
INZERCE

●SMĚLE NAPLÁNOVANÁ HALUCINACE 
V DIVADLE RADKA BRZOBOHATÉHO●

®
NOVOMESTSKE

NOVINY
Rodinný obrázkový 
měsíčník.  Vychází

vždy 15. dne v měsíci

Tyto nezávislé noviny vycházejí v nákladu 10 tisíc výtisků

„Noviny, které si píší 
čtenáři sami.“
Leden 2015 / roč. II

Václavské náměstí  ● Petrská čtvrť  ● Vojtěšská čtvrť ● Náměstí Republiky

NEJLEPŠÍ 

VE V
AŠÍ Č

TVRTI

Novoměstské 
servírky

ANIČKA
Paní Anička z restaurace 

U Bubeníčků, Myslíkova 258/8, 
roztáčí báječnou Plzeň 

za 38 Kč.  

NA STOP Ě

KAPITÁN KORDA
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Radek Brzobohatý, 
herec, zakladatel 
oblíbeného divadla

NOVÁ FAKTA

Bulvárně historická toulka 
Úterý 20. ledna, 17 h 

Přednáší Richard Händel. 
Trick bar, Malostranská beseda

NEVĚRY 
MOCNÝCH

Bulvárně historická toulka 
Úterý 20. ledna, 17 h

Nenechte si ujít
KOMIKSOVÉ 
PŘÍBĚHY

str. 4

str. 7

NOVÁ 
RUBRIKA

DĚTI KRESLÍ 
PRAHU, COŽ 
JE BÁJEČNÉ

NOVÁ 
RUBRIKA

KŘÍŽOVKA 
O CENY str. 10

NOVÁ 
RUBRIKA

DOVNITŘ VEN

Štastná 
to žena!

ZLODĚJ - JEPTIŠKA 
KONEČNĚ DOPADEN

NOVINY

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

Tel.: 777 556 578  www.novomestskenoviny.eu   
 e-mail: redakce@novomestskenoviny.eu  

Dobrovolná platba 30 Kč za tyto noviny: Pošli sms 
ve tvaru SN 30 na tel. č. 902 11 30. Děkujeme.*

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 STRANA 5

viz str. 4

Nabízíme širokou škálu značkových 
psacích potřeb nejen pro náročné 

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

Více info na str. 12
Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

14o RUBÍN SPECIÁL 
12o WEISSBIER • 12o STAROVALAŠSKÁ

Adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

Stylová pivnice 
v srdci Prahy

Tel.: +420 576 501 131 www.valasska-pivnice.cz

UBYTOVÁNÍ V PRAZE www.hotel-praha-zlate-jablko.cz

AKCE ledna 
STAROČESKÁ HORKÁ MEDOVINA 0,1 l 

za 30 Kč 
Výjimečná piva za jedinečnou cenu 29 Kč!Úterý 20. ledna, 17 h

Přednáší Richard Händel. 
MOCNÝCH

str. 
6-7

Zápisník 
agenta 001
tajně na radnici 
s povolením psát

str. 5

NOVÁ 
RUBRIKA



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
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inzerce

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Vilolettu, znám 
ji ze seriálu, 

krásně zpívá. 
A pak mé 

kamarády.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice
„Mladého 
Voskovce 

s Werichem, šli 
bychom na pivo 

ke Flekům.”

Anketa Novoměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

„Mika Waltariho, 
Jana Petránka, 

Davida Bowieho 
a Sade. Všechny 

je mám rád.” 

Číslo měsíce

40
Každé číslo Novo-
městských novin 
si podle průzkumů 
přečte 40 tis. čtenářů.

Nové Město - Deset ti-
síc výtisků, většina do
poštovních schránek. 
Takřka třicet odběrních 
míst (kavárny, knihov-
ny, hospůdky, vinárny 
a další). To už zanechá 
nějakou stopu. 
Podle posledního prů-
zkumu mediální agen-
tury S.K.A.U.T. čte No-
vomětské noviny přes 
40 tisíc čtenářů měsíč-
ně. Děkujeme! 

Vaše Novoměstské noviny: 
Úžasný nárůst. Děkujeme!

Národní - Ze Slovan-
ského ostrova ke Střelá-
ku a zpátky, to celé 2 x.
Hlavní trať 68. ročníku 
memoriálu Alfreda Ni-
kodéma dlouhou 750 m 
dne 26. 12. nejrychleji 
uplavala mistryně repu-
bliky Lenka Štěrbová. 

Závody otužilců 
vyhrála žena

Nové zprávy 
z Nového Města
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   Úvodník   Úvodník
Nové rubriky 

do nového roku
Koho byste chtěli 

potkat v roce v 2015?

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Životní lásku 
pochopitelně. 
Ale tu je hezké 

potkat v jakém-
koliv roce.”

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„E. T. mimo-
zemšťana nebo 

samu sebe 
s pevnou vůlí.” 

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Lidi, kteří za 
to budou stát. 
To jsem teda 
zvědavý…“

1°C
LEDEN

Když zamrzne Vltava, 
urodí se hodně chmele.

Počasí 

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Nejlepší noviny ve vaší čtvrti (a okolí)

Farmářské trhy z náplavky jinam

Rašínovo nábřeží - Po-
pulární farmářské trhy 
na náplavce u Rašínova 
nábřeží (nedaleko Želez-
ničního mostu) mají být 
natrvalo přesunuty až za 
Železniční most pod Vy-
šehrad. Jejich přemístění 

plánuje nové vedení ma-
gistrátu. V praxi to bu-
de znamenat snížení poč-
tu stánků z 90 na 58.
Jde sice jen o 300 met-
rů proti proudu Vltavy, 
ale není sporu o tom, že 
se výrazně sníží návštěv-

nost trhů, mimo jiné je to 
o jednu tramvajovou zá-
stavku dál od metra. 
Důvod přesunu  je ten, že
magistrát chce mít ná-
plavku volnou pro své 
akce (závody lodí Primá-
torky atd.). 

Stánků i zboží má být o třetinu méně

Recept dle 
Dobromily

Jiný puding 
s hrachem

Utři 4 loty másla, ostrouhej
4 žemličky, namoč ve  sme-
taně, nalouskej kilo hrachu 
a dej k tomu máslo...

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

ZÁŘÍ               ŘÍJEN         LISTOPAD     PROSINEC 

10 
tisíc  

20 
tisíc  

30 
tisíc  

40 
tisíc  

50 
tisíc  

LEDEN 
Křivka čtenosti a obliby Novoměstských novin nezadržitelně 
roste. Nárůst, který nemá obdoby. Zdroj: Agentura S.K.A.U.T.

PŘEDPOKLÁDANÝ 
VÝVOJ

VÁNOCE

DĚTI 
DO ŠKOLY

Vítězka 
Lenka 
Štěrbová

Jejda, to nám 
neřekli: Radnice 
Prahy 1 masově 

propouští
V prvním pololetí roku 
2015 se počet zaměst-
nanců radnice Prahy 1
sníží ze současných 350
na 299. Dohodla se na 
tom nová koalice TOP 09,
ČSSD a ODS. Viz str.4

Knihkupectví Aurora, 
Spálená 53, 110 00 Praha 1

tel.: 222 362 756, 720 498 270
e-mail: knihkupectvi@eaurora.cz

KNIHKUPECTVÍ 
A ANTIKVARIÁT

Široká nabídka knih, gramodesek, 
pohledů i plakátu přímo 

v centru Prahy.
Neváhejte a navštivte nás!  

Spálená 53

Výkup knih probíhá každý všední den.

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

•Rucní výroba kronik dle prání zákazníka

Rodinná firma s tradicí!

Dále nabízíme:
Desky na diplomy 
Desky na jídelní lístky Tel.: 602 734 119

E-shop: 
www.epapirnictvi.euDesky na diplomy 

P říchod nového roku 
jsme využili k tomu, 

abychom vaše oblíbené 
noviny osvěžili o nové, vět-
šinou žertovné a zábavné 
rubriky. Dokončujeme je, 
zatímco za okny ještě do-
znívají novoroční ohňo-
stroje.
Pro děti jsme vytvořili 
rubriku Zázrak dětské 
kresby (str. 4), do které 
mohou posílat své obrázky 
Prahy. Pak je tu komiks 
(tzv. strip, str. 7) jako hold 
sto let starým Humoristic-
kým listům. Dále křížovka 
(švédská) o ceny (str. 10).  
Zajímavá bude rubrika Zá-
pisník agenta 001 (str. 5),
který se tak jmenuje, pro-
tože nám tajně píše z rad-
nice městské části 001 - to 
bude mela! 
Jedeme dál - vesele o váž-
ných věcech. Hodně štěstí. 

Ondřej Höppner, 
šéfredaktor
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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
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Dívka ze str. 3

ště
Anča Míková, průkopnice 

účesů afro na Novém 
Městě. Dodnes se tu tam

či onde bubnuje.

Bouřlivý 
rok 1915

KUDRNATÁ ANČA

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

257 531 839
www.letajiciakademie.cz

Najdete nás také na facebooku 

Přihlaste své ratolesti 
do Létající akademie!

Létající akademie - zábavné 
vzdělávání s akademiky o historii,     
jazyku, literatuře, umění i fotografi i.
Dětem ve věku 8 až 12 let ukážeme, že 
věda není nuda. 
Jarní semestr začíná 5. února a končí         
6. května 2015.
Děti čeká 10 setkání včetně imatrikulace a promoce 
na Novoměstské radnici.
Během kurzů si malí studenti rozšíří znalosti ze 
školy, dozví se spoustu zajímavostí a nahlédnou 
vědcům „pod pokličku“. Kurzy se budou konat 
v klasických třídách, venku v terénu, muzeích,     
divadlech i kině. Díky tomu se nejen osamostatní, 
ale rozvinou i sociální dovednosti, naučí se spolu-
pracovat a najdou nové kamarády.

Vybírat můžete z těchto letů: 
•Cesty za tajemstvím slova
•Cesty za múzami
•Cesty do minulosti

A jeden bonusový let: 
•Cesty za fotografi í

LÉTAJÍCÍ AKADEMIE

Přihlášky 
posílejte do 
31. ledna 2015 
na adresu: 
info@letajiciakademie.cz

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

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

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

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

Výzva občanům 
Starého Města pražského:

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

věkem vyšetřovaného.
Cena za vyšetření je 600 Kč.

Vaše zdraví - náš cíl!

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

Zde muže
být váš
inzerát!

Volejte hned
tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
redakce@novomestskenoviny.eu

Dočasná
sleva 20 %

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

Mateřská škola Revo-
luční je druhou nej-
větší školkou na Pra-
ze 1. Toto předškolní 
zařízení navštěvuje 125 
dětí.  
Radnice Prahy 1 povo-
lila soukromému in-
vestorovi při stavbě
bytového domu Kli-
mentská umístit sta-
vební jeřáb na hřišti 
mateřské školy.  Naše 
děti bude minimálně 
rok a půl obtěžovat hluk 
a prach a vstup na hři-
ště bude zakázán.  Jsou 
snad zájmy investora 
nadřazeny zájmům na-
šich dětí? 
Vyzýváme tímto zastu-
pitele Prahy 1 a odpo-
vědné orgány k posou-
zení nutnosti využití po-
zemku hřiště MŠ Revo-
luční pro účely stavby 
soukromého investora. 

Za petiční výbor, 
Martina Bauerová

Petice proti omezení provozu 
školky Revoluční kvůli jeřábu
Děti si nebudou moci hrát na školním hřišti

Jeřáb

Na vaší 
straně

Pište nám 
o podobných 

věcech! 
Redakce

Zahrada školky MŠ RevolučníKlimentská ulice
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Pražský hrad 
a Karlův most

Nová 
rubrikaSOUTĚŽ O CENY

Obrázek na téma Praha
vyfoťte a pošlete na adre-
su: redakce@novomest-
skenoviny.eu. Foto auto-
ra při kreslení vítáno. Pro 
děti mladší 10 let.
Odměna: DVD Indiánská
pohádka Divadélka Roma-
neto. K vyzvednutí v po-
kladně Náprstkova muzea. 

Místní zprávy

Naše děti kreslí Prahu

Ředitel paroplavby 
Štěpán Rusňák zve 
na projížďku

Vážení přátelé,
během zimy byly až do po-
stavení vltavské kaskády na 
tehdy zamrzající Vltavě k vi-
dění stovky bruslařů a leda-
řů. Parníky kotvily v dneš-
ním Podolském přístavu a na 
Hořejším nábřeží a posádky 
zajišťovaly obsekávání jejich 
trupů z ledu. 
Ledaři převáželi bloky ledu 
do pivovarů, hospod a také 
řezníkům. Speciální ledové 
bunkry na uchovávání ledo-
vých kvádrů vybudoval roku 
1905 Branický pivovar poblíž 
vjezdu do dnešní modřanské 
plavební komory. 
V kamenných bazénech ob-
ložených dubovým dřevem 
a utemovaných slámou vydr-
žel led mnohdy do parného 
léta. Konkurencí se stala až 
umělá výroba ledu na štva-
nickém zimním stadionu po 
roce 1932. 
Dnes Vltava nezamrzá a zají-
mavý pohled na Prahu si mů-
žete na našich lodích užít po 
celou zimu!

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost
VLTAVSKÝ HLASATEL

www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prague-fi ne-dining.cz
Darujte plavbu parníkem kamarádovi nebo milé. Podrobnosti zde:

ZIMNÍ PLAVEBNÍ ŘÁD

● Hodinová plavba z Kampy ● 
Hodinová plavba od Čechova 
mostu ● Dvouhodinová plavba 
od Čechova mostu ● Plavba 
s obědem ● Plavba s večeří 

a hudbou

NOVINKY OD KORMIDLA
PŘÍPRAVA ROKU 

150. VÝROČÍ
Doslova každý den pří-
prav velké výstavy ke 
150 letům pražské paro-
plavby přináší nová pře-
kvapení a objevy histo-
rických unikátů. VELKÁ
VÝSTAVA začíná v NÁ-
RODNÍM TECHNIC-
KÉM MUZEU 16. června.
 
JEDNÁNÍ SE SASKOU 

PAROPLAVBOU
Nejvyšší vedení Saské 
paroplavební společnosti 
přijede 21. ledna do Pra-
hy, aby byly naplánovány 
poslední detaily příjez-
du historického parníku 
DIESBAR do Prahy 26. 
srpna 2015. Parník je po-
háněn původním parním 
strojem z našeho nejstar-
šího parníku Bohemia. 

NA VLTAVU V ZIMĚ!
Po celou zimu jsou při-
praveny naše posádky na 
přístavišti Kampa a u Če-
chova mostu, odkud vy-
plouváme od 10 h do 18 h
na pravidelné hodinové 
plavby mezi Karlovým 
mostem a Štvanicí. V 15 h
se můžete vypravit na 
dvouhodinovou plavbu 
zimní Prahou. Ve 12 h 
vyplouvají lodě s obědem 
a v 19 h s večeří a hudbou 
nádherně nasvícenou ve-
černí Prahou. 

VALENTÝNSKÉ 
PLAVBY 14. 2.

Pozvěte milovanou oso-
bu na romantickou plav-
bu se sklenkou sektu na 
palubě a užijte si zimní 
Prahu z Vltavy! Vypluje-
me 14. února od 19 h.

NOVINKY OD KORMIDLA
PŘÍPRAVA ROKU 
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Ledování 1898

Bruslaři 
na Vltavě

Pod Vyšehradem

Anička Höppnerová (5 let)

Malá Strana - Památ-
káři zakázali antikvariátu 
a kavárně U moudrých 
luceren ve Vlašské ulici 
vývěsní štít. Údajně rušil 
atmosféru, což je pito-

most. STOP. Slavný pla-
tan u Werichovy vily byl
razantně prořezán a vyztu-
žen pláty. Prý hrozil pád 
větví. STOP. Pořádá se 
sbírka na mostík přes nově 
objevenou dlažbu v kapli
svatého Václava na Malo-
stranském nám. STOP. 

Staré Město - Z dřevě-
ného ochozu u Betlémské 
kaple byla ukradena fi gu-
rína Mirka Dušína (Rych-
lé šípy) v životní velikosti. 
K této neobvyklé krádeži 
se přihlásila tajná organi-
zace Vontů. Policie zatím 
pátrá marně. STOP.  

Stručné zprávy z Malé Strany a Starého Města
TELEGRAF ZE SPŘÁTELENÝCH ČTVRTÍ

MÍSTNÍ VIZE

Radnice Prahy 1 oznámi-
la, že propustí více než 
50 lidí ze 350, kteří pro 
ni pracují.  Tedy: Každý 
sedmý dostane padáka. 
Dohodlo se na tom po 
volbách nové vedení rad-
nice ve složení TOP 09,
ČSSD a ODS. 
A my se ptáme: Je oprav-
du nutné poslat 50 lidí 
na úřad práce? Není 
problém jinde? 
Před volbami se TOP 09 
chlubila, jak to na radni-
ci všechno pěkně šlape - 
nikdo nepřebývá, nikdo 
nechybí, prostě tip ťop 09 
a teď, jářku, tohle.
Tzv. „šetření a vyváže-
ný rozpočet“,  zlaté tele, 

Masové propouštění 
na radnici je úplně 

zbytečné. Práce je dost 
a peněz také!

kterým se TOP 09 zaklí-
ná, přitom není vůbec 
potřeba. Naopak! Peníze 
jsou a budou. 
Stačilo by (například) na-
jít společnou řeč s magis-
trátem. 
Jenže: I když byl primá-
tor ze stejné partaje jako 
starosta Prahy 1 (tedy oba
z TOP 09), přišla místo 
spolupráce nesnášenli-
vost, pomluvy, situace, 
kdy si od sebe starosta 
a primátor odsedávali.
Teď už v čele magistrátu
TOP 09 není a v Praze 1 
se udržela jen díky koa-
lici, uklohněné stylem 
„pejsek a kočička pečou 
dort“. Šance na domluvu 
s magistrátem, která by 
přinesla všem jen užitek 
(a nemuselo by se ani 
propouštět), je tak ještě 
menší než byla. 

Ondřej 
Höppner
Šéfredaktor 
Novoměstských 
novin

3



Mistr Jan Hus 
pod lešením

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

Vážení přátelé 
Nového Města,

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

je za námi jedno z nej-
hezčích období roku, 
kdy byla Praha oblečena 
do těch nejkrásnějších 
šatů plných světel, vůně, 
hudby a celá ožila slav-
nostním obdobím Vánoc 
a Silvestra. 
Celý tým hotelu The 
Augustine Prague přeje 
Vám a Vašim nejbližším 
úspěšný vstup do nového 
roku a doufám, že se opět 
brzy setkáme na spole-
čenských akcích, které 
pro Vás připravujeme.

Mattheos Georgiou,
generální ředitel, hotel 

the Augustine Prague

Závěr roku byl v hotelu The 
Augustine Prague velmi hek-
tický, jelikož možnost uspo-
řádat fi remní vánoční večírek 
pro své zaměstnance využila 
dlouhá řada fi rem. 
Následné pozitivní ohlasy pak uká-
zaly, že hotel v samém centru Malé 
Strany je tou nejlepší volbou pro 
nejrůznější typy oslav.
 Nejrušněji však u nás v hotelu bylo 
během Silvestra, kdy se pro hosty 
opět otevřela pivnice U Tomáše 
a také bylo zpřístupněno apartmá 
ve věži, aby si hosté mohli vychut-
nat jedinečný pohled na ohňostroj 
nad Prahou.
Pro nadcházející období se restau-
race hotelu The Augustine Pra-
gue zařadila do projektu Grand 
Restaurant Festival a šéfkuchař 
Marek Fichtner připravil speciální 
tříchodové menu, kde budete moci 

THE AUGUSTINE PRAGUE, Letenská 12/33, Malá Strana, Praha 1, 118 00 
Tel.: (+420) 266 112 233, e-mail: info@augustinehotel.com, www.augustinehotel.com

Rušný Silvestr, grilovaný 
mečoun a zvýhodněná menu

ochutnat grilovaného mečouna 
jako předkrm a hovězí líčka na sva-
totomášském pivě jako hlavní chod. 
Cena tohoto menu je zvýhodněná 

a dá se zakoupit pouze na stránkách 
festivalu. Přijďte menu ochutnat, je 
doplněné také o výběr vín. Budeme 
se na Vás těšit.

Ředitel 
Mattheos Georgiou

Šéfkuchař 
Marek Fichtner

Jídlo je 
vynikající

Terasa 
The Augustine 
hotel

inzerce

Nová 
rubrika

Zápisník 
agenta 001

tajně na radnici 
s povolením psát

 Inzerce telefon inzerce: 777 556 578

...aby se nestalo, že usneme doma 
a probudíme se v supermarketu

Víte, že...
Novoměstské noviny 

jsou jediným nezávislým 
médiem v Praze 1.

3místní události, kdy je
třeba se mít na pozoru

Autostráda na Střeláku. Kouzlo tohoto 
úžasného ostrova je nenávratně pryč.

VZPOMÍKA 
NA UŽŠÍ CESTU

VŽDY 
VE STŘEHU

Stavby necitlivé 
k okolí.
Příklady:  Nový
dům v Kliment-
ské. Na přilehlé 

zahradě bude omezen 
provoz školky. Při stavbě 
má být zničen platan.

Sporná úprava 
veřejného pro-
stranství. 
Příklady: Stře-
lecký ostrov - tam

už je bohužel pozdě. Teď 
je na řadě park Kampa.

Termíny do-
končení staveb.
Příklad: Opra-
va sousoší Jana 
Husa má být do-

končela letos (600 let od 
narození hrdiny).

1

2

3
To je, 

Tyrle, na 
beton! Božena 

Němcová

Děkuji redakci Novo-
městských novin, že 
mi dala k dispozici ten-
to sloupek (bude vždy 
zde na straně 5). Vyna-
snažím se, aby se stal 
pilířem.
Jsem občan Prahy 1, 
patriot, kterému není 
lhostejné, kam tato nej-
bohatší městská část
směřuje. Mám přesné 
informace o tom, co 
se na radnici děje, a to 
z nejvyšších kruhů.
Když máte pod palcem 
nejbohatší městskou 
část v zemi, snadno 
vám uvízne za nehty 
mnohé. Řeč je o desít-
kách miliónů, svodech 
moci, korupci. 
Důležité je, nenechat 
se oblbnout. Zůstat ve 
střehu.
Nikdo nezná mé jmé-
no. Má zbraň je tento 
sloupek. Čtěte ho.
Pokračování příště



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

VDOVA PO BRZOBOHATÉM: JE TO DĚS!
Jak jeptiška převezla vrátného ● Neuvěřitelná loupež v Opletalově ulici

inzerce

Jeptišky ze hry Cyrano, 
v jejichž kostýmu 

zloděj uprchl. 
Premiéra byla dva týdny 

po loupeži.

Bude se smažit v pek-
le? V noci na 3. pro-
since vykradl zloděj 
v převleku za jeptišku 
Divadlo Radka Brzo-
bohatého v Opletalo-
vě ulici.
„Je to děs,“ řekla Novo-
městským novinám ma-
jitelka divadla, vdova po 
zakladateli, herci Rad-
kovi Brzobohatém paní  
Hana Gregorová.
Pachatel se předchozího 
večera (2. 12. se hrálo 
představení Edith Piaf 
- Milovat k smrti) ne-
chal zamknout v divadle. 
Není známo, zda tento 
kus zhlédl, nebo přišel 
až po jeho konci. Zřejmě 
platí ta druhá varianta, 
protože v tu dobu měl na 
sobě kraťasy a červenou 
kšiltovku - takto obleče-
ného by ho do divadla 
nepustili.
Ukrytý v šatně počkal, až 
vše utichne, a pak se vy-
dal na prohlídku zákulisí. 
Nejprve se chopil kufru 
a do něj nakladl, co mu 
přišlo pod ruku: imitaci 
policejního opasku, foťák 
a další rekvizity.
Připravil si také další 
hromádku, pro kterou se
chystal vrátit: imitaci sa-
mopalu, klobouk s péry 
a různé meče. Když měl 
nahrabáno, stál před ním 
nejtěžší úkol: Jak se do-
stat ven - divadlo bylo 
zamčené.
„Tehdy zloděj vymyslel 
ďábelský plán. Převlé-
kl se za jeptišku, spustil 
požární alarm a schoval 

HANA GREGOROVÁ
Vdova po zakladateli 

divadla, slavném herci 
Radkovi Brzobohatém.

ZLODĚJ 
Policie ho dopadla za 
dva týdny na základě 
infomace z galerky.

se. Čekal na příjezd hasi-
čů, aby mohl v nastalém 
zmatku zmizet, “ říká poli-
cejní mluvčí Tomáš Hulan.
Kostýmů jeptišek bylo ná-
hodou v divadle několik. 
Za necelý měsíc se chys-
tala premiéra hry Cyra-

no, kde jeptišky zpívají 
a tančí. 
Čekání na otevření divadla 
si lump ukrátil tím, že po-
stříkal hasicím přístrojem 
stopy, které na místě činu 
zanechal. Pak se v převle-
ku za jeptišku schoval na 

MÍSTNÍ UMĚLCI
ROZHOVOR NOVOMĚSTSKÝCH NOVIN 

Bratři Diblíkové: 
Tři v cizích světech

Víte, že...
Karel Diblík je ekonom, 

Honza právník, Petr 
teolog (žije v kláštěře).
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Radek 
Brzobohatý

Karel, Jan 
a Petr Diblíkovi

● Proč jste se vy tři bra-
tři vydali před 13 lety na 
cestu kolem světa?
Jan: Nevzali nás na voj-
nu, tak jsme se rozhodli, že 
si ji uděláme sami. Původně 
byl plán pracovat v nějaké 
charitatní organizaci - měli 
jsme možnost jet do Ka-
merunu nebo na Filipíny. 
Pak ale brácha Karel stu-
doval v Anglii a zjistil, že 
je možné za poměrně ro-
zumný peníz koupit leten-
ku kolem světa. Proto jsme 
připravili studentský pro-
jekt, v rámci něhož jsme
za rok objeli svět.   
● Co vám vaše cesta při-
nesla?
Jan: Být s bratry 24 ho-
din denně více méně celý 
rok, překonávat společně 
překážky před, během i po 
cestě, denně improvizo-
vat, to vše vás nutně otesá. 
Člověk z České republiky 
si na vlastní kůži uvědomí, 
jak se nám tu žije králov-
sky - máme dostatek vody, 
jídla, sociálně vstřícný stát, 
vzdělání, zdravotnictví je 
přístupné prakticky všem. 
To všechno je veliký luxus 

a jakkoliv jej považujeme 
za samozřejmý, ve většině 
zemí světa to samozřejmé 
vůbec není.
● Proč by si vaši knihu 
měli čtenáři koupit?
Jan: Cestovat a objevovat 
nové země a jejich kultury 
je fajn. Ale nejlepší jsou 
rozhovory s lidmi, kteří 
s Vámi mluví s vědomím, 
že Vás už pravděpodob-
ně nikdy v životě neuvidí. 
Řeknou Vám totiž ze své-
ho života vše podstatné 
a bez obalů. Kromě roz-
hovorů a několika zají-
mavých reálií o navštíve-
ných zemích jsme navíc 
knihu protknuli našimi 
bratrskými vztahy, refl exí 
rodinných kořenů a iden-
titou českých studentů, co 
mají radost ze života. Více 
se dozvíte z naší knihy Tři 
bratři v cizích světech, na 
kterou Vás srdečně zveme. 

www.tribratri.cz

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Obchodní komplex Quadrio je nejdražší realitní stavbou v ČR. Stál 3,3 miliardy Kč.

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

Komplex Quadrio (roh Spálené a Purkyňovy)
Kde to je2013 Dnes
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Patálie s budíkem Novoměstské noviny k poctě 
Humoristických listů (1915)

„Kde je?“ „Tumáš!“ „Nejdu pozdě?“

Kalendárium 
Nového Města

Věra 
Tichánková

HEREČKA

Josef 
Skupa

LOUTKOHEREC

LEDEN

● Josef Skupa 
*16. 1. 1892 Strakonice
†8. 1. 1957 Praha
Loutkář. Zakladatel Di-
vadla Spejbla a Hurvín-
ka.

● Beno Blachut 
*14. 6. 1913 Vítkovice
†10. 1. 1985 Praha
Pěvec, Národní divadlo.

● Věra Tichánková 
*7. 12. 1920 Žarnov. Huť 
†9. 1. 2014 Praha
Herečka a manželka her-
ce Jana Skopečka. 

● Jaromír Weinberger
*8. 1. 1896 Praha 
†8. 8. 1967 Florida
Hudební skladatel, opera 
Švanda dudák.
 
● Zdeněk Borovec 
*7. 1. 1932 Praha
†18. 2. 2001 Praha
Textař, překladatel. Spo-
lužák Miloše Formana. 

● Darek Vostřel 
*9. 1. 1929 Praha 
†4. 11. 1992 Praha
Herec, zpěvák, scénáris-
ta, divadelní organizátor 
a bývalý ředitel Divadla 
Rokoko. 

Zdeněk 
Borovec

BÁSNÍK

Darek 
Vostřel
DIVADELNÍK
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VDOVA PO BRZOBOHATÉM: JE TO DĚS!
Jak jeptiška převezla vrátného ● Neuvěřitelná loupež v Opletalově ulici

no, kde jeptišky zpívají 
a tančí. 
Čekání na otevření divadla 
si lump ukrátil tím, že po-
stříkal hasicím přístrojem 
stopy, které na místě činu 
zanechal. Pak se v převle-
ku za jeptišku schoval na 

své oblíbené místo v šat-
ně pod schody (zde byl 
schovaný, když ostraha 
po představení divadlo 
zavírala). 
Darebák si tedy počkal, 
až vrátný otevře dveře 
pro hasiče, a vydal se 

(zatím bez kufru s lu-
pem) zkontrolovat, zda 
je otevřený nejen vchod 
do divadla, ale i brána na 
ulici. Měl štěstí, byla.  
Rychle se pak vrátil pro 
kufr a  proklouzl ven. 
Vrátný si ho sice všiml 

(viz foto), ale nechal se 
obelstít. V komplexu má 
sídlo největší česká zpra-
vodajská agentura ČTK. 
Pak zloděj, stále v pře-
vleku za jeptišku, zmizel 
v ulici Politických vězňů. 
Detektivové ho poznali 

díky záběrům z bezpeč-
nostních kamer. Mladík, 
který si libuje v požívání 
psychotropních látek,  je 
známá fi rma. 
Dopaden byl 17. 12., de-
set dní před premiérou 
hry Cyrano.

Agentura 
ČTK

Šokovaný 
vrátný

Zloděj - 
- jeptiška

Kufr

Vchod do 
divadla

Východ do 
Opletalky

Dramatický záběr krádeže 
z bezpečnostních kamer
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NOVÁ 
RUBRIKA

Kostky 
osudu
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNulaKampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Charitaredakce@redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu

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.

Povznášející akce. Kampa-
Nula pořádala tradiční
sousedské setkání na ná-
plavce, svařáky rozdával
zdarma a rád její spolu-
zakladatel Petr Hejma. 
Hráli úžasní Muzikanti 
z Kampy, kteří jsou čím 
dál lepší. Tímto Kampa-
Nula děkuje. 
Vtipnou vánoční báseň 
složil českým politikům 
pan Jan Hejma. Zpívaly se
koledy a trampské písně. 
Kolem čtvrté se všich-
ni rozešli k vánočním 
stromkům ve svých do-
movech.  

Štědro-odpolední svařák 
na náplavce u Bruncvíka
Ke Karlovu mostu přišlo odpoledne 24. pro-
since přes 300 návštěvníků, rozdalo se 
více než 500 kelímků se svařeným vínem. 

Hráli nedostižní 
Muzikanti z Kampy

Svařák rozdával zdarma a rád 
spoluzakladatel KampaNuly Petr Hejma 

Báseň politikům  
k Vánocům složil  

pan Jan Hejma

Naše akce

POŘÁDÁME
Úterý 3. února, 17 h. 
Kompozice a energie soch 
sv. Václava. Dvůr umění, 
Mostecká 14. Přednáší 
Ing. Zemánek.

DÁLE: 
19. 2. Praha Ibrahima Ibn 
Jakuba (Dr. Čiháková + 
Ing. Zemánek).

PŘIPRAVUJEME
 Dr. Hůlek - Řimsolog 
a Pyramidy na Balkáně.
 Dr. Sedmík - Národní 
muzeum + socha sv. Vác-
lava.
 Ing. Hejma - Toulka 
Museem Kampa.
 R. Händl - Lichten-
štejnové - dva slavné ma-

lostranské paláce.
 Dr. Kábele - Sport na 
Malé Straně, toulka II.  
J. Rybář - Petřín II, Pod-
zemí Strahovského kláš-
tera.

Jaro: Velký benefiční 
koncert: Sbor Prážata + 
Resonance + Pražský ky-
tarový orchestr v kostele 
svatého Šimona  a Judy 
(pěkně vytápěném).

Sobota 11.  dubna se 
bude na celé Malé Stra-
ně konat - PLZEŇ
- MĚSTO  EVROPSKÉ
KULTURY, celý den
v klubech, galeriích, scé-
nách. Vstup zdarma, pivo 
za polovic!

Bulvárně historická toulka 
Úterý 20. ledna, 17 h 

Přednáší Richard Händel. 
Trick bar, Malostranská beseda

NEVĚRY 
MOCNÝCH

Úterý 20. ledna, 17 h

Účinkovali: Úžasná Adé-
la Zejfartová & Sunny 
Swing Trio, v závěru 
skvělé vystoupení  taneč-
ního studia: www.Zig-
-Zag.cz tancem Balboa.
Téměř 170 účastníků 
bylo nadšeno i úchvat-
nou Jitkou Vrbovou & 
LTW. To již tanec vypukl 
naplno a Johnny´s Blues 
pak hráli až do jedné ho-
diny po půlnoci. Přes tři 
tisíce Kč na podpůrné 
projekty KampaNuly.

SKVĚLÝ JAZZ, BLUES & SWING 
V PLNÉ BARÁČNICKÉ RYCHTĚ

KampaNula, Novoměstské noviny, TURAS a Baráčnická
rychta spolupořádaly benefi ční jazzový večer s tancem 
v sále Baráčnické rychty na Malé Straně.

Hudební večer  na Rychtě

KampaNula: Díky za přízeň
Děkujeme za možnost schůzek v Malo-
stranské besedě, KC Kampa v Sale, no-
vým restauracím Deli Maltez a  Kampa-
riu, antikvariátu U moudrých luceren, 
Klubu Za starou Prahu, Kavárně Čas, 
Nicolas pizze na Tržišti, Museu Kam-

pa, Šatlavě, Kavárně ve Dvoře umění 
v Mostecké 14, Národní knihovně v Kle-
mentinu, Náprstkovu muzeu, Restau-
raci U Zlatého slona na Havelské 9, 
Vinotéce v Žatecké, Vzorkovně v Barto-
lomějské 13.                     Jiří Kučera

Muzikanti z Kampy

Náplavka



Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@novomestskenoviny.eu

inzerce
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Dopis

Poděkování 
za tyto noviny

inzerce

Dopis
Šťoura z Brna 
posílá špunty 
jako PF 2015

Novoměstské noviny 
č. 4, prosinec 2014

Vážená redakce,
děkuji za pěkný článek 
o panu Marvanovi. Tako-
vých novin je třeba jako 
soli.          Jana Pokorná

Glosa
světýlek, způsobně je po-
skládám na určené místo 
a celý rok se jich nikdo ne-
dotkne, tak vždycky, když 
je chci za rok zase instalo-
vat na vánoční stromek, 
najdu v krabici zamotaný 
chumel zelených drátů. 
Jak se to stane, netuším. 
Protože jsou Vánoce svát-
ky klidu a míru, tak klid-
ně s mírem v srdci začnu 
světýlka uvolňovat. Lépe 

řečeno, chci je uvolňovat. 
Po pěti marných minu-
tách začínám uvažovat, 
zda nás vlastně ozdobený
a svítící stromek nevzda-
luje od duchovní podstaty 
Vánoc. 
V Betlémě žádný smrček 
určitě neměli. Místo ně-
jakých světýlek tam spíš 
sháněli porodní bábu. Po 
deseti minutách je můj 
klid a mír pryč a já mám 

nutkavou touhu zařvat 
jako lev, se světýlky praš-
tit a jako slon je rozdupat. 
Jenže k tomu nemám od-
vahu. Tak zbaběle rozmo-
távám a rozmotávám. Asi 
že se blíží večer divů, se 
rozmotání podaří. Opět 
s mírem v srdci pověsím 
světýlka mezi voňavé 
jehličí a může začít vzác-
ný večer. Ještě než při-
jdou děti, poslední rychlá 

zkouška elektrifi kace, a ty 
potvory nesvítí. Do hle-
dáčku sloní touhy dupat 
se mi dostal nazdobený 
stromek jako celek. Jako 
vždy, když je nejhůř, po-
může osoba nejbližší. 
S lehkostí jí vlastní projde 
kolem a prohlásí: „Vytáh-
la jsem ti prodlužovačku 
ze zásuvky, potřebovala 
jsem přežehlit ubrus.“

Leden 2015

Přestože vždy po Váno-
cích sundám ze stromeč-
ku smyčku elektrických 

Štědrý den
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Upřímné přání všeho 
nejlepšího do roku 2015 
všem čtenářům Novo-
městských, Staroměts-
kých, StaroBrněnských 
a Malostranských novin 
od Šťoury z Brna.
P. S.: Budu rád, když to 
dáš do všech novin. Mám 
v Praze stovky přátel 
a známých. 

Kolbaba



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

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a přijď ji oznámit 
na uvedenou adresu. Překvapení!

INICIÁLY 
KARLA 

ANDĚLA

DALŠÍ 
MOŽNOST 

(BUĎ...)

T

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

Zde muže
být váš
inzerát!

Volejte hned
tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
redakce@novomestskenoviny.eu

Dočasná
sleva 20 %

Karamazovi míří 
do Činoheráku

Dostojevského Bratři 
Karamazovi budou mít 
20. únoru premiéru v Či-
noherním klubu. Před-
stavení režíruje Martin 
Čičvák a diváci si budou 
moci užít herecké výkony 
J. Kukury, J. Hájka, M. 
Dadáka, M. Fingera či G. 
Míčové.

Nedvěd zazpívá 
v Hybernii 

Písničkář František Ned-
věd zazpívá 12., 13. a 14. 
února Zlaté Nedvědov-
ky v Divadle Hybernia. 
Jako hosté vystoupí Lucie 
Bílá a Spirituál Kvintet.

Soutěž pro mladé 
jazzmany

Reduta Jazz Club pod 
záštitou společnosti Eu-
roconcert, s.r.o. vyhlašu-
je Czech Jazz Contest 
2015, soutěž mladých 

jazzových kapel a sólistů 
do třiceti let. Přihlášky 
posílejte do 31. ledna. 
Více informací na: www.
czechjazzcontest.com.

Hello, Dolly! se vrací 
do Studia DVA

Nenechte si ujít skvě-
lou Ivanu Chýlkovou 
v muzikálu Hello, Dol-
ly! v režii Ondřeje So-
kola. Představení s ži-
vým orchestrem se hraje 
od ledna do května. 

Zápisy na kroužky 
v HaFstudiu

V lednu probíhají v HaF-
studiu zápisy na letní 
semestr, který začíná od 
7. února. Přihlaste své 
děti na zajímavé kurzy, 
kroužky, dílny - výtvarné, 
herecké, hudební, dětské 
divadlo, muzikál… HaF-
studio sídlí v Ostrovní 16. 
Více informací najdete 
na www.hafstudio.cz.

Juraj 
Kukura, 

herec

Lucie 
Bílá, 

zpěvačka

Ondřej 
Sokol,
režisér

Čeští a slovenští sochaři odhali-
li nejlepší umělecká ztvárnění 
bývalého prezidenta Václava Hav-
la, vědce Antonína Holého a archi-
tekta Jana Kaplického. V soutěži 
Tří portrétů bojovala asi čtyřicítka 
umělců. Busty jsou k vidění v Aka-
demii věd ČR do 28. ledna.

Busty Havla, Kaplického 
a Holého v Akademii věd

K

Kulturní nástěnka    
LEDEN - ÚNOR

Divadlo - St 14. a 28. 1. v 19.30 h - 
ZÁBAVA - Studio Ypsilon, Malá scéna, 
Spálená 16 - Mrožkova absurdní komedie 
s pohledem na současnost. Hrají: Šváb, 
Slach, Hojer a Polák. www.ypsilonka.cz

Divadlo - Po 19. 1. v 19 h a so 24. 1. 
v 15 h - CYRANO - Divadlo Radka Br-
zobohatého, Opletalova 5/7 - Příběh lás-
ky jednoho poety s velkým nosem a kra-
savice. www.divadlorb.cz

Divadlo - St 28. 1. v 19 h - NA MĚL-
ČINĚ - Divadlo Kalich, Jungmannova 9 
- Komedie. Hrají I. Janžurová, M. Vlady-
ka, B. Munzarová, S. Remundová. www.
divadlokalich.cz

Divadlo - Pá 30. 1. v 19.30 h - DVA 
UBOHÝ RUMUNI, CO MLUVĚJ 
POLSKY - Rock Café, Národní 20, diva-
del. sál - Studio Palmoffka. Drogová tragi-
komedie. Hrají: Volejník, Dočkalová… 

Kurz - Každou středu v 19 h - KC Kam-
pa, U Sovových mlýnů 3 - TAI CHI 
S RENÉ KYSELÝM - Pravidelná cvi-
čení pro všechny, přizpůsobeno začáteč-
níkům. Pro info: 775 421 480.

Dětem - LÉTAJÍCÍ AKADEMIE - Při-
hlaste své děti (8 - 12 let) k zábavnému 
vzdělávání s akademiky z oblasti historie, 
jazyka, divadla, hudby a fi lmu, archeologie 
a fotografi e. www.letajiciakademie.cz

Tajenku (heslo) přijďte říct na pokladnu Náprstkova muzea 
(Betlémské nám. 1). Odměna: DVD Indiánská pohádka 
Divadélka Romaneto (dárek od o. s. KampaNula). Platí jen 
týden po vydání tohoto výtisku (do 22. dne v měsíci). 

KRÁTKÝ VTIP (POLICAJT VS. BLONDÝNA) 
Zastaví policajt blondýnku se psem: „Paní, tak pozor, váš 
pes nemá košík.” A blondýna odpoví: „To nevadí, vždyť 
nejde nakupovat!” Policajt se zamyslí a říká: „Aha, tak to 
jsem nevěděl.” 



Koutek pro chytré hlavy

Božena Němcová: Babička (V.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 

Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Tu najednou přišel ba-
bičce list z Vídně od nej-
starší dcery, v němž jí 
na vědomost dávala, že 
manžel její službu přijal 
u jedné kněžny, která má 
velké panství v Čechách, 

a sice jen několik mil 
vzdálenosti od pohorské 
vesničky, kde babička 
bydlí. Tam že se nyní 
s rodinou odstěhuje, 
manžel pak vždy jen přes 
léto že tam bude, když 
i paní kněžna se tam zdr-
žuje. Ku konci listu stála 
vroucí prosba...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel Sultána a Tyrla
ZAJÍMAVOSTI a novinky
ze Starého Města, které je
hned za rohem. Tyto skvělé
noviny seženete například 
v Akademii věd (Národní 3) 
Nebo v tamních kavárnách 
a hospodách. Noviny vy-
cházejí v nákladu 10 tisíc 
výtisků.
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Pro líné Ještě línější

Otázka: Na jaké adrese na-
jdeme na Novém Městě tuto 
nádhernou bustu?
Nápověda: V domě žil budi-
tel František Palacký.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Toto znamení najdeme na 
domě U Černé růže (Na Poříčí 12).
Správně: Jiří Smělý, Karolina 
Lachnitová, Jindřich Mrnka 

www.staromestskenoviny.eu
Kněžna přichází na scénu

Co nového 
za rohem[ [

inzerceinzerceinzerce
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Pokračování příště

Slavné ženy

Manželka prezidenta Havla
Olga Havlová

Olga Havlová (1933 - 
1996) byla první manžel-
kou prezidenta Václava 
Havla. Narodila se v po-
četné rodině na Žižkově. 
Vyučila se v Baťově továr-
ně, kde poté pracovala. 
V letech 1961 - 1969 byla 

uvaděčkou v Divadle Na 
Zábradlí, kde ve stejné 
době působil Václav Ha-
vel. V roce 1964 se za něj 
provdala. V roce 1997 jí 
byl in memoriam propůj-
čen Řád Tomáše Garrigua 
Masaryka. 

Václav 
Havel, 
manžel

Pavel
Landovský, 

kamarád

Jan 
Kašpar, 

přítel
Měla velmi 
milou povahu...

Národní muzeum 
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

NÁRODNÍ MUZEUM - ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Vás zvou na

Koncert souboru Ritornello, vedoucí Michael 
Pospíšil. Novodobá premiéra skladeb Wen-
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
představení, které v sobě bude kombinovat 
prvky z divadla i tance.

19. 2. 2015 od 19.00 h

SMRT A NADĚJE 
V BAROKNÍ HUDBĚ

www.nm.cz

Vstupné 100 Kč.

České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

NÁRODNÍ MUZEUM - ČESKÉ MUZEUM HUDBY

Koncert souboru Ritornello, vedoucí Michael 
Pospíšil. Novodobá premiéra skladeb Wen-
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 

představení, které v sobě bude kombinovat 

V BAROKNÍ HUDBĚ

Vstupné 100 Kč.

NÁRODNÍ MUZEUM - ČESKÉ MUZEUM HUDBY

Koncert souboru Ritornello, vedoucí Michael 
Pospíšil. Novodobá premiéra skladeb Wen-
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 

představení, které v sobě bude kombinovat 
Vstupné 100 Kč.

Focení v ateliéru i v interiérech
Zpracování fotografi í 

Pro Malostraňáky přátelské slevy
Těší se na Vás Kristýna Svobodová

Tel.: +420 608 872 255 
www.photobykristyna.com

Malostranská fotografka 
nabízí veškeré 

fotografi cké služby

Naše referenční projekty 
najdete na Facebooku.

Kvalitně 
odvedená práce 

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

stavební práce
V případě zájmu o naše 

služby volejte telefonní číslo: 
+420 727 879 921.

Charitativní projekt 
pro rozvoj 

občanské společnosti 
za podpory 

Novoměstských, 
Staroměstských 

a Malostranských novin
 

www.kampanula.cz



Příští číslo vyjde
15. února

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Café 

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
novomestskenoviny.eu

ANEŽKA
Rybička, která je víc, 

než jen klaunem. 
Snímek poslal páníček 

Jakub Zimola.

Mazlíčci
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Protože jsou uměleckým 
dílem s informačním 

přesahem!“  
Markéta Hlaváčová, 
zástupkyně ředitelky 
ZUŠ při Veselé škole 

v Soukenické ulici
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Za to, že 
prodejna Hutník 
na Petrském 
náměstí už léta 
třímá prapor 
živnostníků. 

Modré okénko 
dnes získává

VŠICHNI PSI
nejen z Nového Města

Každý pes, 
který musel 
čelit silvestrov-
skému veselí, 
petardy a tak 
podobně. 

Víte o někom, kdo si také 
zaslouží Modré okénko? 

Pište na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu
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Akademie věd, Národní 3, na recepci. Kvalitář, 
Senovážené náměstí 17. Malostranská beseda, 
Malostranské náměstí 21. Květinářství Win-
kler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café 
NONA, Nová scéna Národního divadla, Národní 
4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24. 
Friends Coffee 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. Plovoucí kancelář 
Pražské paroplavby - Prague Boats u Čechova 
mostu. Nádassy Medical System s.r.o., 28. 
října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palacké-
ho 15. Maso Turek, Jindřišská 23. HaFstudio, 
Ostrovní 16. Antikvariát Aurora, Spálená 53. 
Restaurace U Bubeníčků, Myslíkova 258 / 8.

odběrních míst22

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.

LYŽOVÁNÍ. „Utíkej za ním, Mařenko, teď tě jistě požádá o ruku!“ 
„Proč zrovna teď?“ „Vždyť vidíš, je úplně padlý na hlavu!“

Sultán, 
Tyrl, 

aport!

Adresa kamenné prodejny:
Na Záhonech 7 (cca 300 m od metra Kačerov), 
Praha 4
Otevírací doba:
Po - pá  8 - 17 h, mimo tyto hodiny možno 
dohodnout schůzku po tel. domluvě
Telefon: +420 273 130 610
E-mail: info@penshop.cz

Kvalitní psací potřeby, 
hodnota, která přetrvá 
po staletí.

Nabízíme širokou škálu značkových psacích potřeb nejen 
pro náročné klienty, ale i pro školáky.
Najdete u nás např. značky Cross, Montblanc, Parker,  
Visconti, Faber-Castell, Caran d´Ache, Moleskine.
Sleva 50 % na vybrané modely.
Z dalšího sortimentu: ruční papír, hroty, náplně, inkousty, 
hodinky, dárkové sady, potřeby pro výtvarníky…

Pero Visconti  
HOMO SAPIENS BRONZE

Tělo pera HOMO SAPIENS od ital-
ské fi rmy Visconti je vyrobeno z lávy 
Vesuvu, má doplňky z ryzího bron-
zu, hrot z 23karátového Paladia  
a klip pera je inspirován obloukem 
mostu zlatníků (Ponte Vecchio) ve 
Florencii, kde fi rma sídlí.

Víte, že

Naše produkty můžete zakoupit přes e-shop, ale také přímo                      
v kamenné prodejně nedaleko metra Kačerov. Čeká tam na Vás tým 
našich školených odborníků.

Nabídka měsíce

www.penshop.cz

HOMO SAPIENS BRONZE


