
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

®
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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NEZÁVISLÉ

SLEČNA VERONIKA
nabízí Plzeň 0,5 l za 45 Kč,
restaurace U staré pošty,

Opletalova 17, Nové Město
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HORNÍČEK 

100

NA STOP Ě

Kapitán Korda

PROSTĚ TAM 
BUDE!

Čtěte na str. 6 - 7

HAVEL 
STRIP BOAT?

nabízí Plzeň 0,5 l za 45 Kč,nabízí Plzeň 0,5 l za 45 Kč,
restaurace U staré pošty,restaurace U staré pošty,

Opletalova 17, Nové MěstoOpletalova 17, Nové Město

HORNÍČEK 

100
PROSTĚ TAM HORNÍČEK PROSTĚ TAM HORNÍČEK 

100
PROSTĚ TAM 
100
PROSTĚ TAM 
100BUDE!100BUDE!

VÁCLAV HAVEL, 
milovník vody 

(žertovná koláž)
Více str. 4

PLOVOUCÍ LAVIČKA 
VÁCLAVA HAVLA

TO SNAD NEMYSLÍTE VÁŽNĚ!

VÁŇOVA VÁLKA 
O MARIÁNSKÝ 
SLOUP

PROSTĚ TAM PROSTĚ TAM PROSTĚ TAM 

VÁŇOVA VÁLKA VÁŇOVA VÁLKA 
O MARIÁNSKÝ O MARIÁNSKÝ MÍSTNÍ 

PŘÍBĚHY

LAVIČKA

PETR HEJMA PODPORUJE
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

Petr Hejma, 1. místostarosta
„Je to místní poctivá živnost, 

která si zaslouží naši podporu.“

RYTÍŘSKÁ 10 (V TRŽNICI)

OPRAVNA 
OBUVI A TAŠEK 

NEJEN 
NA STR. 5

Str. 7

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

257 531 839
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Anketa Novoměstských novin

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

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Tyto noviny vycházejí 
na území Nového Města, 

tedy  ZDE

NOVÉ 
MĚSTO
25 918 obyvatel

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

Gurmánův 
koutek

PIVOVAR 
U FLEKŮ

Křemencova 11

Opékaná klo-
bása, hořčice, 
křen, pečivo...
 159 Kč

Anna Marie 
Höppnerová (9) 

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Herečkou, nebo 
prodavačkou 

zmrzliny. Dávala 
bych dětem velké 

kopečky.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

„Záviděla 
jsem 

popelářům, 
že se vozí 
ve stoje…“  

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Popelářem, 
pilotem, 

detektivem 
a kovbojem 
z Bohunic.“

„Od tří let 
chci být 

kosmonautkou 
a furt se mě to 

přání drží.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Mašinfírou 
nebo 

prezidentem.“

„Ve škole jsem 
maloval, že chci 
být myslivcem, 
měl jsem hodně 
zelené barvy. “

inzerceinzerce

Národní muzeum -  
Kostra plejtváka myšoka, 
která byla po opravách 
poprvé k vidění v noci, 
prý vrže! Novoměstským 
novinám to řekl jeden 
z návštěvníků akce Praž-
ská muzejní noc.
„Byl to taká tichý, vrzavý 
zvuk. Možná ho nevydá-
vala velryba, ale lana, 

na kterých je zavěšený,” 
svěřil se NN jeden z ná-
vštěvníků.
V sobotu 8. června navští-
vilo v rámci akce Pražská 
muzejní noc 45 institucí 
téměř 150 000 lidí. Jen 
do Národního muzea, kde 
tato krásná tradice vznik-
la, přišlo skoro 12 tisíc ná-
vštěvníků. 

KOSTRA VEL RYBY V NOCI VRŽE! 
OBROVSKÝ ÚSPĚCH MUZEJNÍ NOCI

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Jednou větou...

...kterou jsem zaslechl

Počasí 

Vrchlického sady -  Pří-
liš veřejné záchodky? Den-
ně tu projde asi 70 tisíc 
lidí. Většinou turistů, kte-
ří přijeli do Prahy vlakem. 
První, co z tohoto města 
uvidí, jsou močící domo-
rodci, někdy i čtyři naráz. 
„Moč škodila květinám,” 
vysvětluje nápad insta-
lovat do parku před ná-
dražím mobilní pisoáry 
mluvčí radnice Kateřina 
Písačková. V praxi to vy-

padá tak, že bezdomovci 
mají zázemí. Turisté cho-
dí na záchody v nádražní 
hale.
Podivná akce radnice ve 
spolupráci s fi rmou John-
ny Service tak zřejmě 
skončí nezdarem.

Anketa Novoměstských novin

Víte, že...
Většina savců (nad 3 kg) 
prý čurá přibližně stejně 

dlouho: 21 vteřin.

„Ještě pár nóbl 
zákazníků jako vy 
a poškodí to 
reputaci klubu.

26 °C
ČERVEN

Když v máji neprší, 
červen to dovrší.

VEŘEJNÉ ZÁCHODKY 
U HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ 

JSOU PRO OSTUDU

VIDĚLI JSTE NĚKDY 
VELRYBU NAŽIVO?

ANO: 2 %, NE: 98 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17. 5. do 
10. 6. 2019, mimo jiné na odběrních 
místech Novoměstských novin, 
místních hospodách, kavárnách... 
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Turisté jsou 
v šoku

Čím jste chtěli být, 
když jste byli malí
Čím jste chtěli být, Čím jste chtěli být, Čím jste chtěli být, Čím jste chtěli být, Čím jste chtěli být, 
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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

inzerce

KOSTRA VEL RYBY V NOCI VRŽE! 
OBROVSKÝ ÚSPĚCH MUZEJNÍ NOCI

Dívka ze str. 3

ště
Květuše Lahodná, žena 
továrníka Lahodného při 

klání nošení divného kvítí.

NOŠENÍ DIVNÉHO KVÍTÍ

BOUŘLIVÝ 
ROK 1919

Plejtvák myšok, 
ozdoba Národního 

muzea

Fronta u Muzea 
na muzejní noc

Čtenář 
reportér

www.unetickypivovar.cz

CZECH UKULELE FESTIVAL

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

U Pravdů, Žitná 15 
Bar No. 7, Na Struze 7 a dalších…

Sobota 27. a neděle 28. července
V Únětickém pivovaru uslyšíte umělce 
z Česka, Evropy i Ameriky. Hudebníci 
představí repertoár od klasiky přes 

jazz až po rock and roll. 
Více na www.ukulelefestival.cz.

ÚNĚTICKÉ POSVÍCENÍ
Sobota 17. srpna od 12 h
Nenechte si ujít Posvícení 

v Únětickém pivovaru. 
Těšte se na soutěže (o Nejlepší koláč, 

soutěž Silných paží…). 
V den Posvícení naražen Posvícenecký 

speciál. Vrcholem taneční zábava 
v pivovarské stodole.

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

JÁ, NADĚŽDA 
PLÍŠKOVÁ 
Do 18. 8. 2019
Výstava grafi čky a bás-
nířky Naděždy Plíškové, 
manželky Karla Nepraše 
a členky volného usku-
pení Křižovnická škola 
čistého humoru bez vtipu. 
Grafi ky, kresby a objekty 
od 60. do konce 80. let. 
Kurátorka M. Placáková.

MEDA: 
AMBASADORKA 
UMĚNÍ  
24. 6. - 30. 9. 2019
Speciální projekt věno-

vaný stým narozeninám 
Medy Mládkové. Ve Wa-
shingtonu DC., kde Mlád-
kovi prožili část svého 
života, vytvořili ze svého 
domu centrum středoev-
ropské kultury. Propoje-
ním umění, architektury 
a designu vznikl kom-
paktní celek, předchůdce 
Musea Kampa. Výstava 
představí práci a život 
Mládkových.

DALŠÍ PROGRAM 
26. 6. Komentovaná pro-
hlídka výstavy Meda Am-
basadorka umění s kurá-

torem P. Liškou, v 17 h. 
A moderovaná diskuze 
Ženy v umění, v 19 h
7. - 19. 7. Příměstský tá-
bor. Základna v Museu 
skla Portheimka, Štefáni-
kova 12. 
12. - 16. 8. Příměstský 
tábor. Základna tábora je 
v Museu Kampa, U Sovo-
vých mlýnů 503/2. Pro děti 
6 až 12 let. Rezervace: 
rezervace@museumkam-
pa.cz nebo na tel. č.: 732 
875 540, 734 315 351. 
Cena: 3 700 Kč celý týden, 
možné přihlášení i na jed-
notlivé dny: 800 Kč za den.

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz

Retrospektivní výstava připravená ve spolupráci s Kicken 
Gallery Berlin je zaměřena na širší kontext vzniku New-
tonových prací. Prostřednictvím uměleckých děl z jiných 
médií ukáže souvislosti s dobovou výtvarnou scénou 
a představí inspirační zdroje. Součástí výstavy bude i před-
stavení spolupráce Helmuta Newtona a českých fotografů 
Tona Stana a Gabiny Fárové. Kurátorka: Ina Schmidt-Run-
ke, ředitelka Kicken Gallery, Helena Musilová. 

29. 6. - 28. 10. 2019

HELMUT NEWTON: MÓDNÍ 
A INSCENOVANÁ FOTOGRAFIE
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Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
vyhlašuje

I. ročník ankety o nejlepšího zdravotníka roku.
Hlasujte pro své favority v uvedených kategoriích

SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019

SRDCE PRO OŠETŘOVATELE, SANITÁŘE 2019
Anketa probíhá od 4. března do 15. října 2019. Více informací a ANKETNÍ LÍSTEK KE STAŽENÍ 

najdete na www nmskb.cz. Kontakt: kuncova@nmskb.cz, mobil: +420 727 854 065

&Vítěz Poražený

ŠTĚPÁN 
RUSŇÁK
(soukromé 
projížďky 
na lodích)

 Havlova plo-
voucí lavička 
opravdu není 
dobrý nápad.

PETR 
STUCHLÍK
(volební praž-
ský lídr ANO)

Heslo „Petr Prahu 
fakt nakop-

ne“ nezbralo. 
Stuchlík hlásí 

konec v politice.

ŠTĚPÁN 

Redaktorka Monika Höppner 
zazářila v roli Sněhurky se svými 
malými divadelníky z HaFstudia 
v premiéře  Mobilní revue v Ma-
lostranské besedě dne 2. 6.
Společně s dětmi na prknech co 
znamenají svět hráli také senio-
ři z Poslední vlastenecké pod 
vedením ředitelky HaFu Hanky 
Francové. Byla to velká sláva. 

REDAKČNÍ SNĚHURKA 
MĚLA I S TRPASLÍKY 
SKVĚLOU PREMIÉRU  

MOBILNÍ REVUE
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

HAVEL 
STRIP BOAT?

Zábradlí zbourané 
jako Berlínská zeď?

VÁCLAV HAVEL, 
milovník vody 

(žertovná koláž)

Staré Město - Probourat pa-
mátkově chráněné zábradí 
ve jménu Václava Havla? 
Bohužel - to není vtip. 
Firma provozující vyjížďky lodí 
už získala klíčové povolení od 
magistrátního památkáře Jiřího 
Skalického. Pod probouraným 
zábradlím na Alšově nábřeží se 
má navrtat zeď a postavit scho-
diště. To má vést na pontón 
s lavičkou Václava Havla. U pon-
tónu pak bude přístaviště lodí 
soukromé fi rmy. Jediný orgán, 
který tomu může zabránit, je 
Rada magistrátu hl. m. Prahy.

Lavičky Václava Havla se 
staly obecně velmi lukrativní 
záležitostí. Tohle je ale zřej-
mě poprvé, kdy jde o zjevné 
zneužití jména prvního čes-
kého prezidenta a symbolu 
tzv. Sametovové revoluce 1989 
pro soukromé účely.
„Bereme to jako obohacení ve-
řejného prostoru a pražských 
nábřeží,“ říká ke svému návrhu 
ředitel společnosti Presidential 
Cruises Štěpán Rusňák, který 
s návrhem přišel.
Jen probourání zábradlí přitom 
stojí desítky milionů korun a za-

tím to vypadá tak, že by je měl 
platit magistrát - pokud se ne-
postaví proti stanovisku svého 
památkáře Skalického.
Pontón s lavičkou pod probou-
raným zábradlím má být otevřen 
k výročí revoluce 17. listopadu 
(kulatých 30 let). No, uvidíme, 
zda zvítězí láska a zábradlí nad 
prohnaností a šlapadlem.

Víte, že...
181 lidí utonulo v roce 2017 
v ČR. To je dvakrát víc, než 
v zemích, které mají moře.

HAVLOVA PLOVOUCÍ 
LAVIČKA? NO TO SNAD 

NEMYSLÍTE VÁŽNĚ!

LAVIČKA
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PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

RYTÍŘSKÁ 10 (V TRŽNICI)

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 1. mís-
tostarosta MČ Prahy 1:„Opravna obuvi v Rytířské je 
dlouholetou součástí kvalitních služeb v Praze 1 a pří-
kladem poctivého řemesla, které rádi podporujeme.“ 

Zahrála si v detektivním 
seriálu Vraždy v kruhu 
a mezi její zákazníky pa-
tří například Pavel Zed-
níček, Bára Basiková, 
umělci a personál ze Sta-
vovského divadla, oby-
vatelé z okolí i Češi žijící 
v dalekém zahraničí. 
Vyhlášená opravna 
obuvi Martina Pánka 
působí už téměř čtvrt 
století v Rytířské 10 
v prostoru bývalé Sta-
roměstské tržnice.
Úspěšně soutěží s tvr-
dou konkurencí, klesají-
cí kvalitou obuvi i s naší 
mizernou péčí o boty, 
a to dlouhodobě vysokou 

kvalitou práce i širokými 
službami.
„Opravujeme boty, ale 
také tašky, vyrábíme 
klíče, nabízíme opravy 
a prodej deštníků, čiště-
ní peří, výrobu razítek 
a drobný prodej věcí 
souvisejících s obuví: 
tkaniček, krémů, stélek 
nebo třeba lžic. Vytahu-
jeme boty a děláme i je-
jich drobné ortopedické 
úpravy,“ vyjmenovává 
Tomáš Rejhon, které-

ho zastihujeme v okénku 
sympatického stánku, 
kde pracuje už jedena-
dvacet let.
Opravna obuvi se 
stejně jako další pro-
vozovny ze Staro-
městské tržnice brzy 
odstěhuje. Naštěstí 
však jen za roh - do 
ulice 28. října. Jak 
to dopadne, se všich-
ni dozvíme na www.
opravnaobuvi.cz a na 
tel. č.: 776 724 096.

Tomáš Rejhon 
zde opravuje 
boty už 21 let

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@novomestskenoviny.eu

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

RYTÍŘSKÁ 10 (V TRŽNICI)
Zahrála si v detektivním 

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

RYTÍŘSKÁ 10 (V TRŽNICI)
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OPRAVA OBUVI A TAŠEK

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, místostarosta
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Masarykovo nádraží 
a okolí se mění k ne-
poznání. Vzniká jaké-
si město ve městě. 
U křížení ulic Havlíčkovy 
a Na Florenci má vznik-
nout nové náměstí, ulice 
Na Florenci se má pře-
měnit v městskou třídu 
se stromořadím a piazze-
tou. Rozšířené kolejiště 
nádraží bude zastřešeno 
platformou se zelení, kte-
rá umožní pěší propojení 
ulic Na Florenci, Hybern-
ské a Opletalovy. 
To ale není všechno! 
U bývalého depa, které 
se přemění na Muzeum 
železnice a elektrotechni-
ky, vznikne nová ulice. Na 
nyní nevyužívané odstav-
né ploše mezi kolejištěm, 

Hybernskou a magistrá-
lou bude vybudován nový 
blok s hotelem, obchody 
a restauracemi. Na celý 
prostor pak naváže nové 
náměstí u autobusového 
nádraží Florenc.
Součástí projektu je mo-
dernizace nádraží a trati 
Praha - Kladno s připo-
jením na Letiště Václava 
Havla. Už v roce 2024 by 
tak cesta odtud na letiště 
měla vlakem trvat jen 26 
minut. Projekt pro Penta 
Real Estate, České drá-
hy a Správu železniční 
a dopravní cesty připra-
vují architekti z londýn-
ského studia Zaha Hadid.
Podrobnosti  a bohatou vi-
zualici najdete zde: www.
masaryckaspojuje.cz 

Dominantou „města ve 
městě“ má být budova, 
přezdívaná „Harmonika“

Před krámkem

Co si o to myslíte vy? Pište na redakce@novomestskenoviny.eu

Nová ulice

Zdola

JAK BUDE VYPADAT OKOLÍ 
MASARYKOVA NÁDRAŽÍ
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SOCHAŘ PETR VÁŇA: MARIÁNSKÝ SLOUP 
STÁT BUDE, I KDYBY ČERT NA KOZE  JEZDIL

n to dokáže! Sochař 
Petr Váňa vlastníma 
rukama postavil Mari-
ánský sloup a navzdo-
ry úřadům ho staví na 
Staroměstské náměstí.  

Originál sloupu tam stál tak-
řka 300 let a chodily se k němu 
modlit procesí, než ho strhli 
vandalové.
Akademický sochař Petr Váňa 
na Mariánském sloupu pra-
coval zadarmo 22 let s dalšími 
kolegy z kamenické huti v Do-
břichovicích. Staroměstským 
novinám řekl: „Děláme to pro 
vás a s vámi. Obnovujeme Ma-
riánský sloup.“ 
Monument má mnoho přízniv-
ců, ale také řadu odpůrců, kteří 
se vymezují z důvodů, svědčí-
cích spíše o jejich neznalosti 
historie. Vše se též vleklo.

Na konci května se vydal Váňa 
se svými kameníky postavit 
sloup na Staroměstské náměstí 
na vlastní pěst. Všechna potřeb-
ná povolení měl. 
Vytrhali dlažbu a začali stavět 
tam, kde stál sloup do roku 1915. 
V dalším počínání mu zabránili 
strážníci. Váňa a jeho spolupra-
covníci ustoupili a dlažbu uved-
li do původního stavu. 
„Museli jsme začít stavbu, aby 
nevypršelo stavební povole-
ní. Se zásahem strážníků jsme 

počítali,“ řekl Váňa Novoměst-
ským novinám.
V době uzávěrky tohoto vydání 
vezl Petr Váňa kvádry na stavbu 
Mariánského sloupu do Prahy 
lodí od Mělníka. Před cestou 
jim požehnal kněz.
„Ano, jsme na cestě. Máme loď 
naloženou kvádry pro stavbu 
Mariánského sloupu. Míříme 
ke Karlovu mostu, tam zakotví-
me. Kvádry budou představeny 
veřejnosti,“ řekl NN Petr Váňa 
z paluby lodi.
Mariánský sloup by měl 
stát na Staroměstském ná-
městí do konce roku.

KDE JE MARIÁNSKÝ 
SLOUP PRÁVĚ TEĎ
● Sloup připravený pro 
nový Mariánský sloup 
na Staroměstském ná-
městí je nyní v zahra-
dách nemocnice pod 
Petřínem (od roku 2009). 
Na jeho vrcholku má 
stát socha Panny Marie 
Immaculaty. Ta je zatím 
ve výklenku vedle Týn-
ského chrámu...

O
Petr 
Váňa

JEJDA! ZAKÁZALI 
UŽ I PLASTOVÉ

KELÍMKY!

Praha - Už žádné plastové kelím-
ky na veřejných akcích v centru 
Prahy! Pití jen do vratného nádobí 
(tedy proti záloze). Místo tácků jen 
rozložitelné materiály (bambus). 
Radnice Prahy 1 tím prý chce chrá-
nit oceány a velryby v nich.

Nové zprávy 
Nové Město

Tohle 
už ne!

Praha - Letošní květen byl v Kle-
mentinu nejchladnější od roku 
1991. Průměrná teplota letošního 
května dosáhla 13,8 stupně Cel-
sia, což znamená, že bylo i chlad-
něji než loni v dubnu.

LETOS V KVĚTNU 
BYLA KOSA

Tady je hlavní 
teploměr

MARIÁNSKÁ HUŤ

Víte, že...
Petr Váňa je autorem krásné 

repliky sousoší Géniů nad 
vchodem Národního muzea.

Víte, že...
Nejhlubší je Vltava (celý tok) pod 
Vyšehradskou skálou. Prý je tam 

hloubka 10 metrů (jenom?)

Petr Váňa 
nakládá 
kvádry 
na loď

Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Příprava volebního korteše(2/3)

Pokra-
čování 
příště

Profesor Haťapa přináší slovník nadávek...
Vyznání lásky kuchtě nic nestojí 

a člověk se leccost dozví...
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SOCHAŘ PETR VÁŇA: MARIÁNSKÝ SLOUP 
STÁT BUDE, I KDYBY ČERT NA KOZE  JEZDIL

MARIÁNSKÁ HUŤ

Sochaři na Staroměstském 
náměstí jako včeličky

Jenže pak 
přišla policie

Dav vandalů, popletený 
revoluční náladou, pivem 

a kořalkou strhl Mariánský 
sloup 3. listopadu 

roku 1918. 

PODPORUJEME MARIÁNSKÝ SLOUP

Mariánský sloup stál na tomto 
místě od roku 1652. Je symbolem 
soudržnosti Pražanů při ničení 
města Švédy.

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

OBJEDNÁVKY A DOTAZY
Telefon: 222 075 120
E - mail: poliklinika@narodni.cz

OBJEDNÁVKY A DOTAZY
Telefon: 222 075 120
E - mail: poliklinika@narodni.cz

UŽ SE TĚŠÍTE 
NA DOVOLENOU? 

NAŠE SLUŽBY: Praktičtí lékaři, interní medicína, neurologie, obezitologie, gynekologie, 
psychologie, neurochirurgie, pneumologie, ortopedie, stomatologie, infekční lékařství, 
andrologie, ORL, rehabilitace. Odběry krve a rychlé testy, očkování.

Národní 9, 110 00 Praha 1 ● www.poliklinikanarodni.cz

Tak si ji nenechte zkazit! Přijďte se nechat 
vyšetřit, poradit se o zdravotních rizicích, 
obsahu své cestovní lékárničky a očkování. 
Provádíme rychlé testy, díky nimž můžete 
mít jistotu, že odjíždíte zcela zdrávi.

MUDr. 
Martin Jan Stránský
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KampaNula
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Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 
Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

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.
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UČENÁ TOULKA CHRÁMEM SV. VÍTA: 
NEČEKANÝ OBJEV VZÁCNÉHO OBRAZU 

Chrám 
sv. Víta

V chrámuÚčastníci Toulky

Naše akce 
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

POŘÁDÁME

● Pátek 14. 6., 21.21 h 
Večerní Toulka Pet-
řínem s ornitologem 
Jaroslavem Cepá-
kem ROJENÍ ROHÁ-
ČŮ. Sraz u pomníku 
K. H. Máchy.
● Sobota 15. 6.
(KampaNula + TURAS) 
Výlet do Rožmitálu 
pod Petřínem. SLAV-
NOSTI KRÁLOVNY 
JOHANKY. Info: Lída 
Růžičková, 724 346 460. 
Doprava a ubytování 
individuálně.
● Čtvrtek 20. 6.,18 h 
PROSTŘENÝ STŮL.
Benefi ce pro slabozra-
ké na Malostranském 
náměstí.

DOPORUČUJEME

● Středa 26. 6. 17 h
BUDOUCNOST 
PETŘÍNA - VEŘEJNÉ 

SETKÁNÍ II. Refl ektář 
restaurace Petřínské 
terasy. Petr Hejma
● Sobota 29. 6.,13.30 h 
SLAVNOSTNÍ 
ZNOVUOTEVŘENÍ 
SÁLU VŠEBARÁČ-
NICKÉ RYCHTY. 
Pořádá a na pozvánky 
zve Veleobec sdruže-
ných obcí baráčníků.
● ZÁŘÍ 
● Toulka kostelem sv. 
Havla: historie, zvonění. 
● Toulka Studánka 
v Lysolajském údolí. 
Dr. Julius Hůlek.
● Toulka Věží chrámu 
sv. Víta. Háta Hlavatá
● Úterý 10. 9. 
Prostřený stůl na Bet-
lémském nám. v rámci 
Betlémské kulturní noci
● Čtvrtek 12. 9. 
Spolkový den na Kampě 
(Praha 1 - Petr Burgr)
● Sobota 21. 9. 
XI. Malostranské 
vinobraní na Kampě

dyž nás v Kampa-
Nule napadlo, že 
bychom mohli udě-

lat Toulku v katedrále sv. 
Víta, bylo nám jasné, že 
máme dva problémy.
Do samotné katedrály 
se nedají koupit lístky. 
Vstupenky se prodávají 
pouze na okruhy Hra-
du - malý a velký, což by 
bylo pro nás zbytečné 
a navíc drahé. Nakonec 
jsme si s tím poradili. 
Druhým problémem by-

lo, že bude velký zájem. 
Do katedrály ale je možno 
pustit pouze skupinu 25 
lidí s průvodcem. Řekli 
jsme tedy, že uděláme dva 
termíny této Toulky s tím, 
že kdo se dříve přihlásí, 
ten vyhraje. 
Již za jeden den byly oba 
termíny zaplněné, a tedy 
v květnu se obě Toulky 
uskutečnily.
Průvodcem po katedrá-
le byl spisovatel Richard 
Händl. Co ke katedrále 
dodat? Na každého musí 
zapůsobit ten monumen-
tální prostor, kde se v 11. 
století odehrávaly nejdů-
ležitější události našeho 

národa. O jednotlivých 
uměleckých dílech v ka-
tedrále se psát nedá, to 
by velmi přesáhlo rozměr 
tohoto článečku. Ostatně, 
čtenáři jistě vědí sami, co 
se v katedrále nachází. 
Pro většinu účastní-
ků však bylo překva-
pením, že v katedrále 
visí obraz světozná-
mého italského malí-
ře Caravaggia. 
Ten obraz (Ukládaní 
Krista do hrobu) byl pů-
vodně v Jiřském klášteře 
a odborníci teprve v ne-
dávné době potvrdili, že 
to je skutečně Caravagio.                             
                                       RH

RICHARD 
HÄNDL
spisovatel,
historik

K

Ludmila Růžičková tel.: 724 346 460  
e-mail: LudmilaR@seznam.cz ● KampaNula děkuje

PROSTŘENÝ STUL
POZVÁNÍ KE STOLU - VÝZVA KAMPANULY

k podpoře benefi ční akce s názvem

VIII. PROSTŘENÝ STŮL pro Konzervatoř Jana Deyla, 
Střední školu pro zrakově postižené a Nadaci Artevide

čtvrtek 20. června 18 - 22 h

NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ
OSLOVENI: Vinotéka U hada, Cafe de Paris, Napa bar&galerie, Bar U klíčů, Restaurace El Centro, 
Kafírna a Vokýnko Romana Vopičky, Pivnice pod Petřínem, Nicolas Bar, Roesler craft beer &cake, Hos-
pody U kocoura, U hrocha, U černého vola, Vinotéka U staré studny, Ryby, drůbež, zvěřina – Mašek 
a Zemanová, Vacek Bio-Market, Masný krám, Local Míšeňská, Cafe Míšeňská 3, Kavárna Čas, Kafíčko, 
Deli Maltéze, Restaurace Profesní dům, Restaurace Malostranská beseda, Galerie Peron, Dvůr Umění, 
Music club M4, Hradčanské včely, Kavárna Mlýnská, Blue Light Bar, Joes bar, Restaurace Baráčnická 
rychta, Klub Šatlava, Spolek Kocour Tobě, Cafe Botega-Mandl, John Lennon Pub, Pizza Casanova, 
Kočár z Vídně, Cafe Royalpost, Plný pekáč, Cafe Vescovi & Dobroty, Cantina a Carmelita, Luka Lu, 
Dobrá trafi ka a kavárna, Natureza, Kamparium, A studio Rubín, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy 
Mládkových, Zlatá Praha, TURAS, TAK, Muzikanti z Kampy, Baráčníci, KC Kampa, SOPMSH, Atelier 
Pavla a Olga, Litografi cká dílna Říční, Nemocnice Pod Petřínem, Ordinace praktických a zubních lékařů, 
AMU, Klub Malostranská beseda, KINO 64 U HRADEB, Klub Za starou Prahu, Výtvarníci Karlova mostu, 
KPGM, Antikvariát Pražský Almanach, Maltézská pomoc, Vojanovy sady s.r.o, Městská policie Praha 1, 

Sbor dobrovolných hasičů P1, Malostranské noviny, OÚ MČ Praha 1....

Miroslav Rojík, Deylova konzervatoř a střední 
škola – jazzová sekce pod vedením pana Čer-
máka, SBOR BRUNCVÍK... Muzikanti z Kampy 

BĚHEM PODVEČERA BUDOU U STOLU KONCERTOVATI 

Vážení podporovatelé, hlaste prosím čím hodláte pomoci – jídla, nápoje atd…

+ Prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí Nadace ARTEVIDE

PROSTŘENÝ ST
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Minulé číslo 
Novoměstských novin

www.
novomestskenoviny.eu

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

KDE PARKUJÍ PIVOBUSY, NEŽ VYJEDOU
Vážená redakce,
vozíme balíky na poštu 
v Hybernské - jako už jen 
jedni z mála, protože poš-
ta všechno zdražila.
Ale proč vám píšu. Hned 
vedle vchodu do pošty, 
kam se dávají balíky (jako 
by zezadu vedle vlakových 

kolejí Masarykova nábře-
ží), je parkovišťátko a na 
něm často parkují šlapací 
pivobusy. Proč je odtud 
nevyženou, když každého 
štve řvaní opilých turistů?

 Jana Kočová
Redakce: Váš podnět pře-
dáváme na radnici.

Šlapací pivo-
busy, z nichž 
pak řvou opilí 
turisté, patr-
kují na novém 
městě vedle 
pošty 
v Hyberské.

VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO 
NOVIN VYROBÍME ZDARMA 

Pro více podrobností volejte 
Monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail: 
redakce@novomestskenoviny.euredakce@novomestskenoviny.euredakce@novomestskenoviny.eu

Pro více podrobností
Monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail: 
redakce@novomestskenoviny.eu

PETR BURGR 
Radní Prahy 1 pro kulturu, 
sport, občanskou společ-
nost, spolky a Středisko 
sociálních služeb. Je čle-
nem spolku KampaNula 
a SOPMSH.

HEMŽENÍ SKAUTŮ U ZLATÉHO ROHU
Petr Burgr, 
jeho glosa

Minule jsme si slí-
bili, že napíšu něco 
pozitivního o okolí 
Staroměstského ná-
městí. Pro tentokrát 
přehlédneme davy tu-
ristů, nebo nevhodně 
zaparkované koloběž-
ky. 
Ani si nebudeme všímat 
nevkusných produkcí, 
co se už přestaly tvářit, 
že jsou umělecké a rad-
ši se zaměříme na dům 
U Zlatého rohu, ten 

stojí mezi Malým a Staro-
městským náměstím. 
Nebudete tomu věřit, ale 
v tomto domě není hotel, 
ani se tam nenachází lu-
xusní restaurace, jak by 
každý, vzhledem k mís-
tu, kde se dům stojí, před-
pokládal. 
Celý dům je obsazen 
skauty. Ano, uprostřed 
historické Prahy, 30 me-
trů od orloje vstoupí-
te jako do jiného světa. 
Komu je přes 40 a získává  
pocity seniorského věku, 
posedět si v klasickém 
stanu s podsadou není nic 
neobvyklého. Za ceny, co 
jsou, i pro nás normální, 

dostanete běžné občerst-
vení. Po celém domě to 
hučí jako na skautském 
táboře při dopoledním 
programu, nebo chcete-

-li, jak to k mládí patří. 
Musím přiznat, že jsem 
měl zprvu pochybnos-
ti, zda je to pravé místo 
pro činnost Skautského 
institutu, pod tímto ná-
zvem je vše provozová-
no. Měl jsem pocit, že by 
se ke skautské činnosti 
lépe hodil dům s přileh-
lou zahradou. Musím 
přiznat, že jsem se mý-
lil. Právě umístění 
Skautského institutu 
zde, uprostřed dravé 
komerce, je cestou 
jak zachovat pestrost 
života i v této části 
Prahy.

Červen 2019 Fo
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Vnitřek

U zlatého 
rohu

po celkové rekonstrukci.

• Kadeřnictví dámské, 
pánské i dětské

• Manikúra a pedikúra

• Relaxační masáže
• Kosmetika

Kvalitní služby za rozumnou cenu.

Opět otevřeno

Rezervace na tel.: 732 914 194 
nebo na našem webu: www.studio-ujezd.cz

Adresa: Vítězná 12, Praha 1

Těšíme se na Vás.

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 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

Na konci května sku-
pina okolo sochaře 
Petra Váni vytrhala 
dlažební kostky na 
Staroměstském ná-
městí přesně na mís-
tě, kde stával Marián-
ský sloup. 
Vzniklo tak provizorní 
staveniště a Praze 1 je 
ke cti, že byl nepovole-
ný zábor promptně od-
straněn. Společnost pro 
obnovu Mariánského 
sloupu se ale nevzdává 
a za měsíc hodlá sloup na 
náměstí „vrátit“. Co na 
tom, že nejsme nábožen-
ská katolická země a že 
národ dříve ani nyní po 
podobném aktu nevolal 
a nevolá? 
Národ naopak sloup jako 
domnělý symbol habs-
burské monarchie v roce 
1918 strhnul. No, národ  -
- „Žižkovskej Pepík" 
anarchista Franta Sauer 
s pomocí žižkovských 

hasičů a dalších kumpá-
nů sloup zbořil, protože 
měl pocit, že revoluce 
„ztrácí grády“. A tak jinej 
„Pepík“ přitáhl o sto let 
později ku Praze a hod-
lá nám tu vnutit repliku 
sloupu… 
Nechci na Staromáku 
sloup a nechci zpátky 
ani Stalina na Letné. 
Nestavím tyto dva „pa-
mátníky“ do stejné ro-
viny, ale nechci žádný 
symbol sváru a Staro-
mák by si rozhodně spí-
še zasloužil důstojnější 
připomenutí popravy 27 

českých pánů. Na to ale 
kupodivu žádná společ-
nost nevznikla. Zato se 
Společností pro obnovu 
Mariánského sloupu po-
depsal magistrát jakési 
memorandum a údajně 
má stavební povolení, 
takže nad tím nelze jen 
tak mávnout rukou jako 
nad nějakou nábožen-
skou recesí. 
Vždy jsem říkala, že 
pokud sloup na Staro-
městském náměstí, tak 
na Týnský chrám zpátky 
kalich. Nikdo už nevrá-
tí do Týnského chrámu 
ostatky Jana Rokycany 
či srdce Jiřího z Podě-
brad, ani panovníkovu 
sochu s nápisem Veritas 
vincit“ („Pravda vítězí“). 
O pravdu tu totiž nejde… 
Takže... Jak to asi 
celé asi nakonec do-
padne, tipnete si?

Mariánský 
sloup

Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

PROČ NE MARIÁNSKÝ SLOUP
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestské.eu, nebo tel.: 777 556 578
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K

Kulturní nást ěnka    
ČERVEN - ČERVENEC

Jaroslava
Kretschmerová, 

herečka

Martin
Stránský,

lékař

Jiří 
Lábus,
herec

Dětem - 17. a 18. 6. v 17 h - ETIKETA 
ANEB FAJN VĚDĚT - Divadlo Na Fidlo-
vačce - Muzikál předkládá 12 pravidel sluš-
ného chování. Hrají děti ZŠ Vratislavova. 
Autoři: E. Kleinová, R. Štolba, R. Mašata. 

Výstava - Do 19. 6. - MARTINA CHME-
LOVÁ - TAJEMNOSTI - Kinokavárna 
Lucerna, pasáž Lucerna, 1. patro - Výsta-
va  fotografi í portrétů  inspirovaných starou 
Prahou a cestami z latinské Ameriky. 

Akce - 20. 6. od 18 do 22 h - PROS-
TŘENÝ STŮL - Malostranské nám. 
- Charitativní akce pro Nadaci Artevide 
a Deylovu konzervatoř. Hudba, výstava 
nevidomých malířů a dobroty na stole… 

Výstava - Dlouhodobě - MUZEUM 
KARLA ZEMANA - Saská 3 - Muze-
um mapuje Zemanovu tvorbu od prvních 
animací až po poslední tvůrčí období. 
Více: www.muzeumkarlazemana.cz

Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE 
KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mos-
tu, Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, 
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

Kniha - tip - MARTIN JAN STRÁN-
SKÝ: DENÍK DOKTORA Z MRNIC 
- Černým humorem špikovaná sonda do 
českého venkova. Slovy Doktora z Mrnic: 
Všechno se nám vrátí. Svět je bumerang.

ZŠ 
Vratislavova

Kniha

Zpěváci propagují na Rádiu Junior 
premiéru muzikálu

Premiéra Etikety 
na Fidlovačce
Přes 200 dětí ze ZŠ Vratislavova 
17. a 18. 6. od 17 h bude mít 
premiéru muzikálu Etiketa 
aneb Fajn vědět v Divadle 
na Fidlovačce. Kus připravili 
E. Kleinová, R. Štolba, 
R. Mašata a učitelé Vratislavky.

MÍSTNÍ UMĚLCI
5 otázek, odpovídá Martina Chmelová, fotografka, malířka, 

výtvarnice, cestovatelka, modelka - hlavně autoportrétů
Martino, jakým umě-
leckým disciplínám 
se věnujete? 
Fotografuji portréty, akty 
jiným pohledem se svět-
lem a stínem, jakýsi še-
rosvit. Černobíle, maluji 
také akvarel a suchý pas-
tel, nejvíce krajiny hlav-
ně v plenéru. Aranžuji 
a maluji kulisy pro focení 
portrétů aktů…

Kde berete inspiraci?
Fotím zajímavé lidi, pře-
devším ženy, které po-
tkám, někdy to je jako 
zrcadlo. Inspiruje mě Art 
deco, sochy, stará Praha, 
jiné kultury, především 
Střední a Jižní Ameriky, 
kde jsem před dvěma lety 
cestovala…

V Kinokavárně Lu-
cerna máte do 19. 6. 
výstavu s názvem Ta-
jemnosti. Co všechno 
tam můžeme vidět?
Portréty žen ze světa. Ori-
ginální fotografi e trans-
formované na lepence či 

sololitové desce potažené 
plátnem, velké formáty 
a oválného tvaru. Doz-
dobené pak malbou in-
spirované starou Prahou, 
Střední Amerikou a Art-
decem. Pohledy žen z vý-
stavy jsou jaksi zasněné 
a říkají: ,,Žiji teď a tady 
a je mi krásně… Sním.“

A co další výstavy?
Plánuji výstavu do USA 
a v nejbližší době v Di-

vadle v Českém Krum-
lově. Všechny informace 
o dalších výstavách jsou 
na mém facebookovém 
profilu www.facebook.
com/martina.chmelova.

Co Vás v životě nejvíc 
obohacuje?
Příroda, umění, hudba, 
tanec a divadlo, architek-
tura, fotografi cké scény, 
tvořiví lidé a hlavně krása, 
co je v člověku samotném.
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Martina 
Chmelová

MÍSTNÍ UMĚLCI

Křest knihy 
doktora Stránského
Martin Jan Stránský, 
ředitel Polikliniky na Ná-
rodní, neurolog a také 
spisovatel, křtil 12. 6. 
v Kolkovně svou knihu 
s názvem Deník doktora
z Mrnic. Přečtěte si čer-
ným humorem špikovanou 
a hluboce prožitou sondu 
do českého venkova.

Staňte se 
mecenášem ND

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

Mobilní revue 
se povedla v Besedě 
Zážitek připravili divákům 
divadelníci z HaFstudia. 
V Malostranské besedě 2. 6. 
senioři z Poslední vlaste-
necké spolu s dětmi - di-

vadelníky HaFstudia ode-
hráli premiéru představení 
Mobilní revue z pera Vlasty 
Třešňáka. Hanka Fran-
cová, ředitelka HaFstudia, 
doprovázela na klavír. 

Paměť národa 
hraje divadlo 

Od září spouští Paměť 
národa divadelní krouž-
ky pro děti od 10 do 18 let. 
Děti budou divadelními 
prostředky vyprávět pří-
běhy a události 20. století 
skrze autentická svědectví. 
Přihlásit děti můžete už 
nyní. Dotazy na zuzana.
burdova@postbellum.cz

O impotenci 
v Ypsilonce

Představení Hlava Medú-
zy si nenechte ujít ve Stu-
diu Ypsilon ve Spálené 25. 
6. od 19.30 hodin. Hrají: 
Jiří Lábus, Jaroslava
Kretschmerová a dal-
ší... www.ypsilonka.cz
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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[ [

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[ [Božena Němcová: Babička (47.)

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Babička nezměnila na so-
bě ani té nejmenší lemov-
ky a vždy říkala:
 „Pánbůh by mne, sta-
rou ženu, trestat mu-
sel, kdybych se chtěla 
chytat světa. Pro mne 

takové novoty nejsou, 
starý můj rozum by 
se do toho nehodil." 
Zůstalo tedy při starém. 
Brzy se v domě řídilo 
všecko dle babiččina slo-
va, každý ji jmenoval „ba-
bičko", a co babička řekla 
a udělala, bylo dobře. 

(konec I. kapitoly)

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Babička se nechce převléknout

Pokračování příště

inzerce

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, jak se jmenuje 
tato budova na Novém  Městě, 
kterou mnozí považují za 
ohyzdnou? Nápověda: Múzy 
tu prý mají slet.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Tyto velmi veřejné záchodky 
jsou přímo proti vchodu do Hlavní-
ho nádraží. Správně: Jan Kučera
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Slavné místní ženy

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

Děkujeme 
za laskavou 

podporu 
radnímu 

Petru 
Burgrovi

Kulatý víceboj – sportovní 
a zábavné hry ● 24. 6. v 10 hod. 
na hřišti Na Františku – věcné ceny 
nejen pro vítěze, drobné dárky pro 
všechny, občerstvení zajištěno

● NOVÉ HRADY 
● DOBRÁ VODA
Přihlášky v infocentru 
ÚMČ Vodičkova 18 
od 7. května

● 17. června

● ŠUMAVA
Přihlášky na tuto akci 
osobně v infocentru 
ÚMČ Vodičkova 18 
od 5. června

● 9. července

● RÁJEC - JESTŘEBÍ
● ZÁMEK A BLANSKO
Přihlášky v infocentru 
ÚMČ Vodičkova 18 
od 17. června

● 10. července

Další výlety: 20. 8. Bečov nad Teplou a Mari-
ánské Lázně ● 27. 8. Adršpašské skály a Trutnov 
● Více informací o pravidlech přihlašování v info-
centru ÚMČ Vodičkova 18

VÍCE INFORMACÍ 
o akcích a přihlašování 
Karolína Schwarzová 

tel.: 725 397 934, 
Tereza Nosková 
tel.: 607 048 183

Jsme tu pro vás!

Vycházka: Palácové zahrady 
pod Pražským hradem z cyklu 
Krásné toulky paní Krásné 
● 25. 6. ve 14 hod. – přihlášky 
u K. Schwarzové a T. Noskové 
od 10. 6. do 14. 6. a od 24. 6. do 25. 6.
Posilovna v Tělocvičně Žitná ● 
Rozšíření nabídky cvičení (posilovací 
věž, rotoped, běhací/chodicí pás) – in-
formace a rezervace u M. Němcové, tel. 
601 188 315

Nabízíme pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionář ● Jsme tu pro vás!

AKCE www.socialnisluzby-praha1.cz

Tanečnice, choreografka
Zora Šemberová

Do dějin baletu se zapsala 
jako první Julie Prokofje-
vova baletu Romeo a Ju-
lie. V Národním divadle 
působila od roku 1943 do 
roku 1959. Vychovala řadu 
osobností českého bale-
tu (Jiřího Kyliána, Pavla 

Šmoka, Ladislava Fialku 
či Vlastimila Harapese). 
V roce 1968 emigrovala. 
Vyučovala v Kambodži 
a pak se usadila natrvalo 
v Austrálii, kde vedla pan-
tomimický soubor. Ze-
mřela ve věku 99 let.

Zora 
Šemberová 
roku 2010

Sergej
Prokofjev,
skladatel1913 - 2012

Vlastimil 
Harapes, 

žák
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Mazlíčci 
Nového Města

Příští číslo vyjde
15. července

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu
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Veronika Jeřábková
Bankovní specialistka

„Protože se z nich vždy 
dozvím o něco víc!“

Posílejte: redakce@
novomestskenoviny.eu

NA RADNICI PŘED VELKOU SCHŮZÍ: „Proč jsou páni radní 
tak nalehko?" „To proto, že vědí, že tady bude brzy horko."

Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní kavárna, 
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. Restaurace Ferdi-
nanda, Opletalova 24. Friends Coff ee House, Palackého 
7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Rotax, Revoluční 22. 
Antik Prague Art - Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, 
Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle.  Café Therapy, Školská 
30. Včelařská prodejna, Včelpo, Křemencova 177/8. EUC 
Klinika Praha Můstek, 28. října 5, Praha 1. Restaurace 
Trilobit, Palackého 15. HaFstudio, Ostrovní 16. Antikva-
riát Aurora, Spálená 53. Poliklinika Národní, Národní 9, 
III. patro. Perníčkův sen, Haštalská 21. Vinotéka Bacco, 
Bělehradská 28. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. 
Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržistě 11. Hostinec 
U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Camel Active, Na Perštýně 
17. Café AdAstra, Podskalská 8. Prague Old School Bar-
bershop, Pánské holičství v pasáži U Nováků, Vodičkova 28.

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.

27

Tak se mi zdá, že to ti 
holubi se svou přátel-
skou povahou nějak 
přehánějí. Foceno 
na Žofíně. Poslal: 

Roman Šantúr, pejskař

HOLUB NA HLAVĚ

15. července15. července15. července15. července
Modré okénko

získává...
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Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

JAN WOLF
bojuje za mariánský sloup

Díky němu 
jsou pro stavbu 
Mariánského 
sloupu potřebné 
doklady (s. 6 - 7)

Tip: Čtenáři NN

Volejte Monice, tel.: 777 556 578. 
Noviny k vyzvednutí v Info centru, 

Radnická 8, Brno - střed

Seženete i v Brně


