
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. IV
15. září 2017

NOVOMESTSKE
NOVINY

NEZÁVISL
É

Novoměstské 
servírky

IVANKA 
z kavárny TOBRUK, Lodecká 3, 

podává skvělý hovězí 
burger za 195 Kč. 
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NOVÝ VÁCLAVÁK. 
JAKÝ, JÁŘKU, BUDE?

NA STOP Ě

Kapitán Korda

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

NOVÁ RUBRIKA:
OBĚDY POD 100 KČ

...NECHTE TO KOŇOVI, 
TEN MÁ VĚTŠÍ HLAVU, 

RADÍ PAMĚTNÍCI

Primátorka 
Adriana Krnáčová jde 
panu Stejskalovi po krku

inzerce
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...NECHTE TO KOŇOVI, ...NECHTE TO KOŇOVI, 
TEN MÁ VĚTŠÍ HLAVU, TEN MÁ VĚTŠÍ HLAVU, 

RADÍ PAMĚTNÍCIRADÍ PAMĚTNÍCI

Primátorka Primátorka 
Adriana Krnáčová jde Adriana Krnáčová jde 
panu Stejskalovi po krkupanu Stejskalovi po krku

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY Str. 2

Kde mají  bramborové 
knedlíky s uzeným 
za 98 Kč?

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

257 531 839

•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 30 % 
+ podzimní kurz ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz

Já bych 
věděl
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Anketa Novoměstských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Je zakázáno 
hrát na školní 

klavír. Vaše 
dcera však toho 

nedbá.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

„V hodině 
pitvá vosu 

a její pozůstatky 
hází na spolu-

žačku.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Bez poznámek. 
Buď ve škole 
pilný a budeš 
přispívat do 

novin.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: Třeba, že 
nedávám 

pozor a rozpty-
luju se. Chápete 

to, já?“

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 „Poznámku 

ne, jen slovní 
napomenutí: 

Aňulíne, při dik-
tátu nezpívej!“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Vysmívá se 
rozorávání celin. 
Málem mě za to 
vyhodili z gym-

názia.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Tyto noviny vycházejí 
na území Nového Města, 

tedy  ZDE

NOVÉ 
MĚSTO

25 918 obyvatel

Jakou jste dostali ve škole 
nejdivnější poznámku?

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Jednou větou

 Tak dloho 
se chodí 

se džbánem pro 
vodu, až se ucho 

utrhne.

„

Počasí 

ZÁŘÍ
Září jezdí 

na strakaté kobyle.

18°C Průzkum provedli členové skautského oddílu (kameloti) v období 
od 15. 8. do 30. 8. 2017 na odběrních místech Novoměstských 
novin, před kostely po mši, v hospodách, kavárnách, ulicích...

NOVOMĚSTSKÉ   NOVINY VYSLALY DO ULIC 
SKAUTY S OTÁZ   KOU: KOHO BUDETE VOLIT?

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

STRUČNÉ ZPRÁVY STRUČNÉ ZPRÁVY STRUČNÉ ZPRÁVY 

Ředitel Městské poli-
cie Praha Eduard Šuster 
se zastal šéfa strážníků 
Prahy 1 Miroslava Stej-
skala. Primátorka Stej-
skala kritizovala za to, že 
chtěl po strážnících, aby 
byli aktivnější při vybírá-
ní pokut (Novoměstské 
noviny informovaly). 

Cizinec počmáral so-
chu svatého Františka 
na Karlově mostě arab-
ským nápisem. Strážníci 
ho hned po činu chytili.  
Kauza prý bude řešena 
shovívavě.

Velké protesty odbor-
né veřejnosti vyvolal zá-
měr radnice Prahy 1 po-

stavit na konci Revoluční 
ulice „Zlaté vejce“. Podle 
zákulisních informací jde 
o společný projekt kmot-
rů TOP 09 a ODS.

Vyhazovači, placení 
radnicí Prahy 1 pod ná-
zvem „Antikonfl iktní tým“,
budou prudit i v září. Da-
ňové poplatníky to stojí 
již takřka 500 tisíc Kč, 
které šlo použít rozhodně 
lépe.

V průzkumu popula-
rity starostů pražských 
městských částí zvítě-
zil starosta Prahy 7 Jan 
Čižinský (KDU-ČSL). 
Starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký (TOP 09) je 
jedním z nejhůře hodno-
cených starostů celé Pra-
hy, skončil devátý. Prů-
zkum provedla agentura 
Phoenix.

ČSSD narušila volební 
agitací provoz Národní-
ho divadla. Bez ohlášení 
začali straníci (Zaorálek) 
promlouvat k hercům 
a personálu. Vedení diva-
dla je zhrozeno.

HOSPODA 
V CÍPU 

Vladislavova 1

Bramborové 
knedlíky 

plněné uzeným

OBĚD 
POD 100 KČ

98 Kč

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Na Příkopě 31, Praha 1
Vchod A, 2. patro

Mgr. Jan Šefranka, M.A., advokát
Občanské právo, obchodní a trestní právo, peněžní 
úschova, právo nemovitostí, vymáhání pohledávek

Tel. +420 225 113 780
Mob. +420 608 535 446

Jde o překvapivý výsle-
dek, který příliš nekore-
sponduje s ofi ciálními 
průzkumy.
Na otázku „Koho budete 
volit v celostátních vol-
bách 20 - 21. října?“ od-
povědělo 86 dotázaných 
na území Prahy 1. 
Průzkum probíhal v do-
bě, kdy v médiích vrcho-
lila kauza Čapí hnízdo, 
která měla zlikvidovat 
Andreje Babiše, jehož 
strana ANO podle ofi ci-
álních průzkumů na ce-
lostátní úrovni s velkým 
náskokem vede nad tra-
dičními stranami. Mohla 
se v něm odrazit frustrace 
voličů z této kauzy, které 
nerozumí a považují ji za 
účelovou.
Lidovci zřejmě byli hoj-
ně jmenováni jako strana, 

která má dlouhodobou 
vizi, stojící nad prchavý-
mi půtkami. 
Starostové a nezávislí 
těží z právě probíhající 
masivní kampaně a faktu, 
že poprvé kandidují sa-
mostatně, zbaveni břeme-
ne propadající se TOP 09.
Zabodovalo též ANO, ač 
je jeho dosavadní působe-
ní v zastupitelstvu Prahy 
1 velkým průšvihem (roz-
pad klubu, takřka nulová 
aktivita na úrovni občan-
ské společnosti).
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Malý oznamovatel

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

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

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

inzerce

Malý oznamovatel

Zelení - 6 hlasů, ODS - 5 hl., ČSSD - 5 hl., Okamura - 4 hl., TOP 09 - 4 hl., 
Realisté - 3 hl., ODA - 1 hl., Komunisté - 1 hl.
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NOVOMĚSTSKÉ   NOVINY VYSLALY DO ULIC 
SKAUTY S OTÁZ   KOU: KOHO BUDETE VOLIT?

MEDIA 
SKAUT

VOLBY 2017: 
20. - 21. ŘÍJNA 
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1917

Místní přebornice ve zvedání 
nohy Alena Kočičková v akci.

MISS VYSOKÁ NOHA

Robert Jíša: Dojel jsem elektromobilem 
Tesla až do Říma. 
Hudební skladatel a muzikant Robert Jíša se roz-
povídal o svém zážitku s elektromobilem Tesla.
●Jak vaše prázdninové 
cestování s elektromobi-
lem Tesla probíhalo?
Pohodově. Půjčili jsme si 
Teslu S. Naložili jsme vše, 
co jsme na 14 dní potřebo-
vali, a vyrazili na jih. Auto 
se nestartuje, prostě jsem 
jen zadal směr vpřed a vůz 
vyrazil za zvuku ticha se 
zrychlením Ferrari.
●Bylo složité najít dobí-
jející místa?
Nebylo. Tesla má všude po 
Evropě svoje vlastní nabí-
ječky. Auto se tam nabíjí 
na dalších 300 km 25 mi-
nut. A úplně zdarma! Čím 
víc jsem jezdil, tím víc jsem 
ušetřil. Takže zastavím, do 
auta zasunu kabel, káva, 
protáhnu se, odskočím si 
a jede se dál. Tesla sama 
chytře naviguje a plánu-
je tak, aby se vždy nabila 
a na místo určení dorazila 
co nejrychleji.

●Jakou má podle tebe 
elektromobil výhodu pro-
ti normálním autům?
Výhod je víc. Pro mě jako 
muzikanta je skvělé to ti-
cho. Neslyším motor, jen 
ve vyšších rychlostech 
svist vzduchu. Nekouří se 
z něj, nesmrdí, nezhoršu-
je vzduch ve městě. Díky 
malým elektromotorům,

absenci převodovky a dal-
ších zbytečností má auto 
kufr vpředu i vzadu, takže 
se do něj vejde opravdu 
hodně věcí. V Praze má 
navíc výhodu parkování 
na všech modrých zónách. 
A když už nechci řídit, za-
pnu autopilota a Tesla jede 
sama. Zní to šíleně, ale 
funguje to skvěle.

Doporučuji

A třeba na facebooku mají 
plno šikovných informací: www.facebook.com/teslaprague/

●Jak si lze elektromobil půjčit?
Teslu jsem si půjčil od naší místní fi rmy TeslaPrague. 
Mail: trip@teslaprague.eu, telefon 720 577 725.



DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Domu se říkalo U císařských. Nový palác vznikl roku 1895. Bývalo tu středisko polské kultury.

Roh Václavského náměstí a Jindřišské
1890 Dnes
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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

4 telefon redakce: 775 949 557

&Vítěz Poražený

REDAKCE uspořádala výjezd-
ní zasedání na pláž. V přilehlém 
moři pak hledala klauna, tedy 
rybku, která žije u mořské sa-
sanky a proslula ve filmu pro děti 
Hledá se Nemo. Tyto rybky našla 
hned na třech místech ve třech 
různých složeních: Táta a Nemo 
(jako v tom filmu), jen táta a táta 
s mámou a Nemo.
Šéfredaktor Ondřej zde také psal 
po večerech knihu o nespraved-
livě odsouzeném Petrovi Kram-
ném (stalo se nedaleko).

Hledá se 
Nemo

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

MIROSLAV
STEJSKAL
(Ředitel policie 

Prahy 1)
Palec nahoru 
za to, že dává 
pokuty tomu, 

kdo si to 
zaslouží.

JAN
VOTOČEK

(TOP 09,
radní, oblast 
privatizace)
Za kluzký 

přístup ke kauze 
ateliéru Hany 
Wichterlové.

ROZZLOBENÍ O BČANÉ PODEPISUJÍ PETICI 
ZA ZÁCHRANU  ATELIÉRU H. WICHTERLOVÉ

AROGANCE MOCI VE SVÉ RYZÍ PODOBĚ 
●CHCE SNAD STAROSTA BYDLET V DOMĚ 

VEDLE? ●PETICI PODEPSALO JIŽ 1 500 LIDÍ
Ateliér první dámy českého 
sochařství Hany Wichterlo-
vé pod Petřínem je kultov-
ním místem Malé Strany - 
- a svým významem ho dale-
ko přesahuje.
Rodina slavné sochařky nyní bo-
juje o záchranu tohoto skvostu. 
Jejich úsilí však naráží na odpor 
vedení radnice Prahy 1. 
„Chtěly bychom, aby z ateliéru 
vzniklo muzeum,“ říkají sestry 
Marie a Zuzana Wichterlovy. 
Sochařka Hana byla jejich pra-
tetou.
Podle starosty Lomeckého je 
však tento „svatostánek českého 
sochařství“ z technického hledis-
ka „budka, která se hodí nejvýše 
jako sklad na nářadí“.
Radnice má s ateliérem a za-
hradou jiné plány. Přilehlý dům 
(Újezd 29) nechala nedávno 
vystěhovat (MN informovaly) 
a chystá se ho prodat. Komu, zů-
stává záhadou. Podle některých 
zdrojů chce starosta Lomecký 
dům koupit sám, a to zřejmě přes 
prostředníka. Na přímou otázku 
mluvčí radnice Prahy 1 Veronika 
Blažková, která je současně i pří-
telkyní starosty, neodpověděla. 
Starosta má nahlášeno bydliště 
v Sokole naproti, ale zda tam 
opravdu bydlí, není jasné. 

Podobnou zkušenost s nechu-
tí starosty a jeho přítelkyně ke 
komunikaci s médii má i redak-
torka Hana Mazancová z České-
ho rozhlasu. Na otázku, zda má 
radnice zájem na rekonstrukci 
ateliéru,  jí odpověděla mluvčí 
Blažková jen stručně: „Ano má.“ 
Dotazy na kroky, které v této 
souvislosti radnice vykonala, 
mluvčí ponechala bez odpovědi 
i přes opakovanou žádost. 

Ateliér měla do loňského roku 
v pronájmu rodina Wichterlova. 
„Přislíbili jsme ateliér rekon-
struovat, když nám jej městská 
část prodá. Avšak ta to vždy od-
mítla,“ řekla NN Zuzana Wich-
terlová. 
O ateliéru jednají Wichterlovi 
s radnicí už zhruba osm let. 
V rozhovoru pro Český rozhlas 
radnice Prahy 1 dlouhodobá jed-
nání popřela, ač o něm má rodi-

na Wichterlova dokumentaci.
„O ničem takovém nevím,“ řekl 
rozhlasu radní pro privatizaci 
Jan Votoček (TOP 09).
Mluvčí Blažková nezapírá, že se 
radnice chystá barokní dům na 
Újezdě 29 prodat s tím, že si bu-
doucí majitel bude moci s atelié-
rem dělat, co se mu zlíbí. 
O kauze bude jednat zastupi-
telstvo, ve kterém má současné 
vedení radnice vratkou převahu 
jednoho až dvou hlasů.
„V mnohém to připomíná 
praktiky bývalého kontro-
verzního starosty Jančíka ze 
sousední městské častí Prahy 
5,“ míní někteří pozorovate-
lé. Volební preference TOP 09 
se podle některých průzku-
mů propadají pod hranici 5 %, 
což je limit pro účast v parlamen-
tu. Od toho se mohou odvíjet vý-
sledky v komunálních volbách 
na podzim roku 2018.
V malostranském ateliéru žila  
sochařka Hana Wichterlová, kte-
rá je sestrou Otty Wichterleho 
(vynálezce kontaktních čoček)  
přes 50 let. Do ateliéru ji chodi-
li navštěvovat přední osobnosti 
české kultury (fotograf Sudek, 
básník Seifert, malíř Tichý, dra-
matik Topol, historička Masary-
ková...). 

ODCHÁZEJÍCÍ VEDENÍ 
RADNICE NEPOPÍRÁ, 

ŽE CHCE LUXUSNÍ 
POZEMEK (A DŮM) 
VÝHODNĚ PRODAT

Z D
RUHÉ 

STR
ANY ŘEK

Y
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ROZZLOBENÍ O BČANÉ PODEPISUJÍ PETICI 
ZA ZÁCHRANU  ATELIÉRU H. WICHTERLOVÉ

Tiskařskou dílnu v Říční 11 
se před vedením radnice po-
dařilo zachránit na poslední 
chvíli. Radnice nepotřebova-
la ani záminku: Prostě padák 
a hotovo. „Šlechtu“ zastavily 
až silné protesty občanů 
a umělecké obce.

Ateliér v Říční 11: 
Bylo to o fous

Sochař Blažek: ZASTAVTE TO!
Světoznámý sochař Michal Blažek 
byl vedením radnice vyštván ze své-
ho ateliéru v Haštalské ulici. 
Nezákonné vystěhování stálo daňové 
poplatníky 900 000 Kč. „Štvanice úchyl-
ného tělocvikáře na ateliéry umělců 
v Praze 1 graduje,“ varuje Blažek. Blažek

PETŘÍN

ATELIÉR 
JOSEFA SUDKA

LANOVKA

ATELIÉR H. W. NA ZAHRADĚ 
DOMŮ ÚJEZD  23 A 29
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhýPíše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

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

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

PROTESTY PROTI RAMPÁM DO PODZEMNÍCH 
GARÁŽÍ NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ VRCHOLÍ

Profesor umění Petr Kratochvíl se odvážně a ostře 
postavil proti záměru vykopat na Václavském ná-
městí dvě obří díry pro podzemní garáže. 
Nové Město - „Je to 
zločin proti městu,“ říká 
profesor umění a archi-
tektury Petr Kratochvíl 
o rampách do podzem-
ních garáží. 
Garáže mají být součástí 
oprav Václavského ná-
městí za 200 milionů Kč 
ve spodní části (při po-
hledu od Můstku vlevo). 
Profesorovi dávají za 
pravdu i památkáři. Ve-
řejnost se s návrhy ne-
měla možnost podrobně 
seznámit, na vizualiza-
cích architekta jsou vjez-

dy do garáží skryté za 
obřími „ozdobnými“ kou-
lemi a za stromy. Dvě ná-
jezdové rampy mají být 
asi 4 metry široké a 23 
metry dlouhé. 
Primátorka Krnáčová se 
netají, že jde o ústupek 
developerům. Ti skoupili 
desítky domů, chtějí po-
stavit mezi Václavským 
náměstím, Panskou, Jin-
dřišskou a Na Příkopech 
obří nákupní a admini-
strativní centrum. „Bylo 
by nefér vůči develope-
rovi, kdybychom řekli, 

že rampy nebudou,“ říká 
primátorka Krnáčová.
Výstavbu garáží, které 
podle mnohých nevratně 
zničí prostor dolní částí 
náměstí, si přitom para-
doxně dalo jako podmín-
ku vedení Prahy 1 develo-
perům. Výsledek sporu je 
zatím ve hvězdách.

Víte, že...
Pod Václavským 

náměstím už podzemní 
garáže jsou a jejich ka-

pacita nebývá naplněna.

NEMOCNICE 
NA FRANTIŠKU: 

Plastická chirurgie?

Nemocnici Na Františku 
začíná zvonit umíráček. 
Zastupitelé Prahy 1 zvole-
ní za ČSSD, TOP 09, ODS 
a ANO se rozhodli ve své 
podstatě předat budovu 
včetně zařízení do užívá-
ní soukromému subjektu. 
Ve hře je podle zákulis-
ních informací investiční 
skupina Penta.
Dosud měli nemocnici 
ve své gesci za Prahu 1 
zástupci ČSSD. Fakt, že 
do hry nechávají vstou-
pit soukromý subjekt, je 
signálem, že se jim úkol 
nepodařilo splnit. Vedení 
radnice ústy starosty Lo-

meckého si pochvaluje, že 
nový provozovatel bude 
moci v „nové“ nemocnici 
provozovat třeba plastic-
kou chirurgii. Z celého 
procesu je zřejmé, že se 
vše připravuje několik let. 
Hlavní argument, že Pra-
ha 1 nyní musí nemocnici 
dotovat desítkami milio-
nů ročně, pokulhává. 
Za rok, za dva přijde ve-
dení už soukromé nemoc-
nice s návrhem snížení 
vzniklé ztráty za reduk-
ci dohodnuté struktury 
zdravotní péče. Občané 
Prahy 1 budou muset ma-
rodit jinde.

„Dokud tady budeme, tak bude 
kvalitní a dostupné zdravotnictví 
pro všechny a nebude předmětem 
zisku, a za to jsem 
připraven zemřít.“

Lubomír 
Zaorálek, 
ČSDD

Péči o zdraví zvoní umíráček

Nemocnice Na Františku, lékařská péče 
tu byla od 14. století. Evropský unikát.

Volby 2017

Včera jsem vyrazil s ka-
marádkou Bárou na kafčo 
a pivo někam na Malou 
Stranu. Bára jezdí na me-
chanickém vozíku. 
Jenže už po Mostecké jsme 
se museli vyhýbat nerov-
nostem v chodníku, ale to 
byl jen slabý odvar po od-
bočení vpravo. Krásné byly 
„kočičí hlavy“ možná za 

císaře pána, nyní je z cesty 
změť výše či méně čnějících 
kamenů. Vzdali jsme to a já 
navrhl Nerudovku…
Na chodníky vedle a za sv. 
Mikulášem se ovšem mu-
sím nadřít nejen já s vozí-
kem, ale maminky s kočár-
ky. Báru jsem nechal u kos-
tela a utahanej jsem si Ne-
rudovu ulici prošel sám. 
Výmoly, chybějící dlažební 
kostky, nebo čerstvě vy-

rvané nerovnosti desetiletí 
neopraveného chodníku. 
Chodí tu statisíce turistů 
a taky na nich parkují auta 
zásobování. 
Vrátil jsem se k Báře v pod-
statě radostně - nemusel 
jsem ji tlačit do konce. Uli-
ce k americké ambasádě je 
celkem slušná, ale hned za 
ní, kde se ulice dělí vlevo 
a vpravo, tam začíná ho-
ror. Kočičí hlavy čněly ze 

silnice jak hrby velblou-
da. Lahváče a kafe jsme si 
koupili v krámu, vypili na 
Malostranském náměstí 
a do nějaké hospůdky pů-
jde příště na Letnou. 
Jak málo by stačilo. Jen 
ty chodníky opravit, nebo 
ještě lépe: Vozovky a chod-
níky nahradit zámkovou 
dlažbou a před sv. Mikulá-
šem položit velké mramo-
rové desky...

NA KOLEČKÁCH

775 949 557 redakce

PROTESTY PROTI RAMPÁM DO PODZEMNÍCH 
GARÁŽÍ NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ VRCHOLÍPlastická chirurgie?Plastická chirurgie?

JE TO ZLOČIN PROTI MĚSTU. DÍRA V ZEMI ZŮSTANE JAKO TRVALÁ JIZVA

Sv. Václav vjíždí do garáží 
(satirická koláž studentů 
prof. Kratochvíla)

Studenti z Fakulty umění 
a architektury protestují na 
místě, kde mají stát garáže

Pohled od Můstku 
v matoucí vizualizaci

Souboj 

měsíce

Ofi ciální vizualizace: 
vjezdy do garáží jsou 
maskovány koulemi
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)

PROTESTY PROTI RAMPÁM DO PODZEMNÍCH 
GARÁŽÍ NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ VRCHOLÍ

Na houbách (2/2)

...to bude stará doma koukat!
KONEC

Ten největší si pěkně ušmiknu... Tisíc hromů do snu! Paraple je vejpůl!

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

JE TO ZLOČIN PROTI MĚSTU. DÍRA V ZEMI ZŮSTANE JAKO TRVALÁ JIZVA

Díra 
do garáží

Šokovaný 
občan

Auto 
s pracháčem

Prof. PhDr. PETR KRATOCHVÍL, CSc. 
z Ústavu dějin umění Akademie věd 

před pohledem na vjezd shora

Developeři

Vjezdy
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

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.

Naše akce
Nově Malé toulky pro zasloužilé Nápadníky 

(co mají nápady a sami vedou Toulky).

KampaNula pořádá 
a spolupořádá

Fo
to

: K
ris

tý
na

 S
vo

bo
do

vá
, M

íra
 L

éd
l

Organizátoři: Jiří Kučera 
a Petr Hejma (Starostové)

PROSTŘENÝ STŮL NA BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ: 
SOUSEDSKÁ AKCE KAMPANULY V RÁMCI BKN  

K prostřenému 
stolu usedlo 

postupně až tisíc lidí

FOTO: 
Kristýna 

Svobodová, 
Míra Lédl

Královny swingu: 
Kočky mají pré

Duo Kalich

Úžasné 
dobrovolnice (bez 
nich by to nešlo) 
Helena Šulcová, 
Anežka Šulcová, 
Zuzana Kopečná

Nejmenší 
návštěvníkPetr Hejma a Jan Farský 

propagují tyto noviny

Betlémské nám. - Tak 
to se povedlo! Spolek 
Kampanula prostřel 7. 9. 
pro sousedy a návštěv-
níky stůl na Betlémském 
náměstí a hned bylo vese-
lo. Dobroty dodaly okolní 
kavárny, hospůdky a krám-
ky. K dobrému jídlu a pití 
jim zazpíval úžasný swin-
gový kvintet Kočky mají 
pré. Když kočky zpívaly, 
náměstí se zcela zaplnilo, 
mnozí tančili. 
Výtěžek tradiční akce byl 
věnován také pro zdra-
votně postižené Prahy 1 
a Nadaci Artevide. Přišel 
se podívat i Jan Farský, 
lídr Starostů a nezávislých.

POŘÁDÁ:

Malé Toulky pro 
zasloužilé Nápadníky 
- mají nápady a sami 
vedou Toulky: Chrám 
sv. Víta a zvon Zikmund, 
Podzemí + příběh 
Pražského hradu... 

Pondělky v září a říjnu 
od 18 h  ENERGETICKÁ   
CVIČENÍ pro 
odolnost, výkonnost, 
dlouhověkost... V parku 
na Malé Kampě, přes 
mostek u Werichovy vily 
Za deště jsme uvnitř...
Volejte na 733 403 400   
nebo  733 406 909

● Út 10. 10., 18 h 
Karel Holub - Italské 
baroko - Werichova vila 

R. Händl + P. Hejma 
kostel sv. Havla a zvon 
Václav, R. Händl - Lapi-
darium, Dr. Zdeněk Dra-
goun: Co bylo před a pod 
Šatlavou Výlety za B. Hra-
balem, B. Smetanou a A. 
Dvořákem...

● Pá 10. 11. 
PředMartinské husičky 
a kachničky v Profesním 
domě na Malostr. nám. 
(Muzikanti z Kampy)

DOPORUČUJE:
● So 23. 10., 14 h
IX. Malostranské vino-
braní - Dozvuky Hor-
ňáckých slavností - park 
Kampa

● So 4. 11. - Malostran-
ský Candrbál v Besedě
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PETR BURGR 
Na Nové Město chodí 
do práce, bydlí na 
Malé Straně, je stále 
ve střehu a navíc píše 
velmi vtipné glosy. 
Například tuto...

opiopi yy

Vážená redakce,
děkuji srdečně za tyto 
noviny, líbí se mi úplně  
celé. Četla jsem jedním 
dechem od začátku do 
konce. S pozdravením 
vaše čtenářka 

Jana Novotná 

Dobrý den, 
rád bych vás upozornil 
na dvě aktivity, které 
se odehrávají na území, 
o kterém píšete a které 
nemají komerční cha-
rakter. Jedná se o za a) 
bojovou hru Po stopách 

Jana Tleskače, která je 
pro děti a je zdarma.
Dále za b) hledací hru, 
kde lidé fotí a vkládají 
do mapy jakékoliv stopy, 
týkající se sv. Jana Nepo-
muckého.

Děkuji, Libor Peprný

Vážení, 
děkujeme, že zveřejňuje-
te prosby řeholních ko-
munit, jako pro Sestry bo-
romejky u příspěvku na 
varhany. Mohly by o to-
též poprosit i voršilky?  

Ludmila P. Bučková

Povodně po 15 letech: Hrdinů přibývá

Tak jsme si letos i v Pra-
ze připomněli patnác-
té výročí od srpnových 
povodní. Událost, která 
se mnohým nezapome-
nutelně vryla do paměti 
nejen obrazy zatopených 
ulic, ale i množstvím 
osobních osudů lidí, kte-
ří přišli, dá se bez nad-
sázky říci, o všechno. 
Nám, kteří jsme to zažili, 
se to zase moc připomí-
nat nemuselo. O to více 
vyvolává úsměv, kolik 
se po 15 letech objevilo 
těch, co mají potřebu se 
k prožité hrůze vyjadřo-

vat, a to způsobem jako 
by to byli právě oni, kte-
ří tehdy vlastním tělem 
bránili protržení vltav-
ské kaskády, nebo zříce-
ní Karlova mostu. 
Vypadá to, jako když 
máme výpadky paměti, 
protože ty, které dnes vi-
díme na poutačích k vý-
ročí povodní, jsme před 
15 lety v zabahněných 
ulicích nepotkali. 
Připomíná mi to jed-
nu anekdotu ze 70. let, 
přesněji z roku 1974, 
kdy si celé tehdejší husá-
kovské Československo 
bombasticky připomí-
nalo 30. výročí Sloven-
ského národního povstá-
ní.  Tehdy koloval vtip: 
Jestlipak víte, kde se 

Petr Burgr, 
jeho glosa

bude 30. výročí slo-
venského povstání 
slavit? V Alpách, 
protože do Tater by 
se účastníci povstá-
ní nevešli. 
A tak se dá očekávat, 
že jednou si výročí po-
vodní v Praze budeme 
muset připomínat ve 
Vídni. Tam totiž teče 
Dunaj, který je mohut-

nější než je naše Vltava, 
na jejíž břehy se s při-
bývajícími léty účastní-
ci povodní už ani neve-
jdou. 
Mění se režimy, vlá-
dy, totality střídají de-
mokracie (a naopak), 
ale lidská mentalita se 
nemění. Ani tisíciletá 
voda ji z některých hlav 
nedokáže odplavit.

NN číslo 8, 
srpen 2017

inzerce

IX. MALOSTRANSKÉ 
V I N O B R A N Í

DOZVUKY  HORŇÁCKÝCH  SLAVNOSTÍ

v sobotu 23. září 2017
14 h, v parku na Kampě

Vystoupí:  Horňácká Cimbálová Muzika Kubíci, HCM Petra Mičky, HCM Ro-
mana Sokola, dívčí sbor Kuželovské zpěvulky, mužský sbor z Louky, ženský 

sbor z Javorníka, taneční soubory Suchovjan a Kuželovjan, horňáčtí zpěváčci, 
Jan Pavlík st., Jaroš Hrbáč, dětský soubor Lúčánek, gajdoš Pavel Popelka.
  Moderuje: Tonda Vrba. „Horňácký minijarmark“ s ručně tkanými výrobky 
od Hany Buchtelové (Malá Vrbka). Staré krojové součásti a lidové výrobky 

z Horňácké jizby (Velká n/Veličkou). Spolupořádají: Letní poloha, kavárna 
Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy a Agentura Antonína Vrby, za pomoci 

Městské policie, Dobrovolných hasičů, KampaNuly, Musea Kampa, fi rmy 
Vojanovy sady a  Malostranských novin.  V I T A J T E !!!

V I N O B R A N Í
DOZVUKY  HORŇÁCKÝCH  SLAVNOSTÍ

V I N O B R A N Í
DOZVUKY  HORŇÁCKÝCH  SLAVNOSTÍ
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního životaVLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Kontakt: offi  ce@houseservices.cz

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.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.

K

Kulturní nást ěnka    
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

Divadlo - 15. a 28. 9., 2. 10. v 19.30 h 
- HLAVA MEDÚZY - Studio Ypsilon, 
Malá scéna, Spálená 16 - Nejveselejší 
hra o impotenci. Hrají: J. Lábus, J. Kret-
schmerová… www.ypsilonka.cz

Kurz - Od 20. 9. každou středu v 19 h - TAI 
CHI S RENÉ KYSELÝM - KC Kampa, 
U Sovových mlýnů 3 - Cvičení pro všechny. 
Možno se zapojit v průběhu kurzu. Úvodní 
lekce 20. 9. zdarma. Info: 775 421 480.

Divadlo - So 23. 9. v 17 h - KOUZELNÝ 
CIRKUS - Národní divadlo, Nová scéna 
- Laterna magika. Legendární inscenace 
o putování za nesmrtelnou krásou. Vhodné 
pro děti od 5 let. www.narodni-divadlo.cz

Akce - Čt 5. 10. v 18 h - GALASOVA 
LAMPIÓNOVÁ CYKLOJÍZDA - Sraz 
Folimanka, pod Nusel. m. - Vezměte lampi-
ón! Trasa: Karlovo nám., Staroměstská, cíl: 
U Lužického semináře 34. www.galas.borec.cz

Festival - 6. - 8. 10. - HUDBA ZEMÍ 
KORUNY ČESKÉ - Kostel Na Prádle, 
Říční 6 - Petrus Vilhelmi de Grudencz 
a jeho současníci, 2. ročník fest. Ensem-
ble Mathesius, Schola Specialis Familiae.

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, Kři-
žovnické nám. 3 - K vidění řádové oděvy, 
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

Galasovy 
cyklojízdy

Sonety zazní 
Violou

Navštivte ve Viole na Ná-
rodní pěkný pořad Svá-
teční Shakespearova poš-
ta. Shakespearovy sonety 
v překladu Martina Hil-
ského přednáší Hana 
Maciuchová. Nejbližší 
představení je 5. 10. 

Oslavte narozeniny 
Machálkové v Hybernii
26. 9. v Divadle Hyber-
nia slaví zpěvačka Le-
ona Machálková své 
narozeniny. A jak jinak, 
než narozeninovým kon-
certem po boku přátel 
a hostů, se kterými, za 
doprovodu Bon Art Pops 
Orchestra, zazpívá duety.

Výstava Karla Gotta 
na lodi

Nenechte si ujít výsta-
vu věnovanou Gottovi 
a jeho pěvecké kariéře. 
Kromě fotografi í mistra 

uvidíte také jeho kostýmy, 
všechny Slavíky... Výstava 
k vidění na lodi Bigmedia 
na Rašínově nábřeží u že-
lezničního mostu.

Staňte se 
mecenášem ND 

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

Přijďte na Hvězdu 
Holubovou

Eva Holubová láká na 
představení Hvězda na 
Letní scéně Vyšehrad. 
Těšte se 13. 10. od 20 h. 
Představení Studia DVA, 
které režíroval Patrik 
Hartl, odkrývá zákuli-
sí českého showbyznysu 
a líčí problémy neznámé 
herečky, která po 35 le-
tech u oblastního divadla 
zazáří v televizním seriálu.

Hana
Maciuchová, 

herečka

Patrik
Hartl, 

režisér

Profesor Poživil 
slavil devadesát!
Proč bychom se netěšili, když 
MU Pánbůh zdraví dá. Komu? 
Profesoru Lubomíru Poživilovi 
(ředitel divadla v Kladně, 
MDP, prof. na DAMU…), který 
11. 9. oslavil 90. narozeniny. Vše 
nejlepší přejí jeho posluchači!

Karel 
Gott, 

zpěvák

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!

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris vyhrál Rallye Paříž - Dakar na kajaku.



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

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

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. Café AdAstra, Podskalská 8.

odběrních míst

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

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

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem 
Novoměstských novin je podmíněno příspěvkem 

1000 Kč na provoz novin, nebo inzerátem.
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Alois 
Hába, 

skladatel
Nejen s loutnou 
dokázala divy

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

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [Slavné ženy

Pěvkyně Národního divadla
Vlasta Urbanová

Václav 
Talich, 

dirigent

Jiří 
Jirouš, 
manžel

Vlasta Urbanová (1914 
- 2004) byla vynikající 
operní pěvkyní Národ-
ního divadla. Její hvězd-
nou dráhu odstartoval šéf 
opery Národního divadla 
Václav Talich. Zpíva-
la mnoho krásných rolí, 

zejména v operách Ver-
diho, Pucciniho, Bizeta, 
Gounoda a také Mozarta.
Vystupovala také v Belgii, 
Nizozemí a Švýcarsku. Až 
do své smrti byla provdá-
na za dirigenta Národního 
divadla Jiřího Jirouše.

Alois 
Hába, 

skladatel



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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu
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JIŘÍ PECHA
Herec a srandista

„Noviny čtu, protože 
je v nich vždycky pravda, 

aniž bych o tom musel 
přemýšlet.“

TLAČENICE U TRAMVAJE. „Ženská, necpěte se tolik!" 
„Ale já pospíchám, jedu na posvícení!" „Tak tam se ještě nacpete dost."

Modré okénko
získávají..

Fo
to

: A
rc

hi
v

Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

PETR KRATOCHVÍL
Profesor umění

Za smělý boj 
proti dírám pro 
auta na Václav-
ském náměstí 
(viz. str 6 - 7)

Tip: Čtenáři NN

Najdete 
v příštím čísle

SVATBA U ŘEZNÍKA
Příště: Jak se Martina 

a Jiří poznali a následně 
vzali v řeznictví Naše 

maso. Očima oddávající-
ho Petra Burgra.

Posílejte tipy: redakce@
staromestskenoviny.eu


