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

®

redakce@novomestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

902 11 30

www.novomestskenoviny.eu

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
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SN TRICET

na tel.
číslo

´
ˇ ´

VITEZOVE
PORAZENI

Novoměstští
vinaři
Kapitán Korda

NA STOP Ě

+ JEJICH PŘÍBĚHY

JAN

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

Vinař Jan Litera z Vína - Wins, Truhlářská 24, nabízí
bílé i červené 2 dcl za 28 Kč.

NOV
MĚ S É
TO
M
PŘ ÍST
ÍBĚ NÍ
HY

JAK VOLIL VÁŠ SOUSED?
A je to! Tyto komunální volby obrátily
politickou scénu v Praze 1 vzhůru nohama, přesně jak jsme předvídali. A také
přinesly hutné příběhy... Čtěte na str. 6
inzerce

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

Foto: Roman Korda

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

&

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 10 / roč. V
15. říjen 2018

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Volební porada
redakce se zástupci
říše loutek Str. 4

Foto: Eva Kleinová

NÍ L
B
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

OBĚD
pod 100 KČ

Kančí ragú
na víně, houby,
bram. knedlík
90 Kč

NOVÉ MASARYKOVO
NÁDRAŽÍ: AŤ TEĎ
PROMLUVÍ VEŘEJNOST
Pohled
k Florenci.
No tě pic.

LIDOVÁ
JÍDELNA
Těšnov 5

Jednou větou...
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Novoměstských
novin

...kterou jsem zaslechl

„

„Největším vítězstvím
je nepotřebovat
žádné vítězství...“
(John Lennon)

Počasí

16°C

ŘÍJEN
Suchý říjen,
hodně sněhu v zimě

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
novomestskenoviny.eu
Tyto noviny vycházejí
na území Nového Města,
tedy ZDE

park. Bude možnost proNové Město - Do komluvit s autory návrhu.
nečné podoby masivní
Denně se tu budou konat
výstavby v okolí Masaryvycházky s architektem
kova nádraží bude moci
Petrem Kučerou, které
promluvit veřejnost.
umožní veřejnosti objevit
Od 22. do 26. října se monepřístupné části nádraží
hou lidé účastnit veřejné
a seznámit se s jeho téměř
konzultace o návrhu nové
170letou historií.
podoby. Uvedla to ﬁrma
Penta Real Estate, která
je investorem projektu.
Penta na pozemcích plánuje postavit velkou admi- Za války se Masarykovo
nistrativní čtvrť s obcho- nádraží jmenovalo Prag
Hibernerbahnhof
dy a restauracemi a také

Víte, že...

Anketa Novoměstských novin

Jaké je vaše nejvíc
oblíbené zvíře a proč?

25 918 obyvatel

Kateřina
Janečková
„Mám ráda
všechna zvířata,
i ta, kterých se
štítím. Země je
pro všechny.“

Martin
Roman
Falář
Korda

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

„Kočky, těžko
říct proč. A v
poslední době
rád poslouchám
zpěv ptáků…“

Hana
Francová
HaFstudio,
varhanice

„Pes samozřejmě. Proč, to
nevím. Asi
proto, že psy
miluji.“

Důležité
telefony

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

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@novomestskenoviny.eu

BITVA O
SNAD N

NO
MĚ S VÉ
TO
Nové Město - Komunální volby v Praze 1 přinesly novinku, která může
ovlivnit volby v celé zemi.
V minulých parlamentních volbách mohl přijít
mnohým podezřelý raketový nárůst hlasů TOP 09
v Praze 1.
Proto přišel letos všímavý Pirát David Bodeček
s novinkou, jak ohlídat
případnou
manipulaci
s hlasy. Na ministerstvu
vnitra sehnal povolení,
že mohou být urny přelepeny dalším ochranným páskem. Dosavadní
ochrana náplastí totiž
nemusí být dostatečná,
vlastně ji lze odlepit a přilepit, aniž by to na ní zanechalo nějaké stopy.
Zpočátku to vypadalo, že
proti tomuto důslednějšímu zabezpečení nemůže
nikdo nic namítat, jenže

ouha. Hodinu před začátkem voleb odmítla urny
většina komisí.
Nakonec se podařilo větší
zabezpečení prosadit až
těsně před začátkem voleb
díky vstupu Petra Hejmy
(My, co tady žijeme), který vše domluvil s vedoucím příslušného odboru.
„Nový zabezpečovací prvek jednoznačně přispěl
k tomu, že se snížila možnost manipulace s hlasy,“
řekl Novoměstským novinám nový zastupitel David Bodeček (Piráti).
Novinka je díky rozhodnutí ministerstva vnitra
platná pro všechna volební místa v ČR.

Víte, že...

Demokracie ve starověkém Řecku používala
volbu losem.

Ozdravné centrum Relax Arte Sanatorium
zahajuje na Praze 1 kurzy
cvičení k posílení celkového zdraví
Od konce září do pol. prosince 3x týdně
v tělocvičnách škol na Malé Straně:
pondělí 19 - 20:30 Kardio + posilování (ZŠ Karmelitská 13)
středa 17.30 - 19 Zdravé jógové protažení
(Gymnázium Josefská 7)
pátek 17.30 - 19 h Dynamická meditace - prvky z Tai Chi
Chuan, Čchi-Kung, Čínské jógy (ZŠ Karmelitská 13)

Divadelní
a TV herečka

NOVÉ
MĚSTO

Zpravy

Cena lekce: 1,5 hod. za 190 Kč
Cvičení vedena zkušenými lektory
Zájemci se hlásí e-mailem, příp. telefonicky a budou jim
sděleny podrobnosti.
Ing. Petra Krulichová, manažerka 604 765 273
MUDr. Jiří Kučera, PL pro dospělé 605 216 143
E-mail: relaxartecentrum@gmail.com

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED

Radim
Fiala

Petr
Hejma

Anna Marie
Höppnerová (9)
Mluvčí mladé
generace

Herec
a skvělý kuchař

„Naše štěňátko
Soﬁnka. Proč?
Protože je naše!“

„Pejsek, je to
nejlepší kamarád a nikdy
nezradí!“

„Čili: Mám
je rád
všechna.
I ty hady…“

Spoluzakladatel
KampaNuly

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

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

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz
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Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sn tric

et

Zpravy
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Dívka ze str. 3

A O URNY aneb CHTĚL
D NĚKDO PODVÁDĚT?
Nový ochranný
pásek

Nesmazatelná
ﬁxa

Před
100
lety

štěMISTRYNĚ MÍSTNÍ ČTVRTI

V POPONÁŠENÍ KOŤAT

Lili Ducháčková v akci.
Porota hodnotila nejen
estetický dojem, ale i srst.

Malý oznamovatel
NOVOMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Nové zapezpečení
volebních
uren,
Komentář
novinka z strana
Prahy 1
9
inzerce

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.

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

PABLO PICASSO:
VÁŠEŇ A VINA
Do 15. 1. 2019

Výstavu ikony světového umění Pabla
Picassa. Cyklus La Suite Vollard o 100
výjevech ze života umělce a jeho zápasu
o tvorbu je zapůjčeno z Musea Reina Sophia v Madridu. Dílo z let 1930 - 1936.

FRANTIŠEK
KUPKA:
LEGIONÁŘ
A VLASTENEC

Do 27. 1. 2019
Výstava představí jeden
z důležitých, nicméně
v kontextu Kupkových realizací ne tak často zmiňovaných momentů - jeho
zapojení se do snahy nalézt nový vizuální styl mladé republiky. Cílem projektu je poprvé přehledně
představit všechny aspekty Kupkovy činnosti, které
se období 1914 - 1920 týkají - od kreseb, návrhů až
po realizace.

FRANTIŠEK
KYNCL: BOD,
ČÁRA, PROSTOR

Od 20. 10. 2018
do 13. 1. 2019
Výstava Františka Kyncla, významného českého
exilového umělce, představitele konstruktivních
tendencí a člena Klubu
konkretistů, zahrne pokud možno všechny oblasti Kynclovy tvorby.

VLASTA
PRACHATICKÁ:
PORTRÉTY
Od 23. 10. 2018
do 13. 1. 2019

www.museumkampa.cz

Tvorbu české sochařky
Vlasty Prachatické, členky skupiny UB 12, která
se ve své tvorbě věnovala výhradně sochařskému portrétu a v tomto
oboru se stala jednou
z nejrespektovanějších
osobností českého výtvarného umění.

VÝSTAVA NA
ZÁMKU MORAVSKÝ
KRUMLOV

Do 30. 10.
Díla ze sbírky J. a M.
Mládkových, obsahující
díla autorů české umělecké scény 20. stol.
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Vítěz Poražený

PETR
BURGR
(My, co tady
žijeme)
Do vedení radnice směřuje po
dvanácti letech.
Je to velké zadostiučinění.

redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

VERONIKA
BLAŽKOVÁ
(mluvčí a přítelkyně exstarosty)
Ani s obrovskými ﬁnančními
prostředky se jí
nepovedlo udržet starostu.

CO NOVÉHO
V REDAKCI

Zprávy

DVA METRY OD ZVONŮ
NA VĚŽI SV. HAVLA
UČENÁ TOULKA MEZI NEBEM A ZEMÍ
Kostel sv. Havla
Před oltářem
kostela sv. Havla

PŘEDVOLEBNÍ
PORADA S VYSLANCI
ŘÍŠE LOUTEK

Toulku zařídil
Petr Hejma

Na zvonici kostela
sv. Havla

Foto: Eva Kleinová

Účastníci
toulky

Poradu vedli Spejbl
a Hurvínek, které vedl
někdo hodně vysoký
Redaktorka novin Monika Höppner v přátelském objetí se Spejblem a Hurvínkem hledí vpřed
novým zítřkům. Redakční porada
před komunálními volbami se zástupci z říše loutek se šikla.

Další z Učených toulek
pořádaných
spolkem
KampaNula se uskutečnila 2. října 2018. Téma
bylo Havelské město
a kostel sv. Havla na
Starém Městě. Organizaci Toulky zajistil Ing.
Petr Hejma, průvodcem
byl Richard Händl.
Návštěvníci byli seznámeni
s historií tzv. Havelského

města a zejména s kostelem
sv. Havla a jeho složitou stavební minulostí.
Dále také s osobnostmi, které v něm kázaly (včetně Jana
Husa). Dále viděli skvělou
uměleckou výzdobu kostela, zejména úžasnou Kalvarii
v jedné z kaplí kostela od
F. M. Brokoﬀa.
Zlatým hřebem byl výstup
do obou věží kostela se

Foto: Kristýna Svobodová

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

skvělým výhledem na město. A když spustily dva
zvony najednou (nejstarší
zvon v Praze Panna Marie
z roku 1455 a nový zvon
Václav), měli jsme pocit,
že musíme z věže vyskočit,
jaký to byl bigbít. Byli jsme
od nich dva metry.
Dobrovolné vstupné bylo
věnováno kostelu sv. Havla.
Richard Händl

inzerce

MY, CO TADY ŽIJEME: DĚKUJEME!

PETR HEJMA

PETR BURGR

MICHAL CABAN MARTIN KOTAS

MÍ
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M
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VOLEBNÍ DRAMA
V
21
OBRAZECH
Jak o složení radnice rozhodlo všech 21 okrsků

Mazlíčci
Nového Města

HA 1

Okrsek č. 2
P1S: 23,9 %
MCTŽ: 20,3 %

Okrsek č. 3
MCTŽ: 30,3 %
P1S: 20,4 %
Okrsek č. 4
MCTŽ: 21,8 %
P1S: 20,2 %

Okrsek č. 5
MCTŽ: 19,5 %
P1S: 17,9 %

VYSVĚTLIVKY:
P1S......Praha 1 sobě
MCTŽ...My, co tady žijeme
PIR.......Piráti

Boj o radnici Prahy 1 v komunálních volbách 2018 byl ve znamení
pádu TOP 09 a neuvěřitelného nástupu nového uskupení PRAHA 1
SOBĚ. To řádilo především na levé
straně řeky, která byla před volbami
považována za jasnou baštu hnutí
MY, CO TADY ŽIJEME (lídr opozice). Lze říci, že PRAHA 1 SOBĚ

Okrsek č. 10
P1S: 25,3 %
ODS: 19,2 %

Okrsek č. 9
P1S: 25,9 %
ODS: 21,8 %

Okrsek č. 11
P1S: 22,5 %
ODS: 17,7 %
Okrsek č. 12
P1S: 23,9 %
ODS: 18,0 %

Okrsek č. 8
P1S: 22,1 %
MCTŽ: 17,6 %

Okrsek č. 7
ODS: 17,7 %
P1S: 17,3 %

Okrsek č. 6
P1S: 23,3 %
ODS: 16,4 %

ROXY
Okrsek č. 14
Energická, veselá,
P1S: 23,4 %
hravá 5letá fenka Roxy
PIR: 19,4 %
z Bílkovy ulice.

Poslal: František Dlesk

Posílejte: redakce@
novomestskenoviny.eu

Okrsek č. 15
ODS: 20,0 %
PIR: 17,9 %

Modré okénko
získává...
KATEŘINA KLASNOVÁ
Zelená pro Jedničku

Okrsek č. 16
ODS: 21,3 %
P1S: 21,2 %

Okrsek č. 20
ODS: 24,0 % Okrsek č. 17
P1S: 18,5 % PIR: 20,8 %
ODS: 18,2 %
Okrsek č. 21
Okrsek č. 18
P1S: 21,9 %
ODS: 19,7 %
ODS: 19,6 %
TOP: 17,3 %

Od místa na
radnici jí dělilo
jen 18 hlasů.
Byla zastupitelkou osm let.
Tip: Čtenáři NN

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

Proč čtu

Okrsek č. 19
TOP: 19,5 %
PIR: 19,4 %
díky vpádu na Malou Stranu zřejmě
připravilo MY, CO TADY ŽIJEME
o vítězství nejen na Malé Straně,
ale možná i v celých volbách.
Někteří škarohlídi tvrdí, že si přitom voliči jen spletli dva bratry:
JANA Čižinského, který byl v čele
PRAHA SOBĚ fenoménem celopražských voleb, s jeho bratrem
inzerce

PAVLEM, který vedl kandidátku
nováčků PRAHA 1 SOBĚ.
Na Starém a zvláště na Novém
Městě (dál od řeky) síla P1S zvolna slábla, především ve prospěch
ODS, Pirátů a také TOP 09.
Z 21 okrsků v celé Praze 1 jich
ovládlo P1S jedenáct, ODS pět,
MY, CO TADY ŽIJEME tři. Str. 6

Pavla Michálková
Pavla & Olga Fashion
Gallery, Tržiště 3
„Novoměstské noviny
čtu, abych věděla, co se
v centru Prahy děje.“

Foto: Archiv

Okrsek č. 1
P1S: 26,5 %
MCTŽ: 18,0 %

Okrsek č. 13
P1S: 29,8 %
ODS: 22,4 %

Foto: Monika Höppner

PRA
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zprávy
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

RUKOVĚŤ VOLIČE
Život po volbách 2018

UBRUS NA JEDNO
POUŽITÍ

PRA

J

ako při každých volbách je volič v Praze
překvapen velikostí ubrusu na jedno
použití, jak někdo trefně nazval kandidátní listinu do magistrátu.
Je to daň za naši možnost zvolit si zastupitelstvo podle svých představ. Jak se říká, navolit si
to na míru a samozřejmě také daň za idealistickou představu množství i bizarních stran a politických uskupení, že to budou právě ony, kdo
Pražany zaujme.
Vzhledem k počtu kandidujících stran a následně zvolených zastupitelů (na magistrát jich je 65)
této možnosti využil málokdo. Těsný výsledek
stran, které přelezly pětiprocentní hranici, vždyť
rozdíl mezi vítězem a poraženým jsou pouze dva
mandáty, je jasným vzkazem nás voličů. Musíte
se domluvit!
Následující dny do zasedání prvního, tedy ustavujícího zastupitelstva naší krásné Prahy ukážou, zda jsou toho zvolení zastupitelé schopni.
Váš Jeroným Pražský

MOZAIKA
SKOKAN ROKU A KDO
PŘIŠEL O PŮL KANDIDÁTKY
Nejvíce preferenčních
hlasů získali Pavel Čižinský (ne Jan), Petr Hejma,
Petr Kučera, Daniel Hodek, Karel Ulm, Ivan Solil... ● Hnutí SPD propadla
polovina kandidátky (kvůli
místě bydliště) ● Skokanem roku je Martin Kotas
(MCTŽ), který přeskákal
z desátého místa na čtvrté (a stal se zastupitelem)
● Hnutí Starostové pro
Prahu, které mátlo voliče
Starostů a nezávislých,
vyzoblo pěkná dvě procenta hlasů ● Z druhého

HA 1

Tema

PŘÍBĚHY KOM
V PRAZE 1: V

Komunální volby v Praze 1 jasně
ukázaly, že si voliči přejí změnu. Proto stojí za pozornost, že
po spočtení hlasů a rozdělení
mandátů se „tím, kdo drží klíč“
k volbám 2018 v Praze 1 stalo
hnutí MY, CO TADY ŽIJEME
s lídrem Petrem Hejmou.
ODS, která skončila druhá, nabídla
Petrovi Hejmovi křeslo starosty Prahy
1 (byl starostou v letech 2006 - 09 a byl
vyštípán právě po intrikách této ODS).
Společně by měli (i s místním hnutím
ANO) pohodlnou většinu 14 mandátů (z 25) - a celá revoluce se mohla jít
klouzat. Petr Hejma však nabídku na
křeslo starosty za těchto okolností nepřijal. Stal se tak zřejmě jediným politikem v zemi, který odmítl vyměnit

čest za funkci, a dal raději šanci změně ve vedení radnice, kterou si voliči
přejí. Za to byl následně veřejností
i jeho možných budoucích koaličních
partnerů (majitelů 11 mandátů) odměněn potleskem.
Volby tedy skončily plichtou dvou politických směrů, které lze označit jako
„aktivisté“ vs. „tradiční strany“. O jejich
osudu rozhodlo hnutí MY, CO TADY
ŽIJEME, které vzešlo z občanské společnosti, a několik posledních let ji poctivě posilovalo.
Výsledek jednání o nové koalici MY,
CO TADY ŽIJEME s PRAHOU 1 SOBĚ,
PIRÁTY a jedním ZELENÝM nebyl
v době uzávěrky známý. Budeme o něm
informovat. Vše se však ubírá právě
tímto směrem.

VÝSLEDEK VOLEB

zisk mandátů v zastupitelstvu Prahy 1 (celkem 25 mandátů)

místa na první se prosmýkl David Bodeček (Piráti) ● Starostu Oldřicha
Lomeckého (s obrovskou
marketingovou podporou
z obecních peněz) přeskočil na kandidátce TOP
09 druhý Karel Ulm, historik ● Nejvíce živo bylo
po sečtení hlasů v divadle
Rubín, kam všichni přišli.

Víte, že...

Volební účast byla
46 %, což je o 8 %
víc než minule.

6
5
4
4
3

Nový subjekt
v Praze 1, potenciál neznámý.
Byla v koalici
2014 - 2018,
nárůst hlasů.
Skvělý volební
úspěch. Potenciál
vysoký.
Lídr opozice,
symbol občanské
společnosti.
Masivní ústup
z pozic ve své
baště.

2
1

Ano, mohlo být
líp a třeba ještě
bude.
Jeden zasloužený mandát po
velké dřině.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
Stromy

Soudců 9, 8-15
Hledaj si strom, stromy
aby byl král,
krále stromy chtěj mít.
Sváťa Karásek:
Hle, vždyť ty máš
Kněz, písničkář
krásný kmen - olivo,
undergroundu,
vem to ty. Ty vládu vem,
vězeň totality,
ty vládu vem,
nyní nezávislý
panuj kmenům všem
zastupitel (též díky tvé chcem ruky, kraluj ty.
podpoře Malostranských novin). Napište Sváťovi

To by byla moje smrt,
náhlá smrt
olivy, vždyť já nechci
králem být,
chci dál nýst plody svý,
zvadnu v ten den,
zvadnu v ten den
kdy smysl ten,
olej můj dávat všem.
Potom králem moh bejt fík
místo olivy.

T

Ty žezlo krále vem,
vem to fíku ty
a čert to vem a čert to vem,
i když je králem planý fík,
je bez svých plodů
jen nešťastník.

dí vinný kmen,
dí vinný kmen.
Já stvořen jsem
jak šašek spíš než král,
abych vínem zemi
rozesmál.

Tak šly stromy
na vinný kmen,
hle, nevzal to fík,
za to, abych králem byl,
nedám víno svý...

Žádnej strom
nechce bejt král,
vem to ty trní.
Já chci vpravdě králem být,
dyť jsem tak bezcenný...

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

OMUNÁLÍCH VOLEB 2018
: VÍTĚZOVÉ & PORAŽENÍ

Kalendárium
Nového Města
ŘÍJEN

Lída
Baarová

Alexandr
Hořejší

Havlíček
Borovský

Jaroslav
Galia

HEREČKA

NOVINÁŘ

BÁSNÍK

SKLADATEL

● Ignác Řivnáč
*16. 10. 1804 Praha
†23. 8. 1874 Praha
Farář v kostele sv.
Štěpána na Novém
Městě, shromáždil
velkou sbírku obrazů.

PETR
HEJMA
(MCTŽ)

Volební úspěch je pro
něj velkým zadostiučiněním. Před 9 lety
byl jako úspěšný starosta vyštípán svou
(tehdy) stranou ODS.
Poctivá práce pro občanskou společnost.

PAVEL
ČIŽINSKÝ
(P1S)

Obrovské překvapení
voleb v Praze 1. Dosud se o něm takřka
nevědělo, byl jedním
ze skupiny těch, kteří
poukazovali na chyby
v Nemocnici Na Františku. Gratulujeme.

DAVID
BODEČEK
(Piráti)

Jeho boj se starostou
Lomeckým mnozí považovali za beznadějný - a vida. Úspěch si
doslova vydřel, když
se musel prodrat přes
stohy lejster a palbu
osobních útoků.

DANIEL
HODEK
(ČSSD)

OLDŘICH
LOMECKÝ
(TOP 09)

Jako starosta končí
po osmi letech. Mnozí
mu vytýkali aroganci,
tandem s mluvčí radnice, okázalé plesy,
spoustu zbytečných
zákazů, příkazů a válku s cyklisty.

MARTIN
KOTAS
(MCTŽ)

K jeho pádu pomohl
skandál kolem Nemocnice Na Františku, či pokles preferencí ČSSD. Strana
sice propadla, ale on
sám získal mnoho
preferenčních hlasů.

Významný kavárník
(Mlýnská) a organizátor dlouho váhal, zda
vstoupit do politiky.
Povedlo se mu to
s bravurou, když
přeskákal z desátého
místa na kandidátce.

● Karel Havlíček
Borovský
*31. 10. 1821 Borová
†29. 7. 1856 Praha
Básník, novinář, politik.
● Jaroslav Galia
*31. 10. 1875 Kopřivnice
†22. 5. 1941 Praha
Skladatel a diplomat.
● Lída Baarová
*7. 9. 1914 Praha
†27. 10. 2000 Salzburg
Herečka, milenka Josepha Goebbelse.
● Alexandr Hořejší
*26. 2. 1901 Praha
†30. 10. 1970 Praha
Básník, amel pseudonymem Jan Alda.
● Rudolf Kříženecký
*28. 10. 1861 Zadar
†12. 3. 1939 Praha
Architekt, podílel se na
projektu budovy Národního muzea.

inzerce

Svatba s Růženkou (1/2)

Novoměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

Pokračování příště

„A nyní si vyjedem, drahá Růženko,
abych ti ukázal můj svatební dar!“

„Rány boží! Obecní býk se splašil!“

„To mají z té červené vily. Rozdráždila býka,
ten do ni drcnul a tohle zbylo.“
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Charita

KampaNula

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

DOZVUKY KONFERENCE KAMPA
STŘED SVĚTA V KOSTELE NA PRÁDLE

Od pianissima k fortissimu. Tak proběhly 20. 9.
v podvečer a také večer
Dozvuky Konference
Kampa, Malá Strana,
Praha 1 - Střed Světa.
Ve vedru se poklidně sešlo postupně několik desítek lidí, většinou přátel
a sousedů těch, co tady
žijí. Povídali si na nádvoří
před kostelem Na prádle,
stavěli štaﬂe, věšeli šňůry
a na vše dávali „materiály“- texty přednášek, pozvánky na akce, plakátky i fotograﬁe projektů
zlepšení města, také věcí
nepěkných v centru zachycených.

Architekt J. Kučera vysvětloval lidem, co je třeba
na Novém Městě, MUDr.
J. Kučera s MUDr. O. Maňasem osvětou opozičním
zastupitelům nastínili nápady na ozdravné procesy
i složitost péče nejen o pacienty.
Úderem osmé všichni
sedli do lavic a začal skvělý koncert právě pro uskupení My, co tady žijeme.
Barbara Slezáková - soprán, Michal Mačuha
- baryton, Veronika Šenová - housle, Marcel Javorček - piano, varhany.
Sílu koncertu kostel stěží
vydržel. -JiKu-

Naše akce

KampaNula pořádá a doporučuje.
Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

POŘÁDÁ
A SPOLUPOŘÁDÁ
● Stř. 17. 10 v 17.10 h
Učená toulka: Dějiny
prostituce Starého
Města - MUDr. Jan
Sedmík. Sraz U Páva
v Kamzíkově ulici.
● Pátek 2. 11.
Spolu s KPGM - 41. Divadelní bienále
Klubu přátel Glenna
Millera.
● Polovina listopadu
Učená toulka…
Šatlavy, Hradčan
a Menšího Města
Pražského.
● 23. 11.
Slavnostní schůze
členstva Klubů
KampaNuly (7 let)
a Šatlavy (3 roky)

DOPORUČUJE
● Stř 24. 10., 20 h
Domeček na Kampě.
KAREL HOLUB
„Historický vývoj
Prahy a Benátek“ Ars
Metropolis
● So 10. 11., 19.30 h
X. CANDRBÁL
SOPMSH V MALOSTRANSKÉ
BESEDĚ. Téma: Moje
nejoblíbeněnjí maska
všech dob.
● So 24. 11.,15 h
Řimsologický kongres:
Jiřího náměstí.
● 19 h
MiniPles
v Kavárně Čas
● St 5. 12., 19 h
Koncert Pepy Kocůrka
a přátel v kostele
Na prádle v Říční ulici

MY CO, TADY ŽIJEME:
(zleva) Kučera, Hejma,
Burgr a Kotas
Kostel
Na Prádle

Petr
Hejma

Kotas
a Šťastný

Pěvkyně
Barbara Slezáková
a pěvec Michal Mačura

ZPRÁVY Z DRUHÉHO BŘEHU VLTAVY:

PROSTŘENÝ STŮL
NA NOVÉM MĚSTĚ DÍKY KVALITÁŘI

MY, CO TADY ŽIJEME,
jsme 13. 9. pozvali sousedy na vernisáž současného umění do galerie
Kvalitář na Novém
Městě, protože věříme,
že kultura, kterou organizují místní obyvatelé,
rozhýbe město, společnost a sousedské vztahy.
Chtěli jsme touto kulturní pozvánkou poukázat
na to, že současná radnice Prahy 1 dává ze svého
rozpočtu na opravdové
kulturní počiny jen velmi
malé procento. Víte, že
je to například méně než
městečko Telč?
Jsme zahlceni každodenním turistickým kýčem
a je potřeba vytvářet ostrovy, kde se nezávislé
umění bude setkávat
s místními lidmi. Jsme
rádi, že jste přijali

naše pozvání na vernisáž současných japonských umělců Atsuo Hukuda a Shuhei Fukuda,
kteří byli osobně přítomni. Následně proběhla

Je třeba vytvářet
ostrovy, kde
se umění bude
setkávat s lidmi
také Dernisáž Galssbrothers - Posedlost, kde
umělci osobně představovali své díla a křtili publikaci.
Sousedé souběžně uspořádali
novoměstský
Prostřený stůl, který
se po krásné vernisáži
nesl v duchu debat nejen nad kulturou Prahy 1

a problémy s jejím ﬁnancováním. Dále jste poukazovali na nesmyslný milionový budget
marketingového oddělení radnice, který jde de
facto jen na propagaci jediného herce v hlavní roli
a rozhoduje o něm herečka ve vedlejší roli, přítelkyně starosty. Opravdu
chceme tolik melounů
dávat z našich daní na
tento nesmyslný marketing jednoho člověka?
Z vašich úst znělo NE a přišli jste nám sdělit skvělé
inspirující nápady.
Doufáme, že vám chutnaly domácí buchty, paštička od Marušky, skvělé
pivo a vino. A co hlavně,
pěkně jsme si sousedsky
pokecali a poznali jsme
své lokální problémy.
Děkujeme, že jste přišli.

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

www.
staromestskenoviny.eu

Myslím, že každý člověk touží po svobodě.
Je také pravda, že při
této své touze většinou
zapomínáme, jak důležitým základním kamenem
naší osobní svobody je
možnost účastnit se svobodných voleb. A to od
těch třeba evropských, až
po ty naše místní.
Jeden soused se mi svěřil,
že se ve volební místnosti
rozhodoval, zda má volit
srdcem, anebo rozumem.

Milá
Sally
Pište Sally: redakce@
novomestskenoviny.eu

Džbán vody
jako odměna

Novoměstské noviny
číslo 9, září 2018

Vážení noví zastupitelé,
tímto bych vás chtěla po-

NA STOPĚ

Nebudu prozrazovat, pro
co se rozhodnul, ale jedno
je jisté, ve volbách hrají
emoce významnou roli.
Dokonce jsem si přečetl,
jak někde v Jižních Čechách se dva staříci poprali ve volební místnosti
a poté, kdy pokračovali ve
vzájemném strkání i před
volební místností, musela
zasáhnout policie. Škoda,
že nevíme, za jaké strany se mydlili. Jestli se
jednalo o témata sporu
s celostátní působností,
například EET, nebo jen
o porci volebního guláše
s místní působností. Místo, aby pánové, díky své-

mu věku, byli pro své
okolí nositelé rozvahy
a moudrosti, tak jim prý
za tu šavlovačku hrozí
až rok vězení. Nechme
však v tomto čase Jižní
Čechy houbařům a pohleďme na naši Prahu 1.
Všichni si můžeme
poblahopřát: Tady se
nikdo nepopral, alespoň
zatím. Ještě ale nemáme vyhráno, protože teď
se vaří vládnoucí koalice, která závěrem roku
obsadí radnici.
Přejme si, abychom to
vše dopekli s noblesou,
jakou si Praha 1 bezpochyby zaslouží.

prosit: Až na podzim zasednete do zastupitelstva,
tak prosím nechte vytvořit extra řadu židlí pro
občany, umístěte ve foyer
džbánek s pitnou vodou
a papírovými kelímky,
aby se mohli senioři, těhotné nebo kojící ženy
či vystresovaní občané
napít. Aby si nemuseli
kupovat předražené PET

lahve v bufetu. Už tak jednání zastupitelstva vygeneruje přehnaně mnoho obalů.
Členové TOP 09 Prahy 1
byli asi příliš důležití a bohatí, že jim nedošel fakt,
že průměrný český senior je ohrožen chudobou
a než by si koupil v bufetu předraženou vodu, tak
raději v teplu zkolabuje.

KATEŘINA
KLASNOVÁ

Sysifos
v podhradí

Foto: Petr Burgr

JAK SE DVA STAŘÍCI POTRKALI

Dát džbán s kohoutkovou
vodou (když ne mobilní
fontánku) do foyer by neměl být problém, naopak
je gestem zdvořilosti vůči
lidem, kteří si vzali volno,
vážili cestu na zasedání,
aby ukázali těm, kterým
dali svůj hlas, důvěru
a zpětnou vazbu.
BjC, Facebook,
Praha číslo jedna

PODĚKOVÁNÍ

Hany Kordové Marvanové

TAK UŽ MÁME ODVOLENO DĚKUJI ZA VAŠE
HLASY A CO DÁL

Tak už máme odvoleno:
Někdo pláče, jiný se raduje a voliče čekají čtyři
roky, ve kterých politici
prokážou, nakolik vážně
mysleli své předvolební
sliby. Jisté v tuto chvíli je, že na Praze 1 po
dlouhých letech nastala
revoluce. Nečekaným vítězem voleb je uskupení
Praha 1 sobě v čele s Pavlem Čižinským, bratrem
slavného sedmičkového
starosty Jana Čižinského. Nomen omen zafungovalo…
Výsledek snad překvapil
i samotného lídra (v záloze mají Čižinští ještě
jednoho bratra – třeba
pro parlamentní volby).
Tím ale překvapení neskončilo. Divil se starosta
Lomecký, který na rozdíl
od svého soka vynaložil
na volby miliony korun,
bohužel i z našich peněz.
Hlava pana starosty vy-

Tady se
to stalo
čuhovala ze všech míst,
zval občany na všechny
možné akce a sebevědomě hlásal, že svůj post
obhájí. Nepomohli mu
ani „jeho důchodci“, jak
rád o seniorech na Praze
1 hovořil.
Vysvědčení pro pana starostu v podobě tří mandátů je jasné; lidé už ho
jako starostu nechtějí.
Z mapy Prahy 1 byli po
letech vymazáni i sociální demokraté, kteří si
vylámali zuby na Nemocnici Na Františku a celostátní politice a jinak
volebně úspěšná ODS asi
skončí v opozici, stejně

jako ANO. Rýsuje se tak
koalice Praha 1 sobě, Piráti, My, co tady žijeme
a Zelená Pro Jedničku
a pro centrum po dlouhé
době vysvitla naděje, že
se nadechne od předražených zakázek, kšeftů
s byty a nebytovými prostory a bude mít radní,
kteří se budou o život občanů opravdu zajímat.
Že to nebudou mít snadné, je jisté, nejprve musí
dobýt úřad, ve kterém
měli poslední roky někteří úředníci pré a který řídili ze zákulisí lidé,
jejichž jména (už) ani
nejsou na volebních lístcích.
Nebudu se už tentokrát ptát, jak to asi
dopadne, ale budu si
přát, aby to dopadlo
skvěle a doufám, že
k tomu také za Zelenou Pro Jedničku
přispějeme!

Ráda bych čtenářům
poděkovala za podporu naší koalici TOP
09 a STAN - Spojené
síly pro Prahu.
Volby ukázaly, že Pražané chtějí zásadní změnu. Prahu tíží spousta
problémů, které musíme
ihned řešit - dopravní
kolapsy, nedostupnost
bydlení a různé podezřelé smlouvy a zakázky.
Nyní jednáme o vytvoření koalice na pražském
magistrátu spolu s Piráty
a s hnutím Praha sobě.
Věřím, že naše spolupráce může fungovat dobře,
protože jsme už na některých důležitých věcech
úspěšně spolupracovali.
Naposledy při záchraně
Nemocnice Na Františku, kde jsme zabránili

neprůhlednému pronájmu, který mohl ohrozit
i poskytování zdravotní
péče obyvatelům Prahy 1.
Důležité téma nejen
v Praze, ale i na Praze 1
je chybějící audit městských bytů. Chceme prosadit, aby už nedocházelo
k jejich podezřelé privatizaci či pronájmu. Městské byty by měly sloužit
těm, kteří to skutečně
potřebují, například seniorům nebo rodinám
s dětmi nebo lidem v profesích důležitých pro
Prahu, například učitelé
nebo strážníci.
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

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

Nezmaři a Cop
slaví 40 let

Kapely Nezmaři a Cop
oslaví čtyři desítky své
existence spolu a hned
dvakrát. Spojení těchto
dvou spřátelených skupin mohou fanoušci vidět
v pražské Lucerně v sobotu 10. 11. od 14 a od 19 hodin. Speciálním gratulantem na koncertu budou
členové Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Staňte se
mecenášem ND

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

Na zábradlí
se těší na diváky

Divadlo Na zábradlí se těší na
své diváky. Navštivte např.
1. a 28. 11. od 19 h představení
Korespondence W + V. V roli
Wericha se objeví Jiří Vyorálek a Voskovce hraje Václav Vašák.
K

Martin
Hilský,
překladatel

Hana
Maciuchová,
herečka

Jakub
Gottwald,
herec

Divadlo - 28. 10. v 19 h - STARCI PO
CHMELU - Malostranská beseda, Malostranské nám. 21 - Poslední vlastenecká
divadelní - senioři z HaFstudia - hrají veselohru s písněmi ze Starců na chmelu.
Děti - DIVADELNÍ KROUŽEK V HAFSTUDIU - Ostrovní 16 - Přihlaste mladé
divadelníky do HaFstudia. Divadelní kroužek každou středu od 3. 10. Pro více info
volejte Monice: 777 556 578.
Divadlo - 6. a 7. 11. v 19.30 h - POD
KONTROLOU - DUP 39, Charvátova
39 - 22 scének, 25 postav. Hranice mezi
realitou a ﬁxními ideami mizí. Režie: Ewa
Zembok. www.divadlox10.cz
Koncert - 10. 11. v 14 a 19 h - NAROZENINOVÝ KONCERT SKUPIN NEZMAŘI
A COP - Lucerna Praha - Kapely Nezmaři
a Cop spolu slaví 40 let. Hosté: členové
Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Koncert - 18. 11. v 19 h - NEJKRÁSNĚJŠÍ NEAPOLSKÉ PÍSNĚ A MERudolﬁnum LODIE - Rudolﬁnum, Dvořákova síň G. Gambi, G. Desiderio, B. Slezáková…
Senioři zdarma, občané P 1 30 % sleva.
Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu,
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, reprodukce Puchnerova oltáře, portréty…

Soubor Divadla X10 můžete vidět hrát v prostoru

Sonety
zazní Violou

Navštivte ve Viole na
Národní pořad Sváteční
Shakespearova pošta.
Shakespearovy
sonety
v překladu Martina Hilského přednáší Hana
Maciuchová. Nejbližší
představení je 18. 10.

Přihlaste malé
umělce do HaFu

Vaše děti (od 3 do 19 let)
mohou navštěvovat v HaFstudiu v Ostrovní 16 např.
kurzy divadelního i ﬁlmového herectví a také hudební kurzy. Na děti se těší lektorky Monika Höppner,
Ivana Balkovská…

KŘÍŽOVKA NA HESLO

Kulturní nástěnka
ŘÍJEN . LISTOPAD

V DUPu39
to žije

DUP39 v Charvátově 39.
Např. 6. a 7. 11. v 19.30
hodin se těšte na Pod kontrolou v režii Ewy Zembok a 15. 10. a 22. 11. na
Superpozici, ve které hrají
Jakub Gottwald a Jindřiška Křivánková.

Barevný podzim
přeje všem čtenářům
malostranská cestovní agentura

Vylušti tajenku a... Překvapení!

LESSER

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

Na vaši návštěvu se těšíme!
Tržiště 13, Malá Strana
tel.: 257 534 130,
606 688 982
email: info@airtickets.cz

www.airtickets.cz

Denní menu
za 119 Kč
Výběr ze tří jídel
s polévkou,
malým pivem
nebo
malinovkou.
Otevřeno:
denně 9 - 23 h
Adresa:
Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

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

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

Božena Němcová: Babička (41)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

Foto: Archiv SN

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

Místní ženy

Nataša Tanská

[

Co nového
za vodou

[

První Barunka z Babičky

Děti si hrají se sírou

Co se dětem v babiččině
sedničce nejlépe líbilo,
byla malovaná její truhla. Rády si prohlížely na
červené půdě namalované modré a zelené růže
s hnědými listy, modré
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telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

www.malostranskenoviny.eu

lilie a červenožluté ptáčky
mezi tím; ale větší radost
měly, když babička truhlu otevřela. Bylo se však
nač dívat! Spodní strana
víka celičká byla polepena
obrázky a modlitbičkami,
samé to dárky z poutí.
Pak tam byl přítruhlíček
a v něm jakých to věcí!...
Pokračování příště

Terezie
Brzková,
babička

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla

František
Čáp,
režisér

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

KDE TO JE

Herectví jí bylo
Sultánem i Tyrlem

Minule: Bysta na obrázku je znázorněním Julia Grégra. Najdeme ji
v prvním patře Obecního domu.
Správně: Jan Plachetka
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@novomestskenoviny.eu

Nataša Tanská (1929 2014). Dědeček byl profesorem hudby a malé
Nataše se velmi věnoval.
Centrum Prahy znala dokonale. Při letní návštěvě
koupaliště ji oslovil režisér František Čáp (1913 inzerce

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

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

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Víte, kde na Novém
Městě žil a zemřel vědec a básník Pavel Josef Šafařík?
Hádanku pro ostatní poslal: Bohuslav Hofman

Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sn tric

et

Nataša
Tanská
roku 2010

1972) a záhy přišlo pozvání na zkoušky poetického
ﬁlmu Babička (1940). Nataše se splnil sen. Až do
smrti byla spjata s postavou
krásné Barunky. Její začínající kariéru poznamenalo vážné onemocnění.

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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