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Novoměstské 
servírky

MILÁ PANÍ VÉŘA
z restaurace Klub cestovatelů 

(Masarykovo nábřeží 22) 
nese 1 litr čínského čaje 

Dračí studna za pěkných 79 Kč. 

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Nové Město a okolí. Založeno roku 2014. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@novomestskenoviny.eu                     telefon: 777 556 578                       www.novomestskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Cˇís. 10 / roč. I I
15. října 2015

NOVOMESTSKE
NOVINY

JEN
 HOUŠŤ!

MOZEK F. PALACKÉHO 
ZMIZEL Z NÁRODNÍHO 

MUZEA

Buditel František Palacký. 
Jeho mozek byl takřka 60 
let v Pantheonu Národního 
muzea. Podrobnosti str. 5

Muž v bílých
rukavicích
odnáší krabici 
s mozkem

ŽERTOVNÁ KOLÁŽ: 
STAROSTA LOMECKÝ 

JAKO LOUTKA

Kdo ho vodí, zjistíte na str. 4

redakce@novomestskenoviny.eu

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

Další informace na www.internet-praha1.cz

Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

info@pvip.cz

Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

Od 290 Kč až 100 Mbitů!
Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

www.chapelcigarclub.cz

Nově otevřený doutníkový 
klub v centru Prahy 1

Kaple Pachtova paláce z roku 1628 
se stala stylovým klubem 

s širokým výběrem doutníků a nápojů 
pro vaše malé hříchy.

Sdružení občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan

Malostranská beseda
sobota 31.10. od 19 h

VE STYLU 80. LET

Malostranský 
CANDRBÁL



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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Anketa Novoměstských novin

Nové zprávy 
z Nového Města

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Dneska. Dělám 
z nich s tátou 

a mámou 
zvířátka, lidi 

a tanky.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Nedávno jedlé 
pečené. Olou-
paný normální 
mám v kapse 
pro zdraví.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

„Rád loupu 
kaštan jedlý 

pečený, 
dobrůtku ze 
Staromáku.” 

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Ve druhé třídě, 
když jsme 
z kaštanů 

dělali zvířátka.”

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Loupala jsem 
celé dětství 

a loupu dodnes, 
baví mě to 
na omak.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: V průběhu 
kaštanové 

sezóny 
každý boží 

den!“ 

Číslo měsíce

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Kdy jste naposledy 
oloupali kaštan?

Intenzivně 
Na Františku

Nové Město - Nemoc-
nice Na Františku ote-
vřela novou jednotku 
intenzivní péče. Stojí 
vedle kaple.

Nové Město -  Hud-
bou, divadlem a všeli-
jakými dobrotami  oži-
la dne 19. září v rámci 
akce Zažít město jinak 
Opatovická ulice a Se-
novážné náměstí.
Spolu s Opatovickou 
prokoukla i přilehlá 
ulice V Jirchářích, kde 
mohly děti malovat 
obrazy.
Radnice Prahy 1 se na 
na těchto úžasných 
akcích nijak nepodí-
lela, pouze je povolila.

Když je město jinak: Ožila nám
Opatovická a Senovážné náměstí

Čtenář 
reportér

Kubánské rytmy 
v Opatovické ulici

Nové Město - Tudy ne! 
Johann Wolfgang Goethe 
si zaslouží úctu a ne ko-
lečka s odpadky. Na bu-
dově Goetheho institutu 

(na nábřeží u Žofína) byl 
odhalen pomník, který je 
názorným příkladem sle-
pé uličky: Tvůrce se staví 
nad objekt. Pokuta?

Tak tohle si pan 
Goethe nezasloužil!

Když je umělec pitomec

Válka o dům 
v Soukenické 

nabývá na síle
Nové Město - Zesílil 
tlak na zbourání domu 
v Soukenické 12. Památ-
káři a místní jsou proti.
Firma Bau Invest, kte-
rá chce dům zbourat, 
tvrdí, že z něj unikají 
těkavé látky. Na místě 
historické budovy má 
být postaven osmipat-
rový hotel převyšující 
dvojnásobně všechny 
domy v okolí.

16°C
Počasí 

ŘÍJEN
Co se v říjnu naučíš, 

v listopadu jak když najdeš

Recept dle 
Dobromily

Větrná polévka 
s kapradím

Nachytej do hrnečku 
podzimní vítr, přikryj 

a nech odstát. Připrav 
kapradí (lze i sušené)...  

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Číslo měsíce

40
Před 40 lety 
byl byl otevřen 
obchodní dům 
Kotva. Děkujeme

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník
Nezapomeňme: 

Tyhle noviny jsou 
underground

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Čas od času je třeba to 
připomenout: Tyto pěkné 
noviny, něžně opěvující 
krásy Starého Města a je-
ho ctihodných občanů, 
jsou v nemilosti vedení 
radnice, konkrétně sta-
rosty Lomeckého a jeho 
přítelkyně  tiskové mluv-
čí. Ne že by to nebyla zá-
bava - být v disentu, ale 
byl bych nerad, aby to 
bylo vnímáno jako ně-
jaký souboj. Starosta je 
dočasný a Novoměstské 
noviny nadčasové. Tak 
to je. Tyto noviny jsou 
a budou nezávislé. Politi-
ci přicházejí a odcházejí: 
Jako svatí na orloji, jen 
s tím rozdílem, že (větši-
nou) nechodí do kruhu.

Sochař 
Jiří David

Konec modlení
Opletalova - Islám-
ská nadace dostala vý-
pověď z nájmu v pasáži 
Jiřího Grossmanna.

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

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

257 531 839

Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

PIVOVAR BON ZAŠOVÁ 
BON světlý ležák

BON Weissbier ● BON tmavý speciál

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

Výjimečná piva 
za jedinečnou cenu 29 Kč!
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Malý oznamovatel

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

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

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

inzerce

Víte, že...
Vladimír Machonin, 

původně návrhář nábyt-
ku, zemřel v roce 1990.

Bravo! Obchodní dům Kotva 
vstupuje do síně slávy

Z otloukánka hvězdou● Včelí plástev jako symbol?
Nové Město - Manželé
Machoninovi, autoři je-
dinečné podoby domu 
Kotva, se zřejmě dočkají 
uznání, jakého si zaslou-
ží. Obchodní dům ve tva-
ru včelího plástu  se má
stát kulturní památkou,
což navrhl radní Jan Wolf, 
který má na magistrátu 
na starosti kulturu a pa-
mátky. Pokud návrh pro-
jde, bude to pro Vladimí-
ra a Věru velké zadosti-
učinění.
Půdorys budovy tvoří 
několik šestihranů, které 
jsou vzájemně propoje-
né. Pět nadzemních pater 
spojuje deset eskalátorů. 
Jde o úchvatný symbol, 
který by měl být oceněn.

inzerce

Manželé Machoninovi: 
Vladimír a Věra

Pohled shora
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1915

ště

Místní mistryní se stala Jana 
Bílá. Opálila se za 2 minuty.

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V OPALOVÁNÍ RAMEN
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1915

ště

Místní mistryní se stala 
Jana Bílá. Opálila se cobydup.

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V OPALOVÁNÍ RAMEN

redakce@novomestskenoviny.eu

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

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

3. 11.: Koncert duchovní hudby (L. Slu-
ka, P. Jurkovič, O. Ježková, J. Dadák...          
a Pražský katedrální sbor / J. Kšica - Kos-
tel sv. Klimenta, Klimentská 5, P 1
4. 11.: L. Hurník, J. Vičar, M. Klusák,           
M. Müller… - Kostel sv. Klimenta
9. 11.: Z. Zahradník, K. Janovický,                 
O. Semerák, O. Kukal… - Sál Martinů 
HAMU, Malostranské nám. 13, P 1
12. 11.: Jos. Vejvoda, E. Douša, J. Fila,    
E. Cílková, J. Matys, E. Schiffauer… - Ga-

lerie HAMU, Malostranské nám. 13, P 1
18. 11.: Skladby členů sdružení Přítom-
nost - Galerie HAMU 
19. 11.: J. Koželuhová, J. Marek, V. Micka, 
J. Kasal, V. Mojžíš… - Galerie HAMU
25. 11.: Skladby plzeňských a brněn-
ských autorů - Galerie HAMU
26. 11.: K. Husa, I. Bláha, M. Jíra, E. Kor-
dasová Kiral… - Galerie HAMU
30. 11.: Skladby plzeňských a ostrav-
ských autorů - Galerie HAMU

Pro informace volejte: 731 409 039, 723 784 117, 251 553 996 nebo pište: db.ahuv@seznam.cz

59 autorů z celé ČR, 49 premiér světových / českých / pražských

www.ahuv.cz

Festival Days of Contemporary Musi c                                                                                                                               
Tage der ze itgenössi sch en Musi k                                                                                                

2015
     DNY
SOUDOBÉ
   HUDBY

26. ročník
Praha 3. - 30. 11. 2015

Začátky koncertů 
v 19.30 hodin

Společnost českých skladatelů

Koncerty klasické soudobé hudby ve spolupráci se Společností pro duchovní 
hudbu, sdružením Přítomnost a Českým rozhlasem Vltava

Společnost českých skladatelů
má tu čest pozvat vás na koncerty:

5. 11. v 19.30:  Koncert k životním jubileím Zdeňka Pololáníka 
a Josefa Vejvody - Kostel sv. Klimenta, Klimentská ul., P 1 (koncert 
s podporou Společnosti pro duchovní hudbu).

13. 11. v 19.30: Koncert k životním jubileím Jaromíra Dadáka 
a Víta Micky - Pálffyovský palác, Valdštejnská 14, P 1 (možná i s pře-
kvapením pro milovníky lidových písniček).

2. 11. v 18 h: Pavel Jurkovič dětem - děti Pavlu Jurkovičovi II - Sál 
Martinů HAMU, Malostranské náměstí 13, P 1 - Slavnostní 
koncert k poctě člověka a muzikanta, který s láskou vedl děti 
k hudbě, a ony to věděly… Účinkují ti, které měl P. Jurkovič rád. 
Koncert se koná pod záštitou a za spolupořadatelství Minis-
terstva kultury ČR, Hl. m. Prahy a MČ Praha 1. 

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

Volejte: 602 643 565
Jsme tu pro Vás!

www.kampareality.cz
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POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-

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

Kde to je

Satira

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Pivovary by se rušit neměly. Bývala tu také lidová jídelna, dnes jen drahá káva v kelímku.

 U Rozvařilů (bývalý pivovar) na Poříčí
1936 Dnes
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Tisková mluvčí radni-
ce Prahy 1 a přítelkyně 
starosty slečna Veronika 
Blažková (TOP 09) si prý 
vyšlápla na sympatickou 
radní Evu Špačkovou 
(ODS), která má na sta-
rosti školství. Prý šlo o to,
kdo bude doprovázet sta-
rostu na mediálně sledo-
vané akce 1. září.

TAJNĚ NA RADNICI 
S POVOLENÍM PSÁT

agent 001 
ve střehu

Na radnici 
zuří válka 

žen o místo 
na slunci

Radnice 
Prahy 1

Kdo vodí kontroverzního 
starostu Lomeckého?

Konec spekulací! Za nitky tahá Kalousek

Nové Město - Je veřej-
ným tajemstvím, že pozi-
ce starosty Prahy 1 Lo-
meckého je v jeho straně 
(TOP 09) vratká. Předse-
da Karel Schwarzenberg
ho prý nemusí, tak má sta-
rosta oporu v místopřed-
sedovi Miroslavu Kalous-
kovi. Ten má ovšem s po-
pularitou stejný problém 
jako starosta Lomecký. 
Podle posledních průzu-
mů (CVVM) mu věří jen 
11 % lidí (každý desátý). 
TOP 09 klesla až za ODS.

Žertovná 
koláž

Špačková, 
školství

Blažková,
asistentka

vs.

Nájemníci domu Na Poříčí 36 a 38 se 
cítí podvedeni: Radnice nás tahá za nos!
Poříčí - Nájemníci domu
s popisnými čísly 36 a 38 
se nehodlají smířit s po-
stupem radnice Prahy 1 
proti jejich právům. Rad-
nice hlasováním potvr-
dila správcovství domu 
firmě EP - SC (potažmo 
ovládanou panem Ďurič-
kou, odsouzen za vraždu
kolotočáře Kočky). Odpo-
vědnost na sebe vzal

radní Ivan Solil (ČSSD). 
Pobouření nájemníci 
shromažďují důkazy, že
se firma o dům stará 
špatně a podávají trestní 
oznámení.

Solil

O. Lomecký a M. Kalousek 
na předraženém plese Prahy 1

&Vítěz Poražený

Víte, že...
Správcovská firma má 
smlouvu ještě na 11 let, 

pak se uvidí. Vandas Na Poříčí 36 a 38

vs.

Žertovné koláže jsou hra-
vým protestem proti tlaku 
na inzerenty, kteří jsou 
jediným zdrojem příjmu 
těchto novin.

Jan Krejčí, 
radní MČ 
Prahy 1

Palec naho-
ru za to, že 
jeví zájem 
o spolky. 
Navštívil 
Spolkový 
den na 

Ovocném 
trhu.

Oldřich 
Lomecký, 
starosta 

MČ Praha1
Palec dolů 
za to, že 

nebyl viděn 
na Spolko-
vém dnu. 
Spolky 

ho zřejmě 
nezajímají. 



PALACKÉHO MOZEK OPUSTIL SÍŇ 
SLÁVY A PŘISTÁL NA NOČNÍM STOLKU

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

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

MÍST
NÍ 

HRDINOVÉ

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

inzerce

Myšlenka na vznik čes-
kého státu se prý zro-
dila v hlavě Františka 
Palackého. Proto se 
mu říká Otec národa.
Při probíhajících opra-
vách Národního muzea 
byl mozek historika a bu-
ditele Františka Palacké-
ho vyjmut z Pantheonu 
(pod střechou centrální 
věže) a převezen do domu 
v Palackého ulici 7, kde 
v roce 1876 zemřel.
Možná trochu zbytečně, 
protože mozek velikána, 
naložený v lihu podobné 
tekutině, byl ukryt ve zdi 
za pamětní deskou.
V bytě na adrese Palacké-
ho 7 byla schrána s moz-
kem Františka Palac-
kého postavena na 

noční stolek. Osud pre-
parátu mozku Palackého 
se začal psát záhy po ve-
likánově smrti. Jeho tělo 
bylo vystaveno na Staro-
městské radnici. Přímo 
zde také proběhla pitva. 
Při ní byl vyjmut mozek, 
který byl uchován v nádo-
bě s tekutinou.
Palacký je autorem klíčo-
vé knihy Dějiny národu 
českého v Čechách a v Mo-
ravě, kterou napsal pů-
vodně německy a v jeho 
volném překladu je hojně 
užíváno dvojité „w“. 
Ve stejném bytě jako Pa-
lacký (na dnešní adrese 
Palackého 7) žila rodina 
politika Františka Rie-

gra, který si vzal za ženu 
jeho dceru Marii.

Velká čtenářská výzva: Poraďte řediteli Národního muzea, 
co se má stát s mozkem velikána Františka Palackého

Kam s ním? Pište na adresu redakce@novomestskenoviny.eu

Pantheon Národního 
muzea. Po opravách 
vrátit mozek na pů-
vodní (lepší) místo.

Rodinná hrobka Pa-
lackých v Lobkovi-
cích u Mělníka. Tedy: 
Mozek pohřbít.

Noční stolek v Palac-
kého muzeu v Palac-
kého ulici č. 7, tedy-
tam, kde je teď.

31 2

Mozek ve sklenici
(ilustrační foto)

Ředitel 
Národního 

muzea 
Michal 
Lukeš

Schrána 
s mozkem

Národní 
muzeum

Pohřební vůz 
převáží mozek Palackého 7

František 
Palacký

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@novomestskenoviny.eu

NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 
O CENY

Dáda Lhotská, 4 roky
Foto: Dagmar Langová -Lhotská, maminka 

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD In-
diánská pohádka Divadélka 
Romaneto. Dárek získáte 
tak, že zavoláte na tel. číslo 
777 556 578 (Monika) a do-
zvíte se, kde bude možné si 
ho vyzvednout.

Žertovná 
koláž
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S TAJNOU POLICIÍ V PATÁCH: CHTĚLA 
ZPÍVAT, ABY BYLA ŠŤASTNÁ, ALE...
Bomby zničily divadlo, ve kterém měla začít 
její kariéra. Celý život prožila Vlasta Urbano-
vá s tajnou policií v patách. Mělo se na ni 
zapomenout. Nestalo se tak jen díky jejímu 
výjimečnému talentu.
Aby mohla za vál-
ky Vlasta Urbanová 
navštěvovat svého 
bratra, zavřeného ve 
věznici v Drážďanech, 
přihlásila se tam ke 
studiu zpěvu. 
Zaujala šéfa tamní 
státní opery tak, že jí 
okamžitě nabídl an-
gažmá, ale zničení 
Drážďan americkými 
bombardéry (včetně 
budovy opery) zastavi-
lo její slibně se rozvíje-

Útěk

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
Napište Sváťovi o to, co vás tíží nebo těší: redakce@novomestskenoviny.eu

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Profesor Radim Palouš, 
rektor Univerzity Karlovy, 
zesnul dne 10. září 2015 ve 
věku nedožitých 91 let. Bo-
hužel tak máme kandidáta 
Čestného občanství Prahy 1 
jen in memoriam.
Na parte byl citát Jana 
Amose Komenského: „Jako 
je celému lidskému rodu 
celý svět školou, od počátku 

věků až do konce, tak i ka-
ždému člověku je jeho celý 
věk školou, od kolébky až 
do hrobu.“ Rozloučili jsme 
se s ním v pátek 18. září
v 11 hodin v kostele Nejsvě-
tějšího Salvátora na Kři-
žovnickém náměstí. Kostel 
byl nabitý. Zazpívali jsme 
píseň od Jana Husa „Jezu 
Kriste, štědrý kněže“ a žalm 

„Hospodin je můj pastýř“. 
Syn Jan přečetl ze Staré-
ho zákona, syn Mar-
tin z Nového zákona, 
z Evangelia jsme sly-
šeli „Blahoslavenství“. 
Dana Němcová měla 
přímluvnou modlitbu. 
Biskup Václav Malý v ká-
zání zmínil, že Radim 
Palouš v době dvaceti-

letého pronásledování bez 
pomoci jeho ženy Anny ne-

mohl být, kým byl a ne-
mohlo být to, co bylo.
Po Svatém přijímání 
mluvil prof. Jan Sokol 
a zástupce Univerzity 
Karlovy. Čtyři příbuzní 
vynášeli rakev, kde pan 
biskup dal požehnání. 
Čest jeho památce.

Pohřeb mého vzácného přítele, profesora Radima Palouše

RADIM 
PALOUŠ
(bydlel 

u lanovky)

jící kariéru. Přijala tedy 
místo v Ostravě, odkud 
vedla rychlá cesta do Ná-
rodního divadla v Praze 
(pozval ji Václav Talich).

Při zkouškách na titulní 
roli Violety v Traviatě se 
seznámila s dirigentem 
Jiřím Jiroušem a brzy 
byla svatba. Jirouš byl 
od svých sedmi let po-
važován za klavírního 
a houslového virtuosa. 

Dirigentem se stal ve 22 
letech, kdy řídil tehdy  nej-
lepší evropský orchestr 
- belgickou fi lharmonii. 
Ve stejném roce se oženil 
s Vlastou (v kostele svaté 
Ludmily).
Hned následující den 
spolu odletěli vojenskou 
stíhačkou americké ar-
mády - díky protekci Jana 
Masaryka na původně 
plánované 14denní tur-
né do Belgie, Holandska 
a Švýcarska, které se však 

dík fantastickým úspě-
chům protáhlo na téměř 
dva roky, a mohlo to být 
ještě déle, kdyby...

V listopadu 1947  se vrá-
tili „na skok“ do Prahy, 
když Vlasta přijala roli 
v opeře Rigoletto. Přišel 
únor 1948 a bylo jasné, 
že se oba manželé už do 
zahraničí jet tak nedosta-
nou.
Byly jim odebrány pasy, 
Jirouše zatkla tajná po-
licie (StB). Když odmítl 
spolupráci, bylo mu řeče-
no: „My vás zničíme.“
Jirouš dostal zákaz di-
rigování, Vlasta směla 
zpívat jen proto, že byla 
pro Národní divadlo ne-

postradatelná. Úryvek 
z jednoho jejich dopisu: 
„Náš život nebyl pro-
cházkou růžovým sadem.
Pronásledováni bolše-
vickými strukturami, 
závist a fi nanční útlak. 
A tak jen vzpomínáme 
na společná vystoupení 
a  na ovace.“

Národní divadlo podalo 
Vlastě pomocnou ruku

Václa Talich, 
dirigent

Giuseppe Verdi, 
skladatel

S tatínkem

Stručně
VLASTA URBANOVÁ 
(22. května 1914, Rosice
nad Labem - 22. října 2004,
Praha) byla českou oper-
ní pěvkyní, koloraturní 
sopranistkou Národního 
divadla. Kvůli manželovi, 
dirigentovi Jiřímu Jirou-
šovi jí byla neustále v pa-
tách tajná policie.

Chyba
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Kalendárium 
Nového Města

Alexandr 
Hořejší
BÁSNÍK

Lída 
Baarová
HEREČKA

ŘÍJEN

● Ignác Řivnáč 
*16. 10. 1804 Praha 
†23. 8. 1874 Praha
Farář v Kostele sv. 
Štěpána na Novém 
Městě, shromáždil 
velkou sbírku obrazů.

● Karel Havlíček 
Borovský 
*31. 10. 1821 Borová 
†29. 7. 1856 Praha
Básník, novinář, politik  

● Jaroslav Galia 
*31. 10. 1875 Kopřivnice 
†22. 5. 1941 Praha 
Skladatel a diplomat. 

● Lída Baarová
*7. 9. 1914 Praha 
†27. 10. 2000 Salzburg
Herečka, milenka Jose-
pha Goebbelse. 

● Alexandr Hořejší
*26. 2. 1901 Praha 
†30. 10. 1970 Praha
Básník, amel pseudo-
nymem Jan Alda. 

● Rudolf Kříženecký 
*28. 10. 1861 Zadar 
†12. 3. 1939 Praha 
Architekt, podílel se na 
projektu budovy Národ-
ního muzea.

Jaroslav 
Galia

SKLADATEL

Havlíček 
Borovský

NOVINÁŘ
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S TAJNOU POLICIÍ V PATÁCH: CHTĚLA 
ZPÍVAT, ABY BYLA ŠŤASTNÁ, ALE...

„Jsi krásný zlatý 
květ, který vyrostl 

v této - špinavé 
divadelní džungli“.

Láska je vynalézavá (I.) Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

„To vám povídám, Marjánko, milovníka 
si sem brát nesmíte, sice jdete na hodinu!“

„Ono se jí to řekně, ale když mně se po Lojzíčkovi tolik stejská!“
Pokračování příště
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
KampaNulaKampaNulaKampaNula

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, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

Rád bych tímto poděkoval 
všem sousedům i přes-
polním, kteří přišli dne 
24. září na akci Prostřený 
stůl na Betlémském ná-
městí.
Pěkná akce, při které 
okolní podniky rozdávají 
ve stáncích na náměstí 
své jídlo a pití, se konala 
již potřetí a pomalu se tak 
stává tradicí.
Také letos byl výtěžek 
z prodeje „stravenek“ vě-
nován na charitu:  Pro 
zdravotně postižené Pra-
hy 1 a pro šerpy z Nepálu 
z oblastí postižených ze-
mětřesením.
Za spolek KampaNula 
děkuji také všem, kteří 
přiložili ruku k dílu a ne-
zištně pomohli akci zor-
ganizovat nebo byli jinak 
prospěšní.

Petr
Hejma
KampaNula, 
zakladatel

Poděkování 
za Prostřený 

stůl

PODPORUJEME
● Středa 28. 10. v 15 h
Výročí vzniku Česko-
slovenské republiky. 
Připomeneme místa, kte-
rá souvisela s touto udá-
lostí. Sraz před Obecním 
domem (před hlavním 
vstupem). Pořádá Agen-
tura Porta Praga ve spolu-
práci s Klubem Za starou 
Prahu. Vstupné 60/50 
Kč, členové KZSP 20 Kč, 
průvodkyně PhDr. Eva 
Havlovcová.

● Sobota 31. 10. 
Malostranský candr-
bál (SOPMSH) v Malo-
stranské besedě ve stylu 
80. let! Tombola, ceny 
hodnotné. 

● Pátek 6. 11. v 19 h 
38. Divadelní bienále 
Klubu  Přátel Glenna 
Millera v Baráčnické 
rychtě.

POŘÁDÁME
● Úterý 10. 11. v 18 h
PředMartinské hody - 
Baráčnická rychta.

● Středa 18. 11. v 17.17  h
Toulka pro Nápadní-
ky za odměnu. Bude to 
velké překvapení!

● St 25. 11. v 19 h 
Benefiční koncert 
Prážata a Resonance + 
Pražský kytarový orchestr 
v kostele Šimona a Judy 
(Staré Město, Dušní).

Naše akce

Učená toulka v podzemí
Úterý 13. října. Dr. H. Blochová - Románské 
podzemí Prahy. Sraz v 17.17 h na Strahově  
nádvoří Památníku národního písemnictví. 

Přednáška + písně doby Karla IV. 
Vstupné 50 - 100 Kč. Občerstvení.

Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1

V 17. 17 h dne 17. září 
2015 se sešlo 28 účastní-
ků druhé petřínské toulky 
z plánovaného  cyklu TPT 
(tucet petřínských tou-
lek).
Vše probíhalo podle plá-
nu, angažované hrdličky 
zahradní (Streptopelia 
decaocto) skotačily ve 
větvích, plch velký (Glis 
glis) přeběhl přes cestu 
dle předchozí domluvy. 
Po zhlédnutí výstavy bylo 
z důvodu zhoršeného po-
časí (tradiční déšť) upuš-
těno od zhlédnutí  Mařá-
kova Polibku a následoval 
rychlý sestup na Petřín-

ské terasy. Zde nás oče-
kával hostinský se svými 
Dudáky. Při konzumaci 
tohoto piva došlo i k re-
citaci a volné diskuzi. To 
vše již v romantické tmě. 
Od účastníků vybráno 
1450 Kč pro charitativní 
akce KampaNuly.

Učená toulka Petřín II.
Opět jsme byli zaskočeni krásným počasím. 
Velitel toulky Jaroslav Rybář určil jasný plán - 
dojít včas na rozhlednu a zde zhlédnout výstavu 
„Petřín, místo vycházek, rozhledů a dolování“. 
Bylo omezeno mluvené slovo, aby bylo více 
času na panoramata a připravené atrakce.

V závěru toulky před-
nesl Dr. Jiří Rezek ten 
den ráno složenou 
báseň:

(Ze sbírky ANAN - Alz-
heimer nacht alma-nach)

Petřín - otisk prožitého
Petřín! 
Už jsem tu někdy byl?
Už jsem tu kdysi byl!!!
Ale s kým? Že by s vámi?
Ne, bylo nás míň.

A bylo taky krásně 
a teplo.
Někdo mě držel za ruku.
Že by táta? Určitě taky.
A foukal vítr a pouštěl 
jsem draky.

A později zas cítím 
ten Petřín.
A ruku příjemnou, 

ne však už táty.
Vedla mě 
do temných zákoutí
s omamnou vůní máty...

A bylo nás tehdy míň
jenom dva?... Nebo víc?
A dole tekla Vltava!
Jó, taky jsem 
chodíval na ryby 

s rybářem Toníkem!
A nechyt jsem nic.

A dnes je tu taky Rybář, 
taky bez ryb.
A proč jsme 
tu na Petříně?
A proč všichni vy?!
Teď už vím, jak vypadá 
to záhadné DEJA VU!

Kaple Božího hrobu
 na Petříně

Jaroslav Rybář (vlevo) 
vede skupinu na Petřín

19. 10. pondělí, 18 h
Pondělky ve věži. Giovanni 
Maria Filippi a kostel Panny 
Marie Vítězné v Praze. Mgr. 
Jakub Bachtík - Juditina věž 
26. 10. pondělí, 18 h 
Hovory o Praze. Revitaliza-
ce orloje před 150 lety a co 
z toho vzešlo. RNDr. Antonín 
Vrba, CSc. Národní technic-
ké muzeum 2

28. 10. středa 15 h 
Vycházka. Po stopách vzni-
ku a existence Českosloven-
ské republiky. PhDr. Eva 
Havlovcová. Sraz před 
Obecním domem 
7. 11. sobota 11 a 14 h
Prohlídky románského reliéfu 
Juditiny věže (Mostecká 1).
Vstup knihkupectvím v pří-
zemí.

Klub Za starou Prahu 
Akce v říjnu 2015 www.zastarouprahu.cz

Stánek s vínem 
a mošty z akce 
Prostřený stůl 
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@novomestskenoviny.eu

inzerce

Dopis

Poděkování 
za tyto noviny

inzerce

Báseň
Na Poříčí 
dítě křičí

Novoměstské noviny 
ZÁŘÍ 2015

Vážená redakce,
tyhle noviny jsou skvělé! 
S chutí jsem si vyluštila 
test z minulého čísla: Bez 
chyby!       Jana Dvorská

Na Poříčí dítě křičí
ženská drhne schody.

Dítě brečí, ženská klečí
a myslí na svody.

Matko Boží 
s tvým Jezulátkem,

mužský, to nejsou lidi,
než se zas pátek 
sejde s pátkem

za ženskou se stydí. 

Já neměla U Anděla
tenkrát rande míti

Z choutek těla nemusela
jsem dnes matkou býti...

Vážená redakce,
posílám text úžasné písně
Na Poříčí dítě kříčí (Lás-
ka zhérzená), kterou pro-
slavil Voskovec a Werich. 
Nesmí se na ni zapome-
nout!               Čtenář OM 

Glosa
dělí na ulice, náměstí, 
parky a další plácky. Dů-
ležité ale je, jak se tyto 
plochy dělí podle svého 
užívání. Pokud vážení čte-
náři souhlasíte, že plochy 
ulic, či náměstí dělíme na 
chodníky, protože po nich 
lidé chodí a na vozovky, 
kde se zase pohybují vozi-
dla, je váš úsudek sice ja-
zykově správný, ale v zá-
sadě velmi zastaralý.

Dnes to v Praze vypadá 
tak, že se plochy ulic a ná-
městí dělí na cyklovky 
a seqwayky. Jednoduše ře-
čeno: Pro chodce v ulicích 
Starého Města už nebude 
místo. Možná, že napříš-
tě bude chodec zákonem 
defi nován jako podřadný 
lidský druh.  To, že ve 21.  
století lidé chtějí svá auta 
zaparkovat v blízkosti své-
ho bydliště, některé ini-

ciativy považují za zločin. 
Jejich cílem asi je, aby 
v budoucnu po Praze mís-
to sanitek jezdili pouze 
rychlí cyklisti a místo po-
hřebních vozů zase cyklis-
ti pomalí. Dokonce může 
vyjít městská vyhláška, 
podle které bude pokuto-
ván každý chodec, který 
na chodníku svojí přítom-
ností zabrání volnému 
projezdu cyklistům, nebo 

jezdcům na seqwayích.  
V současné době je v par-
lamentu projednáván zá-
kon omezující provoz se-
qwayí na komunikacích.  
Ustarané výrazy našich 
poslanců svědčí pouze 
o jednom: Kola a přede-
vším seqwaye jsou moc 
výnosný byznys, aby 
pražský chodec měl při 
tvorbě příslušného záko-
na nějakou váhu.

Ve městech jako je Praha
se veřejná prostranství 

Pražský chodec 
ohrožen

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

ŘEKNI, CO CHCEŠ MÍT 
NA TRIKU, ZBYTEK ZAŘÍDÍME

Tel.: (+420) 731 876 708 (Radek). E-mail: bearloch@seznam.cz
Jedno triko je za 200 Kč + poštovné. Množstevní sleva

JÁ 
& 

TY

MLUVÍCÍ TRIKO

ZAVOLEJ 
MI HNED:
731 876 708

CHCI 
VÍC!

CHCI 
TĚ!



KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!Vylušti tajenku a... Překvapení!
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Rozhněvaní muži 
v centru

Divadlo Radka Brzoboha-
tého se pyšní novým před-
stavením s názvem Dva-
náct rozhněvaných 
mužů. Jedná se o strhují-
cí příběh ze soudního pro-
středí. V představení hrají 
např. E. Čekan, M. Mejz-
lík… Nejbližší představení 
je 21. 10 a 29. 11. 

Máj ve Viole 
i v zimě

Herečka Barbora Hr-
zánová opět vystupuje 
ve Viole. 27. 10. a 5. 11. od 
20 h můžete vidět v jejím 
provedení Máchův Máj. 
V podání Báry se jedná 
o strhující ohňostroj slov.

Malujte 
v každém věku

L`Atelier Beaux Arts 
- Ateliér krásného umění 
v Klimentské 22 zve na 
kurzy olejomalby pro za-

čátečníky i pokročilé, na 
dopolední kurzy pro seni-
ory a víkendové worksho-
py malování olejem nebo 
akrylem. Více na www.
atelier-beauxarts.cz.

Smolíkovi přiletěli 
do Studia Dva

Nenechte si ujít předsta-
vení Smolíkovi ve Stu-
diu Dva na Václavském 
nám. Nejbližší termíny 
jsou např. 16. až 18. 10. 
Představení je na motivy 
kultovního animovaného 
seriálu. 

Senioři z HaFu 
Lucernu rozsvítili

Představení Lucerna 
v provedení Poslední 
vlastenecké divadelní 
z HaFstudia pěkně ode-
hráli zralí herci. Senioři 
hráli jak o život v Lite-
rární kavárně Řetězová 
v rámci akce Betlémská 
noc. Chválíme!

Miroslav 
Mejzlík, 
herec

Barbora
Hrzánová,  
herečka

Ernesto
Čekan,
herec

Dne 18. 10. se mistr - malíř 
Miloš Kurovský z Nového Světa 
na Hradčanech dožívá v plné 
duševní svěžesti krásných 91 
let. Jak sám říká: Život je nejlepší 
podnik, co zná. Fan klub přátel 
M. Kurovského a redakce přeje 
zdraví, pohodu a ještě dlouhou 
otvírací dobu.

Vše nejlepší, mistře Kurovský

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    
ŘÍJEN - LISTOPAD
Kurzy - Od 29. 9. 2015 do 25. 6. 2016 - 
ARTKLUB PRO SENIORY - Školička 
sv. Michala, V Jirchářích 14 - Výtvarné 
kurzy pro seniory, 45 Kč za dvě vyuč. hod. 
www.kurzyuzuzy. Tel.: 606 908 230.

Výstava - Do 29. 10. - DANIELA 
ŠAFRÁNKOVÁ: 20TH CENTURY 
NUSLE - U Zlatého kohouta, Michal-
ská 3 - Výstava obrazů. Nenechte si ujít. 
Více najdete na: www.guzk.cz

Divadlo - 15. 10. a 1. 12. v 19 h - ZLO-
ČIN V POPSÁZAVSKÉM PACIFI-
KU - Divadlo Kalich, Jungmannova 9 
- Hudební komedie o počátcích trampin-
gu. Hrají: Klepl, Kretschmerová… 

Divadlo - St 21. 10. v 19 h - POSLED-
NÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ  - Di-
vadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31 
- Komedie o něvěře. Hrají Petr Nárožný 
a Simona Stašová. www.bezzabradli.cz

Výstava - 4. 11. - 29. 11. (otevřeno jen 
v prac. dny) - ZDENA STROBACHO-
VÁ A ZAHOR - Knihkupectví Academia, 
Václavské nám. 34 - Výstava obrazů Z. 
Strobachové a Zahorovy práce na papíře. 

Výstava - Do 14. 2. 2016 - HROBY 
BARBARŮ - Muzeum hlavního města 
Prahy, hlavní budova, Na Poříčí 52/1554 
- Svět živých a mrtvých doby stěhování 
národů. www.muzeumprahy.cz

Školička
sv. Michala

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

TAJENKU (heslo) zavolejte Monice na telefonní číslo 
777 556 578 nebo napište na adresu redakce@
novomestskenoviny.eu. Prvních pět luštitelů do-
stane dárek podle svého výběru. Překvapení!

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Když jde Bubák spát, každý večer se podívá pod 
postel, jestli tam není Chuck Norris.



Pro líné Ještě línější
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Koutek pro chytré hlavy

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

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

Takovou babičku ony 
ještě jaktěživy neviděly! 
Div na ní oči nenechaly! 
Kamkoli se postavila, ob-
cházely si ji kolem dokola 
a prohlížely od hlavy do 
paty. Obdivujou tmavý 

kožíšek s dlouhými var-
hánkami vzadu, řásnou 
zelenou mezulánku, le-
movanou širokou pentlí; 
líbí se jim červený květo-
vaný šátek, jejž babička 
na placku vázaný má pod 
bílou plachetkou; pose-
dají na zem, aby dobře 
prohlídnout...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Otázka: Víte, na jaké budově 
na Novém Městě najdeme 
toto zajímavé dílo?
Nápověda: Hledejte na Ná-
rodní třídě kousek od Vltavy.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Bysta tvůrce opony Ná-
rodního divadla Vojtěcha Hynaise 
je na adrese Ostrovní 2. Správně: 
Jiří Machek, Karolína Kopecká

Vida! Babička má varhánky

inzerceinzerceinzerce
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Pokračování příště

ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [Slavné ženy

Pěvkyně Národního divadla
Irma Reichová 

Irma (1859 - 1930) byla 
vynikající operní pěvkyně, 
sopranistka s hereckým 
nadáním. Talent v ní obje-
vil kněz Václav Svatopluk 
Štulc. Byl jejím hlasem 
tak uchvácen, že dopo-
ručil rodičům, aby Irmu 

přihlásili do Pivodovy pě-
vecké školy. V roce 1880 ji 
s otevřenou náručí přijal 
do souboru Prozatímního 
divadla ředitel Jan Nepo-
muk Maýr. Zpívala v Ná-
rodním divadle, ve Varša-
vě, v Budapešti a Římě.

Otilie 
Sklenářová, 

vzor

Václav 
Štulc, 

objevitel
Její soprán 
dojal i kněze

Jan Nepo-
muk Maýr, 

ředitel
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Modré okénko
dnes získává...

1. MÁJ. „Už mám dost, Huberte, těch sladkých řečiček o lásce, hrdličkách 
a rozkvětlých třešních. Přejděměž rovnou k věci. Svatbu nebo život!“ 

Příští číslo vyjde
15. listopadu

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též 

v La Dolce Vita (Biskupská 3)

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

„Zajímá mě, jak žijí lidé 
v srdci Prahy.“

Andrea Koblasová
Krajkářka, tkadlena, peda-
gožka.  Střední umělecká 

škola technických řemesel, 
U půjčovny 9
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Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní kavár-
na, Národní 11. Café Kolíbka, Řeznická 10. Kavárna 
Velryba, Opatovická 24. U Pravdů, Žitná 15. Bar No. 7, 
Na Struze 7. Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock 
Café, Národní 20. Café NONA, Nová scéna Národního 
divadla, Národní 4. Hvězdný bar, Jungmannova 7. Res-
taurace Ferdinanda, Opletalova 24. Friends Coff ee 
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. 
Rotax, Revoluční 22. Antik Prague Art - Starožitnos-
ti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nus-
le.  Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, 
Včelpo, Křemencova 177/8. Nádassy Medical System 
s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palac-
kého 15. HaFstudio, Ostrovní 16. Antikvariát Aurora, 
Spálená 53. Poliklinika Národní, Národní 9, III. patro. 
Perníčkův sen, Haštalská 21. Vinotéka Bacco, Běle-
hradská 28. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. 
Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržistě 11. Hosti-
nec U Rotundy, Karolíny Světlé 17.

odběrních míst25

Kdyby už byly rozebrány, 
volejte tel. číslo: 777 556 578

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem 
Novoměstských novin je podmíněno příspěvkem 

1000 Kč na provoz novin, nebo inzerátem.

Víte o někom, kdo si zaslouží 
Modré okénko? Napište 
na adresu: redakce@

novomestskenoviny.eu

ONDŘEJ ZAJÍC
ředitel Divadla Rokoko

„Podívej, muži. Roku 1835 v srpnu se objevila ta Halleyova kometa a v září se 
narodila moje maminka.“ „Jo, to ta kometa vždycky přinese nějakou pohromu.“

Babička 
je víc než 
tchyně!

Buřta na Vác-
laváku koupíte 
natošup i po 
čistkách radnice 
Prahy 1. Přejeme 
dobrou chuť. 

Tip: Čtenáři NN

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

Naše referenční projekty 
najdete na Facebooku.

Kvalitně 
odvedená práce 

za rozumnou cenu.
• Novostavby
• Rekonstrukce
• Projekty na klíč
• Provádění staveb
• Veškeré ostatní 

stavební práce
V případě zájmu o naše 

služby volejte telefonní číslo: 
+420 727 879 921.

www.unetickypivovar.cz

POZVÁNKA

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

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

Naše restaurace se nachází v prostorách bý-
valého sladovního humna. Nabízíme bohatý 
výběr jídel a Únětické pivo přímo z tanku. 
Kapacita restaurace je 100 míst, dalších 65 
míst je na letní zahrádce. Kuchyně je vyba-
vena nejmodernějšími technologiemi. Jídla 
jsou vařena dle receptů šéfkuchaře Lukáše 
Nechyby, který se při sestavování jídelního 
lístku zaměřil na „snou-
bení“ jídla a piva. Od 
pondělí do pátku na-
bízíme polední menu,        
v sobotu a neděli víken-
dové speciality.

Udělejte si výlet do pivovarské 
restaurace u nás v Úněticích!

Blahodárné účinky našeho piva výtečné jakosti 
pocítíte v následujících provozovnách centru Prahy:

CASPER
Fotografi i svého psa 
na módní přehlídce 

fi rmy Gucci poslal čtenář 
Milan Voříšek, 
House Services

Mazlíčci 
Nového Města


