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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

®

Čís. 12 / roč. V
15. prosinec 2018

NOVOMESTSKE
NOVINY

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Příběh pana Hofmana

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY
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Mystik Bohuslav Hofman 
Více se dozvíte na str. 6 a 7

HORNÍČEK 

100
MISTR TICHA 
NA TAHU
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daIRENKA z kavárny a cuk-

rárny Apetit (Revoluční 12), 
podává vynikající 

Tartaletku tropico za 49 Kč.

„ JAK MÉHO 
PRAPŘEDKA 
POZVAL 
KAREL IV. 
DO PRAHY, 
ABY VYRÁBĚL 
ZVONY.”

BITVA 
O VÁNOČ-
NÍ STROM 
NA BET-
LÉMSKÉM 
NÁMĚSTÍstr. 5

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

257 531 839

NA STOP Ě

Kapitán Korda

VESE
LÉ VÁNOCE 

PF 2
019
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Anketa Novoměstských novin

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Novoměstských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Tyto noviny vycházejí 
na území Nového Města, 

tedy  ZDE

NOVÉ 
MĚSTO
25 918 obyvatel

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

OBĚD 
pod 100 KČ

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Jednou větou...

LIDOVÁ 
JÍDELNA

Těšnov 5

Krůtí játra 
na mandlích, 

rýže
 80 Kč

Anna Marie 
Höppnerová (9) 

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Přece 
rýmovník! 

A ještě hodně 
kapesníků.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

„Čepice, domácí 
kapky z echina-
cey, lichořeřiš-

nice a Vincentka 
do nosu.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: 
Na rýmu není 
nic! Ale vůbec 

nic…“

„Kapesník, 
vysmrkat se. 

A k tomu 
pohádka.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Pořádně 
se vysmrkat.

„Teplá peřina. 
A starší čtenáři 
budou rozumět 

tomuto: 
Nekouřit.“

...kterou jsem zaslechl

Víte, že...
Památník byl na ulici 
vytlačen Advokátní 

komorou.
inzerceinzerce

OSTUDU PŘI TRYZNĚ 
17. LISTOPADU ŘEŠÍ 

POLICIE VELMI MÍRNĚ

Národní třída - Jen 
jako přestupek řeší poli-
cie ostudu při vzpomín-
kové akci 17. listopadu. 
Několik extremistů vy-
hodili do koše květiny, 
kterými uctili památníku 
události na Národní třídě 
prezident republiky Mi-
loš Zeman, premiér An-
drej Bapiš a místopředse-
da poslanecké sněmovny 
Tomio Okamura.  
K činu se přiznala extre-
mistická skupina Kaputin.

Několik jejích členů ne-
prve hodilo květiny do 
koše, plivlo na ně, ob-
klíčilo koš a bránili po-
licistům, kteří je chtěli 
z odpadků vynadat.
Škoda nepřesáhla pět ti-
síc korun a nebylo podá-
no trestní oznámení. 

Odpadkový koš 
s trikolórou na Nároní třídě

Počasí 

3°C
PROSINEC

Studený prosinec - 
- brzké jaro.

Jaký je váš recept 
na rýmu?

„Nešika v base: 
Kdyby konečně 
přestal zdrhat, už 
by ho dávno pustili.

Vladislavova - Číšník 
Miroslav N., kterého v za-
hradní restauraci u ob-
chodního domu Quadrio 
ve Vladislavově ulici su-
rově napadla partička 
opilých Nizozemců irán-
ského původu, byl znovu 
na operaci. 
Cizinci se na Mirkovi vy-
řádili. Byli v mnohoná-
sobné přesile, kopali do 
něj, i když ležel bezvlád-
ně na zemi.
K útoku došlo 21. dubna 
poté, když Mirek řvou-
cí partu upozornil, že 
v restauraci nemohou pít 
vlastní alkohol.
Miroslav byl ihned po 
útoku turistů několik dní 
na jednotce intenzivní 
péče, v nemocnici strávil 
skoro tři týdny. 

Podstoupil několik ope-
rací, hrozilo, že nebude 
vidět na jedno oko. Útoč-
níky dopadla policie na 
letišti díky tipům veřej-
nosti, ač je prý k dospozi-
ci sofi stikovaný kamero-
vý systém na rozeznávání 
obličejů.
Ve vazbě skončili dva 
bratři, kluci z posilovny. 
Zbytek vyfasoval pod-
mínky či vyhoštění.
Na základě lékařského 
posudku byl případ pře-
kvalifi kován na pokus 
o vraždu. Nizozemcům 
tak hrozí až 18 let vězení.

Víte, že...
V Praze je teď podle 
odhadů skoro milion 

turistů. 

STAV ČÍŠNÍKA, KTERÉHO ZBILI TURISTÉ, 
SE PRUDCE ZHORŠIL: DALŠÍ OPERACE!

Zeman

Babiš

Okamura
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Malý oznamovatel

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

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

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

inzerce

Malý oznamovatel

inzerce

Dívka ze str. 3

ště

Jiřka Sporá při své slavné 
produkci v rámci 

psychiatrické konference.

MÍSTNÍ PŘEBORNICE 
V IMITACI VOS

STAV ČÍŠNÍKA, KTERÉHO ZBILI TURISTÉ, 
SE PRUDCE ZHORŠIL: DALŠÍ OPERACE!

Novoměstské noviny, 
květen 2018

Číšník 
Mirek

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ● tel.: 257 409 123

Náš TIP

T ohle Beseda ještě 
nezažila. Měsíc po 
Ježíškovi nadělu-

jeme psychedelický vý-
let do 60. let minulého 
století. Synťáky, ze kte-
rých se vám zatočí hlava. 
Naléhavé a barevné ky-
tarové plochy budující 
atmosféru jednoho z nej-
experimentálnějších hu-
debních období. Snové 
vokály, díky kterým je 

celý hudební zážitek 
umocněn o další rovinu. 
To vše jsou Madhouse 
Express, jež už bezmála 
pět let zdobí převážně 
pražskou scénu, a Pur-
plefox Town, jasná vy-
cházející hvězda tohoto 
žánru. Pokud máte rádi 
Doors, Pink Floyd nebo 
Led Zeppelin a zajímá 
vás, jak by asi hráli dnes-
ka, nenechte si to ujít.

LEDEN
Program (výběr)

6. 1., 20 h
Jan Burian a Jiří Děde-
ček - novoroční koncert
13. 1., 20.30 h 
Jan Spálený a ASPM
15. 1., 20.30 h 
Pocta Zuzaně Navaro-
vé - Markéta Burešová         
a Mário Bihári
16. 1., 20.30 h
Jana Jelínková & Sto 
zvířat - Dáma s čápem
17. 1., 20.30 h
Sto zvířat
25. 1., 20 h 
Cabaret Calembour - ka-
baret
26. a 27. 1., 20 h
Robert Křesťan a Druhá 
tráva
29. 1., 20.30 h
Bílá nemoc
30. 1., 20 h
Potlach: Pacifi k + Lenka 
Slabá a Áda Vostrý

Těšte se v roce 2019 na 
novou interaktivní vý-
stavu nejen pro děti.

Purplefox Town 
a Madhouse Express

24. 1., 20.30 h

GALERIE

Kapela Purplefox Town

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!

KOZEL 11° 32 KČ!
Otevřeno po až pá 

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

Pronajmu parkovací stání 
ve dvoře na Malé Straně.

Na Újezdě, Praha 1, 
vjezd ul. Vítězná. 

Dlouhodobě. 
Celkem 10 stání!

Parkování

Tel.: 777 175 590
E-mail: bluefi reservice@email.cz

32letá Moravačka s dvěma 
kočkami, co si chce splnit 
dětský sen, hledá na Malé 
Straně 2+kk či 2+1 (příp. větší
1+1) za přijatelnou cenu. 

Hledám byt 
na Malé Straně

Volejte: 605 362 544 či pište: 
veronica.p@centrum.cz. 

Za nabídky předem děkuji.

 Na vaši návštěvu se těšíme!
Tržiště 13, Malá Strana

tel.: 257 534 130,
      606 688 982

email: info@airtickets.cz

LESSER 

Požehnané Vánoce 
přeje všem čtenářům 

malostranská cestovní agentura

www.airtickets.cz

Přijďte naplánovat 
svoji cestu do zahraničí
osobně v pohodlí naší 
kanceláře, nebo nás 
kdykoliv kontaktujte.

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz
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Již 7 let pomáháme 
a podporujeme rozvoj 

místní občanské společnosti

VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO NOVIN 
VYROBÍME ZDARMA 

Pro více podrobností 
volejte Monice, 
tel.: 777 556 578
nebo napište na e-mail: 
redakce@novomestskenoviny.eu

VYROBÍME ZDARMA VYROBÍME ZDARMA 

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

NEJMLADŠÍ redaktorka Anič-
ka se převlékla za čerta a straši-
la děti na Kampě při rozsvěcení 
vánočního stromu. „Byl to dobrý 
pocit,“ svěřila se pak.

REDAKTORKA 
ANIČKA V PŘEVLEKU 
ZA ČERTA NA KAMPĚ
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&Vítěz PoraženýVítěz PoraženýVítěz Poražený

VÁNOČNÍ 
STROM 

NA STARO-
MĚSTSKÉM 
NÁMĚSTÍ
A přece svítí! 

Rozsvítili ho až 
napotřetí (zmrzl 

notebook).

KAMEROVÝ 
SYSTÉM

Je otázkou, na 
co má centrum 

Prahy kamerový 
systém, když 
turisté lámou 
sochám ruce 

a mlátí číšníky.

NA RADNICI PRAHY 1 nezůstal po volbách 
kámen na kameni. Výzva Novoměstských 
novin tak padla na úrodnou půdu. 

PAVEL 
ČIŽINSKÝ
Starosta
(Praha 1 

sobě)
Sociální 

věci, zdra-
votnictví, 

legislativa, 
chod 

úřadu, ko-
minikace 
radnice

PETR 
HEJMA

1. místo- 
starosta
(My, co 

tady 
žijeme)
Územní 
rozvoj, 
obchod 

a služby, 
cestovní 

ruch

PAVEL 
NAZARSKÝ

Místo- 
starosta
(Česká 
pirátská 
strana)
Školství, 
otevřená 
radnice 

a všelijaká 
partici-
pace 

DAVID 
BODEČEK

Radní
(Česká 
pirátská 
strana)

Majetek a 
bytová po-
litika, která 
je jedním 
z nejpal-
čivějších 
problémů

VLADAN
BROŽ
Radní 

(Praha 1 
sobě)

Finance, 
investice, 
veřejné 
zakázky. 

Ostře 
sledova-
ný odbor 
radnice.

PETR 
BURGR
Radní 

(My, co 
tady 

žijeme)
Spolky,
kultura, 
sport, 

občanská 
společ-
nost, 

senioři

PETR 
KUČERA
Radní 

(Zelení)
Informační 
technolo-

gie, životní 
prostředí, 
úklid, roz-
voj hřišť, 
která jsou 
mnohdy 

zanedbaná

DAVID 
SKÁLA
Radní 
(Praha 
1 Sobě) 
Doprava, 
zahraniční 

vztahy, 
neinvestič-
ní aktivity 
na území 

památkové 
rezervace

NOVÉ VEDENÍ RADNICE P1NOVÉ VEDENÍ RADNICE PNOVÉ VEDENÍ RADNICE P1

MÁTE, CO JSTE CHTĚLI! 
VOLBY BYLY REVOLUCE

Nové zastupitelstvo radnice 
Prahy 1 si dne 19. 11. zvolilo na 
Žofíně své vedení, vzešlé z voleb. 
Starostou se stal podle očekávání 
Pavel Čižinský (Praha 1 sobě), 
štika voleb. Koalice s My, co tady
žijeme, Piráty a Zelenými má 
pohodlnou většinu. 
Bývalý starosta Oldřich Lo-
mecký se přesunul na post řa-
dového opozičního zastupitele. 
Hned po složení zastupitelského 
slibu ze Žofína zhrzeně odešel, 
tak se o složení vedení radnice 
hlasovalo bez něj. Mnohé též 
zarazilo, že na ustavující schůzi 
přišel v džínách a nepopřál no-
vému vedení hodně úspěchů. 

Později vyšlo najevo, že jeho 
přítelkyně Veronika Blažková, 
bývalá tisková mluvčí radnice, 
smazala profil Prahy 1 na face-
booku. Z řad opozice, která si 
byla jista svým volebním vítěz-
stvím, je cítit velké zklamání. 
Někteří dokonce nevyklidili včas 
kanceláře na radnici.
Noví zastupitelé (Praha 1 sobě, 
Piráti) se museli před hlasová-
ním o vedením radnice sezná-
mit s hlasovacím zařízením. 
Jediný, komu se zadrhlo, byl bu-
doucí starosta Pavel Čižinský. 
Dojem však záhy napravil, když 
novinářům postávajícím pod 
okny sálu sehnal prázdné židle.

Pavel Čižinský nakonec získal 
starostenský post zcela hladce: 
22 hlasy z 23 přítomných. Plný 
počet, tedy 23 z 23 hlasů získali 
jen radní za hnutí My, co tady 
žijeme - 1. místostarosta Petr 
Hejma a radní pro spolky a kul-
turu Petr Burgr.
Starostu přišel podpořit jeho 
mladší bratr Jan Čižinský, 
ač zjevně neví, kam dřív skočit 
a funkcí má jak slepic v kurníku -
- je starostou Prahy 7, poslan-
cem, vedoucím hnutí a ještě 
zastupitelem na magistrátu za 
Praha sobě. Oba bratři slíbili 
pro Prahu 1 změny. 

Víte, že...
Praha 1 je nejbohatší 

městskou částí, rozpočet 
má kolem miliardy ročně.



VÁLKA S TURISTY O VÁNOČNÍ 
STROM KAMPANULY

Lapálie na Betlémském náměstí s dobrým koncem
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Vánoční stromek 
pokácený opilými turisty

Stromek 
číslo 2

Spolek KampaNula 
s prskavkami u stromku

Staré Město - To byla 
mela! Spolek KampaNu-
la postavil na Betlém-
ském náměstí vánoční 
stromek, ale než se u něj 
stačili občané sejít, dva 
nezvedení mladí turisté 
ho povalili.
Brzy se je však podařilo 
dopadnout a spolek Kam-
paNula postavil stromek 
znovu a o kousek vedle 
ještě jeden.
U nich se také uskutečni-
lo letošní první adventní 
zpívání, které probíhá 
i na dalších místech Pra-
hy 1. „Jsme moc rádi, že 
se lidé ze sousedství schá-
zejí, aby se navzájem 
poznávali a aby trávili 
společné chvíle, v tomto 
případě advent, čas oče-
kávání příchodu Vánoc,“ 
ocenili Petr Hejma a Petr 
Burgr ze spolku Kampa-
Nula, v prvním případě 
nový místostarosta a ve 
druhém nový radní Pra-
hy 1. Program byl „vy-
šperkovaný“ divadlem 
Koník a jeho představe-
ním „Na Vánoce dlouhé 
noce“ s živou hudbou 
a loutkami z ovčího rou-
na, dále šikovnými muzi-
kanty ze ZUŠ U půjčovny 
a z Kytarové školy Petra 
Kadlčka a na závěr pak 
populárním Podřipským 
žesťovým kvintetem.
Tak hezké svátky!

Lapálie na Betlémském náměstí s dobrým koncemLapálie na Betlémském náměstí s dobrým koncemLapálie na Betlémském náměstí s dobrým koncemLapálie na Betlémském náměstí s dobrým koncem

Znovu vztyčený 
stromek
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)V sezoně volebních kortešů (2/2)

„Počkáát! Dříve než se utopíte, splňte svou 
občanskou povinnost a odevzdejte hlas!“

„Nejen vy, ale všechny svobodné dívky se 
provdají, když dáte hlas straně...!“

„Hrome, jen aby tato toaleta nebyla úkrytem 
pro volební korteš!“  

Pokračování příště

inzerce
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Příběh pana Hofmana: Jak jeho prapředka pozval před 
700 lety Karel IV. do Prahy, aby tady vyráběl zvony

Prapraprapředek Bohuslava Hofmana (75) byl vynika-
jící zvonař a přišel do Prahy na pozvání Karla IV., když 
zakládal Nové Město pražské. Přečtěte si vyprávění 
člověka, který miluje historii, mystiku a svěřil nám pří-
běh svého rodu spojený s magickou Prahou. 

Velmi dlouho spolu-
pracujete s těmito no-
vinami a až po letech 
jsem se dozvěděla, 
navíc ne od Vás, že 
Váš rod přijel do Pra-
hy z Norimberka na 
pozvání Karla IV. Je 
to pravda?
„Náš rod přišel opravdu 
s Karlem IV. do Prahy 
v době, kdy se zakláda-
lo Nové Město pražské. 
A ke stavbě kostelů po-
třeboval Karel IV. samo-
zřejmě výborné zvonaře, 
což můj prapraprapředek 
byl. Přišel tenkrát s celou 
rodinou.“ 

Je to pro Vás zavazují-
cí informace? 
„Nevím, jestli zavazující, 
nicméně Novému Městu 
jsem věrný celý život… 
Narodil jsem se v roce 
1944 a jsem vlastně váleč-
ný invalida. Když byl ná-
let amerických letadel na 
Prahu, to byl ten nálet, jak 
se říká, že si Prahu spletli 
s Drážďany, ale není to 
pravda, jsem byl zraněn. 
Maminka se mnou a se 
starším bratrem nesta-
čila doběhnout do krytu 
a mně kousek čehosi po 
výbuchu bomby rozřízl 
krk. Celý život jsem měl 
díky tomu poškozené hla-
sivky. Až v šedesáti letech 
se mi to zázračně usadilo, 
lékař mi říkal, že se to tak 
někdy stane...“ 

A kde jste všude na 
Novém Městě bydlel?
„Na Karlově náměstí 34. 
Tam jsme žili od roku 
1948 do 1954, v domě, 
kde  před tím bydlel i Ka-
rel Hynek Mácha.“ 

Jak jste se zrovna na  

Karlovo náměstí do-
stali?
„Tatínek byl zlatníkem. 
Víte, problém nastal v ro-
ce 1948, kdy komunisté ná-
silně převzali moc, a zlat-
níkům nastaly zlé časy. 
Zlatníci byli pronásledo-
váni, protože si komunis-
té mysleli, že mají zlato... 
Tatínek nakonec přešel 
na jinou profesi, stal se 
domovníkem právě na 
Karlově náměstí 34. Zlat-
ničině se věnoval už jen 
tajně a pro kamarády.“ 

A kam jste se stěhova-
li potom?
„Pak táta dělal školníka 
u Československé obchodní 
akademie Edvarda Bene-
še, která sídlila v Resslově 
ulici 8, tam jsme bydleli 
čtyři roky. Jako syn škol-
níka jsem se dostal do 
knihovny k fi lozofi ckým 
knihám… Jednou jsem 
přišel domů a viděl jsem, 
jak vyhazují nepohodl-
né knihy režimu vidlemi 
na náklaďák… A od roku 
1957 bydlím ve Smeč-
kách.“

Máte nějaké souro-
zence? Nikdo z nich 
není zvonařem?
„Dva bratry, ten mladší 
pracoval jako elektroin-
ženýr. Starší bratr Jirka je 
oběť režimu. Ve 13 letech 
perfektně mluvil anglicky, 
překládal, byl stejně jako 
já skaut, přemýšlivý... 
Naše učitelka ze školy 
měla manžela estébáka... 
Jednou Jirku sebrali na 
ulici, ano, v těch 13 letech, 
odvezli ho do nějakého 
konspiračního bytu, tam 
ho zmlátili a říkali mu, 
že jestli se bude plést do 
politiky, že ho i celou jeho 
rodinu zabijí! Jirka ten-
krát přišel domů strašně 

zmlácený, říkal, že mu to 
udělali nějací kluci... Asi 
za tři neděle se mi svěřil... 
Od té doby, bylo mi ten-
krát 11 let, mám v sobě 
zakódovaný strach. Doma 
jsme to neřekli. A s Jirkou 
to pak šlo z kopce...“ 

Co se s ním stalo?
„Začal mít deprese… Poz-
ději ho hospitalizovali do 
Bohnic, kam přišel ještě 
jako normální člověk, dali 
ho do pavilonu 15 nebo 
17, což byl pavilon, kde 
měli za úkol ničit politic-

ky nepohodlné pacienty... 
Po dvou měsících z něho 
udělali zombie. Víte, Jir-
ka byl typická oběť po-
litické zvůle, o které se 
neví.“ 

To muselo být pro 
Vaši rodinu těžké!
„Maminka z toho one-
mocněla, tatínek  trpěl. Já 
i mladší bratr celoživotně 
bojujeme s vnitřním stra-
chem.“ 

To se muselo projevit 
i ve Vaší profesní ka-
riéře a celkově v ce-
lém Vašem životě...
„Vystudoval jsem střed-
ní školu zemědělskou. 
Nejdřív jsem pracoval 
jako zootechnik a pak 
v tom nejhorším pod-
niku v Praze, schoval 
jsem se do spalovny ve 
Vysočanech. Pracoval 
jsem tam v letech 1962 
až 1978. Když mi bylo 24 

let, dostal jsem nabídku 
od tajemníka komunis-
tické strany, abych dělal 
ředitele spalovny, psal se 
červen 1968... Šikovně 
jsem natáhl čas, pak už 
byl srpen 1968. Přišli tam 
komunisti ze zrušené Tat-
rovky ze Smíchova, začali 
dělat machinace, tak jsem 
dal výpověď. Nechtěli mě 
pustit... Musel jsem po-
hrozit Ústavou... Pracoval 
jsem pak v pražských vo-
dárnách. Hned druhý rok 
jsem zasadil sad se 432 
stromy a keři na rozhraní 
Hradčan a Dejvic. Ve vo-
dárnách jsem zásoboval 
Malou Stranu, Hradčany 
a Pohořelec, dělal jsem 
tam vedoucího strojníka.“ 

Váže se k Vaší rodin-
né historii ještě něja-
ká zajímavost? 
„Babička mi říkala, že je 
levoboček od Lichten-
štejnů. Pradědeček a pra-
babička pocházejí z ves-
ničky u Kostelce nad Čer-
nými lesy, můj praděda 
tam pracoval jako hajný 
a byl oblíbencem Jana 
II. Dobrotivého. A pak se 
nějak stalo, že se naro-
dila babička... Nedávno 
na výstavě portrétů Lich-
tenštejnů na mě lidé vo-
lali: Podívejte, on je tady 
Lichtenštejn.“   

To je ale zajímavý pří-
běh... A co byste dělal, 
kdybyste žil v době 
Karla IV.?
„Určitě bych byl zvona-
řem.“ 

Vytkl byste něco Kar-
lovi IV.?

Nic bych mu nevytkl. Po-
kud by mu někdo něco 
vytýkal, rovnalo by se to 
znevážení jeho duchovní 
podstaty! Sbíral ostat-
ky svatých po Evropě 
i mimo, které tady máme 
zabudované. Praha je 
mystická. Jsou zde za-
kódovány tajné mystic-
ké duchovní věci, které 
v žádném jiném městě 
na světě nejsou. Málokdo 
tomu rozumí… Já osobně 
jsem žákem prvorepubli-
kových mystiků... 

Jak jste se k mystice, 
která k Novému Měs-
tu patří, vlastně do-
stal?
„S tím se člověkem naro-
dí. To je celoživotní pro-
ces... Celou Evropu jsem 
projel, co se týče mari-
ánských zjevení. Zažil 
zvláštní mystická setkání. 
Ale to ke zveřejnění není. 
Víte, já už žiji s tím, že vše 
je možné. Lidé jen nemají 
odvahu si některé skuteč-
nosti přiznat. Pohodlněj-
ší je tomu nevěřit. Víte 
o proroctví slepého mlá-
dence?“

Slyšela jsem...
„Řekl svoje proroctví Kar-
lu IV., ten to zakázal pí-
saři zapsat. To proroctví 
je v určitých kruzích zná-
mé a postupně se plnilo. 
Teď zbývá poslední část 
proroctví. Až přestanou 
zvony v Praze zvonit, tak 
skončí Praha...“

Na co se těšíte?
„Na smrt. Půjdu do ob-
lasti, která není z tohoto 
světa.“

Bydlí na Novém Městě. Má manželku Marii, se kte-
rou žije již 51 let. ● Jeho dědeček a pradědeček byli 
tesaři, což je spojené se zvony. Tatínek byl zlatník. 
● Bohuslav za svůj život třikrát unikl smrti, měl tři 
zásadní zranění, setkání se smrtí: jako dítě při ná-
letu za války, při práci ve spalovně a při nehodě na 
kole, když ho porazilo auto. ● Jeho celoživotním ko-
níčkem je historie a mystika. Je nápadně podobný 
Janovi II. Dobrotivému.

KDO JE BOHUSLAV HOFMAN

Proroctví 
slepého 

mládence se 
naplňuje...

MONIKA HÖPPNER
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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

Příběh pana Hofmana: Jak jeho prapředka pozval před 
700 lety Karel IV. do Prahy, aby tady vyráběl zvony

Bohuslav 
Hofman

Otec Augustin Hofman 
a jeho synové (zleva) Jiří, 
Vladimír a Bohuslav

Svatba Bohuslava 
a Marie v roce 1966

Josef (1873 - 1905) 
a Barbora

Křest Bohuslava 
v roce 1944

Hrob předka, 
zavražděného 
lesníka

Pan Hofman 
sedával 
modelem 

S dvojníkem 
Masaryka

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
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KampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

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

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.
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Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

● Pondělí 24. 12. 
PŮLNOČNÍ MŠE již ve 
22 h v kostele sv. Jana 
Křtitele Na prádle.
● Středa 26. 12., 14 h 
Náměstí na Kampě 
Svatoštěpánská ko-
leda. Účinkují: spolek 
Ledňák a muzikanti 
Slováckého krúžku.

POŘÁDÁ 
A SPOLUPOŘÁDÁ
● Pondělí 24. 12., 15 h
SVAŘÁK KAMPA-
NULY NA KAMPĚ 
u sochy Bruncvíka. 
Nalévá zdarma a rád 
Petr Hejma. Muzikanti 
z Kampy.
● Od ledna
TOULKY PRAŽSKOU 
PŘÍRODOU: Rozličné 
ptactvo Petřína, 
Kampy, Vojanových 
sadů a břehů Vltavy.

DOPORUČUJE
● Neděle. 23. 12., 14 h
Kampa náměstí: 
Pražské sbory s or-
chestrem a dirigentem: 
Rybova Česká mše 
vánoční.
● Pondělí 24. 12., 
14.30 h
ZPÍVÁNÍ KOLED 
S HAFstudiem pod 
Karlovým mostem 
na Kampě u bistra 
Bruncvík.

KampaNula pořádala ve 
středu 14. 11. od 15.15 h 
Učenou toulku 3x ZLA-
TOU: ŠATLAVY Hradu 
a Menšího Města. 
Sraz s pplk. Liborem 
Musilem z Pražského 
hradu, renomovaným his-
torikem a našim průvod-
cem, byl u Zlaté uličky 
před Daliborkou. Vý-
klad o vězních věže. Pak 
prohlídka šatlavy s hlado-
mornou, názorný popis 
fortifi kace Hradu a rychlý 
sestup Zámeckými scho-
dy do Tomášské ulice, 
kde další sraz od 16.16 h 
v hospodě U tří zlatých 
trojek (3+3+3). Pár zá-
jemců se připojilo k pů-

vodním devíti a proběhla 
teoretická příprava Dr. 
Kučerou, byla rozdány 
tisky nutné k toulání. Ná-
sledovala návštěva pod-
zemí na dvou místech, 
a to vedle v ulici.  Správné 
klíče byly předem zapůj-
čeny laskavostí p. Hrušky 
z OU. Děkujeme.
V 17.17 h pokračováno 
směr jih kol dvou radnic 
se šatlavami. V Malo-
stranské besedě se ty-
to najít nedařilo, avšak 
v místě radnice na Ma-
lostranském náměstí 2, 
z roku 1436 nalezeny šat-
lavy dvě + sklepy s obrazy 
a sochami nejen Reono-
vými. Pomohli i ochotní 

lidé z dávno námi oblí-
bené lokality, zvané Ma-
karská. Prošlo se ranně 
středověkou hradbou s vý-
hledy do dvora U Glau-
biců. Od hledání dalších 
Šatlav směr východ a Zla-
topražského zakončení 
v 18.18 h pro nemoc klíč-
níka upuštěno. 
Zato však odměnou byly 
zbylé dámy po přípitku 
pivem Guinessovy knihy 
rekordů potěšeny návště-
vou Ateliéru Pavla & Olga 
hned vedle. Tajné prosto-
ry a další za nimi skryté 
si ovšem zaslouží by byly 
objeveny znovu. Toulka 
tedy tudy bude...  

HOJ ZAS! -Kuč-

UČENÁ TOULKA: Šatlavy Hradu a Menšího 
Města s pplk. Musilem. Vězni věže.

Romantické zákoutí 
s pohnutou minulostí

Účastníci Toulky Pplk. Musil

Zlatá ulička

Pod pivem 
rekordů 
na Tržišti

TOULKY PRAŽSKOU 
PŘÍRODOU: Rozličné 
ptactvo Petřína, 
Kampy, Vojanových 
sadů a břehů Vltavy.

DOPORUČUJE
Neděle. 23. 12., 14 h

Kampa náměstí: 
Pražské sbory s or-
chestrem a dirigentem: 
Rybova Česká mše 
chestrem a dirigentem: 
Rybova Česká mše 
chestrem a dirigentem: 

Pondělí 24. 12., 

ZPÍVÁNÍ KOLED 
S HAFstudiem pod 
Karlovým mostem 
na Kampě u bistra 

Účastníci ToulkyÚčastníci Toulky

Zlatá uličkaZlatá ulička
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Číslo 11 vyšlo 
v listopadu 2018

www.
novomestskenoviny.eu

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

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

TAJEMSTVÍ ADVENTNÍHO VĚNCE
Petr Burgr, 
jeho glosa

Že
rto

vn
á 

ko
lá

ž:
 O

nd
ře

j H
öp

pn
er

Jako každý rok prochá-
zíme v těchto dnech ob-
dobím, které nazýváme 
advent. Název je odvozen 
od výrazu adventus, což 
latinky znamená pří-
chod.
Nutno říci, že kdyby ne-
bylo německého pastora 
Johanna Wichernema, 
který v první polovině 19. 
století vyrobil první ad-
vetní věnec, to aby jeho 
negramotní svěřenci 
podle počtu zapálených 

svíček poznali, kolik času 
zbývá do příchodu Vánoc,
tak ani nezaznamenáme 
smysl předvánočního ob-
dobí. 
Ještěže si po jeho vzoru 
zelený věnec se čtyřmi 
svíčkami dáme alespoň 
na stůl. My jsme si totiž 
výraz adventus nechali 
ve skutečnosti nahradit 
výrazem turbatio, což 
v latině znamená zmatek. 
Skutečně, místo vnitřní-
ho zklidnění, posezení 
s přáteli a vnímání, jak 
i příroda usíná do po-
svátného klidu, my cha-
oticky běháme po jevišti 
obchodních ploch jako 

loutky vedené marke-
tingem prodejců, co má 
jediný cíl, vytáhnout 
z našich kapes co nej-
více peněz. Sice se to 
snaží zachránit vánoční 
výzdobou a koledami, 
které z reproduktorů 
obchodních řetězců 
slyšíme už od poloviny 
listopadu, ale stále je to 
turbatio a ne adventus. 
Naštěstí každý z nás má 
volbu sám se rozhod-
nout, zda předvánoční 
čas stráví, jako v čase 
adventu, anebo jako 
v čase turbatio.
Ještě pro zajímavost. 
První věnec pastora 

Wichnernema byl z kola 
od vozu a bylo na něm 
19 různě barevných sví-
ček.

Vážená redakce,
prosím vás, mohl byste 
někdo pomoci, bydlím již 
42 let na Starém Městě 
v Dlouhé ulici, dnes tu 
zas krom dalších zdrojů 
hluku stále dokola jezdí 
nějaký vůz nebo vozy, 
již několik hodin a velmi 

nahlas pronikavě pouští 
takové ty bum bum, tuc-
-tuc basové zvuky, náš 
byt je tím celý prosycený, 
celé hodiny to tu drnčí 
a duní. Já mám invalid-
ní důchod na psychiku, 
máma se nedávno vrátila 
z nemocnice a dnes jí tam 

zase něco dělali, mohl by 
někdo neříkat, že ty zvu-
ky musí v našem bytě být, 
protože bydlíme v centru 
města, ale nějak pomoci. 
Já nedokážu účinně ty 
lidi z těch vozů požádat, 
aby to nedělali, už léta 
ne. Velmi to bolí - v hla-

vě, duši, mám vždy po 
několika hodinách toho 
tuc-tuc silný pocit tíhy 
a úzkosti na hrudi a stále 
mám pocit, že něco ne-
dobrého je na straně těch 
lidí. Myslím, že je spíš na 
nich, aby se jeli bavit ji-
nam. Štěpán Kuchta

Bydlím na Starém Městě a pořád samé tuc - tuc

NOVÝ, LEPŠÍ MARŠMELOUN
Kdo čte moje sloupky 
pravidelně, možná si 
vzpomene, jak jsem 
onehdy psala o stavbě 
sedmipatrového domu 
ve Stínadlech v Anež-
ské čtvrti. 
Tento projekt se zatím 
podařilo zastavit, ale ve 
hře je aktuálně starono-
vý návrh domu hned za 
rohem, který proslul pod 
názvem oblíbené cukro-
vinky - Maršmeloun.
Poté, co dům nebyl scho-
pen italský developer 
celých dlouhých 20 let 
postavit, nově nastoupil 
investor jiný, tentokrát 
český. A představil up-
grade Maršmelounu. 
Kritici říkají, že původ-
ní, tolik kritizovaný ná-
vrh byl aspoň originální. 
Příznivci, např. architekt 
Pleskot, „plesají“, že nový 
projekt ještě překonal 
ten původní. Fakt je, že 
šestipatrový dům je stále 

velice podobný původ-
nímu návrhu. Není se 
co divit, dělalo ho stejné 
architektonické studio, 
i když investor tvrdí, že je 
zásadně jiný. Údajně má 
evokovat „vlající prádlo 
a vodu stékající ze střeš-
ních tašek“. 
Asi nemám dost velkou 
fantazii nebo jsem zkrát-
ka staromilec - mně by se 
pořád víc v téhle kouzel-
né čtvrti líbilo skutečné 
prádlo na šňůrách a kla-
sické střechy jako za časů 
Foglara. I když se dodnes 
o místo děje slavných 
Rychlých šípů odborníci 
i laici přou, není pochyb, 

že tahle část Starého 
Města jim byla inspira-
cí. A pro mě, i když jsem 
Malostraňačka, je to stá-
le jedno z nejkrásnějších 
míst Prahy 1, kterou je 
prostě škoda necitlivě za-
stavět.
Je ostuda, že magistrát 
vůbec bitvu o výstavbu 
několikapatrového domu 
umožnil, když obecní po-
zemky pronajal. Jak to 
asi tentokrát dopadne, 
podaří se po 20 letech 
budovu postavit? Nebo 
zasáhne nově zvolená 
radnice? Tipnete si? 
Krásné vánoční svátky, 
milí čtenáři.

NovýStarý
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestské.eu, nebo tel.: 777 556 578
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KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE 
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

K

Kulturní nást ěnka    
PROSINEC - LEDEN

Dobrovol. platbu za výtisk 
Staroměstských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sn tricet
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Maryša 
v Národním láká

Pěkné představení z pera 
Mrštíků Maryša si ne-
nechte ujít v Národním 
divadle 8. a 19. 1. od 19 h. 
Inscenaci režíroval Jan 
Mikulášek, v titulní roli 
uvidíte Pavlu Bereto-
vou, Lízala hraje Vladi-
mír Javorský a Lízalku 
Taťjana Medvecká.

Staňte se 
mecenášem ND

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

4TET rozezní 
Hybernii 

Navštivte 30. 12. v 19 h 
v Divadle Hybernia kon-
cert vokálního seskupení 
4TET. Čtyři skvělí zpěvá-

Taťjana
Medvecká, 

herečka

Jiří
Korn,

zpěvák

Romaneto hraje 
v Semaforu
Cestovně pružinové Divadélko 
Romaneto - Jaroslava Nárožná 
a Roman Korda - hraje 23. 12. 
v 10 h v Divadle Semafor 
Vánoční pohádku o tom, jak pan 
Mysliveček prožil Štědrý den. 
www.divadelkoromaneto.cz

Jiří 
Vyorálek,

herec

ci David Uličník, Jiří 
Korn, Jiří Škorpík 
a Dušana Kollár potěší 
vaše uši bez jediného fa-
lešného tónu. A navíc se 
těšte na zajímavé choreo-
grafi e a odvážné kostýmy 
těchto osobitých umělců.

Na zábradlí se těší 
na diváky 

Navštivte např. 14. 1. a 25. 1. 
od 19 h představení Kore-
spondence W + V. V roli 
Wericha se objeví Jiří 
Vyorálek a Vockovce 
hraje Václav Vašák.

Vosto5 pobaví 
v Ypsilonce

Představení osobitého sou-
boru Vosto5 s názvem 
Slzy ošlehaných mužů, 
které se hraje ve Studiu Yp-
silon 17. 1. v 19.30 h. Užijte 
si loutkoherecký příběh 
lyžaře Bohumila Hanče 
a jeho přítele Václava Vrba-
ty. Režie: Ondřej Cihlář.

Divadélko Romaneto vždy dostane diváky do varu

Festival - 16. 12. - 6. 1. - ČESKÉ DO-
TEKY HUDBY - Nenechte si ujít skvělé 
interprety na uznávaném festivalu. Nače-
va, Pavlíček, Klánský, Fišarová, Savka 
Program na: www.ceskedotekyhudby.cz

Koncert - 16. 12. v 15 h a 18., 20., 21. 12. 
v 19 h - ROMANTICKÉ VÁNOCE A 
ČESKÉ KOLEDY - Klementinum, Zr-
cadlová kaple - Krásný koncert. Více info 
na: www.sinton.cz

Divadlo - Po 17. 12. v 19.30 h - POD 
KONTROLOU - DUP 39, Charvátova 
39 - 22 scének, 25 postav. Hranice mezi 
realitou a fi xními ideami mizí. Režie: Ewa 
Zembok. www.divadlox10.cz

Dětem - So 23. 12. v 10 h - Divadlo Sema-
for - DIVADÉLKO ROMANETO: JAK 
PAN MYSLIVEČEK ELEKTRICKOU 
KYTARU POD STROMEČKEM NA-
ŠEL - Pohádka s písničkami. 

Divadlo - Čt 27. 12. ve 20 h - MALÝ 
PRINC - Divadlo Viola, Národní třída 7 
- I dospělí byli dříve dětmi. Na čtení z An-
toinových dopisů a vyprávění z Malého 
prince zvou D. Kolářová a T. Pavelka. 

Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, 
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, re-
produkce Puchnerova oltáře, portréty…

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

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

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

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

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
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Koutek pro chytré hlavy

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Plastiku hokejisty v plné 
jízdě s pukem najdeme na Novém 
Městě na domě v Pštrossově 24.
Správně: Jan Kotleba, Jana Tichá

Božena Němcová: Babička (42)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Dřevěná škatulka, v ní pět 
šňůrek granátů, na nich 
pak zavěšený stříbrný pe-
níz, s podobiznou Josefa 
císaře a Marie Terezie. 
Když tu škatulku otevřela, 
a ona to vždy udělala, kdy 

jí děti žádaly, říkávala: 
„Vidíte, milé děti, ty gra-
náty dal mi nebožtík váš 
dědeček k svatbě a ten 
dolar dostala jsem od Jo-
sefa císaře vlastnoručně. 
To byl hodný pán, Pán-
bůh mu dej věčnou slávu! 
No, až jednou umru, bude 
to vaše," doložila...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Vida! Nebožtík dědeček

Pokračování příště

inzerce

Místní ženy

Otázka: Víte, jak se jmenu-
je tato zvonice na Novém 
Městě? Nápověda: Na zvony 
tu zvonil básník Karle Hynek 
Mácha. 

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Divadelní a fi lmová herečka
Sylva Langová

Sylva Langová (1921 
- 2010) od útlého věku 
hrála v řadě fi lmů. Od 
Hašlerova Krále ulice 
(1935), přes Dívku v mod-
rém (1939), až po Parohy 
s Oldřichem Novým (1947).
Po svatbě s Angličanem 

Williamsem emigrovala 
do Velké Británie, kde hrá-
la také ve fi lmu a divadle. 
Říkali jí východoevropská 
Marylin Monroe. Zemřela 
v Londýně, předtím na-
vštívila Prahu, nejkrásněj-
ší město na světě.

Marylin 
Monroe, 
kolegyně

Oldřich 
Nový, 

kamarád
Říkali o ní, že je
Marylin z Čech

E. F. 
Burian, 

principál

Navštivte novou KAFÉRNU v Nerudovce
Dobrých kaváren není nikdy dost, tedy obzvlášť v centru Prahy. „Chtěl bych, aby naše 
kavárna byla pro Malostraňáky místo, kam se rádi vracejí,“ řekl Malostranským 
novinám kavárník Radek Obermayer, který si nedávno v Nerudově 32 otevřel pěknou 
kavárnu s názvem KAFÉRNA.

Proč jste se rozhodl 
otevřít kavárnu na 
Malé Straně zrovna 
v Nerudovce? 
Hledal jsem v této části 
Prahy hezké místo pro 
vybudování příjemné 
kavárny, která bude 
cílit hlavně na místní 
zákazníky spíše než na 
turisty a kde bychom 
do budoucna mohli vy-
budovat i vlastní pra-

žírnu. Dílem osudu je to Nerudova ulice, 
ale tam nám to dává snad ještě větší smysl.
Co pěkného byste nám o Vaší kavár-
ně prozradil? 
Naše KAFÉRNA by vás měla příjemně pře-
kvapit a potěšit cenou, kvalitou našich pro-
duktů, příjemným servisem a pohodovou 
atmosférou.
Má dům v Nerudově 32, kde se 
KAFÉRNA nachází, nějaký zajímavý 
příběh?  

Jsem rád, že historie domu je úzce spjatá 
s několika generacemi lékárníků a jejich 
potomků, kteří dům dodnes vlastní. Pro 
současného majitele, potomka těchto mis-
trů, je tento přes 300 let starý dům napros-
to ryzí a srdcovou záležitostí.
Jak jste se Vy sám dostal ke kavárnic-
tví?
Oklikou… Kavárnictví mě uchvátilo v Aus-
trálii. Tam jsem totiž čtyři roky žil. Měl 
jsem to štěstí pracovat v jedné z nejlepších 
kaváren v Sydney, kde jsem se v podstatě 
všemu z oboru naučil. 
Prozradíte nám, co dělá kavárnu vý-
jimečnou? 
Dobrá kavárna neustrne na místě a dlouho-
době dokáže mít spokojené zákazníky, kteří 
se pak rádi vracejí. 
A jak to zařídit, aby se k Vám lidé vra-
celi?
Pouze poctivým přístupem a velkým nasa-
zením. 
Na co byste Malostraňáky do Vaší ka-
várny pozval? 

Rozhodně na skvěle 
připravenou výběro-
vou kávu, některou 
z našich dobrot a pří-
jemný servis. V klidné 
atmosféře vnitroblo-
ku si mohou odpoči-
nout od často přecpa-
né Nerudovky nebo 
prostě jen od nároč-
ného dne. Nárazově 
také pořádáme růz-
né kulturní a gastro 
akce, které mají být přesahem a zpestřením 
nad běžný rámec pro nás i naše zákazníky. 
V prosinci začíná v Praze přituhovat, 
čím se u Vás v kavárně zaručeně za-
hřejeme? 
Během prosince a zimních měsíců určitě 
potěší Baileys Latte nebo naše Masala, tedy 
černý čaj s kořením a mlékem. Obojí Vás 
krásně prohřeje. Však přijďte ochutnat, tě-
šíme se na vás!

Kavárník
Radek Obermayer

KAFÉRNA
Otevřeno denně 10 - 17 h
Přátelská obsluha, výběrová káva, sandviče, polévky, 
dorty, předzahrádka ve vnitrobloku, wi-fi 
Adresa: Nerudova 32, Praha 1

Telefon: 777 22 40 70
E-mail: radek@kaferna.cz
FB: www.fb.com/kafernapraha
Instagram: @kaferna

www.kaferna.cz

Bývalý grafi k a designer, 
dnes kavárník s deseti-
letou praxí. Celoživot-
ní nadšenec do sportu 
a budoucí novopečený 
tatínek.

Radek Obermayer



Mazlíčci 
Nového Města

Modré okénko
získává...
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Příští číslo vyjde
v roce 2019

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též 

v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

inzerce

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu
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Pepinka Jeřábková (9 let)
Žákyně, sportovkyně

„Chci být chytřejší 
a vědět víc o svém 

rodném městě.“

Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

Tip: Čtenáři NN

Posílejte: redakce@
novomestskenoviny.eu

VÁNOČNÍ VEČÍREK: „Vidíte, stačilo tam posadit slečnu Jiřinku z účtárny 
a hned najdenou všichni hledí zbožně k nebi!"

Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní kavárna, 
Národní 11. Café Kolíbka, Řeznická 10. Kavárna Velryba, 
Opatovická 24. U Pravdů, Žitná 15. Bar No. 7, Na Struze 7. 
Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 
20. Café NONA, Nová scéna Národního divadla, Národní 
4. Hvězdný bar, Jungmannova 7. Restaurace Ferdi-
nanda, Opletalova 24. Friends Coff ee House, Palackého 
7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Rotax, Revoluční 22. 
Antik Prague Art - Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, 
Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle.  Café Therapy, Školská 
30. Včelařská prodejna, Včelpo, Křemencova 177/8. EUC 
Klinika Praha Můstek, 28. října 5, Praha 1. Restaurace 
Trilobit, Palackého 15. HaFstudio, Ostrovní 16. Antikva-
riát Aurora, Spálená 53. Poliklinika Národní, Národní 9, 
III. patro. Perníčkův sen, Haštalská 21. Vinotéka Bacco, 
Bělehradská 28. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. 
Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržistě 11. Hostinec 
U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Camel Active, Na Perštýně 
17. Café AdAstra, Podskalská 8. Prague Old School Bar-
bershop, Pánské holičství v pasáži U Nováků, Vodičkova 28.

odběrních míst

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

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

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem 
Novoměstských novin je podmíněno příspěvkem 

1000 Kč na provoz novin, nebo inzerátem.

27

z Petrského náměstí 
majitele Yardy.

SLEČNA BETY

ČÍŠNÍK MIREK
zmlácený turisty

Napomenul 
turisty, zmlátili 
ho (přesila), teď 
musel na další 
operaci.


