
Novoměstské 
servírky

HBITÁ ANETKA
 doporučuje úžasné 

Únětice 12° za 38 Kč. 
Kavárna Velryba, 

Opatovická 27
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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. 5 / roč. I II
15. květen 2016

NOVOMESTSKE
NOVINY

NA VAŠÍ S
TRANĚ

inzerce
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MÁME ČELIST 
OTCE VLASTI

NA STOP Ě

Kapitán Korda

EXKLUZIVNĚ

NOVÉ, LEPŠÍ (?) 
MASARYKOVO 

NÁDRAŽÍ
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Str. 5

700 
let od narození



Více str. 6 - 7

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.
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Anketa Novoměstských novin

Nové zprávy 
z Nového Města
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Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Ládík. Svatbu 
jsme měli, když 
nám byly tři. Víc 

neřeknu.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice
„Spolužák 

Honza Horský. 
Jednou mi dal 
pusu a já jemu 

facku.“

„Miriam. Dětská 
ozdravovna 

v Kynžvartu. 2. 
třída základní 

školy.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Ve školce mi 
kamarád přinesl 
prstýnek a vzali 
jsme se na pí-

sečku.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: smyslná, 
plná drobných 

něžností 
a intenzivní. 

Bylo nám pět.“ 

Vzpomínáte si, kdo 
byl vaše první láska?

Nové Město - Provoz-
ní budovu v komplexu 
Národního divadla zís-
kalo ve dražbě Národní 
divadlo za 290 milionů 
Kč.  Dražil ředitel Jan 
Burian. Částku, která 
je o 170 milionů vyšší 
než odhad, zaplatí stát. 
Pozemky pod celým 
komplexem divadla pa-
tří Voršilkám. „Máme 
s nimi dobré vztahy,“ 
doufá ředitel Burian.

Národního 
divadlo: Dražba 
za státní peníze

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

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

Číslo měsíceČíslo měsíce

5
Karel IV. neměl podle 
nových objevů čtyři, 
ale pět žen. Příběh si 
přečtětě na str. 6 - 7.

Nové Město - Histo-
rický dům v Jung-
mannově ulici 21 byl 
investorem stavby fir-
mou Euclide vykotlán 
tak, že z něj zbyla jen 
fasáda. Bourání v ta-
kovém rozsahu bylo 
podle opozice protizá-
konné. 
Jde o další podivnou 
demolici, podporova-
nou vedním radnice 
Prahy 1, v řadě. Dům 
v Truhlářské byl zbou-
rán úplně. 

Z domu v Jungmannově 
ulici zbyla jen fasáda 

Zbytek domu 
v Jungmannově 

ulici 21

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

   Úvodník   Úvodník

Podle průzkumů veřejné-
ho mínění, které provedla
na Novém Městě a celém 
území Prahy 1 nezávislá 
agentura MediaSkaut, 
stoupají preference lokál-
ně činných osobností. 
Na otázku: „Budete v ko-
munálních volbách 2018 
volit osobnosti, nebo stra-
ny?“ odpovědělo 71 % re-
spondentů, že osobnosti.
Tzv. „Efekt ocasu“, kdy lidé 
v komunálních volbách volí 
setrvačně celostátní stranu, 
je na ústupu. „Efekt oca-
su“ se dosud nejvíce týkal 
již uvadající TOP09, ale 
nově i ANO a dalších.
Průzkum koreluje s vý-
sledky ofi ciálních agentur.

Průzkumy: Končí 
„Efekt ocasu“, 
stoupá obliba 

osobností
Osob-
nosti 
71 % Strany 

29 %

Zdroj: Nezávislá 
agentura 
MediaSkaut,
89 respondentů

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Až do začátku června 
2016 můžete na Václav-
ském náměstí shlédnout 
venkovní výstavu s ná-
zvem Šifra Otce vlasti. 
Výstavní panely jsou 
umístěny ve středovém 

pruhu horní části ná-
městí na úrovni Palá-
ce Fénix. Po třínedělní 
pauze pak bude výsta-
va pokračovat na konci 
června a po celý červe-
nec na Vyšehradě.

Šifra Otce vlasti je k luštění 
na Václavském náměstí 

Dnes vaří 
Sudiprav

Volné mléko 
útěchy

Když v lednici nic není, 
napij se mléka. Oblaží, 
osvěží, zažene žízeň 
a ještě nasytí. Díky!  

manžel M. D. Rettigové

 

Nechte hrnce vařit za vás!

19 °C
KVĚTEN

Pupence v rozpuku, 
květu zdar! Nazdar!

Počasí 

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„První velká 
láska má nynější 

manželka 
Tereza.“

Nový hit radnice: 
Drahé podzemní 

garáže
Nové Město - S blížícím
se koncem volebního ob-
dobí našlo vedení radni-
ce nečekanou zálibu ve vý-
stavbě podzemních gará-
ží. Mají jedno společné:
Jsou drahé a neřeší do-
pravní situaci v centru. 
Jedna bude ve Štěpánské.

Příměstské tábory 
v HaFstudiu

Děti z herecké dílny studují představení, které 
v závěru předvedou rodičům. Výtvarná dílna 
vytváří pro divadlo dekorace. Pokud počasí 

dovolí, jsou děti venku, na přilehlých ostrovech 
v okolí Národního divadla, nebo na výletě.
Adresa: HaFstudio, Praha 1, Ostrovní 16 

Více informací a přihlášky na www.hafstudio.cz

• Termíny: 15. - 19. 8. a 22. - 26. 8. 
denně od 9 do 18 h

• Pro děti od 6 do 15 let

Letní herecké dílny 
a Letní výtvarné dílny

Adresa: Haštalská 757/21, 
Praha 1 - Staré Město

• tradiční i originální perníky…
• čerstvé právě upečené…
• ochutnejte a zkuste zdobit s námi…
• vše v domácí kvalitě...
• dárky pro vaše blízké…
• nevšední perníkové speciality...
• dýchne na vás vzpomínka na babičku…
• a bude vám tu dobře…

Tel.: +420 607 773 350
E-mail: info@pernickuvsen.cz

www.pernickuvsen.cz ● facebook.com/pernickuvsen

Všední dny 8 - 19 h…
…víkendy 10 - 18 h…
…zavoníme až k vám…
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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...
Muzeum má být opra- 
veno a zpřístupněno 

v roce 2018.

Muzeu pozlatí makovici, tak 
sundali Pravdu a Ušlechtilost

...a také obevili tajemný vzkaz z minulosti
Václavské náměstí -  
Dělníci sundali ze stře-
chy Národního muzea tři 
sochy, které tuto budo-
vu symbolizují: Pravdu, 
Ušlechtilost a Píli. Muzeu 
se totiž bude zlatit mako-
vice (střecha hlavní věže). 
Sochy budou převezeny 
do skladu, na své místo se 
vrátí až za dva roky.
Několik dní po sundání 
soch našli dělníci v ku-
poli tajmenou schránku, 
kterou zde zanechali je-
jich kolegové v roce 1972.  
Schránka ukrývala ně-
kolik listin a také vydání 
Večerníku Praha. Hlavní 
titulek zněl: „Ovoce spo-
lečného úsilí", což je milý 
kontrast k právě sundané 
soše Píle.
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Jiřina Váňová svým 
tancem nadchla členy poroty. 

Usnul jen jeden (na židli).

MISTRYNĚ V TANCI KOLEM 
ROZESTLANÉ POSTELE

Pravda v péči 
dělníků

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

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

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: v Praze i Brně
• KDY: každý prázdninový týden červenec - srpen

TENIS
ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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

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

Novinka
Užijte si piknik na Kampě či Petříně 

s piknikovým košem z Barbaru, 
který si můžete u nás objednat! 
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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

Viktor Čičvák, 10 let
Poslala maminka Michala Čičváková. 

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. Svatý Václav

Mnoho bylo výběrových ří-
zení na nájemce Werichovy 
vily. Byli i jejich  vítězové, byly 
i podepsané smlouvy. 

Jednou na 40 let, jindy na  20 let. 
Jednou  měl opravu hradit nájem-
ce, jindy Praha 1. Byly i už  uzavře-
né smlouvy rušeny. Jednou pro 
odpor občanů, také pro změnu 
zákona o koncesi na stavební práce 
a nakonec i proto, že radnice od-
mítla platit byty v horních patrech, 
jež tehdejší vítěz (Nadace Jana 
a Medy Mládkových) požadoval. 
Posledního výbě-
rového řízení se 
opět zúčastnila Na-
dace Jana a Medy 
Mládkových, Post 
Bellum - Paměť 
národa a v tu dobu 
už vytrácející se 
z paměti občanů 
Nadace  Charty 77. Byl to lítý, féro-
vý boj. Těsně zvítězila Nadace Jana 
a Medy Mládkových s důstojným 
projektem. 
Rozbouřené hladiny se uklidnily 
a veřejnost se těšila a věřila, že po 
dlouhých 14 letech od velké vody 
2002 se dočkáme otevření dlouho 
očekávaného kulturního stánku. 
Zhotovitel byl vybrán (Firma BAU 
plus) a záhy na krásné ceduli se ob-
čanům žijícím na Kampě omluvil 
za případné nepříjemnosti a potíže 
způsobené stavbou. Ale ouha!
Když zatím pominu, že práce po 
povodni stály Prahu 1 cca 18 mi-
lionů korun (ČTK 18. 4. 2008), že  
rozpočet na rekonstrukci  činí  cca  
31 milionů a lze předpokládat, že 
zdatné zhotovitelovo oddělení ví-
ceprací dočerpá zákonem povole-

Rozhovor

Werichova vile je prý upravována 
podle starých plánů, které nezo-
hledňují požadavek bezbariéro-
vosti (NN informovaly). Obrátili 
jsme se na předsedu Národní rady 
osob se zdravotním postižením 
ČR pana Václava Krásu.
„Musíme to ještě prošetřit, ale po-
kud se to potvrdí, je to skandální. 
Zákon říká, že podobné stavby 
musí být bezbariérové. Jestli bylo 
na stavbu vydáno stavební povo-
lení, a já předpokládám, že ano, 
pak jde o porušení zákona.“ říká 
Václav Krása. 
NN se opakovaně obrátily se žádos-
tí o stanovisko na vedení radnice 
Prahy 1. To však nekomunikuje.

„Werichova vila 
ne bezbariérová? 
To je skandál!“

JE WERICHOVA VILA ZAKLETÁ?                                                
Aneb Z CIZÍHO KREV NETEČE

Jan Wolf
Radní pro kultu-
ru na magistrátu 

(KDU - ČSL)
Palec nahoru 
za podporu 

slavností Navalis 
k poctě Jana 

Nepomuckého.

&Vítěz Poražený

Vedení radnice 
MČ Prahy 1

Palec dolů
 za zmatky kolem 

Werichovy vily, 
údajné plýtvání 

a absenci komu-
nikace s novináři 

a veřejností

Václav 
Krása

Jiří Wencl

ných 20 % (dalších 6 milionů Kč) 
jsem už při zahájení prací nepo-
chopil, proč byl zbytečně zabrán 
pro stavební ohradu veřejný 

statek, když je na 
oploceném pozem-
ku vily k dispozici 
zdarma ohromný 
volný prostor. 
Nejenže se zabírá 
šest parkovacích 
míst pro rezidenty, 
ale navíc je zábor 

veřejného statku zpoplatněn 
částkou 30 Kč/m2 denně. 
Záhy ale přišla další rána. Nedáv-
no provedená prejzová krytina 
se bourá do suti a nahrazuje se 
novou. Dotazem na radnici Pra-
hy 1 jsem se dozvěděl, že ta před 
časem provedená (po velké vodě 
2002) byla provedena špatně 
(vícepráce za 1, 1 mil. Kč). Udě-
lá ji tentokrát fi rma BAU plus na 
druhý pokus pořádně? 
Poslední jobovka má datum 18. 
9. 2015, kdy se na ohradě stav-
by hned vedle dokladu STAV-
BA  POVOLENA (s termínem 
dokončení 12/2015) a v soused-
ství cedule zhovitele s termínem 
dokončení 02/2016 objevilo 
oznámení STAVBA DOČASNĚ  
POZASTAVENA. K dnešnímu 

dni je to takřka 300 dnů. Už to  
zcela jistě nebude 14 let ba ani 
15 let, ale skoro jedna celá gene-
race, která je svědkem dohadů, 
výběrových řízení, změn záměrů, 
změn projektů a taky plýtvání fi -
nančních prostředků. 
Chvilku se mnou počítejte, ko-
lik stojí pozastavení stavebních 
prací jenom na nájmech: Zábor 
veřejného statku 60 m2 x 30 Kč 
+ nájem za výtah 350 Kč + leše-
ní 120 Kč = 2 270 Kč denně  = 
681 000 Kč + dalších 2 270 Kč 
denně. Na rozdíl od škod mo-
rálních, tyhle fi nanční někdo 
zaplatí? Zřejmě my všichni.

Víc, než plýtvání: škoda 681 tisíc+2, 2 tisíce denně?

Werichova 
vila

Rekonstrukce se 
tak opět dostává 

do stadia: 
Dokončení 

v nedohlednu

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY 
se obrátily s dotazem, proč je 
stavba přerušena, a se žádostí 
o stanovisko k výše uvedeným 
údajům, na stavbyvedoucího 
Milana Havlíčka z fi rmy BAU 
plus. Ten řekl: „Nesmím k tomu 
poskytovat žádné informace. 
Obraťte se na investora, tedy na 
MČ Prahy 1.“ 
Na radnici Prahy 1 se nám nedo-
stalo odpovědi nejen od tiskové 
mluvčí (ačkoli tak ukládá zákon), 
ale bez povšimnutí zatím zůstal 
i klasicky podaný dotaz přes po-
datelnu. Ale - nevzdáváme to.
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TAKTO TO BUDE VYPADAT KOLEM 
MASARYKOVA NÁDRAŽÍ (UŽ BRZY!)

V okolí Masarykova 
nádraží vznikne vel-
kolepé centrum, které 
má přinést do středu 
Prahy vlnu moderní 
architektury. 
Má jít o chloubu fi nanč-
ní skupiny Penta, která 
za celý komplex zaplatí 
takřka sedm miliard ko-
run. První etapa se bude 
týkat okolí nedalekého 
autobusového nádraží 
Florenc, kde vznikne ma-

sívní administrativní bu-
dova ve tvaru písmene L. 
„Jde také o to propojit 
Florenc s ulicemi nava-
zujícími na Hlavní ná-
draží," říká šéf Penty mi-
liardář Marek Dospiva.
Autorkou fi nálního pro-
jektu je britská archi-
tektka iráckého původu 
paní Zaha Hadid, která 
krátce po jeho dokončení 
zemřela (letos 31. břez-
na). Central Business 

District, jak se projekt 
jmenuje, patří mezi její 
vrcholná díla.
Kolem Masarykova ná-
draží tak vzniknou nová 
náměstí a průchody. Bu-
dou tu většinou kaceláře.

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

inzerce

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

Kde to je

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Tramaje přestaly jezdit na Václavském náměstí v podélném směru v roce 1980.

Nová radn
1969 Dnes
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Víte, že...
Nedaleké Hlavní 

nádraží chce koupit 
miliardář Vítek z CPI.

INVESTOR
Celé to platí fi -
nanční skupina 
Penta a její šéf  
Marek Dospiva.

ARCHITEKT
Celý komplex 
navrhla Zaha 
Hadid (zemřela 
letos v březnu).

Masarykovo 
nádraží dnes

Pohled od náměstí 
Republiky (nádraží vpravo)

Pohled 
k Florenci

Nádraží Florenc 
v roce 2019. 
Tzv. Elko

Třetí etapa:
Zastřešení celého 
Masarykova 
nádraží. Výstavba 
velkého domu 
směrem k Hlav-
nímu nádraží.

Druhá etapa:
Vznik nového 
náměstí na 
Florenci. Mají 
tu být obchody, 
kanceláře a byty.

První etapa:
Takzvané Elko 
u autobusového 
nádraží Florenc.
V přízemí obcho-
dy, v patrech kan-
celáře. Komplex 
má být clonou 
proti hluku z ma-
gistrály. Hotovo 
prý v roce 2019.
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Víte, že...
Dávní zubaři trhali zuby 

tzv. pelikánem - kleštěmi, 
připomínajícími velký 

ptačí zobák.

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.

Máma 

JAK NÁM PRIMÁŘ RAMBA PŘINESL V KRABICI ČELIST KARLA IV. A CO BYLO DÁL
DOLNÍ ČELIST OTCE VLASTI: VZPOMÍNKY LABORANTKY

„Na to si dobře vzpomínám. Primář Ramba nám 
v nemocnici v Motole přinesl do laboratoře v kra-
bici dolní čelist Karla IV., abychom udělali sádrový 
odlitek," vypráví paní Vladěna Pišnová, která tehdy
pracovala v Motole jako zubní laborantka. 

„Pan profesor Vlček tehdy 
prováděl průzkum a po-
žádal našeho primáře 
Ramba o pomoc," řekla 
Novoměstským novinám 
zubní laborantka paní 
Vladěna Pišnová.  
„Kromě dolní čelisti jsme 
tehdy dělali ještě jeden 
horní řezák. Primář 
Ramba je specialista na 
čelistní úrazy. Tehdy 
jsme dělali odlitek několik 
dní a zjistili jsme, že měl 
Karel IV. v mládí úraz 
čelisti - zřejmě po pádu 
z koně. Muselo to bolet, 
ale pak se mu to zahoji-
lo," vypráví paní Pišnová.
Na otázku NN, jaký je to 
pocit držet v ruce čelist 
Otce vlasti, paní Pišno-
vá odpovídá: „No, tehdy 
jsem to tolik neprožívala, 
chtěli jsme hlavně udělat 
dobrou práci."
Podle paní Pišnové došlo 
k této události někdy ko-
lem roku 1988, nicméně 
podle veřejně přístup-
ných záznamů byly kos-
terní ostatky císaře Kar-
la IV. naposledy vyňaty 
z hrobky v chrámu sv. 
Víta v roce 1976. 

Nová fakta o tomto úrazu 
přinesl v roce 1998 pro-
fesor Vlček v rozsáhlém 
článku v časopise Vesmír. 

Podle něj utrpěl Karel IV. 
dvě vážná zranění. Úraz 
na krční páteři, který 
vznikl po tupém úderu 
vedeném velikou silou na 
levou polovinu krku.
Tuto ránu mohl způsobit 
dřevec. Po úderu zřejmě 
spadl z koně, přičemž 
došlo k páčení krku o br-
nění. Dolní čelist si zřej-
mě panovník poranil při 
stejném pádu. Bradová 
partie dolní čelisti se mu 
po úderu o zem nadvakrát 

zlomila. Karlovi se zlome-
niny kloubních výběžků 
dolní čelisti sice dobře 
zahojily, ale v novém po-
stavení. Přední část Kar-
lova chrupu se jakoby 
mírně pootevřela, takže 
při pohledu ze strany to 
vypadlo, jako by měl císař 
předkus.
Jinak měl císař zuby do-
konale zdravé a ačkoli 
zemřel v 62 letech, ne-
chyběl mu ani jeden. Po-
dle závěrů docenta Jiřího 
Ramba (zkoumal m. j. 
také čelisti Bedřicha Sme-
tany nebo Václava IV.) je 
měl velmi obroušené.

ONDŘEJ HÖPPNER

Při turnaji 
spadl  Karel IV. 

z koně na bradu
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Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

Dnešek má dost důvodů 
jak vyvolávat strach. Jsou 
to: nevyléčitelné nemoci, 
zločinnost, terorismus - jak 
státní tak soukromý, kata-
strofy a mnohé další. Ne-
mocí máme fůry. Jsou tady 
strach, postrach i panika. 
S panikou je to složitější. 

Před druhou válkou složili 
Voskovec a Werich píseň: 
Už panikáři jedou, už pani-
káři jdou. To bylo v té době, 
kdy byly vydány sousedním 
Německem již protižidov-
ské zákony. V + W byli židé. 
Píseň dále líčí: Panikáři 
jdou, hlavu mají ve smeku, 

kolena se jim třesou, Jobo-
vu zvěst nám nesou. Co to 
bylo za panikáře - pragmati-
ci, skutečně židé se vztahem 
pro realitu. Strach označuje 
ochromující a ohromující 
subjektivní pocit. Strach 
a panika plní dnešní dobu. 
Vzpomínám, jak jsme za 

minulého režimu na místo 
strachu měli spíš radost. 
Jak jsem zazpíval při výsle-
chu: Už se těším do nebe, 
tam nezlobí StB. Nebo 
v písni od Miloše Reichrta: 
Láska bázeň zahání, nebo 
prohání - už nevím přesně, 
jak to bylo.

Úvaha o strachu, postrachu a panice

Karel IV.,  
Otec vlasti

Prof. Emanuel Vlček, DrSc.
(1925 - 2006 Praha) Specialista na 
kosterní ostatky českých panovní-
ků. Profesor Anatomického ústavu.

Doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc.
(*1940) je český lékař, specialista 
na čelistní a obličejovou chirurgii. 
Zkoumal chrupy mnoha osobností.
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

Máma 

JAK NÁM PRIMÁŘ RAMBA PŘINESL V KRABICI ČELIST KARLA IV. A CO BYLO DÁL
DOLNÍ ČELIST OTCE VLASTI: VZPOMÍNKY LABORANTKY

Májová živnost (2)

Kalendárium 
Nového Města

Géza 
Včelička
SPISOVATEL

Marta 
Boháčová

PĚVKYNĚ

KVĚTEN

● Géza Včelička 
*7. 5. 1901 Praha 
†30. 12. 1966 Praha
Novinář a cestovatel. 
Jeho román Kavárna na 
hlavní třídě byl zfi lmo-
ván. 

● Jan Herben 
*7. 5. 1857 Brumovice 
†24. 12. 1936 Praha
Politik, novinář. Založil 
časopis Čas.
 
● Ladislav Mráz 
*25. 9. 1923 Strakonice 
†7. 5. 1962 Praha
Pěvec. Sólista opery 
Národního divadla. 

● Václav Jiřikovský 
*8. 5. 1891 Praha 
†9. 5. 1942 Osvětim
Herec, režisér, drama-
turg, divadelní ředitel.

● Marta Boháčová 
*8. 5. 1936 Brno 
†12. 8. 2014 Praha
Pěvkyně, docentka AMU.

● Miroslav Florian 
*10. 5. 1931 Kutná Hora 
†10. 5. 1996 Praha
Básník. Zemřel na jevišti 
při předávání sbírky 
Vroubky.

Miroslav 
Florian
BÁSNÍK

Jan 
Herben
NOVINÁŘ

V kleče za tři padesát... ...s kyticí a ve fraku za pět korun... ...a za 500 korun doopravdy.
Konec. Příště: Móda

NIŽŠÍ LEVÝ PANT 
kvůli zranění z mládí

VŠECHNY ZUBY. 
Karel IV. měl na dolní 
čelisti 16 zubů, tedy 

všechny (zemřel 
v 62 letech).

ZVEDNUTÉ 
ŘEZÁKY. 

U běžných chrupů 
bývají v rovině 

s řezáky

Sádrový odlitek 
dolní čelisti Karla IV.

ZHOJENÁ BRADA. 
Zlomenina zřejmě

po pádu z koně
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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.

Kampa Střed Světa: Velkolepá akce 
a spřátelené přednášky v okolí

Nedílnou součástí akcí 
Kampa Střed Svě-
ta pro většinou mladší 
i pro rodiny s dětmi byl 8. - 
10. 4.  VIII. HAPPENING, 
který chystá vždy Letní 
poloha, Kavárna Mlýn-
ská, TURAS a Muzikanti 
z Kampy (KC Kampa letos 
ne). Proběhl na Kampě 
v parku a v okolí. V předve-
čer v pátek 8. 4. byla před-
náška Dr. Hůlka a kon-
cert staré hudby - Scholy 
Specialis Familiae Doc.
V. Matouška - v kostele Na 
prádle. V sobotu 9. 4. před 
polednem byla komento-
vaná vycházka s agenturou 
Porta Praga - Juditina věž 

a most, Biskupský dvůr 
a Maltézská  jurisdikce. 
Po 14. hodině byla pod 
Karlovým mostem otevře-
na Brána na Kampu bub-
ny kurzu L. Holzera. Šlo 
se do parku a tam u podia 
bylo postupně plno. Hráli 
Ty Syčáci, Václav Koubek, 
Polemic a OOZ Orches-
tra (poslední již v dešti).  
Všechny vítali organizáto-
ři i pan starosta Lomecký, 
který akci podpořil. V pl-
ném šapito (i v neděli) byla 
divadla pro děti. Lidí přišlo 
postupně kolem dvou tisíc, 
takže lze akci i její jednot-
livé části hodnotit pozi-
tivně... Nepříznivá před-

Dr. Josef Kábele na konferenci 
ve Všebaráčnické rychtě

pověď počasí se ovšem 
v sobotu k večeru vyplnila. 
Pro množství přihlášených 
proběhla pak v úterý 19. 
4. od 17 h další Konferen-
ce NadPrahová - Dozvuky  
KKSS v kostele sv. Vav-
řince - Síni Pražského jara 
v Hellichově ulici. Slovem 
přispěli: Jiří Kučera, Háta 
Hlavatá, Jan Šefranka, Jan 
Sedmík, J. Kroča, Z. Lho-
ták, M. Bouda, paní Meda 
Mládková a 90letá paní 
Svatava Hauserová z Říč-
ní... Veškeré příspěvky i ži-
votopisy přednášejících bu-
dou i s foty vytištěny a také 
zveřejněny na www.kam-
pastredsveta.cz

POŘÁDÁME
● Út 17.  5., 18.18 h
Historik Dr. Kokoška - 
Učená toulka vsedě v Do-
mečku v parku na Kam-
pě: Pražské povstání 1945 
na Malé Straně a v okolí. 
● Pá - ne 27. - 29. 5.
Výjezdní zasedání Kam-
paNuly v přírodě.
● St 15. 6., 17.17 h
Učená toulka - Jeroným 
Pražský, Dr. Sedmík.
● Čt 23. 6., 17.17 h
V. PROSTŘENÝ STŮL  
Maltézské nám.
● Toulka Týnským chrá-
mem: Výstup na věž, as-
tronom Tycho de Brahe 
(Händl, Hejma)

PODPORUJEME
● Čt 23. 6., 20.30 h 
Rybova mše pod Karlo-
vým mostem na Kampě. 
Pražské sbory s orches-
trem a dirigentem.

VÝTĚŽEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRAHY 1

Naše akce

● Sobota 17. 9. 
Zažít město jinak
● Sobota 24. 9. 
Malostranské vinobraní 
na Kampě
DOPORUČUJEME
Akce Ars Metropolis:
● St 25. 5. 
Bašty Pražského hradu  - 
v Domečku na Kampě. 
Přednáší: Arch. Z. Lukeš.
● Čt 9. 6.  
Arch. Josef Gočár v Do-
mečku v parku na Kampě. 
Přednáší: Arch. Z. Lukeš.

Akce Eugena Brikciuse:
● Po 23. 5., 18 h 
Křest knihy Nepředmět-
ná Odyssea - Kavárna 
Mlýnská.
● Po 30. 5., 17 h  
Literární výlet EB.

Akce v Malostranské be-
sedě: Úterý 24. 5. - Kon-
cert k 75. narozeninám 
Boba Dylana. 

Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky (co mají nápady a pořádají 
Toulky)…Hradem i Hradčany, Orlojem, Museem Kampa, Náprstko-
vým, Městským… Z  toho plyne: Staň se Nápadníkem KampaNuly!

Ředitel Musea Kampa 
Jan Smetana

Meda Mládková (96) na NadPrahové 
konferenci v kostele sv. Vavřince

Petr Burgr (SOPMSH) 
a Petr Hejma (KampaNula)

Pokračování NadPrahové konference 
ve sklepě v Dobré trafi ce

Svatava Hauserová 
z Říční ulice 11. 

Přejeme vše nejlepší 
k 90. narozeninám!
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@novomestskenoviny.eu

OznámeníOznámeníOznámení

Novoměstské noviny 
DUBEN 2016

Posílejt básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.

Paní Věra 
slaví kulatiny

Věra ze Spálené ulice slaví 
11. 5. ve zdraví sedmdesá-
tiny. Prosím, popřejte jí 
za kamarády z Oleška.

Glosa

Maraton
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

počest někoho, další na 
počest zase něčeho. A to 
vše uprostřed Prahy, aby 
příjem z reklam byl pro 
organizátory co nejvyšší. 
Předávají se poháry.
Všichni ve VIP prosto-
rách nešetří úsměvy, jak 
je ta Praha světová. Jen 
se jako obvykle zapomí-
ná na obyvatele, co bydlí 
v dotčených ulicích. Že 
jsou atakováni hlukem, 

nepořádkem, omezením 
dopravy, parkováním, 
koho to zajímá? 
Nepamatuji se, že bych 
při nákupu parkovací 
karty dostal informaci, 
kolik dní v roce budu 
mimo jiné omezen v par-
kování. Všichni se tváří 
jako když je parkovací 
kupon na celých 365 dní 
v roce. Zato neustále sly-
šíme vzdechy nad úbyt-

kem obyvatel Prahy 1 
a že občan Prahy je prio-
ritou číslo jedna. 
Mnoho podobných slov 
vyřčených, nebo napsa-
ných, ale věřit jim můžou 
jen afričtí běžci, kteří vidí 
Prahu jednou do roka, 
a to ještě v běhu. 
Jistě, Praha je evropskou 
metropolí mimořádné 
krásy, ale trochu už při-
pomíná dobře navržené 

kulisy v divadle, kde scé-
na je sice krásná, ale her-
cům se hraje stále hůř. 
Vedení divadla, potažmo 
města, není schopno, 
anebo nechce, zajistit 
svým svěřencům dobré 
podmínky pro žití. Praha 
a její obyvatelé si zaslouží 
víc, než být jen někomu 
prostředkem pro výnos-
né kšefty.

květen 2016

Jednu neděli půlmara-
ton, druhou celý mara-
ton, třetí neděli běh na 

Báseň

Karel čtvrtý 
nebyl první
kdo měl tuhle 
Bohémii rád.

Máma, táta, 
teta, strejda 
i kmotr v ní
našel se, co kamarád.

Plná náruč, žádný svár
Es is einfach 
wunderbar!

Jan Mařenka

Karel IV.

Můj první maraton 
v životě a v Praze. 
Maraton jako lidský 
život! Je mi 42 let a 
trasa měří 42 kilo-
metrů a kousek. 
Pojala jsem maraton-
ský běh jako oslavu 
ročního výročí mého 
sportovního snažení. 
Můj vlastní duchovní 
rozměr mi byl intuitiv-
ně jasný hned od za-
čátku. Co kilometr, to 
jeden rok mého života. 
Jedním slovem to byl 
zážitek INTENZIVNÍ. 
Závod mi pomohl roz-
běhnout milý běžec Sal-
vatore Bocchetti, který 
mě prvních sedm ki-
lometrů držel na uzdě, 
abych nepřepálila začá-
tek. Inu, sedmileté dítě 
taky musíte nenápadně 
hlídat. Děkuji! Pak se to 
hodilo. 
Během závodu se mi 
podařilo proběhnout 
celým mým životem. 
Běžela jsem, někdy 
jsem se usmívala, jindy 
mi úsměv nejen vzpo-
mínkami tuhl. 
Diváci byli ohromní. 
Má rodina a kamarádi 
na trase plně funkční 
a srdeční. Fandili, foti-
li, šéfredaktor Ondřej 
mával šeříkem. Je to 
pěkné běžet historickou 
Prahou, hezké díván-
ky, takové slavnostní, 
trošku míň pěkné pak 

JAK MONIKA, REDAKTORKA 
NOVOMĚSTSKÝCH NOVIN, 

BĚŽELA PRAŽSKÝ MARATON

bylo klusat Strakonickou. 
Ale i to je život. Po celou 
dobu vedle mě běžel také 
imaginární Emil Záto-
pek, který mě neskutečně 
fascinuje. Zdravím tímto 
jeho ženu Danu!

A teď jdeme na dřeň. 
Když jsem se ptala ka-
maráda, běžce Tomáše 
Čížka, jak probíhá krize 
při maratonu, odpově-
děl: „Však uvidíš, třeba 
nebude.“ Byla. Začala 
u Vltavské, po 35. kilome-
tru. Emil i to jeho: „Když 
nemůžeš, tak přidej“ se 

na chvíli vytratili. 36., 37. 
a 38. kilometr - to bylo 
hodně těžké. Zlomené 
srdce! V té době mi umí-
ral tatínek. Monika se 
scvrkla tak o dva centime-
try a její mysl se propada-
la neznámo kam. 
Byl to prazvláštní okruh 
veřejné samoty, bolelo 
to fyzicky i psychicky. Na 
jazyk se mi dralo slovo 
BEZNADĚJ. Vtom se na 
trase objevila kamarádka 
divačka Petra I. se synem 
Toníkem, místo BEZNA-
DĚJE jsem jim z posled-
ních sil poslala tichý PO-
LIBEK. 
Na 39. kilometru nastal 
střih, Emil zas běžel vedle 
mě a z druhé strany chvíli 
Petra II. V květovaných 
šatečkách mi do ucha 

špitla: „Vrabcová - Nývl-
tová běžela teprve před 
chvílí, to dáš!“ 
Monika běží jak o život, 
najednou Monika běží ra-
dostně 42. kilometr, Mo-
nika letí Pařížskou ulicí 
a kolem ní se míhají lidi 
a stromy, Monika běží po 
modrém koberci v cílové 
rovince, jásá a slyší: „Ma-
miiii!“ Pak: „Monikooo!“ 
Monika pláče dojetím, 
Moničina maminka pláče 
dojetím, Moničina rodina 
v cíli pláče dojetím. Je to 
doma. 
Maraton v Praze v so-
botu 8. 5. zdolán oby-
čejnou holkou, která 
teprve před rokem 
začala poctivě tréno-
vat, v čase 4 hodiny 16 
minut 34 sekund. Jo!

Monika Höppner 
na 17. kilometru

Emil běžel vedle 
mě, z druhé 

strany Petra II.
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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!

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

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris je jediný člověk, který umí vyndat 
z digitálního fotoaparátu kinofi lm.

VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Romaneto hrálo 
v Madridu 

Divadélko Romaneto 
z Prahy 1 v podání Jaro-
slavy Nárožné a Ro-
mana Kordy odehrálo 
na zahraničních cestách 
úspěšně pohádku O dva-
nácti měsíčkách v sále 
Akademie Madridance 
v Madridu pro místní ko-
munitu České školy. Od-
poledne završil hudebně 
taneční program Pohád-
kový rokonrol.

Navštivte výstavy 
U kohouta

Navštivte v Galerii U ko-
houta výstavu s názvem 
Ohlédnutí. Své výtvory 
vystavuje od 2. do 28. 6. 
Irena Hrušková.

Přihlaste děti 
na tábor do HaFu

HaFstudio z Ostrovní uli-
ce v létě pořádá příměst-

ské tábory pro děti od 6 
do 15 let v termínech 15. 
- 19. 8. a 22. - 26. 8. „Děti 
čeká herecká dílna a vý-
tvarná dílna,“ řekla no-
vinám Hanka Francová, 
ředitelka studia. Více na 
www.hafstudio.cz.

Sonety zazní 
Violou

Navštivte ve Viole na 
Národní pořad Sváteční 
Shakespearova pošta. 
Shakespearovy sonety 
v překladu Martina Hil-
ského přednáší Hana 
Maciuchová. Například 
18. a 27. 5. od 20 h.

Střelák zase 
v létě ožije

Střelecký ostrov bude bě-
hem léta zajímavým kul-
turním centrem. Např. 
koncert bratrů Ebeno-
vých si můžete užít 9. 6. 
www.letnak.cz.

Roman 
Korda, 
herec

Šikovní zpěváčci ze ZŠ Vratisla- 
vova zazpívali pod vedením 
usměvavé Evy Kleinové 2. 5. 
na koncertu Hurvínek slaví 95. 
narozeniny. Pěkně děti ladily se 
4TETem Jiřího Korna při písni 
Ještě tě mám plnou náruč. Kon-
cert natáčela ČT. Gratulujeme.

Sbor ZŠ Vratislavova 
zpíval Hurvínkovi

Jaroslava 
Nárožná, 
herečka

Martin
Hilaský, 

překladatel

K

Kulturní nást ěnka    
KVĚTEN - ČERVEN

Divadlo - St 25. 5. v 20 h - OTEVŘE-
NÉ MANŽELSTVÍ  - Studio Dva, Vác-
lavské nám. 56 - Zoufale jedovatá tragi-
komedie o odvrácené straně lásky. Hrají: 
Jana Krausová, Karel Roden.

Divadlo - Čt 26. 5. v 20.30 h - DIVA-
DELNÍ PROJEKT N. KOCÁBOVÉ 
A DIVADLA PULS: WTF - Rock Café, 
Národní 20 - Hrají: T. Brodská, L. Radi-
merská, V. Rašilov… www.rockcafe.cz

Výstava - Do 28. 5. - JIŘÍ WA-
CKERMANN: CESTY K OBRAZU - 
U Zlatého kohouta, Michalská 3 - Výsta-
va fotografi í. Nenechte si ujít. Více info 
najdete na: www.guzk.cz

Akce - Čt 2. 6. v 18 h - VEČERNÍ GA-
LASOVA CYKLOJÍZDA - Sraz Foli-
manka, pod Nuselským mostem - Trasa: 
Modřany, Žluté lázně… Oslava 38. naro-
zenin pana Galase. www.galas.borec.cz

Akce - 11. 6. od 10 do 21.30 h - Park 
Kampa - OTEVÍRÁNÍ LETNÍ KAM-
PY - v rytmu bubnů, zpěvu a tance. Pro-
žitkový seminář. Přihlášky a dotazy - tel.  
608 046 652, mail: webxmatt@volny.cz.

Divadlo - Čt 16. 6. ve 20 h - MALÝ 
PRINC - Divadlo Viola, Národní třída 7 - 
I dospělí byli přece dříve dětmi. Účinkují 
Daniela Kolářová, Tomáš Pavelka. Režie 
Lída Engelová. 

Galasovy 
cyklojízdy
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Pro líné Ještě línější

11

Koutek pro chytré hlavy

Božena Němcová: Babička (19)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 

Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Babička se usmívá, hladí 
tmavohnědý vlas Barun-
čin řkouc: „Kdyť jsem 
stará; až vy budete stá-
ry, budete taky jinaký!" 
A děti to nemohou po-
chopit, že by ty jejich bě-

lounké, mladé ruce moh-
ly kdy tak svraštělé být 
jako ruce staré babičky.
Babička si hned první ho-
dinu srdce svých vnoučá-
tek zcela osvojila, však se 
jim ale hned také všecka 
vzdala. Pan Prošek, ba-
biččin zeť, jehož ona také 
nebyla dříve osobně...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Otázka: Kde na Novém Městě 
najdeme pamětní desku, 
označující místo úmrtí Boženy 
Němcové? Nápověda: Hle-
dejte v ulici Na Příkopě.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Pamětní desku houslisty 
Josefa Suka najdeme na domě čp. 
317, Karlovo náměstí 5. Správně: 
Jiří Macháně, Jan Maleček

Do hry vstupuje Prošek

inzerceinzerceinzerce

STRUČNÁ TIRÁŽ
Novoměstské noviny 

květen 2016 / III. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 

Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@novomestskenoviny.eu 

● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

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[ [

 Zabava telefon inzerce: 777 556 578 redakce@novomeStSkenoviny.eu

Slavné ženy
vynikající swingová zpěvačka

Zdena Vincíková   

Zdena Vincíková (1917 - 
1971) byla hvězdou swin-
gu a šansonu. Během stu-
dií na právnické fakultě 
ji objevil zpěvák Arnošt 
Kavka (1917 - 1994). Často 
se spolu procházeli po No-
vém Městě. Zpívala v sou-

boru Blue Boys a také Me-
lody Boys R. A. Dvorské-
ho. V dalších letech vystu-
povala např. s Emanem
Fialou. Od roku 1966 až 
do smrti byla prodavač-
kou v prodejně s gramofo-
novými deskami. 

Arnošt 
Kavka, 
ctitel

Eman 
Fiala, 

kolega
Její mikrofon 
jí rozuměl

R. A. 
Dvorský, 
kapelník

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!

Od května 
každý měsíc nové 

pivo na čepu. 
Přijďte ochutnat! 

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

NOVINKA



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. června

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 - Nusle.  
Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včel-
po, Křemencova 177/8. EUC Klinika Praha Můstek, 
28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. 
HaFstudio, Ostrovní 16. Antikvariát Aurora, Spálená 
53. Poliklinika Národní, Národní 9, III. patro. Perníč-
kův sen, Haštalská 21. Vinotéka Bacco, Bělehradská 
28. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. Vopičko-
va kafírna (U sv. Omara), Tržistě 11. Hostinec U Ro-
tundy, Karolíny Světlé 17.

odběrních 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.

PO POŽÁRU V TURECKÉM PARLAMENTU: „Pane poslanče, rychle 
podepište, že jste to nebyl vy, než nám Turek vyhlásí válku!"

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

redakce@
novomestskenoviny.eu

Tip: čtenáři NN

EMANUEL VLČEK
paleoantropolog

Za úžasný 
přínos české 
historii při vý-
zkumu ostatků 
panovníků.

„Číst noviny je lepší, 
než číst na facebooku 
vymyšlené zprávy.“

Johana Jonáková, 
EU Fondy, Edugra

ROZINKA
z Můstku, fantom 

Nového Města. Nikdo si 
před ní nemůže být jistý 
svačinou! Foto poslali 

Martina a Viliam.


