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Novoměstské 
servírky

PŮVABNÁ MÁCA
 z restaurace U Jelínků 
(Charvátova 33/1) hbitě 
roznáší senzační Plzeň 

za 40 Kč. 

NA STOP Ě

Kapitán Korda

Fo
to

: R
om

an
 K

or
da

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

®

Cˇís. 8 / roč. I I
15. srpna 2015

NOVOMESTSKE
NOVINY

EX
KLU

ZIVNĚ

ZEMŘEL PAN PASEKA

STAROSTA VARUJE 
REDAKCI NN

Zemřel zakladatel 
a majitel slavného
nakladatelství 
Paseka Ladislav 
Horáček.

Starosta Prahy 1 
pan Lomecký bere 
legraci a satiru 
v těchto novinách 
příliš vážně.

str. 4

str. 2

KONEC 
MASARYKOVA 

NÁDRAŽÍ?
● PŘEKÁŽÍ

●VLAKY TU JEZDÍ 
AŽ NA PERÓN

● DEMOLICE 
NEBO DŽUS?

Ilustrační foto 
z Paříže (1895)

Str. 3, 6 a 7

redakce@novomestskenoviny.eu

Letní grilování
Hybernská 12, Praha 1

www.themark.cz
Více str. 9

▪ replik historických oken
▪ špaletových oken
▪ eurooken
▪ vstupních a vnitřních 

dveří
▪ bezpečnostních dveří

▪ dveří a oken
▪ stěn
▪ replik

Rodinná fi rma s tradicí od roku 1922.

Výroba oken a dveří

www.nenadal.cz

Výroba požárních

www.p-u-p.cz
Tel.: 777 850 420 Tel.: 777 850 410

Revize požárních 
dveří

www.muzeumprahy.cz

Zámecký areál Ctěnice
spravuje 

Muzeum hlavního města Prahy

• Docházku dítěte si řídíte sami
• Přijímáme děti od tří let
• Provozní doba 8 - 17 h
• Po domluvě noční i víkendové 

hlídání
• Angličtina, němčina                

a francouzština v ceně

Praha 1, Spálená 43
OKAMŽITĚ PŘIJMEME 

VAŠE DÍTĚ

Tel.: 607 045 661
E - mail: info@msspalena.cz

www.msspalena.cz

DĚTSKÉ CENTRUM



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

Anketa Novoměstských novin

Nové zprávy 
z Nového Města

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

V Soukenické 12 pokračuje dílo 
zkázy: Teď zbořili historický krov 
Vážená redace. Díky 
za článek o objektu  
Soukenická 12 , kde 
v posledním měsíci 
během dvou ví-
kendů stavebník  
tj. firma  Bau Invest 
Soukenická 12 z histo-

rického uličního domu 
„U pěti kostelů“ zlikvido-

val střechu,  včetně 
historického krovu 
z 18. století.
Hezký den přeje
Pavel Novotný, 

Soukenická 14

Nové Město - Jeho 
život byly knihy 
a především pak 
dílo Josefa Vácha-
la. Ve věku pou-
hých 68 let zemřel 
dne 21. července 
nakladatel kultov-
ního nakladatelství 
Paseka pan Ladi-
slav Horáček. 
Nakladatelství, kte-
ré změnilo dějiny 
českého tisku, vy-
dalo přes 1 500 
titulů.

Kromě Váchalo-
vých prací vydával 
pan Horáček ná-
kladné knihy, které 
utvářely české po-
vědomí.  
„Je to podivuhod-
né, jaké ten lump 
Paseka u žen míval 
štěstí, vzdor svému 
zanedbanému ze-
vnějšku...“ je úry-
vek z Váchalova 
Krvavého románu, 
který byl motem 
Paseky.

Odešel pan Horáček, muž, který 
dal život na kladatelství Paseka
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Svět knih teď už nikdy nebude stejný

Náklad na jeřábu 
hrozivě visel nad 

Jindřišskou
Nové Město - Několik 
tun vážil kontejner, který 
se houpal na poroucha-
ném jeřábu Jindřišskou 
ulicí dne 11. 8. Doprava 
tak zkolabovala na skoro 
hodinu.

inzerce

Tramvaje si jezdí 
jak chtějí 

a přibylo revizorů
Nové Město - Tram-
vaje si teď o prázdni-
nách jezdí jak chtějí, na 
což Dopravní podnik 
hbitě zareagoval zvýše-
ným počtem revizorů.

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Ledová tříšť, 
zmrzlina a skok 

do vody.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Kromě studené 
vody nic. 
Musím 

v ní být ale 
ponořená.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

„Šipka 
do Vltavy, 

která pěkně 
zchladí.“

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Letos mě zchla-
dily panthenol 

a návštěva 
sklepení hradu 

Zvíkova.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Mokré vlasy. 
Pro delší efekt 
si je po namo-
čení stáhnu do 

drdolu.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: Balt 
a Atlantik!“ 

27°C
SRPEN

Kdo v srpnu zalije,
v září vypučí.

Počasí 

Číslo měsíce

170
Před 170 lety 
přijel na Masa-
rykovo nádraží 
první vlak.

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Papírové nebe

Pod nemilosrdným dik-
tátem elektronických mé-
dií roste hodnota potiště-
ného papíru. 
Virtuální svět internetu
je snadno dostupný, rych-
lý, levný a všichni věří, 
že ještě poroste. Zdá se, 
že není daleko doba, kdy 
bude mít každý web ná-
vštěvnost sedm miliard 
uživatelů denně. A někte-
rý možná i víc.
Když se rozhlédneme 
třeba v tramvaji: Na jed-
noho čtenáře knihy při-
padne nejméně vagón 
pinkalů do mobilu nebo 
tabletu.
Proto si myslím, že pan 
Ladislav Horáček, zakla-
datel kultovního naklada-
telství Paseka, odešel do
nebe, které šustí. (Str. 3)

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Recept dle 
Dobromily

Jak změnit 
víno na vodu

Vezmeme skleničku 
vína a nalejeme do 
bazénu s vodou. 

Ochutnáme a je to!

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Co vás v tom vedru 
zaručeně zchladí?

Čtenář 
reportér

Soukenická 12. 
Dům prý bude mít 

osm pater

Ladislav Horáček, 
fi losof a pan nakladatel

Radnice se 
vyžívá v pokutách
Nové Město - Pokuty 
za více než milion ko-
run rozdala od začátku 
roku radnice Prahy 1. 
Cílí většinou na drobné 
prodejčí.

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

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

257 531 839

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tel.: 777 260 262 ● www.e-tabory.cz

Zábavný tábor, který děti milují!
Tenisové tréninky plus celodenní program: 
zoo, plavání, minigolf, bowling…
• PRO: děti a mládež od 4 do 15 let
• KDE: 5 lokalit v Praze, 2 v Brně
• KDY: každý prázdninový týden červenec - srpen

TENIS
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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

Víte, že...
Provoz byl obnoven až 
následujícího dne ve tři 

hodiny odpoledne.

Jejda! Vlak z Brodu naboural na 
Masaryčce do stánku s limonádou
Poprask na peróně ● Nikdo nebyl zraněn

Nové Město - Tak to 
bylo o fous! Vlak z České-
ho Brodu při zastavování 
na Masarykově nádraží 
nedobrzdil, prorazil za-
rážedlo a vjel 20 metrů 
do nástupiště v hale. Ři-
dič zřejmě usnul.
Beton ze zarážedla se 
přitom rozletěl po celé 
vstupní hale. Zranění byli 
tři lidé na peróně, všich-
ni lehce. K nehodě došlo 
naštěstí krátce před půl-
nocí (14. 7.), takže kolem 
stánku s limonádou, do 
kterého vlak narazil, ni-
kdo nebyl.
Podobná, byť méně dra-
matická nehoda se stala 
loni v srpnu na nádraží 
Praha - Smíchov. Vlak tam
ale až na perón nedojel.
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1915

ště
Místní mistryní v hypnóze 

nákladných šperků se stala 
roku 1915 slečna Jiřina, která 
pocházela z nuzných poměrů.

STEHNO VS. PERLA

Bižu?

Na tohle jsou všechna 
brčka krátká

Přihlášky na: 
haf@hafstudio.cz

Adresa: 
HaFstudio, Ostrovní 16, Praha 1

     Termíny: 
17. - 21. srpna, denně 9 - 18 h
24. - 29. srpna, denně 9 - 18 h 

• Letní herecká dílna            
pro děti od 6 do 15 let

• Letní výtvarná dílna             
pro děti od 6 do 15 let 

• Letní hrátky pro prťata        
pro děti od 4 do 6 let

Příměstské tábory 
pro děti od 4 do 15 let

www.hafstudio.cz

Pro více informací 
mě neváhejte 
kontaktovat
Ing. Daniel Kotula, 
tel.: 739 343 871

Jedinečná investice
se stabilním 
výnosem

Prodej kulturní památky 
domu U Zlatého stromu 

na Pohořelci

redakce@novomestskenoviny.eu

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 
Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

 BON světlý ležák
ROTUJÍCÍ PÍPA 

(piva dle aktuální nabídky)

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

Výjimečná piva 
za jedinečnou cenu 29 Kč!

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 25 KČ!

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

DRŤ 
PERÓNU

ŘIDIČOVO 
VOKNO
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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

Satira

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Původně tu stál most císaře Františka Josefa I. Zbořen1947. Nový most stojí od roku 1951.

 Štefánikův most (pohled z Letné)
1930 Dnes
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Já ty vaše srandy beru velmi 
vážně, vzkázal starosta redakci
Straší Usama bin Ládin ve Werichově vile? 

Nové Město - Tady kon-
čí sranda! Starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký se ne-
chal slyšet, že mu žertov-
né koláže a satira Novo-
městských novin nejde 
pod fousy.
Naposledy si ho Novo-
městské noviny vzaly na 
paškál kvůli kontroverz-
nímu výroku, že by opra-
vu Werichovy vily klidně 
pronajal i firmě Usamy 
bin Ládina.
Starosta Lomecký, bývalý 
kanoista - eskymák, prý 
podnikl proti novinám, 
které tepou místní ne-
švary, z titulu své prcha-
vé funkce razantní kroky 
s cílem jejich likvidace. Což 
je jistě zajímavé a uvidíme, 
kam to proud zanese.

Víte, že...
Na radnici teď prý 

potají zdraví starostu 
„salám”.

Praha 1
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TAJNĚ NA RADNICI 
S POVOLENÍM PSÁT

Zápisník 
agenta 001

Co se šušká: Mezi kanceláří staros-
ty v 7. patře budovy radnice ve Vo-
dičkově ulici č. 18 a kanceláří jeho 
tiskové mluvčí vede tajná chodba.

Jak to je: Starostovu kancelář na-
jdete tak, že vystoupíte z páter 
nosteru, dáte se doprava. Tam 
v koutě chodby to je. Tisková 
mluvčí má kancelář asi o několik 
metrů vedle. Z jedné místnosti se 
dá tajně dostat do druhé - když 
jdete přes balkon.

Tajná chodba 
na radnici mezi 

kancelářemi 
starosty a tis-
kové mluvčí

Radnice 
Prahy 1

&

Palec 
nahoru za 
nezištnou 

pomoc 
a podporu 

při pořádání 
spolkových 

akcí.

Miroslav 
Stejskal, 
ředitel 

měst. policie 
Praha 1

Platí za 
propagaci 

svého part-
nera miliony 

ročně 
z obecních 

peněz.

Veronika 
Blažková, 
partnerka 
starosty, 
mluvčí 

MČ Praha 1 

Poražený Vítěz
Praha 1

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@novomestskenoviny.eu

NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 
O CENY

Sofi nka Kubínková (8 let) 
Poslala maminka Sofie Naďa Kubínková

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD 
Indiánská pohádka Diva-
délka Romaneto. Dárek je
k vyzvednutí v pokladně
Náprstkova muzea. Platí 
jen do 15 dnů od vydání 
tohoto čísla.

Karlův 
most

Starosta Lomecký 
v žertovné koláži, která 
je zároveň i satirou

HUDBOU PROTI 
(NE)SPAVOSTI

MÍST
NÍ 

HRDINOVÉ

Vodárna - 
držák
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HUDBOU PROTI 
(NE)SPAVOSTI
Jak skladatele Jíšu inspiruje Praha

Bydlíš v samém srd-
ci Prahy, pěkně na 
Újezdě? Pomáhá míst-
ní atmosféra při sklá-
dání hudby?
Mám centra měst rád. 
Jsem centrální typ. Bydlel 
jsem na druhé straně řeky 
na Smetanově nábře-
ží. Pár let jsem pobýval 
v Bostonu… A teď na 
Malé Straně. Je to nejlep-
ší místo k tvoření i žití. 
Proč?
Malá Strana má kouzlo, 
je v ní vesnický princip 
života, historie. Udělám 
pár kroků a jsem na milo-
vaném Petříně, nebo jsem 
hned na Kampě a za chvíli 
zas dojdu na Malostran-
ské náměstí… A z Újezdu 
je to kousek i na Smíchov, 
kde mají levné rohlíky…
Není to příliš ideální? 
Umělci prý potřebují 
k tvorbě rozpory...
Ty nosím v hlavě. Já trá-
pím sám sebe, pravidel-
ně. Vnitřně, vesmírně. 
Ale pak si řeknu, že je za 
mnou nějaká práce, tak 
snad úplné kopyto nej-
sem. Zavřu se do pracov-
ny a zkouším tvořit dál… 
Žena a syn vědí, že mě 
není dobré rušit. Tedy 
pokud nejde o něco váž-
ného, třeba oběd…
Z čeho se teď  pracov-
ně raduješ?
Z celovečerního holly-
woodského rodinného 

fi lmu o ostrově Aldabra 
režiséra Steva Lichtaga. 
Sedmdesát minut tam 
hraje moje symfonická 
hudba. Neříkej to produ-
centům, ale je to nejdražší 
videoklip na světě. V září 
máme v Torontu světo-
vou premiéru. 

Gratuluji!
Mám plno projektů, kte-
ré musím dodělat, než 
umřu…  Připravuji s pa-
nem cestovatelem Zik-
mundem sérii výchov-
ných koncertů pro děti. 
Spisovatel James Patter-
son se rozhodl, že bude 
dělat kampaň na podporu 
vzdělávání dětí. Dostal 
jsem možnost pro tento 
projekt složit hudbu.
Roberte, ty jsi samá 
cena!
Všichni mají ceny a cenu. 
Jde o to, jestli se o tom ví, 
nebo ne. A já jsem se tedy 
přestal stydět a svoje ceny 
za hudbu přiznávám. 

Která cena pro tebe 
nejvíc znamená?
Teď ty, které dostáváme 
za slovinský fi lm, ke kte-
rému jsem dělal hudbu. 
Česky by se to mohlo jme-
novat Ozvěny času. Reží-
rovala to režisérka Ema 
Kugler. Je to experimen-
tální fi lm, téma je smrt.
A jak si se radoval 
z ceny, kterou jsi dostal
od Ochranného autor-
ského svazu za kom-
pozici Hlasů světla?
Hlasy světla jsou mediál-
ní requiem. Vzniklo  ve  
spolupráci se sborem 
Boni Pueri, sopranistkou 
Christinou Johnston, čle-
ny FOK a Tam Tam Or-
chestra. Byla to poctivá
práce, takže jsem se z ce-
ny také poctivě radoval. 
Kdy se pustíš do hym-
ny pro Kampu?
Pocitově víc tíhnu k Petří-
nu. Tam je i větší klid. Nic 
se tam nerevitalizuje, ne-
staví… Kochám se a můžu 
si myslet, že to je tak tro-
chu můj Petřín. Tak třeba 
někdy hymnu petřínskou. 

Text: Monika Höppner

MÍST
NÍ 

HRDINOVÉ

S manželkou Markétou 
a synem Jáchymem

Robert 
Jíša (45)

„Žena i syn vědí, 
že není dobré

 mě rušit. Tedy 
pokud nejde 

o něco vážného, 
třeba oběd.“

Skládá vážnou a fi lmo-
vou hudbu. V Česku 
vydal přes 20 CD. Je 
držitelem mnoha mezi-
národních cen. Projekty 
Hlasy vesmíru, Hlasy 
moře, Hudba proti ne-
spavosti, Hlasy světla...

JÍŠA STRUČNĚ 

Robert   
v roce 

1987

Má 
sukně 

rád

“

Markéta

Jáchym
Robert

Pod obludu s lidskou 
tváří se podepsala 

radnice Prahy 1

Válka o Maršmeloun: 
Teď už je to kdo s koho
Nové Město - Zpátky k jádru 
pudla! Ostudu, kterou pode-
psalo vedení radnice Prahy 1, 
musí vyřešit magistrát. Nyní 
přezkoumává tzv. územní roz-
hodnutí, které je podstatou ce-
lého sporného projektu. 
Kvůli chystané stavbě domu, 
přezdívanému Maršmeloun, se 

bouří obyvatelé Starého Města 
- a nejen ti, kteří bydlí v jeho 
blízkosti. Aby byl dům posta-
ven, musí být zbořena část zdi 
Anežského kláštěra. 
Developerem je italský podni-
katel Razetto. Teď skřípe zuby 
a odvolal se na ministerstvo 
pro místní rozvoj.  

Kýč se vrací na začátekDeveloper zuří

Developer 
Razetto

Brekeke!

Starosta 
Lomecký
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
Napište Sváťovi na adresu: redakce@novomestskenoviny.eu

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
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Úvahy o zboření Masarykova nádraží zesílily poté, 
co objekt s přilehlými pozemky koupila soukromá 
fi rma: „Postavíme tu velkolepé administrativní 
centrum, podobné londýnskému City.“

Máma 

KONEC MASARYKOVA NÁDRAŽÍ, NEBO ZAČÁTEK NOVÉ ÉRY?

Není to zdaleka poprvé, 
co se toto krásné nádraží 
ocitlo v ohrožení.
„Masarykovo nádraží už 
mělo být přes 60 let zbou-
ráno, protože překáželo, 
a dodnes stojí. Je nezni-
čitelné,“ řekl spisovatel 
Adolf Branald, který bý-
val na tomto historickém 
pražském nádraží vý-
pravčím.

Vše nasvědčuje tomu, že 
nádraží, kterému nikdo 
neřekne jinak než Ma-
saryčka, přežije i nového 
majitele - a novinka mu 
dokonce může být i ku 
prospěchu. Změny, tý-
kající se jeho okolí, jsou 
nicméně monumentální.
Během několika let tu 
má vyrůst nová čtvrť 
spojující centrum Prahy 
s Karlínem. 
Nový majitel, společnost 
Masaryk Station Develo-
pment, již oznámil, že se 
na pozemcích okolo ná-
draží chystá postavit de-
sítky administrativních 
budov s mnoha podlaží-
mi.

Ve společnosti má vět-
šinový podíl in-
vestiční skupina 
Penta. Minorit-
ní podíl (34 pro-

cent) vlast-
ní České 
dráhy. Prv-

ní nová bu-
dova má stát 

mezi ulicí Na Florenci 
a nádražím.
Společnost Penta před 
několika dny požádala 
příslušné úřady o posou-
zení návrhu první admi-
nistrativní budovy s kan-
celářemi a obchody.
„Jde o přípravné stadi-
um celého projektu Ma-
saryčka. Realisticky se 
dá očekávat, že územní 

rozhodnutí a stavební 
povolení budeme mít 
v horizontu jednoho a půl
roku až dvou let. Teh-
dy by se mohlo začít 
s výstavbou,“ řekl mluvčí 
Penty Martin Danko. 
První budova má mít 
osm nadzemních pater. 
Pod zemí budou další dvě 
až tři podlaží jako parko-
viště až pro 226 aut. Na 
střeše mají být terasy.
Postupně se má stavět na 
třech lokalitách kolem 
nádraží a celé to vyjde na 
několik miliard korun. 
Ve druhé fázi chce inves-
tor zastavět plochy podél 
obou stran magistrály až 
po autobusové nádraží. 
Třetí fáze se uskuteční 
v ulici Hybernská. Část 

tamních pozemků patří 
České poště. 

Masarykovo nádraží pa-
tří vedle Hlavního ná-
draží v Praze a Hlavního 
nádraží v Brně mezi tři 
nejvíc vytížená nádraží 
v České republice. 
Ze sedmi kolejí a čtyř 
nástupišť Masarykova 
nádraží odjíždí denně 
takřka 300 vlaků, ve kte-
rých cestuje až 40 tisíc 
cestujících.
Projekt Masarykova ná-
draží (včetně umístění) se
roku 1842 zrodil v hlavě 
staviteli železničních tra-
tí Janu Pernerovi. Kvůli 
kolejím bylo do tehdej-
ších městských hradeb 
probouráno šest bran.

Nová čtvrť 
se potáhne 

až do Karlína

Vracím se k Tomášovu dopi-
su, do třetice všeho dobrého. 
Praha 1 je specifi cká tím, že 
úřady zde záměrně nechávají 
ničit prostředí za účelem zis-
ku (jak do obecní pokladny, 
tak soukromým subjektům). 
Je mnohde brutálně ničen ráz 
místa a genius loci nevhod-
nými podnikatelskými akti-
vitami. Automaticky očekávat 
ohleduplnost je ale z nějaké-
ho důvodu asi utopie a úřady 

a v nich konkrétní odpovědní 
lidé - se starají jen o svůj zisk 
bez ohledu na město a jeho 
obyvatele. Před 9 měsíci pro-
běhly na Praze 1 svobodné 
volby, ve kterých vyhrála TOP 
09. Založila dost nelogickou 
koalici s ČSSD a ODS, a teď 
je radnice jejich. Pokračují 
po způsobu ODS, privatizace 
- padni komu padni. V úřadu 
radnice je po 20 letech vlády 
ODS také mnoho jejich sym-

patizantů. I Milan Knížák, 
který byl ředitelem Národní 
galerie, byl příznivcem ODS, 
což má vztah k Týnské uličce. 
Jak je privatizace úspěšná? 

Tomáš se zmiňuje, že úřady 
tak činí za účelem zisku, jak 
do obecní pokladny, tak i sou-
kromým podnikatelům. Zisk - 
to není špatné. Zisk bez ohle-
du na město a jeho obyvatele. 
A proto je tu opozice. Máme 
o jeden hlas méně než koali-
ce. Nám jde o hospodárnost, 
ale s výraznou podporou etiky 
a estetiky. Zatím je koalice 
soudržná. Vše záleží na oby-
vatelích Prahy 1.Sváťa a J. Čep

První vlak přijel 
před 170 lety

s Karlínem. 
Nový majitel, společnost 
Masaryk Station Develo-
pment, již oznámil, že se 
na pozemcích okolo ná-
draží chystá postavit de-
sítky administrativních 
budov s mnoha podlaží-
mi.

Ve společnosti má vět-
šinový podíl in-
vestiční skupina 
Penta. Minorit-
ní podíl (34 pro-

cent) vlast-
ní České 
dráhy. Prv-

ní nová bu-
dova má stát 

●1845 - 1862 Praha (Prag) 
●1862 - 1919 Praha státní
nádraží (Prag Staatsbahn-
hof) ●1919 - 1940 Praha
Masarykovo nádraží (Prag‘
Masarykbahnhof)●1940
- 1945 Praha Hybernské ná-
draží (Prag Hibernerbahn-
hof) ● 1945 -1952 Praha 
Masarykovo nádraží ●1953 
- 1990 Praha střed
●1990 Praha 
Masarykovo 
nádraží

První neofi ciální vlak 
přijel na dnešní Masa-
rykovo nádraží 4. srp-
na 1845, slavnostně 
byl provoz zahájen 20. 
srpna 1845, pravidelný 
veřejný provoz začal 1. 
září 1845. 
Masarykovo nádraží je 
historicky první nádraží 
parostrojní železnice 
v Praze. Umístění ná-
draží a kolejiště navrhl 
roku 1842 Jan Perner, 
budovy architekt Anto-
nín Jüngling.

PĚT JMEN

Jedna z prvních 
lokomotiv

Večírek na Masarykově 
nádraží

Spisova-
tel Adolf 
Branald, 
který 
býval na 
Masaryko-
vě nádraží 
výpravčím

Mrakodrapy

Brány

Víte, že...
Za války se Masarykovo 

nádraží jmenovalo
 Hibernerbahnof.



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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Pokračování příště

Tunel nebo průkop? (II.) Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

Nejvíc kůžeFo
to

: A
rc

hi
v,

 Č
es

ká
 te

le
vi

ze
, Y

ou
tu

be

Tunel nebo průkop? (II.)Tunel nebo průkop? (II.)

Máma 

KONEC MASARYKOVA NÁDRAŽÍ, NEBO ZAČÁTEK NOVÉ ÉRY?

Tak, pánové, průkop nás vyjde 
na 12 milionů. 

Navrhuji přeci jen 
ten tunel... Zasypat!

Tunel je přece jen 
lepší a lacinější.

Ten n

(Posle)

Máma 
DNES

Máma 
ZÍTRA

Londýnské City, 
vzor developera

Masarykovo nádraží, 
pohled z Vítkova
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
KampaNulaKampaNulaKampaNula

KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
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Šerpa Rama (dole)
a Martin Kratochvíl

Každou noc proudí cent-
rem Prahy davy mladých 
bujarých turistů. Bohu-
žel sem nepřijíždí za pa-
mátkami a geniem loci 
staré Prahy.
Užívají si zde tzv. Prague
Pub Crawl. Cestovní kan-
celáře nabízejí možnost 
navštívit síť pražských 
hospod, barů nebo dis-
koték s předem dohod-
nutými slevami. Mladý 
turista tak může vypít 
velmi lacino obrovské 
množství piva a ko-
řalky. Opilý dav táhne 
v noci i ve dne pražský-
mi ulicemi, huláká a vše 
kolem ničí a znečišťuje. 
Takové hosty tady ne-
chceme. 
Ráno při cestě do práce 
se smutně díváme na to, 
jak po jejich nájezdech 
ulice vypadají. To se 
musí změnit.

Petr
Hejma
Spoluzakladatel 
KampaNuly

Kdo umlčí 
řvoucí turisty

Sbírka na šerpu, který při 
zemětřesení přišel o všechno

Při zemětřesení 
zahynulo přes 
osm tisíc lidí

Přednáška jazzmena Martina Kratochvíla
Kampa - Zemětřesení zni-
čilo v Nepálu dům šerpy 
Ramy Bahadura a připravilo 
o všechno. 
V zahradnickém domečku 
(Sala terrena) na Kampě vy-
právěl o osudu skvělého šerpy 
Ramy Bahadura dne 15. červ-

na jazzový muzikant Martin 
Kratochvíl. Součástí před-
nášky bylo promítání a popis 
současné situace v Nepálu.
Vybralo se krásných 1630 Kč. 
Z těchto peněz bude rodina 
šerpy žít měsíc. KampaNula 
podporuje.

Akci pořádalo Ars Metropo-
lis, domeček v parku Kampa 
laskavě zapůjčilo Komunitní 
centrum Kampa.
Zemětřesení v Nepálu začalo 
25. dubna 2015. Bylo to nej-
silnější zemětřesení v Nepálu 
od roku 1934. Počet obětí pře-
kročil 8000 lidí.
Zemětřesení také spustilo 
rozsáhlou lavinu pod Mount 
Everestem. Zahynulo v ní 
nejméně 19 osob. Bylo zniče-
no mnoho památek v Údolí 
Káthmándú zapsaného do se-
znamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Nepálská 
vláda vyhlásila třídenní státní 
smutek.

Naše akceNaše akce
PODPORUJEME:
Pátek - neděle 21. - 23. 8.
Výstava vzácných relikvií  
Buddhů v kostele sv. Jana 
Křtitele Na Prádle (Malá 
Strana, Říční ulice).

Pátek - neděle
21.- 23. 8. 
Scéna Petřín
Farmářské trhy Vzorkov-
ny z Národní 11 a Kavárny 
Petřín - kolem rozhled-
ny - denně 10 - 22 h. 
(21. srpna, 19 h KON-
CERT OBĚTEM 1968).

UČENÉ TOULKY 
Čtvrtek 17. září 17. 17 h.
Petřín II, vede J. Rybář. 
Úterý 13. října 18 h
Dr. Hana Blochová - 
Románské podzemí Pra-
hy + koncert.

Připravujeme: Dr. Josef 
Kábele - Sport na Malé 
Straně II.

Čtvrtek  26. 11.  
BENEFIČNÍ KONCERT 
Prážata a Resonance + 
Pražský kytarový 
orchestr v kostele Šimo-
na a Judy.

III. PROSTŘENÝ STŮL 
na Betlémském náměstí

Čtvrtek  24. září 18 - 22 h
IV.Open Air Festival zvaný Betlémská kulturní noc, každoročně konaný na 

Starém Městě pražském (v okolí Betlémského náměstí), letos ve čtvrtek 24. 9... A to od 
odpoledne do noci. KampaNula, o.s. od 18 do 22 h postaví na náměstí před Betlém-
skou kaplí svůj již III. Benefiční prostřený stůl - 40 m dlouhý s bílým ubrusem, židlemi 
a stánky kolem. V těch budou levně k mání dobroty a nápoje věnované z okolních cca 
dvanácti restaurací. Tyto dary se budou kolemjdoucím i sedícím prodávat za stravenky 

nakoupené tamtéž. Výtěžek půjde na zdravotně postižené Prahy 1 a rodiny šerpů 
z Nepálu, postižené zemětřesením. Od 18 do 20.30 h bude u Stolu hrát hudba a bude 

se zpívat: Klarinetový a saxofonový orchestr Umělecké školy U půjčovny, 
zapěje MIKROCHOR - Sbor studia Citadela z Klimentské a zazpívají 

dva až tři s kytarami - Duo (Trio) Carlos. Snad letos nezaprší, že!

 

KONTO NA PODPORU 
ŠERPY BAHADURA

Vzorkovna (klub českých 
malovýrobců) a Kavárna 
Petřín pořádají a zvou na 
trh Scéna Petřín.
Motto: „Dospělí se vrátí 
do dětských let. Děti se 
něčemu přiučí.“
Za podpory Muzea hlavního 
města Prahy uspořádají čes-
ký víkend jako setkání sta-
rousedlíků Prahy a českých 
malovýrobců za doprovodu 
hudby pouličních uměl-
ců.  Jsou připravena klání 

o ceny. Stánky jsou jako 
malé dílničky, takže krom 
toho, že si budete moci dát 
třeba čerstvě vymačkaný 
mošt, můžete svým potom-
kům ukázat, jak se to vlast-
ně dělá, vyrobit si čokoládu 
nebo nějaký šperk. 
Kulturní program bude 
probíhat přímo na ochozu 
Petřínské rozhledny. 
Jeho součástí bude 
Koncert na památku 
obětem 68. roku, který 

začne 21. 8. 2015 v 19 h.
Soutěžní klání budou vždy 
od 14 do 18 h. 
Poté se odehraje vyhlášení 
vítězů jednotlivých soutěží 
jako například běhu s vajíč-
kem, skoků v pytlích, hodů 
kládou, uzlování, potápění 
a mnoha dalších.
Akce pro lidi, které 
něco zajímá.

Kontaktní osoba: Petra Ma-
jerčíková,  774 28 98 28.

SCÉNA PETŘÍN - TRHY U ROZHLEDNY 

21. - 23. srpna vždy od 10 do 22 h
Vzorkovna (klub českých 

SCÉNA PETŘÍN - TRHY U ROZHLEDNY
začne 21. 8. 2015 v 19 h.

SCÉNA PETŘÍN - TRHY U ROZHLEDNY

Číslo účtu: 
120 200 277/0100
variabilní symbol: 

77777 
titul platba 
RAMBADUR
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@novomestskenoviny.eu

inzerce

Dopis
Poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Novoměstské noviny 
ČERVENEC 2015

Vážená redakce,
děkuji za skvělý článek 
o Miladě Horákové. Do-
zvěděla jsem se v něm 
mnoho nových zajíma-
vostí.       Jana Mátalová

Glosa
také. I já jsem letos při-
spěl k navýšení počtu ná-
vštěvníků našeho města. 
Pozval jsem totiž několik 
přátel na prohlídku histo-
rické Prahy. 
Na Pražském hradě to šlo, 
procházkou Nerudovkou 
dolů také.  Na Karlově 
mostě jsme se ztratili, ale 
protože prostor mostu je 
omezen jeho konstrukcí, 
nebyl problém se u sochy 

Otce vlasti zase dát do-
hromady. 
Tlačenici Karlovou ulicí 
jsem přátelům vysvětlil 
oprávněným a ve světě 
velkým zájmem o Prahu.  
Pokud jsme na Staro-
městském náměstí hle-
děli od apoštolů na orloji 
přes Husa na věže Týn-
ského chrámu, tak to šlo, 
ale jak jsme se podívali 
dolů, všude „trůnily“ pře-

plněné odpadkové koše. 
Prostě ostuda.  Nevím, 
co chce kdo vymýšlet, ale 
všude platí, čím víc ně-
kam přijde lidí, tím častěji 
se musí odvážet odpadky. 
To u nás na to jdeme od-
borně. Prý se tady budou 
zavádět „chytré“ koše. 
Když budou plné, tak ně-
kde pípnou, aby se někde 
vědělo, že je potřeba koš 
vysypat.  Tak si myslím, že 

více naší historické Praze 
prospěje, když příslušní 
pracovníci místo čekání 
na pípání seberou vozík 
a pravidelně a hlavně čas-
těji budou z ulic odpadky 
odvážet. To, že se upro-
střed turistické sezony 
musí na Královské cestě
častěji vysypávat odpad-
kové koše, napadne  přece 
každého i bez pípání. 

Srpen 2015

Praha je krásná. My to 
víme a miliony návštěv-
níků to oprávněně tvrdí 

Praha je krásná
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Když krmím labutě
ve vedru či mrazu
nespatřuji na tom
nijakého kazu

Každý ať dělá to,
co nejlépe umí
já jim drobky drobím
ony vděčně čumí

Labutě jsou bílé
jedna z nich je černá
Kéž je mi ta chvíle
nadosmrti věrná

Jestli přijde sucho
z Vltavy zbyde koryto
ach kéž je mi věrná
než bude zakryto.

Jan Honejsek

Báseň
Když krmím 

labutě

Redakce neručí za obsah 
zveřejněných příspěvků.



Tajenku (heslo) přijďte říct do Náprstkova muzea
(Betlémské nám. 1). Dostanete CD s příběhy pamětníků 
v rámci projektu Paměť národa s názvem Příběhy 20. 
století. Platí jen do 15 dnů od vydání tohoto čísla.

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris nepotřebuje zubní pastu. To zubní pasta 
potřebuje Chucka Norrise! 

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!Vylušti tajenku a... Překvapení!
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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 života

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

Bratři Ebenové 
zahrají na Střeláku

Nenechte si ujít 27. srpna 
od 19.30 hodin koncert 
Bratrů Ebenových 
přímo na Střeleckém os-
trově. Kultivovaná hudba 
vtipných bratrů potěší 
jistě všechny věkové ka-
tegorie. Těšte se na pěkný 
zážitek pod širým nebem 
v samém srdci Prahy. 

Staňte se 
mecenášem ND

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

HaFstudio 
otevírá Hnízdo

Novinkou HaFstudia 
v Ostrovní je klub Hníz-
do. Je otevřen od září 
a je určen pro maminky, 
babičky, tatínky, dědečky 

a děti. Můžete posedět, 
využít wifi , popovídat si, 
občerstvit. Součástí je 
i HANDL, výměna vaše-
ho výrobku za jiný. Od 
září také v HaFu zápisy 
na umělecké kroužky pro 
děti. www.hafstudio.cz

Navštivte letňák 
v centru

K létu patří letní kino 
a na Střeleckém ostrově 
je jedno otevřeno. Zajdě-
te např. 21. 8. na fi lm Ho-
řící keř, ve kterém hrají 
Táňa Pauhofová nebo 
Igor Bareš, či 24. 8. na 
Pražskou pětku v režii 
Tomáše Vorla.

Výstava o Bhútánu 
prodloužena

Výstava s názvem Bhú-
tán - země blízko nebe 
v Náprstkově muzeu je 
prodloužena až do 30. 9. 
K vidění jsou bhútánské 
oděvy, textilie, šperky…

Marek 
Eben, 

zpěvák

Táňa
Pauhofová,  

herečka

Igor 
Bareš,
herec

Nenechte si ujít další pěkné 
tvůrčí dílny pro děti na Lodi 
Tajemství. Například v sobotu 
22. 8. bude Cukrářská malinová 
dílna a 5. 9. Slaná palačinková. 
Vždy od 10 do 12 hodin. Loď kot-
ví mezi Palackého a železničním 
mostem. Pro děti od 7 do 12 let.
.

CUKRÁŘSKÁ DÍLNA 
NA LODI TAJEMSTVÍ

K

Kulturní nástěnka    
SRPEN - ZÁŘÍ

Děti - 17. - 21. 8., 24. - 28. 8. - PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR - HaFstudio, Ost-
rovní 16 - Pro děti od 6 do 15 let  herecká 
a výtvarná dílna, pro prťata od 4 let hrát-
ky. Přihlaste se včas. www.hafstudio.cz

Koncert - Ne 30. 8. v 14.30 h - CIR-
CUS PROBLEM - Střelecký ostrov, 
velká scéna - Kapela hrající balkánské 
rytmy. Vstup zdarma v rámci Hudební 
promenády na Střeleckém ostrově. 

Kurz - Od 16. 9. každou středu v 19 h - 
KC Kampa, U Sovových mlýnů 3 - TAI 
CHI S RENÉ KYSELÝM - Pravidelná 
cvičení pro všechny. Úvodní lekce 16. 9. 
zdarma. Pro info: 775 421 480.

Výstava - Do 20. 9. - RITUÁLY SMR-
TI - Náprstkovo muzeum, Betlémské 
nám. 1 - Výstava ukáže, jak smrt vníma-
ly  starověké civilizace i současné kultury     
v různých částech světa. www.nm.cz

Divadlo seniorů - Čt 24. 9. v 18.30 h - 
LUCERNA - Lit. kavárna Řetězová, Ře-
tězová 10 - Jiráskův kus zahraje Poslední 
vlastenecká divadelní z HaFstudia v rám-
ci akce Betlémská noc. Pak zpívání.

Výstava - Do 14. 2. 2016 - HROBY 
BARBARŮ - Muzeum hlavního města 
Prahy, hlavní budova, Na Poříčí 52/1554 
- Svět živých a mrtvých doby stěhování 
národů. www.muzeumprahy.cz



Pro líné Ještě línější
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Koutek pro chytré hlavy

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

Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

S vozu slézá žena v bílé 
plachetce, v selském ob-
leku. Děti zůstaly stát, 
všecky tři vedle sebe, ani 
z babičky oka nespustily! 
Tatínek jí tiskl ruku, ma-
minka ji plačíc objímala, 

ona pak je plačíc též líba-
la na obě líce. 
Bětka přistrčila jí malé-
ho kojence, boubelatou 
Adelku, a babička se na 
ni smála, jmenovala ji 
malé robátko a udělala jí 
křížek. Pak ale ohlídla se 
po ostatních dětech, vo-
lajíc na ně tónem...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Otázka: Víte, jak se říká domu 
na Novém Městě, na jehož 
střeše je toto podivuhodné 
hnízdo? Nápověda: Hledej-
te na nábřeží, kde se tančí.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Dům s pamětní deskou 
Jana Nerudy (kde zemřel) je ve 
Vladislavově ulici čp. 1382/14.
Správně: Alice Pořádková

Babička se chystá zvolat

inzerceinzerceinzerce
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Pokračování příště

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

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [Slavné 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

Z Á M E C K Ý  A R E Á L  C T Ě N I C E  s p r a v u j e  M U Z E U M  H L A V N Í H O  M Ě S T A  P R A H Y

Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1,190 17 Praha 9 – Vinoř
Otevřeno: výstavy a expozice út–ne 10 –18 hod.

zámecký park je přístupný denně 8–22 hod.

www.muzeumprahy.cz

S T Á L É  E X P O Z I C E

Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování 
řemeslníků od středověku po současnost 

Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova

Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století    

V Ý S T A V Y

Kámen v pravěku 12. 4. – 4. 10. 2015

Kámen svému městu. Hornictví a lámání kamene 
na území Prahy 1. 5. – 4. 10. 2015

Doprovodné programy k výstavám



UGOVA ČERSTVÁ ŠŤÁVA
Stánek na Masarykově nádraží

Za to, že vydržel 
na peróně, i když 
do něj narazil 
vlak rychle je-
doucí z Českého 
Brodu (viz str. 2)Fo

to
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Modré okénko
dnes získává...

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

Příští číslo vyjde
15. září

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též 

v La Dolce Vita (Biskupská 3)

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

HLEMÝŽĎ EMIL
Oblíbily si ho děti. Prý 

ho viděly na Žofíně 
a chodí ho tam tajně 
krmit, ale: Kdo ví?

Mazlíčci
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Díky poutavým 
Novoměstským novinám 

je Praha Brnu 
mnohem blíž.“

Markéta Jetelová, 
moderátorka ČRo Brno
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Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní ka-
várna, Národní 11. Café Kolíbka, Řeznická 10. Ka-
várna Velryba, Opatovická 24. U Pravdů, Žitná 15. 
Bar No. 7, Na Struze 7. Kvalitář, Senovážené náměstí 
17. Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, 
Národní 20. Café NONA, Nová scéna Národního divadla, 
Národní 4. Hvězdný bar, Jungmannova 7. Restaurace 
Ferdinanda, Opletalova 24. Friends Coffee House, 
Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Rotax, 
Revoluční 22. Antik Prague Art - Starožitnosti, Pan-
ská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle.  Café 
Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, 
Křemencova 177/8. Nádassy Medical System s.r.o., 
28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. 
HaFstudio, Ostrovní 16. Antikvariát Aurora, Spá-
lená 53. Poliklinika Národní, Národní 9, III. patro. 
Perníčkův sen, Haštalská 21. Vinotéka Bacco, Běle-
hradská 28. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. 
Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržistě 11.

odběrních míst25

Kdyby už byly rozebrány, 
volejte tel. číslo: 777 556 578

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem 
Novoměstských novin je podmíněno příspěvkem 

1000 Kč na provoz novin, nebo inzerátem.

Víte o někom, kdo si zaslouží 
Modré okénko? Napište 
na adresu: redakce@

novomestskenoviny.eu

Tip: Cestující

NA PLOVÁRNĚ. Ona: „Proč máte ten kapesník?“ 
On: „Předpokládám, že dříve či později utřu nos.“

Šťastný to 
kapesník

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat! 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…

Volejte: 602 643 565
Jsme tu pro Vás!

www.kampareality.cz


