
Nenechte si ujít

Novoměstské 
servírky

SLEČNA NIKOLA
z pizzerie a kavárny Kmotra 
(V Jirchářích 12) se směje za 

pípou nebo hbitě roznáší 
skvělé pizzy od 125 Kč.

NA STOP Ě

KAPITÁN KORDA
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●KDO CHCE ZNIČIT 
PLATAN U SVATÉHO 
KLIMENTA 
●ZMRZLÉ TRAMVAJE 
PŘEPSALY DĚJINY

●CO NA TO, JÁŘKU, 
MLADÝ BUBENÍK?

NOVOMESTSKE
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Založeno za soumraku na hradbách roku 2014

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

®

Číslo 4/ roč. I
15. prosince 2014 NOVINY

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci

ŠTĚDRÝ VEČER 
RADY VACÁTKA

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9, Praha 1
Tel.: 222 075 120 

www.poliklinikanarodni.cz

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Volejte hned tel. č.:

777 556 578
Dotazy posílejte na e-mail 
redakce@novomestskenoviny.eu

Dočasná
sleva 20 %

Nabízíme širokou škálu 
značkových psacích potřeb nejen 

pro náročné, ale i pro školáky.
www.penshop.cz

inzerce

Podrobnosti str. 6 - 7
Jaroslav Marvan 
jako nedostižný 
rada Vacátko

UTAJENÁ 
DCERA 

JAROSLAVA 
MARVANA

Alena

str. 6

str. 
2

str. 3
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Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

14o RUBÍN SPECIÁL 
12o WEISSBIER • 12o STAROVALAŠSKÁ

Adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

Stylová pivnice 
v srdci Prahy

Tel.: +420 576 501 131 www.valasska-pivnice.cz

UBYTOVÁNÍ V PRAZE www.hotel-praha-zlate-jablko.cz

AKCE prosince 
STAROČESKÁ HORKÁ MEDOVINA 0,1 l 

za 30 Kč 
Výjimečná piva za jedinečnou cenu 29 Kč!



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
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inzerce

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Klučičí hračky, 
třeba vláček. Ale 
prak to zase jo, 

ten by se hodil!“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Knihu od 
Klause nebo 

Zemana. Nebo 
knihu o jednom 

z nich.”

Anketa Novoměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

„All inclusive  
pobyt v Egyptě, 

to radši na 
chatičku do 

Krušných hor.” 

Číslo měsíce

3
Takřka tři dny nejezdily 
kvůli námraze v Praze 
tramvaje. Stalo se tak 
poprvé v historii.

Nové Město - Udeřily
mrazy jako každý rok 
a vedení města je za-
skočeno (jako každý 
rok). Začátkem prosin-
ce skoro tři dny nejez-
dily tramvaje a jen tak
postávaly mezi stani-
cemi. Důvod není přes-
ně znám, námraza byla,
ale záhy přišly oblevy. 
Pokud šlo o první test 
nového vedení magis-
trátu, no tak to tě pic.  

Nejezdily tramvaje, hlášení 
nebylo rozumět ani ťuk

Nové Město - Tři ženy 
se vážně zranily 12. 10. 
odpoledne na eskalá-
torech směr Jungman- 
novo náměstí. Schody 
se zastavily a poněkoli-
ka vteřinách zas rozjely 
- ale opačným směrem. 
V tu chvíli na nich stálo 
několik desítek cestu-
jích, kteří pak padali 
jeden přes druhého. Za 
incident prý může tech-
nická závada.

Schody na Můstku
se rozjely opačně: 

Tři zraněné ženy

Čerstvé zprávy 
z Nového Města
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   Úvodník   Úvodník

J ako by se v Praze na 
začátku prosince na-

táčel katastrofi cký fi lm. Na 
ztichlých kolejích postáva-
ly tramvaje, opuštěné ost-
růvky připomínaly města 
duchů.
Ve stínech se ještě chvěla
ozvěna sirény a vzpomín-
ka na děsivé hlášení: „Mu-
znue (chrr křup), truam-
vuaje (chrrr) neujezdí.“  
Pak se oteplilo, občané vy-
lezli z krytů, rozštěbetali 
se ptáci, ale tramvaje stály 
dál. V každé hlídkoval řidič 
a četl si předpověď počasí.
Nikdo nic nevěděl, kolova-
ly příšerné zvěsti, někteří 
aktivisté oprášili transpa-
renty o blížícím se konci 
světa. „Komunikaci jsme 
zvládli,“ oznámil nový ma-
gistrát.

Když tramvaj 
zamrzne

Vyhodil hosta 
z okna, dostal 
10 let vězení

Nové Město - Oslava 
Silvestra, která se vymk-
la. Soud poslal na 10 let 
do vězení muže, který 
vyhodil z balkonu bytu 
v Petrské ulici svého 
známého. Ten pád z výš-
ky 15 metrů nepřežil. 
Odsouzený před soudem 
trval na své nevině.  

Co byste nechtěli 
dostat pod stromeček?

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Lásku. 
Ale tu když 

nedáš, tak ji ani 
nedostaneš.”

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Mrtvé zvířátko 
nebo poukaz 
na plastickou 

operaci.” 

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Studené 
bliny, prošlý 

kaviár a tanky.” 

3°C
PROSINEC: Když ne-
spadne vánoční strom, 
bude příští rok hezky.

Počasí 

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Lidé v tramvajích se lekli, že přišla okupace

Recept dle 
Dobromily

Jiný puding 
s rybí hlavou

Překvap na Vánoce své-
ho muže! Utři 2 loty másla, 
ostrouhej 3 žemličky. Chyť 
rybu a zbav jí hlavy.

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Quadrio má sochy z bublin
Spálená - Nový obchod-
ní dům byl otevřen 31. 
října u výstupu z metra 
Národní třída. Quadrio 
(hned vedle centra My 
naproti tramvajové za-
stávky) je nejdražší ob-
dobný projekt v ČR.

Jsou zde obchodní pro-
story, kanceláře i byty. Ve 
dvoraně Quadria a okolí
byly nově postaveny so-
chy koně, lva, boty (autor 
Maxim Velčovský) a hla-
vy Franze Kafky (autor 
David Černý). 

Zvláště jedna z nich je nejen pro zoology oříšek
Pudl?

Občany Nového Města (a celé Prahy) zaskočila 
siréna a kalamitní hlášení, kterému  nebylo rozu-
mět. Citlivější z nich zamířili do krytů.

Nová 
primátorka 
Krnáčová

Od listopadu jsou pacientům k dispozici tyto 
nové přístroje:

Poliklinika Revoluční ul. 19, 
Praha 1 - Staré Město, 

je tu pro vás již více než 10 let.

Staroměstský gastroenterolog

Děkuji za dotaci:

MUDr. Roman Horný,

1. Přenosný endoskopický systém
2. Přenosný sonografi cký přístroj
3. Ultratenký kolonoskop - endoskop 
4. Automatický přístroj k desinfekci endoskopů

Dotace pokryla 80 % pořizovacích 
nákladů nových, unikátních přístrojů.

Knihkupectví Aurora, 
Spálená 53, 110 00 Praha 1

tel.: 222 362 756, 720 498 270
e-mail: knihkupectvi@eaurora.cz

KNIHKUPECTVÍ 
A ANTIKVARIÁT

Široká nabídka knih, gramodesek, 
pohledů i plakátu přímo 

v centru Prahy.
Neváhejte a navštivte nás!  

Spálená 53

Výkup knih probíhá každý všední den.
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Malý oznamovatel

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

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

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

inzerce
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Konec starého platanu. 
Pozemek kupují Rusové?

Nové Město - V Praž-
ské památkové rezervaci 
má být zničen památný 
platan v Klimentské ulici. 
V kořenech stromu prý 
bude umístěna strojovna 
pro vodní prvek novo-
stavby. 
Ze strany stavebního úřa-
du mělo dojít k zastavení 
územního řízení, bohužel 
p. Dajbych řízení neza-
stavil. Hlavní architekt-
kou je paní Jiřičná. Říká 
se, že kolem pozemku již 
brousí rusky mluvící de-
velopeři. Na zahradě Ma-
teřské školky Revoluční 
bude stát stavební jeřáb. 
Děti nebudou smět na za-
hradu, ani mít otevřená 
okna školky a větrat.

 Tomáš Mandous

Nad Mateřskou školkou v Revoluční se stahují mračna

Víte, že...
Novoměstské noviny 

usilují o zastavení stavby 
a záchranu platanu.

Platan za kostelem 
svatého Klimenta. 
Už mu odzvonilo?

Dívka ze str. 3

Svatý Vojtěch 
s přesahem

No tě, 
bardzo, 

pic.
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Květa Nvotová z Jindřišské 
ulice byla propagátorkou 

nezapálených cigaret jako 
módního doplňku. 

Bouřlivý 
rok 1914

FINTIVÁ KVĚTUŠE 

DOPIS 
ČTENÁŘE

Architektka 
Jiřičná

• Rodinná fi rma s tradicí
• Diamanty pro všechny             
365 dní v roce

• Ruční zakázková výroba     
šperků dle vašeho návrhu                
či přání

Pořiďte svým blízkým originální vánoční dárek! 
Diamantové šperky - výjimečný dárek, kterému podlehne 
srdce každé ženy.

Tel.: +420 603 443 755
E-mail: obchod@stones.cz
www.dstones.cz
Najdete nás také na facebooku
www.facebook.com/Dstones.cz

Za tým D stones vaše Dana Šturmová

´

Za tým D stones vaše Dana ŠturmováZa tým D stones vaše Dana ŠturmováZa tým D

www.letajiciakademie.cz
Najdete nás také na facebooku 

Přihlaste své ratolesti 
do Létající akademie!

Létající akademie - zábavné 
vzdělávání s akademiky o historii,     
jazyku, literatuře, umění i fotografi i.
Dětem ve věku 8 až 12 let ukážeme, že 
věda není nuda. 
Jarní semestr začíná 5. února a končí         
6. května 2015.
Děti čeká 10 setkání včetně imatrikulace a promoce 
na Novoměstské radnici.
Během kurzů si malí studenti rozšíří znalosti ze 
školy, dozví se spoustu zajímavostí a nahlédnou 
vědcům „pod pokličku“. Kurzy se budou konat 
v klasických třídách, venku v terénu, muzeích,     
divadlech i kině. Díky tomu se nejen osamostatní, 
ale rozvinou i sociální dovednosti, naučí se spolu-
pracovat a najdou nové kamarády.

Vybírat můžete z těchto letů: 
•Cesty za tajemstvím slova
•Cesty za múzami
•Cesty do minulosti

A jeden bonusový let: 
•Cesty za fotografi í

LÉTAJÍCÍ AKADEMIE

Přihlášky 
posílejte do 
31. ledna 2015 
na adresu: 
info@letajiciakademie.cz
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MÍSTNÍ VIZE

Kdo přijede do Prahy 
z Kodaně, Berlína nebo 
Paříže vypráví jako o nej-
větším zážitku o večerní 
procházce kolem řeky. 
Když se Pražan chce 
projít kolem Vltavy, 
může se projít po Kam-
pě, nebo si zajít na Ra-
šínovu náplavku (pravý 
břeh od Jiráskova mostu 
k Výtoni). Zejména v po-
sledních letech se tudy 
valí davy mladých lidí.  
Stejný potenciál má i ná-
plavka na Dvořákově 
nábřeží (mezi Revoluční 
třídou a Těšnovem). Ta 
je ale takřka liduprázd-
ná, potkáte zde nejspí-
še jen vytrvalého běžce 
nebo zabloudivšího tu-
ristu. Zaplnila by se nál-

Procházka podél řeky: 
Jak oživit liduprázdné 
Dvořákovo nábřeží?
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V Revoluční ulici se má 
bourat „zdravý“ dům

Revoluční - Novoměst-
ské noviny obdržely de-
sítky dopisů pobouře-
ných občanů proti bou-
rání domů v Revoluční 
ulici. 
Developeři už nemají 
v centru kde stavět, pro-
to jsou vytvářeny zá-
minky. Bourání domu 
bývalé tiskárny na Vác-
lavském náměstí se po-
dařilo oddálit. Ve stínu 
této zjevné křivdy se 
chystá demolice dalšího 

domu, neméně pěkného 
a zdravého: V Revoluční 
číslo 1502. Místní obča-
né podepisují petice pro-
ti bourání, které souvisí 
s  pokácením památné-
ho platanu v Klimentské 
(viz str. 3).

Občané podepisují petice (marně)

Revoluční 1502

pavka lidmi, pokud by se 
zlepšila její přístupnost? 
Nebo kdyby zde byly vol-
nočasové aktivity a ka-
várny? 
Jen několik desítek met-
rů od náplavky je ostrov 
Štvanice, jedna z nejau-
tentičtějších zelených oáz 
v centru města. I tento 
ostrov hluboce zaostává 
za svým rekreačním po-
tenciálem, zejména z dů-
vodu komplikované do-
stupnosti přes rušný 
Hlávkův most. 
Obě místa by se zatrak-
tivnila, kdyby je propoji-
la lávka pro pěší a cyklis-
ty. A další lávka spojující 
Štvanici s levým břehem 
pod Holešovickou tržni-
cí. Vznikla by tak páteřní 
trasa Holešovice - Štva-
nice - Nové Město. Archi-
tekti mají několik projek-
tů připravených ve svých 
šuplících. 

Rozpočet: Miliarda na počkání
Radnice Prahy 1, pod kte-
rou spadá Nové Měs-
to, spravuje nejbohatší 
městskou část v republi-
ce. Její rozpočet je takřka 
miliarda korun.
Zastupitelé dostali k pro-
zkoumání rozpočtu pou-
hé dva týdny. „Je to velice 
krátká doba,“ řekl Novo-

městským novinám pan 
Petr Hejma z opozičního  
STAN.  Vedení radnice 
(TOP09, ODS, ČSSD) bu-
de mít při schvalování roz-
počtu převahu jednoho 
hlasu (13:12). Proti vedení 
radnice vznikl pevný blok 
opozičních subjektů pod 
názvem Barevná koalice.

Změna rozložení sil po 
volbách (jeden hlas) je 
základním rozdílem proti 
minulému složení rad-
nice, kdy vládla TOP09 
prakticky neomezeně. 
Bude třeba důstojně na-
ložit s tématy jako Weri-
chova vila, park Kampa 
a bourání v Revoluční.

Matěj 
Görner
Architekt, 
galerie a studio 
Kvalitář

inzerce

Víte, že...
Revoluční ulice vznikla 

na místě původních hra-
deb, oddělujících Staré 

Město od Nového.

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

257 531 839

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Volejte hned tel. č.:

777 556 578
Dotazy posílejte na e-mail 
redakce@novomestskenoviny.eu

Dočasná
sleva 20 %

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 25 KČ!

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

Kdy: 24. 12. 14 h 
Co: Tradiční 
Štědroodpolední  
SVAŘÁK ZDARMA
u sochy Bruncvíka 
Hrají: Muzikanti z Kampy

Přijďte, 
bude 

veselo

pod Karlovým mostem 

Petr Hejma
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ČERNÁ KRONIKA

Václavské náměstí - Láska dělá 
divy. K přepadení kasina na Vác-
lavském nám. lupič potřeboval nůž 
a překvapivě i občanský průkaz. 
U vchodu ukázal občanku, pak 
vnikl do místnosti určené na smě-
nu peněz. Odnesl si trezor, kde 
bylo několik set tisíc korun. Poté 
co Novoměstské noviny (a další 
média) zveřejnily jeho fotografi i, 
udal zloděj sám sebe na policejní 
stanici v Kyjích. Uvedl, že kradl 
kvůli přítelkyni, která má dluhy.

Smutný zloděj 
vykradl kasino 
kvůli milence

inzerce

Na Staromáku smrk jen to 
fikne: Snad není nakřivo!

Staré Město - Hustý 
smrk ztepilý, který zdobí 
od konce listopadu Staro-
městské náměstí, vyrostl 
na soukromém pozemku. 
Majitel ho přihlásil do 
soutěže kvůli výšce, která 
začala ohrožovat přilehlý 
dům.
Strom rozsvítila, čert ví 
proč,  herečka Hana Ma-
ciuchová. Partnerem jí 
byl komediální režisér 
Jakub Kohák. Hrála jim 
k tomu hudba Antonína 
Dvořáka. Na stromě visí 
půlmetrové ozdoby ve 
tvaru jablek. Vida!
Vánoční trhy, kde mají 
různé zboží, svařáky, me-
dovinu a tak, potrvají do 
6. ledna.

Ten strom je hustší, než jsme doufali, míní trubači

Víte, že...
Hana Maciuchová 
se proslavila díky 
Večerníčku Krko-
nošské pohádky. Svatý Vojtěch 

s přesahem

To je, 
bardzo, 
velikán

FOTO 
ČTENÁŘE Smutný 

zloděj

DOŠLO PO UZÁVĚRCE
Jungmannova - Soud rozhodl, že
magistrát bude dál platit fi rmě 
Copa za pronájem Škodova palá-
ce 200 milionů Kč ročně. Nevýhod-
ná smlouva není vypověditelná.

Vážení přátelé 
Nového Města,

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

měsíc listopad byl pro nás 
ve znamení příprav na 
adventní období, během 
kterého Vás velmi rádi při-
vítáme v prostorách naší 
zahrady. 
Slavnostní rozsvícení stro-
mečku proběhlo 28. lis-
topadu a přineslo s sebou 
i pokračování našich dob-
ročinných aktivit. Během 
adventu se tak dostane 
podpoře nejen Nadaci 
Zdeňka Milera, ale také 
škole augustiniánských 
mnichů. 
Přeji Vám za celý tým ho-
telu The Augustine Pra-
gue krásné  a klidné Váno-
ce a budu se z těchto strá-
nek na Vás těšit v novém 
roce 2015! Za celý tým 

Matěj Vyskočil, 
Resident Manager

V hotelu The Augustine Prague
jsme 28. listopadu zahájili advent 
a začalo tak jedno z nejkrásnějších 
období v roce. 
Pro tento rok hotel připravil pro-
gram nejen pro své hosty, ale také 
pro všechny obyvatele Prahy.
Slavnostním rozsvícením stromeč-
ku se zároveň otevřely adventní 
trhy v hotelové zahradě. 
Zde si můžete udělat radost drob-
nostmi od dárků pro ty nejmenší 
v podobě hraček od Krtečka až po 
dárkové balení Svatotomášského 
piva. 
Koupí každého výrobku přispěje-
te na dobročinné účely: Podporu 
školy augustiniánských mnichů 
a Nadace Zdeňka Milera, která 
bude s hotelem spjata i příští rok. 
Připraveno je občerstvení a ochut-
návka domácích svatotomášských 
klobásek. Trhy se pro vás ote-

THE AUGUSTINE PRAGUE, Letenská 12/33, Malá Strana, Praha 1, 118 00 
Tel.: (+420) 266 112 233, e-mail: info@augustinehotel.com, www.augustinehotel.com

Adventní čas se nese ve 
znamení trhů a pomoci

vřou každou adventní neděli 
od 10 do 17 h. Zimní období v ho-
telu The Augustine Prague na Malé 
Straně bude také ve znamení odpo-

činku. V místním Spa vás rozmazlí 
speciální harmonizující masáž Ma-
nipúra, jež pomáhá obnovit rovno-
váhu a navrátit vitalitu. 

Matěj Vyskočil

Hotel 
The Augustine 

Prague

Svařené 
víno
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JAKÉ DÁRKY DAL MARVAN SVÉ DCEŘI
Když se Alena narodila, bylo ženatému herci 60 let

inzerce

Jaroslav 
Marvan 

s dcerou 
Alenou

Když natáčel Jaroslav 
Marvan (11. 12. 1901 - 21. 
5. 1974, Praha) svůj po-
slední fi lm Štědrý večer 
pana rady Vacátka, bylo
jeho dceři Janě 11 let.
Její matkou byla herečka 
Národního divadla Alena 
Jančaříková. Marvano-
vou milenkou byla asi pět 
let. Herec byl v tu dobu 
už dávno ženatý. Když 
Jančaříková otěhotněla, 
chodila za ní Marvanova 
žena Marie, ať si dítě ne-
chá vzít. Dokonce ji prý 
napadla deštníkem.
Alena měla příjmení po
otci, jmenovala se Mar-
vanová.
Aleně nebyl ani rok, když 
našli její matku mrtvou 
v jejím bytě. Příčina smr-
ti je dodnes obestřena 
záhadou. 
Marvan nikdy neměl v ú-
myslu svou ženu opus-
tit a také to neudělal. Se 
svou dcerou se však pra-
videlně vídal.
Alena vyrůstala v Plzni 
u příbuzných. Marvan za 
ní jezdil dvakrát měsíč-
ně. Platil alimenty tisíc 
korun.
Marvan dárky moc dávat 
neuměl, proto ho musely 
teta s babičkou Jany na-
směrovat. Bylo to jízdní 
kolo, magnetofon ale ta-
ké knihy. 
Nejčastěji nosil Marvan 
dceři knihy ze své kni-
hovny, které mu pak ale 
vždy musela vrátit. 
U otce v Praze byla malá 
Alena jen málo. Když 
umřel, bylo jí třináct.

MILENKA
Matkou Jany byla Alena 
Jančaříková, herečka 

Národního divadla

MANŽELKA
Marie Marvanová, 

celoživotní partnerka 
Jaroslava Marvana

Zanechal po sobě na tu 
dobu obrovské dědictví. 
Byt ve vile, auto, chatu a ho-
tovost. V přepočtu na dneš-
ní hodnotu peněz to mohlo 
být odhadem přes 10 mili-
onů korun.
Závěť se nikdy nenašla, tak 

všechno zdědila Marvano-
va manželka. Bylo pode-
zření, že paní Marvanová 
závěť zničila. 
Alena Marvanová se pro-
vdala, dnes se jmenuje 
Poleníková a učí v Plzni 
angličtinu.

V rámci Vánočních trhů 
vystoupili na Václav-
ském náměstí 2. prosin-
ce talentovaní bubeníci 
ze ZUŠ při Veselé škole 
v Soukenické ulici. „Na 
koncert jsme se těšili, vů-
bec jsme neměli trému. 
Zimou nám tuhly prsty, 
ale na našem výkonu se 
to rozhodně neprojevilo,“ 

řekl po vystoupení, na 
kterém zazněly rytmy la-
tinskoamerické, šikovný 
bubeník Kryštof Hlaváč. 
Bubeníky, kteří hráli jako 
o život, připravoval pe-
dagog Václav Šváb. Po 
bubenické show se ZUŠ 
blýskla také kapelou pod 
vedením Jiřího Miloty, 
která roztančila diváky.

REPORTÁŽ 
ZE ŽIVOTA 
MLADÉHO 
BUBENÍKA
o „Tak především 

byla pěkná kosa,“ 
míní bubeník 

Kryštof Hlaváč (12)

Exkluzivně

Kryštof Hlaváč 
a jeho paličkySlet bubeníků

30 TISÍC LIDÍ ČTE 
TENTO INZERÁT*

VOLEJTE TEĎ: MONIKA 777 556 578

* NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU AGENTURY S.K.A.U.T. MEDIAVšechny zve 
KampaNula
Všechny zve 
KampaNula

24. 12. 14 h 
Přijďte na tradiční 
Štědroodpolední  
SVAŘÁK ZDARMA
u sochy Bruncvíka 
na náplavce pod 
Karlovým mostem

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

Průzkum byl proveden v období  od 1. 10. do 1. 12. 2014 formou anktety na vzorku 500 respondentů 
na Novém Městě a jinde v Praze se zahrnutím koefi cientu distrubuovaných výtisků.

ŠTĚDRÝ VEČER PANA RADY VACÁTKA

Přijďte na tradiční 



Kalendárium 
Nového Města

Štěpánka 
Štěpánová

PĚVKYNĚ

Josef 
Lada
MALÍŘ

PROSINEC

● Jan Křesadlo 
*9. 12. 1926 Praha 
†13. 8. 1995 Colchester
Básník a psycholog.
 
● Ladislav Smoljak 
*9. 12. 1931 Praha 
†6. 6. 2010 Kladno
Režisér, scénárista, herec 
a cimrmanolog. 

● Božena Weleková 
*8. 2. 1910 Radotín 
†10. 12. 1979 Praha
Loutkoherečka. Dlouho-
letá interpretka Máničky 
v Divadle Spejbla a Hur-
vínka.
 
● Richard Strejka 
*13. 12. 1908 Praha 
†2. 9. 1990 Praha
První rozhlasový předsta-
vitel Ferdy mravence. Ve 
fi lmu např: Škola základ 
života (1938).

● Štěpánka Štěpánová
*13. 12. 1906 Bílsko
†19. 9. 1992 Praha
Operní pěvkyně.

● Josef Lada 
*17. 12. 1887 Hrusice
†14. 12. 1957 Praha
Geniální malíř a ilustrátor. 
Vyučen malířem pokojů. 

Ladislav 
Smoljak

REŽISÉR

Božena 
Weleková
LOUTKÁŘKA

7telefon inzerce: 777 556 578 redakce@novomeStSkenoviny.eu Tema

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Ve 14. století zde měl dům s velkou botanickou zahradou lékárník Angelo z Florencie.

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

Hlavní pošta v Jindřišské ulici č. 14
Kde to je1906 Dnes
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JAKÉ DÁRKY DAL MARVAN SVÉ DCEŘI
Když se Alena narodila, bylo ženatému herci 60 let

Rada Vacátko (Marvan) 
přemlouvá kasaře Nováka (Brodský)

Byla to poslední fi lmová role vyni-
kajícího herce Jaroslava Marvana. 
Film Štědrý večer pana rady Va-
cátka měl premiéru v roce 1972. 
Příběh je tak krásný, že ho rádi 
připomeneme:
Je Štědrý den roku 1928. Pan 
rada zná kasařskou pověru, kte-
rá praví, že v tento den se dají 
všechny pokladny světa otevřít 

a to třeba i jen paklíčem. A tak rada 
Vacátko pro jistotu navštíví kasa-
ře Nováka, který je v podmínce 
a další rozsudek by tvrdě dolehl 
i na jeho malého chlapce...
Rada Vacátko tuší, že se Novák 
chystá do akce, a ví, že až by ho 
chytili, šel by jeho kluk do sirot-
čince. Kasař Novák samozřejmě 
zapírá, že se chystal loupit, ale 

postupně vyjde najevo, že se pan 
rada Vacátko nemýlil.
Autorem nádherného scénáře je 
Jiří Marek, který mistrně napsal 
všechny díly seriálu Hříšní lidé 
města pražského. 
Pro Jaroslava Marvana je tento 
takřka zapomenutý televizní fi lm, 
který byl vrcholem seriálu Hříšní 
lidé města pražského, životní rolí. 

všechno zdědila Marvano-
va manželka. Bylo pode-
zření, že paní Marvanová 
závěť zničila. 
Alena Marvanová se pro-
vdala, dnes se jmenuje 
Poleníková a učí v Plzni 
angličtinu.
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ŠTĚDRÝ VEČER PANA RADY VACÁTKA
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNulaKampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Charitaredakce@redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu

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

Členstvo hodnotilo uply-
nulý rok činnosti a plá-
novalo, co v roce nastá-
vajícím. 
S radostí bylo konstato-
váno, že se členská zá-
kladna neustále rozrůs-
tá. Registrováno je více 
než 60 aktivních členů 
a dalších několik desí-
tek příznivců. V rámci 
své činnosti KampaNula 
též rozšířila okruh spo-
lupracujících spolků, 
občanských sdružení, or-
ganizací i nejrůznějších 
kulturních institucí.

Byly opět uspořádány již 
tradiční benefi ční akce 
- prostřené stoly na Mal-
tézském a Betlémském 
náměstí  či  Jazzový kon-
cert na Baráčnické rych-
tě. Tyto akce navštívilo 
více než 700 účastníků. 
Ve spolupráci s Akade-
mií Jaroslava Foglara 
a hnutím Oldskaut byla 
organizována série akcí 
k 75letému výročí Rych-
lých šípů - velká pátrací 
hra pro malé i velké a na 
přelomu roku výstava 
v Kafkově domě. Letos 

proběhla skautská po-
znávací hra k 80. výročí 
Foglarovy knihy Přístav 
volá se závěrečnou plav-
bou na parníku.
V rámci podpory spolko-
vé činnosti opět Kampa-
Nula podpořila nejrůz-
nější akce jako je happe-
ning Kampa - střed světa 
či Malostranské vinobra-
ní.   V rámci osvěty byla 
uspořádána řada Uče-
ných toulek - na Vyše-
hrad za starými pověstmi 
českými, po Dienzenhof-
ferovských stavbách, o his-

VÝROČNÍ SCHŮZE KAMPANULY 
U BARÁČNÍKŮ NA RYCHTĚ 

Ve staroslavné besední síni Veleobce sdružených obcí 
baráčníků na Všebaráčnické rychtě se 28. 11. kona-
la třetí výroční sešlost členů a příznivců občanského 
sdružení  KampaNula.  Schůze KampaNuly 

v krásných prostorách 
na Rychtě

Naše akce

POŘÁDÁME
Úterý 20. ledna, 17 h. 
Bulvárně historická toul-
ka - Poklesky mocných. 
Přednáší Richard Hän-
del. Trick bar, Malostran-
ská beseda.

Úterý 3. února, 17 h. 
Kompozice soch svaté-
ho Václava. Dvůr umění, 
Mostecká 14. Přednáší 
ing. Zemánek.

DĚKUJEME
KC Kampa za možnost 
schůzek v Salle terreně 
v parku Kampa.

POŘÁDÁME
24. 12. 14 h. Štědrood-
polední  svařák u sochy 
Bruncvíka.

PODPORUJEME
24. 12. 14 h. Zpívání ko-
led s HaFstudiem pod 
Karlovým mostem.

26. 12. 14 h. Zpívání koled 
pod Karlovým mostem

POŘÁDÁME
Úterý 13. 1. 2015. Novo-
roční benefiční koncert: 
Sbor Resonance + Praž-
ský kytarový orchestr 
v kostele (vytápěném) Ši-
mona  a Judy.

Sobota 11.  dubna na celé 
Malé Straně - PLZEŇ
- MĚSTO  EVROPSKÉ
KULTURY, celý den
v klubech, galeriích, scé-
nách. Vsup zdarma, pivo 
za polovic!

Učenou toulku dne 26. 11.
vedl Dr. Jan Sedmík. Od 
kostela p. Marie Sněžné 
se šlo dolů k Novoměst-
ské radnici. 
Posezení U Rumpálu ve 
Školské ulici rozehřálo 
20 promrzlých účastní-
ků. Vybráno 600 Kč pro 
zdravotně postižené Pra-
hy 1. -kuč-

Novoměstská 
toulka: Vrchol 

U Rumpálu

Nádhernou prohlídku 
starých sálů i podzemí  
Staroměstské radnice 
speciálně pro nás uspo-
řádala Pražská informač-
ní služba. Tímto srdečně 
děkujeme. 
Ve středu 12. 11. se i díky 
nemocem sešlo pouze 12 
osob. Na dobrovolných 
příspěvcích bylo vybrá-
no 600 Kč na podporu 
charitativních projektů 
KampaNuly. -kuč-

Podporujeme:
SVATOŠTĚPÁNSKÉ  KOLEDOVÁNÍ

Spolek Ledňák (primáš M. Sochor. Slovácký 
krúžek v Praze). Koledování, zpívání a lidová 

vánoční hra. V pátek na 2. svátek vánoční 
26. 12. na Kampě pod Karlovým mostem 

od 14 h! Od 16 h se bude pokračovat 
v kavárně Čas! (ulice U Lužického semináře)

Přejeme vám
veselé Vánoce 

a šťastný 
nový rok!

veselé Vánoce 

nový rok!nový rok!

Účastníci toulky 
podzemím radnice

Učená toulka tajuplným podzemím 
Staroměstské radnice a po starých sálech

torii českého sportu, po 
malostranských pivovár-
kách, po stopách Vojty 
Náprstka, na Klementi-
num, Petřín a řadu dal-
ších míst. 
Ochrana genia loci Prahy 1
patří k hlavním cílům 
činnosti, zde se Kampa-
Nula postavila za účel-
nou a smysluplnou re-
konstrukci parku Kampa 
či za zachování provozu 
místa spolkového se-
tkávání Šatlavy na Malé 

Straně. V roce příštím se 
chystáme vedle již tra-
dičních akcí svou činnost 
ještě více rozšířit. 
Na základě velkého 
množství podnětů při-
pravujeme další projekty 
především v oblasti oži-
vení Prahy 1 a charitativ-
ní činnosti. Moc děkuje-
me všem, kteří aktivně 
pomáhají a činnost pod-
porují! 

Petr Hejma 
a Jiří Kučera

Kampanula



Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@novomestskenoviny.eu

inzerce
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Dopis

Poděkování 
za tyto noviny

inzerce

Vážení, obvykle nepíšu 
do redakcí připomínky, 
jenže tentokrát nemáte 
pravdu. Prosím - vím, že 
se autobus leckde těžko 
prodírá úzkými uličkami, 
ale na druhé straně je to 
požehnání pro nás staré 
občany, kteří se můžeme  
dostat do míst, kam by-
chom  se jinak nedostali. 
Ano, cesta tam a zpět jsou  
trochu rozdílné, takže 
z Florence po Bílé Labuti 
a Petrském náměstí ne-
následuje  ul. Truhlářská, 
ale je průjezd Soukenic-
kou do Dlouhé do stanice 
Hradební. Stanice Staro-
městské náměstí je až na
zpáteční cestě, nikoli před
Mariánským náměstím.

S pozdravem 
Jarmila Winterová

Dopis

Bu-Bu-Bus 
je fajn

Novoměstské noviny 
č. 3, listopad 2014

Vážená redakce,
díky za pěkné noviny pro 
Nové Město. Je to super 
čtení! Jen tak dál!

Jan Veleba

Glosa
Tajemství
adventu

mem   latinského slova 
adventus (příchod), tedy 
čtyřtýdenním obdobím 
přípravy na Vánoce, nic 
společného. 
Snad právě proto není ob-
chodního domu, kde nás
před Vánocemi nezahr-
nou reklamními slogany 
o pokoji, klidu a míru.
Tak je tomu například 
také u pojišťoven, nebo 
u mobilních operátorů. 

Pokud se mezi čtenáři na-
jde naivka, který s nadějí 
vstřícnosti v předvánoč-
ním čase vyrazí zrušit si 
pojištění, nebo vypově-
dět operátora svého tele-
fonního čísla, tak takový 
smělec něco uvidí. 
Zažije, jak lehce se rázem 
z Betlémské hvězdy stane 
raketa středního dole-
tu a z andělů zpívajících 
gloria, gerilová skupina 

žoldáků neznajících s vá-
mi, tedy s pojištěncem, 
slitování. Najednou jsou 
všechen mír, pokoj a klid 
ty tam.  Úředník nejme-
nované pojišťovny „ne-
chápe“, co vlastně chcete. 
Jak si můžete dovolit chtít 
přestat platit nevýhodnou 
pojistku, když už od lis-
topadu z amplionů zní: 
„Z života čistého, z ro-
du královského, nám, 

nám narodil se.“ Vždyť 
na nevýhodném pojištění 
je postaven základní pilíř 
prosperity všech slovut-
ných pojišťovacích domů.  
Nebo ten mladík, stojící za
pultíkem mobilního ope-
rátora, při žádosti o ukon-
čení smlouvy vlastně ani 
neví, co to mobilní telefon 
je. Čas adventu, o tom se 
dá namluvit tolik, ale jaká 
je skutečnost.

Halekání koled už od 
listopadu nemá s význa-

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Adresa prodejny: 
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

www.vcelarskaprodejna.cz    
www.vcelpo.cz                       
www.vcelarskastanice.cz

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

•Rucní výroba kronik dle prání zákazníka

Rodinná firma s tradicí!

Dále nabízíme:
Desky na diplomy 
Desky na jídelní lístky Tel.: 602 734 119

E-shop: 
www.epapirnictvi.euDesky na diplomy 

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

Jsme nezisková organi-
zace Šuple, z. ú. nabízející 
aktivity mentálně posti-
ženým osobám s Downo-
vým syndromem a hledá-
me vhodné prostory, kde 
bychom se mohli scházet. 
Pokud byste nám mohli 
pomoci nabídkou volné-
ho prostoru, nebo třeba 
jen radou, budeme velmi 
rádi! Prosím kontaktujte 
nás na tel. čísle 605 749 
209 (Šárka).              Díky.

www.vsupleti.cz

vhodný prostor
hledá

13° polotmavé pivo
0,5 l za 49 Kč
0,3 l za 35 Kč

Jánský vršek 2, Praha 1
Najdete nás na facebooku!

Dále nabízíme:
• kávu z české pražírny
• svařák pro zahřátí
• chutné polévky
• více druhů zákusků

Ochutnejte Únětický vánoční speciál

Těšíme se na vás!

Zde může být 
váš inzerát

Můžeme vám ho i ZDARMA 
vytvořit podle vašich představ
Zavolejte Monice, tel. č.: 777 556 578

E-mail: redakce@novomestskenoviny.eu
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

K

Kulturní nástěnka    
PROSINEC - LEDEN
Divadlo - Pá 19. 12. v 19 h - BARMAN-
KY - Divadlo Radka Brzobohatého, Ople-
talova 5/7 - Komedie o ženách pro ženy    
a o mužích pro muže. Hrají: H. Gregoro-
vá, P. Mourková… www.divadlorb.cz

Divadlo - So 20. 12. v 19.30 h - DVA 
UBOHÝ RUMUNI, CO MLUVĚJ 
POLSKY - Rock Café, Národní 20, diva-
del. sál - Studio Palmoffka. Drogová tragi-
komedie. Hrají: Volejník, Dočkalová…

VÝSTAVA -  Do 21. 12. - MILOŠ KU-
ROVSKÝ: MALÍŘ Z  NOVÉHO SVĚ-
TA - Pasáž Lucerna, Kávovarna - Průřezo-
vá výstava o životě a díle malíře Kurovského 
uspořádána k jeho 90. narozeninám.
 
Výstava - Do 31. 12. - NEVIDITEL-
NÁ VÝSTAVA - Novoměstská radnice, 
Karlovo nám. 23 - Interaktivní cesta po 
světě, v němž zmizelo světlo, a pomocí 
zbylých smyslů hledáte cestu ven. 
 
Divadlo - Po 5. 1. v 19.30 h - FAUST       
A MARKÉTKA - Studio Ypsilon, Malá 
scéna, Spálená 16 - Když se nebe a pek-
lo pletou do lásky, může z toho být Faust. 
Režie J. Schmid. www.ypsilonka.cz
 
Kurz - Každou středu v 19 h - KC Kam-
pa, U Sovových mlýnů 3 - TAI CHI         
S RENÉ KYSELÝM - Pravidelná cvi-
čení pro všechny, přizpůsobeno začáteč-
níkům. Pro info: 775 421 480.

Studio DVA 
má nové CD

Pro ty, kteří si oblíbili před-
stavení Děvčátko - Vánoč-
ní příběh ve Studiu DVA, 
máme skvělou zprávu. Hud-
ba z představení vychází na  
CD. Písně nazpívaly např. I. 
Chýlková, J. Stryková či 
M. Absolonová.

Staňte se 
mecenášem ND

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

Vánoční dárek 
z HaFstudia 

Co takhle pod stromeček 
věnovat  kurz v HaFstu-
diu? Samozřejmě ne pro 
děti, ale mamince, tatín-
kovi, babičce, dědečkovi… 

A co je na výběr? Třeba 
kurz herectví, ochotnické 
divadlo seniorů 50+, kurz 
kresby, hry na hudební 
nástroj, zpěvu… Více na 
www.hafstudio.cz.

Sněhová královna 
pro celou rodinu

Muzikál Sněhová královna 
v titulní roli s D. Patraso-
vou nebo M. Bočanovou 
se úspěšně hraje v Diva-
dle Hybernia. Muzikál 
s hudbou Zdeňka Bartá-
ka můžete do konce roku 
shlédnout 10., 16., 17., 21., 
26., 27. a 28. 12.

Činoherák bude 
slavit padesátku

Činoherní klub Ve Smeč-
kách byl založen v roce 
1965, v roce 2015 oslaví 50. 
narozeniny! Diváci se mo-
hou těšit na nové premiéry, 
ale také třeba na představe-
ní zakládajícího člena diva-
dla režiséra L. Smočka.  

Kávovarna
LUCERNA

● Co to je Létající akade-
mie, pro koho je určena?
Létající akademie je 
vzdělávací aktivita, kte-
rá umožňuje dětem od 
8 do 12 let setkávat se 
pravidelně s nejlepšími 
univerzitními odborníky 
z oblasti dějin, jazyka, 
literatury, egyptologie, 
divadla, fi lmu či dějin 
umění. Podle výběru dítě 
může absolvovat his-
torický, jazykový nebo 
uměnovědný kurz, který 
se sestává ze dvanácti se-
tkání. Je to vlastně model 
dětské univerzity úspěšný 
především v zahraničí.

● Jaký předmět v akade-
mii vyučujete? 
Mám na starosti české dě-
jiny, které jsou mojí speci-

alizací. Děti budou napří-
klad seznámeny s dobou 
Karla IV. a založením No-
vého Města nebo naopak 
se složitým obdobím 20. 
století. Nejde o obyčejné 
přednášky, ale o živou 
diskusi s dětmi.

● Jak a kde budou vaše 
setkání s dětmi probíhat?
Pro nás jsou důležití lidé, 
kteří Létající akademii 
garantují, nikoliv budo-
va. Děti se tak mohou 
seznámit s fi lmem v kině 
Ponrepo, navštívit zákuli-
sí divadla, prohlédnou si 
středověkou šatlavu No-
voměstské radnice nebo 
si vyzkouší tlumočnické 
kabiny. Vedle toho ale 
část kurzů tvoří i klasič-
tější přednášky.

● Co byste chtěl, aby si děti 
z vašich hodin odnesly?
Především pocit, že je fas-
cinující objevovat nové 
věci. Zároveň vědomí, že 
každý z nás se může stát 
významným vědcem či 
učitelem, pokud je zvída-

vý a dokáže na sobě pra-
covat. Chci, aby děti byly 
nejen vzdělávány, ale 
především inspirovány.
 
● Čím inspirují děti Vás?
Já sám mám doma pět 
potomků a nepřestávám 
být překvapován jejich 
dotazy a nápady. Vedle 
toho mě dokážou naši 
malí studenti často pře-
kvapit tím, kolik toho už 
vědí, takže je mnohdy 
hlavním úkolem pedago-
ga ukazovat jim souvis-
losti, propojit věci, které 
jakoby automaticky vědí, 
ale nedokážou je spojit. 
A pro univerzitního pe-
dagoga je vskutku výzvou 
naučit se komunikovat 
s dětmi mezi sedmým            
a dvanáctým rokem, což 
je velmi obohacující.

Michal Stehlík, pedagog českých dějin Létající akademie, 
náměstek generálního ředitele Národního muzea
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NOVOMĚSTSKÉ NOVINY PŘEDSTAVUJÍ

Michal Stehlík

Tuto rubriku fi nančně podpořila 
MČ Praha 1

Zdeněk 
Barták, 

hudební skladatel

Monika 
Absolonová, 

zpěvačka

Ladislav 
Smoček,
režisér

Oblíbené Studio Ypsilon má dne 
20. prosince výročí. Ano, už 
sedm let se na této scéně hraje 
představení se šarmantním náz-
vem Vdovou proti své vůli. Gratu-
lujeme! V představení v režii Jana 
Schmida hrají např. Lábus, Jiráň, 
Dejdar, Přeučil a Synková.

S vdovou v Ypsilonce 
už sedm let

Ja chci 
být také 
vdova!

Přihlášky do Létající 
akademie posílejte 
do 31. 1. na adresu: 
info@letajiciakademie.cz
www.letajiciakademie.cz



Koutek pro chytré hlavy

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

Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Nežila osamotnělá ve své 
chaloupce; všichni oby-
vatelé vesničtí byli bra-
třími jí a sestrami, ona 
jim byla matkou, rádky-
ní, bez ní se neskončil 
ani křest, ani svatba, ani 

pohřeb. Tu najednou při-
šel babičce list z Vídně od 
nejstarší dcery, v němž 
jí vědomost dávala, že 
manžel její službu přijal 
u jedné kněžny, která má 
velké panství v Čechách, 
a sice jen několik mil 
vzdálenosti od...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel Sultána a Tyrla
ZAJÍMAVOSTI a novinky
ze Starého Města, které je
hned za rohem. Tyto skvělé
noviny seženete například 
v Akademii věd (Národní 3) 
Nebo v tamních kavárnách 
a hospodách.
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Pro líné Ještě línější

Otázka: Víte, kde je na No-
vém Městě dům, který má 
nad vchodem černou růži?
Nápověda: Jde o velice zná-
mou obchodní pasáž.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Novoměstská radnice sto-
jí na Karlově náměstí č. 1.
Správně: Stanislav Kačaba, Jiřina 
Kučerová, Karolína Kopečná

www.staromestskenoviny.eu

Osudový dopis

Co nového 
za rohem[ [

inzerce

Příště: To se nám to 
pěkně rozjíždí! Babička 
se, jak vidno, uměla pěkně 
ohánět. Co bude dál?

inzerceinzerce

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

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

SPÍCÍ

Slavné místní ženy

Herečka Národního divadla (bydlela vedle)
Vlasta Fabiánová

B yla nejen vynika-
jící herečka, ale 
i pedagožka na 

DAMU. V letech 1941 - 
77 byla členkou činohry 
ND.  Prožila harmo-
nické manželství s her-
cem Bohušem Záhor-

ským. Bydleli hned ve-
dle Národního divadla. 
Do jejich bytu chodilo 
na návštěvu mnoho  
kolegů a žáků. Hrála 
např. ve fi lmu Prstýnek 
(1944) nebo Srpnová 
neděle (1960). 

Bohuš 
Záhorský 
manžel

Vlasta Fabiánová (1912-1991)

Dana 
Medřická 
přítelkyně

Marie 
Laudová

profesorka

NÁDASSY MEDICAL SYSTEM s.r.o.
Sídlíme v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek.

Výzva občanům 
Starého Města pražského:

Nabízíme vyšetření cév!
Va Sera (Vascular Screening Systém) - vyšetření je 
neinvazivní. Jedná se o novou diagnostickou metodu          
k měření cévní poddajnosti a kardiovaskulárního rizika. 
Vyšetření probíhá v klidu, vleže na lůžku. Tato diagnos-
tická metoda určuje dva důležité indexy, ze kterých lze 
určit biologický věk artérií ve srovnání se skutečným 

věkem vyšetřovaného.
Cena za vyšetření je 600 Kč.

Vaše zdraví - náš cíl!

www.nadassy.cz
Objednat se lze na tel. č.:  224 212 468.

Zde muže 
být váš 
inzerát

Tel. č.: 777 556 578
e-mail: redakce@

novomestskenoviny.eu

Vytvoříme 
vám ho 
zdarma!

KampaNula, o.s.
Vás srdečně zve na benefiční

N O V O R O Č N Í   
K O N C E R T

Dušní ulice, Praha 1
Účinkují:

Prážata a Resonance - sbormistr Miloslava 
Pospíšilová. Klavírní doprovod - Věra Jelínko-

vá. Pražský komorní kytarový orchestr 
pod vedením Vladimíra Novotného

VSTUPNÉ: 150 Kč
Předprodej vstupenek: ArsPragensis 

na Malostranském náměstí (11-17 h),  Cafe 
Uměleckoprůmyslového muzea denně (10 h) 

a hodinu před koncertem.
www.kampanula.cz

 úterý 13. 1. 2015 v 19.00 hodin

Kostel sv. Šimona a Judy  

N O V O R O Č N Í   

galerie / showroom / studio ● Senovážné náměstí 17
otevírací doba Po - Čt 10 - 18, Pá 10 - 16 ● www.kvalitar.cz
JK 2x
Jaroslava Kadlecová, 
Jan Kovářík
3. 12. 2014 - 30. 1. 2015  
Galerie Kvalitář s hrdostí uvádí 
výstavu prací J. Kadlecové 
(1987) a J. Kováříka (1980), 
dvou absolventů AVU.

VÝTVARNÍCI 
HLEDAJI PROSTORY

K PRONÁJMU 
JAKO ATELIÉRY

Ing. arch. Jiří Kučera
Tel.: (+420) 722 927 177

jiri@kvalitar.cz
www.kvalitar.cz

Prostory mohou byt 
i ve špatném 

technickém stavu, 
nájem min. na rok 

s výpovědí 
3 měsíce. Děkujeme.



Příští číslo vyjde
15. ledna 2015

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Café 

TeeVee (Běhounská 18).

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

MIKÝSEK
Kocour Mikýšek 

z Vyšehradské ulice. 
Foto poslala do redakce
Karolína Absolonová.

Zvířata
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Protože jsou součástí 
našeho života.“

Divadélko Romaneto: 
Jarka Nárožná 
a Roman Korda
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Za to, že 
prodejna Hutník 
na Petrském 
náměstí už léta 
třímá prapor 
živnostníků. 

Žlutou kartu 
dnes získává...

ADRIANA KRNÁČOVÁ
Nová primátorka Prahy

Za to, že když 
v Praze nejez- 
dily skoro tři 
dny tramvaje, 
nikdo nevěděl 
proč.

Víte o někom, kdo si také 
zaslouží Žlutou kartu? Napište 

na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu
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VESELÉ VÁNOCE. „Tak vidíš, maminko, jsou pořád jako malé děti. 
Náš kluk má radost, že dostal panenku a naše holka husara.“

Svatý 
Vojtěch

Veselé 
bardzo 
vánoce

Rezervace a informace na tel. čísle: +420 227 031 400
Restaurant Valoria, Nerudova 40, Praha 1

a nejkrásnějším výhledem na Prahu
Vánoční menu po celý prosinec

• Marinované kachní Foie gras s jablečným konfetem a želé z vína
• Filátko z candáta na topinamburovém pyré s fenyklovým salátkem
• Vepřová líčka na medu a zázvoru s pikantní čočkou Le-puy, gratinované                        

brambory
• Teplý čokoládový fondán s kokosovým srdcem a pomerančovým kaviárem

• Přípitek na uvítanou
• Exklusivní 7chodové menu
• Půlnoční silvestrovské občerstvení
• Neomezená konzumace nealkoho-

lických nápojů, kávy a čaje

• Živá hudba
• Nejkrásnější výhled na Prahu
• Jedinečná terasa ke sledování půl-

nočního ohňostroje
• Cena na osobu 4200 Kč s DPH

Silvestrovský večer

www.praha.valoria.cz

Ochutnejte Prahu všemi smysly!

a nejkrásnějším výhledem na Prahua nejkrásnějším výhledem na Prahu

Vánoce a Silvestrovský večer 
v restaurantu s jedinečnou terasou

Akademie věd, Národní 3, na recepci. Kvalitář, 
Senovážené náměstí 17. Malostranská beseda, Ma-
lostranské náměstí 21. Květinářství Winkler, Na 
Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café NONA, Nová 
scéna Národního divadla, Národní 4. Restaurace Fer-
dinanda, 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. Plovoucí kancelář Praž-
ské paroplavby - Prague Boats u Čechova mostu. 
Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Praha 
1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. Maso Turek, 
Jindřišská 23. HaFstudio, Ostrovní 16. Antikvariát 
Aurora, Spálená 53.

odběrních míst21

Kdyby u ž 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 Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

TIRÁŽ: Novoměstské noviny č. 4 / prosinec 2014 / I. ročník
Šéfredaktor: Ondřej Höppner, Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jiří Pěkný, 

Martin Cibulka. Kontakt: redakce@novomestskenoviny.eu. Telefon redakce: 775 949 557, 
telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16, Praha 2. Redakce si vyhrazuje právo 

krátit příspěvky čtenářů, vyžádané ani nevyžádané texty se nevrací, obědvat a kouřit 
v pracovní době i mimo ni se smí co hrdlo ráčí.


