHUDÁK, DĚLÁ JEN SVOU PRÁCI

OBLÍBENÝ NADŠENEC A PATRIOT MÁ PÁR DNÍ DO DŮCHODU

Miroslav Stejskal táhne káru s dětmi 
při akci Malostranské čarodějnice

Souboj 
měsíce

Nestává se často, aby se primátor(ka) dostal(a) do 
křížku s policejním ředitelem. „Čekal bych spíše po-
chvalu,“ diví se ředitel policie Stejskal, a my s ním.

Na houbách (1/2)

...Na chvíli si zdřímnu v té krásné přírodě, 
co tu sálá vůkol......

Pokračování
Od božího rána hledám 

a ne a ne najít hříbečka...
...Áááách! Tak to je tedy macek! 

Jako v pohádce!

Kalendárium 
Nového Města

Libuše 
Moníková

SPISOVATELKA

Cyril 
Bouda

ILUSTRÁTOR

SRPEN

● Čestmír Řanda 
*5. 12. 1923 Rokycany 
†31. 8. 1986 Praha
Herec, režisér a dabér. 
Národní divadlo.

● František Salzer 
*30. 8. 1902 Sušice 
†23. 12. 1974 Praha
Režisér, fi latelista. 

● Libuše Moníková 
*30. 8. 1945 Praha 
†12. 1. 1998 Berlín
Česká německy píšící spi-
sovatelka. Jejím vzorem 
byl Franz Kafka.

● Jiří Šust 
*29. 8. 1919 Praha 
†30. 4. 1995 Praha
Dvorní skladatel režiséra 
Jiřího Menzela (Ostře 
sledované vlaky). 

● Ladislav Novák 
*5. 4. 1872 Praha 
†29. 8. 1946 Praha 
Politik, libretista.
 
● Cyril Bouda 
*14. 11. 1901 Kladno 
†29. 8. 1984 Praha
Geniální malíř a ilustrátor 
nejen knih o pražských 
postech. Jeho kmotrem 
byl Mikoláš Aleš. 

František 
Salzer

FILATELISTA

Čestmír 
Řanda
HEREC
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

Naše akce
Nově Malé toulky pro zasloužilé Nápadníky 

(co mají nápady a sami vedou Toulky).

● Čtv 7. 9. V. Prostřený 
stůl na Betlémském ná-
městí v rámci Betlémské 
kulturní noci
● Pá 10. 11. PředMar-
tinské husičky a kachnič-
ky v Profesním domě na 
Malostranském náměstí 
(Muzikanti z Kampy)
● Od října i velké Učené 
toulky - povedou: Karel 
Holub, Jaroslav Rybář, 
Dr.  Zdeněk Dragoun 
a Dr. Josef Kroutvor...

DOPORUČUJE:
So 16. 9. - Zažít město 
jinak (Malostr. nám.?) 
● So 23. 9. IX. Malo-
stranské vinobraní-Do-
zvuky Horňáckých slav-
ností v parku na Kampě
● So 4. 11. Malostranský 
candrbál v Besedě

KampaNula pořádá 
a spolupořádá

KampaNula pořáda-
la tradiční benefi č-
ní akci PROSTŘENÝ  
STŮL pro Konzerva-
toř J. Deyla, Střední 
školu pro zrakově po-
stižené a Nadaci Arte-
vide.  Za parného počasí  
a následně bouřky 22. 
června na Malostranském 
náměstí.
Akci podpořili dob-
rým vínem - Profes-
ní dům, Botega Mandl, 
U Staré studny, Maltéz-
ská pomoc, U Klíčů, Luka 
Lu, Roman Vopička, spo-
lek Kocour Tobě z restau-
race U Kocoura a Muse-
um Kampa, kteří k tomu 
přidali i vynikající dorty. 
Dobrým pivem přispěli  
U černého vola, Napa bar, 
Roesl craft beer & cake 
(k tomu pomazánky na chle-
bu), Malostranská beseda 
a Prastánek Fr. Skály. 
Nejrůznější dobroty 
darovali - Starbucks Cafe, 
Klub Šatlava (chlebíčky),
Plný pekáč (halušky, 
štrúdly), Deli Maltez (ko-
láče), Vegans (dorty), Na-
tureza (vega pomazánky), 
paní Zemanová (koláče, 
škvarkové placky, sma-
ženky), Dobroty Vescovi 
(kiše), Cafe de Paris (ba-
gety bílé). 

Pizzu dala Candenza  a Ni-
colas bar. Kino 64 daro-
valo sýry, bábovku, koláč, 
štrúdl, domácí levandulo-
vou  limonádu a Joes bar 
jejich nejprodávanější 
koktejl s malinami. Zlatá 
Praha hromadu špekáč-
ků, Perníčky - ochutnávka 
různých druhů perníčků 
i bezlepkových, Amorino 
ledovou tříšť a sladké pa-
lačinky. 

Sestra Maruška osobně 
připravila 5 kg vynikají-
cí paštiky a  Hradčanské 
včely darovaly svůj po-
slední loňský med. Bio 
Market - Vacek daroval 
vody a džusy. Vladimír 
Kryštof zapůjčil lavice, 
stoly a polní kuchyni 
a Dobrovolní hasiči Prahy 
1 ji osobně obsluhovali.  
Městská policie přivezla 
vozík nejrůznějších teku-
tin a  Klub Za starou Pra-
hu krásné knihy. 
Zvláštní poděkování 
patří spolku SOPMSH za 
zázemí a A studiu Rubín 
za zapůjčení pódia. Fi-
nančně přispěli Pivnice 
pod Petřínem, Kavár-
na Mlýnská, U hrocha
a největší částkou Pro-
fesní dům. Za podporu 

děkujeme  i statečné Lito-
grafi cké dílně v Říční.
Během podvečera bez ná-
roku na honorář koncer-
tovala hudební tělesa stu-
dentů Konzervatoře Jana 
Deyla a Střední školy pro 
zrakově postižené, operní 
pěvkyně Barbara Slezá-
ková, zpěvačka a herečka 
Jana Štefl íčková, Radim 
Flendr & comp. A desít-
ky Muzikantů z Kampy, 
kteří hráli v podloubí za 
deště a bouře, která při-
šla v závěru akce. Hojně 
byla sledována i prodejní 
výstava obrazů zrakově 
postižených dětí Nadace 
Artevide.
Návštěvnost byla vysoká, 
přišlo více než 800 lidí. 
Díky tomu bude možné 
opět obdarovat výtěžkem 
z akce studenty Konzer-
vatoře Jana Deyla a Na-
daci Artevide.  -kuc-                 
KampaNula děkuje všem 

a za všechny

ENERGETICKÁ 
CVIČENÍ

v parku na Kampě...
pro dlouhověkost, 

odolnost, výkonnost.
ČchiKung, vnitřní KungFu, pro 

mladé i staré, ženy i muže. 
Cvičení císařů, umělců, váleč-

níků i největších mudrců 
a myslitelů všech dob, stejně 

jako prostého lidu. To, co 
uzdravuje, je imunitní systém. 
Naučíme se jej aktivovat pra-

dávnými technikami 
s tisíciletou zkušeností 

a referencí prospěšnosti.

NA MALÉ KAMPĚ - 
- v Nosticově zahradě 

(přes mostek 
u Werichovy vily) v srpnu 
od 18 h... 60 až 90 minut. 
Za deště volejte, kde jsme 
uvnitř. Objednávejte se na 

tel. č. 733 403 400 
nebo 733 406 909, 

e-mail: fi losofvpohybu
@seznam.cz

Fo
to

: M
íra

 L
éd

l

Tradiční tábor Miličín

Na akci hráli 
Muzikanti z Kampy

Petr Burgr 
a Petr Hejma 
zahajují akci

Charita hrou

Spolek KampaNula a volné 
hudební seskupení Muzikanti 
z Kampy jeli do osady Miličín, 
tábora Old Skautu. Zde se  bra-
třili  s  místním  spolkem hasi-
čů.  Táborová osada Miličín je 
v malebné krajině uprostřed 
lesů a rybníků pod tajemnou 
horou Grybla. Výlet udělal ra-
dost i dětem.

Dvě banja jsou 
víc než jedno

BYL VI. PROSTŘENÝ STŮL NA MALÉ STRANĚ
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novomestskenoviny.eu

Pište básně a udělejte 
radost sobě i druhým! 
Posíljete sem: redakce@
novomestskenoviny.eu

PETR BURGR 
Na Staré Město chodí 
do práce, bydlí na 
Malé Straně, je stále 
ve střehu a navíc píše 
velmi vtipné glosy. 
Například tuto...

opiopi yy

Co na to účastník zájezdu?
Petr Burgr, jeho glosa

Praha je 
kněžka kontrastů

Pes co by 
pasažér

Vážená redakce,
vaše noviny se mi dosta-
ly do ruky náhodou a já 
jsem nadšen. Jde o uni-
kátní tvar: aktuální retro 
(viz vtip na str. 12). Bravo! 

Jan Skála,  Turnov

Šťastné 
zítřky

Básně

Díky Ti, živote,
za všechny ty chvíle
v těchto českých luzích.
Díky Ti, živote,
že netočíš se v kruzích...
To ani náhodou.

Díky Ti, živote,
že jsem za vodou...
že z hrdla doušky 
jsem Tě žil...
Jak horník kutal,
vytěžil,
až, jářku, poté narazil.

Díky Ti za to, živote, 
Ty sílo,
že žiji Tě jak bych snil...
že umírám a je mi milo...
A že se Babiš oženil. 

Jan Pěnkava

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 95 Kč, steaky, nabídka dalších               

jídel, včetně veganských a vegetariánských 
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák   

z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády, chutné mošty a belgická čokoláda

AKCE SRPNA
• Nově jsme pro vás otevřeli zahrádku! 
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba, v srpnu 8. od 19 hod. 
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet

náte to, autobus se 
blíží k cíli cesty a ve-
doucí zájezdu dává 

do mikrofonu poslední po-
kyny, co natěšené zahranič-
ní turisty může ještě čekat. 
Nejinak je to i u těch, kteří 
si pro svůj dovolenkový 
pobyt vybrali Prahu. Pro-
to všichni jistě se zájmem 
poslouchají, co je v Praze 
může potkat. 
„Vážení, blížíme se k Pra-
ze. Vzhledem k měnovému 
kurzu jsou zde pro nás 
velmi příhodné ceny. Na-
příklad ceny veškerého 
alkoholu. Ale pozor. Na 
veřejnosti je pití alkoholu 
zakázáno a také městskou 
policií pokutováno. Pokud 
si chcete půjčit kolo, nebo 
elektrokoloběžku, zásadně 
nejezděte po chodnících. 
Budete okamžitě zastaveni 
s pokutou v horní hranici. 
Strážníci v Praze jsou vel-
mi nekompromisní.“
Je ovšem možné, že naši 
turisté z reproduktorů usly-

ší i jinou verzi pokynů.
„Vážení, blížíme se k Pra-
ze. Vzhledem k měnovému 
kurzu jsou zde pro nás 
velmi příhodné ceny. Na-
příklad ceny veškerého al-
koholu. V ulicích si můžete 
užívat do pozdních nočních 
hodin. Pokud si chcete půj-
čit kolo, nebo elektrokolo-
běžku, nejezděte zbytečně 
po komunikacích, kde jez-
dí auta. Mnohem bezpeč-
nější bude pro vás jízda 
po chodnících.  Lidé vám 
uhnou. Jediný problém je, 
že se budete muset vyhýbat 
automobilům, které jsou
zaparkovány právě na 
chodnících. Asi zde mají 
nějaké vyhlášky, které to 
zakazují, ale v Praze vás 
nikdo pokutovat nebude.“
Vážený pane předsedo vlá-
dy, paní primátorko a pane 
starosto Prahy 1, co myslí-
te, kterou verzi pokynů si 
účastníci zájezdu do Prahy 
vyslechnou od zkušeného 
průvodce? NN srpen 2017

Z

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

PIVEČKO: 
Kozel 33 Kč 
a Prazdroj 44 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!

Přes všechna úskalí, která 
nám tato doba připravila, 
nás stále v hojném počtu 
navštěvujete. To se cení, 
pane Mára! Děkujeme.

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

PODĚKOVÁNÍ
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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

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Kočka má devět životů. Chuck Norris má devět koček.

Kontakt: offi  ce@houseservices.cz

Hledáme supervizora na práce 
spojené s údržbou nemovitostí 
(SŠ nebo VŠ stavebního směru) 
a také řemeslníky (elektrikář, 
zedník, malíř apod.) na HPP, VPP 

nebo IČO.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.

K

Kulturní nást ěnka    
SRPEN - ZÁŘÍ

Koncert - St 16. 8. od 19 h - VLADI-
MÍR MIŠÍK & ETC… + IVAN HLAS 
TRIO - Střelecký ostrov, velká scéna 
- Vstupné: sezení 300 Kč, stání 220 Kč. 
Více na: www.letnak.cz

Akce - Út 29. 8. od 19 h - TANČÍRNA 
S ART 4 PEOPLE - Střelecký ostrov 
- Tančíme. Argentinské tango, latinsko-
-americké tance, salsa. Přijďte se odrea-
govat. Vstup zdarma. www.letnak.cz

Koncert - Čt 31. 8. v 19 h  - STO ZVÍ-
ŘAT - Střelecký ostrov, Velká scéna - Ka-
pela, která hraje ska a umí to na koncertě 
rozjet! Vstupné předplatné 200 Kč a na 
místě 250 Kč. Více na: www.letnak.cz

Festival - 31. 8. - 3. 9. - SABOR LATI-
NO PRAHA! - OC Palladium, Nám. Re-
publiky - Festival latinsko-americké kultury 
a gastronomie. Koncerty, tanec, folklor, gas-
tronomie… www.saborlatinopraha.cz

Akce - Čt 7. 9. v 18 h - GALASOVA VE-
ČERNÍ DRAČÍ CYKLOJÍZDA - Sraz 
Folimanka, pod Nuselským mostem - Bo-
heminas, Hamerský rybník, Výtoň, cíl: Mu-
sic Bar U Buldoka… www.galas.borec.cz

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, Kři-
žovnické nám. 3 - K vidění řádové oděvy, 
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty…

Galasovy 
cyklojízdy

Mamma Mia! během 
léta v Hybernii

Ano, muzikál Mamma 
Mia! je do 13. 8. k vidě-
ní v Divadle Hybernia. 
Nenechte si ujít předsta-
vení plné letní atmosféry 
a s písněmi skupiny ABBA. 
Hrají: H. Vondráčková, 
D. Gránský, A. Gon-
díková, I. Korolová, 
H. Holišová, P. Kolář…

Staňte se 
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Národ-
nímu divadlu? Staňte se 
jeho mecenášem. Vaším 
příspěvkem budou pod-
pořena nová představení, 
či rekonstrukce budov.

Výstava Karla Gotta 
na lodi

Nenechte si ujít výsta-
vu věnovanou Gottovi 
a jeho pěvecké kariéře. 
Kromě fotografi í mistra 
uvidíte také jeho kostýmy, 

všechny Slavíky... Výstava 
k vidění na lodi Bigme-
dia na Rašínově nábřeží 
u železničního mostu. Přes 
léto zvýhodněné vstupné.

Legendární Burke se 
hraje na Vyšehradě 

Divadelní pecka Podi-
vuhodné odpoledne Dr. 
Zvonka Burkeho se hraje 
14., 15. a 16. 8. na Letní 
scéně Vyšehrad. Hrají 
Bolek Polívka, Pavel 
Liška, Radim Fiala… 
Režie Ladislav Smoček.

Lovci lebek 
ve fotografi ích

Zajímavá výstava s ná-
zvem Lovci lebek je k vi-
dění v Náprstkově muzeu 
na Betlémském náměstí 
do 31. 8. Výstava před-
stavuje exotický ostrov 
Nová Guinea, který je 
často spojován s děsivými 
praktikami, jakými je lov 
hlav. www.nm.cz

Hana
Holišová, 
herečka

David
Gránský, 

herec

Na Střeláku to žije
Střelecký ostrov přivítá 
další zajímavé umělce. 
Např. 16. 8. zahrají Vladi-
mír Mišík & Etc… + Ivan 
Hlas Trio a 31. 8. kapela 
Sto zvířat a 4. 9. Ivan Král  
& Band. Více informací naj-
dete na www.letnak.cz.

Karel 
Gott, 

zpěvák

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

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

Koutek pro chytré hlavy

Božena Němcová: Babička (31.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Kde jaký kousek chleba 
ležet zůstal, i kůrky, co 
děti nedojedly, strčila ba-
bička do kapsáře; trefilo-
-li se jít okolo vody, hodila 
rybám, rozdrobila mra-
vencům, když šla s dět-

mi, nebo ptákům v lese, 
zkrátka ona nezmařila 
jediného sousta a vždy 
napomínala: „Važte si bo-
žího daru, bez něho je zle, 
a kdo si ho neváží, toho 
Bůh těžce tresce." Jestli 
dítě chléb z ruky upusti-
lo, muselo jej pak políbit, 
jako za odprošení...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Otázka: Víte, jak se jmenuje 
hotel na Václavském náměs-
tí, který má nad svým slav-
ným štítem toto sousoší? Ná-
pověda: Je kousek od Můstku.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Krásný pohled na Hrad-
čany je z 2. balkónu Národního di-
vadla z jeho čelní strany.  
Správně: Bohuslav Hofman

Líbání chleba ze země

Pokračování příště

Místní ženyMístní ženy

Herečka Národního divadla
Marie Laudová

Marie (1869 - 1931) začí-
nala jako ochotnice v kar-
línském Pokroku. Od roku
1889 byla angažována do 
Národního divadla, kde 
soupeřila o role s Hanou 
Kvapilovou. Členkou či-
nohry Národního divadla 

byla do roku 1915, poté se 
stala oblíbenou pedagož-
kou. Její výuku zúročila 
např. Jiřina Štěpničková. 
Při výuce dbala na posa-
zení hlasu, podtext slov 
a vět a také pozorování 
lidí a jejich chování. 

Elmar 
Klos, 
vnuk

Jiřina 
Štěpničková, 

žačka
Lhostejno kde sedíte, 
dbejte na posazení hlasu

Hana 
Benoniová, 
kolegyně

Těšíme se na vás!

• Polední menu od 99 Kč
• Velký výběr českých a belgických piv
• Rozšířená nabídka výtečných burgerů

Otevřeno: po - so 11.30 - 24 h, ne 11.30 - 22 h
Adresa: Josefská 1, Praha 1

www.obycejnysvet.com

Otevřeno: 11 - 23 h
Telefon: 739 502 103

www.plnypekac.cz

• Vynikající domácí kuchyně
• Dobře vychlazený Budějovický Budvar
• Možnost fi remních akcí, narozeninových oslav, 

svateb, rautů
• Příjemné posezení, milá obsluha

Těšíme se na Vás!



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 míst

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.

25

Příští číslo vyjde
15. září

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

Zvířátka
Nového Města

ZvířátkaZvířátkaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu
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PETR ZAJÍČEK
Vášnivý akvarista 

a cyklista
„Noviny mně dělají stejně 
velkou radost jako pěkně 
vyčištěné akvárium nebo 
100 km ujetých na kole.“

„Takového dědka si namluvíš... To můj Karel sice ještě studuje, ale má před sebou 
báječnou budoucnost."  „Ten můj páprda má zase za sebou báječnou minulost."

inzerce

Modré okénko
získávají..
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Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

JAN WOLF
radní za kulturu (Lidovci)

Za podporu 
občanské spo-
lečnosti a hoj-
nou účast na 
jejích akcích

Tip: Občané

ARMAGEDON
Dvouletý pes německé 
dogy, ktery miluje pro-

cházky. Majitelé 
manželé Havlíkovi


