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.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@novomestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.novomestskenoviny.eu

SVATOJÁNSKÝ SPOLEK
SE BOUŘÍ A PÍŠE OTEVŘENÝ DOPIS

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

TOHLE SI
KONTROVERZNÍ PÁTER
ZA RÁMEČEK NEDÁ
Kapitán Korda

HBITÁ NIKOL

z restaurace Tobruk,
Lodecká 3, podává 2 dcl
Rýnského ryzlinku za 85 Kč

Foto: Roman Korda

ON JE
100
MOULA!

NA STOP Ě

M
PŘ ÍST
ÍBĚ NÍ
HY

ZA ZÁKULÍSÍ:
Páter Tomáš Halík
si navléká odposlech

Více čtěte na str. 4

MATKY
JANA
PALACHA
str. 6 - 7

inzerce

OZNÁMENÍ

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

Milí sousedé,
Rada MČ Praha 1 opět vyhlásila
Granty na opravu domovního
fondu pro rok 2019.
Bližší informace naleznete
na adrese www.praha1.cz
Těším se na spolupráci
Mgr. David Bodeček
radní pro oblast majetku
a bytovou politiku

Foto:Archiv

Foto: Hans Šembera

HORNÍČEKPŘÍBĚH

2

redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Gurmánův
koutek
Vepřová žebra,
křen
135 Kč

OTUŽILCI MĚLI PROBLÉM:

VODA TEPLEJŠÍ,
NEŽ VZDUCH!

VINÁRNA
U SUDU
Vodičkova 10

Jednou větou...
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Novoměstských
novin

„

...kterou jsem zaslechl

Pokud se takhle
bavíte, pak bych
rád viděl, co děláte,
když se nudíte.

Počasí

1°C

LEDEN
Vlažný leden,
prudké jaro

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

Venku je zima,
alou zpátky do vody!
Vltava - Voda tři stupně Celsia, vzduch mínus
jedna. Tak to právě není
otužilcův sen. Pět desítek
otužilců se ohřálo ve Vltavě při každoročním tříkrálovém plavání. Účastníci se vrhli u loděk do
Vltavy u Karlova mostu
pod sochou Jana Nepomuckého (také byl kdysi

25 918 obyvatel

Víte, že...
Jedna Švédka vydržela
podchlazení na 13,7 °C
tělesné teploty.

Anketa Novoměstských novin

Co nového se chcete
naučit v novém roce?

Kateřina
Janečková

Martin
Roman
Falář
Korda

Hana
Francová

„To je tajný,
ale když se mě
za rok zeptáš,
tak to možná
prozradím.“

„V novém roce
se chci naučit
netlačit na pilu!“

„Víc se koukat
kolem sebe
a pomáhat ve
svém nejbližším
okolí.“

Petr
Hejma

Anna Marie
Höppnerová (9)
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Herec
a skvělý kuchař

„Hrát na trumpetu, kterou
jsem dostal od
Ježíška.“

„Vibráto na
houslích,
na šálách nový
trik a salto!“

„Čili: všemu dobrému, co jsem
se ještě nestihl
naučit. “

Divadelní
a TV herečka

NOVÉ
MĚSTO

vržen) a docachtali se
k přístavišti pod Křižovnickým náměstím. Trasu
200 metrů zvládli za pěkných 20 minut.

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

HaFstudio,
varhanice

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

Spoluzakladatel
KampaNuly

Zpravy

TAK DLOUH O
AŽ SI KOUPIL G
Václavské nám. - Vida!
Nejkrásnější český hotel
Evropa mění majitele.
Od ﬁrmy Julius Meinl
tento
prvorepublikový
klenot koupil za utajenou
částku (v řádech stovek
milionů) podnikatel Ferid
Nasr (51), zakladetel a šéf
cestovní kanceláře Exim
Tours.
Grandhotel Evropa je
nejkrásnější prvorepublikový hotel u nás a Nasr
si na něj vydělal od nuly.
Narodil se v Tunisku
v chudé rodině, v Praze
vystudoval ČVUT. Když
v roce 1992 tlumočil
v Tunisku pro české novináře, napadlo ho, že by
mohl založit cestovku.
Dnes je Exim Tours jednou z největších kanceláří u nás a Nasr jednou

z nejvýraznějších postav
podnikání v oblasti cestovního ruchu.
„Chci, aby byl grandhotel Evropa nejluxusnější
hotel ve střední Evropě,"
říká Nasr. V zadním tranku hotelu se staví nová
budova, ale stavba je
komplikovaná. Celý hotel
tak nebude otevřen dříve,
než v roce 2020.
Hotel byl postaven v roce
1872. Původně se jmenoval Acivévody Štěpána,
pak Šroubek. Na vrcholu
slávy). Po znárodnění a přejmenování na Grandhotel
Evropa zchátral.

Víte, že...
V hotelu Evropa přespal
mimo jiné první kosmonaut Jurij Gagarin.

inzerce
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

H O NÁS VOZIL K MOŘI,
L GRANDHOTEL EVROPA

Dívka ze str. 3

TLESKÁME

ště SYMPATICKÝ POKUS

Ferid Nasr

O NEMAČKAVOU MAŠLI

Květa B. při místní módní
přehlídce a její pokus o důkaz
nemačkavosti mašle

Malý oznamovatel
NOVOMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

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.

Grandhotel Evropa v dolní
části Václavského náměstí
inzerce
inzerce

Přejeme vám
šťastný nový rok

2019!

Denní menu
za 119 Kč
Výběr ze tří jídel
s polévkou, malým pivem
nebo malinovkou.

Šťastný nový rok
přeje všem čtenářům
malostranská cestovní agentura

LESSER

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

Otevřeno:
denně 9 - 23 h
Adresa:
Vítězná 530/11, Praha 1

Na vaši návštěvu se těšíme!

www.starapraha.eu

www.airtickets.cz

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

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

Tržiště 13, Malá Strana
tel.: 257 534 130,
606 688 982
email: info@airtickets.cz

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

36 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz
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

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123

Program (výběr)
ÚNOR

1. a 2. 2., 20.30 h
Bratři Ebenové
6. 2., 20.30 h
Ivan Hlas trio - 15 let
spolu
10. a 11. 2., 20.30 h
Vladimír Mišík a Etc.
14. 2., 19.30 h
Zimní VlčkoviceFest
15. 2., 20.30 h
Krausberry
18. a 19. 2., 20.30 h
Radůza s kapelou
23. 2., 20.30 h
Bruno Ferrari
24. 2., 20 h
Originální Pražský Synkopický Orchestr
25. 2., 20.30 h
Norbi Kovács
26. 2., 20.30 h
Vanua2

GALERIE

Přijďte od 1. 2. na výstavu fotograﬁí Roberta
Vana.

I Love You
Honey Bunny
5. 2., 20.30 h

K

apela I Love You
Honey
Bunny
(Kristián Kraevski, Martin Šolc, Sebastian Jacques, Josef
Keil) vystupuje od roku
2013. Za tu dobu stihla
zahrát na řadě tuzemských festivalů a procestovala značnou část
Evropy a v roce 2017
odehrála 10 koncertů
v Kanadě. Představila
se na showcase festivalu

Náš
TIP

Nouvelle Prague a doposud vydala 5 singlů. Na
debutovém albu spolupracovala s producenty
Dušanem Neuwerthem,
Tomášem Neuwerthem
a Viktorem Hokešem.
Mastering dodalo londýnské studio METROPOLIS pod vedením
Johna Davise. V Malostranské besedě si kapela v únoru odbyde svou
premiéru.

&

telefon redakce: 775 949 557

Vítěz Poražený

HLUCHÁ
STAŘENKA
To byla podívaná! Ohňostroje
a petardy daly
Praze nový
vizuální rozměr,
ale vydržet se to
nedalo.

TERORISTA
UŽ PRÝ
NEPŘIJEDE
Magistrát
nechal odstranit
z Václavského náměstí
zátarasy proti
teroristům.

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

Foto: Ondřej Höppner

JEŽÍŠEK PŘINESL
DO REDAKCE NN
UKULELE

Na válci
a s ukulele
NEJMLADŠÍ členka redakce
Anička (9) dostala od Ježíška
pod stromeček ukulele (tzv.
zebru). Za chvíli se na něj, šikula, naučila několik koled a další
písně. Přitom ještě chodila na
cirkusovém válci. Vida!
inzerce

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

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

redakce@novomeStSkenoviny.eu

Zprávy

MÍ

SVATOJÁNSKÝ SPOLEK
K VÝROKŮM T. HALÍKA

Reakce na rozhovor pro Lidové noviny dne 5. 1. 2018 - Mladí lidé
touží po intelektuálně poctivé víře ● Proč je mudrlant zase mimo
Text:

Zdeněk
Bergman

J

Převozník pražský,
obnovitel Navalis

iž dlouho s tichým nesouhlasem pozorujeme různá mediální vystoupení Tomáše Halíka, který se snaží vytvořit
mediální obraz o nevzdělaných, nenávistných konzervativních katolících a těmi vzdělanějšími, hledajícími, kteří měli to štěstí, že
v hledání víry natreﬁli právě na něho.
Toto pyšné rozdělování věřících
a povyšování se nad druhé se
nám jeví od kněze zvláště odporné. Po rozhovoru, který pan
Halík poskytl Lidovým novinám
5. 1. 2019 - Mladí lidé touží po intelektuálně poctivé víře, jsme se
rozhodli reagovat.
Kromě jiných nepřijatelných postojů se nás přímo dotýká výrok:
„Snaha udržovat tento typ
lidové zbožnosti pořádáním
pseudobarokních
,svatojánských slavností‘ a božítělových průvodů či ,eucharistických kongresů‘ je sebeklam. Tyto nápodoby minulosti dnes fungují jako
konzumní folklor, který má
s vírou málo společného.“
Nejsme mizející tradiční venkované, jak se snaží pan Halík ve
svém článku klamat veřejnost.
V našich řadách jsou lidé, kteří
na rozdíl od pana Halíka trpěli
v komunistických kriminálech
v době, kdy pan Halík pracoval jako normalizační kádrovák. Jsou mezi námi opravdoví
vzdělanci a odborníci ve svých
oborech, samozřejmě také obyčejní lidé i maličcí, ke kterým
se na rozdíl od pana Halíka
rádi hlásíme. Tak by to asi mělo
v církvi být.
I když nejsme tak mediálně obratní jako Halík, nenecháme se jím urážet, že
naše víra je intelektuálně
nepoctivá a má s vírou málo
společného. Papež František, na kterého se Halík rád
odvolává, by ho za podobná
slova jistě nepochválil.
Možná, že to pan Halík neví, ale
Svatojánské slavnosti NAVA-

Halík
přemlouvá
Kabáta
LIS nepořádá katolická církev,
ale laický, na církvi nezávislý
Svatojánský spolek. Slavnosti
vznikly zdola, obnovil je v roce
2009 konvertita Zdeněk Bergman, převozník pražský, který
takto chtěl uctít patrona všech
lidí od vody. K úctě ke svatým,
a s tím souvisejícím projevům,
vyzývá katolická církev v mnoha
dokumentech. Nejedná se, jak
tvrdí pan Halík, o žádný folklor.
Vysmívat se lidem, jež účastí na
náboženských slavnostech pro-

Halíkovo pyšné
rozdělování věřících
a povyšování se
nad druhé se nám
jeví od kněze
zvláště odporné.
jevují a obohacují svoji víru, je
podle našeho názoru zvrácené.
Nejedná se o žádnou nápodobu
minulosti, ale o projev živé víry,
které se každoročně účastní desetitisíce lidí.
Je zajímavé, že se nám, jakožto
svým sousedům u Karlova mostu, pan Halík se svými výhradami nesvěřil. Raději s poctami
přijímá různé šarlatány v oranžových prostěradlech, ale své
křesťanské spolubratry v sousedství ignoruje. Naši žádost
o schůzku odmítl.
Celé Halíkovo duchovno je založeno na relativismu, jak náboženském tak i ﬁlosoﬁckém.
Jeho náboženská nezakotvenost
a ﬁlosoﬁcká bezradnost ho dovedla do náruče politického aktivismu. Z vlastní duchovní nouze

dělá cosi ctnostného. Bohužel,
jeho nábožensky negramotní
obdivovatelé toto nemají šanci
rozpoznat. Pokud se ovšem sami
nerozhodnou zajet „na hlubinu“.
Ve svých vystoupeních vždy ostře osobně napadá své názorové
oponenty. Sám sebe opovážlivě označuje za proroka. Kdo si
s ním dovolí nesouhlasit, toho
obvykle přes média posílá na
psychiatrii. Každému křesťanovi
musí být z tak pyšných výroků,
zvláště kněze, smutno.
Není to poprvé, kdy pan
Halík použil Svatojánské
slavnosti jako munici k podlému vyřizování si osobních účtů přes média s kardinálem Dukou. Pustil se tím
ovšem i do upřímné víry katolických věřících a do úcty ke
světcům jako takovým. To mu
ovšem jen tak lehce neprojde
a svůj zoufalý zápas s Církví oslavenou samozřejmě prohraje.
Jeho pomíjivá, světská sláva rychle zmizí, ale úcta ke
svatým mučedníkům pro
víru bude žít dál.
Text nemusí být v souladu se
stanoviskem redakce. Reakci
pana Halíka rádi uveřejníme.

Slavnosti
Navalis

Víte, že...

Halík pracoval
za komunistů jako
normalizační kádrovák.

Žertovná koláž: Ondřej Höppner
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NIČIVÝ POŽÁR HOTELU
V NÁPLAVNÍ: PĚT MRTVÝCH
Policie uzavřela účet a obvinila dva zaměstnance
Hasiči bojují s plameny,
které zachvátily hotel

Hadice poslední
záchrany
Hotel Eurostars David

Hasiči
s žebříky

Foto: Hasiči Praha, Facebook

Náplavní - Zemřelo pět
lidí, škoda byla přes 20
milionů Kč. Policie před
pár dny shrnula na tiskové konferenci závěry
vyšetřování jednoho z největších požárů svého
druhu v novodobé historii. K požáru hotelu Eurostars David v Náplavní
ulici došlo před rokem,
20. ledna 2018.
Obvinění jsou dva zaměstnanci hotelu, ale
dnes již nikdo nezjistí,
kdo odhodil do vnitrobloku nedopalek, z něhož požár vznikl.
Od oharku vzplály odpadky a listí. Následně se
požár rozšířil přes dveře
do zázemí recepce, do
haly hotelu a dál do prvního a druhého poschodí. Pak zplodiny hoření
zasáhly veškeré ubytovací prostory hotelu i únikové cesty. Elektronická
signalizace byla vypnutá,
protože docházelo k častým planým poplachům,
které rušily hosty.
Zemřel muž a žena z Německa, dvě ženy z Jižní Koreje a na následky
otravy o dva měsíce později jeden Nizozemec.

Víte, že...
Při požáru hotelu
Olympic v roce 1995
zemřelo osm lidí.

Hotel je
u Mánesa

V době požárů byla
v hotelu asi stovka turistů.
inzerce

VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO NOVIN
VYROBÍME ZDARMA
Přejeme šťastný
nový rok 2019 a těšíme se
na další setkávání

Pro více podrobností
volejte Monice,
tel.: 777 556 578
nebo napište na e-mail:
redakce@novomestskenoviny.eu

redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Neúspěšný starosta
se mstí? TOP 09
končí Sokole
Strana TOP 09 musí
odejít ze svého sídla
v Tyršově domě na
Malé Straně. Česká obec
sokolská, která dům vlastní, jí dala výpověď. Ředitel
Tyršova domu je bývalý
člen TOP 09 a exstarosta
Prahy 1 Oldřich Lomecký, který ze strany odešel
v prosinci po prohraných

volbách, kde byl lídrem.
Z původních sedmi zastupitelů strana získala pouhé tři. „TOP 09 umožnila
v Praze vládu aktivistů
a kryptokomunistů,“ uvedl Lomecký, který si mandát TOP 09 ponechal a zůstává zastupitelem. Na
schůze však nechodí, ani
se nijak nepodílí.

Proč bychom nekradli?
Vždyť jsou Vánoce!

Staré Město - „Pusťte
nás, vždyť jsou Vánoce!“
žadonily dvě kapsářky,
které zadrželi strážníci na
Staroměstském náměstí

při pokusu okrást Japonce, když si fotil orloj.
Kapsářka nabízela i úplatek - pěkných 150 euro.
Oběma hrozí vězení.

FOTOFOTO-FEJETON

„Zámky lásky“ už hyzdí
i Nepomuka na mostě
Čtená ř
reportér
Foto: Andrea Seelich
TO SNAD NE! Tzv. „zámky lásky“, které se objevují
po tunách na mostech nad Vltavou, se rozmáhají i na
mříži s reliéfem Jana Napomuckého na Karlově mostě. Radnice prý připravuje tým na jejich odstraňování.

Tema

T

Libuše Palachová:
ve vlaku. Zemřel
Matka Jana Palacha paní Libuše Palachová se o smrti
svého syna dozvěděla ve vlaku ze Všetat do Neratovic,
kde pracovala jako prodavačka v nádražním kiosku.
Zprávu jí sdělil v kupé učitel Brůžek ze Všetat, který
si o upálení svého bývalého žáka přečetl v novinách.
Unikátní svědectví podává novinář Tomáš Koloc,
který vyrůstal ve stejné
obci jako upálený Jan
Palach.
„Když se Palachova maminka zprávu dověděla,
musela být okamžitě hospitalizována a do smrti
(zemřela jako 67letá v roce 1980) byla v ambulantní péči psychiatrů,“
vzpomíná Tomáš Koloc.
Po synově smrti se Libuše Palachová neuspěšně
soudila s komunistickým
poslancem kvůli pomluvám. Její advokátka později vyprávěla, že se jí
paní Libuše pořád ptala:
„Mělo to smysl?“
Palachův otec byl všetatský cukrář, jako koníček
měl historii. „Když Jan
Palach po smrti otce (kterou nesl velice těžce) ze
Všetat ,vyletěl', nejprve
na mělnické gymnázium
a pak na VŠE a posléze
FF UK do Prahy, musel
mít pocit, že se osvobodil
z klece. Okamžitě využil
všech příležitostí, aby se
dostal do světa; během
prvních
studentských
prázdnin se v rámci studentské výměny podíval

do sovětské střední Asie,
a pak opakovaně do Ruska. Když během své první brigády v SSSR zjistil,
že sovětští studenti mají
na brigádě horší pracovní podmínky než ti
z východní Evropy, zorganizoval stávku, která
nakonec donutila vedení
zavést rovnoprávnost.
Z posledního studentského zájezdu do Ruska
o prázdninách před vytouženým nástupem na
ﬁlosoﬁckou fakultu se
Jan Palach vrátil den
před invazí.
Jeho maminka na to zareagovala po svém; zamkla ho doma. On však
vylezl oknem a v horečce
z toho, že kolem něj pochodují dějiny, se stopem

dostal do Prahy. Vrátil
se až v noci a litoval jen
toho, že si s sebou v rozčilení nevzal fotoaparát.
Na podzim potom odjel
na další brigádu na sběr
vína do Francie (říjen
1968). Jeho matka byla
potom šťastná, že se jí
syn - v době, kdy tisíce
mladých Čechů a Slováků v západním zahraničí
zůstávaly - vrátil.
Myslím, že jeho poslední
tři dny musely být především velkým utrpením
duše, která věděla, že ztratila vše, co měla; domov,
matku, studium, budoucí partnerství - zatímco
ke kýžené revoluci ani
k žádným masovým protestům nedošlo,“ vzpomíná Tomáš Koloc.

JAN PALACH † 19. 1. 1969
Jan Palach se narodil v Praze roku
1948. Pocházel ze Všetat, kde
vyrůstal. Po příjezdu tanků Varšavské smlouvy v srpnu 1968 se
účastnil mnoha protestů. Ve čtvrtek 16. ledna 1969 se okolo 13.30 h
u kašny pod Muzeem na Václavském náměstí polil éterem a zapálil. Zemřel za tři dny v nemocnici.

inzerce

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

Hledám byt
na Malé Straně
32letá Moravačka s dvěma
kočkami, co si chce splnit
dětský sen, hledá na Malé
Straně 2+kk či 2+1 (příp. větší
1+1) za přijatelnou cenu.
Volejte: 605 362 544 či pište:
veronica.p@centrum.cz.
Za nabídky předem děkuji.

777 556 578
(MONIKA)
www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

E-MAIL:
redakce@
novomestske.eu

Foto: Miroslav Hucek, archiv Jana Palacha
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vá: O smrti syna jí řekli
řela v péči psychiatrů.

Kalendárium
Nového Města
LEDEN

Josef
Skupa

Věra
Tichánková

Darek
Vostřel

Zdeněk
Borovec

LOUTKOHEREC

DIVADELNÍK

HEREČKA

BÁSNÍK

● Josef Skupa
*16. 1. 1892 Strakonice
†8. 1. 1957 Praha
Loutkář. Zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka.
● Beno Blachut
*14. 6. 1913 Vítkovice
†10. 1. 1985 Praha
Pěvec, Národní divadlo.
● Věra Tichánková
*7. 12. 1920 Žarnov. Huť
†9. 1. 2014 Praha
Herečka a manželka herce Jana Skopečka.
● Jaromír Weinberger
*8. 1. 1896 Praha
†8. 8. 1967 Florida
Hudební skladatel, opera
Švanda dudák.

Libuše Palachová, Jan Palach (uprostřed)
a jeho bratr Jiří na prázdninách ve Sloupu.

● Zdeněk Borovec
*7. 1. 1932 Praha
†18. 2. 2001 Praha
Textař, překladatel. Spolužák Miloše Formana.

Staroměstské náměstí
při pohřbu Jana Palacha

Paní Libuše
nad rakví svého syna

Cesta svíčky ke slávě (1/2)

Host v hotelu: „Ještě bych prosil jednu svíčku.“ Pokojská: „Hned prosím.“

Pokojská k portýrovi: „Pošlete pro svíčku.“

● Darek Vostřel
*9. 1. 1929 Praha
†4. 11. 1992 Praha
Herec, zpěvák, scénárista, divadelní organizátor
a bývalý ředitel Divadla
Rokoko.

Novoměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

Portýr k k podomkovi:
„Přineste od hokyně jednu svíčku.“
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Charita

KampaNula

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

UČENÁ TOULKA OD OBRAZŮ NA KONCERT
TRUMPETISTY JMÉNEM LACO DÉCZI

Byla Toulka z Hradčanské galerie dolů do klubu
Šatlava,
spolupořádala
KampaNula. Výstava obrazů „Malostranská setkávání“ a koncert Laca
Décziho & Zdenka Fišera.
V pondělí 10. 12. byla
vernisáží s občerstvením
otevřena výstava obrazů
v Hradčanské galerii
Josefa Kalouska na
Hradčanském náměstí.
Promluvila
Světlana
Kalousková a někteří
z vystavujících autorů.
Tento díl „Malostranských setkávání“ nabídl setkání malíře Laca
Décziho a jeho idolu

Bedřicha Budila, nebo
setkání Jany Kremanové a Petra Šmahy
v jejich motivech tančíren. Expresívní obrazy Jiřího Pecy krásně doplnily tuto zajímavou sestavu,
stejně tak jako obrazy
Josefa Kalouska ze 70.
let, nebo malostranské
ateliery Vladimíra Borůvky, či Ivana Šnobla.
Večer nabídl hned dvě
lahůdky: výtvarnou i hudební. Neboť se pak většina návštěvníků odebrala
na koncert Laca Décziho
& Zdenka Fišera do klubu
Šatlava. Zvala nejen galerie, ale i spolky KampaNula a Šatlava. Oba hu-

debníci obdrželi i čestné
průkazy členů. Klub, který se tímto počinem pozvedl na světovou úroveň,
praskal ve švech, nadšení
veliké.
Laco Déczi a Zdeněk Fišer
vystoupili v klubu Šatlava beneﬁčně na podporu Dětského domova ve
Skorkově.
-kuc-

Laco Déczi při
koncertě v Šatlavě

V Kalouskově
Hradčanské galerii

Naše akce

Víte, že...
Laco Déczi je výjimečný
jazzový trumpetista
a malíř. Žije v USA.

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

POŘÁDÁ NEBO
SPOLUPOŘÁDÁ
V ZIMĚ TOULKY
PRAŽSKOU
PŘÍRODOU
S ORNITOLOGY
● Čtvrtek 17. ledna
Za puštíkem na
Petřín. Sraz v 18 h
na horním konci
Hellichovy ulice
„u pítka“.

k řece Vltavě. Sraz
v 9 h na Klárově
(v Cihelné) u labutí.
(na počest
„Mezinárodního dne
mokřadů“ dne 2. 2.)
DOPORUČUJE
● Sobota 2. března
Malostranské
masopustní veselí.
Sraz masek ve 13 h
u Černého vola.

Laco s kolegy

● Čtvrtek 7. února
17.17 h
Toulka vsedě
v Šatlavě:
S laiky za Tarotem.
Dr. J. Hůlek + Tarot
Klub
● Sobota 16. února
Za vodním ptactvem

Obrazy

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.
novomestskenoviny.eu

Tak se nám po letech vylouplo Národní muzeum, a nutno
říci, že do nevšední
krásy. Rekonstrukce to
byla skutečně zevrubná,
jak na interiérech, tak na
vnějším vzhledu této impozantní budovy. Jak by
také ne, když nad pracemi restaurátorů a řemeslníků všeho druhu bděl
po generace nejznámější
symbol muzea - kostra
plejtváka myšoka, jak se

Muzeum
v novém
ve skutečnosti jmenuje
známá kostra velryby.
Stalo se to tím, že nastala obava, zda je kostra
v takové kondici, aby byla
schopna bez úhony přežít
rozebrání, někde uskladnění a opět následné sestavení.
Je ovšem možné, že se
zaměstnanci muzea báli,
aby nedopadli stejně, jako

Plejtvák
zatím
zabalený
když hodinář amatér
skládá rozebraný budík,
a najednou mu zůstane ještě pár koleček na
kapesní hodinky. V případě našeho plejtváka
mohlo zbýt kostí ještě na
kostru delfína.
Vraťme se ale k fasádě
muzea. Je to paradox,
že na perfektně opravené fasádě chybí kaz na

kráse. Přitom to bylo původně plánováno. Dva
sloupy na hlavní fasádě
měly zůstat ve stavu, jak
nám je upravili sovětští vojáci před padesáti
lety. Je škoda, že došlo
v průběhu stavby ke
změně. To kvůli naší
paměti. Ta je totiž velmi
vrtkavá, ba přímo děravá. Ono by se totiž mohlo stát, že za pár let nebudou naši potomci věřit, že kdysi přijeli před
naše Národní muzeum
vojáci, kteří střelbou do
vitrín, vyháněli plíživou
kontrarevoluci.
NN leden 2019

Jak mě málem přejelo auto. A co hadi?

Vážená redakce,

Číslo 12 vyšlo
v prosinci 2018

zkusil jsem si projít mou
rodnou milovanou Prahu
jako cizinec nebo našinec na návštěvě. Co mě
strašně v centru štve, jsou
černoši s drogami dole
na Můstku - roztahujou
se Na Příkopě... Byl jsem

NA STOPĚ

svědkem konﬂiktu mezi
nimi a další ruskojazyčnou maﬁí. Opravdu mě
dealeři svými posunky,
hvízdáním apod. otravovali. Další věc: auta
na chodnících a rychle
jezdící. U ČNB mě na
přechodu málem srazi-

KATEŘINA
KLASNOVÁ

KOLOBĚŽKA NA STROMĚ

Tak jsem na Nový rok
u nás v parku na stromě našla koloběžku…
Když na podzim ulice zaplavily zelenobílé elektrokoloběžky, upřímně jsem
se asi jako všichni Pražané divila.
Bylo to ze dne na den a já
nechápala, odkud se tento nový hit dopravy vzal.
Ještě víc jsem se ale podivila, když jsem zjistila,
že za vším stojí magistrát,
který s americkou ﬁrmou
uzavřel
memorandum
o provozu sdílených elektrokoloběžek. Jak se záhy
ukázalo, zjevně bez nastavení striktních podmínek a pravidel. Inu, takto
u nás podnikání tradičně
kvete.
Hlavu pomazanou, bývalého radního Dolínka, vůbec nenapadlo řešit, jaký
bude mít tato zábava dopad na dopravu a chodce, případně co se bude

Parkování na větvi
dít s prošlápnutými nebo
zkrátka jen odloženými
elektrokoloběžkami. Kdykoli o nějakou zakopnu,
objevím ji zapíchnutou
v koši, uprostřed ulice
nebo jako teď na stromě,
říkám si, že to asi byla pomsta Krnáčové „zpovykaným Pražákům“.
Že by totiž lidé využívali
elektrokoloběžku místo
auta, což byl údajně původní záměr, mohl někdo myslet jen v žertu.
Alespoň já na nich v centru Prahy vidím téměř
výhradně turisty, kteří
ohrožují chodce, často se
prohánějí v parcích, klid-

ně dva na jedné elektrokoloběžce a kde tento bakelitový předmět nechají,
jim je upřímně buřt.
Konečně trochu zimní počasí sice turisty od této zábavy na chvíli odradí, ale
na jaře jsou jako kobylky
zpět a asi jich ještě přibude, jelikož se na trh tlačí
další společnosti.
I tomuto podnikání se
samozřejmě dají nastavit mantinely a důsledně
provozovatele pokutovat.
Takto to dělají například
ve Vídni. To by se ovšem
muselo chtít.
Jak to asi dopadne,
tipnete si?

lo první auto... To samé
se mi stalo Na Příkopě
u Panské (obě SPZ mimopražské). A když už jsme
u SPZ. Toho jsem si taky
začal všímat. Ta na chodnících parkující auta mají
dost často SPZ z Ústeckého a hlavně Středočeské-

ho kraje... Další věc, co mi
hodně vadí, jsou pandy
a medvědi... jejich postavy kolikrát překáží... na
Staromáku (překáží na
fotkách). Teď jsem pandu
našel u Obecního domu...
Marek Gothard,
FB Praha číslo 1

Restaurant pod Petřínem,
Hellichova 5, Malá Strana

PF 2019

Tým Restaurantu pod Petřínem
děkuje všem zákazníkům
za přízeň. Věříme,
že se všichni v novém roce
opět ve zdraví sejdeme
u nás v hospůdce.
Těšíme se na vás!

Přijďte se
ohřát

Foto: Archiv, Petr Burgr

VELRYBA A UTAJENÉ VÝSTŘELY

HOTOVÁ JÍDLA
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h
(přes obědy nekouříme)

PIVEČKO:
Kozel za 33 Kč
a Prazdroj za 44 Kč.
Pestrá nabídka
denně čerstvých
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408
Otevřeno denn ě od 11 do 0.30 h
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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

Na zábradlí se těší
na diváky

Navštivte např. 25. 1. od
19 h představení Korespondence W + V. V roli
Wericha se objeví Jiří
Vyorálek a Voskovce
hraje Václav Vašák.
Nebo přijďte do Divadla
na zábradlí 15. 1. a 7. 2. na
Požitkáře, ve kterých hrají
Dita Kaplanová, Honza Hájek...

O impotenci
v Ypsilonce

Představení Hlava Medúzy si nenechte ujít ve Studiu Ypsilon ve Spálené 29.
1. a 10. 2. od 19.30 hodin.
V nejveselejší hře o impotenci hrají: Jiří Lábus,
Jaroslava Kretschmerová… www.ypsilonka.cz

Romaneto bavilo
na Staromáku
Cestovně pružinové Divadélko
Romaneto - Jaroslava Nárožná
a Roman Korda - odehrálo
v rámci Vánočních trhů dvě zimní pohádky na Staroměstském
náměstí. Atmosféra byla parádní. www.divadelkoromaneto.cz

Taťjana
Medvecká,
herečka

Kulturní nástěnka

Jiří
Vyorálek,
herec

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

LEDEN - ÚNOR

Divadlo - Ne 20. 1. v 19.30 h - DIVADLO PULS - NYMFAY - Rock Café,
Národní 20 - Vzhůru na dno. Cesta do
80. patra skleněného mrakodrapu a ...
Režie: Martin Vokoun. www.rockcafe.cz

VOLEJTE IHNED

Divadlo - Po 21. 1. ve 20 h - STAŘEC
A MOŘE - Divadlo Viola, Národní třída
7 - Jiří Somr a Marek Holý v režii Lídy
Engelové. Herecký koncert. Nenechte si
ujít dílo Hemingwaye.

777 556 578
(MONIKA)

Divadlo - Pá 25. 1. v 19 h - KORESPONDENCE V+W - Divadlo Na zábradlí, Anenské nám. 5 - Jiří Vyorálek
jako Voskovec, Václav Vašák v roli Wericha. Více: www.nazabradli.cz
Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu,
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

Představení z pera Mrštíků
Maryša si nenechte ujít

Soubor Divadla X10 můžete vidět hrát také v inspirativním prostoru DUP
39 v Charvátově 39. Např.
se těšte 15. 2. na Pod kontrolou v režii Ewy Zembok a 1. 2. na. Superpozici, ve které hrají Jakub
Gottwald a Jindřiška
Křivánková.

Staňte se
mecenášem ND

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

KŘÍŽOVKA NA HESLO

Vylušti tajenku a... Překvapení!

E-MAIL:
redakce@
novomestskenoviny.eu

Divadlo - 22. 1. a 11. 2. - IVAN MARTIN JIROUS: ČLOVĚKU NAD TÍM
ROZUM I ČURÁK ZŮSTÁVÁ STÁT
- DUP 39, Charvátova 39 - Je mi k smrti
smutno. www.divadlox10.cz
Divadlo - 29. 1. a 10. 2. v 19.30 h HLAVA MEDÚZY - Studio Ypsilon,
Malá scéna, Spálená 16 - Nejveselejší
hra o impotenci. Hrají: J. Lábus, J. Kretschmerová… www.ypsilonka.cz

Maryša v Národním
láká

V DUPu 39
to žije

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

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

K

Jiří
Lábus,
herec

v Národ. divadle 8. a 19. 1.
od 19 h. Inscenaci režíroval
Jan Mikulášek, v titulní roli
uvidíte Pavlu Beretovou, Lízala hraje Vladimír Javorský a Lízalku
Taťjana Medvecká.

Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

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

Sn tric

et

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 (43)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

Granáty pro hodné děti

Foto: Archiv

Když tu škatulku otevřela,
a ona to vždy udělala, kdy
jí děti žádaly, říkávala:
„Vidíte, milé děti, ty granáty dal mi nebožtík váš
dědeček k svatbě a ten
dolar dostala jsem od Jo-

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

Místní slavné ženy
Olga Havlová

[

Co nového
za vodou

[

Manželka prezidenta Havla
www.malostranskenoviny.eu

sefa císaře vlastnoručně.
To byl hodný pán, Pánbůh mu dej věčnou slávu! No, až jednou umru,
bude to vaše," doložila
vždy, škatulku zavírajíc.
„Ale babičko, jakpak to
bylo, když vám císař pán
dal ten tolar, povězte
nám to!" ptala se...
Pokračování příště

Václav
Havel,
manžel

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla

Pavel
Landovský,
kamarád

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Víte, jak se jmenuje
náměstí, na kterém je budova
Palladia? Nápověda: Dříve
tu byly kasárna, kde údejně
vznikla česká hymna.

Měla velmi
milou povahu...

Minule: Zvonice, kam chodil jako
mladý jinoch zvonit Karel Hynek
Mácha, se jmenuje Petrská.
Správně: Aleš Suchomel
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@novomestskenoviny.eu

Olga Havlová (1933 1996) byla první manželkou prezidenta Václava
Havla. Narodila se v početné rodině na Žižkově.
Vyučila se v Baťově továrně, kde poté pracovala.
V letech 1961 - 1969 byla
inzerce

Jan
Kašpar,
přítel

uvaděčkou v Divadle Na
zábradlí, kde ve stejné
době působil Václav Havel. V roce 1964 se za něj
provdala. V roce 1997 jí
byl in memoriam propůjčen Řád Tomáše Garrigua
Masaryka.

ZAJÍMAVOSTI a novinky z Malé Strany, která by
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání na Starém Městě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všude v malebných vesničkách
na druhé straně řeky: V kavárnách, hospodách atd.
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VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1
Hrad Křivoklát
a Rakovník - město.
● Čtvrtek, 14. února, 8 h
Na tento únorový výlet
se přihlašuje
od pátku 18. ledna.
Přihlášky osobně přes
podatelnu ÚMČ Praha 1,
Vodičkova 18.
Červený Hrádek
a Jirkov - město.
● Úterý, 26. února, 8 h
Na tento únorový výlet
se přihlašuje
od pátku 25. ledna.
Přihlášky osobně přes
podatelnu ÚMČ Praha 1,
Vodičkova 18.
Sklárna Bohemia
Poděbrady
a Libice n. Cidlinou - památník.
● Čtvrtek, 7. března, 8 h
Na tento březnový výlet
se přihlašuje od čtvrtka
14. února. Přihlášky
osobně přes podatelnu.

ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ
POUZE OSOBNĚ přes podatelnu Úřad MČ Praha 1,
Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem, popř. telefonicky: 221 097 280, 221 097 300.
● Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze na jeden výlet v daném měsíci
a upřednostněni též budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří
posledních výletů.
● V první možný den přihlášení na daný výlet bude přihláška
umožněna jen těm, kteří neabsolvovali minimálně dva poslední výlety. Všem ostatním bude přihláška otevřena týden od
prvního možného data přihlášení na daný výlet. Tímto se chceme vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazujeme si možnost daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by nesplňoval
výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení.
● Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma
(tel.: 777 161 539) a zeptat se, zdali se neuvolnilo místo.
V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě
změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefonicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe
mobilní telefon.

Děkujeme za laskavou podporu
radnici MČ Prahy 1

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
15. února
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

MÍSTNÍ PSI
vs. novoroční ohňostroj

Mazlíčci
Nového Města

Modré okénko
našim pejskům,
kteří vydrželi
bujarý vstup do
nového roku.
Tip: Čtenáři NN

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

Proč čtu

KOČKA V OKNĚ
ve Vězeňské ulici
foto poslal čtenář
Jiří Sýkora

Foto: Monika Höppner

Posílejte: redakce@
novomestskenoviny.eu

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
Jana Loucká
Obyvatelka Prahy 1
„Noviny čtu velmi ráda
právě kvůli obecním novinkám.”

SÁŇKY LÁSKY: „Tak nevím, jestli si mám podat inzerát na seznámení
za účelem sňatku, nebo jít rovnou sáňkovat!"

27 odběrních míst
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.

inzerce

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

