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Novoměstské 
servírky

PRUŽNÁ MILI 
z restaurace U Pravdů 

(Žitná 15) roztáčí lahodnou 
desítku Únětice za 39 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

®

Cˇ ís. 10 / roč. I I
15. listopad 2015

NOVOMESTSKE
NOVINY

JEN
 HOUŠŤ!

Muž v bílých
rukavicích
odnáší krabici 
s mozkem

ZEMŘEL SLEPÝ 
HARMONIKÁŘ 

Z NÁRODNÍ TŘÍDY

str. 4

Stanislav 
Gaňa

HEREČKA LIBUŠE „VIKTORKA“ GEPRTOVÁ

MRAZIVÝ 
PŘÍBĚH JEJÍ 

POSLEDNÍ 
ROLE ODEŠLA

PŘED 

10 LETY

Libuše Geprtová 
Více na str. 6 - 7

Představení Cikáni jdou do nebe v Divadle 
Bez zábradlí v Jungmannově ulici (2005).

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.

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.

Více 
str. 12

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

257 531 839

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



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

2  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@novomeStSkenoviny.eu

Anketa Novoměstských novin

Nové zprávy 
z Nového Města

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Kapesník. 
Když ho mám 
v kapse, nikdy 
rýmu nemám. 

A naopak.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Vše vyzkoušeno 
a recept je 

jediný: nezbývá, 
než přetrpět.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

„Právě plavu 
na Kubě 

v moři, takže 
proplachovat.” 

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Řeknu jen 
ten veřejný: 

odvar 
z cibule.”

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Je to jisté.
Pošňupávat 
Vincentku.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: křen, křen 
a kapesník 

a modlit se, ať 
rýmička brzo 

odezní.“ 

Číslo měsíce
Do konce pracovní 
doby chybělo 30
 minut, když v tom...
 více str. 5

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Jaký je váš tajný 
recept proti rýmě?

Zmatená 
radnice dala 
naše peníze 

soukromníkům
Žofín - To jsou žně! 
Radnice Prahy 1 věno-
vala soukromým fir-
mám bez hlubší zna-
losti záměru cca dva 
miliony korun. Popřela 
tím samu sebe, protože 
se zavázala podporovat 
granty pouze nezisko-
vé  organizace. Jsme 
tak svědky zajímavého 
paradoxu, který zjevně 
ještě rozkvete.   

Nové Město - Boj ob-
čanů o záchranu do-
mu v chráněné zóně 
skončil příjezdem bag-
rů. Nyní je dům v Sou-
kenické 12 srovnán se 
zemí a smráká se i nad 
okolními budovami.  
Záminkou ke zbourání  
chráněného domu byly 
údajné unikající plyny 
ze zrušeného skladu. 
Radnice Prahy 1 vyda-
la povolení. Zbouráním 
byl dovršen pás ruin 
až k Truhlářské.

Dům v Soukenické: Zbouráno! 
Záminkou byly staré plyny

Čtenář 
reportér

To je masakr! Teď tu bude stát osmipatrový 
dům, nejvyšší v ulici. Památkáři dali protest.

Nové Město - Žáci ZŠ 
Vratislavova u příležitosti 
Dne válečných veteránů 
položili věnce a pěkně 
zazpívali u pomníku le-
gionářů v Podskalí pod 
Emauzským klášterem. 

Dojemné akce, která byla 
okořeněna zpěvem písně 
Ach synku, synku a čes-
kou hymnou, se zúčast-
nil první a druhý stupeň 
spolu s panem ředitelem 
Trundou a pedagogy. 

Děti ze školy Vratislavova 
zazpívaly válečným hrdinům

Vrah taxikářů 
konečně 

dopaden?
Nové Město - Policie 
prý dopadla vraha, kte-
rý před takřka dvěma 
lety zabil tři taxikáře. 
Nastoupil si jako zákaz-
ník, pak prý jezdil vozy 
svých obětí.

Počasí 

Číslo měsíce

30
   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Magistrát 
pevnější 
než dřív

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Když jste kapitánem lodi, 
směřující k lepším zítř-
kům, jistě není dobré, 
když se vám vzbouří po-
sádka. A vida, stalo se. 
Na magistrátu hlavního 
města Prahy se rozpadla 
vládnoucí koalice. Když 
jste kapitánem lodi, smě-
řující k lepším zítřkům, 
nechcete, aby se vám roz-
padala posádka. 
Naopak! Chcete, aby byla 
pevná jako mrkev zjara, 
klidná, pokojná a plná 
síly jako moře kolem. Po-
přejeme tedy magistrátu, 
aby onen „jediný hlas", 
o který tu jde, nebyl hla-
sem sirén.

Sbor 
školáků

12°C
Počasí 

LISTOPAD
Jaký listopad, 
takový březen.

Recept dle 
Dobromily

Nadívané 
žížaly

Zapomeň na šneky 
a potěš manžílka 

pěknou žížalou. Vem 
lopatku a kyblíček...

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Sbohem, 
domečku!
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www.unetickypivovar.cz

SLAVNOSTNÍ NARAŽENÍ 
VÁNOČNÍHO SPECIÁLU

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

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

13 h Naražení vánočního speciálu polotmavé 13°
14 h Dobrý večer blues band
15 h Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky
16 h Pivní automat
17.30 h Folkrocková veselice ve stodole se sku-
pinou FLÁM

Úterý 17. 11. od 13 h 
v Únětickém pivovaru.

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

5. ÚNĚTICKÉ ADVENTNÍ 
TRHY V PIVOVARU

Sobota 5. 12 od 10 do 18 h.
Šperky, vánoční ozdoby, perníčky, svíčky, keramika, textil-
ní hračky a dekorace, netradiční výrobky z papíru, domácí 
marmelády, čaje, vonné masti, medovina, dobré jídlo, Úně-
tický vánoční speciál a živá hudba!
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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

Jejda! Radnici Prahy 1 hrozí 
pokuta dva miliony korun
...za odpadkové ufo-koše zabetonované do dlažby

Vodičkova - Tak to se 
nepovedlo! Radnice Pra-
hy 1 nechala zabetono-
vat do dlažby staré Prahy 
osm ohyzdných experi-
mentálních odpadkových 
košů za miliony korun, 
aniž by to konzultovala 
s odborníky a nadřízeným 
magistrátem. Přístup ve-
dení radnice Prahy 1 kri-
tizoval například opozič-
ní zastupitel Petr Kučera 
(Zelená pro jedničku) 
s tím, že je třeba respekto-
vat pravidla.
„Tyhle koše jsou přínos,“ 
trvá na svém radní Ri-
chard Bureš (ODS), kte-
rý za akcí stojí. Burešovy 
kontejnery sice mají solár-
ní panely, vysílají signál 
wifi a umějí si zavolat po-
peláře, ale také mají, ehm, 
tak upatlaná držadla, že je 
takřka nikdo nepoužívá. 
Americká firmy BigBelly
touží po zakázce v řádech
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1915

Když nedostižná Jiřina zametá, 
tak jen stopy. Jinak ani nevaří.

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V ZAMETÁNÍ STOP

desítek milionů, ale vše 
zřejmě skončí vybou-
ráním kontejnerů a po-
kutou dva miliony ko-
run pro radnici Pra-
hy 1. Celková škoda 
(včetně odstranění ko-

šů) může jít do desítek
milionů (z daní obča-
nů Prahy 1). Argumen-
tace vedení radnice, že 
je v Praze 1 málo od-
padkových košů - a pro-
to bylo třeba zabetono-

vat ty hypermoderní
(NASA?), není jen cha-
bá - je především po-
dezřelá. Stačilo by pře-
ce jich mít víc a zajistit, 
aby byl dostatek pope-
lářů. Takže...

Víte, že...
Novoměstské noviny 
vždy rády uveřejňují 

reakce těch, kteří chtějí.

 KONTEJNER 
SVÁRU
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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

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

Volejte: 602 643 565
Jsme tu pro Vás!

www.kampareality.cz

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

Zveme vás do nově 
otevřené kavárny v Praze 1 v ulici Karolíny Světlé č. 34

www.cafelacreme.cz  

• Stylový interiér, krásný výhled na nábřeží, Petřín a Pražský hrad 
• Prestižní místo pro pracovní i soukromou schůzku
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Národní - Dlouhá léta stával Stanislav 
Gaňa před palácem Chicago a na starou 
harmoniku hrál lidové písničky. Podle 
pamětníků se tam poprvé objevil krátce 
po roce 1989. U nohou mu lehával vlčák, 
slepecký pes. Pan Gaňa hrával vždy ve 
stoje, pokorně a tiše.
Stanislav Gaňa zemřel 25. října, prý jen 
několik dnů poté, co pošel jeho pes. Na 
místě, kde hrával, se objevilo několik 
svíček a květin. 

Před palácem 
Chicago

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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

NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 
O CENY

Tadeáš Rudolf (8 let)
Poslala maminka Kateřina Rudolfová

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.

Bomba na radnici: Panika 
na konci pracovní doby

Vodičkova - Středa, 7. ří-
jen. Návštěvní den na 
radnici Praha 1, 18.30 h. 
Úředníci již počítají minu-
ty, kdy udeří 19. hodina 
a budou moci jít domů.
Pak začne po chodbách 
kolovat zpráva, že je na-
hlášeno umístění bomby 
v budově úřadu. Zaměst-
nancům pomalu dochází, 
že na tom asi něco bude, 
na chodbách se objevují
policisté. Nastává eva-
kuace.  Někteří úředníci 
opouštějí kanceláře i se 
svojí židlí.  Vzhledem ke 
snižování počtu úřední-
ků měli možná obavy, že 
o své židle přijdou. Na-
konec se to ukázalo jako 
planný poplach. -pb-

Víte, že...
Radnice Prahy 1 snižuje 
počet zaměstnanců kvůli 

údajným úsporám.

Po chodbách kolovala zpráva: Tady to vyletí do vzduchu!
Středa, 7. ří-

jen. Návštěvní den na 
radnici Praha 1, 18.30 h. 
Úředníci již počítají minu-
ty, kdy udeří 19. hodina 
a budou moci jít domů.
Pak začne po chodbách 
kolovat zpráva, že je na-
hlášeno umístění bomby 
v budově úřadu. Zaměst-
nancům pomalu dochází, 
že na tom asi něco bude, 
na chodbách se objevují
policisté. Nastává eva-
kuace.  Někteří úředníci 
opouštějí kanceláře i se 
svojí židlí.  Vzhledem ke 
snižování počtu úřední-
ků měli možná obavy, že 
o své židle přijdou. Na-

Budova radnice 
ve Vodičkově ulici

Anna Marie Höppnerová (6 let, 
mluvčí mladé generace) běžela 
pod hlavičkou Novoměstských 
novin dětský závod Morav-
ským krasem na 100 m.
Monika Höppner (kultura, inzer-
ce) si dala půlmaraton (21, 1 km), 
a to poprvé v životě. Čas: 1 hodina 
59 minut 23 sekund (tleskáme!). 
Vybíhalo se z Blanska směr Pun-
kevní jeskyně, pak zpět. 

Půlmaraton 
Moravským 

krasem

NOVOMĚSTSKÉ 
NOVINY

Co nového 
v redakci

Po závoděFo
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Čtenář 
reportér

Zemřel slepý harmonikář 
Stanislav z Národní třídy

Stanislav 
Gaňa

&
Ludvík 
Czital, 

vedoucí 
Odboru 
dopravy 

MČ Prahy 1
Palec 

nahoru, že 
pěkně řeší 

problém do-
pravy Malé 

Strany.

Tajemný 
muž

Palec dolů 
za to, že 
ohlásil 

vymyšlenou 
bombu na 
radnici půl 

hodiny před 
koncem 
pracovní 

doby.

Vítěz Poražený



Fanatické feministky prosadily 
drsný zákaz svobodné výstavy
Cenzura horší než za totáče: „Vždyť je skoro úplně nahá!“ 

Národní - Feministky 
z nově zřízené Gendero-
vé expertní komory (fi-
nancované z daní a tzv. 
Norských fondů) pro-
sadily zákaz výstavy fo-
tografií v knihovně Aka-
demie věd. Důvod: Prý 
je na nich moc nahoty. 
„Vždyť jsou skoro úplně 
nahé!“ řekl zástupce ko-
mory. 
Autor snímků, uznávaný 
fotograf Karel Richtr, je 
vytvořil na objednávku 
Akademie věd. 
Výstava byla zrušena po 
pouhých čtyřech dnech. 
Měla trvat do Vánoc. Ve-
dení Akademie věd teď 
hledá pro výstavu nové 
prostory.

Víte, že...
Snímky byly 

představením historické 
fotografické techniky.

Jedna z fotografi í 
zakázané výstavy

Světoznámý 
fotograf 

Karel Richtr

Pobuřují vás tyto snímky? 
Napište nám váš názor na 

adresu redakce@
novomestskenoviny.eu

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

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-

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

Kde to je

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Sv. Vojtěch, druhý pražský biskup, byl horlivý propagátor abstinence a monogamie.

Kostel sv. Vojtěcha (pohled z Pštrossové)
1906 Dnes
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inzerce
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„TAK TOHLE JE NAPOSLED“, VZDYCHLA SI HEREČKA 
PŘED PLNÝM SÁLEM. PAK SPÁLILA VŠECHNY FOTKY

Rakovinu měla Libuše Geprtová v rodině. 
Umřel na ni její otec, matka i milovaná sestra.  
Proto nepila, nekouřila a chodila na pravidel-
né kontroly. Ač připravena, stalo se. 
Poslední rolí herečky 
Libuše Geprtové byla 
stará cikánka v muziká-
lu Cikáni jdou do nebe 
v Divadle Bez zábradlí 
v Jungmannově ulici. 
Veřejnost si ji pama-
tovala především díky 
její životní roli Vikto-
rky ve fi lmu Babička 
z roku 1971. 

Svou poslední roli ci-
kánky dostala v době, 
kdy byla dlouho bez 
práce. V Divadle Na 
zábradlí, kde předtím 
hrála, došlo k výměně 
generací a pro Libuši 
Geprtovou se nenašly 
vhodné role. 
Soubor Divadla Bez zá-
bradlí herečku okamži-
tě a s obdivem přijal.
„Diváci pochopili, že 
jsou svědkem něčeho 

Úspěch

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

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 
bohužel zesnul, tak máme 
kandidáta Čestného ob-
čanství Prahy 1 pouze In 
memoriam. Jsem pro kan-
didátku PhDr. Jiřinu Šiklo-
vou, CSc. Letos v červnu 
měla 80. narozeniny.
Byla členkou KSČ (1956 - 
69). Vystoupila z ní v dub-
nu 1969. Od té doby je bez 

členství v jakékoliv straně, 
ale politicky se angažuje. 
Je vynikající socio-
ložkou. Je signatářka 
Charty 77. Má krédo: 
„Všude, kde se dá žít, 
se dá žít dobře.“ (Mar-
cus Aurelius). 
Byla vězněná v letech 
1981 - 82 za zasílání 
literatury do zahrani-

čí - za podvracení republiky. 
Po roce 1989 získala mno-

há ocenění. Aktivně 
se věnuje tématice ne-
vládních, neziskových 
organizací, je členkou 
první správní rady Na-
dace rozvoje občanské 
společnosti (Phare), 
Nadace Charty 77, 
Konto Bariéry, správní 

rady Gender Studies Cen-
tra o.p.s. Praha, Českoslo-
venského dokumentačního 
střediska (ČSDS), Nadace 
Vize 97 Dagmar a Václava 
Havlových a dalších. 
Je členkou oborové rady 
doktorského studijního pro-
gramu sociologie Univerzity 
Karlovy. To je moje kandi-
dátka.

Moje kandidátka na Čestné občanství Prahy 1: Jiřina Šiklová

JIŘINA 
ŠIKLOVÁ

Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@novomestskenoviny.eu
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Motto: „Člověk si nemusí 
příběhy vymýšlet, stačí 
poslouchat, co vyprávějí 
druzí."

Každý dům v centru Pra-
hy byl tisíckrát popsán, 
jeho domovní znamení, 
klenby, fasáda, každá 
cihla. Ale co se v něm 
událo před třiceti, čtyři-
ceti, natož pak před osm-
desáti nebo sto lety, si 
nikdo nepamatuje. 
Během posledních dva-
ceti let jsem zaznamenal 
vzpomínky desítek slav-
ných i úplně obyčejných 
obyvatel. Například: 
Příběh první manželky 
zavražděného švédského 
premiéra Olofa Palmeho. 
Žila na Valdštejnském 
náměstí. Smutný osud 
první lásky Jana Ma-
saryka, zemřela v bídě 
a samotě v Lázeňské uli-
ci. Svědectví o tom, jak 

napjaté vztahy panovaly 
ve slavné Werichově vile 
mezi manžely a dcerou 
Jana Wericha. I o tom, že 
matka Karla Čapka v Še-
říkové ulici podlehla své 
vášni pro morfi um. Těsně 
před tím, než spáchal se-
bevraždu, strávil na Dra-
žického náměstí slavný 
grafi k a Hrabalův nejbližší 
přítel Vladimír Boudník. 
V knížce jsou desítky skvě-
lých dobových fotografi í.

Pražské příběhy: 
Úžasná kniha 
o staré Praze

Její autor Dan Hrubý exkluzivně 
pro Novoměstské noviny

Dan Hrubý 
s manželkou 

Helenou

Pražské příběhy: Pražské příběhy: 

DAN HRUBÝ

CO NEVÍTE O LIBUŠI GEPRTOVÉ 
● Na snímku vlevo záběr z ge-
niální scény z fi lmu Babička 
(Pavlíček, Moskalyk). Za-
tímco se blíží dragoun, ona 
seče louku a zvuk kosy trvá, 
i když ona neseče ● Opus-
tila otce svého dítěte, her-
ce Vítězslava Jandáka, ve 
třetím měsíci těhotenství ● 

Prosil ji, aby to nedělala, 
ale neposlechla ● Nikdy po 
něm nechtěla alimenty, ale 
ani mu nedovolila vytvořit 
si se synem hlubší vztah ● 
Její dvojče, bratr, emigroval, 
když byla mladá ● Prvotní 
příznaky její kruté nemoci 
byly, že padala.

zcela mimořádného a po-
chopil to i celý soubor. 
Při děkovačce, aniž by se 
předtím domluvili, k ní 
přišli jeden po druhém 
všichni členové souboru 
a každý ji dal růži," vzpo-
míná její herecký kolega 
Stanislav Zindulka.
Diváci aplaudovali paní 
Líbě ve stoje a to nejen 
v Divadle Bez zábradlí, 
ale i na zájezdech.
„Kdyby už to mělo být 
všechno, tak jsem  zažila, 
co jsem měla," řekla teh-
dy Libuše Geprtová, kte-
ré bylo v té době 64 let.
Své poslední představení   
hrála už vážně nemocná. 
Rakovina jí napadla mo-
zek a plíce.

„Stála jsem na jevišti 
a bloudila pohledem po 
tvářích diváků. Tehdy 

jsem mezi nimi zahlédla 
i svou zemřelou mamin-
ku a sestru. Tehdy jsem 
pochopila, že je to moje 
poslední představení, že 
je to moje osobní der-
niéra," svěřila se tehdy 
herečka.

Po představení jela do 
nemocnice, protože jí 
bylo špatně. Doufala, že 
jde jen o dočasnou sla-
bost. Vyšetření ve vino-
hradské nemocnici uká-
zalo, že jde o smrtelnou 
chorobu.
Před smrtí se zbavovala 
všech osobních věcí, fo-
tografi í, nádobí... Necha-
la si jen to nejnutnější.
Dožívala v hospici, kam 
za ní jezdil její syn a nej-
bližší kolegové. Do po-
slední chvíle věřila, že 
nemoc přemůže.

Vyšetření

Naposled



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
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„TAK TOHLE JE NAPOSLED“, VZDYCHLA SI HEREČKA 
PŘED PLNÝM SÁLEM. PAK SPÁLILA VŠECHNY FOTKY

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

„Počkej, Lojzíčku, něco mě napadá!“ „A teď skočím pro domovníka, on mi vždy pomáhá odnést koberec nahoru.“
Pokračování příště

Libuše jako nedostižná Viktorka ve 
fi lmu Babička, natočeném v roce 1971

Osudová žena, které byla osudem bázeň 
mužů i její vlastní strach. 

Libuše 
v roli Manon

JEJÍ TŘI OSUDOVÍ MUŽI

Vítězslav 
Jandák 

Herec, otec 
jejich syna

Svatopluk 
Geprt

Její jediný 
syn 

Petr Čepek 
Filmový 
partner, 
voják 
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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, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
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.
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Sraz byl na nádvoří Pa-
mátníku národního pí-
semnictví, kde se nás 
ujal na popud ředitele 
Z. Freislebena Dr. G. Ši-
dlovský, knihovník PNP. 
Prošli jsme areál včetně 
románského podzemí -
přízemí… i místa nena-
vštěvovaná. Odborný vý-
klad zaujal všechny. 
Následoval přesun do re-
staurace Peklo - v jeskyni 
a sklepích kláštera, kde 
bývalo skladováno pivo 
i víno již od 12. století. 

Sám Karel IV. rád sklepy 
navštěvoval a zřejmě se 
i truňku věnoval. 
Prohlídka monumentál-
ního dómu v podzemí 
i dlouhých klenutých 
chodeb spojená s poseze-
ním a zlevněným občer-
stvením potěšila všech-
ny. Milý personál se nám 
tiše a svižně věnoval, by 
nebyla rušena  Dr. Blo-
chová, která sdělila ně-
které známé i neznámé 
poznatky o prastarém 
podzemí Prahy, jiných 

Naše akce
Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1

Učená toulka románským 
podzemím na levém břehu

PODPORUJEME
● Út 8. 12. 
Benefiční koncert  Nadační 
fond Lucie. Kostel sv. Šimo-
na a Judy, Český národní 
symfonický orchestr, diri-
gent Libor Pešek, Dětská 
opera Praha.

● St 23. 12., 14.30 h
Česká mše vánoční Jana Ja-
kuba Ryby pod Karlovým 
mostem - Pražské sbory, or-
chestr s dirigentem.

POŘÁDÁME
● Čt 19. 11., 17.17 h
Toulka pro Nápadníky za 
odměnu: Pražským pod-
zemím trochu jinak - Ing. 
Petr Hejma.

● St 25. 11., 19 h 
Benfiční koncert. Práža-
ta a Resonance + Pražský 
kytarový orchestr v kostele 
Šimona a Judy.

● Ne 6. 12., 17 h 
Rozsvěcení Vánočního stro-
mu na Betlémském ná-
městí. Betlémská sbírka 
hraček  pro děti z dětských 
domovů. 

● Čt 24. 12., 14 - 16 h 
Svařák u Karlova mostu 
u sochy Bruncvíka. Ob-
sluhuje zdarma a rád Petr 
Hejma. Souběžně Zpívání 
pod mostem. Koledy HaF-
studia. 

Naše akce
Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1

měst i krajů vůbec, což 
působilo na některé až 
pohádkovým dojmem. 
Závěrem zazpívala staré 
písně z doby Karla IV. 
doprovázejíc se na psal-
térium... 
Na vstupném 50 - 100 Kč 
bylo vybráno po odečtení 
nákladů 1310 Kč. Akce 
byla v 13.10 h a v roce 1310 
měl jak známo svatbu 
s Eliškou Přemyslovnou 
otec Karla IV. Jan Lucem-
burský… A pak že náho-
dy neexistují! -kuc-

Účastníci toulky

V úterý 13. října 26 lidí navštívilo 
areál Strahovského kláštera při 
Učené toulce KampaNuly věnované 
tématu románského podzemí Pra-
hy na levém břehu Vltavy.

Víte, že...
Karel IV. kvůli omezení 

konkurence zakázal 
dovoz cizích vín. Model klášteraDr. Blochová

Klub Za starou Prahu
Vás zve na koncert duchovní hudby

ZPĚVY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
GOTIKY A RENESANCE

Čtvrtek 19. listopadu 2015 v 19 h
Sál Juditiny věže, Mostecká 1, Praha 1, Malá Strana 

Schola Specialis Familiae

Benefiční koncert
Kostel sv. Šimona a Judy  

Praha 1, Staré Město, Dušní ulice 
(za nemocnicí Na Františku)

Středa  25. 11. 2015 v 19 h
Na podporu Studia Citadela, 

Studia Oaza a Nadace Artevide
VYSTOUPÍ:

Komorní sbor Resonance pod vedením Miloslavy 
Pospíšilové, Pražský komorní kytarový orchestr 

pod vedením Vladimíra Novotného.
Vstupenky 100 Kč, půl hod. před koncertem. 
Předprodej: Studio Citadela Klimentská 16,  

Kavárna ČAS U Lužického semináře 15 
nebo V. Zikmundová tel.: 724 534 710.

Kostel je podlahově vytápěn.

KampaNula pořádá a zve

Mám velkou radost, že se 
KampaNule daří realizo-
vat charitativní projekty 
a různé benefice. 
Někdy se podaří získat pro 
dobrou věc řádově sto-
koruny, někdy tisíciko-
runy, jindy víc. Věřte 
však, že zde nejde jen o vý-
ši částky, ale také o to, 
že jsou lidé stále ochot-
ni se semknout, spo-
jit a podpořit jeden dru-
hého. To je důležité i pro-
to, že se blíží čas Vánoc, 
kdy k sobě máme nejblíž. 
Rád v této souvislosti 
vzpomínám na veřejnou 
sbírku na zvon Václav, 
který dodnes zvoní z věže 
Malostranské besedy.
KampaNula připravuje 
25. 11. koncert v kostele 
sv. Šimona a Judy na Sta-
rém Městě, jehož výtěžek 
půjde m. j. na podporu 
postižených dětí. Přijďte 
si poslechnout krásnou 
hudbu a podpořit dobrou 
věc. Těším se na vás.

Petr
Hejma
KampaNula, 
spoluzakladatel

Chvála charitě
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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

Novoměstské noviny 
ŘÍJEN 2015

Vážená redakce,
díky za vynikající text 
o „ukradeném“ mozku   
Františka Palackého  z Ná-
rodního muzea. Moc jsme 
se pobavili a ano, také po-
učili.     Rodina Tichých

Glosa
U nás v centru Prahy  už 
senátora máme od loň-
ska, takže se nás zdánli-
vě volební klání netýká, 
jenže místa, kde žijeme, 
jsou známa po celé zemi. 
Takže se můžeme dočkat, 
kolik se objeví odborníků 
na budoucí vzhled Vác-
lavského náměstí, nebo 
přemístění magistrály za 
muzeum.  Mezi žhavá té-
mata bude opět patřit 

obnovení Mariánského 
sloupu na Staroměstském 
náměstí. To zase bude 
„odborníků“ na historii, 
zachránců naší národní 
identity a podobných hr-
dinů. 
A to nemluvím o problé-
mu uprchlíků.  Na uprch-
líky budeme mít odborní-
ků, že jim Evropská unie 
bude malá. Ale zpátky 
k Mariánskému sloupu. 

Kdybych byl jízlivý, tak 
jeho odpůrcům položím 
otázku, zda chtějí mít na 
Staroměstském náměstí 
vzpomínku na hrdinství 
našich předků (sloup byl 
v roce 1652 vztyčen na 
památku obrany Staré-
ho Města proti Švédům), 
nebo minaret. Možná, že 
odpůrci barokní památky 
tak vyhraněně neuvažují. 
Svůj sen o šestileté trafi ce 

s mnohadesetitisícovým 
platem v senátu jenom 
spojují se snem, že by jed-
nou namísto Mariánské-
ho sloupu mohli mít po-
mník vlastní.  No řekněte. 
Takové náměstí a dva po-
mníky. Hus a vedle v nad-
životní velikosti osvícený 
senátor, či senátorka. Na-
štěstí pro Staroměstské 
náměstí i rok 2016 uteče 
jako voda. 

V příštím roce budou v čás-
ti Prahy volby. Ty senátní. 

Než to zase 
začne

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Báseň
Ticho na 

Národní třídě

Posílejte nám své básně, 
uděláte tím radost všem.

Na Národní třídě 
před prodejnou bot 
hrával dlouhá léta 
pokorně a tiše 
písně národní
slepý harmonikář
u nohou věrný pes
mu spal.

Pak jednou začal 
chodit sám
a hrál ještě tišeji
ty písně o tom,
jak je tady hezky.
Dnes je i jeho místo 
prázdné 
a v pasážích doznívá 
ozvěna naděje.

Jiří Novotný



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) 
Chuck Norris vylezl na Mount Everest za deset 
minut. Z toho devět minut stavěl sněhuláka.

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!Vylušti tajenku a... Překvapení!
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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

Sonety 
zazní Violou

Nenechte si ujít ve Viole 
na Národní pořad Sváteč-
ní Shakespearova poš-
ta. Shakespearovy sonety 
v překladu Martina Hil-
ského přednáší skvělá 
Hana Maciuchová. 
Přijďte např. 18. 11. nebo 
10. 12. vždy od 20 h. 

Zločin v Kalichu 
má derniéru

1. prosince se naposle-
dy odehraje představení 
skvělé hudební retroko-
medie Ondřeje Havel-
ky a Martina Vačkáře 
Zločin v Posázavském 
Pacifi ku. Derniéra v diva-
dle Kalich se blíží. Tram-
pové, nenechte si ujít.

Psí řeč visí 
U kohouta

Výstava s názvem Psí řeč 
je k vidění do 28. 11. v Ga-
lerii U Zlatého kohouta, 

Michalská 3. Nenechte si 
ujít barevné obrazy pej-
skovitých a člověkovitých 
originální výtvarnice Jit-
ky Arazimové. 

Máj ve Viole 
i v zimě

Herečka Barbora Hr-
zánová opět vystupuje 
ve Viole. 21. 12. od 20 h 
můžete vidět v jejím 
provedení Máchův Máj. 
V podání Báry se prý jed-
ná 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.

Martin 
Hilský, 

překladatel

Hana
Maciuchová,  

herečka

Ondřej 
Havelka,
režisér

Přijďte s dětmi na vánoční work-
shopy do HaFstudia v Ostrovní 
ulici. 6. 12. od 14.30 h do 17 h
můžete vytvářet korálkové šper-
ky a ozdoby a 12. 12. od 14.30 h 
do 17 h papírové betlémy. Přihláš-
ky předem na haf@hafstudio.cz. 
Více na www.hafstudio.cz

VÁNOČNÍ DÍLNY PRO 
DĚTI V HAFSTUDIU

K

Kulturní nástěnka    
LISTOPAD - PROSINEC
Přednáška - So 28. 11. v 17 h - DU-
CHOVNÍ TRADICE INDIÁNů v AN-
DÁCH - Náprstkovo muzeum, Betlém-
ské nám. 1 - Přednáška O. Vilímkové 
o duchovním životě potomků Inků.

Akce - Čt 3. 12. v 18 h - GALASOVA 
CYKLOJÍZDA -  Sraz v parku Foliman-
ka, pod Nuselským mostem - Trasa cent-
rem: Bělehradská - Muzeum - Václavské 
nám... Více: www.galas.borec.cz

 
Seminář - Čt 3. 12. 18 - 21 h - ŽENSKÉ 
ARCHETYPY - Relaxarium Umbilicus, 
Václavské nám. 8 - Vede psychotera-
peutka Věra Šimonová. Sedm tváří ženy. 
www.psychologie-terapie-praha.cz
 
Dílny - Ne 6. a so 12. 12. - VÁNOČNÍ 
WORKSHOPY - HaFstudio, Ostrovní 
16 - 6. 12. dílna pro děti i dospělé - korál-
ky, ozdoby. 12. 12. dílna - papírové betlé-
my. Přihlášky a dotazy haf@hafstudio.cz

Výstava - Vernisáž výstavy po 7. 12. od 
18 h - JAROSLAVA AMBLEROVÁ: 
OLEJOMALBA - Kávovarna v pasáži 
Lucerna, Štěpánská 61 - Výstava olejo-
maleb autorky Amblerové. 
 
Charita - 13. 12. od 10 do 14.30 h - 
STUDIO FASCINACE: CVIČÍME 
S KRTKEM - Tyršův dům, Újezd - Jóga, 
pilates… Výtěžek ze cvičení na Nadační 
fond dětské onkologie KRTEK.

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

Galasovy 
cyklojízdy

redakce@novomestskenoviny.eu
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Koutek pro chytré hlavy

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

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

Děti posedají na zem, aby 
dobře prohlídnout mohly 
červený cvikel na bílých 
punčochách a černé pan-
toflíčky. Vilímek pošku-
buje barevné klůcky na 
rohožové mošince, kte-

rou babička drží na ruce, 
a Jan, starší z dvou chlap-
ců, zpolehounka zdvi-
há babičce bílý, červeně 
pasovaný fěrtoch, neboť 
nahmatal pod ním cosi 
tvrdého. 
Byl tam veliký kapsář. 
Jan by byl také rád věděl, 
co v něm je, ale...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Otázka: Víte, na jakém domě 
najdeme tuto pamětní desku 
s  hokejistou a pukem?
Nápověda: V domě bývala 
hospoda a někdy i tajní. 

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Toto zajímavé dílo na-
jdeme na Nové scéně Národního 
divadla. Správně: Jiřina Chot-
ková, Ale Koloušek, Jan Hrubeš

Jak Jeníček nahmatal kapsář

inzerceinzerceinzerce

STRUČNÁ TIRÁŽ
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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

Divadlení 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 divadla.

Její nejznámější fi lmovou 
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

Více na www.staromestskaradnice.cz

Pražská informační služba - Prague City Tourism 
vás srdečně zve na slavnostní adventní koncert 
v Jiříkově síni Staroměstské radnice.

Adventní koncert 
na Staroměstské radnici

Vánoční melodie zazní v podání 
smyčcového kvarteta Kvintesence 
Quartet. 
 
Účastníkům koncertu bude před zaháje-
ním vystoupení umožněn volný vstup do 
všech reprezentačních sálů radnice.

Kdy: neděle 13. prosince 2015 v 17 hodin 
a v 19 hodin 
Vstupné: 90 Kč (od 25. 11. 2015 v online 
předprodeji na adrese eshop.prague.eu nebo 
v turistických infocentrech PIS - PCT)
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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. prosince

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

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
novomestskenoviny.eu

Mazlíčci
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Vždy se z novin dozvím 
informace o akcích 
i sousedech v místě, 
kde pracuji a žiji.“
Miroslav Stejskal

Policejní rada, ředitel 
Městské policie Praha 1
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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

STARÁ DOBRÁ 
POPELNICE

FRANTIŠKA
Lze jen doufat. že se 

dívá na nás. Autorem 
fotografi e mouchy, která 
vlétla do jeho obydlí, je  

Jan Novakowski
z Nového Města

Neopravuj, co 
funguje, zní 
pravidlo. Koše 
na solární pohon 
nejsou řešením. 

Viz též str. 3
Tip: Čtenáři NN

„Co vidíte, pane asistente, když se podíváte z okna radnice?“ 
„Dav spokojených občanů s transparenty a holemi, pane starosto.“

Plachetky 
na hlavy 
a  rychle 

pryč!

Že by?

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!

Je jednou z nejznáměj-
ších pražských kavá-

ren posledních dvou let. 
Přáním kavárníka Jo-
sefa Voltra je, abyste se 
v Národní kavárně cítili 
jako doma. V kavárně se 
zaměřují na domácí ku-
chyni. Šéfkuchař Tomáš 
Turek využívá tajů tra-
dičních receptur, které 
se v jeho mnohaleté pra-
xi osvědčily.

Dělají zde vlastní lahod-
né musli, domácí majo-
nézu, ale i speciality jako 
je chilli mango omáčka, 
celozrnná hořčice, bar-
becue dressing... Samo-
zřejmostí je marmeláda 
vlastní výroby a jedineč-
ný domácí jogurt. 
Každé ráno pečou „ba-
biččinu” bábovku, kolá-
če a buchty. K snídani 
vám v Národní kavárně 

nabídnou do-
mácí med ze šu-
mavských lesů.
V nabídce ne-
chybí ani dezer-
ty. Pochutnáte 
si zde na dor-

tech od místních doda-
vatelů, ke kterým si mů-
žete vychutnat kvalitní 
kávu Nespresso, domácí 
bylinné čaje nebo exce-
lentní čajové směsi svě-
toznámé značky KUSMI 
TEA.

Více o kavárně najdete na www.narodnikavarna.cz

Neváhejte a udělejte si 
vánoční večírek v Ná-
rodní kavárně. Právě 
zde jsou připraveni spl-
nit každé vaše přání! 
Rezervace na telefonu 
222 262 291 nebo na 
e-mailu: info@narod-
nikavarna.cz.

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

Kam na vánoční 
večírek?


