
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. 9 / roč. V
15. září 2018

NOVOMESTSKE
NOVINY

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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   redakce@novomestskenoviny.eu                    telefon: 777 556 578                       www.novomestskenoviny.eu

PŘELOMOVÉ KOMUNÁLNÍ VOLBY JSOU TADY

Tyto komunální volby budou přelomo-
vé. Jsou velkou šancí na změnu. Oče-
kává se úspěch My, co tady žijeme 
a soumrak „celostátních“ stran. Str. 6

VŠECHNO O TĚCHTO VOLBÁCH

5. - 6. 
ŘÍJNAŘÍJNAŘÍJNA

VOLEBNÍ DEN

PETR HEJMA 
My, co tady žijeme

Novoměstské 
servírky
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z lahůdek U Klimenta 
(Klimentská 12) nabízí 

lahodný chlebíček za 23 Kč.

NA STOP Ě

Kapitán Korda

JAN WOLF

ČTĚTE NA STRANĚ 4

7
JAN WOLF

7

10
V PRAZE 1 
VOLTE Č.

SKVĚLÝCH 
POČINŮ 
RADNÍHO, 
KTERÝ SI 
ZÍSKAL 
NAŠE SRDCE
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www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

www.houseservices.cz

Více str. 11

MUSÍŠ TO 
BÝT TY
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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...

JÍDELNA
SVĚTOZOR 
Vodičkova 39

 Vepřové 
ledvinky na 

cibulce, rýže
 99 Kč

Anna Marie 
Höppnerová (9) 

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice
„Pěvně 
věřím 

a doufám.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

„Každý den 
člověk něco 

volí, každý den 
se nám může 
změnit život.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: Volby mění 
život. Otázkou 

je, zda správným 
směrem.“

„Zvolila jsem si 
nové kroužky, 

myslím, 
že to bude fajn.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Pokud dobře 
dopadnou, 

tak by ho mohly 
změnit ve všem.“

„V jednom dra-
matu se říká: Já 
bych tak někoho 

opustila, ale 
nevím koho!“

Myslíte si, že vám 
volby změní život? 

...kterou jsem zaslechl

Počasí 

18°C

Nové Město - Ne že by 
hluk nebyl problém. Ve-
dení radnice Prahy 1 se ho 
však chopilo svým typicky 
inverzním způsobem, kdy 
ve jménu propagandy 
příčinu zaměňuje za dů-
sledek.
Velké problémy s hluko-
vou zátěží jsou v centru, 
a to v oblasti ulic Dlouhé, 
V Kolkovně, Kozí a Mas-
né, odkud radnice Prahy 1 
téměř denně dostává stíž-
nosti rezidentů na hluk 
v noci.
Reakce? Hlukoměry! Je-
den přijde daňové poplat-
níky na víc, než 100 tisíc 
korun. Je jako kdyby byla 
povodeň a záchranáři by 
místo člunů používali tep-
loměry.
První hlukoměr nechala 
radnice postavit na Ko-
zím plácku, tedy na kři-
žovatce Kozí, V Kolkovně 

a Masné. Do akce jsou 
připraveni „kluci z posi-
lovny“, tedy hlídky tzv. 
„Antikonfl iktního týmu“. 
Na tento tým, zřízený 
a placený radnicí, si stě-
žovalo mnoho občanů. 
Jeho provoz stál přes mi-
lion korun.
Předražený hlukoměr na-
víc vybízí turisty k huláká-
ní, protože sledují reakci 
čísel na tabuli, názorně 
označené nápisem „noise 
level.“  Hlukoměr je dal-
ší z řady drahých expe-
rimentů vedení radnice. 
Připomeňme například 
„chytré“ odpadkové koše, 
u nichž nebylo jasné, kde 
mají otvor.

VIDA! JAK PRÁVNIČKA 
MARVANOVÁ ODHALILA 
ŠLENDRIÁN NEMOCNICE

  NA FRANTIŠKU

Anketa Novoměstských novin

Víte, že...
Nemocnice Na Františ-
ku je dlouhodobě ozna-
čována za prodělečnou.

Víte, že...
K protržení ušního 
bubínku dochází 
při síle 120 dB.

MLADÝCH TUR ISTŮ. SRANDA ZA MILIONY
MĚŘIČ HLUKU  JAKO VÝZVA VŘEŠTĚNÍ 

  NA FRANTIŠKU

„„Nejdůležitější 
věcí v životě 
je volba 
povolání.“

ZÁŘÍ
Teplé září - dobře 

se ovoci i vínu daří

Hana Kordová Marvanová, 
lídr za STAN na magistrát 

Na Františku - Skandál-
ně nevýhodnou smlouvu
o privatizaci Nemocnice
Na Františku odhalil práv-
ní rozbor a argumentace 
advokátky Hany Kor-
dové Marvanové.
Nemocnice Na Františku 
nyní čelí obřímu skandá-
lu, kdy podle policie došlo 
k úplatkům v řádech mi-
lionů korun v segmentu 
stravování. Na podivné 

okolnosti privatizace upo-
zorňovalo mnoho opozič-
ních politických subjektů. 
V souvislosti s korupcí byl 
zatčen jeden podezřelý.  
Nemocnice spadala pod 
radnice Prahy 1.
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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

ště

Dcera místního obchodníka 
se stolními lampičkami 
se stínítkem na hlavě

Rok 
1918

PŘIČINLIVÁ JIŘINA 
MILUJE STÍNÍTKA

Dívka ze str. 3

MLADÝCH TUR ISTŮ. SRANDA ZA MILIONY
MĚŘIČ HLUKU  JAKO VÝZVA VŘEŠTĚNÍ 

TADY BUDE KLID! Komentář 
strana 9
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inzerce

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

REDAKČNÍ ŘADY se utěše-
ně rozrůstají. Novým přírůstkem 
je štěně Rocky, které se stalo 
platným členem části rodiny, žijící 
v Blansku. Rocky zatím mapuje 
trasu deka - miska. Dostal funkci 
externího spolupracovníka.

DO REDAKCE 
PŘIBYL REDAKČNÍ 
PES EXTERNISTA 
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Rocky

&Vítěz Poražený

ADRIANA 
KRNÁČOVÁ

(primátorka, 
ANO)

Nezvládnutá 
koordinace 

oprav komunika-
cí nejen v centru 

Prahy.

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

HANA 
MARVANOVÁ

 (STAN)
Za právní rozbor 
a argumentaci 

nevýhodné 
smlouvy privati-
zace Nemocnice 

Na Františku. 77
Radní pro kulturu JAN WOLF 
MY, CO TADY ŽIJEME (KDU-ČSL) 

SKVĚLÝCH 
POČINŮ 
RADNÍHO 
WOLFA, 
KTERÝMI 
SI ZÍSKAL 
NAŠE SRDCE

NA PRAŽSKÝ MAGISTRÁT VOLTE SPOJENÉ SÍLY 
(TOP 09, STAN, KDU-ČSL). 

JAN WOLF MÁ č. 4 , TAK HO PODPOŘTE.

Zábradlí
Orloj

Škodův palác

JAN WOLF MÁ JAN WOLF MÁ  TAK HO PODPOŘTE. TAK HO PODPOŘTE.

My, co tady žijeme  &  KampaNula
zveme na 

S T Ř E L Á K
OSTROV JAKO PRUHOVANÁ LOĎ 

PLUJÍCÍ PROTI PROUDU
v neděli 30. září 16 - 22 h 

------------
KONCERT & TÁBORÁK

YELLOW SISTERS 
+ BLUES DUO IVAN Mr. CROW VRÁNA 

& ŠTEFAN WEBER + 
ARNOSTO SNOO&PÁR MUJICH DEJ

-----------
NEJEN PRO RODIČE S DĚTMI 

www.+ fb: kampanula & My-co-tady-zijeme

KampaNula 
+ My, co tady žijeme 
+ LES ve spolupráci 

s ČSO
pořádají a zvou na

PRVNÍ PODZIMNÍ 
ORNITOLOGICKOU 

TOULKU LESEM 
PETŘÍNA PRO 

RODIČE S DĚTMI
v neděli  23. září 

15:30 -18:00
Provází Jaroslav Cepák 
a Martin Bursík, specia-
listé na ptactvo Petřín-
ských sadů z České 

společnosti ornitologické.
SRAZ U NEMOCNICE 

POD PETŘÍNEM.

PETR BURGR
Dobrá volba!

● NA ZÁBRADLÍ. Velká re-
konstrukce Divadla Na zábradlí.

● ŠLECHTOVA RESTAU-
RACE. Zahájení rekonstrukce 
Šlechtovy restaurace po 50 le-
tech jejího chátrání. 
● VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ. 
Zahájení rekonstrukce spodní  
části Václavského náměstí. 

● ROZPOČET. Navýšení roz-
počtu pro pražskou kulturu a pa-
mátky za 4 roky o 50 %. 

● ŠKODŮV PALÁC. Radní 
Wolf ušetřil Praze 1 miliardu Kč 
za pronájem Škodova paláce. 
Ze 3 miliard na 2 miliardy ko-
run. Nevýhodná smlouva byla 
z doby vládnutí  Pavla Béma. 

● ORLOJ. Zahájení zásadní 
rekonstrukce Staroměstského 
orloje.
● BOHEMKA. Radní Wolf 
zachránil legendární fotbalový 
stadion Bohemky v Ďolíčku pro 
fanoušky a město.



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

STRUČNÁ TIRÁŽ
Novoměstské noviny 
září 2018 / V. ročník

● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@novomestskenoviny.eu 

● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

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[ [PROSTŘENÝ STŮL NA 

BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ

inzerce

My, co tady 
žijeme

Akce KampaNuly & My, co tady žijeme

Paní Maruška, 
opora akce

Foto: MÍRA LÉDL

Prostřený stůl

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Staré Město - Spolek 
Kampanula prostřel 6. 9.
pro sousedy a návštěv-
níky stůl na Betlémském 
náměstí (v rámci Betlém-
ské kulturní noci). 
Akci spolupořádalo hnutí 
My, co tady žijeme, 
které je favoritem voleb 
5. a 6. října. Akci podpořil 
oblíbený radní Jan Wolf. 
Dobroty dodaly okolní ka-
várny, hospůdky a krám-
ky. K dobrému jídlu 
a pití hrálo skvělé usku-
pení hudebníků a zpěvá-
ků Muzikanti z Kampy. 
Náměstí se postupně zce-
la zaplnilo, mnozí tančili. 
Výtěžek tradiční akce byl 
věnován pro zdravotně 
postižené Prahy 1 a Na-
daci Artevide. 
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RUKOVĚŤ VOLIČE

Volby: Nejsme vojáci
9Místní volby 5. a 6. 10. 

JAKÉ BYLY VOLBY 
ZA JAROSLAVA HAŠKA

STROJ ČASU

„Sloní rypák v rosolu. 
Šery. Losos s majoné-
zou. Pečená velbloudí 
oháňka s mořskými ráč-
ky...“ takto lákal spiso-
vatel Jaroslav Hašek 
občany v roce 1911 
do své právě založené 
Strany mírného pokroku 
v mezích zákona. A kdo 
by ještě váhal, tak: „Náš 
počet roste po tisících 
a nyní si zapějeme hym-
nu  Milion kandidátů.“ To 
byly časy - ostatně zas 
tolik se toho nezměnilo.

10VĚCÍ, KT ERÉ SE NÁM POVEDLY
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu

10Petr Hejma Petr Burgr

VŠECHNO, CO CHCETE VĚDĚT O VOLBÁCH

ZVON BESEDY. Zvoní díky lídrovi My, co 
tady žijeme Petrovi Hejmovi, který byl teh-
dy starostou Prahy 1. Díky Petrovi Burgrovi 
z My, co tady žijeme začala rekonstrukce Be-
sedy. 9. ZÁCHRANA KAMPY. Radnice 
už posílala do parku Kampa bagry, ale po-
dařilo se to zastavit díky protestůmobčanů. 
10. PODZEMNÍ GARÁŽE pod Malo-
stranským náměstím nebudou.

1

7 8

SN, září 2014

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

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

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Můj známý Jan Zeman mě 
vybídnul, že mohu přehod-
notit výběr seznamu hodnot, 
který jsem pro něj sepsal 
před dvěma lety.  
On se ptá, zda jsem pořád 
stejný, anebo zda jsem po-
krokový. Před dvěma lety 
jsem uvedl, že hlavní a nej-

důležitější hodnota je pro 
mě pokora. 
Záleží na tom, jestli jsem 
přívětivý až servilní, anebo 
pokorný před Pánem vesmí-
ru, před hlubinou tajuplné 
přírody, před věčností, před 
zázrakem života. A tak to 
máš u všech hodnot. 
Upřímnost, pravda, milo-
vání, rozvážné chování atd.  
Buď před lidmi – anebo 
před věčným Hospodářem. 

Zůstanu věrný svému za-
dání: na místo pokory dnes 
volím moudrost. Nemyslím 
moudrost před lidmi, ale tu 
životní moudrost. 
Když se tak dívám kolem 
sebe, tak moudrosti příliš 
nevidím. Jsem já moudrý 
před lidmi? Bůh suď.

Seznam hodnot ten si mů-
žete rozkliknout na www.
eticia21.cz

Seznam 
hodnot
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Půjde o mimořádně důležité 
volby, které by měly potvrdit 
pád starých struktur. Ty se 
drží zuby nehty (o jediný man-
dát). 
Bude důležitý každý hlas, proto 
určitě přijďte k volbám. Při mi-
nulých komunálních volbách 
v roce 2014 byla v Praze 1 
volební účast 37 %, tedy přišlo 
volit 8 112 voličů (v Praze 1 je 
registrováno 21 677 voličů). 
S trochou nadsázky lze tedy 

říct, že volby v Praze 1 rozho-
duje jedna plná tramvaj.
V Praze 1 kandiduje 10 stran.  
Pozorovatelé se shodují, že ti, 
co jsou u moci, „mlaskají až 
moc hlasitě“. Přibývá nesmy-
slných zákazů a omezení, vy-
trácí se radost.
Tu by mělo vrátit do srdce 
Prahy hnutí My, co tady žije-
me, které má číslo 10. Dosud 
bylo silnou a úspěšnou opozi-
cí. Dejme jim šanci.

             probíhající kampani je na první pohled 
zřejmé, že strany, které vládnou v Praze 1, 
mají ze všech nejdražší kampaň. Čím to, 
jářku, asi je?

Na drahých propagačních panelech TOP 09 si ne-
přečteme žádost, nebo prosbu o náš hlas, tam je 
rovnou vydán rozkaz: V Praze 1 volte TOP 09. Za 
neuposlechnutí rozkazu asi půjdeme před vojenský 
soud. Jako by Praha 1 byly jedny velké kasárny 
a pražská náměstí jeden velký buzerplac. 
U socialních demokratů pro změnu čteme: Přitvr-
díme. To zní jako usnesení z aktivu důstojníků pro 
věci politické na začátku normalizace. 
ODS nás zase již léta přesvědčují, jak dávají Jed-
ničku do pořádku, pak ovšem žijí v jiné Praze 1. 
Tak si to shrneme: Občané, zde žijící, nejsou vojá-
ky, co musí jen plnit vrchnostenské rozkazy, ani ne-
jsou zvědaví na něčí tvrdou ruku. A o pořádku mají 
jiné představy. Jaké záruky nám do budoucnosti 
dávají strany, které řídily a současně ještě řídí 
radnici v Praze 1? Podle dosavadních výsledků -
- vůbec žádné. 

Váš Jeroným Pražský

V

ATELIÉR SOCHAŘKY WICH-
TERLOVÉ. Vedení radnice ho 
chtělo zlikvidovat. Domek na Újez-
dě má však tak silný genius loci, 
že se ho také i díky aktivitě My, co 
tady žijeme podařilo uchovat.

Budoucnost se tvoří právě teď - a uzrál 
čas na změnu kurzu. Hnutí My, co 
tady žijeme bylo dobrou opozicí. Je 
čas ukončit nadvládu byrokracie a plýt-
vání triumvirátu stran TOP 09, ODS 
a ČSSD. Hnutí My, co tady žijeme 

je zárukou nového začátku. Dost bylo 
klientelistických vazeb pod diktátem 
kmotrů a zbohatlíků, sajících z vemene 
krávy státu.  Je čas na změnu. Je  čas 
dát šanci novým lidem, novým týmům, 
novým vizím a horizontům.

Budoucnost se tvoří právě teď - a uzrál 
čas na změnu kurzu. Hnutí My, co 
tady žijeme bylo dobrou opozicí. Je 
čas ukončit nadvládu byrokracie a plýt-
vání triumvirátu stran TOP 09, ODS 
a ČSSD. Hnutí My, co tady žijeme 

je zárukou nového začátku. Dost bylo 
klientelistických vazeb pod diktátem 
kmotrů a zbohatlíků, sajících z vemene 
krávy státu.  Je čas na změnu. Je  čas 
dát šanci novým lidem, novým týmům, 
novým vizím a horizontům.
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Zuzana 
Dřízhalová

HEREČKA

Eduard 
Herold
MALÍŘ

ZÁŘÍ

● Václav K. Klicpera 
*23. 11. 1792 Chlumec 
nad Cidlinou 
†15. 9. 1859 Praha
Dramatik, Stavovské 
divadlo.
 
● Josef Frankovský 
*13. 5. 1840 Praha 
†15. 9. 1901 Praha
Komik, Prozatímní 
divadlo.
 
● Otakar Vávra 
*28. 2. 1911 Hradec Králové 
†15. 9. 2011 Praha
Režisér, scénárista. 
Jeho žáky byli Miloš 
Forman, Jiří Menzel, 
Věra Chytilová... 

● Ludmila Červinková 
*29. 4. 1908 Praha 
†16. 9. 1980 Praha 
Pěvkyně, Národní 
divadlo. 

● Eduard Herold 
*16. 9. 1820 Praha 
†5. 8. 1895 Praha
Malíř, ilustrátor. 

● Zuzana Dřízhalová 
*27. 1. 1975 Praha 
†16. 9. 2011 
Herečka, hostovala 
v Národním divadle. 

Otakar 
Vávra

REŽISÉR

Ludmila 
Červinková

PĚVKYNĚ

VĚCÍ, KT ERÉ SE NÁM POVEDLY
VOLTE 
ČÍSLO 10

VELKOPŘEVORSKÝ MLÝN. 
Díky aktivitě zastupitele Burgra 
se podařilo získat fi nanční krytí 
nového mlýnského kola od ma-
gistrátu hl. města Prahy. Děkuje-
me, pane radní Wolfe.

1 2

63 4

Kalendárium 
Nového Města

DOZVUKY KONFERENCE 
KAMPA-MALÁ STRANA-PRAHA 1-STŘED SVĚTA

Čtvrtek 20. září 2018 od 17.30 h
v kostele sv. Jana Křtitele Na prádle (v Říční ulici u Kampy)

Moderují: Jiří Kučera st. a Martin Kotas

BARBARA SLEZÁKOVÁ
Od 20 h: KONCERT PRO MCTŽ (My, co tady žijeme) 

& hosté. Vstup volný. WWW. a FB KampaNula & MCTŽ

Letní poloha, Kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy, Klub Za sta-
rou Prahu, KC Kampa, Museum Kampa, Baráčníci,  SOPMSH, Zlatá Praha, 
KPGM, Hradčanské včely, Klub Šatlava, Vojanovy sady, Malostranské novi-
ny, KampaNula... pořádají a zvou na

PETR BURGR
Dobrá volba!

5

PROSTŘENÝ STŮL. Pravidelná setkávání občanů 
u Prostřeného stolu na Betlémském a Malostranském 
náměstí. Dobroty dodávají okolní podniky. Výtěžek jde 
na charitu, např. Nadaci Artevide pro nevidomé děti.

DÍLNA V ŘÍČNÍ. I díky aktivitě hnutí My, co tady 
žijeme se podařilo zrušit výpověď tradiční litografi cké 
dílně v Říční 11. Tu chtělo vyhnat vedení radnice, zřej-
mě aby tu zařídilo zákulisí developerskému projektu.

VÁNOČNÍ STROM NA BET-
LÉMÁKU. Další společná akce 
spolku KampaNula a Petra Hejmy. 
Sbírka hraček této krásné vánoční 
akce je určena pro děti z dětského 
domova. Stromek je ze Skorkova.

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 
BEZ AUT. Bývalo tu parkoviště, 
dnes je tu klid a stolky. O tuhle věc se 
zasložila hlavně Kateřina Bursíková
Jacques a Martin Kotas z Mlýnské 
kavárny a další aktivní občané.

HODINY 
NA VĚŽI CHRÁMU 
SV. MIKULÁŠE. 
Několik měsíců šly, jak 
se jim chtělo, někdy i ně-
kolik dní stály. Díky ak-
tivitě pana Petra Burgra 
z My, co tady žijeme se 
nakonec dalo všechno 
do pořádku, už zas jdou.
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KampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

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

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

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

MALOSTRANSKÉ 
V I N O B R A N Í

DOZVUKY  HORŇÁCKÝCH  SLAVNOSTÍ

v sobotu 22. září 2018
14 h, park na Kampě

Vystoupí:  Horňácká cimbálová muzika Jarka Miškeříka s primášem 
Janem Kománkem, Horňácká cimbálová muzika Kubíci, Mužský sbor 
z Hrubé Vrbky, Horňácký mužský sbor Chotár, Ženský sbor z Hrubé 
Vrbky. Dětský folklorní súbor Lúčánek, Taneční súbor Retro Velička, 

Taneční súbor Suchovjan. Sólisté: Martin Hrbáč, Jaroš Hrbáč, 
Martin Prachař, Eva Grombířová, Jožka Slovák, Jura Miškeřík, Janí-
ček Pavlík, Pavel Zemčík. Moderují: Jura Miškeřík, Martin Kuchyň-

ka, Tonda Vrba. Slovenský host: Taneční súbor Kopaničiar 
s muzikú z Myjavy. Spolupořádají: Letní poloha, kavárna Mlýnská, 
TURAS, Muzikanti z Kampy a Agentura Ant. Vrby. S pomocí Městské 
policie, Dobrovolných hasičů a OU MČ Praha 1, KampaNuly, Musea 

Kampa, Vojanových sadů, s.r.o. a Malostranských novin.
VSTUP VOLNÝ!        V I T A J T E !

JUBILEJNÍ X. & I. MEZINÁRODNÍ
100 LET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

MALOSTRANSKÉ 

100 LET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

MALOSTRANSKÉ 

100 LET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

● Út 2. 10., 17.17 h
Učená toulka: Havelské 
město, kostel sv. Havla 
a zvon Václav - P. Hejma, 
R. Händl
● St 17. 10., 17.10 h 
Učená toulka: Dějiny 
prostituce Starého Města 
MUDr. Jan Sedmík

DOPORUČUJEME
● So 22. 9., 14 - 22 h 
X. MALOSTRANSKÉ 
VINOBRANÍ - DOZVUKY 
HORŇÁCKÝCH 
SLAVNOSTÍ. Na Kampě.
● St. 26. 9., 18 - 20 h 
MCTŽ - Setkání občanů, 
diskuse návrhů IPR 
u sv. Jiljí
● So 6. 10., 14 h 
Setkání, pobožnost 
a PRŮVOD BARÁČNÍKŮ 
ze Staroměst. nám. na 
Klárov. Pak v Jinonicích 
oslava 115 let trvání III. 
župy Mistra Jana Husi 
na levém břehu Vltavy.

● Čt 20. 9., 17.30 - 20 h
Kostel sv. Jana Na 
prádle - DOZVUKY 
KONFERENCE KAMPA, 
MALÁ STRANA, PRAHA 
1 STŘED SVĚTA, 
+ 20 h KONCERT PRO 
MCTŽ (My, co tady 
žijeme). BARBARA 
SLEZÁKOVÁ & HOSTÉ!  
VSTUP VOLNÝ!
● Ne 23. 9., 15 - 18 h 
Toulka LESEM Petřína 
od nemocnice. Rodiče 
s dětmi (KampaNula 
+ MCTŽ + LES), 
ornitologická procházka, 
občerstvení
● Ne 30. 9., od 16 h 
KONCERT pro My, co 
tady žijeme + táborák pro 
rodiče s dětmi. Ostrov 
Střelák jako pruhovaná 
loď. YELLOW SISTERS 
+ BLUES DUO IVAN 
Mr.CROW VRÁNA & 
ŠTEFAN WEBER + 
ARNOSTO SNOO&PÁR 
MUJICH DEJ.
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MĚŘIČ HLUKU JE PRO SMÍCH
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).

Fo
to

: P
et

r B
ur

gr

Vážená redakce, posí-
lám vám článek, který 

mi mluví z duše: 
„Člověk kráčející po Pra-
ze v době předvolební 
je atakován věrohodně 
se tvářícími obličeji po-
litiků, kteří slibují to, co 
slibovali i před čtyřmi 
lety, a nepohnuli s tím 
ani o píď, ba stav i zhor-
šili. Bez výjimky to platí 
o systému parkování. 
Argument, že nemá jezdit 

autem, je do nebe volající 
drzost. Připomeňme si, 
proč modré zóny vznik-
ly – na ochranu Prahy 1, 
aby rezidenti mohli v pře-
tíženém centru zaparko-
vat. 
Rezidenti platí roční par-
kovné, ale nemají kde 
parkovat, protože do cen-
tra se valí všichni. Kromě 
toho ještě Praha 1 vydává 

více parkovacích povole-
ní, než ulice unesou. 
Opravdu platí auta se 
zahraniční espézetkou, 
stojící v ulicích centra tři 
dny, za každou hodinu 
osmdesát korun? Zvlášť 
když z nich vylézá rozjí-
vená mládež.“
Tolik ukázka. Jinak 
díky, jste skvělí.

Alena K,. Praha 1

Pište Sally: redakce@
novomestskenoviny.eu

Milá 
Sally

Parkování 
je výsměch

Měřič hluku

Hluk, to je téma. Jak 
by také ne, když se 
řadí mezi to nejhor-
ší, co nás, kteří tady 
žijeme, obtěžuje.  Je 
pochopitelné, že tři 
týdny před volbami 
se právě hluk stává té-
matem přímo nejžha-
vějším. 
Proto s úsměvem čteme, 
jak magistrát právě ve 
dnech probíhající volební 
kampaně začal společně 
s Prahou 1 připravovat 

nařízení, podle kterého 
bude časově omezen pro-
voz nočních podniků. Do-
konce je za účelem získání 
argumentů pro další ome-
zující vyhlášku v Dlouhé 
ulici instalován hlukoměr 
monitorující sílu hlasivek 
kolem procházejících.
Jako kdyby kompetentní 
lidé nevěřili, že je v cent-
ru skutečně potřeba pro-
blémy spojené s hlu-
kem řešit. Instalovaný 
měřič okolní hlučnosti 
připomíná starou pou-
ťovou atrakci, kdy jste za 
malý peníz dostali mož-
nost vyzkoušet úderem 
palice svoji sílu.

Čím prudčeji palice ude-
řila, tím výš vystoupalo 
vedle instalované záva-
ží. Hlavně u svalnatých 
pánů, co si vyšli na pouť 
se slečnou, byla prý tato 
atrakce velice oblíbená. 
Hlukoměr v Dlouhé uli-
ci pracuje u kolemjdou-
cích s podobným efek-
tem. Čím hlasitěji si za-
hulákají, tím výše se vy-
houpne pomyslné deci-
belové závaží. 
Nutno ovšem přiznat, 
že současná atrakce 
v Dlouhé je už gendero-
vě vyvážená. U té s pa-
licí neměly slečny šan-
ci, zato v Dlouhé ulici 

dneska, promiňte, v no-
ci, mohou dámy zaječet 
tak, že vyhrají na celé 
čáře. Ani ukázka svalů se 
neztratila, jen je ukryta 
v předvolebních sloga-
nech.

Jednoho parného srp-
nového dne se v Leten-
ské ulici na Malé Stra-
ně začaly dít věci… 
Na dvorku služebny měst-
ské policie se začal kácet 
jediný vzrostlý, a přede-
vším zcela zdravý strom 
široko daleko. Hluk vy-
rušil sousedy – byl totiž 
víkend a kupodivu i v Le-
tenské ještě někdo bydlí 
– a ti se začali pídit nej-
prve po zdroji a posléze 
po důvodu. Dobří muži 
s motorovými pilami, 
jak se ukázalo, postrádali 
povolení. 
To jim ovšem ani trochu 
nebránilo v tom, aby ve-
sele káceli dál, a dokonce 
přímo pod nosem stráž-
níků. Když nezabíralo ani 
to, že si lidé takřka lehali 
pod strom, zavolali mi 
jako malostranské zastu-

pitelce. Ještě, než jsem 
doběhla na místo činu, 
zavolala jsem pověřené 
šéfce měšťáků. 
Ta dokázala, že umí ko-
nat a muže s pilami za-
stavila. Z krásného stro-
mu však mezitím mnoho 
nezbylo. Pánové se brá-
nili, že oni nic, oni kona-
li, jelikož strom je v „ha-
varijním stavu“ a ohro-
žuje svou vzrostlou ko-
runou chodce a tramvaje. 
Detektivním pátráním se 
pak podařilo zjistit ná-
sledující: Ze stromu spad-

PŘÍPAD JEDNOHO STROMU 
A NĚKOLIKA VÝMLUV

PŘÍPAD JEDNOHO STROMU 
ly dvě větve zvící lidské-
ho předloktí, dům i dvo-
rek patří magistrátu a je-
ho správcovská fi rma se 
rozhodla bez patřičného 
povolení zbavit stromu 
pod rouškou jeho „re-
dukce“. 
Redukce byla natolik 
zdařilá, že se mužům 
s pilami podařilo strom 
skutečně dostat do ha-
varijního stavu, takže se 
musel sebrat zbytek ko-
runy, aby tentokrát už 
opravdu na někoho ne-
spadla. Dále se zjistilo, že 
magistrát jako nadřízený 
orgán sám sebe jako pa-
chatele nevyšetří a že pří-
pad poškozené dřeviny 
bude muset řešit Česká 
inspekce životního pro-
středí. 
Jak to asi dopadne, 
tipnete si? 

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Včera strom, 
dnes pahýl
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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

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

K

Kulturní nást ěnka    
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

Jana
Plodková, 
herečka

Jiří
Lábus,
herec

Sonety zazní 
Violou
Navštivte ve Viole na Národní 
pořad Sváteční Shakespearova 
pošta. Shakespearovy sonety 
v překladu Martina Hilského 
přednáší úžasná Hana Maci-
uchová. Nejbližší představení 
je 18. 10. Nenechte si ujít.

Juraj 
Kukura,
herec

Akce - So 29. 9. od 14 h - DRAKIÁDA - 
- Nemocnice sv. K. Boromejského, Vlaš-
ská 36 - Krásná akce pro rodiny s dětmi 
v zahradách nemocnice. Soutěže, výro-
ba draků a legrace. www.nmskb.cz
Divadlo - Pá 12. 10. ve 20 h - MALÝ 
PRINC - Divadlo Viola, Národní třída 7- 
- I dospělí byli dříve dětmi. Na čtení z An-
toinových dopisů a vyprávění z Malého 
prince zvou D. Kolářová a T. Pavelka. 

Cvičení - SPOLEK ČESKÝ SUP - 
NÁBOR - Spolek s tradicí přijme 5 členů 
a členek. Odborně vedené cvičení v tělo-
cvičně v Karmelitské. Společenský život. 
Info p. Švejda, tel.: 602 245 611.

SPOLEK 
ČESKÝ 

SUP

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:

Ing. Petra Krulichová, manažerka 604 765 273
MUDr. Jiří Kučera, PL pro dospělé 605 216 143

E-mail: relaxartecentrum@gmail.com

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)
Cena lekce: 1,5 hod. za 190 Kč 

Cvičení vedena zkušenými lektory 
Zájemci se hlásí e-mailem, příp. telefonicky a budou jim 

sděleny podrobnosti.

Na zábradlí se těší 
na diváky

Zrekonstruované Diva-
dlo Na zábradlí se těší 
na své diváky. Navštivte 
např. 9. 10. od 19 h před-
stavení Požitkáři. Hrají: 
Dita Kaplanová, Jana 
Plodková, Miloslav 
König… Nebo 3. 10. od 
19 h zajděte na Kore-
spondence W + V. Hrají 
Jiří Vyorálek a Václav 
Vašák.

Přihlaste malé 
umělce do HaFu

Od září je možné přihlá-
sit děti od 3 až do 19 let 
do HaFstudia v Ostrovní. 
Vaše děti mohou navště-
vovat např. kurzy divadel-
ního i fi lmového herectví, 
pantomimy a pohybového 
divadla a také hudební 
kurzy. Na děti se těší lek-
torky Monika Höppner, 
Ivana Balkovská, Mar-
tina Novotná…

O impotenci 
v Ypsilonce

Představení Hlava Me-
dúzy ve Studiu Ypsilon 
ve Spálené 21. 9. a 8. 10. 
od 19.30 hodin. V nejve-
selejší hře o impotenci 
hrají: Jiří Lábus, Jaro-
slava Kretschmerová. 
www.ypsilonka.cz 

Staňte se 
mecenášem ND 

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

Karamazovi 
v Činoheráku 

Dostojevského Bratři Ka-
ramazovi k vidění v Čino-
herním klubu. Představení 
režíroval Martin Čičvák. 
Hrají Juraj Kukura, Jan 
Hájek, Matěj Dadák... 
Přijďte 17. 9. a 15. 10.

inzerce



Pro líné Ještě línější
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Víte, že...
Dokončení rekonstrukce sálu Baráčnické rychty se chýlí ke konci a my se 
těšíme na slavnostní otevření. To se nese v duchu letošního podzimu. Rádi Vás uví-
táme v nových prostorách, které budou ideální pro vánoční večírek, rozlučkovou 
party, slavnostní gala večeři, módní přehlídku či celodenní konferenci.

Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1, Malá Strana. Telefon: 257 286 083. 
E-mail: info@baracnicka.cz. Otevřeno denně od 12 do 23 hodin. 

www.baracnickarychta.cz         Baráčnická rychtawww.baracnickarychta.cz         Baráčnická rychta

Žízeň zažene točené pivo jako křen 
značek Malastrana Original Pils, Pilsner 
Urquell a Svijany.

Posezení u večeře nebo jen tak u piva 
v pátek a v sobotu večer zpříjemní zpěvem 
a hraním naši harmonikáři s bohatým re-
pertoárem staropražských a lidových písní.

Na podzim u nás v poledne ochutnáte 
nejen tradiční českou kuchyni, ale na-
příklad i vynikající ovocné a zeleninové 
polévky.

Těšíme se na Vás!

TRADICE 
NA BARÁČNICKÉ RYCHTĚ 

POKRAČUJE

Příští číslo vyjde
15. října

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též 

v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně


