
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. 11 / roč. IV
15. listopad 2017

NOVOMESTSKE
NOVINY

NEZÁVISL
É

Novoměstské 
servírky

SLIČNÁ MARŤA 
Marťa Holčáková z Coff ee and 
Riot, Opatovická 17, nese la-

hodnou horkou čokoládu za 65 Kč 
a chutné café latte za 60 Kč. Fo
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: P

et
r Z

en
kl

NA STOP Ě

Kapitán Korda

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Marie Kyselková 
ve fi lmu Princezna 
se zlatou hvězdou

MUŽ, KTERÝ 
BYL LADOVI 

MODELEM 
PRO ŠVEJKA

JAK SVÉRÁZNÝ BARD VYHRÁL NA VŠECH FRONTÁCH

KAREL NOLL 
se narodil 
4. listopadu 
před 135 lety

Více str. 6 - 7

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY Sametová revoluce na str. 5

HAVEL PLÁČE: 
PRÁVNÍCI MU 
POSUNULI 
REVOLUCI

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

257 531 839
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Anketa Novoměstských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Neznám. Takže 
moje vlastní: 

Nikdo nemá rád 
smutný listo-

pad.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

„Na svatou 
Kateřinu, 
vlezeme 

pod peřinu.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Svatý Martin 
přijíždí 11. listo-
padu na bílém 

koni. Osobně to 
mám rád.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: Listopad, 
listopad, už 
nelítá žádný 

ovád. “

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 „Kdo v listopadu 

málo hraje na 
housle, na vánoč-
ním koncertě 

pak vrže!“ 

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Když krtek 
v listopadu ryje, 

budou 
na vánoce lítat 

komáři.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Tyto noviny vycházejí 
na území Nového Města, 

tedy  ZDE

NOVÉ 
MĚSTO

25 918 obyvatel

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

OBĚD 
POD 100 KČ

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Jednou větou

RESTAURACE 
ŠTUPARTSKÁ

Štupartská 9

Moravský 
vrabec, bílé 
zelí, knedlík

 99 Kč

Je milé, že 
můžeme všichni 

předstírat, že 
jsme přátelé.

„

Počasí 

LISTOPAD
Listopadový sníh: 
Budou nižší daně

9 °C

SUCHÝ ZÁKON: „MAMINKO, A TO UŽ NIKAM 
NESMÍME?“ MÁ MA: „AŽ SE VRÁTÍ TÁTA!“
Další buzerace! A je to 
zpátky. Kouřit se nesmí 
ani venku ani vevnitř, 
pít se nesmí ani pivo. Je 
zřejmě jen otázkou času, 
kdy bude vyhlášen zákaz 
vycházení. Po celém úze-
mí Prahy 1 (tedy i Nového 
Města) má platit tzv. Su-
chý zákon. Kdo se napije 
v parku vína, piva, nebo 
třeba fujtabl rumu, tomu 
hrozí postih. Jde o další 

z řady nesmyslných zá-
kazů, které tuto krásnou 
městskou část vrací zpát-
ky do dob totality.
„Budou nějaké výjimky,“ 
říká starosta MČ Prahy 1 
Lomecký, jehož neoblíbe-
nost trhá rekordy. 
Všem vadí řvoucí turisté 
z ciziny, ale to lze řešit jen 
posílením policejních hlí-
dek, ne buzerací místních 
občanů.

OMEZUJE ZÁKAZ PITÍ ALKOHOLU 
NA VEŘEJNOSTI SVOBODU OBČANA?  

ANO: 92 %, NE 8 %
Průzkum provedli členové skaut-
ského oddílu v období od 1. 11. 
do 10. 11. 2017, m. j. na od-
běrních místech Staroměstských 
novin, kavárnách, hospodách... 
Dotazováno: 100 respondentů.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

STRUČNÉ ZPRÁVY 
Z NOVÉHO MĚSTA 
STRUČNÉ ZPRÁVY STRUČNÉ ZPRÁVY 

Nové Město - Rekon-
strukce Masarykova ná-
draží přináší cestujícím 
komplikace. Kvůli zúže-
nému hlavnímu vchodu 
tam vzniká tlačenice, 
kvůli níž řadě lidí ujíždějí 
navazující spoje. V ranní 

špičce tu tak denně ujíždí 
MHD desítkám cestují-
cích. Opravy na nádraží 
skončí nejdříve za rok. 
Do té doby tu společnost 
Penta plánuje za plného 
provozu přemisťovat po-
kladny atd.

NA MASARYKOVĚ 
NÁDRAŽÍ TO DRHNE

„Chystáme 
se přemístit 
pokladny na 

místo dnešních 
veřejných zá-

chodků..." říká 
mluvčí společ-

nosti Penta.

Znáte nějakou pěknou 
listopadovou pranostiku?
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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

Malý oznamovatel
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1917

získala v roce 1917 místní 
kráska Klára K. Na snímku 

s rozhodčím soutěže a svým 
budoucím snoubencem.

MISS LEJTKO

SUCHÝ ZÁKON: „MAMINKO, A TO UŽ NIKAM 
NESMÍME?“ MÁ MA: „AŽ SE VRÁTÍ TÁTA!“NESMÍME?“ MÁ MA: „AŽ SE VRÁTÍ TÁTA!“

UŽ NE, 
DÍKY!

Suchý zákon? 
Děkuji, tudy ne.

Doporučuje Lucie Nestrašilová,
šéfredaktorka, Svět homeopatie.cz

OKÉNKO ZDRAVÍ

Posilujte imunitu! 
Poradíme vám, jak posílit imunitu 
pomocí homeopatie v období pod-
zimním a zimním.
Homeopatie v boji proti projevům 
nemoci využívá princip podobnosti. 
Nemocnému je třeba podat homeo-
paticky naředěnou látku, která by ve 
vážitelném množství vyvolala podobné 
příznaky, jakými nemocný právě trpí. 
Jeho tělo se tak na boj připraví samo.  
„Nejběžnější prevence je pomocí léku 
Oscillococcinum. Tento homeopatický 
lék se dá použít nejen na akutní léčbu, 
ale i jako prevence proti virovým one-
mocněním. Dodá tělu informaci a na 
základě ní se tělo mobilizuje tak, že je 
připraveno samo s viry bojovat. Svým 
pacientům doporučuji jednu tubičku 
týdně jako prevenci.” říká MUDr. Mag-
dalena Záchová.
Homeopatické doporučení v rámci 
prevence: 
Dulcamara 9 C 
Vhodné pro jedince, kteří mají tendenci 

onemocnět, jsou-li ve vlhkém prostředí 
(např. návštěvy bazénů). Dávkování: 
5 granulí před a 5 granulí po návštěvě.
Echinacea 5 C 
Vhodné pro děti, které jsou náchylné 
k nemocem. Dávkování: 1x denně 
5 granulí po dobu zvýšeného výskytu 
onemocnění.
Rhus toxicodendron 5 C
Vhodné pro sportovce/děti, když se rych-
le zpotí a mohou prudce vystydnout. Dáv-
kování: 10 granulí rozpustit v 0,5 l vody 
a popíjet během sportovního výkonu.
Arnika Montana 9 C
Vhodné pro sportovce/děti provozující 
venkovní podzimní sporty, podporuje 
imunitu a zlepšuje svalovou regenera-
ci. Dávkování: 10 granulí do 0,5 l vody 
a popíjet během sportu.

.
 

www.svethomeopatie.cz

Homemeopatie je přírodní, 
velmi účinná a přitom zcela bez-
pečná léčebná metoda. Cílem 
a posláním homeopatické léčby 
je obnovení zdraví a harmonie 
organismu, nikoli jen potlačová-
ní nepříjemných stavů, aniž by 
byla odstraněna jejich příčina.

Adresa: 

Národní kavárna, 
Národní 11, 
Praha 1, 110 00

Otevřeno: 

po až pá 8 - 22 h 
so a ne 9 - 22 h

Národní kavárna - Vaše kavárna s tradicí!
Milí spoluobčané!

Personál Národní kavárny se těší na všechny milé   
návštěvníky nejen z Prahy 1! Naši kavárnu najdete 
jen pár kroků od Národního divadla, na Národní 11.
Národní kavárna je jednou z nejznámějších praž-
ských kaváren posledních let. Naše domácí kuchyně 
vychází z receptů, které jsou léty prověřeny. Kaž-
dé ráno pečeme bábovku a skvělý strouhaný koláč 
s tvarohem. Velmi oblíbené jsou naše snídaně, na-
víc - snídat zde můžete 
po celý den. V sychravém 
podzimním počasí ocení-
te čerstvé čaje ze zázvoru 
a máty nebo jedinečné ča-
jové směsi KUSMI TEA - 
aktuálně „letí” BB DETOX!

Tel.: 222 262 291   www.narodnikavarna.cz
Těšíme se na Vás na Národní 11.

VÁNOČNÍ VEČÍREK 
V NÁRODNÍ KAVÁRNĚ

Neváhejte a udělejte si vánoční večírek 
v Národní kavárně. Právě zde jsme připra-
veni splnit každé vaše přání! Rezervace na 
telefonu 222 262 291 nebo na e-mailu: info@
narodnikavarna.cz. REZERVUJTE SI SVÉ 
MÍSTO VČAS, ZBÝVÁ JIŽ JEN PÁR VOLNÝCH 

„VEČÍRKOVÝCH” DNŮ.
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A zatím, na druhé straně řeky...

Anna Rosecká

4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@novomeStSkenoviny.eu Zprávy4 telefon redakce: 775 949 557

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze 

pořízené ze stejného místa na adresu: 
redakce@novomestskenoviny.eu  

Kde to je

DŘÍVE & DNES Prašná brána (pohled na Příkopy)

MÍST
NÍ 

PŘÍB
ĚH

Y

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

1900 Dnes
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To není 
Václav

SLEPICI Kačenku, kterou re-
dakce vyhrála v kartách, odneslo 
v Českém ráji káně. Zůstala tam 
po ní jen hromádka peří.
Kačenka trávila poslední dny 
svého života s kamarádkami na 
dvorku pod Kozákovem v Čes-
kém ráji. Budiž jí hnízdo lehké.

Redakční 
slepici 

odneslo káně

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@novomestskenoviny.eu

&Vítěz Poražený

NEZNÁMÝ 
ČLEN 

VOLEBNÍ 
KOMISE 

Palec nahoru 
za počítání 

hlasů. Před ta-
kovou fuškou je 
třeba smeknout.

KAREL 
SCHWARZEN-

BERG
Ve volbách 
zaznamenal 
drtivý propad 
preferenčních 
hlasů skoro 
o polovinu.

Mám slzy v očích, když si 
na ni vzpomenu
Anna Rosecká (31) se naro-
dila v domě na Újezdě 29, 
v jehož zahradě je slav-
ný ateliér sochařky Hany 
Wichterlové. 
Radnice nechala ateliér zpust-
nout a šušká se, že si chce v při-
lehlém domě postavit starosta 
po volbách rezidenci (nehledě na 
to, jak dopadnou)...
„Když se prošlo naším domem, 
objevila se tam taková zahrádka. 

V ní byla paní Wichterlová a její 
ateliér. Jako malá jsem ji vnímala 
jako zvláštní, zajímavou, starou, 
někdy přísnou paní, jindy krás-
nou babičku, která ráda sedávala 
v křesle na zahradě,“ vzpomí-
ná Anna Rosecká, která strávila 
dětství na Újezdě 29.
„Víte, je mi úzko, když si jen po-
myslím, že by ateliér paní Wich-
terlové a ta její kouzelná zahrada 
přestaly existovat. Ten její odkaz 

s kořeny na Malé Straně přece 
nemůže zaniknout,“ říká Anna 
Rosecká.
Sochařka Hana Wichterlo-
vá (*1903, †1990) žila v domu 
50 let. Byla žákyní Jana Štursy 
a malíře Františka Kupky 
(Paříž). Jejím bratrem byl aka-
demik Otto Wichterle. Její díla 
pramení z hlubokého zájmu 
o východní fi lozofi i. Přátelila se 
s fotografem Josefem Sudkem.

RADNICE NECHALA ATELIÉR ZCHÁTRAT

DOJEMNÝ PŘÍBĚH SOCHAŘKY 
HANY WICHTERLOVÉ

PRVNÍ DÁMA české-
ho sochařství Hana 
Wichterlová žila a tvo-
řila v ateliéru na úpatí 
Petřína. 
Radnice MČ Praha 1 
nechala tento klenot 
zpustnout, byla odpo-
jena voda a elektřina. 
Zcela zničena byla 

také unikátní zahrád-
ka kolem ateliéru. 
O jeho záchranu bojují 
neteře slavné sochař-
ky.  Radnice Prahy 1 
po bouřlivých protes-
tech pobouřené veřej-
nosti alibisticky pře-
hodila svůj problém na 
ministerstvo kultury. 

Hana Wichterlová 
s manželem sochařem 
Bedřichem Štefanem

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y



PRVNÍ OSLAVY 17. LISTOPADU 
VE STÍNU ADVOKÁTŮ Z PODLOUBÍ
DĚKUJEME! SAMETOVÁ REVOLUCE NA ÚTĚKU PŘED PARAGRAFY

Primátorka 
Krnáčová

POPRVÉ MIMO! Takzvaná Sametová 
revoluce si poprvé vypila svůj pohár 
hořkosti, když oslavila své výročí po-
prvé mimo slavné podloubí.

inzerce

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě
zemřel spisovatel Jan 
Neruda. Na domě je pa-
mětní deska s nápisem: 
„Zde 22. srpna 1891 Jan 
Neruda pouť svou doko-
nal, duchem svým nás 
vede dál“. Hodně cesto-
val, byl například v Egyp-
tě. V roce 1888 uklouzl 
v zimě na náledí a roz-
tříštil si čéšku.

Vladislavova 14

Jan Neruda 
(1834 - 1891) Vladislavova 14

30 Kč

SN TRICET
902 11 30na tel. 

číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

V případě nejasností volejte na tel. číslo 775 949 557 (Monika). 
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz 

Primátorka Primátorka 
KrnáčováKrnáčová

PŘED PO

První oslavy revoluce 
„na hanbě“. Podloubí 

se zmocnila Česká 
advokátní komora

Václav Havel ve 
slavném podloubí 

Kaňkova paláce 
(Národní 16)

Setkání prezidentů 
advokátních komor 

střední Evropy proběhlo 
v přátelské atmosféře 

To bylo radosti! Kdo by to 
byl tušil, že ke klíčovému 
střetu bojovníků za svo-
bodu a policie v roce 89 
dochází v podloubí, které 
se záhy stane majetkem 
hnízda advokátů.
A vida. Přesun intimi-
ty vzpomínek na slavné 
listopadové dny na ulici 
mimo podloubí Českou 
advokátní komorou ne-
chalo veřejnost takřka 

chladnou. Snad jen na 
pár výjimek. 
Advokátní komora zdů-
vodnila přesun pietního 
místa tím, že v podloubí 
docházelo k častým tla-
čenicím a drobným po-
žárům od hořících svíček. 
Příchozím tak prý hrozilo 
zranění. I letos však byla 
účast hojná a hořících 
svíček též. Radostí om-
dlelo několik žen.  

telefon inzerce: 777 556 578telefon inzerce: 777 556 578 redakce@novomeStSkenoviny.eu 5Zprávy

MÍST
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PŘÍBĚH
Y
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Novo-
městských novin). Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@novomestskenoviny.eu

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Spoluobčané - „Co jste si 
tam nadrobili - to si snězte 
sami.“
V den voleb jsem byl ve 
společnosti, kde se vymýš-
lelo, jak nahradit v češtině 
slovo „ano“. Vyhrálo slovo 
- hej ze slovenštiny nebo 
slovo – jó. My jsme si už 
zvykli, za komoušů jsme 

nechodili k volbám a 27 let 
nás válcuje většina občanů. 
Ta duchamorná většina - 
- opak názoru individuální-
ho. Umíme prohrávat. 
Tento sloupek píši 25. říj-
na, tedy čtyři dny po vol-
bách. S kým sestaví strana 
„Ano“ vládu? Všichni říkají 
své ne - „Ano“. 
Snad Okamurovci, snad 
komunisti - „Ano“ řeklo už 
před volbami oběma stra-

nám, že do vlády nepůjde. 
Uvidíme, jak to dopad-
ne. Snad nejlepší by bylo 
rozdělit vládu na pravici 
a levici - po amerikánském 
způsobu. 
Jak volby ukázaly, prohrá-
la levice – ale jen v letoš-
ních volbách. Nejlepší by 
bylo volit středovou stranu 
a čekat až to smutné vět-
šině dojde. Nesázíme „na 
masovost a rekordy“.

VOLBY 2017

NOVÉ MĚSTO

Lenka 
Filipová

KDYŽ SE KAREL NOLL DOZVĚDĚL, ŽE 
BUDE HRÁT ŠVEJKA, ROZPLAKAL SE

Karel Noll měl nevelkou, 
podsaditou postavu a ku-
latou dobrotivou tvář se 
širokým úsměvem a ši-
balskýma očima. Vyzna-
čoval se však značnou 
pohyblivostí a velkou 
výřečností. Přesně jako 
Švejk - tedy až na tu po-
hyblivost.

Švejka si Karel Noll po-
prvé zahrál na divadel-
ních prknech v roce 1921. 
Opravdovou slávu mu 
přinesl fi lm Dobrý voják 
Švejk (1926).
V Brně hrál Noll snad na 
všech divadelních a ka-
baretních scénách, mimo 
jiné jako protihráč Vlasty 
Buriana. Nejčastěji před-
stavoval lidové typy, vy-
chytralé venkovské tatíky 
a strýce. 
Své kousky v Brně často 
předváděl večer po před-
stavení v hospodě U Káh-
lů (dnes restaurace U Dra-
ka) naproti Divadlu na 
Veveří, kde byl váženým 
štamgastem. 
Říkalo se, že aby dodal 
svým legráckám říz, mno-
hokrát se v divadle ani 
neodlíčil. 

Když malíř Josef Lada 
hledal pro svého Švejka 
předlohu, poslal ho Ja-
roslav Hašek za Nollem. 
Původní kresba Švejka 
(z roku 1921) se mírně 
liší od té, která se stala 
slavnou. Švejk je na ní 
o poznání hubenější. Tu-
to verzi chtěl Hašek, ale 
nakonec si Lada prosadil 
svou.

Karel Noll (1880 - 
1928) se narodil 
v Havlíčkově 
Brodě (teh-
dy Německý 
Brod). Jeho 
otec Václav 
měl na ná-
městí pekař-
ství. Z Karla 
chtěl mít ob-
chodníka. Navíc byl 
nejmladší, rozmazlován 
a hýčkán všemi čtyřmi 
sestrami. 
Vše se změnilo druhý den 
po neúspěšné maturitě, 
kdy utekl ke Košnerově 
kočovné divadelní spo-
lečnosti. Zanechal po 
sobě sice dopis na roz-
loučenou, ale celá rodina 
ho zavrhla. Říká se, že 

neodmaturoval úmyslně. 
Karel Noll hrál v diva-
dlech v Plzni, ve Vídni 
a především v Brně.

Je velká škoda, že Karla 
Nolla nepotkal zvukový 
fi lm. Přesto fi lmoví kri-
tikové píší, že jeho Švejk 
byl dokonce lepší, než ja-
kého hrál skvělý Rudolf 
Hrušínský. 
Karel Noll zemřel náhle 
29. 2. 1928 za dodnes ne-
vyjasněných okolností při 
natáčení komedie Modrý 
démant, která právě kvůli 
tomu nebyla nikdy do-
končena. 
Vdova po Karlu Nollovi, 
herečka Ella Nollová (ro-

zená jako Eliška 
Jeníková 1889 

- 1959) poz-
ději jezdila 
tu a tam do 
N ě m e c k é -
ho Brodu 
navštěvovat 

Karlovy ro-
diče. Přestože 

jejich manželství 
bylo bezdětné, prožili 

spolu 17 let porozumění 
a lásky. Svého manžela 
přežila paní Ella o více 
než 31 let. 

V dopise, kterým Jaroslav Hašek pověřil her-
ce Karla Nolla, že bude hrát jeho Švejka, jsou 
dodnes patrná písmena rozmazaná od slz. 
Podle Nolla pak geniální malíř Josef Lada na-
kreslil slavnou postavičku, která svou velikostí 
předčí i největší vojevůdce světa.

Víte, že...
Karel Noll hrál v téměř 
30 fi lmech. Mimo jiné 

v roli Kecala ve slavné  
Prodané nevěstě. 

Kousky
Cesta

Záhada

Původní 
Švejk

ASANACE 2017? 
V CENTRU VRCHOLÍ 

DEVELOPERSKÝ 
PROJEKT ZA MILIARDY

Nové Město - A pak že 
už v centru není kde sta-
vět! Zcela mimo pozor-
nost médií vrcholí obří 
developerský projekt, 
který zasahuje území 
o rozloze 200 x 200 
metrů. Bagrům padlo 
za oběť již nejméně pět 
domů ve čtverci mezi 
Václavským náměstím, 
Jindřišskou, Na Příkopě 
a Panskou. 
Je tu také řada historic-
kých budov jako barok-
ního Piccolominiho pa-
lác (Savarin) od Kiliána 

Ignáce Dientzenhofera 
nebo historická jízdárna 
(kterou není z okolních 
ulic vidět). Celý pojekt, 
který loni koupila sku-
pina Crestyl realitního 
byznysmena Omara Ko-
leilata, bude stát 10 mili-
ard korun. 
Zatímco se veřejnost 
„vybláznila" nad již zbo-
řeným domem na rohu 
Opletalovy, další mega-
projekt se chystá ve vni-
trobloku u Staroměské-
ho náměstí mezi ulicemi 
Železná a Kamzíkova.

Vnitroblok za kulisou domů 
na Václavském náměstí
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Růžové střevíčky (2/2) Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)

...A pak si Marta vyšla na promenádu. To 
bylo radosti! Taková krása! 

KONEC. DALŠÍ PŘÍŠTĚ
Marta ty střevíčky tolik chtěla, až se zamilo-
vaný Bouhouš odhodlal k velkému kroku...

Až pak, při posledním letním koupání
vyšla najevo krutá pravda...

Kalendárium 
Nového Města

Libuše 
Geprtová
HEREČKA

František 
Kobliha
GRAFIK

LISTOPAD

● Josef Mauder 
*1. 12. 1854 Praha 
†15. 11. 1920 Praha 
Sochař, malíř.

● Jiří Vala 
*27. 11. 1926 Poprad 
†15. 11. 2003 Praha
Herec (Národní divadlo). 
Vyučoval herectví na 
Pražské konzervatoři.

● Libuše Geprtová 
*21. 12. 1941 Kolín 
†18. 11. 2005 Praha
Herečka, Viktorka ve 
fi lmu Babička (1971).

● Josef Šimánek 
*16. 3. 1883 
Jindřichův Hradec 
†16. 11. 1959 Praha
Básník, prozaik.
 
● Jaroslav Bidlo 
*17. 11. 1868 Záboří 
†1. 12. 1937 Praha
Historik a profesor na 
Univerzitě Karlově. 

● František Kobliha 
*17. 11. 1877 Praha 
†12. 12. 1962 Praha
Malíř, grafi k. Přispíval 
do časopisu Zlatá Praha. 
Člen umělecké skupiny 
Hollar. 

Jiří 
Vala

HEREC

Jaroslav 
Bidlo

HISTORIK

KDYŽ SE KAREL NOLL DOZVĚDĚL, ŽE 
BUDE HRÁT ŠVEJKA, ROZPLAKAL SE

Karel Noll jako Švejk (všimněte si, 
že si drží koleno) a Antonie Nedošinská 
jako paní Müllerová.

Karel Noll 
jako ŠvejkJaroslav HašekElla Nollová

Lada 
při práci

Na Bělehrad!
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OBNOVENY WWW.KAMPANULA.CZ A FB. 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.

SPOLEČENSKÝ 
TANEC 

(Praha 1, Malá Strana, 
U Lužického semináře 15)

každou středu v 19.00

Přátelská atmosféra, 
malá skupina, individuální 

výuka. Není třeba 
se přihlašovat, prostě 

se rovnou přijďte podívat!

PRO JEDNOTLIVCE I PRO 
PÁRY ZAČÍNAJÍ 15. 11. 2017

VELKÉ ZPRÁVY Z CENTRA PRAHY: 
OTEVŘEN MASNÝ KRÁM A ATELIÉR MÓDY

To bylo na Tržišti veselo! 
Nově (na jeden den) se 
tu otevřel Masný krám 
(místo Řeznictví u Sísů) 
a byly teplé dobroty, ma-
síčka, sekaná, jaterničky 
a pívo z pivovaru Boršov 
z Betlémské ulice na Sta-
rém Městě. 
K tomu hrála hudba živá vel-
mi, housle, kytara basa (Mu-
zikanti z Kampy) a hosté, lidi 
z okolí i z daleka. 
Všichni šéfové obchodů 
a provozoven z Malé Strany 
v čele s Romanem Vopičkou 
i vedení hnutí Starostů a ne-
závislých dorazilo. Jelikož 
se s Petrem Hejmou všichni 
znají, bylo dosti veselo. 

Ve druhé polovině listo-
padu bylo na adrese Tr-
žiště č. 6 znovu otevřeno 
řeznictví a uzenářství. 
Prodejnu s názvem Masný 
krám bude provozovat spo-
lečnost Zero Gastro s.r.o. pod 
vedením pana Milana Žežul-
ky. 
Ten chce podle svých slov zá-
kazníkům především z Malé 
Strany nabídnout poctivý 
a čerstvý kus masa z českých 
chovů a také dobré uzenářské 
výrobky. 
V prodejně bude také teplý 
pult, kde si každý den bude-
te moci dát čerstvou dobrou 
teplou masovou svačinu, po-
lévky a dvě až tři jídla z denní 

nabídky (a to vše i s sebou).
Souběžně vedle otevírá se 
nově Atelier Pavly & Olgy, 
což je spojení neuvěřitelně 
potřebné. Jen tak dál a nejen 
na Tržišti!
----------------------------------
Ve středu 18. 10. dopoledne 
sešli se lékaři z Prahy 1 v Ka-
várně Čas na semináři. Před-
nášel MUDr. Ota Maňas a po-
moc STAN přislíbil celore-
publikově Petr Hejma. Téma: 
JSME NA JEDNÉ LODI 
...aneb jak KRIZOVÁ SITU-
ACE ambulantních lékařů 
a jejich pacientů úzce souvi-
sí S CELOU SPOLEČNOSTÍ, 
SE ZDRAVÍM VEŠKERÉHO  
OBYVATELSTVA... -kuc-

Milí sousedé,
volební klání máme  
za sebou, a tím i pro 
někoho z vás mnohdy 
nepříjemnou volební 
kampaň. Rád bych 
vám poděkoval za  to, 
že jste k volbám přišli. 
A zároveň za podporu 
Starostů a nezávislých 
a KDU-ČSL. S daleko 
větším nadšením se 
dají do další práce, 
vstříc volbám komu-
nálním.

MÁME TO 
ZA SEBOU

PETR HEJMA, 
zakladatel  spolku 

KampaNula

TANEČNÍ KURZY

info: 
alena.andrysova@volny.cz 

tel. 733 392 558

KAVÁRNA ČAS

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

POŘÁDÁME:
● Pondělky od 18 h 
Energetické cvičení
se přesouvá na půdu 
Domečku (Sally terreny)
● Úterý 21. 11., 17 h 
Učená toulka: Havelské 
město - kostel sv. Havla 
a zvon Václav SE RUŠÍ. 
Nový termín v lednu. 
● Neděle 3. 12., 16 h 
Betlémské náměstí: 
Vánoční strom 
KampaNuly
● Neděle 24. 12., 15 h 
Štědroodpolední hraní 
Muzikantů z Kampy 
u sochy Bruncvíka.
DOPORUČUEJME: 
● Sobota 25. 11., 20 h 
MINIPLES v Kavárně Čas
● Bohnická divadelní 
společnost v Šatlavě: 
Morodochium 28. 11. 
od 19 h, režie: Martin 
Učík
● Úterý 28. 11., 16.30 h
Dcery českých panovníků 
- v Juditině věži . (Porta 
Praga + Klub Za Starou 
Prahu)

● Pátek až neděle 
1. - 3. 12. 
Dobročinný trh a koncer-
ty v Maltézském paláci
● Neděle 3. 12., 17 h
Vánoční strom Cafe 
de Paris pro KJD na 
Velkopřevorském 
náměstí.
● Úterý 5. 12., 17 h
Mikuláš + Malostranské 
vánoce na Kampě 
(SOPMSH)
● Pátek 8. 12., 18 h 
Koncert Pepy Kocůrka 
a Hradčanského 
orchestru v kostele sv. 
Jana Křitele Na prádle
● Úterý 12. 12. cca 
od 20 h NEPUBAND 
v Šatlavě
● Sobota 23. 12., 14 h
Pražské sbory s orches-
trem a dirigentem Česká
 mše vánoční  pod 
Karlovým  mostem.
● Neděle 24. 12., 
14.30 h
Zpívání koled s HaF-
studiem po Karlovým 
mostem.
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Pokud i vás trápí, že na Ná-
rodní parkují auta přímo 
na chodníku (před kos-
telem) a policie problém 
neřeší ani po zavolání, 
možná právě svitla naděje. 

Patníky se zde možná ob-
jeví někdy v příštím roce. 

Ondřej Han Ko
 

Dříve policisté nestíhali 
lidi upomínat a bylo to k 

ničemu, teď najednou bu-
dou vše stíhat, ale nezna-
mená to, že budou poku-
tovat, budou zpočátku jen 
upomínat. 
A co se tedy změní? Přá-
telé, naprosto nic. Turis-
ti budou ožralí dál a my 
máme o kus svobody opět 
méně. Jestli to ještě oby-

vatelé Prahy 1 nepochopi-
li, tak klid tu nebude do té 
doby, dokud se na jedničce 
neomezí otvíračka barů a 
nezakáže vstup turistů do 
této části. Vše okolo je jen 
na oko pro nenáročného 
voliče. 

Renata Kadenská, 
Praha číslo jedna

Suchá vyhláška: Budou týmy ochutnavačů?

Tak nám Praha při-
pravuje změnu Suché 
vyhlášky. Tedy naříze-
ní, kterým se zakazuje 
požití alkoholických ná-
pojů na veřejnosti. 
Původním znění obsaho-
valo dlouhý seznam ulic, 
náměstí a parků, kde se 
nesmělo alkoholické ná-
poje pít. V novém znění 
seznam ulic nahradilo 
obecné prohlášení, kte-
rým se zákaz vztahuje na 

celé území památkové 
rezervace. 
Jak strážníci poznají, že 
pokuřující štamgast drží 
v ruce sklínku červeného 
a ne skleničku s rybízo-
vým džusem? Pak si bu-
dou muset z každé, na 
ulici zadržené sklínky, 
kontrolně srknout. To 
budou chudáci na konci 
směny vypadat. Budou 
uplatňovat cirhózu ja-
ter jako nemoc z povo-
lání? Každá situace má 
své řešení. Tak, jak byly 
radními Prahy 1 vytvo-
řeny, prý z vyhazovačů, 
takzvané antikonfl iktní 

Petr Burgr, 
jeho glosa

PETR BURGR 
Vedoucí člen Spolku 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan. 
Bydlí na Malé Straně, 
na Staré Město chodí 
do práce (KDU/ČSL).

týmy, můžeme usta-
novit týmy ochutná-
vací. Budou chodit po 
ulicích, a kde jim dají 
napít, tam neprodleně 
přivolají hlídku měst-
ské policie. Městských 

strážníků je ale tak 
málo, že ochutnávači 
se klidně dochutnají 
do němoty a stejně se 
strážníků nedovolají. 
Tak na zdraví. 

NN listopad 2017 
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Parkování 
na Národní

Pražská

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

Plošný zákaz 
alkoholu

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
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Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastního výběru v Restauraci pod Petřínem 
(Hellichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat 
Monice (tel.: 777 556 578). Vyhrávají první tři luštitelé.

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE 
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

Máj ve Viole 
i v zimě

Herečka Barbora Hr-
zánová opět vystupuje 
ve Viole. 22. 11. od 20 ho-
din můžete vidět v jejím 
úžasném provedení Má-
chův Máj. V podání Báry 
se prý jedná o strhující 
ohňostroj slov. 

Na zábradlí 
už hraje doma

Nově zrekonstruované 
Divadlo Na zábradlí 
se těší na své diváky. 
Navštivte např. 23. 11. 
a 1. a 11. 12. od 19 hodin 
představení Požitkáři. 
Groteskně pohlédnete 
na téma života i smrti. 
Hrají Dita Kaplanová, 
Jana Plodková, Milo-
slav König… Nebo 30. 
11. od 19 hodin zajděte 
na představení Kore-
spondence W + V. Hrají 
Jiří Vyorálek a Vác-
lav Vašák.

Jana Kirschner 
zazpívá Hybernii

Navštivte 13. 12. v 20 h 
v Divadle Hybernia Vá-
noční koncert slovenské 
zpěvačky Jany Kir-
schner. Těšte se na večer 
plný osobité hudby.

Divadlo Puls hraje 
v Rock Café 

Co všechno byste udělali 
pro velké prachy? Zajdě-
te  30. 11. od 20 hodin do 
Rock Café na představe-
ní Divadla Puls s názvem 
A v prachy se obrátíš a do-
zvíte se víc. Černá groteska 
v režii Jirky Knihy.

Staňte se 
mecenášem ND

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

Jana
Kirschner, 
zpěvačka

Jiří
Vyorálek, 

herec

Varhan Bauer a kolegové 
zvou na Vánoční koncert
Nenechte si ujít 21. 12. od 
19.30 hodin v kostele U Salvá-
tora autorský Vánoční koncert. 
Diriguje Varhan Orchestrovič 
Bauer a uslyšíte Okamžitý 
Filmový Orchestr a Petra Wa-
jsara a Jana Kučeru a další!

Miloslav 
König, 
herec

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

257 531 839

K

Kulturní nást ěnka    
LISTOPAD - PROSINEC
Akce - So 18. 11. v 10.30 h - GALA-
SOVA CYKLOJÍZDA FARMÁŘSKÁ 
- Sraz Folimanka, pod Nuselským mos-
tem - Michelská, Farmářský trh Spořilov, 
cíl U Tří bojovníků. www.galas.borec.cz

Akce - So 25. 11. od 20 h - MINIPLES 
V KAVÁRNÉ ČAS - Kavárna Čas, 
U Lužického semináře 15 - Přijďte si za-
tančit. K tanci hraje skupina Hitos. Před-
prodej v kavárně www.kavarna-cas.cz

Divadlo - 6. 12. ve 20 h - SVÁTEČ-
NÍ SHAKESPEAROVA POŠTA - Di-
vadlo Viola, Národní třída 7 - Výběr ze 
Sonetů Shakespeara v překladu M. Hil-
ského přednese H. Maciuchová.

Koncert - 9. 12. v 19.30 h - THE PLAS-
TIC PEOPLE OF THE UNIVERSE 
- Rock Café, Národní 20 - Janíček, Brabe-
nec, Kvasnička, Judl, Babka… Legendár-
ní kapela opět v akci. www.rockcafe.cz

Koncert - 21. 12. v 19.30 h - VÁNOČ-
NÍ KONCERT - Kostel U Salvátora, Sal-
vátorská 1 - Varhan Orchestrovič Bauer 
a Okamžitý Filmový Orchestr a Wajsar 
a Kučera. Multižánrové zpracování koled. 

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, Kři-
žovnické nám. 3 - K vidění řádové oděvy, 
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

Galasovy 
cyklojízdy

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!

KOZEL 11° 32 KČ!
Otevřeno po až pá 

11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
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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[ [

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[ [

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE 
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

inzerce
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Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, jaká budova 
stála na místě, kde je dnes 
Obecní dům? Nápověda: 
Tuto budovu (bylo jich něko-
lik) nechal postavit Karel IV.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Minule: Socha Pieta je umístěna 
u Stavovského divadla (od roku 
2000). Autorkou je Anna Chromy. 
Správě: Jan Zápotočný

Slavné ženy
Divadelní a fi lmová herečka

Božena Šustrová

Božena Šustrová (1915 
- 2008) od čtyř let hrála 
v náchodském divadelním 
spolku. Později si jí všiml 
herec Václav Vydra, kte-
rý ji poradil, ať to zkusí 
v Praze. Poté nastoupila 
do vinohradského divad-

la. Její nejznámější fi lmo-
vou rolí je Kristla v Babič-
ce (1940). Kvůli nařčení 
z kolaborace odešla do 
emigrace, kde se scházela 
s Adinou Mandlovou. Ze-
mřela ve Venezuele v po-
žehnaném věku 93 let. 

Václav 
Vydra, 

objevitel

Světla 
Svozilová, 
kolegyně

Jejím osudem 
se stal Caracas

Adina 
Mandlová, 
kamarádka

Vážení přátelé 
Malé Strany,

AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE
OBJEVTE PŘÍBĚHY HOTELU ŽIJÍCÍHO V SYMBIÓZE S AKTIVNÍM AUGUSTINIÁNSKÝM KLÁŠTEREM

velmi se na vás těším 
u slavnostního rozsví-
cení našeho vánoční-
ho stromu. Bude mi 
velkým potěšením se 
s vámi potkat a při-
vítat společně s vámi 
nádherný adventní 
čas. S přátelskými po-
zdravy.

MARIO EGGER 
Generální ředitel 

Augustine, a Luxury 
Collection Hotel, Prague

AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE, Letenská 12/33, Praha 1, 110 00
e-mail: restaurant.augustine@luxurycollection.com, tel.: +420 266 112 280, www.augustine-restaurant.cz

Rozsvícení vánočního 
stromu v Augustinu

Mario 
Egger

Přijďte s námi ve čtvrtek 30. listopadu od 
18 hodin přivítat adventní čas společně 
s našimi vzácnými hosty zpěvačkou 

Bárou Basikovou 
a dětským sborem 
kostela svatého 
Tomáše. Čeká na 
vás svařák, kakao 
a sladké potěšení. 
Rodiny a děti jsou 
vítány.

Od 1. listopadu si můžete 
v Refectory Baru pochutnat 
na zimních koktejlech. Pro 
milovníky venkovního pose-
zení jsme vybavili naše Arká-
dy ohřívači a teplými dekami. 
V adventním období se mů-
žete těšit na idylické večery 
u vánočního stromečku.

Zimní koktejly

Doporučujeme ochutnat:
SUMMER IS GONE

Základ tohoto koktejlu je Amaretto
185 Kč

THE OCTOBER MIST
Horký cocktail jehož základem je Cognac Remy 

Martin V.S.O.P
295 Kč

na Augustine Terrace, 
Letenská 12/33.

Těšíme se 
na vás

Božena Němcová: Babička (32.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Jestli dítě chléb z ruky 
upustilo, muselo jej pak 
políbit, jako za odproše-
ní; tak i kdyby kde zrnko 
hrachu bylo leželo, zvedla 
je babička a vyznamena-
ný na něm kalíšek s úctou 

políbila. Tomu všemu ba-
bička i děti učila.
Jestli leželo na cestě husí 
peříčko, babička hned na 
ně ukázala řkouc: „Shýb-
ni se, Barunko!" Barunka 
byla mnohdy líná a říka-
la: „Ale babičko, copak je 
o jedno pírko?" Z toho ji 
babička ale hned kárala.

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Barunka byla mnohdy líná

Pokračování příště



Příští číslo vyjde
15. prosince

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu
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EVA KRÖSCHLOVÁ
Choreografka, 

pedagožka na DAMU
„Protože mne zajímá, 

co zajímá mé sousedy.“

ČESKÉ UČITELSTVÍ. NA PUSTÉM OSTROVĚ: V dáli se sice 
objevují lodě, ale žádná, která by je mohla zachránit.

Modré okénko
získávají..
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Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

MARTA KUBIŠOVÁ 
zpěvačka

Tip: Čtenáři NN

Posílejte: redakce@
novomestskenoviny.eu

Zvířata 
Nového Města

Aspoň jednou v životě 
ji má polovina psů 

Starého Města. Ale klid, 
na člověka nejdou!

Miroš Skála

BLECHA PSÍ

Rouzloučila se 
v Lucerně se 
svou bohatou 
kariérou, přeru-
šenou ideologií.

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

www.museumkampa.cz

MUŽ S HOŘÍCÍ 
HŘÍVOU!
EMIL FILLA 
A SURREALISMUS 
1931 - 1939
Do 11. 2. 2018
Výstava věnovaná dílu 
a osobnosti Emila Filly 
a autorům, kteří tvořili 
v počátečních letech sur-
realismu, mj. Emil Filla, 
František Janoušek, Ru-
dolf Krajc, Vincenc Ma-
kovský, František Muzika, 
Jindřich Štyrský, Karel 
Teige, Toyen, František 
Vobecký, Alois Wachs-

man. Kurátor výstavy: 
Dr. Karel Srp.

JAROSLAV 
VOŽNIAK
Od 9. 12. do 4. 3. 2018 
Výstava dosud méně 
prezentovaného autora, 
jednoho z členů umělecké 
skupiny Šmidrové, který 
svým postsurrealistickým 
přístupem a jistou formou 
nadsázky patří k předním 
tvůrcům normalizace. Pro-
jekt představí tvůrčí etapy 
autora, pozornost však 
bude věnována letům, 

kdy Vožniak vytvořil sérii 
pop-artových ikon, vzta-
hujících se k byzantským 
předlohám, kdy místo svatých 
mučednic znázornil dobové 
ikony tehdejší popkultury.

DALŠÍ PROGRAM
25. 11. Lektorská komen-
tovaná prohlídka výstavy 
Muž s hořící hřívou! Pro-
hlídka zdarma k platné 
vstupence, v 15 h
5. 12. Večerní program pro 
dospělé. Sousedé z Pu-
teaux, rezervace nutná. 
V 18.30 h.

Do 9. 1. 2018
Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, 
Jacques Villon, František Kupka a další.
Výstava ve spolupráci s Musée National d‘Art Moderne - 
Centre Pompidou Paris představuje volné uskupení uměl-
ců, kteří se usazovali na pařížském předměstí Puteaux 
a zasáhli do vývoje moderního umění. Výstava u příležitosti 
narozenin paní Medy Mládkové.

ATELIÉROVÁ SOUSEDSTVÍ

R. Duchamp-Villon:  Maggy neboli Portrét 
paní Georges Ribemont-Dessaignes

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 Ferdi-
nanda, Opletalova 24. Friends Coff ee 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. Antikva-
riát 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. Camel Active, Na Perštýně 
17. Café AdAstra, Podskalská 8.

odběrních míst

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.
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