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Kapitán Korda

MRŠTNÁ PETRA

Bar Klub Bejvávalo, Lodecká 7,
roztáčí desítku Svijany,
0,5 l za pěkných 29 Kč.

Foto: Archiv

Gilotina

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

PŘÍBĚH,
ZE KTERÉHO
MRAZÍ...
STR. 6 - 7

Maruška Kudeříková, † 22 let
inzerce

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

ZÁKAZ
KOL
CYKLISTÉ
SE BOUŘÍ
VÍCE STR. 2 - 3

Foto: Roman Korda

NA STOP Ě
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Počasí

Nové zprávy ze Starého Města

KVĚTEN
Bujný květ
- plný úl.

Zemřel Gustav Bubník,
hokejová legenda

15 °C

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Novoměstských
novin

Četl jsem zajímavý
citát: „Dějiny jsou
jen báje, s nimiž se
lidstvo shodlo,”
jehož autorem je
Napoleon Bonaparte.

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

Ve věku 88 zemřel po delší nemoci Augustin Bubník, mistr světa z roku
1949 a člen Síně slávy českého hokeje.
V roce 1950 byl zatčen
s dalšími hokejisty - mistry
světa v hospodě U Herclíků (Pštrossova 28) a odsouzen na 14 let za údajnou špionáž, velezradu
a podvracení republiky.
V roce 1968 byl rehabilitován. Skončil v uranovém lágru v Jáchymově.

Bubník (1949)

Vyfoť si svůj
TALÍŘ!

Jak jste oslavili
1. máj a s kým?

Kateřina
Janečková

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

Divadelní
a TV herečka

Martin
Roman
Falář
Korda

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

„Lenošením
„V letadle ze San
s přítelem
Francisca do
a návštěvou rozAmsterdamu
kvetlých stromů s posádkou spona Petříně…“
lečnosti KLM.“

Hana
Francová
HaFstudio,
varhanice

„Se svými psy
na procházce
v lese
za Prahou.“

Radim
Fiala

Petr
Hejma

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Herec
a skvělý kuchař

„Lenošením
na chajdě s rodinou a pusou
pod rozkvetlou
jabloní.“

„S rodinou.
Dali jsme
si pusu pod
stromem
s květy.“

„Čili: V práci,
kde jinde?!“

Spoluzakladatel
KampaNuly

o drsný zásah do jejich
svobody.
Snaha omezit provoz kol
a koloběžek následuje
po zákazu segwayí, který
platí už několik měsíců.
Až zákaz vstoupí v platnost, budou smět cyklisté
na označených pěších zónách svá kola či koloběžky pouze vést.

ANO: 32 %, NE 68%

Průzkum provedli členové
skautského oddílu v období od 15. 3. do 31. 3. 2017,
m. j. na odběrních místech
Novoměstských novin. Dotazováno: 100 respondentů.

Anketa Novoměstských novin

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
novomestskenoviny.eu

Nové Město - Rada
MČ Praha 1 uložila Odboru dopravy připravit
návrh časové regulace
pohybu kol a koloběžek
na nejkritičtějších místech pěších zón. Cyklisté se bouří a den co den
plní emailové schránky
zastupitelů a radních
Prahy 1. Podle nich jde

PŘEJETE SI ÚPLNÝ ZÁKAZ KOL
V CENTRU MĚSTA?

25 918 obyvatel

Restaurace
KOTLETA,
Truhlářská 4
Foto: Petr Smetana

Radnice teď p
cyklisté se b o

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

Bubník (vlevo)
při odhalování
pamětní desky
zatčeným
hokejistům
(2009)

NOVÉ
MĚSTO

Svíčková
na smetaně
(skvělá!)

Zpravy

MEDIA
SKAUT

Zpravy
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Dívka ze str. 3

ď připravuje zákaz kol,
b ouří, jiní ale tleskají
Staroměstské

Bouřlivý
rok
1917

MISS
ROZUMBRADA
Místní mistryně v zakládní
rukou a pohledu moudře
upřeného do prostoru...

Malý oznamovatel
Návrh omezení
vjezdu kol

Václavské
náměstí
inzerce

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

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

ště
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telefon redakce: 775 949 557

CO NOVÉHO
V REDAKCI

redakce@novomeStSkenoviny.eu

Zprávy

M

Karel Březina, ČSSD
(žertovná koláž)

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

Koláž: SN

Redaktorka
Novoměstských
novin uběhla
druhý maraton
Foto: Ondřej Höppner

PRAŽSKÝ
CHODEC

TLESKÁME! Redaktorka Novoměstských novin Monika Höppner
(zcela vlevo) uběhla svůj druhý maraton (Volkswagen Maraton Praha).
Čas 4 hodiny 18 minut 24 sekund.
Na smínku s Dáškou a Alešem.

&

Vítěz Poražený

HELENA
ČELIŠOVÁ
(Ředitelka
Střediska sociálních služeb
MČ Praha 1)
...že ty peníze
pro seniory vždy
„vydoluje“.

MARTIN
SKÁLA

(šéf místní ODS,
koalice MČ Praha 1)
Prý už je venku
(seděl kvůli
podezření
z braní úplatků),
stín zůstává.

Proč zatkli a hned zase
pustili zastupitele
a jak to celé vysvětlil
KLEPETA CVAKAJÍ ČÍM DÁL ČASTĚJI

Policie zatkla před pár dny
přímo v budově magistrátu
zastupitele a šéfa klubu ČSSD
Karla Březinu. Stalo se tak
v souvislosti s možnými podvody s dotacemi ve sportu, z nichž
je podezřelý fotbalový boss Miroslav Pelta.
Jde o již druhé zatčení v krátké
době zástupce tzv. tradičních
stran na radnicích v Praze 1.
Před dvěma měsíci byl v souvislosti s podezřením z braní
úplatků zadržen radní Prahy 1
Martin Skála, šéf místní ODS

a předseda finančního výboru
radnice. Policie nyní vyšetřuje,
zda byl součástí organizované
skupiny.
Karel Březina byl zadržen
v souvislosti se svou funkcí poradce na ministerstvu školství.
Po podání vysvětlení byl ihned
propuštěn na svobodu.
V případu dotací do sportu byla
kromě Pelty zatčena jeho milenka, náměstkyně ministryně
školství Simona Kratochvílová
a předseda České unie sportu
Miroslav Jansta (ČSSD). Mi-

nistryně školství Valachová
(ČSSD) krátce na to rezignovala. Březina vysvětlil, že ho policie zatkla v budově magistrátu,
protože tam má kancelář, ze
které pracuje i pro ministerstvo
školství. Březina již byl jednou
odsouzen za podvod. Dostal roční podmínku, která už vypršela.
V čele magistrátu stojí koalice
ANO, Trojkoalice a ČSSD.
K zatčení Březiny se vyjádřili
obezřetně, když prohlásili, že
budou záležitost řešit až tehdy,
pokud bude z něčeho obviněn.

DŘÍVE & DNES pohled z Jindřišské na Václavské náměstí
Dnes

Foto: Vencovy pindy

1969

VÍTE, ŽE: Vlevo, kde je ohrada, býval dům, kterému říkali U Meinla. Vpravo na rohu bývala Polská kultura.

Kde to je

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

Í
SÍ TN ĚHY
M ÍB
PŘ
Zprávy
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Jak na Perštýně pokáceli strom
a už mají spadeno na další

Čtenář
reportér

Na redakci NN se obrátili nájemníci
domu na Perštýně, že přijeli dřevorubci pokácet strom, na který se dívají
z okna. „Strom je zdravý, již vypustil
pupence a navíc má v koruně hnízdo,“
hlásili čtenáři.

Dřevorubcům se přes
protesty občanů podařilo pokácet jeden ze dvou
stromů, které rostou
v proluce na rohu ulic Na
Perštýně a Bartolomějská.
„Stihli pokáceli lípu, neb
bránila v přístupu k velkému stromu. Ten zatím
stojí, ptáci hnízdí...“ napsala NN čtenářka.
Občané se ve snaze zabránit kácení většího
stromu obrátili na vedoucí Odboru životní-

ho prostředí MČ Prahy
1 paní Hanu Váňovou.
Celá záležitost je zatím
v jednání.
Strom stojí na soukromém pozemku, který
patří developerské firmě
Gama Estates (jednatelem je Řek Michalis
Dzikos). Vlastní i vedlejší dům. MČ Praha 1 jí
již dala souhlas se zastavěním - vznikne zde tu
zřejmě hotel. Firma rekonstruuje také Barrandovské terasy.

PŘED

Stromy na rohu ulic
Na Perštýně a Bartolomějská

PO

Špalky a polena
po zásahu dřevorubců

VÝZVA MÍSTNÍM
SPOLKŮM
NOVOMĚSTSKÉ NOVINY TÍMTO DÁVAJÍ
NA VĚDOMOST, ŽE RÁDY POSKYTNOU
PROSTOR AKTIVITÁM VŠEM
MÍSTNÍM SPOLKŮM A SDRUŽENÍM.
POSÍLEJTE POZVÁNKY NA SVÉ AKCE,
FOTOGRAFIE Z NICH, NEBO I ZE SCHŮZÍ
A DALŠÍCH BOHULIBÝCH POČINŮ
NA ADRESU
REDAKCE @NOVOMESTSKENOVINY.EU

Spolková činnost je
srdcem občanské
společnosti. Je
skvělé, že kolem nás
vznikají stále nové
spolky. Například
spolek nadšenců
kolem Betlémského
náměstí BeCulture, nebo na druhém
břehu Kocour
Tobě z Nerudovy
ulice a další. Díky
nim vznikne aktivní
společenství lidí, kterým není lhostejné,
kde žijí.
PETR HEJMA
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TŘI OTÁZKY

ZDENĚK BERGMAN
MUZEUM KARLOVA MOSTU

1

NN: Co je u vás v Muzeu Karlova mostu
nového?
ZB: „Na počátku března
jsme otevřeli novou stálou expozici věnovanou
naší nejslavnější světici
sv. Anežce České a také
Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou,
v jejichž klášteře Muzeum
Karlova mostu sídlí.“

2

NN: Co pěkného přinesly barokní Svatojánské slavnosti
Navalis?
ZB: „Také letos jsme přivítali na pódiu ukotveném
ve vlnách Vltavy houslovou virtuosku Gabrielu
Demeterovou a symfonický orchestr pod taktovkou
autora díla vytvořeného
právě pro naše slavnosti
- Kryštofa Marka. Viděli jsme například dechberoucí kousky parašutistů v čele s Markem
Rahbanim, regatu veslic
v čele se šampionem Václavem Chalupou a spousta dalšího. Závěr večera
rozzářil velkolepý svatojánský ohňostroj.“

Zdeněk Bergman,
mistr detailu

3

NN: S hezkým počasím roste chuť
plavit se po Vltavě
a plavby Pražskými
Benátkami patří k nejkrásnějším. Jaká plavba
je vaše nejoblíbenější?
ZB: „Všem doporučuji
naši vyhlídkovou plavbu
Pražskými
Benátkami
na patentních vltavských
člunech typu Vodouch.
Jezdíme každý den, 365
dní v roce. Všichni návštěvníci dostanou před
plavbou drobné občerstvení a v ceně lodního
lístku je i vstup do Muzea
Karlova mostu.“

Soukenická 12 mimo zákon?

10. 5. byl vysílán na stanici Vltava zajímavý radiodokument o kauze Soukenická 12, kde Magistrát
i Ministerstvo pro místní rozvoj musí bohužel řešit
NEZÁKONNÝ POSTUP stavebního úřadu Prahy 1,
krytého starostou, o jeho mluvčí nemluvě - jinými slovy
neobvykle rychlé nevratné ZBOURÁNÍ PAMÁTKOVĚ
CHRÁNĚNÉ BUDOVY, bez zákonem vyžadovaného
potřebného posouzení nadřízenými orgány. V domě
obývaném po generace do roku 2008 bylo „v pátek zjištěno ohrožení lidí" a přes víkend bylo zbouráno... Kdo
z nás to má? :) Skoro bych si přál, aby se dnes zjistilo,
že starosta obchází např. mj. zde zákony ČR a zítra už
starostou nebyl. -Vít Masare, FB Praha číslo 1-

Tema

STATEČNÁ MARU
POSLEDNÍ DOPIS

Maruška Kudeříková, jedna z velkých
hrdinek II. světové války, zmizela
z učebnic dějepisu.
Domníváme se, že
neprávem - a proto
její příběh připomínáme.
Maruška Kudeříková se
narodila 24. 3. 1921 jako
nejstarší dcera Josefa
Kudeříka ve Vnorovech
na Moravě. Měli vinohrad, chovali včely. Její
tatínek se zúčastňoval
ilegálních převodů vlastenců přes Němci zavedenou česko - slovenskou
hranici.
Marie se ve Strážnici sblížila se spolužákem Juliem Kramaričem. Maruščin tatínek byl proti.
Marie a Julius se stali nerozlučnou dvojicí. Julek
se už tehdy hlásil ke komunismu a získal pro něj
i Marušku. V roce 1940
oba maturovali. Na české vysoké školy nemohli,
protože je Němci zavřeli.
Rodiče poslali nadanou
Marušku na jazykovou
školu do Brna.
Tehdy došlo k bolestnému rozchodu milenecké dvojice, což Maruška později připomíná
ve svých vězeňských dopisech.
Po přestěhování do Brna
se Maruška zapojila do
komunistického odboje
proti nacistům. V Brně

Dopis, který napsala Maruška Kudeříková
3. 1943:
těsně před popravoue 26.
milovaná matičko, tatíčku!

„Drazí moji rodiče, moj
ře! Nejdražší staMoje sestro jediná a maličký brat
drazí, známí! Má
,
milí
elé,
přát
ruško a tetičko! Moji
mému srdci nejje
co
,
tom
v
í
draz
hni,
všic
Vy
rodino!
milejší!
miluji. Neplačte, neLoučím se s Vámi, pozdravuji,
strachu, bez bolesti
věvu
zách
pláču. Bez nářku, bez
mělo být přece jen
odcházím, už přicházím k tomu, co
od Vás, a přece
odu
odch
K
d.
až na konci, ne uprostře
o Vám mohu
mál
k naprostému sblížení, splynutí. Tak
její hloubce
o
ění
ujišt
jší
ážně
ze své lásky dát, jen nejv
a horoucnosti. Vřelé díky.
e do posledního okaDnes... vydechnu naposled. A přec
odvahu žít, neztrámžiku! Žít a věřit! Měla jsem vždy
lidské řeči nazývá
v
se
co
u,
tom
cím ji ani tváří v tvář
Váš zármutek, bosmrtí. Chtěla bych na sebe vzít celý
ést ji s sebou...
odn
u
touh
,
Vás
za
lest. Cítím sílu nést ji
í dcerou, Vaší
Vaš
m
ává
zůst
a
jsem
ť
vždy
mě,
Znáte
postavila,
nás
i
mez
se
á
kter
krví. Zbořili jsme zeď,
i...
srdc
v
e
, srdc
a stojíme tváří v tvář, ruku v ruce
ázím
odch
ji,
Milu
.
ívat
pod
ještě
Pan farář se přišel
u.
víro
ou
pevn
s vírou,
eříková
Vaše milující dcera Marie Kud
po nich vzkaz
jsem
ala
Posl
la.
váza
a
sam
jsem
...Vlasy
věcem, o které poa políbení. Budou přibaleny k mým
žádejte!“

rozšiřovala letáky a organizovala sabotážní akce.
Dne 5. 12. 1941 zatklo
Marušku gestapo. Byla
odvezena do Prahy do
pankráckého vězení. Při
dlouhých a těžkých výsleších nikoho neprozradila
a po pobytu ve vězení,
následoval 16. 11. 1942
soud v polské Vratislavi.
Soudu se tehdy zúčastnili
oba rodiče.
Maruška byla odsouzena k trestu smrti

stětím. Po rozsudku byla
čtyři měsíce v cele smrti.
Zde napsala celkem 32
dopisů, které pomohla
vynést její kamarádka
a jedna dozorkyně. Své
dopisy Maruška nazvala
„Zlomky života a myšlení“.
Poprava se konala v pátek
26. 3. 1943 v 18.42 hodin,
dva dny po jejích 22. narozeninách. Potupný způsob popravy tehdy otřásl
celou společností.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Můj první máj - Jedna báseň
(Předesílám,
že miluji ptactvo)

Sváťa Karásek:
Kněz, písničkář
undergroundu,
vězeň totality,
nyní nezávislý
zastupitel (též díky
podpoře Staroměstských novin).

Na dvorku byli holubi.
Klovali do dlaždic,
přiťapkali až ke mně bez
jakékoli známky strachu.
Neměl jsem však - co bych
nasypal holubům.

T

Odešel jsem, abych přinesl
zrní holubům,
v době mého návratu
na dvorku holubi nebyli.
Odešel jsem.
Po chvíli jsem viděl z okna,
že na dvorku jsou holubi.
Sešel jsem, abych nasypal

zrní holubům.
Při mém prvním pohybu
polekaně vzlétli.
Na dvorku bylo zrní.
Na dvorku nebyli holubi.
Trápila mě
zbytečnost zrna na dvorku
a počal jsem jej sbírat.

V tu chvíli jsem poznal,
že jsem naprosto bezmocný
v otázce holubů
a že není v mé moci
abych pomohl holubům.
Jakmile jsem
pocítil svou bezmocnost,
zaslechl jsem šumění křídel
jakoby andělských.
To holubi, holubice
a holoubátka přilétali
ke mně a zobali mně z ruky.

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

Tema

telefon inzerce: 777 556 578
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RUŠKA KUDEŘÍKOVÁ:
PIS PŘED POPRAVOU
Maruška Kudeříková (vpravo)
se svou nejlepší kamarádkou,
spolužačkou Ludmilou
Felsenbergovou

JEJÍ (?)
PŘÍTEL

Kalendárium
Nového Města
KVĚTEN

Marta
Boháčová
PĚVKYNĚ

SPISOVATEL

Jan
Herben

Miroslav
Florian

NOVINÁŘ

Socha Marušky
v Brně (Brno-střed,
třída Kpt. Jaroše,
nádvoří domu č. p. 7)

Julius Kramarič byl přítelem
a spolužákem
Marušky (o tři
roky starším).
Jeho podoba
není jistá. Byl
zřejmě synem
bohatého Vídeňáka a kulhal.

STRUČNĚ

● V cele smrti malovala vojáčky (její maminka byla vyhlášenou malířkou kraslic)
● V roce 1961 o ní vyšla kniha s názvem Zlomky života.
Vyšla v mnoha vydáních
a byla přeložena do řady
světových jazyků.
● Režisér Jaromil Jireš natočil v roce 1972 celovečerní ﬁlm o osudu dívky, zejména o jejím pobytu v cele
smrti s názvem …A pozdravuji vlaštovky. Do hlavní
role (Marušky Kudeříkové)
obsadil Magdu Vášáryovou.
● Po roce 1989 se jméno
Marušky Kudeříkové začalo
z učebnic dějepisu a z povědomí převážně mladých
lidí pomalu vytrácet.
● Četné busty, pomníky,
pamětní desky a názvy ulic
a škol zejména v Brně a na
mnoha místech jižní Moravy
ji však snad budou připomínat navždy.

Géza
Včelička

BÁSNÍK

● Géza Včelička
*7. 5. 1901 Praha
†30. 12. 1966 Praha
Novinář a cestovatel.
Jeho román Kavárna na
hlavní třídě byl zﬁlmován.
● Jan Herben
*7. 5. 1857 Brumovice
†24. 12. 1936 Praha
Politik, novinář. Založil
časopis Čas.
● Ladislav Mráz
*25. 9. 1923 Strakonice
†7. 5. 1962 Praha
Pěvec. Sólista opery
Národního divadla.

Maruška

● Václav Jiřikovský
*8. 5. 1891 Praha
†9. 5. 1942 Osvětim
Herec, režisér, dramaturg, divadelní ředitel.
● Marta Boháčová
*8. 5. 1936 Brno
†12. 8. 2014 Praha
Pěvkyně, docentka AMU.

Maruška Kudeříková (v kroužku dole)
v 7.třídě ve Vnorovech. V kroužku
nahoře její milý Julek (zřejmě).

Praktický nápad (2/2)

Přihopkal zajíc, rýpl čenichem do podivného
předmětu, ale magnet mu zůstal na nose...

Nimrod Pusinka namířil a střelil - ale magnet broky přitáhl...

● Miroslav Florian
*10. 5. 1931 Kutná Hora
†10. 5. 1996 Praha
Básník. Zemřel na jevišti
při předávání sbírky
Vroubky.

Novoměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

- KONEC ...A šťastný lovec šel domů s živou kořistí,
což se mu ještě nikdy nestalo.

8

redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Charita

KampaNula

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

VI. Prostřený stůl na Malé Straně
pro Konzervatoř Jana Deyla, Střední školu pro zrakově postižené a Nadaci Artevide...
Ve čtvrtek 22. června
2017 18 - 21 hod.
K „prostírání dobrot na společný stůl“
i sponzoringu vyzýváme všechny instituce,
podniky, restaurace,
firmy, kluby a vinárny nejen z Malé Strany, také jednotlivce - osobnosti, občany,
kteří chtějí pomoci…
Během podvečera budou
koncertovati: Hudební
tělesa studentů Konzervatoře Jana Deyla
a Střední školy pro zrakově postižené, četní
hosté a Muzikanti z Kampy… Prodejní výstava ob-

razů zrakově postižených
dětí Nadace ARTEVIDE.
Na „vstupenkách“ za 100
Kč budou vyznačena čtyři jídla či nápoje, které
obdržíte ve stáncích podniků v těsném okolí Prostřeného stolu.
Výtěžek bude předán
k nákupu školních pomůcek a výtvarných potřeb…
Podporovatelé,
hlaste
prosím Veronice Zikmundové, zda a s čím
hodláte pomoci. Tel: 724
534 710. Mail: kampanulaos@gmail.com
KampaNula děkuje.
kuc

Naše akce

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

KampaNula pořádá
a spolupořádá
● Stř 17. 5., 17.05 h
v podloubí vedle MB.
Učená Toulka Malostranským náměstím - Maršál Radecký a jeho
pomník - Richard Haendl, závěr v Šatlavě
● So 20.5.
Sousedská slavnost
(pořádá BeCulture)
● 2.- 4. 6.
Skautský tábor Miličín
s Muzikanty z Kampy
● Út 13. 4., 17.17 h
Toulka vsedě s K. Holubem, Klub Šatlava
● Čt 22. 6.
VI. PROSTŘENÝ STŮL
Výtěžek konzervatoři
J. Deyla a Artevide

NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ

DOPORUČUJEME:
● Pá 26. 5.
Morodochium aneb
Rumplování v kumbále.
Bohnická divadelní
v Šatlavě.
● So 27. 5.
10 - 21 h POUPĚNÍ
Strýttyjátr - HaF na
Kampě
● Po 19. 6.
Literární výlet Eugena
Brikciuse
● Pá 23. 6., 20.30 h
Pražské sbory s dirigentem a orchestrem - Česká mše vánoční - Kampa
pod schody

Loni se akce konala v „ilegalitě“
na Maltézském náměstí

Pozvánka: Sousedská slavnost
Spolek BeCulture Vás srdečně
zve na sousedskou slavnost na
dvorku Ponrepa (vchod z Konviktské 24) dne 20. 5. 2017 od 13
do 20.30 h.
Výroba čokoládových lanýžů, bazar
s oblečením, tematická procházka
v okolí Betlémské čtvrti, workshop
přípravy kávy, slam poetry, hudba,
koncerty..
BeCulture je skupina nadšenců
kolem akce Betlémská kulturní noc,
která chce pomáhat při probouzení Betlémské čtvrti ke kulturnímu
a společenskému životu.

BeCulture
na poradě

Učená Toulka BYLA IX. KAMPA se šamanem - STŘED SVĚTA 2017
Po překrásném Happeningu Kampa Střed
Světa se vydařily i tzv.
Dozvuky KSS. Stala se
jimi v úterý 4. 4. v podvečer Učená Toulka Kolumbií a Kampou, kterou
pořádala KampaNula.
Šaman Mamo Asdrubal
zavítal i do pro nás současného Středu Světa
na Kampu do kostela
Sv. J. Křtitele Na prádle.

Stalo se na Apríla, v sobotu odpoledne 1. dubna. Po otevření Brány
na Kampu pod Karlovým mostem panem Jiřím Wenclem a kapelou
Der Šenster Gobpak do
noci hráli v parku Jiří
Schmitzer, Jan Spálený
& ASPM, Marcus Jurkovič & Motion Food, Der
Šenster Goba EHCHT.
V šapito krásné předsta-

vení divadel (Vosto5),
v okolí hrátky pro děti.
Přišly se bavit určitě tři
tisíce návštěvníků na trávě a u stánků, v krásném
počasí.
Ještě před akcí se konaly
komentované vycházky.
Např. prohlídka zbytků
Strahovské brány v Nerudově ulici, návštěva
Baráčnické rychty a Litograﬁcké dílny v Říční 11.

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.

Dopi
opiSy

redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Když s vaničkou vylijí i dítě
Petr Burgr, jeho glosa

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

www.
novomestskenoviny.eu

NN 4, duben 2017

Chobotnice
pod tlakem
Vážená redakce,

jsem zaměstnanec radnice MČ Praha 1, takže
jistě pochopíte, že se pod
tento dopis nepodepíšu.
Chci vám zatleskat za odvahu, se kterou rozkrýváte zákulisní vazby ve
vedení radnice, a držím
palce, aby vám to vydrželo co nejdéle.
Jste nejlepší noviny, které znám - a i to je důvod,
proč vám jde vedení radnice tak zuřivě po krku.
Vydržte!

100 let za
opicemi
Radní Prahy 1 jsou sto
let za opicemi: Zakazují
kola v centru. Jsou arogantní a neschopní. Pro
cyklisty je to nepřijatelné
omezení, přes pěší zóny
na Starém Městě vedou
cyklotrasy (značené, tedy
existující, ale i plánované).
M. Fendrych
Pište básně a udělejte
radost sobě i druhým!
Posíljete sem: redakce@
novomestskenoviny.eu

L

idé se v různé míře zajímají o veřejný prostor.
Někteří vyslovují svůj
názor, jen když uplatňují svůj zájem, jiní
zase plánovitě kritizují vše, bez ohledu na
výsledek.
Takové nejvíc naštvete, když jim vyhovíte, či
uznáte, že mají pravdu.
Někdy to zkuste a uvidíte,
jak budou náhle zaskočeni. Vlastně jim tím dost
ublížíte, protože seberete
část jejich bytí.
Avšak výčitky z toho mít
nemusíte. Než se nadějete, přijdou s kritikou
jinou a vše začne nanovo.
Naštěstí jsou i tací, kterým skutečně leží na srdci, kde a jak žijí a to bez
ohledu na jejich osobní
prospěch.
I ty lze samozřejmě poznat. Jsou ochotni se
osobně angažovat v nápravě jimi kritizovaného.

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

777 556 578
(MONIKA)
E-MAIL:
redakce@
novomestskenoviny.eu

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
•30 středisek v Praze - ve vaší
ZŠ, nebo v její blízkosti
•proﬁ trenéři
•tradice od roku 1993
Učíme i lenochy
a počítačové týpky!
Volejte:

777 260 262, 603 527 172
224 815 871 www.tallent.cz

Popsané skupiny kritiků
lze dobře poznat na právě probíhající diskuzi
o omezení jízdy na kolech
středem Prahy.
O co jde. Vedení radnice
vystrašil dlouhý zápas
s provozovateli segwayí
a tak chce deklarovat připravenost reagovat na
nástup půjčoven elektrických koloběžek.
Je totiž oprávněná obava,
že chodci místo před segwayi budou muset uskakovat před elektrickými koloběžkami velikosti
skútrů.
Připravovaný zákaz se zatím týká části vybraných
pěších zón na Starém
Městě. Jak už to ale bývá,
slušní cyklisté to odnesou.
Protože i tady platí:
Když nejsem schopen
něco řešit, tak to zakážu.
Nebo, jak se říká, s vaničkou vylijí i dítě.

Kolo, nebo chopper?

Ne každý má svůj hamburger
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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

Na zábradlí hraje
v Komedii

Na značky!

V divadle Komedie jsou
kvůli rekonstrukci budovy Divadla Na zábradlí
k vidění právě představení tohoto souboru. Např.
19. 5. v 19 hodin je možné shlédnout představení Korespondence V+W.
Hrají: Jiří Vyorálek
a Václav Vašák.

Na Střeláku
to žije

Střelecký ostrov přivítá
další zajímavé umělce.
Např. 25. 5. od 18. 30 h
zahrají Circus Problem
+ Terne Čhave + Vasilův
rubáš a 16. 6. od 17 h kapela Jelen s hosty v rámci
Dne otců. www.letnak.cz

Muzikál pro
celou rodinu
Rodinný muzikál Kapka medu
pro Verunku si nenechte ujít
v Divadle Hybernia. V pohádce
hrají: Kamil Střihavka, Bára
Basiková, David Gránský…
Nejbližší představení 11. 6. v 10
a 15 h, 12. 6. v 10 h.
K

Jiří
Vyorálek,
herec

Kulturní nástěnka
KVĚTEN - ČERVEN

Čtení - 18. 5. v 19 h - JANA BODNÁROVÁ - Z PERIFÉRIÍ - Klementinum,
vchod B2, 1. p., zasedací sál (nad galerií
Klementinum) - Autorské čtení slovenské
spisovatelky doplněné videem s poezií.

Park
Kampa

Akce - So 27. 5. od 10 do 21 h - POUPĚNÍ - STRÝT*TYJÁTR - Park Kampa - Přehlídka divadelních, tanečních
a hudebních dětských souborů. Pro děti
s rodiči i prarodiči. Více: www.poupeni.cz

Galasovy
cyklojízdy

Akce - So 27. 5. v 10 h - MÁJOVÁ VESELICE ANEB ŠESTÝ SRAZ VOLANTŮ
A CHOPPERŮ - Sraz Folimanka, pod Nuselákem - Cíl Újezd u Průhonic restaurace
u Vendise. www.galasovycyklojizdy.cz
Akce - So 3. 6. od 14 do 17 h - DĚTSKÝ
DEN POD PETŔÍNEM - Nemocnice sv.
K. Boromejského, Vlašská 36 - Šermířské
divadlo, bublinová show, soutěže, tombola, hasiči Prahy 1. www.nmskb.cz
Výstava - Do 18. 6. - LOVCI LEBEK
- Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 1
- Výstava exotického ostrova Nová Guinea, který je často spojován s děsivými
praktikami, jakými je lov hlav. www.nm.cz
Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3 - K vidění řádové oděvy,
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty…

Eva
Holubová,
herečka

Bob
Klepl,
herec

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Smolíkovi přiletí
do Studia Dva

Nenechte si ujít představení Smolíkovi ve Studiu Dva na Václavském

nám. Nejbližší termíny
jsou např. 1. 6. v 19 h.
V představení s písničkami na motivy kultovního
maďarského animovaného seriálu hrají Bob Klepl, Jana Stryková nebo
Michaela Váňová, Eva
Holubová... Vhodné pro
děti od 7 do 107 let.

Máj ve Viole
i v červnu

Herečka Barbora Hrzánová opět vystupuje ve
Viole. 1. 6. od 20 h můžete vidět v jejím úžasném
provedení Máchův Máj.
V podání Báry se prý jedná
o strhující ohňostroj slov.

Staňte se
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Národnímu divadlu? Staňte se
jeho mecenášem. Vaším
příspěvkem budou podpořena nová představení,
či rekonstrukce budov.

KŘÍŽOVKA NA HESLO

Vylušti tajenku a... Překvapení!

VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
redakce@
novomestskenoviny.eu

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)
Jak dlouho vydrží Chuck Norris nedýchat pod vodou?
Tak dlouho dokud voda neuteče.

redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

Božena Němcová: Babička (28.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

Slavné místní ženy

Eva Jakoubková
herečka

Vnoučata mají posvícení
Nesměl jí také žádný otevřhuba přijít do rány, aby
jí „boží dar neuhranul!"
i Vilímek, když vešel do
kuchyně při pečení chleba, nezapomněl, že má
říci „Pánbůh požehnej!".
Foto: Archiv SN

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

Petr
Novák,
manžel

Jaroslav
Satoránský,
kolega

Koutek pro chytré hlavy

?

KDE TO JE

Otázka: Víte, na střeše jaké
slavné budovy je to zvláštní
hnízdo?
Nápověda: Hledejte na Jiráskově nábřeží.

Minule: Toto sousouší se nachází
v průchodě, kde sídlí divadlo Ypsilon (Spálená ulice) Správně: Jiří
Kotraba, Alena Čecháková
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@novomestskenoviny.eu

Měla krásné
zelené oči

Eva Jakoubková (1952 - 2005) Absolvovala na
pražské DAMU. Byla přirozeně krásná, křehká
a inteligentní žena. Měla
nádherné zelené oči. Prošla mnoha divadelními
scénami, hrála v dlouhé
řadě ﬁlmů a seriálů. Jeinzerce

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

33 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

RESTAURACE

TLUSTÁ
MYŠ

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

Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

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
•30 středisek v Praze - ve vaší
ZŠ, nebo v její blízkosti
•proﬁ trenéři
•tradice od roku 1993
Učíme i lenochy
a počítačové týpky!
Volejte:

777 260 262, 603 527 172
224 815 871 www.tallent.cz

[ Cozanového
vodou [
www.malostranskenoviny.eu

Když babička pekla chléb,
měly vnoučata posvícení.
Po každé dostaly podplamenici a po malém bochánku, švestkami neb
jablkami plněném, což
se jim dříve nestávalo.
Musely ale zvykat dávat
pozor na drobty. Když ale
některý z dětí...
Pokračování příště

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla

Poznáte, jářku,

11

Evžen
Sokolovský,
pedagog

jím manželem byl zpěvák
Petr Novák (1954 - 1997),
který zemřel za dosud
nevyjasněných okolností
v Evině bytě v Karlově ulici. Pili jak duhy (vedlejší
hospoda U Kata). Po jeho
smrti žila Eva osm let zcela opuštěná.

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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Novoměstské noviny
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Příští číslo vyjde
15. června
Modré okénko
získávají..

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

OBYVATELÉ DOMU
NA PERŠTÝNĚ

Zvířátka
Nového Města

Za boj o záchranu stromu
na rohu ulic
Na Perštýně
a Bartolomějská
Tip: Redakce

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

OLIVER
Má vlastní pokoj, ve
kterém jsou jeho ceny
Martin Fedorko

Proč čtu

Foto: Monika Höppner

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
novomestskenoviny.eu

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
Markéta Němcová,
bublinářka
„Když čtu tyto noviny, tak
je moje bublina tak veliká,
že přeletí i Týnský chrám.“

ZEHLIČKA. „Co tady děláte, Fanny?" „Rozpaluju žehličku."
„Kdepak žehličku! Támhle naproti pana inženýra!"

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.

inzerce

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

