Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

NOVOMESTSKE
NOVINY
Noviny pro Nové Město a okolí. Založeno roku 2014. Tištěno na recyklovaném papíře.

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@novomestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

SN TRICET

na tel.
číslo

Novoměstské
servírky

CHOBOTNICE EXKLUZIVNĚ ● VYSTŘIHNĚTE SI

TLESKÁME!

MR. DEEP
STATE

LOMECKÝ
starosta

ODS +
TOP 09

koláž: Archiv

KAČKA A DANIELA

z legendární restaurace
U Kalendů, Rašínovo nábřeží 58,
nabízejí lahodného
Novoříšského Janka 10°
z privátního pivovaru
Malý Janek za 32 Kč.

SKÁLA
zatčen

PPŘŘMMÍÍSST
ÍBÍBĚĚ NÍÍ
HHYY

902 11 30

www.novomestskenoviny.eu

POLICEJNÍ RAZIE
NA RADNICI P 1
KDO S KÝM,
KDE A PROČ
A HLAVNĚ:
ZA KOLIK!

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 3 / roč. IV
15. březen 2017

MACHÁČEK
radní pro majetek
VALENTA
vykuk z ODS

DVOŘÁK
exstarosta

PODROBNOSTI NA STR. 6-7

POUŤ
ZVONU
VÁCLAV
Z Hradu
do kostela
sv. Havla

Str.
str.45

inzerce

IX. KONFERENCE

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

KAMPA MALÁ STRANA
STŘED SVĚTA

Foto: Helena Šulcová

NEZ

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

Noviny, které si píší čtenáři sami
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

11 °C

BŘEZEN
Březnové slunce
má krátké ruce

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Nové zprávy z Nového Města

Nejvíce automatů na
obyvatele má Praha 1,
druhý je Mikulov
Ráj hazardu! Rekordních 46
automatů na tisíc obyvatel má
Praha 1. Na druhém místě v ČR
je Mikulov (necelých 45), třetí je
Aš (24 hracích strojů registrovaných u ministerstva financí). Vyplává to z nové studie Nadačního fondu proti korupci. Pikantní
je, že u vesla je v Praze 1 strana
TOP 09, která se tváří jako nesmlouvavý kritik hazardu.

Šéfredaktor
Novoměstských
novin

Bylo milé po čase
navštívit chrám
sv. Víta a zjistit, že
uprostřed má obří
hrobku Habsburk,
jehož matka se
jmenovala Šílená.

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@novomestskenoviny.eu
Tyto noviny vycházejí
na území Nového Města,
tedy ZDE

NOVÉ
MĚSTO

Popletli si
Karla

Národní - Při sochařské soutěži o portrét
Karla III. Schwarzenberga byla mezi předlohovými fotografiemi i jedna
s Bedřichem Schwarzenbergem. Sochař Michal
Blažek vytvořil bystu podle ní a žádá anulování
soutěže. Spolek sochařů
se zdráhá.

Muchova
epopej teď září
v Japonsku

Nové Město - Muchova
Slovanská epopej je nyní
vystavována v Japonsku,
kde budí obrovský zájem. Bude zde do 5. června. Epopej má mít vlastní budovu na Těšnově,
a to díky aktivitě radního
Jana Wolfa (Lidovci).

Anketa Novoměstských novin

Novoměstská
kuchařka

Babiččin
štrůdl

Dali jste někdy
úplatek a komu?

Divadelní
a TV herečka

Martin
Roman
Falář
Korda

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Hana
Francová

„Ještě nikdy,
ani oplatek.“

„Když jdu
k lékaři, beru
bonboniéru či
jitrnice. Říkám
tomu slušnost.”

„Přemýšlím,
ale fakt
nedala.“

Petr
Hejma

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Herec
a skvělý kuchař

„Dal. Kus buřta.
Štěněti,
aby si hrálo
s mými
dcerami.“

„Co to je?
Aha!
Tak to ne.
A ani to nikdy
neudělám!“

„Čili:
s drobným
úplatkem jsme
se potkali
všichni…“

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
novomestskenoviny.eu

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

Davy bezdomo
jsou zoufalí a
U Bulhara - Pod dálnicí
u křižovatky U Bulhara
vzniklo město ve městě.
K původně provizornímu
centru Naděje se denně
sjíždějí stovky bezdomovců. Už deset let.
Na Novoměstské noviny
se obrátilo několik desítek
místních obyvatel. Podle
posledních zpráv úřady
prodloužily centru povo-

lení na další dva roky. „Už
deset let bojujeme, ať to
skončí. Nemáme nic proti
bezdomovcům, ale tohle
se opravdu nedá vydržet," řekla NN místní obyvatelka, která si nepřála
být jmenována.
Veškerá snaha místních
obyvatel zatím vyšla vniveč. Centrum je totiž na
rozhraní dvou městských

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

MĚLO BY PO ZATČENÍ ZASTUPITELE
NÁSLEDOVAT ODVOLÁNÍ STAROSTY?

ANO: 51 %, NE 49%

Průzkum provedli členové
skautského oddílu v období od 6. 3. do 13. 3. 2017,
m. j. na odběrních místech
Staroměstských novin. Dotazováno 100 respondentů.

EC

IN
HOST

MEDIA
SKAUT
U ROT
UNDY

Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!
Teplá a studená kuchyně Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

Otevřeno pondělí až pátek 10 - 23 h, víkendy 11 - 23 h
Adresa: Karolíny Světlé 17, Staré Město, Praha 1

Kateřina
Janečková
Snímek poslala
Jana Čermáková,
Nové Město

Zpravy

Spoluzakladatel
KampaNuly

HaFstudio,
varhanice

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

Telefon:
224 227 227

omovců U Bulhara: Místní
í a prosí o pomoc. Marně
částí - 1 a 2, a tak si obě
vypečené radnice přehazují problém jako horký
brambor.
„Podařilo se nám probojovat až ke starostovi
Prahy 1. Slíbil nám hory
doly, ale skutek utek."
Místním se však podařilo
vybojovat aspoň zrušení
telefonní budky, kde si
feťáci píchali drogy, a čištění okolních ulic dvakrát
týdně.
Do centra U Bulhara chodí denně až tři stovky bezdomovců, hraniční počet
je přitom kolem třiceti.
S tím souvisí i nesnesitelný zápach, protože na
místě jsou jen dva mobilní záchody - a ani deset by
nestačilo.
Novoměstské noviny budou situaci sledovat a pokusí se pomoci. Pište na
adresu: redakce@novomestskenoviny.eu

Bouřlivý
rok
1917

ště MÍSTNÍ PŘEBORNICE
V IMITOVÁNÍ SLEPICE

Slečna Jiřina při své slavné
produkci. Krátce poté snesla.

Malý oznamovatel
NOVOMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

OKÉNKO ZDRAVÍ
Doporučuje Lucie Nestrašilová,
šéfredaktorka, Svět homeopatie.cz
Začíná sezóna jarních pylů
a s ní také první alergie. Pomůže nám homeopatie?
„Homeopatická léčba je vhodná pro
pacienty trpící právě pylovou alergií,
zvláště pak u dětí, je šetrná a účinná.
Délka léčby je individuální, vždy záleží
na konkrétním pacientovi a intenzitě
jeho obtíží, kterou by měl zhodnotit
zkušený homeopat," říká MUDr. Renata Sikytová, alergoložka, klinická imunoložka, odbornice v homeopatii.
Jaká homeopatika jsou vhodná pro pylového alergika?
„Základním lékem by měl být POUMON
HISTAMINE 15C (dávkování: 2x až 4x

Dívka ze str. 3

Situace U Bulhara
se vymkla kontrole

inzerce

Jak na alergii pomocí
homeopatik
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

denně 5 granulí), tento lék zmírňuje, až
zcela zastavuje alergickou reakci. Dále
pak homeopatické léky zaměřené na
toleranci pylových alergenů, jedná se
o POLLENS 15C při alergii na jarní pyly
(preventivní dávkování: 10 granulí 1x
týdně, měsíc před začátkem pylové sezóny, od prvních projevů alergie: 5 granulí každé ráno) a POLLENS de GRAMINÉES 15C při alergii na seno, užívá
se ve stejném dávkování. Do lékárničky
bych doporučila přidat ještě homeopatika na konkrétní projevy ALLIUM CEPA
9C (lék z cibule) na alergickou rýmu
a EUPHRASIA OFFICINALIS 9C (lék
ze světlíku lékařského) na oční obtíže,“
radí MUDr. Sikytová.
.

Homemeopatie je přírodní,
velmi účinná a přitom zcela bezpečná léčebná metoda. Cílem
a posláním homeopatické léčby
je obnovení zdraví a harmonie
organismu, nikoli jen potlačování nepříjemných stavů, aniž by
byla odstraněna jejich příčina.

www.svethomeopatie.cz

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.

Foto: Youtube

Zpravy
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

CO NOVÉHO
V REDAKCI

Zprávy

M

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

MATĚJ
BOUDA

TOMÁŠ
SVOBODA

MARTIN
BOUDA

JIŘÍ
LÍPA

Foto: Archiv MN

Detektivka

Mrštná psí
detektivka

Mír bez
postranních
úmyslů

Krátkozraký
revolucionář
REDAKCE Novoměstských novin se letos zúčastnila Malostranského masopustu v novém složení - s čerstvou redaktorkou, fenkou Denisou, která dělá korektury.

&

Vítěz Poražený

MARTIN
BOUDA
(litograf
ze slavné dílny
v Říční 11)
Statečně vybojoval proti aroganci
moci zachování
slavné dílny.

Díllna v Říčné 11
v plné sestavě

ŘÍČNÍ 11: VÝPOVĚĎ ZRUŠENA
POD TLAKEM VEŘEJNOSTI!

MČ Praha 1

AROGANCE MOCI VZALA RYCHLE ZPÁTEČKU
TABULE HANBY:

Tak tohle jim nevyšlo! Za
pokusem o výpověď legendární Litograﬁcké dílně
v Říční 11 stojí snaha starosty zlikvidovat Staroměstské, Malostranské a Novoměstské noviny. NN to
řekl zdroj z radnice.
Starosta Lomecký (TOP 09)
si prý usmyslel, že tyto noviny se tisknou právě tam.
Protože však jde o holý

MĚSTSKÁ
ČÁST
PRAHA 1
Obrovský ostuda
se zatčeným
zastupitelem
Skálou (ODS)
padá ne celou
radnici...

nesmysl, lze se domnívat,
že šlo o záminku. Ve skutečnosti je ve hře lukrativní
prostor před dílnou, kde
má stát soukromý hotel.
Po masivním odporu veřejnosti, mnoha spolků (Hollar), hrozbě demonstrací
a především aktivitě opozičních zastupitelů Petra
Hejmy (Starostové), Petra
Burgra (Lidovci) a dalších, vzala rada MČ Prahy 1 své rozhodnutí zpět
a výpověď zrušila. Dílna,
kde tisknou svá díla velikáni českého výtvarného umění, zůstane
zachována.
MALOSTRANSKÉ
NOVINY. Krátce po
zveřejnění kauzy dílny v Říční 11 radnice
vzala rychle zpátečku a podivnou výpověď zrušila.

RADA MČ PRAHY 1

JAK RADNÍ HLASOVALI O ŘÍČNÍ 11
VÝPOVĚĎ VÝPOVĚĎ

VÝPOVĚĎ VÝPOVĚĎ

Oldřich
Jan
Richard
Tomáš
Lomecký,
Votoček,
Bureš,
Macháček,
TOP 09,
TOP 09,
ODS,
TOP 09,
kontrover- privatizace, informatika,
byty,
zní starosta
nájemné
doprava
pronájmy

VÝPOVĚĎ NEPŘÍTOMEN VÝPOVĚĎ VÝPOVĚĎ
Ivan
Solil,
ČSSD,
kriminalita,
kamery

Daniel
Hodek,
ČSSD,
obchod
a služby

Filip
Kračman,
TOP 09,
kultura,
sport

Eva
Špačková,
ODS,
školy,
spolky

DŘÍVE & DNES Karlovo náměstí (podled na Novoměstskou radnici)
Dnes

Foto: Vencovy pindy

1977

VÍTE, ŽE: Nová scéna byla dokončena v roce 1983. Dříve tu stávaly tzv. Chourovy domy.

Kde to je

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

Foto: Ondřej Höppner

Na Malostranském
masopustu

Í
SÍ TN ĚHY
M ÍB
PŘ
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zprávy

POUŤ ZVONU VÁCLAV
Z HRADU DO SV. HAVLA
Koně se
zvonem

Mše byla
v katedrále
sv. Víta

Umisťování
zvonu na kostel
sv. Havla
Dagmar
Havlová

HART
SLAVICKÝ
Předání kasičky s vybranými příspěvky na zvon Václav v rámci
třech baletních představení Taneční konzervatoře Praha na podporu sbírky na zvon. Na snímku je
EVŽEN HART (vlevo) za Nadaci
Charty 77 a JAROSLAV SLAVICKÝ, ředitel Taneční konzervatoře
Praha.

Nový zvon Václav zní
u sv. Havla na památku
prezidenta. Nad Prahou
se v neděli 5. 3. v osm hodin večer poprvé rozezněl
zvon Václav z kostela sv.
Havla na Starém Městě. Ve
slavnostním průvodu mu
na cestu z chrámu sv. Víta,
kde mu požehnal arcibiskup
Dominik Duka, zvonily svými zvonečky stovky lidí.
Podobný počin se podařil
v roce 2009 u stejnojmenného zvonu na Malostranské besedě díky tehdejšímu
starostovi Petru Hejmovi.
Převoz zvonu
z chrámu
sv. Víta

Eliška
a Václav

NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU

SOUTĚŽ
O CENY

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

POCHLUBTE SE
UMĚNÍM SVÝCH DĚTÍ!

Vždyť ne nadarmo se říká, že
Praha je nejkrásnější jejich
očima. V případě uveřejnění
v těchto novinách je čeká milá
odměna: DVD Indiánská pohádka Divadélka Romaneto.
Dárek získáte tak, že zavoláte na tel. číslo 777 556 578
(Monika) a dozvíte se, kde si
ho vyzvednout.

Dobrý den,
posílám Vám obrázek, který
mám spojený s milým zážitkem v kostele sv. Jakuba.
Vyprávěla jsem dětem pověst
o zloději a useknuté ruce...
Pak mi paní učitelky přinesly
výkresy. Takže klobouk dolů,
děti z mateřské školky Úhonice a jejich paní učitelky!
Marie Breníková,
Nosticova 6

Nyní už zvon
vyzvání Praze

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)
Kostel sv. Jakuba

E-MAIL:
redakce@
novomestskenoviny.eu
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Tema

T

CHOBOTNICE NA RADNICI
JÍ HLAVU, NEBO TO BYLO
To jsou věci! Policie
zatkla 28. února šéfa
místní ODS a zastupitele Martina Skálu
u něj doma.
Pak jeli ozbrojenci z Útvaru
pro vyšetřování organizovaného zločinu na radnici
MČ Prahy 1, kde zapečetili
kanceláře a zabavili stohy
dokumentů.

Razie

Martin Skála (ODS), blízký
spolupracovník
starosty
Oldřicha Lomeckého (TOP
09) a předseda finančního
výboru radnice, je nyní ve
vazbě.
Skála sice čelí „jen“ podezřejní z braní úplatku, ale

problém je mnohem hlubší. Úplatek ve výši 300 tisíc
Kč měl vzít za to, že „zařídí“ lukrativní pronájem
nebytových prostor. Trh
s nebytovými prostory má
na radnici pod palcem skupina kolem ODS a TOP 09.
Policie tak zkoumá napojení zatčeného Skály na tyto
struktury. Některé osoby
už vyslechla. Vyšetřování
běží na plné obrátky a není
vyloučeno, že povede až do
nejvyšších pater.

Pletichy
Razie a zatčení zastupitele
ODS Skály přišlo jen pár
měsíců poté, co pražská
policie zahájila vyšetřo-

vání pletich při privatizaci 23 bytů MČ Prahy 1
(v souhrnné ceně takřka
čtvrt miliardy Kč). Vedoucí
tiskového oddělení pražské policie Andrea Zoulová
Novoměstským novinám
sdělila: „Vyšetřování kriminalisté již formálně
ukončili. To však samo
o sobě neznamená, že se
policie přestala danou věcí
zabývat.“
Také v kauze pletich šlo
o to, že kdosi „zevnitř“ sliboval, že to u vedení radice
„zařídí“.
Starosta Lomecký zatím
odmítá obě kauzy veřejně
komentovat. Mohlo by se
zdát, že se smyčka utahuje.

STAROSTA PŘISTIŽEN PŘI LŽI
Na zasedání zastupitelstva 1. března
2017 se v kauze dílny v Říční 11 odehrálo toto (citujeme stenozáznam):
Zastupitel Petr Hejma: „Pane starosto, navštívil jste někdy osobně před
hlasováním o výpovědi tento unikátní
prostor a seznámil se s jeho provozem?“

Starosta Lomecký: „Dílnu jsem navštívil, argumenty jsem vyslechl.“
Staroměstské noviny se tedy zeptaly vedoucího dílny v Říční 11 pana Martina
Boudy, zda ho starosta Lomecký v dílně
navštívil. Martin Bouda: „Ne, pan Lomecký mě nikdy nenavštívil.“

Ilustrační foto ÚOOZ

ZATČEN ŠÉF MÍSTNÍ ODS A PŘEDSEDA
FINANČNÍHO VÝBORU MARTIN SKÁLA
Na radnici zasahoval
Útvar pro odhalování
organizovaného zločinu

BUDE STAROSTA
LOMECKÝ ODVOLÁN?
...NEBO ODSTOUPÍ SÁM? Příští
zastupitelstvo se koná 4. dubna

Skandální situace na radnici vyvolává silné znepokojení nejen v řadách opozice, ale i ve vládnoucím slepenci, (TOP 09, ODS a ČSSD). Podle zákulisních zpráv
chce opozice vyvolat na příštím jednání zastupitelstva
(4. 4. na Žofíně) hlasování o důvěře, které má vést
k odvolání starosty Oldřicha Lomeckého. Zastupitelstvo má 25 členů, opozice má 12 hlasů (Starostové,
Lidovci, Nezávislí...).

Ovací ve stoje se dočkal
Svatopluk Karásek 26. 2.
v zaplněném sále Divadla na Vinohradech, když
mu ministr kultury Daniel
Herman předával titul RySváťa Karásek:
tíř české kultury.
Kněz, písničkář
Čtenářům Staroměstundergroundu,
ských novin pak vzkávězeň totality,
zal: „Díky panu ministrovi
nyní nezávislý
za jeho poctu. Je to ocenění
zastupitel (též díky
mého celoživotního díla.
podpoře Staroměstských novin). Napište Sváťovi o

Ale jak říká přísloví: Světská sláva, polní tráva“
Je mi 75 let a setkáme
se u brány Nejvyššího.
Chce to milost a dost.“
Sváťa byl úžasný. Pečlivě vypočítal všechny, kterým vděčí za ocenění a mimo jiné řekl: „Někdy bývám trochu srab, ale
teď jsem rytíř bez bázně
a hany.“

Titul Rytíř kultury dostali
též bratři Čapkové, Karel
Pecka, Pavel Tigrid, Otmar
Oliva a Ed Vokurka. Titul
Dáma kultury obdržely
Zuzana Růžičková, Marie
Svatošová, Dagmar Šimková a Růžena Vacková. Titul Mecenáš dostal Vilém
Hejl a Leoš Válka.
Mezi hosty byl i oblíbený
radní pro kulturu Jan Wolf.

Sváťa přebírá titul
Rytíře kultury
od ministra D. Hermana

tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@novomestskenoviny.eu

Foto: Monika Höppner

Jak se stal Sváťa Karásek Rytířem

CI PRAHY 1: USEKLI
LO JEN CHAPADÉLKO?
Ilustrační foto ÚOOZ

FILIP DVOŘÁK

TOMÁŠ
MACHÁČEK

(TOP 09)
„Začíná“. Radní P1
pro majetek a bytovou
politiku. Ozbrojenci útvaru proti organizovanému zločinu mu
v souvislosti se zatčením Skály na radnici
zapečetili kancelář, zabavili dokumenty, vyslechli ho.

Foto: Monika Höppner

Miloslav
Šimek

SOCHAŘKA

HUMORISTA

Tomáš
Holý

Valérie
Čižmárová
ZPĚVAČKA

MICHAL VALENTA

„Nemáte almužničku? Jsem dramatický
umělec.“ „To vidím.“

● Miloslav Šimek
*7. 3. 1940 Praha
†16. 2. 2004 Praha
Herec a humorista. Působil v divadle Semafor.
● Tomáš Holý
*17. 3. 1968 Praha
†8. 3. 1990 Nový Bor
Dětská ﬁlmová hvězda.
Zahynul při autonehodě.
● Valérie Čižmárová
*29. 1. 1952 Michalovce
†7. 3. 2005 Praha
Zpěvačka. Zpívala mimo
jiné v divadle Rokoko
a Semafor.

(ODS)
Šéf druhé místní ODS, bývalý místostarosta. Předseda komise pro obchod
a služby, poradního orgánu Rady P1.
Blízký spolupracovník zatčeného Skály (sedí ve stejné kanceláři). Policie se
prý po zatčení Skály o něj také zajímala. Byl vyšetřován už v roce 2010, když
údajně „přihrál“ příbuzným několik
obecních bytů.

Dozvuky Silvestra (2/2)

„Nic platno, stará. Musíš mě namazat,
abych šel do postele namazanej.“

Marta
Jirásková

HEREC

(TOP 09)
Kontroverzní starosta. Statutárně odpovídá za chod
radnice. Má pracovní i jiné
vazby s místním vedením
ODS, především exstarostou Dvořákem (záliba v podzemních garážích atd).

(ODS)
Stranický nadřízený Skály a Valenty.
Bývalý starosta, je považován za klíčového zákulisního hráče na P1. Policie ho
vyšetřovala kvůli bytu v Pařížské (2002).
Se starostou Lomeckým ho úzce spojuje
mnoho aktivit (například podzemní garáže
u nemocnice Na Františku atd.).

BŘEZEN

● Marta Jirásková
*7. 3. 1898 Praha
†6. 3. 1981 Praha
Sochařka. Její díla jsou
součástí vnitřní výzdoby
Národního divadla.

OLDŘICH
LOMECKÝ

(ODS)
Místní šéf strany, zastupitel, předseda ﬁnančního výboru radnice
P1. Momentálně ve vazbě. Propojen se starostou Lomeckým
nejen pracovně, ale především
skrze pány Dvořáka a Valentu
(ODS), s nímž sdílel kancelář.

Kalendárium
Nového Města

?

Městská část Praha 1 je nejbohatší pražskou městskou částí zejména díky nadstandardním příjmům
z pronájmu obchodních prostor. Jen v privatizaci bytů
se točí stamiliony korun. Ještě nikdy se však nestalo, že by policie v této souvislosti zasahovala přímo na úřadě a došlo k zatýkání - až nyní za starosty
O. Lomeckého. Policie nyní zkoumá možnost, zda šlo
o organizovanou skupinu, či pochybení jednotlivce.

MARTIN
SKÁLA
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Tema

● Bedřich Jahn
*8. 3. 1876 Praha
†12. 4. 1942 Poděbrady
Obávaný pražský advokát a divadelní ředitel.
● Václav Kredba
*7. 3. 1834 Semčice
†22. 9. 1913 Praha
Místní podučitel na farních školách.

Novoměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

Konec. Nové příště

„To odklízení sněhu mě baví. Co já už tam
našel známejch!“
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Charita

KampaNula

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

Konference + Happening Kampa Malá Strana Střed Světa již podeváté!

Zveme na Konferenci
KSS, opakovaně konanou pro povzbuzení a „zviditelnění“
této části Prahy.
Setkání historiků, umělců, spisovatelů, politiků,
spolků ale především občanů, které je každoročně zaměřeno na ochranu historického území,
genia loci Kampy a Malé
Strany především.
Z letošního programu
Konference je vidět rozsah i zájem významných
osobností pomoci tomuto úkolu, který společně
celoročně prosazují četné
kluby, spolky, společnosti i jednotlivci.

pár milionů Kč na opraKaždý rok je třeba čevu trávníku, cest, zavlalit mnohým nepěkným
žení...
útokům ze strany úřadů,
podnikavých zlatokopů
atd., které by toto úze- Brána na Kampu
mí nenávratně poničily. Zatím se za těch cca
10 let snahy mnohému
podařilo zabránit a tuto
oblast i pro lidi vylepšit.
Zachránil se park
na Kampě (zatím)
před tzv. revitalizací - rekonstrukcí
za obrovské peníze
Na Malé Straně se
(více než 100 mil.Kč),
ustavily další spolky
což by kácením, silnicí a velkými betonoa jejich programy a setvými plochami zcela
kání v klubech i na
změnilo jeho klidnou
náměstích vylepšují
podobu. Jistě by stačilo
občanský život v jinak

Naše akce

Nově Malé toulky pro zasloužilé Nápadníky
(co mají nápady a sami vedou Toulky).

POŘÁDÁME
● Pá 31. 3., 17.17 h
Čajovna Nerudova 19.
Toulka k Happe Kampa-Malá Strana Střed Světa.
PODZEMÍ Strahovské
brány + Hradeb Menšího
Města (II) 18 h posezení
v Restauraci Baráčnická
rychta (historie). Dolů
podle potoka k dalším
Středům Kampy.
(Dr. Hůlek, Dr. Kučera)
● So 1. 4., 11 - 13.30 h
V rámci Happeningu
Kampa - MS Střed Světa
Toulání kolem Kampy
i s dětmi: Nové galerie +
Litograﬁcká dílna Říční 11
(zde sraz).
● Út 4. 4., 16.16 h
Dozvuky Kampy Středu
Světa: Toulka Kolumbií
a Kampou se šamanem
Azdrubalem Torresem.
Sraz v kostele sv. Jana
Křtitele Na prádle (vede
A. Antonovičová).
● Út 25. 4., 17.17 h
Komentovaná prohlídka
výstavy v Domě U Zla-

tého prstenu v Týnské 6
- PRAHA KARLA IV.
● Čt 11. 5., 16 h
BĚHÁNÍ PETŘÍNEM
● 2. - 4. 6.
Skautský tábor Miličín
s Muzikanty z Kampy
● Čt 22. 6.
VI. PROSTŘENÝ STŮL
pro Konzervatoř Jana
Deyla.
DOPORUČUJEME
● Čt 23. 3., 17.17 h
IX. Konference Kampa - Malá Strana Střed Světa
- KINO 64 U HRADEB,
Muzikanti z Kampy.
● So 1. 4., 14 h
V parku IX. Happening
Kampa - Malá Strana
Střed Světa - viz plakáty.
● 20 h
XXXVIII. TURAS BÁL
v Malostranské besedě
● Ne 30. 4.
Malostr. čarodějnice.
● Po 19. 6.
Literární výlet Eugena
Brikciuse.

turisticky zaplněném
městě. Infrastruktura
chybí, ale lidi jsou tu,
znají se a na ulicích
a v parcích se setkávají
se psy a malými dětmi.
Také s přáteli, co tu již
nebydlí, ale rádi sem
docházejí i vícekrát
týdně do hospůdek
zpívat, do divadel a na
koncerty do klubů, na
výstavy i do nově otvíraného Kina.
Prostě tu jsou rádi, na
ulici i v parku se pozdraví, což jinde v Praze není. Nyní vázne
a prodražuje se za peníze daňových poplatníků
i oprava Werichovy vily.

Došlo i k necitlivému kácení topolů na
Kampě. Z důvodu potřeby další spisovny
OU a v rámci výstavby
obrovských garáží, se
měla zavřít i Litografická dílna v Říční 11
Martina Boudy. Je zde
přes 80 let - evropský
unikát! Na nátlak široké umělecké veřejnosti
a opozičních zastupitelů
od záměru upuštěno.
Na Konferenci ve čtvrtek
23. 3. v Kině 64 U Hradeb a pak Happeningu
v sobotu 1. 4. v parku
Kampa se dozvíte více
a vaše otázky další budou
zodpovězeny... -kuc-

Letní poloha, Kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy
ve spolupráci se Malostranskými noviny, Hradčanskými včelami, MČ Praha 1,
kinem 64 U Hradeb, Klubem Za starou Prahu, KC Kampa, Museem Kampa, Baráčníky, SOPMSH,
Zlatou Prahou, KPGM, Klubem Šatlava, KampaNulou... pořádají a zvou na akci

IX. KONFERENCE
KAMPA - MALÁ STRANA
STŘED SVĚTA
Čtvrtek 23. března v 17.17 h
(Od 17 h zápis a obsazení míst dole v kinosále)

V KINĚ 64 U HRADEB, Praha 1, Mostecká 21

● Moderují: E. Brikcius (J. Vomáčka) a J. Kučera st. ● Přednášet budou:
J. Čep: Bydleme tu s rodinami, množme se! T. Drdácký: Veřejný prostor osobně,
R. Biegel: Kampa - dopravní Střed Světa, H. Hlavatá: Malostranské domy v italských
rukou, R. Händl: Maršál Radecký a Malá Strana, J. Kroča: Genius loci Malé Strany
z pohledu astrologie, J. Hůlek: Proč vůbec Střed Světa, a na Kampě? ● O přestávce
zahrají a zazpívají Pepa Kocůrek & Jiřka Šatlava ● P. Kvapilová: Kampa - Střed
nové harmonie? M. Kotas: O zbytečném hašteření, O. Lomová: Kampa natura III,
J. Smetana: Příliš mnoho zubů - autoři z MS, J. Šefranka: O Petřínské rozhledně
a lanové dráze na ten vršek...
● Zdravice + diskuse: V. Hampl (Senát ČR), M. Bouda (Litograﬁe Říční),
P. Burgr (KampaNula, SOPMSH), D. Dvořák (MB), M. Čakrt (Zlatá Praha,
Klub Šatlava), P. Hejma (Baráčníci, St. Město), T. Oliva (SOPMSH, Hasiči),
J. Pavliš (Vojanovy sady), J. Titlbachová (Hradčanské včely),
R. Vopička (Malá Strana), M. Zenkl, P. Novotný, J. Kučera junior (Nové Město).
Od 20 h Muzikanti z Kampy. Vstupné 64 Kč

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.

telefon inzerce: 777 556 578

DopiSy

redakce@novomeStSkenoviny.eu

Sociální sítě a sousedka na slonu
Petr Burgr, jeho glosa
PETR BURGR
Člen vedení
Spolku občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan. Bydlí na
Malé Straně, na
Staré Město chodí
do práce.

Když někdo v devadesátých
letech ve sdělovacích prostředcích použil výraz sociální síť, jisto jistě komentoval tehdejší systém podpor
v nezaměstnanosti, různých
přídavků na bydlení, na počet dětí v rodině a dalších
sociálních podpor ze státního rozpočtu. V mnoha případech se také jednalo o snahu

Novoměstské noviny
ÚNOR 2017

Poděkování
za tyto noviny
Vážená redakce,

chtěla bych vám poslat
velkou pochvalu za Novoměstské noviny.
Vždycky se těším ke kadeřnici do Školské ulice,
abych si zase početla",
"
pobavila se a mohla být
chvíli pyšná na to, co umí
český človíček.
Naše noviny na Praze 3
jsou nesrovnatelně ubohé. Držím vám všem
pěsti, ať se daří a těším
se na další vydání. Úžasné!!!:-):-):-)
S pozdravem
Eva Přibylová
Sudoměřská 185/10

Dobrý den,

náhodou se mi dostal do
ruky lednový výtisk NN.
Užasla jsem, jak je také
možno pojmout lokální
noviny, skutečné, nezávislé, vtipné a originální
i svojí formou. Spousta
užitečných
informací
zhuštěných a netendečních, což se nedá říci
o většině plátků různých
obvodů Prahy.
ing. Jana Slabihoudková
Posílejte básně, uděláte
tím radost sobě i druhým.
Adresa: redakce@
novomestskenoviny.eu

tehdejších politiků zaujmout
voliče přes již zmíněnou síť
dávek sociálně potřebným.
Uběhlo nějakých dvacet let
a název sociální síť znamená
úplně něco jiného.
Můžete být léta na podpoře,
nebo generálním ředitelem
ČEZu, dnes jsme v sociálních sítích chyceni všichni.
Ti, co tvrdí, že ne, protože

na Facebooku, nebo twitteru nejsou zaregistrováni, se
hluboce mýlí. Pouze se okamžitě nedozvědí, jak se právě tváří sousedka na hřbetu
slona, co jedl kolega dnes
k snídani, nebo že kamarád
musel jít se svým mazlíčkem
k veterináři.
Všichni jsme zahlceny, někdy zbytečnými informacemi, které nás omotávají
den co den do virtuálních
a tím velice pevných sítí. Na

inzerce
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druhou stranu nutno podotknout, že to má i kladné
stránky. Nebýt účinku sociálních sítí, nemohla by se
kulturní a občanská veřejnost tak rychle zorganizovat
na obranu zachování unikátní Litograﬁcké dílny litografa Martina Boudy, kterou
po více než jednaosmdesáti
letech nepřetržité činnosti
chtěli radní Prahy 1 bez udání důvodu zrušit.
NN březen 2017
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Mecner vystavuje
Něžná cvičení

Fotograf Michal Mecner vystavuje v malebné galerii Analogue ve
Vlašské 10 kolekci platinových tisků s názvem
Něžná cvičení. Do 18. 3.
www.michalmecner.com.

Župan je mým
domovem...

Pecková bude
Mackie Messer

Velkolepá kabaretní revue
Wanted k vidění od 11. do
25. 4. v Lucerně. Dagmar
Pecková jako Mackie
Messer. Bratři Cabani se
ujali scénograﬁe a režie.
Bude to nářez.

Na zábradlí hraje
v Komedii

V divadle Komedie jsou kvůli
rekonstrukci budovy Divadla
Na zábradlí k vidění představení
tohoto souboru. Např. 27. 3.
v 19 h představení Požitkáři.
Hrají: D. Kaplanová, J. Plodková, M. König… Soubor bude
hrát v Komedii i po celý duben.
K

Děti, přihlaste se do
pěvecké soutěže

Václav
Neckář,
zpěvák

Kulturní nástěnka
BŘEZEN - DUBEN

Dětem - PRAŽSKÝ PĚVECKÝ FESTIVAL - Pro děti od 6 do 19 let. Pěvecká soutěž. Do poloviny března se přihlas
a zašli své video s písničkou v češtině.
Více info na: www.nasehudba.cz

Galasovy
cyklojízdy

Akce - So 18. 3. v 10 h - GALASOVA
CYKLOJÍZDA - Sraz Folimanka, pod Nuselským mostem - Trasa: Národní divadlo,
Staroměstská, zoo, Roztoky. Cíl: Holešovice nádraží. www.galasovycyklojizdy.cz

Výstava - Do 18. 3. - MICHAL MECNER: NĚŽNÁ CVIČENÍ - Galerie AnaGalerie logue, Vlašská 10 - fotograf vystavuje
Analogue kolekci platinových tisků s názvem Něžná
cvičení. www.michalmecner.com
Divadlo - Út 4. 4. ve 20 h - MALÝ
PRINC - Divadlo Viola, Národní třída 7
- Na čtení z Antoinových dopisů a vyprávění z Malého prince zvou D. Kolářová
a T. Pavelka. Režie L. Engelová.
Divadlo - St 19. 4. v 19.30 h - KOMEDIOMAT - Rock Café, Národní 20, divadel. sál - Divadelní improvizace, plná
veselých skečů, kterou ovlivňují diváci.
Více na: www.rockcafe.cz
Výstava - Do 18. 6. - LOVCI LEBEK Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 1
- Výstava exotického ostrova Nová Guinea, který je spojován s děsivými praktikami, jakými je lov hlav. www.nm.cz

Dagmar
Pecková,
pěvkyně

Luděk
Munzar,
herec

Zpěv a tance
pro dospělé

Zpěváci od 6 do 19 let, přihlaste se na Pražský pěvecký festival. „Do poloviny března zašlete video
s písničkou v češtině,“
řekla novinám organizátorka festivalu zpěvačka

Eva Kleinová. Více na
www.nasehudba.cz.

Václav Neckář zpívá
pro Mathildu

5. dubna ve Stavovském
divadle pořádá Nadační
fond Mathilda slavnostní
Koncert, na kterém zazpívá V. Neckář s kapelou
Bacily. Večerem provází
E. Holubová. Sólisté vystoupí bez nároku na honorář. Výtěžek poputuje
na výcvik vodicích psů pro
nevidomé.

Básník Seifert
ožívá ve Violei

Navštivte ve Viole na Národní 5. 4. 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).
Nenechte si ujít!

KŘÍŽOVKA NA HESLO

Vylušti tajenku a... Překvapení!

• Vyšehrad, taneční
skupina, přijme dospělé
zájemce. Tančíme
ve stylu Isadory
Duncanové.
• Vyšehlas, sbor pro dospělé, přijme zpěvačky
a zpěváky. Zpíváme
vícehlasně písně od
středověku až po
současnost.
Info: Svatoslava Kubová,
tel.: 723 153 505

Hledáme supervizora na práce
spojené s údržbou nemovitostí
(SŠ nebo VŠ stavebního směru)
a také řemeslníky (elektrikář,
zedník, malíř apod.) na HPP, VPP
nebo IČO.
Kontakt: oﬃce@houseservices.cz

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

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS)

Kalendář Chucka Norrise po 31. březnu pokračuje
přímo na 2. duben, protože z Chucka si nikdo apríl
dělat nebude...

Božena Němcová: Babička (27.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

Babička žehná kopistem

Foto: Archiv SN

Nemohla snést, že služka
s božím darem tak beze
vší úcty zachází, ani do
díže ani z díže, do pece
ani z pece že jej nepřežehnává, jako by cihly
v ruce měla. Babička, než

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

Slavné místní ženy
Marie Laudová

[ Cozanového
vodou [

Herečka Národního divadla
www.malostranskenoviny.eu

kvas zadělávala, kopistem
díž požehnala a to žehnání opakovalo se, kdykoli
těsto do ruky se vzalo, až
byl chléb na stole. Nesměl
jí také žádný otevřhuba
přijít do rány, aby jí boží
dar neuhranul! I Vilímek,
když vešel do kuchyně při
pečení chleba...
Pokračování příště

Elmar
Klos,
vnuk

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla

Hana
Benoniová,
kolegyně

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

KDE TO JE

Otázka: Víte, kde je na Novém toto zajímavé sousoší?
Foto poslal: Bohuslav Hofman. Nápověda: Divadlo ve
Spálené ulici.

Minule: Pamětní deska Jana Nerudy je na Novém Městě pražském
č. p. 1382 v ulici Vladislavově č. 14.
Správně: Bohuslav Hofman
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@novomestskenoviny.eu

25 odběrních míst
Kdyby už byly rozebrány,
volejte tel. číslo: 777 556 578
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 Ferdinanda, Opletalova 24. Friends Coﬀee
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3.
Rotax, Revoluční 22. Antik Prague Art - Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle.
Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, Křemencova 177/8. 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. 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.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem
Novoměstských novin je podmíněno příspěvkem
1000 Kč na provoz novin, nebo inzerátem.

Lhostejno kde sedíte,
dbejte na posazení hlasu
Marie (1869 - 1931) začínala jako ochotnice v karlínském Pokroku. Od roku
1889 byla angažována do
Národního divadla, kde
soupeřila o role s Hanou
Kvapilovou. Členkou činohry Národního divadla
inzerce

Jiřina
Štěpničková,
žačka

byla do roku 1915, poté se
stala oblíbenou pedagožkou. Její výuku zúročila
např. Jiřina Štěpničková.
Při výuce dbala na posazení hlasu, podtext slov
a vět a také pozorování
lidí a jejich chování.

ZAJÍMAVOSTI a novinky z Malé Strany, která by
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání na Starém Městě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všude v malebných vesničkách
na druhé straně řeky: V kavárnách, hospodách atd.
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Navštivte výstavu kolekce
platinových tisků v malebné
malostranské galerii!
Více info na webu autora:
www.michalmecner.com

Příští číslo vyjde
15. dubna
Modré okénko
získává...

Seženete i v Brně

Volejte pana Martina Cibulku
777 122 009. Čtěte též
v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Foto: Archiv

EVŽEN HART
Charta 77

Zvířátka
Nového Města

Za realizaci nápadu na sbírku
na zvonu Václav
pro kostel sv.
Havla (str. 5)
Tip: Redakce

Své tipy na modré
okénko posílejte
na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

BÍGL BÁĎA
6 let, známý útěkář,
k vidění na Žofíně.
Martin Mervart

Proč čtu

Foto: Monika Höppner

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
novomestskenoviny.eu

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
Pavla a Olga
Michálkovy, Pavla & Olga
Fashion Gallery
„Abychom zjistily, zda
není v revíru škodná.“

NEDOROZUMĚNÍ. „Na co myslíš, Pepo?" „Ale, abych zapomněl na kouření,
čtu Sherlocka Holmese - a ten chlap si na každé stránce zapaluje..."
inzerce

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

