
Novoměstské 
servírky

SLEČNA  OLINKA
z restaurace U Balbínů 

(Jungmannova 22) podává 
Masírované vepřové koleno 

1000 g za 299 Kč.
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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. 9 / roč. I II
15. září 2016

NOVOMESTSKE
NOVINY
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GENIÁLNÍ BÁSNÍK JIŘÍ ORTEN (†22)

Čtěte na stranách 2 - 3

VÁLKA 
O SEGWAYE: 
KDO TO CELÉ 

ZPACKAL?

ZABILA HO 
SANITKA
V DEN NAROZENIN...

Jiří Orten zemřel 
1. září 1941 na následky 
srážky na Rašínově nábřeží 

Německá 
sanitka

STR. 6 - 7

Výročí 
75 let

Tajemství neznámého 
úředníka

BĚH PRO KUBU
str. 

3
NÁRODNÍ KAVÁRNA

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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Anketa Novoměstských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Zatím ne, 
protože mě až 
do školy vodí 

maminka, takže 
to ani nejde.“ 

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Na základce 
na Občanskou 
plovárnu a na 
konzervatoři 
na lodičky.“

„Přestane - li 
člověk chodit za 

školu, možná 
ztratí kus sebe.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Ano, někdy 
jsem za ni 
i běhala!“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Nechodil. Byl 
jsem tak naivní, 

že jsem si myslel, 
že mi škola 

k něčemu bude.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: Nevím, 
kde jsem trávil 

víc času, ve ško-
le, či v plenéru 

Bohunic.“ 

Chodili jste někdy 
za školu?

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

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

Válka o segwaye: Magistrát se handrkuje 
s radnicí Prahy 1, kdo to celé zpackal
Nové Město - Čtenáři 
Novoměstských novin se
na redakci obracejí s otáz-
kou, jak je možné, že stá-
le potkávají v ulicích 
vozítka segway. Ta to-
tiž měla být již od konce  
srpna zakázána, ale jezdí 
vesele dál.
Odpověď NN: 
Náměstek magistrá-
tu Petr Dolínek tvrdí, 
že zahájení zákazu boj-
kotuje radnice Prahy 1: 
„Vedení radnice Prahy 1 

nespolupracuje. Žáda-
li jsme o dočasné do-
pravní značení, které by 
umožnilo zákaz provozu
segwayí alespoň v nejpo-
stiženějších lokalitách.“ 
Radní Prahy 1 pro do-
pravu a informatiku 
Richard Bureš to vidí 
jinak: „Dočasné doprav-
ní značení navržené ma-
gistrátem by nedostalo 
segwaye z ulic Prahy 1. 
Zakázat problémově vy-
mahatelnými dočasnými 

Nové zprávy ze Nového Města

Národní - Památník 
událostí na Národní 
třídě 17. listopadu 1989 
bude přemístěn z pod-
loubí Kaňkova paláce 
na jiné místo. Majitel 
objektu (Česká advo-
kátní komora) se rozho-
dl průchod uzavřít, pro-
tože prý kvůli svíčkám 
hrozil požár.

Listopad 89 
se přemístí 

jinam

„VADÍ VÁM VÍC SEGWAYE, NEBO CYKLISTÉ?“

SEGWAYE: 40%, CYKLISTÉ 60 %

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH:

Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v období 
od 15. 8. do 31. 8. 2016, m. j. 
na odběrních místech No-
voměstských novin. Dota-
zováno bylo 30 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

Karel Gott je 
zpátky, zpíval 

v Lucerně

Vodičkova - Zpěvák 
Karel Gott, který překo-
nal rakovinu,  zazpíval 
v Lucerně na koncertu 
Hany Zagorové.

Národní 
muzeum: 
Stížnost

Nové Město - Vítězem 
architektonické soutěže 

„Pan učitel říkal, že 
jsem génius.“ „Nic si 
z toho nedělej, mně se 
taky ve škole smáli.“ 

Krátký vtip

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Číslo měsíce

40
Více než 40 
tisíc korun stojí 
vypůjčené sako 
starosty (viz str. 4)

18 °C
ZÁŘÍ

Co září napoví, 
říjen poplete.

Počasí 

Novoměstská 
kuchařka
Recept poslala 

Marcela Kalašová

Posílejte nám své recepty 
na adresu: redakce@

novomestskenoviny.eu

   Krátký Vtip

Bylinky při 
nespavosti

Jednou z nejcennějších bylin 
pro podporu usínání a pro-
hloubení spánku je kozlík 
lékařský, také nazývaný bal-
drián nebo valeriánek. Ten 
se dá užívat ve formě kapek 
prodávaných pod názvem 
baldriánové kapky nebo jako 
čaj. Jedna lžička sušené-
ho kořene kozlíku se zaleje 
250 ml vroucí vody a nechá 
se 15 minut louhovat v při-
krytém hrnečku. Čaj se pije 
hodinu před spaním. 

Kozlík lékařský

na expozice Národního 
muzea se stalo Sdruže-
ní SGL projekt. Druhý 
v pořadí, architekt Petr 
Janda, podal stížnost. 
Cena ze 1. místo je 
pěknch 615 tisíc Kč.

Muzeum: Opravy 
v plném proudu

www.unetickypivovar.cz

BĚH O ÚNĚTICKOU 10°
14. ROČNÍK 

PŘESPOLNÍHO BĚHU

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

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

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

• Srdečně Vás zveme na tradiční přespolní běh 
v délce 7 km z Únětic Tichým údolím do Roztok 
a zpět pro pokročilé i začátečníky a děti. 

• Sraz v pivovaru v Úněticích. Prezentace od 9 h. 
• Start dětských závodů na 60 až 200 m v 10 h.
• Hlavní závod na 7 km odstartuje v 11.30 h.
• Těšte se na pěkný zážitek, skvělou atmosféru 

a ceny pro vítěze jednotlivých kategorií.
Pořadatelem akce je Spolek pro obnovu únětické kultury.

Více informací na www.behej.com

Kdy: Sobota 8. října 
Kde: Start Únětický pivovar, Únětice
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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

Dívka ze str. 3

Malý oznamovatel

Válka o segwaye: Magistrát se handrkuje 
s radnicí Prahy 1, kdo to celé zpackal
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Segwaye 
na Smětanově

 nábřeží
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Zda - Li, první místní 
Vietnamka, vítězí v prestižní 

soutěži „O nejlepší vrtuli 
a všechno, co k ní patří“.

SOUBOJ O NEJLEPŠÍ VRTULI

značkami provoz jen na 
Staroměstském náměstí 
by byl výsměch obča-
nům.“

Radní Bureš  spatřuje 
příčinu současného stavu 
v pochybení magistrát-
ních úředníků, kteří prý 
nezahájili příslušný pro-
ces ihned po přijetí na-
řízení. Opatření obecné 
povahy, výroba a instalace 
stálého dopravního znače-
ní bude trvat několik týd-
nů. Podle optimistických 
odhadů tak může být naří-
zení plně vymahatelné až 
v listopadu.

Magistrát: Házejí 
nám klacky pod 

nohy!
Radnice: Můžou si 

za to sami!

Speciál 
pro dlažbu

Helma proti 
vyhláškám

Adresa: 

Národní kavárna, 
Národní 11, 
Praha 1, 110 00

Otevřeno: 

po až pá 8 - 22 h 
so a ne 9 - 22 h

Národní kavárna běží pro Kubu
Pojďte se proběhnout s týmem Národní 

kavárny a přispějte na dobrou věc! Přijďte 
9. 10. v 10 hodin do Národní kavárny a zaběh-
něte si s námi ko-
chacím tempem 
6 km po nábřeží. 
Připojte se k nám 
a dobrovolným 
příspěvkem při-
spějte nemocné-
mu Kubovi na 
nějaký pěkný zá-
žitek!

www.narodnikavarna.cz

Co myslíte? Stojí za to udělat pár kroků 
pro Kubův radostný úsměv?

Zde je Kubův příběh psaný jeho maminkou...
Když se nám před 17 lety narodil syn Jakub, tak dia-
gnóza dětská mozková obrna, těžká spastická kvadru-
paréza a mikrocefalie byla ta nejhorší slova, co jsem si 
kdy dokázala představit. Kubův mozek je tak závažně 
poškozený, že dnes v 17 letech pouze leží, nemluví, nic-
méně věřím, že díky poctivému cvičení Vojtovy metody 
nemá více jak 9 let epileptické záchvaty… Každopádně 
je náš Kubíček nezdolný optimista a jeho úsměv mi dává 
obrovskou sílu bojovat i za něj, protože ho život ohrom-
ně baví.

Čeká Vás také překvapení.

Česko - anglická 
rodinná školka 
v centru Prahy 
od roku 2003

Nabízíme poslední volná místa 
pro Vaše děti v Salomon Family

♥ Přijímáme děti od tří let
♥ Malé kolektivy (max. 8 dětí)
♥ Angličtina s rodilou mluvčí každý den
♥ Odpolední aktivity (výtvarný, hudební, logopedický 

kroužek)
♥ Kvalitní předškolní příprava
♥ Měsíční školné při docházce 5 dní v týdnu 7500 Kč 

(po - pá 8 - 17 h)
♥ Sídlíme v krásném prostředí Františkánské zahrady, 

vstup z pasáže Světozor nebo z Jungmannova nám.

www.salomonfamily.cz ● Najdete nás na facebooku
Pro více informací volejte: 733 376 232

•30 středisek v Praze - ve vaší 
  ZŠ, nebo v její blízkosti 
•profi  trenéři
•tradice od roku 1993

TENIS 

Nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLEVA 20 % 
nebo RAKETA HEAD ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz

Rozmluvíme 
Vás anglicky!

6 dní a více jak 70 hodin 
s rodilým mluvčím 
Intenzivnější a přínosnější 
než jazykové pobyty 
v zahraničí
100% individuální přístup
Vhodné pro všechny 
úrovně angličtiny
Říjnový a listopadový 
termín v prodeji
Tel.: 730 525 130

www.englishstay.cz

www.skoladesign.cz

Soukromá střední umělecká 
škola designu, s.r.o
Laudova 10/1024, Praha 6 - Řepy

vás zve na přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 do oborů:
●Užitá malba
● Grafi cký design
● Modelářství a návrhářství oděvů

Termín zkoušek lze 
individuálně domluvit.
Studium zakončené 
maturitní zkouškou.Pro více informací volejte: 

603 717 684, 774 060 581, 602 203 911

Pro solventní klienty hledám rodinné domy, rekreační 
objekty, bytové domy, byty v osobním, podílovém nebo 
družstevním vlastnictví, stavební pozemky, polnosti, 
lesy a komerční pozemky.

Zájem je o přímý odkup i o pronájem.

Nabídněte!

Tel./sms: 733 653 334
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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

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Firma Federer & Piesen (vlevo) vyráběla šněrovačky.

Na Příkopech (vchod do pasáže Černá růže)
1897 Dnes
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Viola 
Jepchumba

(běžkyně,Keňa)
Nejenže na Birell 
Gand Prix Praha 

útočila na 
světový rekord 
na 10 km, ale 
ještě je fajn.

&Vítěz Poražený

Petr 
Dolínek

(radní magistrátu 
pro dopravu)

Pro dobrotu na 
žebrotu. Tak 

dlouho bojoval 
o zákaz segwayů, 
až se to zadrhlo.

vy se ptáte. 
my to víme

Otázka: Bydlím na Můstku, a tak 
mě zajímá, kdy - a jestli vůbec - 
začne přestavba Václavského ná-
městí, o které jste psali. 

Jan Macháček
Otázka: Spodní část Václavské-
ho náměstí se začne přestavovat 
už příští rok. Radnice pokácí lípy 
a místo nich prý postaví platany. 
Celé se to dělá kvůli podzemním 
garážím a bude to stát nejméně 
150 milionů korun.

Pořád se mluví 
o přestavbě Vác-

lavského náměstí. 
Kdy to začne?

Širší chodníky a koule 
kvůli odlákání pozornosti
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Žofín: Reportér Novoměst-
ských novin se dne 6. září 
vypravil na Žofín, kde se 
takřka po třech měsících 
konalo první poprázdnino-
vé zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 1. Vzduch byl čirý 
a keře šuměly, šlapadla 
a loďky se nedočkavě pohu-
povaly ve vlnách.  
Před desátou se začali trousit 
první zástupci lidu a zástupci 
spřátelených médií. Parkoviště 
před palácem Žofín se utěšeně 
plnilo drahými vozy. Před schů-
zí reportér rozložil na různých 

místech  - především v bufetu 
- výtisky Novoměstských novin, 
které jsou, jak známo,  v ne-
milosti vedení radnice (klatba). 

Tato pozice (být v disentu je ra-
dost!) nás těší a inspiruje záro-
veň.
Hlavními body schůze bylo hla-
sování o privatizaci bytů. Starosta 
vyzval zastupitele, aby se přihlá-

sili ti, kteří bydlí v Praze 1, načež 
se přihlásili všichni. 
Veřejným tajemstvím přitom je, 
že nejméně třetina členů zastu-
pitelstva je sice v Praze 1 hlášena, 
ale bydlí jinde - a starosta si prý 
staví za Prahou vilu.
Pozorní čtenáři poslali do re-
dakce výtisk časopisu pro pá-
ny MenHouse, ve kterém hraje
starosta (v botách za 12 tisíc a v sa-
ku za 40) tenis v kostele s polo-
nahou černoškou a lascivní blon-
dýnou. Tento fakt nechal zastu-
pitelstvo chladným, stejně jako 
otázka, kdo to platil.

Také jste to zažili? Napište 
nám na adresu redakce@
novomestskenoviny.eu

PRAŽSKÝ 
CHODEC

To snad ne! Starosta 
v časopise pro pány 
v předraženém saku

Starosta Prahy 1 
v kostele. 
Foto převzato 
z časopisu 
MenHouse

Boty 
12 310 Kč

Sako
40 690 Kč
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MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
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ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

ZAČALA OPRAVA MASARYKOVA 
NÁDRAŽÍ, BUDE TO HUKOT

Nové Město - Je to tu. 
Začal největší projekt 
za poslední desetiletí 
v centru Prahy. Společ-
nost Penta zahájila opra-
vy Masarykova nádraží.
V první fázi bude opra-
vena dlažba, fasády, 
přemístěna trafostanice 
a vodovodní potrubí. Po-
kladny budou přesunuty 
do míst, kde jsou nyní 
toalety. Penta slibuje, že 
provoz nádraží nebude 
omezen.
Oprava nádraží zahájí vý-
stavbu v přilehlém okolí, 
kde vznikne „město ve 
městě".  Komplikace vel-

kolepých plánů však již 
nastala, když se „šprajcl" 
majitel pozemků a auto-
busového nádraží Flo-
renc fi rma ČSAD Praha. 
Penta chtěla pozemky 
odkoupit, ale k dohodě 
nedošlo, přestože prá-
vě těmito místy by měla 
vést tzv. Dospivova ulice, 
pojmenována po šéfovi 
Penta Marku Dospivovi.

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y
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Masarykovo 
nádraží  

Za plného provozu začínají opra-
vy Masarykova nádraží, což je 
začátek obřího projektu.

Nová dlažba 
v hale

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@novomestskenoviny.eu
NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 

O CENY

  Líza 
Dörnerová (7) 

namalovala 
Tančící dům, 

který má 
velmi ráda a zná 
ho z procházek. 

Obrázek 
poslala její 

maminka Adéla. 

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.

 Líza 
Dörnerová (7) Tančící dům

Víte, že...
První vlak přijel 
na Masarykovo 

nádraží v roce 1845.

Masarykovo 
nádraží

Nové obří 
budovy

Magistrála 
směr Muzeum 

(doleva)

Zlatá věž. 
Nejvýraznější 

budova

AUTORKA CHTĚLA 
I KAPLICKÉHO 

CHOBOTNICI Z LETNÉ
Architektka projektu Zaha 
Hadidová byla propagá-
torkou Kaplického Chobot-
nice na Letné. Hadidová 
zemřela nečekaně letos 
v březnu ve věku 65 let. 

Architektka
Zaha Hadidová
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
nezávislý zastu-
pitel a člen klubu 
Praha1Rodina. 
Rád odpoví na 
vaše dotazy 
a pomůže. Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@novomestskenoviny.eu

SMRT BÁSNÍKA ORTENA POD KOLY NĚMECKÉ 
SANITKY: NEBYLA TO SEBEVRAŽDA Z LÁSKY

Orten se otočil a když 
vstoupil do silnice, přiří-
tila se německá sanitka 
a srazila ho.
Dodnes se spekuluje 
o tom, že šlo o sebevraž-
du, na kterou se Orten 
údajně připravoval. Po-
dle výpovědí svědků však 
nešlo o sebevraždu.
Básníkovu smrt rámují 
dvě důležité okolnosti: 
toho dne (30. srpna 1941) 
měl narozeniny a němeč-
tí okupanti vyhlásili, že 
všichni židé v Praze musí 
nosit Davidovu hvězdu.
Orten tehdy prožíval těž-
ké období, zasažen trp-
kým rozchodem se svou 
životní láskou, herečkou 
Věrou Fingerovou. 

Jejich vztah byl pozna-
menán tím, že když v ro-
ce 1938 Věra s Ortenem 
otěhotněla, řekl jí, že je 
na dítě příliš brzy (bylo 
jim 19). Potrat Věře zaří-
dil Ortenův bratr, herec 
Ota Ornest.
Krátce poté se začal 
Věře dvořit herec Gustav 
Schorsch. Orten, Věra 
a Gustav se dobře znali. 

Vystupovali spolu napří-
klad v Topičově salónu 
na Národní třídě.
Orten rozchod těžce nesl,
ale záhy se vše začalo 
měnit k lepšímu, když se 
sblížil s herečkou Eliš-
kou Kleinovou. Ta byla 
poslední, která viděla 
Ortena při vědomí. Když 
do něj vrazila německá 
sanitka, Orten omdlel.

Sanitka zastavila, sebě-
hl se dav lidí, kterým se 
podařilo řidiče přemlu-
vit, aby těžce zraněného 
Ortena odvezl do nemoc-
nice. Řidič prý původně 
nechtěl, ale pak svolil. 
Orten zemřel v nemoc-
nici dva dny po nehodě. 
Celou dobu byl v bezvě-
domí. Podle svědků ležel 
na posteli zcela nehybný, 
jen pravá ruka se mu hý-
bala, jako by psal.
V židovské komunitě se 
objevily spekulace, že sa-
nitka srazila básníka zá-
měrně. Začalo totiž platit 
nařízení, že všichni židé 
v Praze musejí nosit Da-
vidovu hvězdu  a Orten 
ji v den nehody ještě ne-

měl. Jeho nejslavnější 
báseň Sedmá elegie (Píšu 
Vám, Karino) vyšla až po 
jeho smrti.
Herec Gustav Schorsch 
byl měsíc po Ortenově 
smrti odvezen do pra-
covního tábora a záhy do 
koncentračního tábora 
Terezín, kde vedl diva-
delní spolek, který uváděl 
i dílo Jiřího Ortena.
Gustav Schorsch prý ze-
mřel roku 1944 v Osvěti-
mi, když nacisté zapálili 
kavalec, na kterém spal.
Jiří Orten má hrob na 
Olšanech. Je po něm 
pojmenováno náměstí, 
gymnázium a festival.

Pouta

Toho dne si šel Orten koupit cigarety do trafi ka naproti
domu na Rašínově nábřeží, kde bydlel. Doprovázela ho 
jeho nová láska Eliška Kleinová. Přešel ulici, ale trafi kant 
mu řekl, že jeho cigarety nemá. Vrátil se před dům, když na 
něj trafi kant zamával, že jednu krabičku přeci jen našel...
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Jiří Orten
●  Geniální básník, 
dodnes ne zcela 
doceněný.
●  Vlastním jménem 
Jiří Ohrenstein.
●  Nebyl členem 
žádné skupiny (čás-
tečně v klubu Noc).
● Byl ovlivněn exis-
tencialismem.
●  Jeho neteří je 
herečka Ester 
Janečková

Jiří Orten

Eliška 
Kleinová

Věra 
Fingerová

Gustav 
Schorsch

Rašínovo nábřeží, 
kde se to stalo

Jiří Orten, osudově 
zamilovaný do Věry

Věra Fingerová, 
jeho životní láska

Herec, 
který svedl Věru

Ortenova poslední 
láska, svědkyně

Oheň

Občané Prahy 1 se mají 
rozhodnout, co na Ma-
lostranském náměstí, po 
zrušení parkoviště, má být. 
Na tomto místě nemají 
být trhy a stánky, ani nic, 
co přináší profi t byzny-
su, na tomto místě má být 
širé prostranství - náměstí 

s lavičkami. Padly též návr-
hy, spíše nápady, že se na 
náměstí zřídí Hyde Park, 
speaker corner. To by bylo 
spousta šílenců a nábožen-
ských fanatiků a spousta 
úchylů až běda. To by zvrá-
tilo přísloví „na každém 
šprochu, pravdy trochu“. 

A co občané – ti se zas dají 
opít rohlíkem? Jsou po ČR 
místa, spíše místečka, kde 
se podařilo sdružení obča-
nů, že byli zvoleni. 
To ve mně budí optimis-
mus. Na Praze 7, Zbraslav, 
Říčany, Plzeň, Brno - tam 
všude uspěla občanská 

sdružení. Jako vlaštovky na 
dvoře. To už svítá - po 27 
letech. Do voleb jdou velké 
strany a občanská sdruže-
ní. Jak v písni od Voskov-
ce a Wericha: „Nikdy nic 
nikdo nemá míti za defi ni-
tivní, neb nikdy nikdo neví, 
co se může státi... “

Občané, voliči a první vlaštovky
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

SMRT BÁSNÍKA ORTENA POD KOLY NĚMECKÉ 
SANITKY: NEBYLA TO SEBEVRAŽDA Z LÁSKY

Kalendárium 
Nového Města

Václav 
Nedoma
NOVINÁŘ

Štěpánka 
Haničincová

HEREČKA

ZÁŘÍ

● Václav Smetáček 
*30. 9. 1906 Brno 
†18. 2. 1986 Praha 
Hobojista, dirigent, 
hudební skladatel

● Štěpánka Haničincová 
*30. 9. 1931 Kvíčovice 
†27. 10. 1999 Praha
Dětský idol mnoha 
generací (Čertík Bertík). 

● Bohuslav Schnirch 
*10. 8. 1845 Praha 
†30. 9. 1901 Praha
Sochař. Je také autorem   
šachových fi gurek (tzv. 
klubovky, dodnes v akci).

 ● Jan Heřman 
*31. 8. 1886 Neveklov 
†30. 9. 1946 Praha
Klavírista, korepetitor 
v Národním divadle. 

●Leopold Katz 
*29. 9. 1854 Jistebnice 
†19. 1. 1927 Praha 
Advokát, mecenáš.
 
● Václav Nedoma 
*28. 9. 1836 Mnich 
†11. 3. 1917 Praha 
Novinář, vlastenec a spo-
luzakladatel listu Národní 
politika. Sběratel biblí, 
obrazů a knih. 

Leopold 
Katz

MECENÁŠ

Bohuslav 
Schnirch

SOCHAŘ

Sedmá elegie
Jiří Orten
Píši Vám, Karino, 
a nevím, zda jste živa,
zda nejste nyní tam, 
kde se už netoužívá,
zda zatím neskončil 
váš nebezpečný věk.
Jste mrtva? Poproste 
tedy svůj náhrobek,
aby se nadlehčil. 
Poproste růže, paní,
aby se zavřely. 
Poproste rozpadání,
aby vám přečetlo 
list o mém rozpadu.
Smrt mlčí před verši. 
A já v nich před Vás jdu
tak mlád, tak krutě mlád 
a ponejprve zralý,
že ve své mladosti 
podobám se již králi
zašlého království. 
Vy jste přec věděla,
co křídel chybí nám 
k rozletu anděla,
jak krví smějeme se 
a jak krví pláčem.
Nalezl jsem svůj pád. 
A chci vám říci, na čem...

Jiří Orten s herečkou Věrou, 
která prý byla jeho Karinou

Příběh pošťačky (2)

„Pěkně se upravím...“ „Tu slečnu jsem nemohla najít!“ 
„Tak už nekaboňte své pěkné líčko!“

Za hodinu: „Navěky tvůj, drahá Berto!“
KONEC
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNulaKampaNulaKampaNulaKampaNulaKampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

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.

Petr Hejma
Spoluzakladatel 

KampaNuly

Betlémská kulturní noc 20. září
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Naše akce
Nově Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky (co mají 
nápady a sami vedou Toulky) Hradem, Orlojem, Muse-
em Kampa, Náprstkovým... Týnským chrámem: Výstup 
na věž, astronom Tycho Brahe (Händl, Hejma), v září 
Toulky nebudou, na říjen se právě připravují.

POŘÁDÁME:
● Úterý 20. 9., 
17. 30 - 20 h  
IV. PROSTŘENÝ STŮL
na Betlémském náměstí. 
V rámci V. Betlémského 
Open Air Festivalu - Betlém-
ské kulturní noci. Hudba + 
nápoje a dobroty z okolních 
12 restaurací, výtěžek 
z prodeje pro zdravotně 
postižené Prahy 1. Koncert 
Scholy Specialis Familiae 
doc. Vlastimila Matouška, 
pak harmonikář Bobeš 
Rösler - Písně staropražské 
i z okolí.

● Úterý 15. 11., 18. 18 h
Učená toulka vsedě: 
Poslední banquet Karla IV. 
v Muzeu Karlova mostu 
(Post Martinské setkání)

PODPORUJEME:
● Sobota 17. 9. 
Zažít město jinak na Praze 1
● Sobota 24. 9. 
VIII. Malostranské vino-

braní - Dozvuky Horňác-
kých slavností, Kampa
● Čtvrtek 29. 9., 17 h  
Benefiční večer NADACE 
ARTEVIDE ve Vrtbovské 
zahradě P1, Karmelitská 
25. Záštitu převzal pan Jan 
Wolf - radní pro kulturu 
Magistrátu hl. m. Prahy. 
Večerem provází J. Dušek.
● Sobota 1. 10. 
Poupění HaFu - přehlíd-
ka dětských divadelních, 
tanečních a hudebních 
souborů, park Kampa
● Sobota 12. 11. 
Malostranský Balkánský 
Candrbál (SOPMSH), 
Malostranská beseda

DOPORUČUJE:
Akce Ars Metropolis
● Úterý 13.9. Pražský 
orloj. Ing. M. Klikar, Do-
meček na Kampě
● Čtvrtek 6. 10. 
Václav Havel - Fotografie 
Alana Pajera, Domeček na 
Kampě

Jan Hus zve na 
Prostřený stůl,

 Betlémské náměstí 
20. 9. od 17. 30 h

VIII. MALOSTRANSKÉ 
V I N O B R A N Í
DOZVUKY  HORŇÁCKÝCH  SLAVNOSTÍ 

v sobotu 24. září 2016
v parku na Kampě

kde od 14 h vystoupí:  
Horňácká Cimbálová Muzika Kubíci, HCM Petra Mičky, ženský sbor z Javorníku, 
dívčí sbor Kuželovské zpěvulky, taneční soubory Suchovjan a Kuželovjan, taneč-

ní skupina z Nové Lhoty, dětský soubor Lúčánek, gajdoš Pavel Popelka. 
Hosté: 

Taneční skupina Old Stars Radošov s muzikou z Veselí nad Moravou  

Moderuje: Tonda Vrba

SKLIZEŇ  MALOSTRANSKÉHO VÍNA 
KOŠTY VÍN, BURČÁKŮ A KLOBÁSEK !

Spolupořádají:
Letní poloha, kavárna Mlýnská, TURAS, 

Muzikanti z Kampy a Agentura Antonína Vrby

S pomocí Městské policie, Dobrovolných hasičů a OÚ MČ Praha 1, KampaNuly, 
Musea Kampa, Vojanových sadů, s.r.o. a  Malostranských novin. 

 V I T A J T E !!!

Přijďte, 
bude 

legrace

Prostřený Stůl
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@novomestskenoviny.eu

Novoměstské noviny 
SRPEN 2016

Posílejte básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.

Dopis
Pochvala 

farmářským 
trhům

Vážená redakce, 
dovolte mi uvést můj 
smělý postřeh ohledně 
Farmářských trhů na ná-
městí Republiky. 
Tímto místem prochá-
zím každý pracovní den 
cestou do a zase zpátky 
z kanceláře.  Často se na 
trhu zastavím na ranní 
kávu a odpoledne si do-
přeji krásně orosený ke-
límek piva při poslechu 
živé muziky, která velmi 
zpříjemňuje atmosféru 
trhu. 
Na základě článku v No-
voměstských novinách 
jsem se rozhodl zeptat na 
názor prodejců. Všichni 
do jednoho mi tvrdili, 
že nájemné je zde oproti 
jiným trhům nízké a ser-
vis, kteří prodejci mají, 
je obrovský. Výše ná-
jemného je snižováno při 
dešti, cokoliv je potřeba, 
organizátoři zajistí a vy-
řeší jakýkoliv problém, 
jenom aby prodejce byl 
spokojený.

S úctou, Petr Skrečka

Glosa

Válka o segway
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

chránit chodce před bez-
ohledností provozovatelů 
vozítek segway, vypadalo 
vše poměrně optimis-
ticky.  Poslanci upravili 
silniční zákon tak, aby 
Obce mohly omezit, nebo 
dokonce zakázat provoz 
vozítek, která skutečně 
na chodníky nepatří.  
V tom čase jeden můj 
známý říkal: „Nemysli si, 
že si ti majitelé půjčoven 

segway nezajistí alespoň 
tuto sezonu. To se mů-
žeš vsadit, že si to nějak 
zařídí.“ Nevsadil jsem se. 
A když skutečně 19. čer-
vence vedení města za-
kázalo provoz segwayí na 
celém území památkové 
rezervace, vše s platností 
od poloviny srpna, měl 
jsem pocit, že je to jako 
vždycky. Nikdy jsem nic 
nevyhrál, a když jsem ko-

nečně sázku vyhrát mohl, 
tak jsem se nevsadil.  To 
bylo ale rozčarování.
Půlka srpna pryč, dokon-
ce i půlka září také a my 
musíme na chodnících 
uskakovat jako dříve.  
Důvodem je, že nestačili 
vyrobit příslušné znač-
ky, které jsou nutné pro 
označení území, kde je 
jízda na segwayích zaká-
zána. Že je to Kocourkov? 

To by ještě bylo dobré. 
Ono je to mnohem horší. 
Na magistrátu sedí úřed-
níci, co si jsou tak jistí 
svojí židlí, že nemusí 
pracovat ve prospěch, 
ale v klidu mohou praco-
vat v neprospěch občanů 
Prahy. A naše radnice 
k tomu mlčí. 
Takže bylo štěstí, že jsem 
se nevsadil. 

NN září 2016

Když na jaře probíhala 
na všech frontách všeo-
becná diskuze o nutnosti 

www.nadace-agrofert.cz

Jan Wolf,

čtvrtek

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

257 531 839

Pohybové 
a taneční studio

Sídlíme v Tyršáku, 
Újezd 450/40, 

Praha 1 - Malá Strana
Tel.: 777 101 011

www.fascinace-praha.cz 

Pilates, 
Zumba, 

Musical Dance, 
Fitbalet, 

TRX

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

inzerce



KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Víte, proč je celkem málo fotek s Chuckem? 
Chuck vždy stiskne spoušť rychleji, než fotograf.

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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!

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@novomeStSkenoviny.eu

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 životaVLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris umí všechno, i prohrávat, když ale 
prohraje, nikdo jiný už nevyhraje.

K

Kulturní nást ěnka    
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

 Akce - So 17. 9. 14 - 22 h - ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK - Malostranském nám. 
- Sousedské setkání na parkovišti bez 
aut. Hudba R. Jíši, Bajkazyl, bazar ob-
lečení, knih, akce pro děti... Zapojte se. 

Akce - Ne 18. 9. v 10 h - GALASOVA 
CYKLOJÍZDA - Sraz Folimanka, pod 
Nuselským mostem - V rámci Evropské-
ho týdne mobility bez aut. Jede se až do 
Černošic. www.galas.borec.cz

Divadlo - Po 26. 9. v 19 h - THE TAP 
TAP: NEFŇUKA - Národní divadlo, 
Nová scéna - Dobrodružství Kristla Špá-
na. V představení jsou maximálně zapo-
jeni umělci s handicapy.

Talkshow - Út 27. 9. v 20 h - KŘESLO 
PRO HOSTA: MARTIN STRÁNSKÝ, 
FILIP KOTEK - Club Freemasonic, Týn-
ská 10 - Hosté herec Stránský a houslista 
Kotek. Moderují: M. Dolejší a L. Sinková. 

Výstava - Do 28. 9. - SKUPINOVÁ 
VÝSTAVA ZÁŘÍ - U Zlatého kohouta, 
Michalská 3 - Obrazy, kámen, keramika, 
šperky, sklo, smalt. Landová, Stiltmenn, 
Najmanová, Dlouhá… www.guzk.cz

Akce - So 1. 10. od 10 do18 h - POU-
PĚNÍ - STRÝT*TYJÁTR - Park Kam-
pa - Přehlídka divadelních, tanečních 
a hudebních dětských souborů. Hrají 
a soutěží i senioři. www.poupeni.cz

Robert 
Jíša, 

skladatel

Navštivte ve Viole na Národní 
20. září a 18. října vždy od 20 h 
představení Koncert na ostrově. 
Luděk Munzar „přivádí“ do Violy 
básníka Jaroslava Seiferta. Dále 
v pořadu účinkují Jitka Hosprová 
(viola) a Emil Viklický (klavír). Ne-
nechte si ujít!

Básník Jaroslav Seifert 
ožívá ve Viole

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

Galasovy 
cyklojízdy

Veronika 
Žilková, 
herečka

Martin
Stránský, 

herec

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Talkshow v Clubu 
Freemasonic 

Novou talkshow si pravi-
delně každé úterý můžete 
užít v Clubu Freemaso-
nic v Týnské 10. Pořad 
moderují Marcel Dolejší 
a Lucie Sinková. 20. 9. 
v 20 h hostem hereč-
ka Veronika Žilková 
a tenor Hynek Tomm. 
27. 9. v 20 h přijde he-
rec Martin Stránský 
a houslista Filip Kotek.

Senioři hrají Málem 
zločin v šantánu

Soubor seniorů Posled-
ní vlastenecká divadelní 
vás zve na Málem zločin 
v šantánu v rámci Betlém-
ské noci 20. 9 v 18 h do Lit. 
kavárny Řetězová. Násle-
duje společné zpívání.

Poupění - Strýt*tyjátr 
bude v říjnu

HaF spolek pořádá 1. říj-
na na Kampě oblíbenou 

přehlídku divadelních, 
tanečních a hudebních 
dětských souborů, vy-
stupují i senioři. Těšte se 
také na mezigenerační 
soutěže. Soutěží senioři, 
vnoučátka jim pomáhají.

Baletní závrať 
na Nové scéně

Navštivte baletní před-
stavení Vertigo na Nové 
scéně Národního divadla. 
Umělecká závrať tří sou-
časných evropských tvůr-
ců vás jistě nemine. Např. 
10. a 11. 10.

V září zažijte 
město jinak

Zapojte se 17. 9. na Malo-
stranském nám. do akce 
Zažít město jinak. 
Těšte se na sousedské 
setkání, hudbu R. Jíši, 
Bajkazyl, bazar oblečení, 
knih, akce pro děti. Pro 
více info pište: jacques.
katerina@gmail.com
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Koutek pro chytré hlavy

Božena Němcová: Babička (23.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

První dni byla radostí 
a překvapením jako omá-
mena, ale poznenáhla za-
čalo jí být nevolno, nepo-
hodlno v novém domovu, 
a kdyby těch vnoučátek 
nebylo, ona by záhy zase 

do své chaloupky se byla 
vrátila.
Paní Terezka měla sice 
některé svoje panské li-
bůstky, ale pro ty se ne-
musel nikdo na ni horšit, 
neboť byla paní velmi 
dobrá a rozšafná. Matku 
svoji milovala paní Proš-
ková velmi...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla

Fo
to

: A
rc

hi
v 

SN

Otázka: Víte, kde má na 
Novém Městě pamětní desku 
tento švihák jménem Nikola 
Tesla? Nápověda: Hledejte 
v ulici Ve Smečkách.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Tato pamětní deska se 
nachází  v Ječné ulici 516. Němco-
vá zde psala Babičku v roce 1854.
Správně: Bohuslav Hofman

Panské libůstky

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[ [

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

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 - Nusle.  
Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včel-
po, Křemencova 177/8. EUC Klinika Praha Můstek, 
28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. 
HaFstudio, Ostrovní 16. Antikvariát Aurora, Spálená 
53. Poliklinika Národní, Národní 9, III. patro. Perníč-
kův sen, Haštalská 21. Vinotéka Bacco, Bělehradská 
28. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. Vopičko-
va kafírna (U sv. Omara), Tržistě 11. Hostinec U Ro-
tundy, 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.

INZERÁT 
do těchto novin 

vám graficky 
vytvoříme

 A navíc ještě můžete podle libosti 
komandovat naši grafičku, 

jak to chcete mít (bude ráda).

ZDARMA

Volejte hned na tel. č. 
777 556 578 (Monika)

INZERÁT 
do těchto novin 

vám graficky 
vytvoříme

 A navíc ještě můžete podle libosti 
komandovat naši grafičku, 

jak to chcete mít (bude ráda).

ZDARMA

Volejte hned na tel. č. 
777 556 578 (Monika)

Slavné ženy

Operní pěvkyně, první Libuše
Betty Fibichová  

Betty (1846 - 1901) se 
v roce 1875 provdala za 
skladatele Zdeňka Fibicha 
(1850 - 1900). Byla vyni-
kající operní zpěvačkou. 
V roce 1868 debutovala 
v Prozatímním divadle. 
Do historie opery se zapsa-

la tím, že její hlas poprvé 
zazněl v Národním diva-
dle (11. 6. 1881) při pre-
miéře Smetanovy Libuše. 
Je s manželem pochována 
na Vyšehradě, v hrobce 
s pomníkem navrženým 
Josefem Fantou. 

Zdeněk 
Fibich, 
manžel

Antonín 
Dvořák, 

skladatel

Josef 
Fanta, 

architekt
Měla hluboký, 
patetický hlas...



Příští číslo vyjde
15. října

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

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
novomestskenoviny.eu

Mazlíčci
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu
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Pavel Batěk
Herec 

(Národní divadlo)
„A proč bych nečetl?!“

ASTA
Asta Jiříková (13 let), 
obyvatelka Nového 

Města, ráda snídá bo-
růvky s vločkami a třemi 
černými jeřabinami. Foto 

zaslali Milan a Radka

ŠETRNÝ PODZIM.  Ženuška: "Podívej, jaký klobouk jsem si spíchla!" 
Manžel: "A já si hned říkal, proč má kluk v kalhotech tu díru..."

Modré okénko
získává...
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Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

Tip: Fanoušci

KAREL GOTT
zpěvák

Za to, že 
se vrátil po 
těžké nemoci 
a zazpíval 
v Lucerně.


