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Noviny, které si píší čtenáři sami

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

redakce@novomestskenoviny.eu

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

telefon: 777 556 578

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.novomestskenoviny.eu

AMÁLKA Z MŮSTKU NAŠLA
°
ˇ

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

Foto: Roman Korda

100 HRIBU!

Kapitán Korda

MICHAL

NA STOP Ě

z Pivovarské nalévárny,
Soukenická 17, čepuje
Hostomice 0,5 l za 28 Kč.

Koláž: Ondřej Höppner

PŘÍBĚH DOMU
WALDEMARA
MATUŠKY
PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

A pak že nerostou!
Amálka nad svým
úlovkem

Paní Gita
s Amálkou

Čtěte na str. 2 -3

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 39
Čtěte na straně 6 - 7

inzerce

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

2
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telefon redakce: 775 949 557

OBĚD
POD 100 KČ

Smažený sýr
s bramborem
a tatarkou
99 Kč

Nové zprávy
z Nového Města

RVAČKA O RADNICI:
NEJLEPŠÍ ÚDER
MEDIÁLNÍ
PODPORA

KDY: 27. února 2018 KDE: Praha 1

HOSPODA
NA BLBYM MÍSTĚ,
V Jámě 9

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Novoměstských
novin

Věta, kterou jsem zaslechl:

Umění je
nejlepší způsob,
jak dát realitě
sbohem.

„

Počasí

10°C

BŘEZEN
Březen, za kamna
vlezem a pak se uvidí...

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

Vs.
Eva
Špačková
(ODS)

25 918 obyvatel

Vs.

Petr
Burgr
(KDU/ČSL)

Nové Město - Předvolební boj už začal! Nezapomínejme, že Praha 1
je nejbohatší městskou
částí v celé republice
a být tady zastupitelem je
velká čest.
Komunální volby jsou již
v říjnu a tak: Kdo bude
znovuzvolen, a kdo ostrouhá? Zastupitelé se

Jan
Krejčí
(TOP 09)

už střetávají v debatách
v Domečku na Kampě.
Poslední debatě 27. 2.
dominoval Petr Burgr,
z úspěšné koalice My,
co tady žijeme se svým
klidným, zralým a vtipným přístupem. Příště
se střetne Alena Ježková
(My, co tady žjeme) a Daniel Hodek (ČSSD).

Anketa Novoměstských novin

Jak se pozná, že
do Prahy přišlo jaro?

Kateřina
Janečková
Divadelní
a TV herečka

NOVÉ
MĚSTO

VÍTĚZ

„Z náplavky
se stane
přelidněná
zóna.“

Martin
Roman
Falář
Korda

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Hana
Francová
HaFstudio,
varhanice

„Před hospoda„Důkaz jasný:
mi je mnohem
když dva čekají
na přechodu na víc kuřáků, jsou
zelenou, je šance, veselejší a hlučnější.“
že se políbí.“

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

Radim
Fiala

Petr
Hejma

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Herec
a skvělý kuchař

„Že na spoustu
Pražáků
přišla jarní
únava.

„Zubaté
sluníčko víc
táhne lidi a psy
ven a všechno je
barevnější.“

„Čili: nejlépe
na holkách.
Však víte, co
mám na
mysli…“

Spoluzakladatel
KampaNuly

Zpravy

ÚŽASNÉ! PES
VYČENICHALA
Nové Město - Neuvěřitelné! Pomořanský trpasličí špic Amálka potvrzuje
svůj velký talent na hledání hub, konkrétně hřibů.
Každý rok má její panička
smaženici, nehledě na to,
zda je zima, nebo léto.
V lese u Rožmitálu pod
Třemšínem, kde byla před
pár dny Amálka s paničkou Gitou Královou z Můstku na Starém Městě a dalšími členy rodiny, našla neuvěřitelných 100 hřibů tak,
že je vyčenichala, sedla si
a štěkla.
„Vešli jsme do lesa, všude
byl sníh,“ vypráví paní Gita
Králová. „Amálka začala
pobíhat kolem, chvílemi se

ztrácela a pak se vynořovala. Tu z křoví, tu zpoza
skály, na které trčely rampouchy.“
Pak paní Gita s rodinou zaslechla štěkot. Šli po zvuku
a zjistili, že Amálka sedí
u hromady sněhu a signalizuje, že něco našla. Paní
Gita, zpočátku nedůvěřivě,
začala hrabat ve sněhu.
Jaké bylo její překvapení, když pod sněhem našla několik malých, ale
pevných hřibů! Situace
se několikrát opakovala.
Rodina odcházela z lesa
s plnými košíky.
Amálku najdete denně v kavárně Botega na Kampě
v uličce Jiřího Červeného.

Máte podobný příběh? Pište na e-mail:
redakce@novomestskenoviny.eu
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Zpravy

Dívka ze str. 3

PES AMÁLKA Z MŮSTKU
ALA 100 HŘIBŮ. V ZIMĚ!

Bouřlivý
rok
1918

MISS DRŮBĚŽ

Místní mistryně v pantomimickém ztvárnění labutě
(ale i krůty) Jiřina Potěmkinová
při své mistrovské produkci.

Foto: Youtube

ště

Malý oznamovatel
NOVOMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Paní Gita Králová
se svým miláčkem

Amálka z Můstku
se svým úlovkem
inzerce

PRÁVĚ VYCHÁZÍ ON TO
NEBYL!
NOVÁ KNIHA
ONDŘEJE HÖPPNERA,
VYDAVATELE TOHOTO LISTU
K MÁNÍ U DOBRÝCH
KNIHKUPCŮ.
Na Starém Městě
například:
● KOSMAS, Perlová 3
Na Nové Městě:
● NEOLUXOR
(Václavské nám. 41)

Objednejte též
na internetu
www.daranus.cz

Novoměstské noviny jsou nejlepší
noviny na Novém Městě. Vycházejí
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků.
Jdou do všech místních schránek, mají
přes 30 odběrních míst. Čtenost je cca
40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

&
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telefon redakce: 775 949 557

Vítěz Poražený

PETR
KUČERA
(Zelení)
Aktivnější
zastupitel
na Praze 1.
Odmakal si
„nemocnici Na
Františku“.

POŠTOVNÍ
DORUČOVATELKY
Šanci na důstojný plat, cca
kolem 30 tisíc
kč měsíčně, jim
zatím hatí odvolání ředitele.

redakce@novomeStSkenoviny.eu

Zprávy

...A zatím na Starém Městě

ORLOJ MÁ NOVÝ,
ZLATÝ CIFERNÍK

CO NOVÉHO
V REDAKCI
Co je nového u vás posílejte na
redakce@novomestskenoviny.eu

Foto: Ondřej Höppner

PRABABIČKA
SLAVÍ 90.
NAROZENINY
Opravy za takřka
10 milionů Kč by
měly být dokončeny
do konce roku

Radní JAN WOLF,
který bdí nad
opravou orloje

Prababička
Anna
REDAKČNÍ prababička Anna
oslavila krásné 90. narozeniny
v penzionu pro seniory v Letovicích u Blanska. Sešla se celá rodina, od nás dostala dort a píseň.

DŘÍVE & DNES

jsou pozlaceny 24karátovým
zlatem, což je úžasné. „Práce
jsou v plném proudu,“ řekl
Novoměstským novinám radní Jan Wolf (KDU/ČSL),
pod jehož vedením ve spolupráci s orlojníkem Petrem
Skálou dochází k historicky
nejvýznamnější proměně největší pražské památky.

Emauzský klášter (Na Slovanech, na nábřeží)
Dnes

Ladné
křivky

Foto: Archiv

1900

Na Staroměstské radnici
byly 9. 3. v pravé poledne zprovozněny hodiny
umístěné pod ochozem
věže radnice.
Poválečné černobílé ciferníky
nahradily černozlaté, které
se vzhledem podobají těm
z roku 1787, kdy se hodiny na
věži objevily poprvé. Číslice

VÍTE, ŽE: Původní věže kláštera zničila bomba při leteckém náletu Američanů dne 14. února 1945.

Kde to je

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

M

Í
SÍ TN ĚHY
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Zprávy

MÍSTNÍ VZPOURA
, PROTI BABIŠOVI
Nové Město - V mohutný protest
proti premiérovi Andreji Babišovi se 5. března zvrtla demonstrace
namířená původně proti tomu, že
byl Zdeněk Ondráček, který jako
mladý policista rozháněl obuškem
davy 17. listopadu 1989, zvolen do
čela parlamentní komise pro kontrolu policie. Ondráček, přezdívaný
„Mlátička“, pak pod tlakem veřejnosti na funkci rezignoval.
Miliardář Babiš a jeho hnutí ANO
drtivě vyhrálo parlamentní volby.
U voličů z centra Prahy však skončil v poli poražených.

Babiše
do koše?

Zisk hnutí ANO
v parlamentních
volbách 2017
v Praze 1
Zisk hnutí ANO
v parlamentních
volbách 2017
v celé ČR
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telefon inzerce: 777 556 578

Čapí téma před
Zlatou husou

12 %
30 %

Odhady počtu demonstrantů
na Václavském náměstí
se různí. My říkáme: 30 tisíc.

FOTO
Míra
Lédl

inzerce

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

777 556 578
(MONIKA)
E-MAIL:
redakce@
novomestskenoviny.eu
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Nové zprávy
z Nového Města

MASARYKOVO NÁDRAŽÍ:
JEN DALŠÍ NOVÁ OBLUDA?
Nové Město - Kolem
Masarykova nádraží má
vyrůst „město ve městě“, a to v režii investiční
skupiny Penta.
Místo nových bytů kanceláře a nákupní střediska, kterých je už tak

kolem víc než dost. Nová
výstavba, která změní
genia loci ve zhmotnělou
futuristickou vizi, je stále
(a to je dobře) předmětem diskuzí. Tu poslední
uspořádali Piráti v restauraci Rebel Wings.

RUKOVĚŤ
VOLIČE
Pro komunální volby 2018
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Případ Juditiny věže
je důkaz arogance
moci radnice Prahy 1

S

por o budoucí podobu Juditiny věže
stojící na levém břehu Karlova mostu
je krystalickou ukázkou arogance moci
současného vedení radnice Prahy 1.
Jak to vypadá, hlad stavebních ﬁrem
toužících po další tučné zakázce,
ohrožuje sídlo Klubu Za starou Prahu, instituci založenou už roku 1900.
Předchůdci současného vedení radnice si už v 90. letech uvědomili důležitost Klubu a přenechali prostor v Juditině věži za symbolické nájemné.
Tak si to shrneme. Oprava věže, zakázka jako hrom.
Poté, když z prostor nebyl dosud žádný příjem, kdo
by tlačil na výši nájemného například z provozu něčeho jako je banka vín a podobně. Vzniká tady pokus o jednoduchou trojčlenku pro výpočet nepřímé
úměry: Nájemné - lidové. Ceny vzhledem k umístění
na Karlově mostě - vysoké.
Třetím členem naší trojčlenky je napakovaný měšec.
Kde skončí? To si musíme vypočítat, nejlépe v podzimních volbách. Pokud to my, pražští měšťané,
v příštích komunálních volbách nerozdáme jinak,
bude i Juditina věž plakat.
Váš Jeroným Pražský

Tema

PŘÍBĚH WALDE
Z DOMU NA VÁCL
Waldemar Matuška bydlel na adrese Václavské náměstí 39 v době, kdy zářil na prknech divadla Semafor. Tento dům je jako mucholapka. Přitahuje historii,
jména, slova, šejdíře, hrdiny a významy.
Staré Město - Příběh je
to příkladný. Waldemar
Matuška, ač pocházel
z nuzných poměrů, se vyšvihl na elitního zpěváka
divadla Semafor.
Do práce to měl kousek,
vlastně jen pár metrů.
Sousedé dodnes vzpomínají, jak jezdil po schodech na lyžích a že nikdy
nebylo tak veselo.
Zpěvák hitu „Jó třešně zrály“ dostal krásný půdní byt na adrese
Václavské náměstí 39.
Matuška měl ve velké
oblibě lukostřelbu a dokonce si zde zřídil na
chodbě malou soukromou střelnici. Po emigraci Waldemara Ma-

tušky do USA se do bytu
nastěhoval režimní skladatel František Janeček.
Nyní v něm bydlí jeho
syn Filip.
Matuška k tomu uvedl:
„Byl jsem stejně jako
můj kolega ze Semaforu Zdeněk Braunschläger a mnoho dalších za své rozhodnutí
zůstat v emigraci odsouzen k vězení a propadnutí majetku. V roce
1990 nás sice plně rehabilitovali, ovšem byt
nám vrácen nebyl.‘‘
Bytu po herci Zdeňkovi
Braunschlägerovi, který
také emigroval, se chopil
skladatel Zdeněk Barták.
Spolu s Janečkem založi-

li jedno z prvních bytových družstev v Praze.
Matuška prožil na adrese Václavské náměstí 39
vrchol své bohémské kariéry a jeho kolegyně ze
Semaforu si tu podávaly
kliku.
Část domu dnes patří
radnici Prahy 1, která
byty v něm pronajímá
turistům, ač tento druh
pronájmu sama kritizuje. Za byt pro dva zaplatí
turisté za jednu noc 2 tisíce Kč.

Víte, že...

V průchodu domu
Václavské náměstí 39
se upálil 29. 2. 1969
Jan Zajíc, pochodeň č. 2

V bytech pronajímaných radnicí bydlí
turisté, nájemníci nemohou spát

V činžovním domě na
Václavském náměstí 39
radnice pronajímá jedenáct bytů.
Zbývající stálí obyvatelé domu si stěžují, že je
turisté ruší, a to hlavně

v noci. „Hosté mají jenom jeden klíč a je zcela běžné, že při návratu
na apartmán zvoní i na
další zvonky. Dole se
pak sejde třeba i pět
nájemníků,“ říká jeden

z obyvatelů domu Jan
Šmíd, který si na situaci
stěžoval na jednání zastupitelstva Prahy 1.
Radnice chtěla své byty
prodat, podivný obchod
zastavil magistrát.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Svědomí: Kus
Boha v nás
Sváťa Karásek:
Kněz, písničkář
undergroundu,
vězeň totality,
nyní nezávislý
zastupitel (též díky
podpoře Novoměstských novin).

Tak už je po volbách a po
olympijských hrách. A mně
se chce říct: „Díky. Dík za
volby - pro jejich těsnost,
dík za olympijské hry
v Jižní Korei, ta prokazovala harmonii celého světa a jeho nové horizonty.

T

Dík za volby.“ Už Tomáš
G. Masaryk řekl: „Lidé začínají myslet i jednat samostatně a na vlastní odpovědnost. Mistr Jan Hus
osvobodil svědomí.“
To se chce říct: Po 90 letech - to nám to trvalo a trvá
dál, snad až po 100 letech.
To už každému dojde. To,
že je staromódní horizont?
Spíš staro - nový horizont.
Žijeme ve stádiu tržního

hospodářství. Snad každý
z nás se chová tržně. A co
svědomí?
V Undergroundu už za
starého režimu na otázku
tržby a svědomí jsme odpovídali takto: „Pekař ať
peče chleba, lékař ať léčí to jsou věci nezbytné, ale
umělci, spisovatelé a muzikanti, ti ať nehrají ve
službách diktatury nacistické ani bolševické - to je

přidaná hodnota; umění
to je na počest, to má být
spjato se svědomím.“ Jsem
muzikant a chovám se dnes
tržně.
Dříve jsme hráli zadarmo.
Nyní hrajeme za peníze.
Benzín, nástroje a čas - to
stojí peníze a diktatura už
je dávno v trapu. Chovám
se tržně a co svědomí?
Jak říká píseň: „Svědomí - to je kus Boha také v nás.“

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

Tema
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LDEMARA MATUŠKY
ÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ
Václavské náměstí 39.
Upálil se zde
revolucionář Zajíc
a bydleli tu herci
z nedalekého
divadla Semafor...

Kalendárium
Nového Města
BŘEZEN

Marta
Jirásková

Miloslav
Šimek

SOCHAŘKA

HUMORISTA

Tomáš
Holý

Valérie
Čižmárová

HEREC

ZPĚVAČKA

● Marta Jirásková
*7. 3. 1898 Praha
†6. 3. 1981 Praha
Sochařka. Její díla jsou
součástí vnitřní výzdoby
Národního divadla.
● Miloslav Šimek
*7. 3. 1940 Praha
†16. 2. 2004 Praha
Herec a humorista. Působil v divadle Semafor.
● Tomáš Holý
*17. 3. 1968 Praha
†8. 3. 1990 Nový Bor
Dětská ﬁlmová hvězda.
Zahynul při autonehodě.
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OSUDOVÝCH ŽEN
BOŽSKÉHO WALDEMARA

WALDEMAR
Nem

MATUŠKA,
nájemník

MILUŠKA
VOBORNÍKOVÁ

EVA
PILAROVÁ,
zpěvačka

PAVLÍNA
FILIPOVSKÁ,
zpěvačka

HANA
HEGEROVÁ,
zpěvačka

OLGA
BLECHOVÁ,
manžekka

Příčina a následek (1/2)

Látka na záplaty pro kluka? Mám nápad!

Spíchla jsem si klobouček, mužíčku!

EVA
OLMEROVÁ,
zpěvačka

● Valérie Čižmárová
*29. 1. 1952 Michalovce
†7. 3. 2005 Praha
Zpěvačka. Zpívala mimo
jiné v divadle Rokoko
a Semafor.
● Bedřich Jahn
*8. 3. 1876 Praha
†12. 4. 1942 Poděbrady
Obávaný pražský advokát a divadelní ředitel.
● Václav Kredba
*7. 3. 1834 Semčice
†22. 9. 1913 Praha
Místní podučitel na farních školách.

Novoměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Ke kloboučku patří kostýmek! Zaplať!
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Charita

KampaNula

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

ZVEME VÁS NA X. KONFERENCI KAMPA - MALÁ STRANA, PRAHA 1 - STŘED SVĚTA

PETR HEJMA,
zakladatel spolku
KampaNula

MY, CO TADY
ŽIJEME

Milí sousedé,

Nové Město žije a kypí
sousedským životem,
vznikají nové spolky,
zpívá se, hraje, prostě
se zde žije! Jsem rád,
že i KampaNula je toho
součástí. Vždyť právě
občanská společnost
je důkazem, že proti
aroganci moci lze bojovat. A nejen to - lze
i uspět. Díky vám.

Zveme na Konferenci
KMSSS, opakovaně konanou pro povzbuzení
a „zviditelnění“ středu
Prahy. Setkání historiků,
umělců, spisovatelů, ekonomů, lékařů a politiků
(zastupitelů), spolků, ale
především občanů, které
je každoročně zaměřeno
na ochranu historického
území, genia loci Prahy 1,
Kampy a Malé Strany především.
Každý rok je třeba čelit mnohým nepěkným
útokům ze strany úřadů, podnikavých zlatokopů atd., kteří by toto území
nenávratně poničili.
Zatím se za těch 10 let
snahy mnohému podařilo zabránit a tuto oblast

Naše akce

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

POŘÁDÁME:
● Pondělky od 18 h
Energetické cvičení
na půdě Domečku (Sally
Terreny) v parku Kampa
PŘIPRAVUJEME:
● Od dubna: Karel IV.
a korunovační klenoty
na Starém Městě, Kostel
sv. Havla, Petřín IV., 2x
Dějiny prostituce Malé
Strany a pak i Starého
Města (MUDr. J. Sedmík)
DOPORUČUJEME:
● Sousedská předvolební
setkání se zastupiteli
Prahy 1, Domeček - Salla Terrena na Kampě
(KC Kampa)
● Vždy druhou neděli
16 - 19 h: JAM JAZZ
na Kampě v Salle
(Domečku). Staří
jazzmani a krásné
zpěvačky.
● Vždy třetí pondělí
19 - 23 h: Zpívání
i tanec - spolek Kotva,
Jirka Zemánek a další

muzikanti v Šatlavě bez
kouře.
● Čtv 22. 3., 17.17 h
Malostranská beseda:
Konference, Kampa,
Malá Strana Střed Světa
i s příspěvky Nápadníků
KampaNuly. Od 19.19 h
hraní Muzikantů z Kampy. 15 let výročí!
● Pá + so 6. a 7. 4.
Happe Kampa Střed
Světa v parku na Kampě
a v okolí.
● Středy Franta Krupka
& comp Nicolasbar
(Tržiště 10) ● Středy
George Pacurar v Klubu
Míšeňská 3 (dříve
v Napě) ● Čtvrtky
Muzikanti z Kampy
v Nicolasbaru a v Šatlavě
● Neděle 19 h hraní
v kavárně Čas
● Neděle á 14 dní 19 h
Bubny L. Holzer v KC
Kampa ● Sobota 24. 3.
Moravský ples na Žofíně

i pro lidi vylepšit. Zachránil se park na Kampě před
zbytečně rozsáhlou rekonstrukcí za obrovské peníze
(více než 140 mil. Kč), což
by kácením, silnicí středem
a velkými betonovými plochami zcela změnilo jeho
klidnou podobu. Stačí pár
milionů Kč na opravu trávníku, cest, zavlažení...
Na Malé Straně se ustavily
další spolky a jejich programy a setkání v klubech
i na náměstích vylepšují
občanský život v jinak turisticky zaplněném městě.
Infrastruktura se pomalu vylepšuje, ale lidi jsou
tu, znají se a na ulicích
a v parcích se setkávají se
psy a malými dětmi. Také
s přáteli, co tu již nebyd-

lí, ale rádi sem docházejí
i vícekrát týdně do hospůdek zpívat, do divadel a na
koncerty do klubů, na výstavy. Jsou tu rádi, na ulici
i v parku se pozdraví, což
jinde v Praze není.
Vázla a prodražila se za peníze daňových poplatníků
i oprava Werichovy vily.
Došlo i k necitlivému kácení velkých topolů na Kampě. Náhradou vysazeno
pět tenkých sterilních
doubků.
Z důvodu potřeby další
spisovny OÚ a v rámci výstavby obrovských garáží,
se měla zavřít i Litograﬁcká dílna v Říční 11 Martina
Boudy. Je zde přes 80 let evropský unikát! Na nátlak
široké umělecké veřejnosti

a opozičních zastupitelů
od záměru upuštěno. Teď
se bojuje i o sochařský
atelier Wichterlových na
Újezdě.
Klub Za starou Prahu
čelí útoku na svoji 90letou existenci. OÚ žádá
vyklizení Juditiny věže
a zbytečnou, drahou přestavbu na „turistické průchozí místo“.
Konference bude ve čtvrtek 22. 3. v Besedě. Doplní
otázky a odpovědi i ze Sousedských debat se zastupiteli v Domečku v parku na
Kampě (od února úterky
á 14 dní). X. Happening
bude v sobotu 7. dubna
v parku na Kampě.
Za organizátory
Dr. Jiří Kučera

Letní poloha, Kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy,
MČ Praha 1, Klub Za starou Prahu, KC Kampa,
Museum Kampa, Baráčníci, Sokol ČOS, Hradčanské včely, SOPMSH,
Zlatá Praha, KPGM, Klub Šatlava, s.r.o. Vojanovy sady,
Malostranské, Staroměstské a Novoměstské noviny, KampaNula...
POŘÁDAJÍ A ZVOU NA AKCI

X. KONFERENCE
KAMPA-MALÁ STRANA,
PRAHA 1-STŘED SVĚTA

Debata a sdělení historiků, umělců, lékařů, ekonomů,
politiků, zástupců spolků i jednotlivců - občanů.

MALOSTRANSKÁ BESEDA V 1. PATŘE
ČTVRTEK 22. BŘEZNA 2018 V 17.17 h

Téma: JAKÝ CHCEME NÁŠ STŘED SVĚTA?
Moderuje: Olga Sozanská ● Úvod i pozvání na Happe Kampu Střed Světa
v parku 7. dubna ● J. Kučera st., M. Kotas, J. Smetana ● K. Bečková:
Fake News o Juditině věži a jak je to doopravdy ● M. Čakrt: Hledání středu
světa: Nesnadná rivalita ● T. Sedláček: Střed středů ● O. Lomová: Kampa
Natura IV. - X. ● P. Kučera: Střed světa a všechny jeho oběžnice ● P. Novotný: Pozdrav spolku Přátel Petrské čtvrti ● J. Sedmík: Bordel(y) v centru Prahy
● J. Hůlek: Co se středem světa na Kampě - úvaha řimsologická.
Ke zdravicím+ diskusi se hlásí: V. Hampl, zastupitelé P 1, zástupci spolků
a klubů R. Händl, T. Oliva, J. Titlbachová, M. Zenkl, J. Kučera
Od 19.19 h zahrají Muzikanti z Kampy.
Občerstvení na baru. Vstupné dobrovolné.

OBNOVENY WWW.KAMPANULA.CZ A FB. 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

Zvláštní úkaz se nám
v posledních deseti letech objevil v Praze 1.
Takzvaná historická auta,
lákající, především díky
ceně, zahraniční návštěvníky na projížďku historickou Prahou.
Otevřené limuzíny zpočátku vyvolávaly všeobecný zájem, a to včetně
otázky, jak je možné, že
se ještě zachovalo tolik
historických aut. Jakoby
se nadšenci z celé Evropy

Milá
Sally

Pište milé Sally na e-mail:
redakce@novomestskenoviny.eu

Masáže proti
bolesti zad

NN číslo 2,
únor 2018

Vážená redakce,

děkuji vám za skvělé

sjížděli jenom do Prahy
a nabízenými službami
částečně umořovali náklady na svůj drahý koníček. Realita je ovšem
úplně jiná.
Ve skutečnosti se jedná
o historizující atrapy,
něco jako když pasíři dostanou zakázku na výrobu
brnění pro natáčení historického ﬁlmu.
Kolik asi úředníků z ministerstva dopravy, dopravních policistů a dalších, co jsou odpovědni
za technické normy pro
motorová vozidla, vidí
denně jezdit historické
atrapy po ulicích Prahy.

Vyvolává to dojem, že
je vše v pořádku. Navíc,
jakoby řidiči zmíněných
automobilů byli lidé se
zvláštním režimem.
Parkují si, kde chtějí
a jezdí, kudy chtějí. Počet kosmeticky historických aut narostl na
takové množství, jako
bychom v Praze 1 vůbec
neměli žádný problém
s parkováním.
Přitom ti, kteří nás přesvědčují, jak se snaží, aby v parkování ve
vnitřní Praze byl pořádek, aby se respektovaly
parkovací zóny, a zatím
jsou to ti samí, co povo-

noviny, které vydáváte.
Přes tyto noviny bych
chtěla dát vědět vašim
čtenářům o speciální
akci a slevě 20 % na
masáže na Praze 2.
Jsem zdravotní sestra
a masérka s mezinárodními zkouškami a pětiletou praxí, zabývám se
klasickými relaxačními masážemi pro

uvolnění bolestivých
svalů a zad, ruční
celotělové
lymfatické
masáže výborné pro
detoxikaci organismu,
odstranění
celulitidy,
zbavení otoků a mnoho dalších pozitivních
účinků pro vaše tělo,
Dornovou metodu či
velmi účinnou Breussovou masáží.

NA STOPĚ
Výstavba luxusního hotelu na
Staromáku padla, co bude dál?

Jsou to repliky
lují počet pseudodrožek.
Prostě zase jeden z příkladů, jak devastující
je pro naši společnost
pocit, že si před zákony
nejsme rovni. Například
pod dopravní značkou.
NN březen 2018

Přijďte vyzkoušet masáž, na kterou v těchto
novinách najdete slevový kupón na 20 %.
Adresa masérny je
U Zvonařky 7, Praha
2, moj telefonní číslo: 770 680 417.
Redakci přeji mnoho zajímavých témat
a úspěchů!
Jiřina Hrubá

inzerce

KATEŘINA
KLASNOVÁ

Praha je městem netušených
možností.
Zvláště pak pro developery.
V devadesátých letech
uzavřel magistrát smlouvu na pronájem několika
svých domů u Staroměstského náměstí soukromému investorovi na výstavbu luxusního hotelu
U Sixtů.
Smlouvu za město podepisoval Filip Dvořák
a uzavřel ji do roku 2081.
Že jsou domy tak trochu
obydlené a že jsou památkově chráněné, nikdo
neřešil.
Lidi se vyženou, kdo si
má co bydlet na Staromáku, a domy se přestaví! Jen památkáři bili na
poplach, zvláště po zásazích investora v domě
U Sixtů, kde jaksi po svém

Hotelový
komplex
„zahájil stavbu“. Poškození osm set let staré budovy nikdo nevrátí, ale to
zdaleka není konec story.
Jak šel čas, domy chátraly a investor získával
další. Od roku 2007 navíc
platil jen 10 procent nájmu, protože developerům
se podle magistrátu musí
pomáhat.
Nebylo to nic platné, hotel stále v nedohlednu,
i když stavební odbor Prahy 1 snaživě podle politického zadání prodlužoval
stavební povolení. A tak
v roce 2012 radní Udže-

nija ﬁrmě přihodila další
domy a sjednala dalších
pět let téměř bez nájmu.
S obyvateli především
domu U černého slunce
jsme jednali s magistrátem, psali novinářům
a uspořádali konferenci.
Vše marné.
Čas to nakonec vyřešil za
nás, na konci loňského
roku radní od smlouvy
odstoupili - aleluja po
více než 20 letech!
Za 10 let, kdy investor neplatil nájem, přišlo město
podle mých skromných
výpočtů o více než 60 milionů korun, domy jsou
poškozené, část nájemníků je pryč…
Magistrát má do června
najít „nové optimální řešení“, co s domy. Že by
se vynořil nový investor?
Tipnete si?

Foto:Petr Burgr

Když se děti ptají, kdo byl vekslák

JIŽ 7 LET
POMÁHÁME
A PROPOJUJEME
WWW.KAMPANULA.CZ
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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
Petr Samšuk ve své
oblíbené košili

Bára Basiková
zpívá pro Mathildu

31. března ve Stavovském
divadle pořádá Nadační
fond Mathilda slavnostní
koncert, na kterém zazpívá Bára Basiková.
Všichni umělci vystoupí
bez nároku na honorář.
Výtěžek poputuje na výcvik vodicích psů pro nevidomé. Více na: www.
mathilda.cz

Máj ve Viole
i v březnu

Herečka Barbora Hrzánová opět vystupuje
ve Viole. 17. 3. od 20 hodin můžete vidět v jejím
úžasném provedení Máchův Máj. V podání Báry
se prý jedná o strhující
ohňostroj slov.

Narozeninové koncerty
Petra Samšuka

Nenechte si ujít 28. 3. Eric
Clapton’s Birthday Concert,
hrají Petr Samšuk, Pavel Jartym & Sam‘s Band a 22. 5. Bob
Dylans´s Birthday Concert, hrají Petr Samšuk & Sam‘s Band.
A kde? V Malostranské besedě!
K

Laco
Deczi,
trumpetista

Kulturní nástěnka
BŘEZEN - DUBEN

Koncert - St 28. 3. v 20.30 h - ERIC
CLAPTON´S BIRTHDAY CONCERT,
PETR SAMŠUK, PAVEL JARTYM
& SAM’S BAND - Malostranská beseda, Malostr. nám. - Na počest Cleptona.
Charita - So 31. 3. v 19 h - BÁRA BASIKOVÁ ZPÍVÁ PRO MATHILDU Stavovské divadlo - Nadační fond pořádá
koncert, jehož výtěžek půjde na výcvik
psů pro nevidomé. www.mathilda.cz

Galasovy
cyklojízdy

Akce - Čt 5. 4. v 18 h - 100. GALASOVA
ČTVRTEČNÍ VEČERNÍ CYKLOJÍZDA - Sraz Folimanka, pod Nuselským m.
- Sváteční jízda. Prokopák, Dívčí hrady…
Cíl: Botel Vodník. www.galas.borec.cz
Divadlo - Čt 5. 4. v 19.30 h - HLAVA
MEDÚZY - Studio Ypsilon, Malá scéna,
Spálená 16 - Nejveselejší hra o impotenci. Hrají: J. Lábus, J. Kretschmerová…
www.ypsilonka.cz
Divadlo - 6. a 14. 4. v 19.30 - SUPERPOZICE - DUP 39, Charvátova 39 - J. Křivánková a J. Gottwald z Divadla X10 se pohybují prostorem. Protipól, opozice, nebo
se nakonec mísí? www.divadlox10.cz
Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu,
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, reprodukce Puchnerova oltáře, portréty…

Jaroslava
Kretschmerová,
herečka

Jakub
Gottwald,
herec

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Laco Deczi
oslaví osmdesát

Úžasný jazzový trumpetista a velmi svérázný člověk

Laco Deczi oslaví své 80.
narozeniny, jak jinak než
koncertem. Přijďte 28. 3.
v 20 hodin do Hybernie.
Bude to nářez.

O impotenci
v Ypsilonce

Představení Hlava Medúzy si nenechte ujít ve
Studiu Ypsilon ve Spálené
5. 4. od 19.30 hodin. V nejveselejší hře o impotenci
hrají: Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová…
www.ypsilonka.cz

Superpozice
v DUPu 39

Soubor Divadla X10 můžete vidět v inspirativním
prostoru DUP 39 v Charvátově 39. Např. 6. a 14. 4.
v 19.30 hodin se těšte na
Superpozici. Hrají Jakub
Gottwald a Jindřiška
Křivánková. Scénická
úvaha, ve které se dvě postavy pohybují prostorem.

KŘÍŽOVKA NA HESLO

Vylušti tajenku a... Překvapení!

VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

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

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

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 (36)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

Babička brnká na klapky

Foto: Archiv SN

Děti si velmi rády okolo ní
skákaly a obyčejně něco
vyvedly, začež se jim dostalo od matky notného
hřešení. Ráda ale sedla,
když chovala malou Adlinku, ke klavíru, neboť

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

[

Slavné místní ženy
Kateřina Hašková

Matka spisovatele Jaroslava Haška

dítě když rozplakané bylo,
umlklo, když mu babička
začala zpolehounka na
klapky břinkat. A Barunka někdy učila babičku
jedním prstem hrát „To
jsou koně, to jsou koně",
a babička kývala hlavou
a notovala si a vždy říkala: „Co si ti lidé..."
Pokračování příště

Co nového
za vodou

[

www.malostranskenoviny.eu

Jaroslav
Hašek,
syn

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla

Josef
Hašek,
manžel

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Víte, v jaké ulici na
Novém Městě má pamětní
desku Josef Václav Sládek?
Nápověda: Bývala tu obchodní akademie.

Chudoba jí
byla v patách...

Minule: Reliéf továrníka Františka
Čeňka najdeme na domě číslo 2017
Masarykovo nábřeží 8
Správě: Jiřá Kovář, Petr Studený
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@novomestskenoviny.eu

Kateřině Haškové (1849
- 1912) se narodil syn Jaroslav (budoucí světově
proslulý spisovatel a autor Švejka) roku 1883 na
Novém Městě ve Školské
ulici 1325. Otcem byl Josef Hašek, učitel matemainzerce

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

Do 27. 5. 2018

Museum Kampa představuje dílo Pravoslava Sováka, mezinárodně uznávaného graﬁka a malíře, jenž se v zahraničí etabloval jako tvůrce výjimečných graﬁckých souborů.
Retrospektivní výstava uvádí výběr Sovákových nejvýraznějších prací od konce 50. let, přes tvorbu z let 70. až po
současnost. U příležitosti výstavy vydává Museum Kampa
doprovodný katalog. Sovák působil v Olomouci jako asistent J. Zrzavého, jehož tvorba umělcovu činnost ovlivnila.
Kurátorka: Helena Musilová.
24. 3. - 1. 7. 2018
Komorní výstava málo
známých Zrzavého prací ze soukromých sbírek primárně doprovází
výstavu Pravoslava Sováka. Kurátorky: Martina Vítková, Petra Patlejchová.

chaře působícího ve
Francii nazvaná podle
prvního ze spisů Johannese Keplera, v němž
propočítává tajemství vesmíru. Paralelní výstava
probíhá v Zámku Trója
od 5. 4. pod názvem Harmonices Mundi. Kurátorka: Miroslava Hajek.

VLADIMÍR ŠKODA

DALŠÍ PROGRAM

20. 3. - 3. 6. 2018
Výstava Mysterium Cosmograﬁcum českého so-

16. 3. Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy
P. Sováka. V 18.30 h

www.museumkampa.cz

tiky a fyziky na gymnáziu
v Mikulandské. Chudoba
nutila jeho matku se stěhovat se třemi dětmi více
než patnáckrát (Ječná,
Karlovo náměstí, Sokolská atd.). Kateřina byla
velmi silná žena.
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LUMPÁRNY RADNICE
MČ PRAHA 1
Říkají Vám něco jména Lomecký, Blažková, Tomíčková…?! Máte s nimi špatné
zkušenosti? Také jste se setkali v minulosti
s nečinností, nedodržováním dohod, urážkami, falšováním dokumentů, se zdržovacími postupy, zastrašováním, s anonymy
a nepřijatelnými nabídkami? S arogancí
moci a s hloupostí? Jste členem SVJ, kde
Praha vlastní nebytové prostory a trvale přehlíží potřeby vás, trvale bydlících v domě?

PRAVOSLAV SOVÁK:
KRAJINY ČASU

JAN ZRZAVÝ

Artur
Longen,
kumpán syna

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.

24. 3. Sobotní dílna pro
rodiče s dětmi. V 16 h
3. 4. Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy
Jana Zrzavého. V 18.30 h
10. 4. Večer Pravoslava
Sováka. V 18.30 h
14. 4. Sobotní dílna pro
rodiče s dětmi. V 16 h
21. 4. Lektorská komentovaná prohlídka. V 15 h
Rezervace dílen a komentovaných prohlídek
na e - mailu: rezervace@
museumkampa.cz

NAPIŠTE MI PROSÍM.

E-mail: david.bodecek@email.cz
Mobil: 775 592 183
Facebook: www.facebook.com/
dajdanos

KDO JSEM? Osmatřicetiletý David Bodeček žijící na
Praze 1, kterému není lhostejná arogance některých
úředníků a zastupitelů. Starostou Lomeckým jsem byl
jízlivě označen „ zastupitelem navíc“. Zřejmě proto, že
moji nespokojenost často prezentuji na jednáních zastupitelstva. Jsem sympatizantem České pirátské strany a všech současných opozičních stran na Praze 1.
Považuji se za slušně vychovaného člověka. Odmítám
tak starostou Lomeckým veřejně prezentované tvrzení,
že jsem šikanizující psychopat.

Seženete i v Brně

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

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Foto: Archiv

TOMÁŠ VÍCH
Architekt

Mazlíčci
Nového Města

Za otevření
debaty ohledně
budoucí podoby
okolí Masarykova nádraží
Tip: Čtenáři NN

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

Proč čtu

FERDA
Foto svého miláčka
poslala do redakce
Martina Kolářová
z Revoluční ulice.

Foto: Monika Höppner

Posílejte: redakce@
novomestskenoviny.eu

30 Kč

Ing. Zuzanka Čepičková
a Petruška Hnátová
Nemocnice pod Petřínem,
recepce: „Novoměstské
noviny čteme, protože se
z nich vždy dozvíme, co
se v centru Prahy děje.“

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
PO PAVLAČÍ: „To byl včera u Strachotů zase šrumec! Stará Strachotová
seřezala muže i syna." „Nedivte se, paní. Táta je jak malej a kluk je jako táta!"

27 odběrních míst

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

inzerce

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. Camel Active, Na Perštýně
17. Café AdAstra, Podskalská 8. Prague Old School Barbershop, Pánské holičství v pasáži U Nováků, Vodičkova 28.

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.

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

