Noviny, které si píší čtenáři sami

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

NOVOMESTSKE
NOVINY

NEZ

Noviny pro Nové Město a okolí. Založeno roku 2014. Tištěno na recyklovaném papíře.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@novomestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.novomestskenoviny.eu

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ:
PRVNÍ FOTKY PŘED
OTEVŘENÍM EXKLUZIVNĚ

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

Kapitán Korda

IVANKA

Mladá paní Ivanka z kavárny
TOBRUK, Lodecká 3, podává
skvělý hovězí burger za 195 Kč

Žertovná koláž NN

RUKOVĚŤ

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

ODVAHA PŘEVZÍT
Očima radního
ODPOVĚDNOST
Jana Wolfa

„Řídit stát jako obec.“
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KOHO
VOLIT
Najdete na str. 2 - 3

inzerce

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

OBĚD
POD 100 KČ

Čerstvý chléb,
kuřecí maso,
avokádo
85 Kč

NÁRODNÍ
KAVÁRNA
Národní 11

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Novoměstských
novin

Neposílejte
zajíce, když
chcete zabít
lišku.

„

Počasí

16°C

ŘÍJEN
Pozoruj labutě,
podle nich najdu tě.

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
novomestskenoviny.eu
Tyto noviny vycházejí
na území Nového Města,
tedy ZDE

NOVÉ
MĚSTO
25 918 obyvatel

STRUČNÝ NÁVOD K O
Nové Město - A je to
tady! Již v pátek (20. října) a v sobotu (21. října)
se odebereme za plenty,
abychom pak nad urnou
přispěli svou troškou do
mlýna.
Je to trochu paradox - všichni jsme zároveň
lopatkou, zrnem, loukotí i moukou a také
i celým mlýnem - což
je vlastně, jářku, podstata demokracie.
Občan Městské části Praha 1 neřeší, co vzdálená
rychlodálnice Praha - Vídeň, horší je, když vám
uvízne deštník v díře. Je
srozuměn, když kdosi
vzdálený nakoupí zbytečné tanky za miliardy, ale
neměl by se smířit s tím,
když mu hlučí pod okny
opilí turisté, všude se
válí odpadky, nebo když
nemá kde zaparkovat.
Tyto parlamentní volby
jsou možná přelomové,

AGENTURA

MEDIA HLAVNÍ PROUD
SKAUT
jak tvrdí experti, kteří
totéž tvrdí o každých parlamentních volbách. Proč
ne, jářku.
Novoměstské noviny
pečlivě monitorují život v naší čtvrti již čtyři roky. Naši analytici si
v předvečer voleb důkladně přečetli všechny
volební programy, shlédli
videa, sešli se s kandidáty
a vyslechli důvody, proč
volit právě je. Zásadním
faktorem našeho doporučení byla práce, kterou ti či oni kandidáti
vykonali v místě, kde
žijí. Viz graf vpravo.

Anketa Novoměstských novin

Víte, jaký strom opadává
jako první?

kaštan koňský už od srpna
(kvůli klíněnce jírovcové)

Kateřina
Janečková
Divadelní
a TV herečka

Martin
Roman
Falář
Korda

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Hana
Francová

„S prudkým
nástupem podzimu netuším…
Příště se polepším.“

„Nevím.
A nevěděl jsem
to ani v dobách
své největší
slávy!“

„Prý bříza. Ale
já vidím břízu,
kaštan, vše padá
stejně a ještě nic
není opadané!“

Petr
Hejma

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Herec
a skvělý kuchař

„Jestli mě paměť
neklame, tak je
to nějaký druh
kaštanu.“

„Troufnu si
říct, že to nikdo
přesně neví.“

„Jeee, čili:
Já to vím!
Je to…“

HaFstudio,
varhanice

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

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@novomestskenoviny.eu

Zpravy

Spoluzakladatel
KampaNuly

LIDOVCI
(KDU / ČSL)
PAVEL
BĚLOBRÁDEK

MÍSTNÍ VELETOK

JAN WOLF

Radní pro
kulturu
magistrátu,
nový orloj

)

Dívka ze str. 3

VOLBY 2017:
20. - 21. ŘÍJNA

HLAVNÍ PROUD
STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ

Bouřlivý
rok
1917

JAN
FARSKÝ

ště

MÍSTNÍ VELETOK

PETR BURGR

JANA
PLAMÍNKOVÁ

PETR HEJMA

Zastupitel na
radnici Praha 1,
skvělý řečník
a autor glos

Zastupitel, zvon
Besedy, mecenáš,
zakladatel
KampaNuly

Radní magistrátu, starostka
Slivence
inzerce

Účetnictví
a daňové poradenství

Poskytuji kompletní služby v oblasti vedení a zpracování
účetnictví pro malé a střední ﬁrmy.
Zpracování DPH včetně kontrolního hlášení, komplexní
zpracování mezd a personální agendy, komunikace
s úřady, daňové poradenství.
Individuální přístup, konzultace s klientem, cena dohodou.

Tel.: 723 480 468 ■ www.vasdanovyporadce.cz

EC

IN
HOST

U ROT
UNDY

Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!
Teplá a studená kuchyně Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

Otevřeno pondělí až pátek 10 - 23 h, víkendy 11 - 23 h
Adresa: Karolíny Světlé 17, Staré Město, Praha 1

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)
E-MAIL:
redakce@
novomestskenoviny.eu

Telefon:
224 227 227

TENIS
Nábor pro:
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let
Včasný zápis - SLEVA 30 %
+ podzimní kurz ZDARMA

•30 středisek v Praze - ve vaší
ZŠ, nebo v její blízkosti
•proﬁ trenéři
•tradice od roku 1993
Učíme i lenochy
a počítačové týpky!
Volejte:

MISS ELEKTRON

Místní dívka Světla si plní sen:
Stává se elektronem.

777 260 262, 603 527 172
224 815 871 www.tallent.cz

Malý oznamovatel
NOVOMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

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.

Foto: Youtube

K OHO VOLIT
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telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy
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telefon redakce: 775 949 557

CO NOVÉHO
V REDAKCI
Co je nového u vás posílejte na
redakce@novomestskenoviny.eu

NÍ
ST ĚHY
Í
M ÍB
PŘ

NOVÉ, LEPŠÍ DI V
PRVNÍ FOTKY P Ř

„

Foto: Jára Tareba

Maraton
v Budapešti

OPORA REDAKCE MONIKA
HÖPPNER: Děcka. Chystám
se zkusit štěstí na maratonu
v Budapešti, pod heslem: „Zažít
Budapešť jinak!“ V neděli 15. 10.
se tam postavím na start. Poběžím za nás za všechny, to si pamatujte! Sportu zdar! (Maďarsky
Sport jó!).
Pozn. red.: Maraton je trať o délce 42 195 m. Legenda praví,
že Řek Feidippidés tuto vzdálenost uběhl, aby zvěstoval vítězství nad Peršany (420 p. n. l.).

&

O záchranu kultovního Divadla Na zábradlí se zasloužil
radní magistrátu Jan
Wolf, člen KDU-ČSL.
Na rekonstrukci oblíbeného divadla, kterému hrozil zánik, vyčlenil částku 40 milionu Kč.

Vítěz Poražený

PETR
VÁŇA

(Sochař)

Pevně věříme,
že jeho
usilovná práce
na Mariánském
sloupu nepřijde
vniveč.

MATĚJ
STROPNICKÝ
(Zelení,
Trojkoalice)
Palec dolů za
to, že hlasoval
proti instalaci
Mariánského
sloupu.

Zprávy

Toto divadlo je víc
než jiskření mezi
hercem a divákem.
Je to unikátní prostor,
kde se tvoří historie.
Vzkaz vedení divadla: „Naše dočasné hostování v Divadle Komedie dospělo ke svému závěru, otevření Divadla Na zábradlí po rekonstrukci
se blíží! Blokujte si ve svých diářích
27. říjen od 17 h. Všichni jste srdečně
zváni!“
První představení se uskuteční
již v sobotu 28. října od 19 h.
Bude to hra Velvet Havel.

Rekonstruce Divadla Na zábradlí
začala loni a stála 40 milionů Kč.
Vzniklo nové zázemí, kavárna a ve
vnitrobloku moderní foyer se vstupem do hlediště. Impulsem k přestavbě bylo to, že divadlo muselo
opustit pronajaté prostory, které
sloužily jako vstup do sálu. Po rekonstrukci vznikl nový vstup zastřešením dosud nevyužívaného dvorku.

BAR... Genius loci
v plné parádě...

Drakiáda, 30. 9.,
nemocnice pod
Petřínem. Radní
Jan Wolf točí
a rozdává limonádu zdarma.

DŘÍVE & DNES Prašná brána (pohled na Příkopy)
Dnes

To není
Václav

Foto: Archiv

1900

VŠIMNĚTE SI: V roce 1900 tu bylo mnohem méně tyček, ale dnes je to tu dost pružnější...

Kde to je

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

Zprávy

telefon inzerce: 777 556 578
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I VADLO NA ZÁBRADLÍ:
P ŘED OTEVŘENÍM

EXKLUZIVNĚ

V NOVOMĚSTSKÝCH
NOVINÁCH

Potemnělý sál a sedadla
zakrytá igelitovým
hávem... Zatím.

To není
Václav

TI, CO PSALI
HISTORII

VÁCLAV
HAVEL
Scénárista
(Zahradní slavnost), později
prezident ČR

LEOŠ
SUCHAŘÍPA
Herec, dramaturg překladatel
z ruštiny
(Čechov)

PETR LÉBL
Režisér, herec,
umělecký šéf
Divadla Na zábradlí. Oběsil se
nad jevištěm.

JAN
GROSSMAN
Režisér,
dramaturg, umělecký šéf. Po
roce 1968 dostal
výpověď.

IVAN
VYSKOČIL
Zakladatel Divadla Na zábradlí,
herec, režisér,
básník

JIŘÍ
SUCHÝ
Herec, textař,
zpěvák. Vymaloval sál šedo- bílými pruhy

Tak to bude
vypadat

Hlavní
vchod

Nově zastřešený dvůr

Schody na pavlače
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telefon redakce: 775 949 557

Tema

T

SVATBA V MASNĚ: VÍC

Rekonstrukce osudu: Tohle je c

Text: Petr Burgr,
oddávající č. 1
Nejprve jsem si myslel, že si ze mě matrikářky dělají legraci.
Pak mi ale snoubenec
Jiří poslal historii svého seznámení.
Bylo jasné, že nikde jinde, než v prodejně NAŠE
MASO v Dlouhé ulici 39,
se jeho svatba s Martinou
konat nemůže.
Posuďte sami. Martina
se svojí původní profesí
nemá s prodejem masa
nic společného, práci řeznice vzala jako přechodnou záležitost.
Jiřího zase vyslal do nově
otevřené masny jeho otec
z Valašska, který vůbec
nevěděl, kde to je, jen o té
prodejně četl v novinách
a předpokládal, že to má
v Praze žijící, synek blízko
z práce.
Osud chtěl, aby se budoucí manželé setkali
nad roštěnkou.
Jediný pohled z očí do očí
a láska na první pohled.
Jiří obratem zjistil, jak se
ta půvabná prodavačka
jmenuje. Náhoda mu přála, protože jeho budoucí
žena nese jméno Martina
a má za několik dnů svátek. S kyticí, skrytou v
tašce (nebyl si jistý, zda
je vhodné podávat pugét
neznámé ženě navíc mezi
bůčky), několik desítek
minut pouštěl ve frontě
před sebe hladové zákazníky, aby maso prodávající Martina vyšla s obsluhou na něj.
Nastal problém, Jiřímu se nedostavila odvaha vytasit se s kytkou půvabné prodavačce. Jak to bývá,
když je nehůř, pomoc
přijde shůry. Tím pomocným andělem byl pan
František Kšána ml. majitel prodejny (vrchní řezník), když dal na pult čerstvé, ještě teplé škvarky.
Svědci tvrdí, že ten den
skutečně voněly náram-

ně. Martina se zeptala
neznámého a na ní neustále civějícího zákazníka
(nápadníka), zda k zakoupené svíčkové nechce teplé škvarky. Protože se jí
nedostalo odpovědi, vzala
kelímek škvarků a s větou: „To máte ode mě dárek“ ho podala Jiřímu.
Ten nabyl odvahy, konečně vyndal z tašky
kytici a s větou: „Tady
máte zase vy, k svátku, ode mě!“ Pak předal květinu Martině
přes pult.
Ostatní řezníci, řeznice,
zákazníci i paní v pokladně
zkoprněli, protože tohle
tu ještě nezažili. Takhle
to vše začalo a ve čtvrtek
7. září 2017 v 11.30 h pokračovalo uzavřením jejich sňatku.
Že se svatba mohla konat
na tak nezvyklém místě,
je díky velké citlivosti matrikářek v Praze 1. Sympatické úřednice rozpoznaly, jak je to pro Martinu
a Jiřího důležité místo a že
důležitější než prostředí
je, jak vážně svojí svatbu
berou ti, kteří spolu do
manželství vstupují.

EXKLUZIVNĚ
OČIMA
ODDÁVAJÍCÍHO

Majitel řeznictví
Naše maso

První
manželský
polibek

POZNÁMKA REDAKCE

Martina a Jiří měli štěstí na
oddávajícího. Petr Burgr je
jedním z nejžádanějších.
Jím vedené svatební obřady se vyznačují skutečnou
noblesou. A když je třeba
i citlivou dávkou humoru.

Nadšená
svědkyně

PROSLOV ODDÁVAJÍCÍHO
PETRA BURGRA,
7. 9., NAŠE MASO

Martina se stala prodavačkou
v masně tak trochu náhodou.
Předchozí tři roky pracovala
v konzultační ﬁrmě a jednoho
dne si řekla, že chce být se svými zákazníky každý den v kontaktu.
Jiří trávil víkendy se svým otcem
doma na Valašsku nad kusem
steaku. A jeden takový sobotní večer u grilu si Jiřího otec vzpomněl,
že v novinách četl rozhovor s Fandou Kšánou ml. o jeho novém řez-

JAKO VE FILMU
JÁCHYME, HOĎ
HO DO STROJE:
„Za 10 korun drobný... To jestli se mu
třeba... nelíbíte?“

nictví - Naše maso. „Tam bys měl
zajít! Nabízí tam stařené maso,“
nabádal otec. Psal se pátek 27.
června 2014, kdy se Jiří postavil
do řady v prodejně na rohu pasáže
Divadla v Dlouhé.
Za pultem si všimnul štíhlé, sportovně vyhlížející dívky, která nijak
nezapadala mezi chlapy řezníky.
Jiří si vybral roštěnku a přešel
k pokladně. A navíc měla jmenovku. Zaplatil, ale účet ještě nebyl
uzavřen.
Tři týdny od první návštěvy nadešel svátek Martiny a Jiří pojal myšlenku, že Martině k svátku daru-

...plachej...

je kytku. A tak vrazil do prodejny
vybaven malou květinovou aranží
(ikebanou) takticky ukrytou v tašce.
„Nechcete ochutnat naše uzené
škvarky?“ přivíta ho kráska. To
Jiřího povzbudilo. Z tašky vytáhnul malou luční zahrádku, a vybaﬂ: „Vše nejlepší k svátku!“
a utekl.
O pár týdnů později Martinka pozvala Jiřího na squash a začali
spolu chodit.Každý vztah má svá
tajemství. Ale co je veřejné? Dnes
ve čtvrtek 7. září 2017 Jiří a Martina své životy spojí i před zákonem.
(Redakčně kráceno)

telefon inzerce: 777 556 578

Tema
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ÍC NEŽ ROŠTĚNKA

e chvíle, kdy se seznámili

Kalendárium
Nového Města
ŘÍJEN

Maryša
Šárecká

Josef
Durdík

SPISOVATELKA

FILOSOF

Přemysl
Freiman

Stanislav
Bechyně

REŽISÉR

KONSTRUKTÉR

● Josef Durdík
*16. 10. 1837 Hořice
†30. 6. 1902 Praha
Filosof, syn pražského
klenotníka.

Jirka
Martina

● Dobroslav Líbal
*15. 10. 1911 Praha
†9. 2. 2002 Praha
Historik urbanismu.
Zdokumentoval budovy
Pražské památkové péče.
● Přemysl Freiman
*15. 10. 1921 Libkovice
†3. 8. 1984 Praha
Novinář, režisér, noční
hlídač v Muzeu Bedřicha
Smetany.
● Maryša Šárecká
*16. 12. 1890 Praha
†15. 10. 1958 Praha
Spisovatelka. Přátelila se
mj. s Mikolášem Alšem.
● Stanislav Bechyně
*20. 7. 1887 Přibyslav
†15. 10. 1973 Praha
Jako jeden z prvních
využil vlastnosti betonu.
Autor paláce Lucerna.

...

● Josef Truhlář
*16. 10. 1840 Talín
†14. 2. 1914 Praha
Knihovník a vydavatel.

Růžové střevíčky (1/2)

Chceš - li mi, Bohoušku, dokázati,
že mě máš rád, kup mi růžové střevíčky...

Co vás to napadá, vašnosti,
nemám žádné růžové střevičky...

Novoměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Co já budu dělati? Jestli neseženu
růžové střevíčky, ztratím Martu navždy!
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Charita

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských,
Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

Toulka vilou s KampaNulou
Muzikanti z Kampy baví ve skvělé kondici už 15 let

Učená Toulka KampaNuly Werichovou vilou byla ve čtvrtek 14. 9.
později odpoledne. Vše
zařídili Jan Smetana, ředitel Nadace Jana a Medy
Mládkových a Musea
Kampa, spolu s Petrem
Hejmou, bývalým starostou, zakladatelem KampaNuly a členem správní rady Nadace Jana
a Medy Mládkových.
Cca 40 hostů, nápadníků
a nejbližších přátel prošlo místnostmi v patře
s množstvím milých ex-

ponátů. Vyslechli odborný komentář. Poté sešli
dolů do cukrárny, aby se
prostor uvolnil pro Muzikanty z Kampy. Tito ten
den souběžně slavili 15 let
od svého vzniku. -kucZakladatel
Jiří Wencl
TADY NA NÁPLAVCE pod Karlovým mostem
to všechno začalo. Tady je ta líheň Muzikantů
z Kampy, se kterými se setkáváme v mnoha
podnicích na Malé Straně i jinde.

Naše smělé akce
KampaNula pořádá, spolupořádá,
plánuje a doporučuje
POŘÁDÁ:
● Pondělí 23. 10., 18 h
Učená toulka v sedě:
Tarot a magie na Malé
Straně, Dr. Julius Hůlek,
Klub Šatlava
● Středa 8. 11., 17:17 h
Americká učená toulka
MUDr. Sedmíka v sedě,
Klub Šatlava, vstupné:
100 Kč.
● Neděle 12. 11., 16 h
Učená toulka: Lapidárium Národního
muzea na Výstavišti.
Nejvýznamnější památky
kamenosochařské na
jednom místě. Je to
vhodné (a potřebné)
i pro mládež! Zajišťuje
R. Händl, P. Hejma.
● Úterý 21. 11., 17:17 h
Učená toulka: Havelské
město: kostel sv. Havla
a zvon Václav. Zajišťuje
R. Händl, P. Hejma.

● Neděle 3. 12., 16 h
Vánoční strom KampaNuly, Betlémské náměstí
● Neděle 24. 12. 15 h
Štědroodpolední hraní
Muzikantů z Kampy
u sochy Bruncvíka.
PLÁNUJE:
● Dr. Zdeněk Dragoun:
Co bylo před a pod
Šatlavou.
● Výlety za B. Hrabalem,
B. Smetanou a A. Dvořákem.
DOPORUČUJE:
● Bohnická divadelní
společnost v Šatlavě:
Morodochium: 31. 10., 28.
11. a 11. 12. vždy od 19 h,
režie: Martin Učík
● Středa 1. – 7. 11.
netradiční výstava v Kavárně ČAS: Konec doby
klecové - Vernisáž ve

středu 1. 11. v 18 h - uvede
Bára Poláková.
● Pátek 3. 11. 19 h
Tradiční (již) 40. Divadelní Bienale KPGM
v KINĚ 64 U HRADEB
● Sobota 4. 11.
Malostranský candrbál
SOPMSH: PLES
V OPEŘE, tedy
v Malostranské besedě
● ADVENT se blíží:
Připravuje KampaNula,
SOPMSH, Maltézská
pomoc a další...
● Neděle 3. 12. 17 h
Vánoční strom Cafe
de Paris pro KJD na
Velkopřevorském náměstí
● Sobota 23. 12. 14:30 h
Česká mše vánoční pod
Karlovým mostem
● Neděle 24. 12. 14:30 h
Koledy s HaF pod
Karlovým mostem

Petr Hejma,
zakladatel
KampaNuly,
hraje na kytaru s Muzikanty z Kampy
ve Werichově
vile

TROCHU NETRADIČNÍ
VÝSTAVA

1. - 7. 11. 2017
KAVÁRNA ČAS
(Praha 1, Malá Strana,
U Lužického semináře 15)

KONEC DOBY
KLECOVÉ
V rámci celoevropské
kampaně za ukončení
klecových chovů
hospodářských zvířat.

S podporou známých i neznámých osobností:
herců, sportovců, lékařů, malostranských
Klubů KampaNula, TURAS, Šatlava.

VERNISÁŽ UVEDE
BÁRA POLÁKOVÁ
VE STŘEDU 1. 11. , 18 h

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.

9

redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Dopi
opiSy

Volební sliby: Budeme se mít 100x líp!
PETR BURGR
Na Nové Město chodí
do práce, bydlí na
Malé Straně, je stále
ve střehu a navíc píše
velmi vtipné glosy.
Například tuto...

www.
novomestskenoviny.eu

Úsměvy spojené se záhadným výrazem očekávaného vítězství a široká škála slaboduchých
hesel nám na každém
rohu připomínají, že nás
čekají volby.
Rok poté budeme dokonce volit třikrát. Volby
budou prezidentské, komunální a někde navíc
i senátní. Asi aby se
nám, jak se říká, nezkrátily žíly.

Proč radnice
nefunguje
Zažili jste to taky? Pište na e-mail:
redakce@novomestskenoviny.eu

Vážená redakce,

NN číslo 9,
září 2017

dnes jsem si byl na základě
oznámení konce platnosti parkovacích karet pro
rezidenty nechat vystavit
nové parkovací oprávnění.

Totalitní režimy vždycky slibují lidem ráj na
zemi, ale nikdy svůj slib
nesplní, protože první,
co udělají, je, že zruší
svobodné volby. Přitom
stačí dát dohromady volební sliby jednotlivých
stran či uskupení, co letos kandidují, a budeme
se mít jako selátka uprostřed žitného lánu.
Když zvolíme „správně“, zjistíme, že se nám
součtem
slibovaných
úlev sníží daně o 132
procent. Důchody se naopak zvednou o tolik,
že důchodci budou lítat

k moři v business třídě. Zdravotnictví bude
samozřejmě zadarmo.
Žádné školné, kdo bude
chtít studovat, tomu
za to stát naopak ještě
zaplatí. Nikdo nebude

Je to nutnéučinit do konce
měsíce září, neboť od 1. 10.
2017 již budou snímány
značky pojízdným skenerem. V osm hodin ráno běžím do Vodičkovy na úřad,
kde se dozvím, že má celý
úřad dovolenou. Obvolal
jsem následně Městskou
policii, TSK i infolinku
radnice hl. m. Prahy a jediné, co mi bylo nabídnuto

kromě údivu, byla možnost podat stížnost a zakoupit si parkovací lístek
v automatu. Je báječné,
když Lomecký se svymi
úředníky mají dovolenou
a my podnikající běháme
ode dveří ke dveřím, jen
abychom naplnili naši
skvělou povinnost a uhradili báječný poplatek za
skvělé a efektivní parko-

Praotec Čech
uzřel urnu

muset chodit do práce.
Makat za nás budou ti
zvolení. Po 22. říjnu
v naší malé zemičce
uprostřed Evropy skutečně začne ráj na zemi.
NN říjen 2017

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

Petr Burgr,
jeho glosa

vání poblíž bydliště. Že by
alespoň o jejich dovolené
někdo informoval na webu
městské části, nebo webu
parkujvklidu.cz? Asi chci
moc, že?
Toto jen pro vaši informaci, že nejste sami, kdo
vnímá přínos lidí typu Lomecký a Macháček velmi
negativně. Ať se daří!
Roman Krejčí

inzerce

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

MANOLO BLAHNIK:
The Art of Shoes
Do 12. 11.

Výstava ikony módního návrhářství, designéra Manolo Blahnika. Blahnik, známý ze seriálu Sex ve
městě a díky ﬁlmu Marie Antoinetta Sophie Coppoly,
vyrostl na Kanárských ostrovech, žije v Británii, ale
má české kořeny.

ATELIÉROVÁ
SOUSEDSTVÍ

Do 9. 1. 2018
Vystavují Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques
Villon, František Kupka
a další. Výstava, připravená ve spolupráci
s Musée National d‘Art
Moderne - Centre Pompidou Paris, představuje
vůbec poprvé v České
republice volné uskupení
umělců, kteří se postupně usazovali na pařížském předměstí Puteaux

a významně zasáhli do
vývoje moderního umění.
Výstava se koná u příležitosti narozenin zakladatelky muzea paní
Medy Mládkové.

VÝSTAVA
NA ZÁMKU
MORAVSKÝ
KRUMLOV

Do 30. 10.
Díla českých a slovenských autorů let 1960
až 1980 ze sbírky Jana
a Medy Mládkových na
www.museumkampa.cz

krásném zámku v Moravském Krumlově.

DALŠÍ PROGRAM

21. 10. Lektorská komentovaná
prohlídka
výstavy Ateliérová sousedství, prohlídka zdarma k platné vstupence,
v 15 h
21. 10. Dílna pro rodiče
s dětmi k výstavě Ateliérová sousedství. Je
možné nakreslit hranatý
kruh? Workshop věnovaný tvarům a liniím. Rezervace nutná. V 16 h
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Máj ve Viole
i na podzim

Herečka Barbora Hrzánová opět vystupuje ve Viole. 31. 10. a 22.
11. od 20 h můžete vidět
v jejím úžasném provedení Máchův Máj. V podání
Báry se prý jedná o strhující ohňostroj slov.

Zaimprovizujte si
v Rock Café

Všem odvážným a nápaditým doporučujeme navštívit 18. 10. od 19.30 h
improvizační show v Rock
Café s názvem Komediomat. Diváci ovlivňují děj!
Čeká vás večer plný překvapení. Více na: www.
komediomat.cz

Divadélko Romaneto
hraje na lodi
V neděli dne 22. 10. od 10.30 h
vás pobaví místní Divadélko Romaneto Vodnickou pohádkou
na švýcarské lodi Florentina Dvořákovo nábřeží u Právnické
fakulty. Srdečně zvou Kapitán
Korda a Jarka Legranda!
K

4TET rozezní
Hybernii

Jiří
Korn,
zpěvák

Kulturní nástěnka
ŘÍJEN - LISTOPAD

Divadlo - St 18. 10 v 19.30 h - KOMEDIOMAT - Rock Café, Národní 20,
divadel. sál - Divadelní improvizace plná
veselých skečů, kterou ovlivňují diváci.
Více na: www.rockcafe.cz
Divadlo - 21. 10. v 20 h, 22. 10. v 14
a 17 h a 4. 11. ve 14 a 20 h - KOUZELNÝ
CIRKUS - Národní divadlo, Nová scéna Laterna magika. O putování za nesmrtelnou krásou. www.narodni-divadlo.cz
Výstava - Do 27. 10. - KAREL JELÍNEK: ZAPOMENUTÝ SONG - U Zlatého kohouta, Michalská 3, Staré Město - Rozhodně si nenechte ujít výstavu obrazů! www.guzk.cz
Divadlo - Pá 27. 10. ve 20 h - MALÝ
PRINC - Divadlo Viola, Národní třída 7 I dospělí byli dříve dětmi. Na čtení z Antoinových dopisů a vyprávění z Malého
prince zvou D. Kolářová a T. Pavelka.
Kurz - Každou středu v 19 h - TAI CHI
S RENÉ KYSELÝM - KC Kampa,
U Sovových mlýnů 3 - Cvičení pro všechny.
Možno se zapojit v průběhu kurzu. Úvodní
lekce zdarma. Pro info: 775 421 480.
Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3 - K vidění řádové oděvy,
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

Barbora
Hrzánová,
herečka

Jiří
Vyorálek,
herec

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Navštivte 17. 10. v 19 h
v Divadle Hybernia koncert vokálního seskupení
4TET. Čtyři skvělí zpěvá-

ci David Uličník, Jiří
Korn, Jiří Škorpík
a Dušana Kollár potěší
vaše uši bez jediného falešného tónu. A navíc se
těšte na velmi zajímavé
choreograﬁe a odvážné
kostýmy těchto osobitých
umělců.

Na zábradlí
už hraje doma

V nově zrekonstruovaném
Divadle Na zábradlí opět
k vidění např. Korespondence V+W 6. 11. v 19 h.
V roli Wericha Jiří Vyorálek a Voskovce hraje
Václav Vašák. Režie
Jan Mikulášek.

Staňte se
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Národnímu divadlu? Staňte se
jeho mecenášem. Vaším
příspěvkem budou podpořena nová představení,
či rekonstrukce budov.

KŘÍŽOVKA NA HESLO

Vylušti tajenku a... Překvapení!

VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
redakce@
novomestskenoviny.eu

Tým Národní kavárny
se těší na vaši návštěvu.
Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

TAJENKU (heslo) zavolejte Monice na telefonní číslo
777 556 578 nebo napište na adresu redakce@
novomestskenoviny.eu. Prvních pět luštitelů dostane dárek podle svého výběru. Překvapení!
Hledáme supervizora na práce
spojené s údržbou nemovitostí
(SŠ nebo VŠ stavebního směru)
a také řemeslníky (elektrikář,
zedník, malíř apod.) na HPP, VPP
nebo IČO.
Kontakt: oﬃce@houseservices.cz

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS)
Chuck Norris byl kamarád s Fantomasem,
dokud Chuck nezačal být lepší.

Zabava
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26 odběrních míst

Slavné ženy

Karla Chadimová

[

Co nového
za vodou

[

Herečka, manželka Jana Třísky
www.malostranskenoviny.eu

Kdyby už byly rozebrány,
volejte tel. číslo: 777 556 578
Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní kavárna, 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. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24. Friends Coﬀee
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3.
Rotax, Revoluční 22. Antik Prague Art - Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle.
Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, Křemencova 177/8. 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. Perníčkův sen, Haštalská 21. Vinotéka Bacco, Bělehradská
28. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržistě 11. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Café AdAstra, Podskalská 8.

Chcete se stát odb ěrním 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.

JAN
TŘÍSKA,
manžel

KARLA,
dcera, žije
v USA

Byla s Janem
takřka 50 let
Od roku 1968 byla manželkou herce Jana Třísky,
který zahynul po pádu
z Karlova mostu letos 25.
září.
Karla byla úspěšnou herečkou. Po emigraci v roce
1977 si v USA zahrála něinzerce

● O 10 000 úředníků méně
a úspora až 2 % HDP
díky elektronizaci státní
správy.
● Kvalitní české potraviny
díky podpoře malých zemědělců místo řepkových lánů.
● Jednodušší daňový
systém a tvrdší kontrola
veřejných peněz.
● Přehlednější zákony:
Za každý nový zrušit
jeden starý.

● Nižší odvody na zdravotní
a sociální pojištění.
● Investice do armády,
která bude připravená na
hrozby terorismu a zvládání
živelných katastrof.
● Reforma školství a vyšší
platy pro učitele.
● Internet na veřejných
místech zdarma.

VÁCLAV
HAVEL,
přítel

kolik menších rolí v seriálech. Pak se z hostesky vypracovala až na manažerku luxusního hotelu Bel
Air v Hollywoodu.
S Janem Třískou má dvě
dcery: Karlu a Janu, žije ve
Spojených státech.

ZAJÍMAVOSTI a novinky z Malé Strany, která by
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání na Starém Městě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všude v malebných vesničkách
na druhé straně řeky: V kavárnách, hospodách atd.
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Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
15. listopadu
Modré okénko
získávají..

Volejte pana Martina Cibulku
777 122 009. Čtěte též
v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Foto: Archiv

SVATÝ VÁCLAV
socha

Mazlíčci
Nového Města

Modré okénko si zaslouží
za to, že se
na to musí
dívat.
Tip: Čtenáři NN

Své tipy na modré
okénko posílejte
na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

ANGELIKA
Paní Loucká: „Myška
osmák Angelika si nejraději dělá rozhlednu z mé
hlavy.“ Poslal:
Bohuslav Hofman

Proč čtu

Foto: Monika Höppner

Posílejte: redakce@
novomestskenoviny.eu

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
IGOR KUKLIŠ
Agentura Lesser
„Protože jsou noviny pestré jako paleta služeb naší
cestovní agentury.“

PŘED VOLBAMI: Ten Páleník je trumfové eso.
V předvečer voleb navařil pivo sám. Ten má zítra hlasy jisté.

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

inzerce

● O 10 000 úředníků méně
a úspora až 2 % HDP
díky elektronizaci státní
správy.
● Kvalitní české potraviny
díky podpoře malých zemědělců místo řepkových lánů.
● Jednodušší daňový
systém a tvrdší kontrola
veřejných peněz.
● Přehlednější zákony:
Za každý nový zrušit
jeden starý.

● Nižší odvody na zdravotní
a sociální pojištění.
● Investice do armády,
která bude připravená na
hrozby terorismu a zvládání
živelných katastrof.
● Reforma školství a vyšší
platy pro učitele.
● Internet na veřejných
místech zdarma.
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