
Novoměstské 
servírky

PANÍ MONIKA
roztáčí Staropramen 11° 

za 35 Kč v podniku 
Art & Music Bar The Rabbit 

Hole (Na Poříčí 21).

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Nové Město a okolí. Založeno roku 2014. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

   redakce@novomestskenoviny.eu                    telefon: 777 556 578                       www.novomestskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Cˇ ís. 2 / roč. I II
15. únor 2016

NOVOMESTSKE
NOVINY

PARÁDA!

PRAVDA VS. LEŽ 
O DOMĚ ZVANÉM 

MARŠMELOUN

str. 6 - 7

inzerce

MILOSTNÝ 
TROJÚHELNÍK
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Rozhovor s investorem 
stavby F. A. Razettim

UNIKÁTNÍ 
FOTO 

UVNITŘ 

VE STÍNU HÁKOVÉHO KŘÍŽE

LÍDAGUSTAV JOSEPH

 STR.
5

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

257 531 839
Národní 11, Praha 1

www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.

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

UDĚLEJTE RADOST SOBĚ,



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

2  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@novomeStSkenoviny.eu

Anketa Novoměstských novin

Nové zprávy 
z Nového Města

Číslo měsíce

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Kotva hlásí: 
Prodáno!

Nám. Republiky - Ob-
chodní dům Kotva kou-
pil miliardář Václav 
Skala (Pražská správa 
nemovitostí) za více než
dvě miliardy korun. Bu-
dova je z roku 1975.

Nejdražší 
mince světa 

naskok v Praze

Nové Město - Nej-
dražší mince na světě 
byla vystavena pouhé 
čtyři dny v nové budo-
vě Národního muzea 
(bývalé Federální shro-
máždění). Je z roku 
1794 a její cena je čtvrt 
miliardy korun.

Číslo měsíce

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner
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Jaký dům na Novém 
Městě máte nejraději?

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Tančící dům, 
protože pěkně 
tančí. Mám ho 

ráda už 
od dětství.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Nádherný 
historický objekt 

v Ostrovní 
a V Jirchářích 

146.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

„Líbí se mi 
Tančící dům. 

Mám rád nové 
dobré věci!” 

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Jeden hotel, 
kde jsem měl 

pikantní 
zážitek. 

Víc nepovím.”

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Nechávám se 
okouzlit 

všemi historic-
kými domy 
v centru.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: To je 
zapeklitá 
otázka… 
Těch je!“  

Nové Město - Žena 
(34) z bytu ve třetím 
patře ve Zlatnické ulici 
se pohádala s partne-
rem a začala vyhazo-
vat věci na ulici. Stalo 
se tak v místech, kde 
Zlatnická ústí na Petr-
ské náměstí. Jen ná-
hodou nikdo zrovna 
nešel po chodníku. 
Musela být uzavřena 
i vozovka. Přivolaná 
policie odtáhla běsnící 
ženu od okna a odvez-
la na psychiatrii.  

Zuřící žena vyházela z okna 
ve Zlatnické nábytek z bytu

Mezibranská - Půlroční 
podmínka a pokuta 16 ti-
síc Kč - to je trest pro muže 
(48), který se nechal zam-
knout v hospodě v Mezi-
branské ulici (NN infor-
movaly). Jedlík ochutnal 
v zavřené restauraci šest 

hus, tři kachny, pečená 
jatýrka, sklenici okurek, 
husí sádlo a další „drob-
nosti“. Všechno spláchl 
lahví vína a pěti lahvemi 
coca - coly. Pak chtěl uté-
ct, ale nemohl. Našla ho 
ráno uklízečka.

Jedlík, který se nechal zavřít v hospodě 
a ochutnal šest hus, dostal podmínku

Čtenář 
reportér

Ztichlé 
stereo

Husička

Pohled 
z okna bytu

Pozdní 
žehlička

8
Dům, který má stát na 
místě divoké demolice 
v Soukenické, má mít 
osm pater. Str. 4

Dnes vaří 
Sudiprav

manžel M. D. Rettigové

 

Nechte hrnce vařit za vás!

Rohlík 
natvrdo 

Kup čerstvý, měkký, 
vonný rohlík, vlož ho 
mezi okna a vyčkej, 

až se vrátí manželka.

3°C
ÚNOR

Když v únoru slunce 
svítí, bude hodně kvítí

Počasí 

Dvě strany 
mince

Novoměstské noviny uve-
řejnily v minulých číslech 
několik textů, brojících 
proti stavbě domu, zva-
nému Maršmeloun.
V tomto čísle jsme se roz-
hodli dát prostor i dru-
hé straně - a vida. Dům 
nemá být růžový, jak se 
všeobecně předpokládá. 
Zeď, která se má kvůli 
jeho stavbě bourat, není 
žádná historická památ-
ka, ale bezcenná novo-
stavba. Lze polemizovat, 
zda je vhodné, aby v cen-
tru města stála budova, 
připomínající lidské ob-
ličeje, ale... O tom nechť 
rozhodnou památkáři.   
Občas je vhodné pood-
stoupit a podívat se na 
problém znovu.

Otevřeno: 11 - 23 h
Telefon: 739 502 103

www.plnypekac.cz

• Polední menu za 109 Kč (polévka, hl. jídlo, 
dezert a malé pivo)

• Domácí kuchyně a Budějovický Budvar
• Možnost fi remních akcí, narozeninových 

oslav, svateb, rautů…
• Příjemné posezení a milá obsluha

Těšíme se na Vás!

Volejte: 775 654 443 
nebo mailujte: info@pvip.cz

Další informace na www.internet-praha1.cz

Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

info@pvip.cz

Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

Od 290 Kč až 100 Mbitů!
Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

Jídlo, Víno & Pohoda, Jazz
• Moderní evropská a fusion kuchyně
• Originální dezerty
• Světová vína a moravská vína od Stani Mádla

Tel.: 257 219 728
www.stmartin.cz

Vlašská 7, Malá Strana, 
Praha 1
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Malý oznamovatel

Novoměstské noviny jsou nejlepší 
noviny na Novém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 30 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

inzerce
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Eleonora Vodičková 
si vítěznou pěnu sama 

našlehala (tajný recept).

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V TANCI S PĚNOU DO KOUPELE

Pouličním muzikantům teď 
začínají velmi krušné časy...

Centrum Prahy jde opačným směrem než zbytek světa
Nové Město -  Těžká 
doba nastane od 1. břez-
na nejen pro pouliční 
muzikanty, ale i strážní-
ky. Občanům, stěžujících 
si na hluk, se přitom ni-
jak neuleví. Podle nové 
vyhlášky (novely) budou 
smět hrát umělci v liché 
hodiny na levém břehu 
a v sudé na pravém. Za-
kázány budou vystou-
pení se zvířaty, bubny, 
dudy a také tzv. etnické 
nástroje (což bude na 
strážnících, aby to po-
znali). Na 24 místech 
bude úplně zákaz hraní. 
Jde o trend zcela opačný, 
než v jiných městech svě-
ta (i v ČR), kde pouliční 
hraní naopak vítají. 

Víte, že...
Jde o směs rozumných 
a nesmyslných pravidel, 
které šikanují pouliční 

umělce v centru.

Zakázaný 
pes Sporné 

banjo

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

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

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

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Užijte si nedbalou eleganci 
v pražské restauraci 
na Malé Straně

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

         

O víkendu 13. a 14. února 
tříchodové valentýnské menu 

za 399 Kč.

Novinka

Odměna 10 000 Kč za tip, který povede k podepsání 
nájemní smlouvy.

Mladý pár hledá cenově výhodný 
dlouhodobý pronájem bytu 

na Malé Straně. 

E-mail: martinhoryna@yahoo.com
Tel.: 777 484 447
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ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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

O CENY

Emilka Šantúrová 5 let
Obrázek poslal táta Roman

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

Staroměstské náměstí

&
Petra 

Kolínská, 
zastupi-
telka na 

pražském 
magistrátu
Za kritický 

postoj k po-
době vyhláš-
ky o poulič-
ních muzi-
kantech.

Vítěz Poražený

Soukenická - Magistrát 
zrušil nařízení stavebního 
úřadu Městské části Pra-
ha 1, které umožnilo ma-
jiteli zbourat dům v Sou-
kenické ulici. Bylo podle 
něj vydáno nezákonně.

Na zbořeništi chce inves-
tor postavit osmipatrový 
dům. Divokou demolici 
(přes víkend) provedl 
přes nesouhlas památká-
řů. Záminkou se mu stalo 
tvrzení, že v domě údajně 

unikaly chemikálie. Dům 
už tak nebude moci být 
přestavěn, protože už 
z něj zbyly jen trosky. Zda 
bude postaven zcela nový 
dům, záleží na vydání 
územního rozhodnutí.

Rychlá demolice po podivném souhlasu od radnice Prahy 1

Sídlo 
magistrátních 

úředníků

Jaký je poslední vývoj v kauze sporu 
magistrátu o nájemné ve Škodově 
paláci? Ing. Jiří K., Praha
Odpověď: Zatím to vypadá, že 
magistrát odejde s nepořízenou a bu-
de muset zaplatit plnou částku, tedy 
takřka 5 miliard Kč. Pirátská strana 
před několika dny vyzvala vedení 
radnice, aby vymáhala škodu po 
těch, co to spískali, v čele s tehdej-
ším primátorem Pavlem Bémem. 

Co je nového 
v kauze 

Škodův palác?

NOVOMĚSTSKÉ
NOVINY

Vy se ptáte, 
my to víme
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&
Starosta 
Praha 1 

Lomecký
(TOP 09)

Preference 
TOP 09 se 
zřítily za je-
diný měsíc 
o čtvrtinu
(z osmi 

procent na 
šest).

Počet obyvatel centra Prahy 
klesá: Radnice je bezradná
Indikátor prosperity: Když ubývá 

obyvatel, něco je špatně
Nové Město -  Praze 1 
ubývá obyvatel s trvalým 
pobytem. Bydliště v Pra-
ze 1 má podle posledních 
průzkumů v občanském 
průkazu uvedeno jen 
27 000 lidí, tedy o 6000 
méně než před 10 lety.
„Je to velký problém, 
který je ukazatelem pro-
sperity dané městské 
části,“ řekl Novoměst-
ským novinám kulturní 
geograf Paul Bauer.
Pokles je dán mimo jiné 
vysokou cenou bytů a ná-
jemného, malým množ-
stvím zeleně atd.   

Víte, že...
Počet obyvatel hlavního 
města Prahy roste, je již 

více než 1,3 milionů. 
Zdroj: 

MEDIA SKAUT 

pod 27 tisíc 
obyvatel (2016)

30 tis.

25 tis.

nad 33 tisíc 
obyvatel (2010)

Dům v Soukenické byl zbořen 
nezákonně, rozhodl magistrát

Vývoj počtu 
obyvatel 
v Praze 1

Trosky domu 
v Soukenické 12

MÍST
NÍ 

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

Kde to je

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Slovanský dům (uprostřed) se dříve jmenoval Německý dům. Příkopy byly německá promenáda.

Na Příkopech (Slovanský dům)
1904 Dnes
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Víte, že...
Lídu prý bavilo, 

jak Goebbels 
parodoval Hitlera.

Baarová & Goebbels vs. její partner

Unikátní snímek pochází 
zřejmě z roku 1935, kdy 
Lída Baarová žila v Ber-
líně s  hercem Gustavem 
Fröhlichem, ale již byla 
milenkou Josepha Go-
ebbelse. Na tomto unikát-
ním snímku tedy vidíme 
zvláštní milostný troj-
úhelník, kde je partner 
herečky existenčně závis-
lý na jejím milenci (Go-
ebbelsovi stačilo pohnout 
prstem a Fröhlich by si 
u filmu už ani neškrtl).   
Goebbels  si  všiml  Baa-

rové při natáčení filmu 
Barkarola v roce 1934. 
O rok později pozval Baa-
rovou a Fröhlicha na 
jachtu. Ten  však  byl  (ná-
hodou) náhle  odvolán do 
studia a Baarová zůstala. 
Pak  se  objevovala  Lída  
po Goebbelsově boku. 
To bylo nejen ošemetné, 
ale také velmi nebezpeč-
né. Goebbels byl ženatý 
a jeho rodina byla vzorem 
pro všechny Němce. Jeho 
žena Magda přišla začát-
kem roku 1938  za  Baa-

rovou  s  nabídkou, že by 
mohli žít ve třech. Situace 
začala být neudržitelná. 

Hitler měl sice Baarovou 
v oblibě, ale na druhou 
stranu - Goebbelsova ro-
dina byla tak trochu jeho 

dílo (přesvědčil ho, že 
sňatek s Magdou je pro 
NSDAP přínos a byl mu 
za svědka).
16.  srpna  1938  si  Magda  
postěžovala  u  Hitlera. 
V té době měla s Goebbel-
sem  čtyři  děti  a  čekali 
páté. Hitler pak zakázal 
Goebbelsovi  další  styky  
s  tou „českou děvkou“. 
Baarová  musela  okamži-
tě opustit Německo a vrá-
tila se do Čech. Goebbels  
si  Hitlerovu  přízeň rych-
le získal zpět, když 9. lis-

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Tajemství této fotografie

topadu 1938 zinscenoval 
v Mnichově tzv. Křišťálo-
vou  noc,  děsivý  pogrom 
na židy.
Goebbels a Magda spá-
chali sebevraždu v ber-
línskm bunkru 1. května 
1945 (zabili i svoje děti). 
Gustav Fröhlich se dožil 
80 let, Lída 86 let.

Ženatý Goebbels 
měl partnera 

Baarové v hrsti

LÍDA GUSTAV

JOSEPH
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
nezávislý zastu-
pitel a člen klubu 
Praha1Rodina. 
Rád odpoví na 
vaše dotazy 
a pomůže. Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@novomestskenoviny.eu

Paní Evženie Venzaro-
vá vznesla dotaz. O Vá-
nocích jsem měl v tele-
vizi pořad, ve kterém
říkám: „Pravda je skry-
tá pod povrchem.“
Paní Evženie se ptala, jak 
jsem to myslel. Dokonce 

říkala, že je to pro ni rébus, 
kterému nerozumí. Ten 
rébus vysvětlím. Jelikož se 
jedná o skutečnou dámu, 
věřím, že dojde k souznění.
Pravda nic nemá společné-
ho s povrchností. Musíte 
se zahloubat, dát stranou 

vnější efekt. Při tomto za-
hloubání uvidíte věci ji-
nak, v jiném zorném úhlu. 
Pomalu se dostáváme jen 
o patro níže. Na hlubinu - 
až na samé dno - jedinec 
těžko dosáhne. Za pomoci 
bolesti snad jo. Pravda je 

na hlubině, ponorem se 
k ní však dostaneme blíže 
a blíže. 
Kolem nás je spousta 
povrchností, ponorem 
a vnořením je z toho
cesta ven. Paní Evže-
nie, došlo k souznění?

Jak Paní Evženie vznesla dotaz

Máma 
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Na začátku tohoto příběhu je vize, že koupíte 
pozemek a na něm postavíte dům. Vleče se to už 
17 let. Kolem domu, přezdívaného Maršmeloun 
(kvůli údajně růžové barvě) koluje mnoho fám. 
Dáváme prostor i druhé straně sporu: investoro-
vi stavby pana F. A. Razettovi.

1) Je pravda, že má 
být dům v ulici U Mi-
losrdných, tzv. Marš-
meloun, růžový?
„Rozhodně odmítám po-
směšný název Maršme-
loun, neboť tento dům 
neměl mít nikdy růžovou 
barvu. Až teprve poté, co 
bude samotná stavba re-
alizována, bude přísluš-
ným odborem Národní-
ho památkového ústavu 
v Praze vybrána konečná 
barva fasády. Takto je to  
ostatně uvedeno v pod-
mínkách stavebního po-
volení.“

2) Patří zeď, která má 
být kvůli stavbě domu 
zbořena, k Anežské-
mu klášteru? Jak je 
stará?
„Zeď, která má být zbou-
rána, byla postavena 
v roce 1970 a není tedy 
rozhodně historicky cen-
ná či přímou součástí 
Anežského kláštera. Jed-
ná se o zeď, která oddě-
luje garáže, které jsou též 
určené k demolici.“

3) Proč mají okna při-
pomínat obličeje?
„Dílo architekta, malíře 
či spisovatele můžeme 
jistě hodnotit, ale nikdy 
je nesmíme  cenzurovat 
či kritizovat z estetické-
ho hlediska. Autor  pro-
jektu profesor  Zdeněk 
Fránek je uznávaným 
profesorem architektury 
a vítězem několika  pres-
tižních ocenění ve svém 
oboru. Projekt navíc zís-
kal kladné stanovisko jak 
„velkých“, tak „malých“ 
památkářů,  kladně jej 
hodnotí i jiní uznávaní 
architekti a odborníci.“

4) V čem vidíte důvod 
odporu občanských 
aktivit a veřejnosti 
proti stavbě?
„Myslím, že jsou v zásadě 
dva. První je demagogie 
a populismus. A druhý 
je jistý odpor k zahra-
ničním investorům jako 
takovým.“

5) Pokud je tento od-
por řízen - tak kým 
a proč?
„Bezpochyby se domní-

vám, že  jsme se stali ob-
jektem tvrdého odporu  
ze strany „vyděračských 
profesionálů“. Těch,  kte-
ří svou oponenturou  vů-
či každému exponované-
mu  projektu očekávají 
zřejmě nějakou ekono-
mickou kompenzaci od 
developerů. My jsme 
nikdy na žádné vydírá-

ní nepřistoupili. Možná 
i z  tohoto důvodu také 
náš projekt trvá již dlou-
hých 17 let.“

6) V jaké fázi jsou ta 
nutná schvalovací po-
volení, vyjádření a tak
dále?
„Získali jsme stavební 
povolení. Ministerstvo 
rozvoje zamítlo veškeré 
námitky. V tuto chvíli 
jsme začali pracovat na 
archeologickém průzku-

mu a stavebních přípoj-
kách.“

7) Zmínil jste se, že 
vás kvůli domu někdo 
vydírá. Jak? 
„Na tuto otázku bych ne-
rad odpovídal, nechtěl 
bych nést následky své 
upřímnosti.“

8) Podnikáte v ČR ja-
ko developer už sko-
ro 20 let. Jaké stavby 
jste postavil?
„Naše aktivity spočívají 
hlavně v rekonstrukci ob-
jektů na Praze 1, v rekon-
strukci hlavně historicky 
cenných objektů (mimo 
jiné Trauttmannsdorfský 
palác patřící Karlovar-
ským minerálním vo-
dám, a.s.,  objekty patřící 
italskému velvyslanectví 
v Praze atd.) a rekon-
strukce dalších více než 
100 objektů v centru 
a širším centru Prahy.“ 

9) Prý jste kamarád 
bývalého kontroverz-
ního primátora Pavla 
Béma? 
„Nejsem a nikdy jsem 
nebyl „kamarádem“ bý-
valého primátora Pavla 
Béma.  Nikdy jsem s ním 
nebyl ani na obědě ani na 
večeři.“

10) Kolik bude stavba 
stát? 
„Je těžké to v tuto chvíli 
odhadnout. Každopádně 

na úplně stejnou otázku 
bych Vám před 17 lety 
odpověděl úplně jinou 
částkou.“ (Jde o částku 
cca 200 milionů, pozn. 
red.)

11) Co bude uvnitř - 
jen byty, kanceláře 
a garáže? 
„Jedná se o bytový dům, 
resp. polyfunkční - v pří-
zemí komerční prostory 
a v menší míře kancelá-
ře. Od 1. patra výše byty 
a samozřejmě k nim v su-
terénu garáže.“

12) Bude mít stavba 
nějaký přínos místní 
komunitě? 
„Každá novostavba, re-
alizovaná na zpustlém, 
zanedbaném prostoru, 
zlepší situaci daného 
místa. Kupříkladu když 
jsem přijel do Prahy, byla 
proluka mezi ulicí Na 
Příkopě a Stavovským di-
vadlem zarostlá plevelem 
než na ní bylo postave-
no polyfunkční centrum 
Myslbek. Nebo Tančící 
dům, proti kterému se 
také nejprve zvedl odpor, 
aby si jej nakonec jezdili 
fotit fandové architektu-
ry z celého světa.“

PRAVDA A LEŽ O DOMU ZVANÉM MARŠMELOUN

ONDŘEJ HÖPPNER

Dílo architekta
nelze kritizovat. 

Je třeba ctít 
jeho svobodu.

JAK JE TO S TOU BARVOU? A CO ÚDAJNÉ BOURÁNÍ ZDI ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA?

Víte, že...
Proti stavbě domu 

v navrhované podobě 
bylo sepsáno několik 

petic a proběhlo 
několik demonstrací.
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Kalendárium 
Nového Města

Aleš 
Balcárek

BÁSNÍK

Julie 
Wohryzková

DÍVKA KAFKY

ÚNOR

● Josef S. Machar 
*29. 2. 1864 Kolín 
†17. 3. 1942 Praha
Básník, politik. Byl navr-
žen na Nobelovu cenu. 

● Karel Noll 
*4. 11. 1880 Havl. Brod
†29. 2. 1928 Praha
Kabaretiér, hrál prvního 
Švejka. 

● Josef Božek 
*28. 2. 1782 Běry 
†21. 10. 1835 Praha
Autor prvního parovozu 
v Českých zemích. 

● Julie Wohryzková 
*28. 2. 1891 Praha
†26. 8. 1944 Osvětim
Snoubenka Franze Kaf-
ky, dcera řezníka. 

● Aleš Balcárek 
*21. 2. 1840 Šumvald
†8. 5. 1862 Praha
Neprávem zapomenutý
básník. Zemřel na násled-
ky pádu z Koňské brány. 

● Svatopluk Čech 
*21. 2. 1846 Ostředek 
†23. 2. 1908 Praha
Básník, spisovatel, novi-
nář. Byl uznávanou osob-
ností české společnosti.

Karel 
Noll
HEREC

Josef S.  
Machar

LITERÁT

Ženy na čekané (I.) Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

„Taky na čekané, paní Vompilonová?“ 
„Jdu si bouchnout něco do kuchyně.“

„A hleďme! Paní správcová jde taky 
na čekanou! Lovu zdar!“

„Jestlipak už jste slyšeli tu novinku o paní 
kontrolorové?“ „Ještě ne! Povídejte!“

Máma 
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DŮVODY PROTI 
UŽ ZNÁME. A TEĎ 
DŮVODY PRO:

TANČÍCÍ DŮM
„Odpuzující stavba, která 
nemá kořeny. Vyčnívá 
jako obludná, zářící re-
klama svých tvůrců.“ 
Ivan Margolius (1996)

EIFFELOVA VĚŽ
„Je to jen směšný, ten-
ký kmínek. Nedochůd-
če, které nikdy nepřebi-
je naší etapu!“ Guy de 
Maupassant (1890)

JAK JE TO S TOU BARVOU? A CO ÚDAJNÉ BOURÁNÍ ZDI ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA?

Architekt a autor návrhu 
Zdeněk Fránek. Vysokoškolský 

pedagog (Brno), porotce 
soutěže Architekt roku

Pan Razetto 
u fotografi e 
se svým domem
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNulaKampaNulaKampaNulaKampaNulaKampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

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

Učená toulka v sedě: Padělatelé
Václav Hanka byl idealista, Oldřich z Rožmberka zločinec

Účastníci byli seznáme-
ni s druhy padělatelství, 
tedy s tím, co se dá za pa-
dělatelství považovat. By-
lo zdůrazněno, že paděla-
telství se většinou nevy-
plácelo. 
Důvody jsou jasné. Moc 
odborné práce, problémy 
s prodejem padělaných 
věcí a malý rozsah. Vý-
jimkou je padělání listin. 
To kvetlo vždy a docilo-
valo se jím velmi dob-
rých výsledků. Poté byla 

shrnuta stručná historie 
padělatelství v českých 
zemích, kdy bylo zdůraz-
něno, že co se týče peněz, 
padělatelství z národo-
hospodářského hlediska 
nehrálo v podstatě žád-
nou roli. Tím, kdo nejví-
ce poškozoval měnu, byl 
vždy stát, formou jejího 
znehodnocování.
Během přednášky byli 
vyzdviženi a podrobněji 
probráni naši nejznáměj-
ší padělatelé, či spíše ti, 

kteří nejvíce zasáhli do 
naší historie.
Byli to samozřejmě auto-
ři rukopisných padělků 
- tedy zejména Rukopisů 
královédvorského a zele-
nohorského Václav Han-

ka, Josef Linda a další 
pravděpodobní spolupra-
covníci. Dnes je přijat ná-
zor odborné veřejnosti, že 

Rukopisy jsou bezesporu 
padělky. 
Ovšem v dobách národní-
ho vzepjetí obdobné pa-
dělky měly snad všechny 
národy v Evropě.
Další významný paděla-
tel byl šlechtic Oldřich 
II. z Rožmberka, který žil 
v husitské a pohusitské 
době. Ten také padělal 
listiny, ale majetkové po-
vahy. V podstatě padělal 
listiny, ale hlavně na nich 
pečeti (to bylo složitější) 
předchozích panovníků, 
kde bylo potvrzováno fik-
tivní získání nemovitých 
majetků. 
Rožmberk tak v té rozhá-
rané době získal obrovský 

majetek a od těch dob se 
tak Rožmberkové stali 
nejvýznamnějším šlech-
tickým rodem u nás. Na 
to, že se jedná o padělky, 
se přišlo až v 19. století. 
Dodnes je zachováno tři-
cet tři těchto padělků.
Tento Oldřich si také vy-
myslel lživý původ rožm-
berského rodu z italských 
Orsiniů, významné řím-
ské rodiny. 
Zkrátka - Václav Hanka 
padělal z hloupého, ale 
pochopitelného idealis-
mu. Oldřich z Rožmberka 
ze zločinného pragmatis-
mu a pýchy.
Vybráno pro dobročinné 
účely: 500 Kč. -kuc-

V Trick baru v Malostranské besedě
proběhla toulka v sedě s tématem 
slavní čeští Padělatelé. Provázel 
spisovatel Richard Händl.

Přednášející 
Richard Händl

Posluchači 
v Trick baru

Poutavá přednáška 
plná zajímavých 

informací
Václav 
Hanka

Oldřich II. 
z Rožm-
berka

Rožmberk padělal 
listiny a pečeti 
předchozích 

panovníků. Získal 
tak obrovský 

majetek

POŘÁDÁME
● Úterý  23. 2., 17.17 h
Členská schůze Kampa-
Nuly a přátel. Účast hlas-
te V. Zikmundové, tel. č. 
724 534 710. Občerstvení. 
Program na pozvánce.

● Středa 9. 3., 17. 17 h 
Učená toulka: Kostnický 
koncil a Betlémská kap-
le. Přednáší: MUDr. Jan 
Sedmík. Sraz u Betlémské 
kaple.

PODPORUJEME
● Úterý 5. 4., 18.18 h
Konference Kampa Střed 

VÝTĚŽEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRAHY 1
Naše akce

Světa, sraz: Baráčnická 
rychta.

● Pátek 8. 4., 17.17 h
Happening  Kampa 
Střed Světa. Přednáška 
Dr. Julia Hůlka  PRA-
CHAOS + koncert Scholy 
Specialis Familiae Doc.
V. Matouška. Kostel 
sv. J. Křtitele Na prádle.

● Sobota 9. 4., 12.12 h 
Vycházka u Karlova 
mostu. 14 h otevření 
Brány, pak Happening - 
hudba, divadla pro děti 
v parku Kampa.

● Středa 17. 2., 17.17 h. Sraz na 17. schodu ve 
spodní části Zámeckých schodů nad Thunov-
skou ulicí (Od 18 h diskuse s archeoložkou Dr. 
Čihákovou + občerstvením v Mostecké uvnitř). 
Vede Ing. Jan Zemánek. 

CO UKRÝVAJÍ ZÁMECKÉ SCHODY 
A CO MÁ SPOLEČNÉHO J. K. TYL 

S KLÁŠTEREM KAJETÁNŮ? 
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@novomestskenoviny.eu

inzerceinzerce

Glosa
ze 1. Jak budou muset 
každou hodinu přebíhat 
přes pražské mosty na 
druhý břeh Vltavy. Sku-
tečně zastupitelé hlavní-
ho města Prahy schválili 
vyhlášku omezující živé 
hudební produkce na ve-
řejných prostranstvích. 
Vzhledem k solventnos-
ti návštěvníků Prahy se 
omezení týká především 
Prahy 1. Vyhláška obsa-

huje nařízení, ve kterém 
je povoleno hrát na levém 
břehu Vltavy jen každou 
lichou hodinu a naopak 
na Starém Městě a okolí 
pouze každou sudou. Tak 
můžeme vidět zvláštní 
postavy, jak s hudebními 
nástroji běží po mostech 
tam a za hodinu zase sem. 
Majitelé fl ašinetů a hrá-
či na basu se vždy budou 
přetahovat o taxíky. Řek-

nu vám, nějak to vedeme 
zvláštně. Nejprve bylo 
hraní na pražských uli-
cích zakázáno úplně. Po 
nějaké době zase šmahem 
povolili vše.  
Přitom na Karlově mostě 
to funguje už léta. Spo-
lek výtvarníků Karlova 
mostu, který má most na 
starosti, tedy mimo jiné 
také organizaci muzikan-
tů, jednou za rok vyhlásí 

konkurs. Porota, složená 
z lidí, kteří muzice rozu-
mí, rozhodne, kdo do-
stane povolení na mostě 
hrát. Samozřejmě řešit 
celé území vnitřní Prahy 
je složitější. Navíc, kdy-
bychom měli na starosti, 
jak naučit Pražáky říkat 
tramvajence lítačka, tak 
taky nebudeme mít čas na 
nějaké pouliční šumaře.

NN únor 2015

Nedávno jsem zde popiso-
val, co čeká interprety po-
uličních produkcí v Pra-

Pouliční šumaři
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Dopis
Nesouhlasím 
s muzikanty

Vážená redakce,
po mnoho let se nechá-
vám bavit, poučit i in-
formovat nejdříve Ma-
lostranskými, pak i No-
voměstskými novinami. 
Jako pravidelnému čte-
náři mi neunikla změna 
vztahu mezi vámi a sta-
rostou Lomeckým. Osob-
ně: fandil jsem vám, ne-
mám pana starostu rád. 
Chěl bych však reagovat 
na vaše lednové číslo, 
kde se zastáváte „poulič-
ních kejklířů“. Nesouhla-
sím. Busking štve nejen 
místní, ale i lidi, co tu 
pracují. (Red. kráceno)
Jan Šachtický, Kozí ulice

Odpověď: Ano, jsme 
na straně pouličních mu-
zikantů i když víme, že 
je veřejnost proti. Do re-
dakce chodí desítky do-
pisů, kde si lidé stěžují 
na každodenní „hudební 
hluk“ pod svými okny.
Řešení však rozhodně ne-
spatřujeme v šikaně hu-
debníků ze strany radni-
ce (přebíhání z jednoho 
břehu na druhý). 

Novoměstské noviny 
LEDEN 2016

Posílejt básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.



KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

Volejte: 602 643 565
Jsme tu pro Vás!

www.kampareality.cz

Zde může
být váš
inzerát!

Dotazy posílejte na e-mail:
redakce@novomestskenoviny.eu

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika)

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris je jediný člověk na světě, který 
práskne s otáčivými dveřmi.

K vidění čert 
ve Viole

5. března se hraje ve Viole 
na Národní od 16 hodin 
Čert to nemá nikde lehké, 
volné pokračování Čerta 
a Káči. Hrají Jan Čen-
ský, Zuzana Michnová 
a Otakar Brousek ml. 

Cirkus Problem 
pobaví Rock Café

Další veselý mejdan               
s Circus Problem! Ten-
tokrát kapela zahraje bal-
kánské pecky v Rock Café 
na Národní 25. února od 
21 hodin. Vystoupí také 
kapely Tygroo a Skavare. 
Běžte se pobavit.

Strach Off 
v Celetné

Nenechte si ujít v Diva-
dle v Celetné parádní 
autorské představení                      
s názvem Strach Off 21. 
února od 18 hodin. Kus, 
který režírovala a také        

v něm hraje Kateři-
na Janečková spolu                
s Irenou Kristekovou, 
propojuje mluvené slovo 
s fyzickým divadlem a in-
teraktivní projekcí.

Skupinové výstavy 
U kohouta

V únoru se přijďte po-
dívat na další Skupino-
vou výstavu do Galerie 
U kohouta. Tentokrát se 
vystavují pěkné obrazy, 
fotky, keramika, sklo, 
šperky… Výstava od 4. do 
26. února. Vystavují: Ara-
zimová, Houška, Lukešo-
vá, Lemberk, Mosio…

Staňte se 
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Ná-
rodnímu divadlu? Staňte 
se jeho mecenášem. Va-
ším příspěvkem budou 
podpořena nová před-
stavení, či rekonstrukce 
budov.

Jan 
Čenský, 

herec

Nenechte si ujít 11. března v Di-
vadle Bez zábradlí představení 
Hrdý Budžes. Herecký koncert 
Báry Hrzánové v roli malé nepo-
sedné přemoudřelé školačky 
Helenky pobaví jistě všechny. 
Kromě Báry v představení hrají 
Jarmila Vlčková a Libor Jeník.

Bára Hrzánová baví 
v roli školačky

Kateřina
Janečková,  

herečka

Otakar 
Brousek ml., 

herec

K

Kulturní nást ěnka    
ÚNOR - BŘEZEN

Divadlo - St 24. 2. v 19.30 h - DIVA-
DLO UTLAČOVANÝCH - Rock Café, 
Národní 20 - Jak se nedat, příběhy 
o snech naplněných i ne. Hrají dvě asijské 
div. skupiny. Více na: www.rockcafe.cz

Divadlo - Út 1. 3. v 19 h - BARONKY - 
Divadlo Kalich, Jungmannova 9 - Příběh 
plný porozumění. Hrají: Zuzana Bydžov-
ská a Eva Holubová… www.divadloka-
lich.cz 

Akce - Čt 3. 3. v 18 h - VEČERNÍ GA-
LASOVA CYKLOJÍZDA -  Sraz Foli-
manka, pod Nuselským mostem - Trasa: 
Karlovo n., rest. Excalibur, cíl a pivo: Bo-
hemia classic bar. www.galas.borec.cz

Divadlo - Čt 3. 3. ve 20 h - SVÁTEČ-
NÍ SHAKESPEAROVA POŠTA - Di-
vadlo Viola, Národní třída 7 - Výběr ze 
Sonetů Shakespeara v překladu M. Hil-
ského přednese H. Maciuchová.

Benefi ce - 6. 3. v 19.30 h - D. SOUČ-
KOVÁ, P. JIŘIKOVSKÝ - AMU, sál 
Martinů, Malostranské n. 12 - Zaplace-
ním vstupu přispějete na elektromecha-
nic. pohon k vozíku K. Mementowského. 

Výstava - 6. 3. - 2. 4. - MILOŠ KU-
ROVSKÝ - Knihkupectví a kavárna 
Řehoře Samsy, Vodičkova 30  - Výstava 
hravého malíře. Vernisáž 6. 3. v 16 h - 
promítání o Galerii za oknem.

Galasovy 
cyklojízdy

AMU
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Koutek pro chytré hlavy

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

Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

„To jsou koťata májová, 
čtyř barev, ta chytají vý-
borně myši; dobré jsou 
v domě. Kuřátka jsou 
ochočeny, a když si je 
Barunka naučí, budou za 
ní běhat jako psíčkové!“

povídala babička a děti se 
hned ptaly na to i ono, nic 
se neupejpaly, hned byly 
s babičkou dobří kama-
rádi. Matka je okřikova-
la, aby daly babičce pokoj 
a nechaly jí oddechu, ale 
babička zase řekla: „Přej 
nám tu radost, Terezko, 
vždyť, jsme rádi, že...“

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Otázka: Víte, čí bysta je ne-
daleko Novoměstské radnice 
v parku na Karlově náměstí?
Nápověda: Byl to básník, 
křestní jméno Vítězslav.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Vladislavova 14. Zde 
zemřel Jan Neruda (22. 8. 1891).
Správně: Jiří Vopěnka, Alena 
Cibulková, Jaroslav Kučera

Babička předvádí koťata

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 místní ženy

Zpěvačka a tanečnice
Valérie Čižmárová

Valérie Čižmárová (1952 - 
2005) dostala v roce 1968 
nabídku od Darka Vostře-
la k účinkování v Divadle 
Rokoko, odkud zrovna 
odcházela Helena Von-
dráčková. V roce 1975 se 
pak stala členkou Divadla 

Semafor. V roce 1990 ode-
šla s Miloslavem Šimkem 
do nově založeného Di-
vadla Jiřího Grossmana. 
Těžce nesla konec kariéry. 
Krásná Valérie Čižmárová 
zemřela v pouhých 53 le-
tech (štítná žláza). 

Miloslav 
Šimek, 
kolega

Waldemar 
Matuška, 
kamarád

Konec kariéry
nesla těžce...

Darek 
Vostřel, 
objevitel

Po téměř dvou le-
tech oprav se na 

Malostranském nám. 
v prosinci 2015 opět 
otevřela restaurace 
U Mecenáše, jedna 
z nejstarších restaurací 
v Praze. Nyní je určena 
hlavně pro místní oby-
vatele a věřte, máte se 
na co těšit. Historická 
atmosféra restaurace 
je příjemně doplněna 

novým interiérem, ka-
pacita se navýšila na 
160 míst rozdělených 
do 4 místností. Můžete 
si vybrat, zda se po-
sadíte pod renesanční 
klenby v přízemí, kde 
rád hodoval Tycho 
Brahe a též Johannes 
Kepler, a nebo nově 
navštívíte nedotčené 
gotické sklepy a used-
nete pod dochovanou 

malostranskou hradbu 
z počátku 13. století. 
V restauraci sedával 
také samozřejmě na 
odděleném místě, jak 
určoval řád, nejzná-
mější pražský kat Jan 
Mydlář.

Restaurace 
U Mecenáše

Otevřená kuchyně, vynikající jídlo 
připravené tandemem talentovaných          
kuchařů Martina Johna a Tomáše Vávry.
Nabídka poledního menu od 105 Kč.
Soukromý salónek vybaven původním 
zařízením z dob Rakouska-Uherska pro 
25 osob. Točí se Bernard a Plzeň.

opět otevřena

Novinky od Mecenáše 

Malostranské nám. 10, 
Praha 1 - Malá Strana
Tel.: 420 220 515 790

Víte, že…
Ve vstupní místnosti 
U Mecenáše se na 
stěně zachoval pod-
pis kata Mydláře 
z roku 1626.

www.umecenase.com U Mecenáše 

20 % sleva 
 na vaši konzumaci.
Platí do 31. 3. 2016.

s tímto kupónem

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

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

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

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Těšíme se
 na vás!

My Valentýna 
neslavíme. 

Přijďte k nám 
na pivo. 

Kdykoliv!

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

Akce února



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. března

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též 

v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
novomestskenoviny.eu

Mazlíčci
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu
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Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní kavár-
na, Národní 11. Café Kolíbka, Řeznická 10. Kavárna 
Velryba, Opatovická 24. U Pravdů, Žitná 15. Bar No. 7, 
Na Struze 7. Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock 
Café, Národní 20. Café NONA, Nová scéna Národního 
divadla, Národní 4. Hvězdný bar, Jungmannova 7. Res-
taurace Ferdinanda, Opletalova 24. Friends Coffee 
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. 
Rotax, Revoluční 22. Antik Prague Art - Starožitnos-
ti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nus-
le.  Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, 
Včelpo, Křemencova 177/8. Nádassy Medical System 
s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palac-
kého 15. HaFstudio, Ostrovní 16. Antikvariát Aurora, 
Spálená 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. Hosti-
nec U Rotundy, Karolíny Světlé 17.

odběrních míst25

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

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

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem 
Novoměstských novin je podmíněno příspěvkem 

1000 Kč na provoz novin, nebo inzerátem.

FERDINAND
Snímek svého baseta

poslala čtenářka: 
Jana Pokorná

U ZUBAŘE: „I mlč, Haničko, musíš mít pěkně rozpálené tváře, 
aby ti maminka uvěřila, že sem chodíš jen kvůli zubům!"

„Vždy se dozvím spoustu 
nových informací 

o staré Praze.“  
Ruben Valenta, 

Firma House Services

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

Milí Malostraňáci, 
přeji vám šťastný 

a úspěšný rok 
2016!

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Modré okénko
získává...
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Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
novomestskenoviny.eu

RICHARD HÄNDL
Historik

Za poučné 
a vtipné před-
nášky v rámci 
Toulek Kampa-
Nuly (str. 8)

Tip: čtenáři NN

www.unetickypivovar.cz

PIVOVARSKÁ 
ZABIJAČKA 

VE STODOLE

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

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

Sobota 20. 2. od 13 hodin 
Únětický pivovar, Rýznerova 19, Únětice

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

ZABIJAČKA
VE STODOLE

ZABIJAČKA
VE STODOLE

PIVOVARSKÁ 
ZABIJAČKAZABIJAČKA

PIVOVARSKÁ 
ZABIJAČKAZABIJAČKA

Dovolujeme si Vás pozvat na
tradiční zabijačku do Únětického pi-
vovaru. Přijďte se pobavit a vychutnat        
jitrnice, jelítka, ovar a zabijačkový guláš, 
tlačenku a prdelačku s dobře vyleže-
ným Únětickým ležákem a od 13 hodin                      

s harmonikářem Pepou Baštýřem. 
Prodej s sebou!

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!


