
LOMECKÝ 
Starosta 
(TOP09)

HORÁČEK 
Velrybář
(ČSSD)

HODEK 
Radní

(ČSSD)

STŘÍTESKÝ
Poradce 

radního Hodka

TVRDOŇ 
Manažer  
(Eurest)

OBVINĚN

OBVINĚN

ZELENÁK 
Ředitel 

nemocnice

OBVINĚN

VAZBA

O FOUS JÁ NIC, JÁ MUZIKANT

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

®

Čís. 7 / roč. V
15. července 2018

NOVOMESTSKE
NOVINY

NEZÁVISL
É

Novoměstští 
kavárníci

BARISTA LUKÁŠ
z baru Kafíčko, Truhlář-
ská 4, nabízí lahodné 
espresso za 45 Kč.
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NA STOP Ě

Kapitán Korda

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

inzerce

Fo
to

: A
rc

hi
v

CHOBOTNICE NA FRANTIŠKU

MILOŠ 
FORMAN 
(†86) 

ČTĚTE NA STR. 5

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

RAZIE A PADÁK 
ŘEDITELE

ZA VŠECHNO PRÝ 
MŮŽE TAJEMNÝ 

VELRYBÁŘ

GRATULUJEME! Král Kam-
bodže Sihamoni (vyrůstal 
v Praze) slaví narozeniny.

STR. 6 - 7

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ
Petr 
Hejma

NOVÉ MĚSTO, PETRSKÁ ČTVRŤ, VOJTĚŠSKÁ ČTVRŤ...
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Anketa Novoměstských novin

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

Pište si tytoPište si tyto

Tyto noviny vycházejí 
na území Nového Města, 

tedy  ZDE

NOVÉ 
MĚSTO
25 918 obyvatel

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

OBĚD 
POD 100 KČ

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Jednou větou

PRESTO
Na Florenci 15

Bramborové 
noky se slanino-

vou omáčkou
 99 Kč

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Jedině skočit 
do studené 

vody!“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

„Plavání 
v přírodě 

a meloun.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: Jak 
v parném tak 

i deštivém létě je 
nejlepší osvěžení 

klid.“

„Moře a pak 
ledová tříšť 

v zoo.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Dobře vychlaze-
ná Plzeň 

nebo tři kopeč-
ky citrónové 

zmrzky.“

„Kyselé okurky 
mě osvěží víc, 

než kdybych na 
sebe lil vodu.“

SE HLEDAČE P OKLADŮ, DOSTALI MEDAILI
Nové Město - Námořník 
Radovan Stráský a tre-
nérka veslování Martina 
Součková dostali oce-
nění za záchranu dvou 
lidských životů z roz-
bouřených vod Vltavy.
V červnu vy-
táhli z vody 
pod Tančícím 
domem dva  
hledače pokla-
dů (tzv. keška-
ře), které tam 
spláchla mohutná přílivo-
vá vlna ze stoky.
Stráský při bouři skočil do 
vody a za pomoci Součko-
vé, která jela kolem na ka-
tamaránu, se jim podařilo 
vytáhnout z vody ženu 
a muže.
Další dva hledači takové 
štěstí neměli. Tělo ženy  
(27) bylo nalezeno téhož 
dne večer, tělo muže (28) 
objevila o týden později 

u Slovanského ostrova 
žena, která se projížděla 
s dětmi na lodičce.
Při záchraně pomáhali 
kapitáni lodí Europé a An-
dante Jan Svatoň a Milan 
Helvig, kteří také dostali 

ocenění (me-
daili).
Velký obdiv 
patří předev-
ším bývalé-
mu námoř-
níkovi Ra-

dovanu Stráskému, který 
dva tonoucí zachránil 
s nasazením vlastního 
života. „Necítím se jako 
hrdina," řekl Radovan 
Stráský, který jako ná-
mořník šestkrát obeplul 
zeměkouli.
 

Co vás v létě zaručeně 
nejvíc osvěží?

Věta, kterou jsem zaslechl

Spláchla je 
mohutná vlna 

ve stoce

Kravata zvýrazní 
oči, jen je ji 
třeba hodně 
utáhnout.

„
Počasí 

ČERVENEC
Červencové slunce, 

říjnové potěšení.

27°C

HRDINOVÉ, K TEŘÍ ZACHRÁNILI TOPÍCÍ 

Víte, že...
Ročně se v ČR utopí asi 

200 lidí. Tři čtrvtiny 
utonulých jsou muži.

ČTENÁŘ: ZNAL JSEM 
PANA PODAŘILA, KTERÝ 

ODDÁVAL NA RADNICI

Staré Město - Kdo uza-
víral sňatek v 70. a 80. le-
tech minulého století, má 
na svatebních fotografi ích 
jako oddávajícího pana 
Eduarda Podařila. To 
byl profesionální oddá-
vající a jeho obřady byly 
noblesa sama. Novoměst-
ské noviny o jeho příběhu 
informovaly v minulém 
čísle a vyzvaly čtenáře, 

aby ho doplnili. Z mnoha 
dopisů vybíráme tento:
„Jak jsem zjistil z důvě-
ryhodného zdroje (po-
nechaného v přítmí ano-
nymity) Eduard Podařil 
zemřel na onkologické 
onemocnění. Jeho dcera, 
Tereza Podařilová, je só-
listkou Národního diva-
dla. Váš čtenář

Honza Sedmík ml.

DOPIS
čtenáře

Eduard 
Podařil 
v práci
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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

SE HLEDAČE P OKLADŮ, DOSTALI MEDAILI

Dívka ze str. 3

ště

Dcera místního papírníka 
při propagační akci 

tátova obchodu.

Rok 
1918
PŘIČINLIVÁ MILUŠE 
PROPAGUJE TAPETY

HLAVNĚ 
ŽE LEPÍ

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

Z VOLEBNÍHO PROGRAMU PRO NOVÉ MĚSTO ● Středisko Naděje – 
původně mělo být jen dočasné do roku 2010, klientela obtěžuje okolí  ● Park Vrch-
lického sady – „Šervůd“ a okolo budovy Hlavního nádraží – špatný stav, nepořádek, 
nebezpečí pro kolemjdoucí  ●  Václavské náměstí – neutěšený stav, nebezpečné 
území v nočních hodinách.

BurgrBurgrBurgrBurgrBurgr

NOVÉ MĚSTO, PETRSKÁ ČTVRŤ, VOJTĚŠSKÁ ČTVRŤ...

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ

HRDINOVÉ, K TEŘÍ ZACHRÁNILI TOPÍCÍ 

Martina 
Součková

Radovan 
Stráský

Záchrana pohledem z lodi
námořníka Radovana Stráského 
(na karamaránu  Martina Součková)
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MÍST
NÍ 

PŘÍB
ĚH

Y

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI, ŽE: Náměstí je dočasně bez sochy sv. Václava. Nová byla odhalena roka 1912.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-

né ze stejného místa na adresu: 
redakce@novomestskenoviny.eu  

Muzeum (Václavské náměstí)
Kde to je1890 Dnes
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&Vítěz Poražený

ŠLAPACÍ
LABUTĚ
Jsou těžké 

a neohrabané, 
ale vypadají 
na Vltavě tak 
roztomile, že 

stojí za tu trochu 
námahy.

ZDENĚK 
BAKALA

(mediální mag-
nát, Mr. OKD)
Impérium se 
hroutí, jeho 

žena, bývalá 
miss, tratí butiky 

v Pařížské

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

TLESKÁME! Opora redakce  
Anička (8) po skvělé premiéře 
muzikálu 100 let rebelů v Komorní 
Fidlovačce. V projektu ZŠ Vrati-
slavova a Evy Mašatové skvěle 
zazpívala a zatančila nejen píseň 
Pátá. Premiéra v divadle Komorní 
Fidlovačka byla 18. června.

ANIČKA ZÁŘÍ
V MUZIKÁLU 

100 LET REBELŮ
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Anička 
po premiéře

Annenské náměstí - A

Nové zprávy z Nového Města

Anenské náměstí - VIDA, ŽE TO JDE! 
Zápletka se vstupem do divadla je již mi-
nulostí. Divadlo Na zábradlí hraje ostošest 
a pokorně tyje z obrazotvornosti tvůrců, 
z nichž někteří jsou i autory.
A to to ještě loni vypadalo (vzhledem k před-
stavám spolumajitelů domu) s touto legen-
dární scénou všelijak. „Přistoupili jsme 
k centrální rekonstrukci divadla, aby moh-
lo fungovat, aby se zde mohlo hrát,“ říká 
Jan Wolf, radní pro kulturu hlavního měs-
ta Prahy.  Oprava stála 40 milionů Kč.

Situační 
ukázka ze hry 

MÝCENÍ
Radní pro kulturu 
JAN WOLF (KDU/ČSL)

DIVADLO NA ZABRADLÍ 
TEĎ ŠLAPE JAK HODINKY.   
DÍKY NĚMU!

Anenské 
náměstí, tel.:  
222 868 870



CHOBOTNICE NA FRANTIŠKU: 
RAZIE A PADÁK ŘEDITELE

UŽ ZASE! Po policejní 
razii v Nemocnici Na 
Františku padla první 
obvinění. Ve hře jsou 
úplatky za pět milionů Kč, 
manipulace se zakázkami 
za 44 milionů a další.
Obviněno bylo celkem 11 
lidí. Z vedení radnice Pra-
hy 1, která má nemocnici 
ve správě a zodpovídá za 
její chod, zatím nikdo.
Ředitel Nemocnice Na 
Františku Robert Ze-
lenák dal výpověď poté, 
co byl policií obviněn. Ve 
vazbě je podnikatel To-
máš Horáček (ČSSD) 
přezdívaný Velrybář (dě-
lal náhončího členů ČSSD). 
Ten je považovaný za klí-
čovou postavu kauzy.
Radní Prahy 1 pro oblast 
zdravotnictví a místosta-
rosta Daniel Hodek 
(ČSSD) dává od kauzy 
ruce pryč. V tom se sho-
duje se starostou Oldři-
chem Lomeckým (TOP 
09), kterému loni zatkli 
předsedu fi nančního vý-
boru Martina Skálu 
(ODS). Obviněn byl i po-
radce radního Hodka 
Martin Stříteský (před-
nosta kliniky Všeobecné 
fakultní nemocnice na 
Karlově náměstí). 
Všechna obvinění padla 
v souvislosti s dodávkou 
stravovacích služeb od 
fi rmy Eurest, jejíž bývalý 

ZA VŠECHNO PRÝ MŮŽE TAJEMNÝ VELRYBÁŘ

LOMECKÝ 
Starosta 
(TOP09)

HORÁČEK 
Velrybář
(ČSSD)

HODEK, 
Radní

(ČSSD)

STŘÍTESKÝ
Poradce 

radního Hodka

TVRDOŇ 
Manažer  
(Eurest)

manažer Antonín Tvr-
doň patří také mezi ob-
viněné.
Skandál má dopad na tvr-
dé jádro moci v Praze 1,
jímž je propojení TOP 09, 
ODS a ČSSD.  Je tu i další 
skandál se zakázkami od 
kolotočáře Kočky (příště).
Razie proběhly také v ne-
mocnici Na Bulovce.
 

Staroměstské noviny, 
březen 2017

DOCELA NEDÁVNO: 
RAZIE NA RADNICI
Policie zatkla 28. února 2017 šéfa místní ODS, zas-
tupitele Martina Skálu u něj doma. Pak jeli ozbro-
jenci z Útvaru pro vyšetřování organizované-
ho zločinu na radnici MČ Prahy 1, kde zapečetili 
kanceláře (Martina Skály a Michala Valenty z ODS, 
předsedy komise pro obchod a služby) a zabavili 
stohy dokumentů. Martin Skála (ODS), blízký spo-
lupracovník starosty Oldřicha Lomeckého (TOP 
09) a předseda fi nančního výboru radnice, strávil 
několik týdnů ve vazbě. Nyní vše řeší soud. 

Víte, že...
Za přijetí úplatku 
hrozí podle § 331 

až čtyři léta vězení.

OBVINĚN

OBVINĚN

ZELENÁK 
Ředitel 

nemocnice

OBVINĚN

VAZBA

O FOUS JÁ NIC, JÁ MUZIKANT

CHOBOTNICE NA FRANTIŠKU: 
telefon inzerce: 777 556 578telefon inzerce: 777 556 578 redakce@novomeStSkenoviny.eu 5Zprávy

inzerceinzerce

MÍST
NÍ 

PŘÍB
ĚH

Y

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Pro více informací volejte: 777 122 009 (Martin)

PAMĚTNÍ DESKA PRO HUGA HAASE
Vážení čtenáři. 
Máte - li chuť, budeme velmi rádi, když při-
spějete jakoukoliv částkou na výrobu a umís-
tění pamětní desky Huga Haase na jeho rod-
ný dům v Bezručově 5 v Brně. Vždyť jedi-
nečný Hugo byl přece z Brna! Za spoluúčast 
na této mimořádné události vám srdečně 
děkujeme.         Vaše StaroBrněnské noviny.

Do poznámky napište: Hugo Haas - deska.

Transparentní účet StaroBrněnských novin: 
9442810001/5500. 

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

257 531 839
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Novo-
městských novin). Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@novomestskenoviny.eu

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

RUKOVĚŤ VOLIČE

okolský slet se nám vydařil po všech 
stránkách. I to, že jsme nezapomněli na 
rok 1956, kdy komunisté sokolskou or-
ganizaci zrušili. 

Ta komunistická strana, díky které, jako její člen, 
začal svojí profesní kariéru v podniku zahraničního 
obchodu součastný předseda vlády, který se bude 
po třiceti letech opět ptát svých soudruhů, jak má 
vládnout. 
Je Sokolům ke cti, že pískotem vyjádřili svůj názor 
na svoji minulost i současnost. Na stadionu v Edenu 
nepískali ale všichni. Například náš pan starosta ne-
zapískal. Byla to pro něj taková malá patálie. 
Být na tribuně kousek vedle předsedy vlády, těšit 
se na celostátní propagaci své osoby a oni Bratři 
a Sestry Sokolové začnou při vyslovení jména jeho 
souseda pískat. Nečekali jsme, že si pan starosta 
Prahy 1 vloží prsty do úst a začne pískat také. Ale 
musel pan starosta Prahy 1 a místostarosta Sokola 
panu Babišovi tleskat? 
Jak je to s hodnotami, kterými se zaštituje TOP 09?

Váš Jeroným Pražský 

Kdo pískal a kdo ne
na Sokolském sletu
S

9Místní volby 5. a 6. 10. 

Znáte ho? Tento 
pejsek nalezen 

na Národní

NOVÉ ZPRÁVY 
Z NOVÉHO MĚSTA 

Na Národní byla naleze-
na fena, táhla za sebou 
vodítko, asi zdrhla. V ne-
děli 8. července v podve-
čer ji našel brácha. Třeba 
ji někdo poznáváte. JE 
V ÚTULKU V TROJI. 

Magdaléna Němcová
Nebo volejte Staro-
městským novinám 
na tel.: 777 556 578

EXKLUZIVNĚ. Jediný král na světě, který umí 
česky. Král Kambodže Norodom Sihamoni osla-
vil nedávno 65. nerozeniny. GRATULUJEME!
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„Praha je můj druhý do-
mov. Pro mě je nejkrás-
nějším městem světa, bo-
hatství její historie je pro 
mě oslňující. Léta dětství 
a mládí, která jsem tu pro-
žil, patří k nejkrásnějším 
létům mého života,“ vzká-
zal Novoměstským novi-
nám král Kambodže Noro-
dom Sihamoni. 
Na Malé Straně studoval 
balet na Akademii múzic-
kých umění, která tehdy 
sídlila ve Valdštejnském 
paláci.
„V dotaznících měl tehdy 
mladý Sihamoni uvedeno 
v kolonce povolání matky: 
V domácnosti. Povolání 
otce: Král,“  vzpomíná ba-
letní mistryně a pedagožka 
Renata Sabongui, která je 
s králem Sihamonim do-
dnes v denním kontaktu.
V Praze jeho Veličenstvo 
Sihamoni studoval v letech 
1962 - 1975. Přijel sem jako 
devítiletý. Jeho otec No-
rodom Sihanuk požádal 
v roce 1962 prezidenta 
Antonína Novotného, zda 
by jeho syn mohl studovat 
v ČSSR. Novotný souhlasil 
a princ dostal vládní sti-
pendium. Mladý princ (na-

rozen 1953) přijel do Česko-
slovenska v červnu 1962. 
Zpočátku bydlel na kam-
bodžském velvyslanectví 
a nastoupil do 3. třídy Zá-
kladní školy v Dejvicích, 
v ulici Majakovského, poz-
ději do školy Brána jazyků 
v Mikulandské ulici na Sta-
rém Městě.
Sihamoni měl velké pohy-
bové nadání a miloval ba-
let. Proto chodil často do 
Národního a Stavovského 
divadla. Základní školu 
ukončil v roce 1967 a pokra-
čoval ve studiu na Pražské 
konzervatoři. V roce 1968 
se zúčastnil se svými 
spolužáky demonstrací 

proti okupaci. Od roku 
1971 Sihamoni studoval 
tanec, hudbu a divadlo na 
Akademii múzických umění 
(AMU) v Praze. Tu dokončil 
v roce 1975. 
Po pádu Rudých Khmerů 
byla v Kambodži obnovena 
monarchie a Sihamoni se 
vrátil do vlasti. V Praze byl 
naposledy v roce 2011, kdy 
dostal čestné občanství.
„Byla pro mě velká čest se 
s ním osobně setkat,“ říká 
exstarosta Petr Hejma. 
„V Kambodži jsem mu jako 
dárek k 55. narozeninám 
předal kopii vysokoškolské-
ho diplomu. Ten původní mu
zničili Rudí Khmérové.“ 

KAMBODŽSKÝM králem 
zvolila Sihamoniho trůnní 
rada  roku 2004, ač se na 
rozdíl od svých sourozen-
ců neangažoval v politice 
a dával přednost umění. 
Klíčové bylo doporučení 
odstupujícího panovní-
ka, jeho otce Norodoma 
Sihanuka. Přízeň 15 mili-
onů poddaných si získal 
důstojností, pokorou a ti-
chým šarmem.

BLAHOPŘEJEME JEHO VELIČENSTVU 
K NAROZENINÁM. AŽ ŽIJE KRÁL SIHAMONI! 

Text: ONDŘEJ HÖPPNER

JEHO CESTA NA TRŮN

EXKLUZIVNĚ 
PRO NOVOMĚSTSKÉ NOVINY

Král Sihamoni 
v Národním divadle

Dne 19. května zesnul v 91 
letech Ernst Sieber - evan-
gelický pastor z Curichu.
Smysl tohoto článku je 
v tom, že tento dobrý člověk 
není jenom Curicháč, má 
evropskou, ba světovou di-
menzi. Jeho hloubka, jeho 
starost o bezdomovce a lidi 
závislé na drogách a jeho 
smysl pro humor, to dělá 

dobrého člověka. On vyvá-
děl církev ze své ulity a kladl 
důraz na lidi „tam venku” 
na ulici. 
On říkal, co to povídám, on 
žil - že pomoc mají všichni 
zapotřebí, ať už jsi křesťan, 
muslim nebo ateista. 
V roce 1980 při eskalaci 
mezi demonstranty a policií 
šel se svým oslem mezi ty 
dvě fronty a zklidňoval je. 
On říkal: „Občanská nepo-

slušnost je třeba, aby mohl 
život jít dál.” 
V roce 1991 se stal Ernst 
Sieber poslancem Švýcar-
ského parlamentu a pove-
dl se mu husarský kousek: 
Lidé závislí na drogách 
dostávali zdarma metadon 
a drogy. Vše platil stát, a tím 
se vyvrátili dealeři. Od těch 
dob je od dealerů pokoj -
- a trvá 30 let. Jak je to jed-
noduché. 

Pastor Sieber toho udělal 
mnohem víc než se mi po-
dařilo zde sepsat. Na hrob-
ním kameni bude nápis, je-
hož autorem je Ernst Sieber 
sám: „Kampf ihr weiter, 
ich bin heiter.” Pokusím se 
o volný překlad: „Vy bojuj-
te, ještě není dobojováno, 
já mám vystaráno.” Ještě 
volnější překlad: „Vy dál 
bojujte, já mám zdrávas, 
tož zdrávkujte. ”

PASTOR



VZPOMÍNKA PETRA HEJMY

Král Norodom Sihamoni přijal čes-
kou delegaci (za Prahu 1) ve svém 
paláci v Kambodži v roce 2008. 
Delegace v čele s Renatou Sabongui při-
jela králi popřát k narozeninám. Jako dá-
rek dostal král dvě představení - baletní 
a operní. V Národním divadle v Phnompenhu 
pak měl tehdejší starosta Prahy 1 Petr Hejma 
před nabitým sálem proslov v khmerštině. 
Napsal mu ho známý, co tam studoval, vý-
slovnost ho učili pokojské a zahradníci. Král 
tenkrát porušil etiketu a přišel na hosty jeviš-
tě. Byl to pro všechny úžasný zážitek. 

NA NÁVŠTĚVU U KRÁLE

Kalendárium 
Nového Města

Josef 
Jungmann

FILOLOG

Eugen 
M. Rutte

SKLADATEL

ČERVENEC

● Karel Babánek 
*15. 7. 1872 Březové Hory 
†19. 5. 1937 Praha
Básník, úředník. Inspiraci 
získával u Vltavy.

● Eugen M. Rutte 
*13. 8. 1855 Jičín 
†15. 7. 1903 Praha
Skladatel, organizátor. 

● Jan Autengruber 
*25. 4. 1887 Pacov 
†15. 7. 1920 Praha
Malíř, přátelil se s Josefem 
Ladou, Josefem Čapkem... 

● Josef Jungmann 
*16. 7. 1773 Hudlice 
†14. 11. 1847 Praha
Filolog, studoval v Panské 
ulici na Novém Městě. 

● Vladimír J. Bufka 
*16. 7. 1887 Pavlovice 
†23. 5. 1916 Praha
Fotograf. Portrétoval 
herce Národního divadla 
a šlechtice.

● Nataša Tanská 
*30. 11. 1929 Praha 
†17. 7. 2014 Praha
Spisovatelka, novinářka, 
herečka. První Barunka 
ve fi lmovém zpracování 
Babičky. 

Vladimír 
Bufka

FOTOGRAF

Nataša 
Tanská

PRVNÍ BARUNKA
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)Svatba s Růženkou (1/2)

„Vystavíme pěknou vilu, to bude nejlepší 
svatební dárek pro moji Růženku!“

„Hotovo, ale jakou barvou ji natřít? 
Růženka miluje vášnivě červenou!“

„Dělníci usilovně pracovali 
a natírali a natírali...“  

Pokračování příště
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BLAHOPŘEJEME JEHO VELIČENSTVU 
K NAROZENINÁM. AŽ ŽIJE KRÁL SIHAMONI! 

Král Sihamoni 
v Národním divadle

Princ
Sihamoni 
s českými 
opatrovnicemi

Princ 
Sihamoni 
tančí v opeře 
Louskáček

Král Sihamoni 
s exstarostou  Prahy 1

Petrem Hejmou 

Princ Sihamoni 
s pampeliškou

Norodom 
Sihamoni 
na trůně
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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.

KampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

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

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ

NOVÉ MĚSTO, PETRSKÁ ČTVRŤ, VOJTĚŠSKÁ ČTVRŤ...

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

PŘIPRAVUJEME
● Účast na akci ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK sobota 15. 9.
● Toulky: Havelské 
město, kostel sv. Havla 
a zvon Václav, Dějiny 
prostituce Starého Města, 
Nový Svět.

DOPORUČUJEME
● Pondělky: Muzikanti 
z Kampy v Domečku.
● Vždy třetí pondělí 
19-23 h: Zpívání v Šatlavě 
bez kouře.
● Středy: Franta Krupka 
& comp Nicolasbar 
(Tržiště 10).
● Čtvrtky: Muzikanti 
z Kampy v Nicolasbaru 
a v Šatlavě.
● Vždy druhou neděli 

(8. 7.) 16 - 19 h JAM 
JAZZ v Domečku. 
Staří jazzmani a mladé 
zpěvačky.
● Neděle 19 h hraní 
v kavárně Čas.
● Sobota 22. 9., 14 - 22 h 
X. MALOSTRANSKÉ  
VINOBRANÍ - Dozvuky 
horňáckých slavností 
v parku na Kampě.

Akci pořádal významný 
spolek KampaNula, uvá-
děli ji Petr Hejma a Petr 
Burgr z hnutí My, co 
tady žijeme. 
„Krásně se to všechno po-
vedlo, máme velkou ra-
dost,“ shodli se. 
K prostírání dobrot na 
společný, 40 metrů dlou- 
hý stůl s bělostným 
ubrusem, přispěly místní 
instituce, fi rmy, kluby, re-
staurace a vinárny nejen 
z Malé Strany, ale také 
jednotlivci, osobnosti, ob-
čané. Přišlo více než 600 
sousedů. Součástí akce 
byla prodejní výstava ob-
razů zrakově postižených 
dětí Nadace Artevide. 
Výtěžek poslouží k ná-
kupu školních pomůcek 
pro Konzervatoř Jana 
Deyla a Nadaci Artevide.

Čtvrtek 6. září 17 - 20 h

NA BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ
výtěžek pro zdravotně postižené z Prahy 1, 

v rámci akce Betlémská kulturní noc

PROSTŘENÝ STŮL Spolek KampaNula uspořádala ve spolupráci s Nadací 
Artevide na Malostranském náměstí dne 22. 6. Prostře-
ný stůl. Výtěžek šel na dobročinné účely.

PROSTŘENÝ STŮL NA 
MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ

Muzikanti 
z Kampy

Burgr, Hejma, 
Kučera

Malostranské 
náměstí
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NN číslo 6, 
červen 2018

www.
novomestskenoviny.eu

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

inzerce

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Každopádně to, že není 
neurologie na Františku 

se dotklo bolestně kdeja-
kého obyvatele Prahy 1, 
včetně mě. Lítali jsme od 
čerta k ďáblovi a všude 
chaos a já musela v bo-
lestech poslouchat: „No 
když jste zrušili na Jed-
ničce neurologii...“ 
Já ji zrušila? Doufám, že 
nemocnice bude zase fun-
govat pro lidi.

Jarka Mašatová

Pište Sally: redakce@
novomestskenoviny.eu

Milá 
Sally

Na Františku 
snad i pro lidi

Je libo elixír života, 
nebo rovnou eutanázii?

Filip Šebl, 
váš řemeslník 
ze Starého Města
Volejte: 774 525 421

Instalatérské, topenářské 
a výškové práce

Prostranství před 
hotelem InterConti-
nental v Pařížské uli-
ci se nedávno dostalo 
do hledáčku médií. 
Dravá developerská 
skupina pana Křetín-
ského se tam totiž roz-
hodla vystavět sed-
mipatrovou budovu. 
Historicky tam do roku 
1945 domy byly, tak proč 
nevyužít každý dosud 
volný centimetr čtvereč-
ní? Mediální hvězdou se 
následně stal i starosta 
Lomecký, který se vyprsil 
v tričku Stop stavbě a ne-
chal se slyšet, že výstavbu 
za žádnou cenu nepovolí. 
Člověk by málem uvěřil, 
že v případě potřeby sám 
demonstrativně ulehne 
pod bagry. 
Záchvat aktivismu však 
starostu záhy opustil. 

Obvykle se předvoleb-
ní sliby porušují až po 
volbách, ale pan staros-
ta prokázal mimořádný 
politický talent, když to 
zvládl nejenže před vol-
bami, ale ještě během je-
diného měsíce. 
Na červnovém jednání 
zastupitelstva totiž zve-
dl ruku pro zastavění 
piazzety. Respektive do-
poručil zastavět plochu 

Nová stavba v Pařížské: 
Jak starosta svlékl triko

jednopatrovou budovou, 
ale zároveň odhlasoval 
připomínku k metropo-
litnímu plánu, aby byla 
Pařížská ulice čtvrťovou 
třídou, což znamená na-
výšení okolních budov 
o dvě patra. 
Takže se můžeme do-
čkat minimálně tří pater 
a od třech to k sedmi 
není tak daleko… Místu 
asi ani nepomůže, že se 
z něj magistrátní radní 
rozhodli udělat náměstí 
Miloše Formana. 
Jak známo, developeři 
mají na Praze 1 zelenou. 
Stavbě tak může zabránit 
snad jedině Golem, který 
se podle některých záha-
dologů právě na tomto 
místě bývalého židovské-
ho ghetta nachází. Jak 
to všechno asi dopadne, 
tipnete si?

Náměstíčko 
z okna hotelu 
InterContinental

CHRAŇME TRADIČNÍ RODINU

Nebývalou odezvu u sou-
sedů vyvolala moje glosa 
v Malostranských novi-
nách. Vyjádřil jsem zde 
svůj názor na připravova-
nou změnu Občanského 
zákoníku, ve kterém má 
být nahrazen pojem „muž“
a „žena“ pojmem „oso-
ba“ - aby význam pojmu 
manželství nebyl vyhra-
zen jen pro svazek muže 
a ženy (Celý text najdete 
na www.malostranskeno-
viny.eu, MN7, str. 9). 

Některými poslanci na-
vrhovaná změna je už 
posvěcena vládou (ANO). 
Jde o další krok, jak po-
stupně rozvrátit naše tra-
diční hodnoty. V tomto 
případě institut rodiny.
Život každého z nás má 
samozřejmě své osobní 
peripetie. 
Pokud však budeme po-
stupně rozkládat pilíře, 
na kterých je postavena 
tradice našeho evropské-
ho způsobu života, nastu-
pujeme na cestu do pekel. 
Že v Praze nejsou parky 
plné afrických migrantů 
čekající na příležitost, jak 
se dostat dál na sever Ev-

Petr Burgr, 
jeho glosa

ropy, ještě neznamená, 
že se nás to netýká. Ně-
kteří současnou situaci 
v Evropě nazývají „vál-
kou hodnot“.  Pokud k ní 
budeme přistupovat tak-
to, nemůžeme takovou 
válku vyhrát. 
Abych nebyl nařčen z ne-
tolerantního konzervati-
smu, zacituji závěr, kte-
rým jsem zakončil svůj 
příspěvek v sesterských 
novinách: Mám mnoho 
přátel, kteří jsou, jak se 
říká „jinak orientovaní“. 
Vesměs to jsou vynika-
jící a úspěšní lidé a sami 
odmítají to, o co tady ve 
skutečnosti jde: Rozvrá-

tit institut manželství 
a tradiční rodiny.

NN červenec 2018
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Tradiční rodina: To 
nejcennější, co máme
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestské.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestské.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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)

Na Hradě uvidíte 
Shakespeara

V rámci Letních Shake-
spearovských slavností 
můžete shlédnout na Letní 
scéně několik představení 
z pera W. Shakespeara. Od 
9. do 11. 8. a od 13. do 21. 8. 
např. představení Večer 
tříkrálový, ve kterém hra-
jí Tomáš Měcháček, 
Nela Boudová… Nebo 
od 25. do 31. 7. a 1. až 7. 8. 
Hamleta v titulní roli 
s Jaroslavem Pleslem.

Přihlaste malé 
umělce do HaFu

Od září je možné přihlásit 
děti do HaFstudia v Ost-
rovní. V Týdnu otevřených 
dveří od 10. do 14. září si 
můžete vyzkoušet zdarma 
kurzy divadelního i fi lmo-
vého herectví, pantomi-
my a pohybového divadla 
a také hudební a výtvarné 
kurzy. Na děti se srdeč-
ně těší lektorky Monika 

Nela
Boudová, 
herečka

Kamil
Střihavka,

zpěvák

Pohádkové prázdniny 
pro děti z Prahy
Nadace Pražské děti pořádá 
Pohádkové prázdniny v parku 
za Staroměstskou radnicí. Od 
23. do 25. 7. zde vystoupí míst-
ní Divadélko Romaneto např. 
s Vodnickou pohádkou…

Více: prazske-deti.cz

Tomáš 
Měcháček,

herec

Höppner, Ivanna Balkov-
ská…

Tancujte v srdci 
Prahy

Pěkně si můžete zatan-
covat 30. 7. a 13. 8. od 19 h 
na Střeleckém ostrově. 
Přijďte na Tančírnu Art 4 
People na Střeláku. 

Staňte se 
mecenášem ND 

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

Na Střeláku 
to žije 

Střelecký ostrov přivítá 
umělce. Např. 23. 7 od 
19 h vystoupí Kamil Stři-
havka & The Leaders 
Acoustic Band! a 2. 8. 
od 19 h Bratři Ebeno-
vé. Více na www.letnak.cz

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

K

Kulturní nást ěnka    
ČERVENEC - SRPEN

Koncert - 23. 7. od 19 h - KAMIL 
STŘIHAVKA & THE LEADERS 
ACOUSTIC BAND! - Střelecký ostrov 
- Parádní koncert parádního zpěváka 
s parádním hlasem. www.strihavka.cz

Dětem - 23. - 27. 7. a 30. 7. - 3. 8. od 8 do 
16 h - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR -  Muse-
um Kampa, U Sovových mlýnů 2 - Děti 6 
až 13 let. Zkušení lektoři - Kupka, Werich. 
Rezervace: rezervace@museumkampa.cz

Akce - Čt 2. 8. v 18 h - GALASOVA 
ČTVRTEČNÍ VEČERNÍ CYKLO-
JÍZDA - Sraz Folimanka, pod Nusel-
ským m. - Újezd, ZOO … Cíl: pivovar 
Kolčavka P 8. www.galas.borec.cz

Výstava - Do 14. 10. - HUDBA A PO-
HÁDKA - České muzeum hudby, Karme-
litská 2/4 - Vydejte se s námi za pohádkou 
do muzea. Komentovaná prohlídka k vý-
stavě 23. 8. v 17 h. www.nm.cz

Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, 
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, re-
produkce Puchnerova oltáře, portréty…

Výstava - Dlouhodobě - MUZEU 
KARLA ZEMANA - Saská 3 - Muze-
um mapuje Zemanovu tvorbu od prvních 
animací až po poslední tvůrčí období. 
www.muzeumkarlazemana.cz

Galasovy 
cyklojízdy

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

257 531 839

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

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
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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[ [

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[ [
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Koutek pro chytré hlavy

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Pamětní deska připomíná 
umučené za německé okupace. Je na 
domě v Biskupské ulici č. 12. Správ-
ně: Jiřina Prchalová, Adam Nový

Božena Němcová: Babička (40)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Na kamnech stál troudník 
s křesáním. V pokoji sice 
užívali k rozžehnutí lah-
vičky s fosforem naplně-
né, ale babička nechtěla 
s tím šlakovitým nástro-
jem nic mít. Jen jednou 

to zkusila, a kdoví jak se 
stalo, propálila si fěrtoch, 
který měla již pětadvacet 
let, a ještě prý se div neza-
dusila. Od té doby nevzala 
lahvičky do rukou. Hned 
si zaopatřila troudník, 
děti přinesly hadrů na 
troud, dělaly sírky, omá-
čely špičky v síře...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Děti vyrábějí sírky

Pokračování příště

inzerce

Místní ženy
Tanečnice, choreografka
Zora Šemberová

Do dějin baletu se zapsala 
jako první Julie Prokofje-
vova baletu Romeo a Ju-
lie. V Národním divadle 
působila od roku 1943 do 
roku 1959. Vychovala řadu 
osobností českého bale-
tu (Jiřího Kyliána, Pavla 

Šmoka, Ladislava Fialku 
či Vlastimila Harapese). 
V roce 1968 emigrovala. 
Vyučovala v Kambodži 
a pak se usadila natrvalo 
v Austrálii, kde vedla pan-
tomimický soubor. Ze-
mřela ve věku 99 let.

Zora 
Šemberová 
roku 2010

Sergej
Prokofjev,
skladatel1913 - 2012

Vlastimil 
Harapes, 

žák

Otázka: Víte, kde je tato bu-
sta slavného ruského vojevůd-
ce A. V. Suvorova?
Nápověda: Jde o nádvoří do-
mu na Národní třídě.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Denní menu 
za 99 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

 Na vaši návštěvu se těšíme!
Tržiště 13, Malá Strana

tel.: 257 534 130,
      606 688 982

email: info@airtickets.cz

LESSER 

Radostné jaro
přeje všem čtenářům

malostranská cestovní agentura

www.airtickets.cz

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

Restaurace & Steak

Tel.: +420 730 629 299
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ Polední menu od 95 Kč, steaky,                                          

nabídka dalších jídel, včetně veganských a vegetariánských 
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák                                

z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády studené i horké, chutné mošty                                     

a belgická čokoláda
AKCE ČERVENEC

• Otevřena naše zahrádka! 
• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v červenci 9. od 19 h.
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.

Ing. Daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.cz
www.kotula.cz/malastrana.html

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout                   

Malé Strany
• Vaši nemovitost              

prodám do tří měsíců          
a poskytnu kompletní       

servis s převodem 
• Najdu solidní nájemce       

pro Váš byt

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

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

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz



Mazlíčci 
Nového Města

Úžasný a věrný kama-
rád, který je mi po boku 

už krásných pět let.
Poslal: Petr Malý

ŽERYK

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

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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Vaše tipy na MODRÉ 
OKÉNKO posílejte 

na adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu

Tip: Redakce NN

Posílejte: redakce@
novomestskenoviny.eu

„Tak vy byste chtěla k opeře a zpívala jste někde?" „Ano v Národním divadle." 
„Opravdu? A kdy?" „Včera v šatně Pec nám spadla."

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 Ferdi-
nanda, Opletalova 24. Friends Coff ee 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. Antikva-
riát 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 Bar-
bershop, Pánské holičství v pasáži U Nováků, Vodičkova 28.

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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JOSEF BÍLÝ
Armádní generál

V Mikulandské 
ulici mu byla 
odhalena deska, 
tohle je naše 
troška do mlýna.

JIŘÍ PECHA
Herec a srandista

„Noviny čtu, protože 
je v nich vždycky pravda, 

aniž bych o tom musel 
přemýšlet.“

VLADIMÍR 
KOPECKÝ: ENERGIE
Do srpna 2018 
Komorní výstava aktuál-
ních prací významného 
skláře a malíře.

RUDOLF NĚMEC: 
NEROZUMÍM UŽ 
NIETZSCHEMU
Do 9. 9. 2018 
Umělcovo tvůrčí období 
60., 70. a 80. let.

HOMMAGE 
À PETER VAJDA
Od 21. 7. do 30. 9. 2018 
Výstava je poctou vý-
znamné osobnosti slo-

venské i české kulturní 
scény.

MARIANA 
MACHALOVÁ-
JÁNOŠÍKOVÁ: 
MŮŽEŠ
Do 12. 8. 2018 
Nevidomá sochařka, kte-
rá své emotivní hliněné 
sochy, plastiky a reliéfy 
vytváří na základě hmatu.

VÝSTAVA NA 
ZÁMKU MORAVSKÝ 
KRUMLOV
Do 30. 10. 
Díla ze sbírky J. a M. Mlá-
 dkových, obsahující díla 

autorů české umělecké 
scény 20. stol.

DALŠÍ PROGRAM
23. - 27. 7. a 30. 7. - 3. 8. 
od 8 do 16 h. Příměst-
ský tábor. Pro děti 6 až 
13 let. Lektoři děti sezná-
mí s Františkem Kupkou 
v Museu Kampa, Janem 
Werichem ve Werichově 
vile nebo s uměleckým 
sklem v Portheimce… 
Lze i na jednotlivé dny. 
Cena je: 640 Kč/den, 
v ceně je oběd, sladká 
odměna a nápoj. 
Rezervace: rezervace@
museumkampa.cz

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

www.museumkampa.cz

Výstava poprvé komplexně představuje britského fotografa 
Cecila Beatona. Od 30. do 70. let dokumentoval soukromé 
okamžiky britské královské rodiny i osobnosti světové kultu-
ry a politiky. Jako slavný módní fotograf pro časopisy Vogue 
a Vanity Fair se dostal k módní tvorbě a vytvořil kostýmy pro 
fi lm My Fair Lady, za které získal Oskara.

Do 7. 10. 2018

CECIL BEATON: 
FOTOGRAF KRÁLOVEN


