
Novoměstské 
servírky

AlenkA
z restaurace U Matějíčků 

(Náplavní 5) podává lahod-
nou Plzeň za 38 Kč.
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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. 6 / roč. I II
15. července 2016

Novomestske
NoviNy

na vaší s
traně

inzerce

Na STop Ě

Kapitán Korda
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nájezdy opilců: 
Kdo je zastaví?

Petr Hejma, 
zastupitel

13
osudových

mužů
adiny 

mandlové exluzivní anKeta
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str. 4

agentura media - sKaut

nejvíc 
oblíbený 

místní 
politiK

výročí 
25 let

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

257 531 839
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Anketa Novoměstských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„To neznám, 
ale zní to jako 
zamumlání zlé 
čarodějnice.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Nevím o tom 
skoro nic, 

chodím totiž 
spát se slepi-

cemi.“

Roman 
Korda 

Principál Diva-
délka Romaneto

„Přátelská 
trasa místními 

hospůdky. Jinak 
noční výtržnosti 

mi vadí!“

Kateřina 
Janečková  

Divadelní a tele- 
vizní herečka

„Tah po hospo-
dách. Nebydlím  
v centru, takže 
mě mladí kon-

zumenti neruší.“

Roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Plavat v hospo-
dě kraula. V cen-
tru mi vadí tolik 
věcí, že už tam 

moc nechodím.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: je to 
dřina, ale 
moc jim 

nefandím.“

Víte

Nové zprávy 
ze Nového Města

Uzavírka na 
Dvořákově 

nábřeží
Nové Město - Dopra-
vu na Novém Městě 
ovlivní částečná uzavír-
ka Dvořákova nábře-
ží. Do 8. září tu bude 
omezen provoz v úseku 
mezi náměstím Curie-
ových a Kozí ulicí. Dů-
vodem je rekonstrukce 
kanalizace.

Palác na 
rohu Národní 
hotový za rok
Nové Město - Nový 
Palác Národní (na rohu 
Národní třídy a Miku- 
landské) v polovině 
příštího roku. Jde o in-
vestici za zhruba 700 
milionů korun,. Místo 
původně plánovaného 
luxusního  tu bude pro-
sklená budova s obcho-
dy, restauracemi a kan-
celářemi.

„Pane doktore, co mi 
je?“ „Nevím, to ukáže 
až pitva.“  

Krátký vtip

pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Novoměstských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

Číslo měsíce

1
O milion Kč ročně při- 
chází MČ Praha 1, když 
nevybírá nájem za trhy 
na nám. Republiky.

28 °C
čeRveNec

Co červenec neuvaří, 
srpen nedopeče.

počasí 

Novoměstská 
kuchařka

Polévka 
z červené řepy
Červenou řepu oloupeme 
a spolu s bramborami 
dáme vařit. Přidáme bujón 
nebo vývar. Když je řepa 
měkká, rozmixujeme do- 
hladka a dochutíme solí, 
cukrem a octem. Pro 
zjemnění přidáme trochu 
másla. Na talíři zdobíme 
zakysanou smetanou  
a semínky (dýňové, slu-
nečnicové). Dobrou chuť!

Recept poslala 
Marie Janderová

Posílejte nám své recepty 
na adresu: redakce@

novomestskenoviny.eu

   Krátký Vtip

MUDr. Jiří Kučera doporučuje

Čchi Kung, vnitřní Kung Fu, jako součást Strategie Dlou-
hověkosti, věčného mládí, krásy, odolnosti, výkonnosti, 
pro mladé i staré, ženy i muže. Cvičení císařů, umělců, 
válečníků, i největších mudrců a myslitelů všech dob, stej-
ně jako prostého lidu. ● To co Vás uzdravuje je Váš imu-
nitní systém. Naučíme Vás jej aktivovat pradávnými tech-
nikami s tisíciletou zkušeností a referencí prospěšnosti.

Objednejte se na tel. č. 733 403 400 nebo 733 406 909 
nebo e-mail: filosofvpohybu@seznam.cz, 

www.filosofvpohybu-cz.webnode.cz.“

ENERGETICKÁ  
CVIČENÍ
v PaRKU 

Na KamPě
v létě každé úterý a čtvrtek od 19 h

(60 nebo 90 minut) 

pro dlouhověkost, odolnost, výkonnost

POJĎMe Se POHNOUT DÁL!

Kde: Cvičíme pod Lípou vedle Platanu u Werichovy vily, 
Event. na Malé Kampě, v Nosticově zahradě, u Čertovky 
nebo pod Jinanem ● Za deště  volejte, budeme v  Komu-
nitním centru Kampa, nebo v  Salle, možná pod Mostem 
Karlovým u Vokýnka, event. v Klubu Šatlava v Saské 2.

Staré Město - Vedení 
radnice Prahy 1 našlo 
nečekanou zálibu ve vý- 
stavbě podzemních ga- 
ráží. Podzemní garáže 
Na Františku (150 míst)  
budou stát cca 230 milio-
nů Kč a garáže ve vnitro- 
bloku ve Štěpánské (63 
míst)  za 115 milionů  Kč.  
V plánu jsou prý i ga-
ráže pod Senovážným 
náměstím, Václavským 
náměstím a v Hradební 
ulici. Podle odborníků 
jde o předražený projekt.

Staré Město - Radnice 
bere zákaz provozu vozí- 
tek v památkové rezer-
vaci (centrum města) 
za hotovou věc.  Zákaz 
by měl začít platit od 
srpna.  Asociace ozná-

mila, že v tom případě 
by došlo k žalobě. „O 
zaměstnání by pak při-
šlo asi 300 lidí, škody, 
způsobené provozovate- 
lům segwayí půjdou do 
desítek milionů,“ říká 

mluvčí asociace, která 
sdružuje 25 provozova-
telů. Radnice se rozhodla 
zakázat vozítka po stíž-
nostech občanů - které 
se však týkají i například 
cyklistů. 

asociace segway zvažuje žalobu 
na město kvůli chystanému zákazu

Opozice upozorňuje,  
že o těchto ohromných 
investicích (až polovina 

ročního rozpoču) 
vedení radnice mlží

podzemní garáže nebo tunel? 
miliony pro pár vyvoleních
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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...
Pořadatelem trhů je 

podnikatel Tomáš Ságl, 
který má s vedením rad-
nice velmi úzké vazby.

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!

www.unetickypivovar.cz

CZECH UKULELE 
FESTIVAL

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

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

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

Těšte se na rozmanitý program. 
Uslyšíte umělce z Česka, Evropy 

i Ameriky. Hudebníci představí reper-
toár na ukulele od klasiky přes jazz 

až po rock and roll. Více o festivalu na 
www.ukulelefestival.cz.

„Ukulele je lepší než dobrá kniha: Jednou jej vezmete do ruky  
a nejen, že ho nemůžete odložit, ale musíte si vytvořit vlastní příběh.“

Děkujeme Vám za Vaši pětiletou žízeň!

Srdečně vás zveme v sobotu 
30. a neděli 31. července 
do Únětického pivovaru.

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Josefína K. při svém 
stlaní, které ohodnotila poro-
ta nejvyšším počtem bodů.

místní mistryně 
ve stlaní postele

radnice pod tlakem kvůli 
trhům: podvod, nebo charita?

Stánky na náměstí Republiky? Zlatý důl!
Nám. Republiky - Trhy 
na náměstí Republiky jsou 
provozovány zadarmo, 
čímž přichází MČ Praha 1 
o více než milion korun 
ročně. Trhy provozuje fir- 
ma Delicato centrum.
Na tuto velmi podezřelou 
situaci upozornil spolek 
Kverulant již před rokem 
- a od té doby se nic ne-
změnilo. 
„Přenechání takto lu-
krativního místa v cent- 
ru provozovateli zdar-
ma, nedává žádný smy-
sl. Farmářské trhy jsou 
byznys, který si na sebe 
vydělá,“ říká zastupitel 
za Českou pirátskou stra-
nu Adam Zábranský.
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Pro provozovatele trhů 
na náměstíRepubliky 
je to prý byznys snů
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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: Zcela vlevo je dům U Čapků, skrývající slavné renesanční nádvoří. Domy byly zbořeny roku 1936.

Petrské náměstí (sevrní strana)
1927 Dnes
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Místní 
spolky

Před pěti lety napadlo paní Lin-
du Klečkovou dát dohromady 
aktivní obyvatele Petrské čtvrti  
a založit spolek. Pozvala proto do 
bývalé hospůdky U Petra známé, 
aby u piva dohodli start spolku. 
Hlavní náplní spolku není jen po-
řádání kulturních akcí a vydávání 
vlastních novin, především jde o 
komunální činnost. 
„Daří se nám uchovat vesnický 
ráz v pozitivním slova smyslu. 
Máme tu i pár místních postavi-
ček, které dodávají ten správný 
lokální nádech," říká předsedky-
ně spolku Linda Klečková.

spolek přátel 
petrské čtvrti

Komunální 
činnost v praxi
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Linda 
Klečková

Jako radní Prahy 1 pro školství  
a občanskou společnost zúročuje 
své zkušenosti: Celý život praco-
vala ve školství – buď jako učitel-
ka na základní škole, nebo jako 
zástupkyně ředitele. Již 45 let je 
manželkou odborníka na etiketu 
Ladislava Špačka.

nejoblíbenější 
místní politiK
agentura media - skaut uvádí: exkluzivní 

průzkum veřejného mínění na území prahy 1

Průzkum byl prováděn na úze-
mí Prahy 1 nezávislou agentu-
rou Media - Skaut v období od  
1. května do 15. června. Dota-
zováno bylo 121 respondentů  
v místních podnicích a na ulici.

1 2 3

víte, kdo je teď
starostou prahy 1?
ano: 19 %  ne 81 %

Petr Hejma 
(Trojkoalice, STAN) 

Michal caban 
(Trojkoalice, IO)

eva Špačková
(ODS)

Mecenáš aktivit místních spolků, 
zakladatel vlivného spolku Kam-
paNula, člen správní rady Nadač-
ního fondu Lucie a Nadace Jana 
a Medy Mládkových. Organizátor 
akcí Vánoční strom na Betlm-
ském náměstí, Prostřený stůl, 
Svařák u Bruncvíka a další.

Iniciátor petice proti rekonstrukci 
ulice Štěpánská v důsledku které 
významnou měrou ubyla parko-
vací místa. Petici podepsalo tak-
řka 200 místních obyvatel. Bojuje 
za zlepšení komunikace radnice 
Prahy 1 s občany, která je podle 
něj žalostná.

MEDIa 
SKaUT

Sváťa 
Karásek

(Praha1rodina)
Udělil čestné 

občantsví Prahy 
1 moderátorovi 
Marku Ebenovi

(Bydlí v Maiselo-
vě ulici 21).

&Vítěz Poražený

Tomáš 
Macháček
Radní MČ 

Prahy 1 (TOP 09)
Má na starosti 

bytovou politiku, 
ale v centru jsou 
stále stovky bytů 
neobsazených. 
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Víte, že...
Sochy jsou dílem dvou 

sochařů, z nichž lépe za-
placeno dostal ten mladší.

telefon inzerce: 777 556 578 redakce@novomestskenoviny.eu

míst
ní 

příběh
y

inzerce

zde může 
být váš 
inzerát!

volejte ihned

telefon: 

777 556 578 
(moniKa)

redakce@
novomestskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zacházení!

fotoreportáž ze sundavání 
soch živlů z národního muzea
Nové Město - Budova 
Národního muzea, která 
prochází rozsáhlou re-
konstrukcí, přišla o so- 
chy čtyř živlů, které až 
dosud zdobily její boční 
balustrádu. 
Dělníci sejmuli sochy  
s názvem: Oheň, Voda, 
Země a Vzduch. Nyní 
míří do péče restaurá-
torů. Vrátit se mají za 
dva roky. Alegorie živlů 
vznikly na sklonku 80. 
let předminulého století 
v dílnách sochařů To-
máše Seidana a Vojtěcha 
Šaffa. Zatímco zkušený, 
bezmála šedesátiletý Sei-
dan ženské postavy po-
jal jako neutrální figury  
s pochodní (Oheň) a troj-
zubcem (Voda), mladý 
vídeňák Šaff do postav 

Vzduchu a Země promí-
tl antické bohyně Héru  
a Rheiu. Na levou balus-
trádu čelem k prostoru, 
kde dnes stojí budova 
někdejšího Federální-
ho shromáždění, sochy 
umístili v roce 1891. 
Ochoz tak opouštějí po 
125 letech.
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Hasičský žebřík

Hasiči použili 
několik hadic

Sehraný tým je vyzbrojen 
ohnivzdornými vysílačkami

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
Naše děti kreslí Prahu SOUTĚž 

O ceNy

Bruno Haman 
(9 a půl roku) 

nakreslil svého 
oblíbeného 
Bruncvíka. 

Obrázek 
poslala jeho 

maminka Šárka 
Hamanová.

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.
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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

Máma 

Baarová má oči mandlové, Mandlová má oči barové. Málokdy 
se podaří tak krásný bonmot - a proto je zcela v pořádku, 
že je jeho autor neznámý. Adina Mandlová, zářivá hvězda 
stříbrného plátna, žila svůj příběh obklopená muži. Každý  
z nich byl osudový - první stejně jako třináctý.
Být dnes mladá, plní ti-
tulní stránky novin a ča-
sopisů. Čtyřikrát vdaná 
nymfomanka, která se 
neúspěšně pokoušela o 
sebevraždu, měla desítky 
milenců. Její první man-
žel se zabil z něšťastné 
lásky k ní. Neohlížela se 
na předsudky, toužila po 
přepychu a jejím životním 
krédem bylo heslo: „Buď 
Ritz, nebo nic.“ 
V 16ti letech si po jedné 
bouřlivé hádce s matkou 
sbalila věci a odjela do 
Olomouce, kde trávil vo-
jenské cvičení jistý nad-
poručík v záloze, jistýý 
Vondráček. „Vypotácel 
se z baru, a já mu vylíči-
la, proč jsem utekla z do-
mova. Nalil do mě v baru 
spoustu vína, vzal mě na-
horu do pokoje, a já přišla 
o panenství," vzpomínala 
Adina. 
Když jí byl 22, chopil se 
jí Hugo Hass a nabídl  jí 
roli ve svém filmu "Život 
je pes". Hass potom Adi-
nu nastěhoval k sobě do 
bytu, začal ji učit herectví 
a přejmenoval ji na "Ti-

13 osudových mužů nejmrštnější 
české herečky adiny mandlové

Hugo
Haas

vojín 
vondráček

vilém 
Pruner

Oldřich 
Nový

Otakar
vávra

Joseph
goebbles

Joe 
Kocvárek

Svatopluk 
Beneš

Otmar 
Korbelář

Fred 
Svítil

Zdeněk 
Tůma

vladimír 
Šmeral

tinku". Do roku 1939 si 
Adina zahrála asi ve 32 
filmech převážně hlav-
ní ženské role, slavnou ji 
učinily především ty, ve 
kterých hrála po boku Ol-
dřicha Nového.
Pak si Adina našla sta-
vitele Freda Scheinera 
- Svítila, který bohatl ze 
zakázek od nacistů. Z té 
doby pochází známá hláš-
ka z filmu Kristián, kterou 
pronesl Oldřich Nový: 
„Vyberte si mě a ne něja-
kého Freda!“
Když byl Fred deporto-
ván do koncentračního 
tábora, stala se milenkou 
dalšího vlivného Němce - 
filmového referenta z úřa-

du říšského protektora, 
Hermanna Glossgena. Po 
krátké známosti s hercem 
Svatoplukem Benešem se 
ve 31 letech poprvé pro-
vdala za malíře, komu-
nistu Zdeňka Tůmu. Půl 
roku po svatbě spáchal 
sebevraždu otravou svíti-
plynem.
Adina pak našla oporu v 
herci - komunistovi Vla-
dimírovi Šmeralovi, který 
byl tak trochu ženatý. V 
roce 1947 se Adina sezná-
mila (v baru) s pilotem 
RAF Joe Kočvárkem - a 
záhy byl svatba. Jejím po-
sledním (čtvrtým) manže-
lem byl kanadský homo-
sexuál Ben Pearson.

Adina Mandlová byla velkou hvězdou před vál-
kou i během ní. Snažila se přežít a užít si, co to 
dá. Muži pro ní byli něco jako bradla pro gymnastku. 
Její život byl plný svobody - a také poměrně dlouhý - 
dožila se úžasných 81 let. Po emigraci žila v Kanadě 
než zemřel její poslední manžel Ben (1990) a ona se 
rozhodla (v 81 letech) vrátit domů do Českosloven-
ska. Zde bydlela v Karlových Varech u své švagrové, 
pak na zámku Dobříš u Příbrami.

Její životní příběh stručně

Doba prázdnin a dovolených 
je před námi. Filosof Ladislav 
Klíma řekl o prázdninách 
jednu dobrou věc. Mimocho-
dem prezident T. G. Masaryk 
řekl o Klímovi: „Je to nejlepší 
filosof, ale nesmí se dostat do 
ruky mládeži.“ L. Klíma řekl: 
„Nuda mužům sluší, ženám 

nuda nudí, spíš štěbetají.“ 
Má máma se o prázdninách 
nenudila, to by nebylo dolce 
fariniente. Byli jsme tři brá-
chové, otec a matka. Matka 
dělala 150 ovocných knedlí-
ků denně. Začala třešňový-
mi, potom jahodovými, ma-
linovými koncem července  

a ostružinovými a borův-
kovými v srpnu. 50. léta, já 
byl ve druhé třídě. Na vý-
letě jsem zazpíval písničku 
„Deutschland, Deutschland 
über alles, kam Hitler jenom 
zalez, zalez do dubu, Stalin 
mu dal přes hubu.“ Ředitel-
ka Bíbová mi dala rákoskou 

před celou třídou. Máma se 
v ředitelně bránila: „Vždyť 
Stalin je pozitivní věc!“ a ře-
ditelka odpověděla: „Urážka 
nejvyššího představitele.“
To byla 50. léta. A nyní když 
má rodina dovolenou, tak se 
nudí všichni u moře, muži, 
ženy i děti.

prázdniny - dolce fariniente
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)Móda (2)

Máma 

osudových mužů nejmrštnější 
české herečky adiny mandlové

Kalendárium 
Nového Města

Josef 
Jungmann

filolog

Eugen 
M. Rutte

skladatel

čeRveNec

● Karel Babánek 
*15. 7. 1872 Březové Hory 
†19. 5. 1937 Praha
Básník, úředník. Inspiraci 
získával u Vltavy.

● Eugen M. Rutte 
*13. 8. 1855 Jičín 
†15. 7. 1903 Praha
Skladatel, organizátor. 

● Jan Autengruber 
*25. 4. 1887 Pacov 
†15. 7. 1920 Praha
Malíř, přátelil se s Josefem 
Ladou, Josefem Čapkem... 

● Josef Jungmann 
*16. 7. 1773 Hudlice 
†14. 11. 1847 Praha
Filolog, studoval v Panské 
ulici na Novém Městě. 

● Vladimír J. Bufka 
*16. 7. 1887 Pavlovice 
†23. 5. 1916 Praha
Fotograf. Portrétoval 
herce Národního divadla 
a šlechtice.

● Nataša Tanská 
*30. 11. 1929 Praha 
†17. 7. 2014 Praha
Spisovatelka, novinářka, 
herečka. První Barunka 
ve filmovém zpracování 
Babičky. 

Vladimír 
Bufka

fotograf

Nataša 
Tanská

první barunka

Svatba s Britem 
Benem Pearsonem (1954)

Tak holt udělám v týhle drahotě šatů 
starouškovi překvapení.

A mezitím, co slečinka Bety dělala v Praze 
dojem se širokou...

...liboval si dědeček na venkově ouzkých“.
Konec
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNulaKampaNula

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

učená toulka: po stopách učence 
a provoktéra jeronýma pražského

Na Medarda (8. 6.) re-
alizoval Dr. Sedmík 
další vlastivědnou toul- 
ku, tentokrát na No-
vém Městě.

Seznámil nás s pohnu-
tým životem středově- 
kého filozofa, učence, 
reformátora, dobrodru-
ha, světoběžníka, pro-
vokatéra, buřiče a zatvr-
zelého kacíře Jeronýma 
Pražského. 
Novoměstský rodák, dok- 
tor filosofie čtyř evrop-

ských univerzit, zřejmě 
nejvzdělanější učenec 
své doby položil svůj ži-
vot krutou smrtí na kost-
nické hranici 30. května 
1416. K exekuci upálením 
ho odsoudil Kostnický 
koncil pro jeho filozofic-
ké názory na nutnost re-
formy katolické církve. 
Do Kostnice přijel dob-
rovolně hájit Jana Husa, 
ale konciliáři ho uvěznili  
a odsoudili jako kacíře. 
Během toulky jsme shléd-
li i místo v Řeznické ulici, 
kde ve středověku stával 
dům u „Shnilé ryby“, ve 
kterém se údajně Jero-
ným narodil. Dnes je na 

domu č. p. 672 pamětní 
deska Mistra Jeronýma 
připomínající. - jas-

Fo
to

: J
iří

 K
uč

er
a

MUDr. Jan 
Sedmík
Výtečný 
fyzioterapeut 
a historik 

Jeroným 
Pražský

Spolek 
KampaNula

pátý prostřený stůl 
na maltézském náměstí
Sousedské setkání Prostřený stůl se konal 
23. 6. na Maltézském náměstí již popáté. 
Tentokrát měl nádech „undergroundu“, protože 
radnice Prahy 1 na akci nevydala povolení. Pořa-
datel spolek KampuNula si tak musel sehnat po-
třebná razítka jinak.
Výtěžek této úžasné akce byl věnován na charitu 
pro zrakově postižené děti z Konzervatoře Jana 
Deyla a z nadace Artevide. 20. září se bude tato 
akce konat na Betlémském náměstí na Starém 
Městě. 

Naše akce
Nově Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky 
(co mají nápady a sami vedou Toulky) Hradem, 
Orlojem, Museem Kampa, Náprstkovým... 
Týnským chrámem: Výstup na věž, astronom 
Tycho Brahe (Händl, Hejma), v září Toulky ne-
budou, na říjen se právě připravují.

PoŘÁDÁME:

● Úterý 20. 9.,  
IV.  PROSTŘENÝ STŮL 
na Betlémském náměs-
tí. V rámci  
V. Betlémského Open 
Air Festivalu - Betlém-
ská kulturní noc.

● Úterý 15. 11., 18.18 h  
Učená toulka vsedě: 
Poslední banquet Karla 
IV. v Muzeu Karlova 
mostu (Post Martinské 
setkání).

PoDPoRuJEME:

● Sobota 17.  9. Zažít 
město jinak na Praze 1.

● Sobota 24. 9. 
VIII. Malostranské 
vinobraní - Dozvuky 
Horňáckých slavností, 
Kampa.

● Sobota 1. 10. - Pou-
pění HaFu- divadla pro 
děti, park Kampa

● Sobota 12. 11. Ma-
lostranský balkánský 
candrbál (SOPMSH), 
Malostranská beseda. 

DoPoRučuJEME:

Akce Ars Metropolis:  
● Středa 14. 9., Pražský 
orloj, Ing. M. Klikar, 
Domeček na Kampě.

Dům v Řeznické, 
kde Jeroným žil

Účastníci toulky
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ čTeNÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@novomestskenoviny.eu

Dopis

Novoměstské noviny 
čeRveN 2016

Posílejte básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.

Vážená redakce, 
v návaznosti na Váš člá-
nek o pubcrowlingu bych 
ráda informovala, že tra-
sa nočních tahounů má 
podobnou zkušenost.
Oproti minulosti nebý-
vale stoupla frekvence 
těchto skupin, dost čas-
to to třeba ve 23 hodin  
vypadá, že někde poblíž 
skončil fotbalový zápas 
a vyvalil se celý stadion 
diváků. 
Obvykle opravdu ná-
sledují nějakého vůdce  
a řvou tak, že to opravdu 
"nejde přeslechnout".
 Už jsem několikrát chtě-
la volat policii, nakonec 
mě od toho odradil fakt, 
že než policie přijede, 
bude už horda jinde. Ka-
ždopádně snahy o řešení 
kvituji, protože situace se 
v tomto směru opravdu 
VELMI zhoršuje.
Přeji Vám hodně úspě-
chů ve Vaší práci a srdeč-
ně zdravím

Marie Zábojová

Glosa

segwaye
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

představitelů  radnice po-
krýt střed Prahy podzem-
ními garážemi. Skutečně 
nepatřím mezi  ty, kteří 
by nejraději zrušili sanitky  
a nahradili je rychlými rik-
ši.  Automobily patří ke sty-
lu života i občanů Prahy I. 
A tak volání po podzemních 
garážích vypadá jako volání 
po věci všeobecně prospěš-
né. Jenže. Představte si, že 
skutečně budou vybudo-

vány podzemní garáže na 
Malostranském náměstí.  
Starosta přestřihne pásku, 
a pro občany Malé Strany 
se nic nezlepší. Naopak.  Do 
středu Malé Strany bude 
najíždět další stovka aut.  
Na parkovišti Malostran-
ského náměstí totiž žád-
ná auta místních obyvatel 
neparkovala. A tak je to  
i s plánovanou výstavbou 
garáží ve Štěpánské. Obyva-

telé okolních domů budou 
několik let trpět stavebním 
ruchem a po slavnostním 
uvedení do provozu začnou 
do Štěpánské ulice zajíždět 
další desítky aut, proto-
že budou moci v blízkosti 
Václavského náměstí nově 
zaparkovat. 
Podzemní parkování má 
smysl, když jsou na kra-
ji památkové zóny a plní 
zachytávající efekt, nebo 

slouží obyvatelům bydlícím 
v okolí. Jak to bude za pár 
let ve Štěpánské ulici? 
Stane se z ulice příjemný 
bulvár, bez parkujících aut, 
protože místní budou par-
kovat v nových garážích, 
nebo se nebude moci přes 
ulici přejít, protože do Ště-
pánské ulice budou nově 
zajíždět auta návštěvníků, 
třeba blízkých domů v ulici 
ve Smečkách?

Zrušení parkoviště na Ma- 
lostranském náměstí, od-
halilo touhu některých 

opilí cizinci 
hulákají čím 

dál víc

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

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

dveří
▪ bezpečnostních dveří

▪ dveří a oken
▪ stěn
▪ replik

Rodinná firma 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.skoladesign.cz

Soukromá střední umělecká 
škola designu, s.r.o
Laudova 10/1024, Praha 6 - Řepy

vás zve na přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 do oborů:
●Užitá malba
● Grafický design
● Modelářství a návrhářství oděvů

Termín zkoušek lze 
individuálně domluvit.
Studium zakončené 
maturitní zkouškou.Pro více informací volejte: 

603 717 684, 774 060 581, 602 203 911

Otevřeno: 11 - 23 h
Telefon: 739 502 103

www.plnypekac.cz

•	Polední	menu	od	11	do	14	h	za	109	Kč	
(polévka, hl. jídlo, dezert a malé pivo)
•	Domácí	kuchyně	a	Budějovický	Budvar
•	Možnost	firemních	akcí,	narozeninových	
oslav,	svateb,	rautů…
•	Příjemné	posezení	a	milá	obsluha

Těšíme se na Vás!

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

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

Další informace na www.internet-praha1.cz

Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!
Od 290 Kč až 100 Mbitů!
Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

Ručně vyráběné obruče 
pro dospělé a děti.

KROUžÍMe, 
KRÁSNÍMe 

Volejte: 773 579 513

S MÍŠOU!

Pro solventní klienty hledám rodinné domy, rekreační 
objekty, bytové domy, byty v osobním, podílovém nebo 
družstevním vlastnictví, stavební pozemky, polnosti, 
lesy a komerční pozemky.

Zájem je o přímý odkup i o pronájem.

Nabídněte!

Tel./sms: 733 653 334

Adresa:	Štěpánská	630/55,	Praha	1
E-mail:	am.dentalcare	@gmail.com

Zubní ordinace
MDDr. Anna Medviďová
dental	care,	s.r.o.

Přijímáme nové pacienty.
Naše	ordinace	se	nachází	blízko	metra	
Můstek	a	Muzeum.						Těšíme se na Vás!

Tel.: 224 216 514



KrátKý vtip (chucK norris) 
Víte, proč je celkem málo fotek s Chuckem? 
Chuck vždy stiskne spoušť rychleji, než fotograf.

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!

Vlnící se oponaVlnící se opona Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

KrátKý vtip (chucK norris) 
Víte, proč je celkem málo fotek s Chuckem? 
Chuck vždy stiskne spoušť rychleji, než fotograf.

Saturnin rozesměje 
diváky na lodi 

Na Lodi Tajemství, která 
kotví na Rašínově nábře-
ží, si nenechte ujít před-
stavení Saturnin. K vidě-
ní 17. až 22. 7. a 22. až 31. 
7. V komedii režírované 
ondřejem Havelkou 
hrají např. Vasil Fridrich, 
Jiří Hána, Jitka Smutná, 
Lucie Pernetová a další.

Přihlaste děti 
na tábor do HaFu

HaFstudio z Ostrovní 
ulice opět v létě pořádá 
příměstské tábory pro 
děti od 6 do 15 let v ter-
mínech 15. - 19. 8. a 22. 
- 26. 8. „Děti čeká letní 
herecká dílna a výtvarná 
dílna a na závěr rodičům 
předvedou divadelní 
představení s pěknými 
dekoracemi,“ řekla novi-
nám Hanka Francová, 
ředitelka studia. Více na 
www.hafstudio.cz.

Na Střeláku v létě 
kino i koncerty

Střelecký ostrov je kul-
turním centrem, kde 
si kromě letního kina 
můžete užít i koncerty. 
Např. 19. 7. vystoupí Mi-
chal Pavlíček s Triem 
a Bárou Basikovou  
a 29. 7. kapela Špunt- 
kvaně. www.letnak.cz.

Navštivte výstavy 
U kohouta

Navštivte v Galerii U ko-
houta v Michalské ulici 
výstavu Tóny v barvě. 
Grafiky a obrazy Marké-
ty Prokopové. Do 28. 7.

Staňte se 
mecenášem ND

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

Michal 
Pavlíček, 
muzikant

Parádní muzikálové představení 
Kapka medu pro Verunku odeh-
rály děti ze ZŠ Vratislavova 
v červnu v divadle Hybernia. 
Muzikál s dětmi připravila 
zpěvačka a pedagožka Eva 
Kleinová i se svými milými kol-
egy ze školy. Gratulujeme!

Děti ze ZŠ Vratislavova 
hrály v Hybernii

Bára 
Basiková, 
zpěvačka

Vasil
Fridrich, 

herec

K

kulturní nást ěnka    
červenec - srpen

Koncert - Pá 29. 7. od 18 h - 
ŠPUNTKvANĚ - Střelecký ostrov, scé-
na Ponton - Klasický český punk s roc-
kovými riffy a popovými aranžemi. Vstup 
zdarma. Více na: www.letnak.cz

Akce - Čt 4. 8. v 18 h - večeRNÍ gA-
LASOvA cyKLOJÍZDA - Sraz Foli-
manka, pod Nuselským mostem - Trasa: 
Prokopské jezírko, Dívčí hrady, botel 
Vodník cíl. www.galas.borec.cz

výstava - 4. 8. - 28. 8. - SKUPINOvÁ 
vÝSTAvA LéTO 2016 - U Zlatého 
kohouta, Michalská 3 - Obrazy, šper-
ky, keramika, sklo. Arazimová, Kadlec, 
Srna, Anděl… www.guzk.cz

Děti - 15. - 19. 8., 22. - 26. 8. - PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR - HaFstudio, Os-
trovní 16 - Pro děti od 6 do 15 let bezva 
herecká a výtvarná dílna. Přihlaste se 
včas. Přihlášky na: www.hafstudio.cz

Divadlo -19., 20., 24., 25. a 26. 8. v 20 
h - KOUZeLNÝ cIRKUS - Národní 
divadlo, Nová scéna - Laterna magika. 
Legendární inscenace o putování za ne-
smrtelnou krásou. Premiéra už v r.  1977!

výstava - Do 31. 12. 2016 - SOU-
čASNÝ žIvOT NA NOvé gUINeJI 
- Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 
1 - Výstava fotografií na nádvoří Náprst-
kova muzea. www.nm.cz

Galasovy 
cyklojízdy
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Koutek pro chytré hlavy

Božena Němcová: Babička (XX)
čeTBA NA POKRAčOvÁNÍ. Němcová začala psát 
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Jan ji ale potěšil tím, že 
české řeči rozumí; ba-
bička slyšela hned, že 
se vede rozmluva v do-
mácnosti dvojitá. Děti  
a služky mluvily na pana 
Proška česky, a on jim 

odpovídal německy, če-
muž ony již rozuměly. 
Babička doufala, že se 
časem také srozumí, a 
zatím si pomáhala, jak 
mohla.
Dceru svoji by byla ba-
bička již skoro ani nepo-
znala; viděla ji vždycky 
před sebou...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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SN

otázka: Víte, kde je na Novém 
Městě společná pamětní deska 
Jana Palacha a Jana Zajíce? 
Nápověda: Hledejte kolem 
pomníku sv. Václava.

Poznáte, jářku, 

KDE To JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Paměstní deska oriental-
isty Františka Lexy zdobí dům č.p. 
1882 v Sokolské ulici.
Správně: Jiří Kovanda

Česko - německé přátelství

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[ [

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

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!

v červenci 
na čepu peprně 

hořký ležák. 

Restaurant pod petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

nOvinkA

Přijďte ochutnat! 

Herečka Stavovského divadla
Lala Bertlová

Ludmila „Lala“ Bertlová 
(1914 - 1961) byla vynika-
jící česká houslistka. Její 
otec byl významný archi-
tekt Josef Bertl (1866 - 
1955). Její starší bratr Jiří 
(1901 - 1991) byl novinář. 
Věnovala se především 

klasické hudbě. V roce 
1943 se provdala za diri-
genta a skladatele Rafae-
la Kubelíka (1914 - 1996). 
Po roce 1948 s manželem 
amigrovala. Zahynula při 
autonehodě u švýcarské-
ho Luzernu. 

Josef 
Bertl, 
táta

Jan 
Kubelík, 

tchán
I kdyby její housle 
struny neměly..

Rafael 
Kubelík, 
manžel

Slavné místní ženy



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. srpna

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 čtu
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„Mám rád kvalitní 
a zajímavé čtení.“ 
Luboš Patera

Poradce slušných 
rozvodů, 

www.centrumslusneho-
rozvodu.cz

čeRTÍK
Snímek svého psího 

miláčka poslala Jiřina 
Koukalová.

NAŠe MAŘeNKA. Emma Destinová:  Zůstanu, Jeníku, já tobě, 
věrna v každé době.

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

na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

Tip: čtenáři NN

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

Právo být zde uvedeným odběrním místem 
Novoměstských novin je podmíněno příspěvkem 

1000 Kč na provoz novin, nebo inzerátem.

BOHUMÍR KOZÁK
Architekt (*1885, †1978)

Dům na rohu  
Opletalovy 
ulice, jehož je 
autorem, má 
být zbourán.


