Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

telefon: 777 556 578

ZÁCHRANA
LABUTÍHO
HNÍZDA

902 11 30

Novoměstské
krásky

Kapitán Korda

NA STOP Ě

SLEČNA MARIE

z knihovny Václava Havla,
Ostrovní 13, nabízí na všech
přednáškách všem a zdarma
čirou pramenitou vodu.

Příběh
čtenáře
Žertovná koláž: Ondřej Höppner

SN TRICET

na tel.
číslo

www.novomestskenoviny.eu

DRAMA POD NÁRODNÍM DIVADLEM

ZACHRÁNCI
Více na str. 2 - 3
inzerce

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

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

Foto: Roman Korda

redakce@novomestskenoviny.eu

M
PŘ ÍST
ÍBĚ NÍ
HY

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 4 / roč. VI
15. duben 2019

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

HORNÍČEKNÁVRAT

100 ŠERIFA
GRATULUJEME!
Miroslav Stejskal se vrací
do čela místních strážníků

ČTĚTE NA STR. 6 - 7

Foto: Archiv
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Gurmánův
koutek
Vepřová plec
na paprice,
knedlík

DVĚ TRAMVAJE
ZMÁČKLY AUTO
MEZI SEBE

120 Kč
RESTAURANT
U BALOUNA
Václavské náměstí 20

Jednou větou...
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Novoměstských
novin

...kterou jsem zaslechl

„

Že na mě nereaguje
fotobuňka ještě
neznamená,
že neexistuju.

Počasí

16 °C

DUBEN
Bouřky v dubnu
zvěstují dobré léto.

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
novomestskenoviny.eu

Hasiči vyprošťují
popletenou řidičku
Vodičkova - Jako sardinka! Tramvaje číslo 9 a 6
zmáčkly mezi sebe auto,
řízené popletenou řidičkou. Ale měla kliku, vše se
obešlo bez zranění. K nezvyklé nehodě došlo přímo před budovou radnice
MČ Praha 1 ve Vodičkově
ulici krátce po půlnoci na
14. března.

Anketa Novoměstských novin

Býv. ředitelka Společnosti F. Kafky

Martin
Roman
Falář
Korda

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Hana
Francová

„Odpadkový
koš. Kdykoliv ho
míjím, salutuje
pět vteřin, pak
se zavře.“

„Všichni!
Jaké si to
uděláš, takové
to máš.“

„V rodině
jenom psi
a vnoučata!“

Petr
Hejma

Anna Marie
Höppnerová (9)
Mluvčí mladé
generace

Herec
a skvělý kuchař

„Asi naše
psí holčička
Soﬁnka.“

„Rodiče. Nechají
u nás přespat
i pět kamarádek,
se kterými
vyrábím sliz.“

„Čili: Doma
si na autority
nehrajeme. Já
jsem jako vždy
až na chvostu.“

HaFstudio,
varhanice

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@novomestskenoviny.eu

Víte, že...

inzerce

Spoluzakladatel
KampaNuly

CO BYLO, TO BYLO! CO JE? PIRÁTI PRACUJÍ NA RADNICI MČ PRAHA 1.
CHYSTÁME SE NA EUROVOLBY 2019
A CO BUDE? BUDOUCNOST MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1
MŮŽEŠ OVLIVNIT I TY! PŘIDEJ SE K NÁM!
PŘIJĎ MEZI NÁS A ZAPOJ SE S NÁMI DO ZMĚN NA PRAZE 1

KAŽDOU DRUHOU STŘEDU V MĚSÍCI
OTEVŘENÁ SCHŮZE OD 18 H,
PIRÁTSKÉ CENTRUM NA MORÁNI 3.
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY: 17. 4. A 15. 5. 2019
OBRACET SE MŮŽETE I NA PIRÁTSKÉ ZASTUPITELE:

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

to téměř každý den, dali
Příkladné! Na břehu Vljsme tam i zástěnu, ale to
tavy nedaleko Národního
je všechno málo,” vysvětdivadla sedí na vejcích
luje mladý muž s dalšími
labuť. Turisté na ni házeli
kolegy personálu restauvšelijaké smetí.
race.
„V neděli 7. 4. dopoledne
Vedoucí Kroužkovací stajsme hnízdo labutě velké
nice Národního muzea
sedící zatím na čtyřech
Jaroslav Cepák k tomu
vejcích zabezpečili," naříká: „Požádal jsem o popsal Novoměstským nomoc Plzeňáky z DES OP
vinám čtenář Jaroslav
aby mi se zabezpečením
Cepák. Hnízdo je pod kahnízda pomohli.”
mennou stěnou nábřeží
Pro Plzeňáky to byla výna přírodní náplavce řeky
zva. „Labutě jsou pro nás
Vltavy hned vedle posezesrdeční záležitostí a poní venkovní restaurace.
dobnou věc jsme několiProvozovatelé restaurace
krát řešili i v Plzni. Hned
si hnízdo s labutím párem
jsme přijeli a hnízdo lahýčkají již několikátým
butí zabezpečili,” říkají.
rokem, ale potýkají se
s neukázněností turistů.
„Házejí z nábřeží láhve,
ukradené batohy, svršky
Labuť klade asi šest
oděvů, dlažbu, kameny,
odpadky a vše, co jim vajec, sedí na nich měsíc
přijde pod ruku, uklízíme a něco. Samec ji hlídá.

CO BYLO? - CO JE? - CO BUDE?

Markéta
Mališová

25 918 obyvatel

ZÁCHRANA LA
DIVADLA: ŠLO

Kdo vás ve vaší rodině
nejvíc respektuje?

Tyto noviny vycházejí
na území Nového Města,
tedy ZDE

NOVÉ
MĚSTO

Auto
mačkaly
tramvaje
č. 6 a 9

Zpravy

Radim
Fiala

● Pavel Nazarský, místostarosta pro otevřenou radnici,
pavel.nazarsky@pirati.cz ● David Bodeček, radní pro majetek, david.bodecek@pirati.cz ● Jitka Nazarská, sociální
politika, jitka.nazarska@pirati.cz ●Tomáš Vích, územní
rozvoj a životní prostředí, tomas.vich@pirati.cz
SLEDOVAT NÁS MŮŽETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.PRAHA1.PIRATI.CZ NEBO NA FACEBOOKU

NA JAKÉKOLIV DOTAZY RÁDA ODPOVÍ:
Jarka Nárožná,
předsedkyně MS Piráti Praha 1,
jaroslava.narozna@pirati.cz

Zpravy
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Dívka ze str. 3

A LABUTÍ U NÁRODNÍHO
LO NEJEN O ČTYŘI VEJCE
Tým zachránců

BOUŘLIVÝ
ROK 1919

ště DIVOKÁ VELÉRIE

Uchazečka o místo
pokladní v nově otevřeném
Národním muzeu

Nebezpečné
výšky

Zručnost
a odvaha

Malý oznamovatel
NOVOMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Na záchraně labutího hnízda
se podílel tento tým:
Jaroslav Cepák, Petr Burget,
Dušan Mastný a Karel Makoň.

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.

inzerce
inzerce

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

PRAHA BYLA KRÁSNĚJŠÍ NEŽ ŘÍM
Do 12. 5. 2019

Angelo Maria Ripellino Storia Della Poesia Ceca Contemporanea - Dějiny současné české poezie. Výstava vypráví
příběh padesáti let českého umění - literárního, výtvarného, s odbočkami k divadlu a ﬁlmové inspiraci. Vystavující autoři: E. Filla, B. Kubišta, J. Čapek, Toyen, J. Štyrský,
A. Hoﬀmeister, Fr. Hudeček, K. Lhoták, J. Smetana, Fr.
Gross, V. Chochola, M. Hák, J. Ister, V. Tikal, A. Perilli.
Kurátorky: M. Vítková a P. Patlejchová. 26 Teige: Karel Teige, Koláž č. 350, 1948,
papír, Galerie Maldoror ►►►

JIŘÍ VALENTA:
DECH IKON, ŘEČ
MEDITACE

Do 22. 4. 2019
Duchovní aspekty tvorby
Jiřího Valenty. Představeny zejména bílé obrazy,
v nichž se uplatňuje jednoduchá tvarová symbolika a důležitým výrazovým prostředkem je
světlo. Kurátorka: Ilona
Víchová.

VLADIMÍR
KOPECKÝ:
STŘET BAREV
Do 2. 6. 2019

Výstava skláře a malíře
představuje kolekci děl
z posledních dvou let. Kurátorka: Helena Musilová.

RAFANI
O NEVYVRATITELNOSTI

Do 9. 6.
Projektu umělecké skupiny Rafani dominuje téma
horizontalismu přímé demokracie, kdy nikdo nenese zodpovědnost za nic.
Kurátorka: Martina Vítková.

JIŘÍ SEIFERT
Do 9. 6.

www.museumkampa.cz

Významná osobnost českého sochařství druhé
poloviny 20. století. Výstava představí jeho práci ve všech materiálech,
mramoru, pískovci, alabastru, dřevu i břidlici a ve
všech obdobích. Soustředí se na práce komorní
i rozměrné, na charakteristickou měkkost, věčnost,
pohyb a antické kanelury.
Kurátorky Miroslava Hayek, Martina Vítková.

STÁLÁ EXPOZICE
FRANTIŠEK KUPKA
OTTO GUTFREUND

&

Vítěz Poražený

PRACOVNICE
VAJÍČKO
SMĚNÁRNY
Díky Vajíčkobraní (14. 4. na NA PŘÍKOPĚ
Okradl ji Asiat
Karlově mostě)
o 200 tisíc Kč
se mu dostává
tím, že vytvořil
nečekané popularity a jeho zmatek, vzal pesláva stoupá ke níze, otřel otisky
a utekl.
hvězdám.

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

Foto: Archiv

ODVÁŽNÝ VÝLET
NA PLES PRAHY 1

Redakce Novoměstských
novin na plese Prahy 1 na Žofíně 22. března. Akce se vydařila,
zářil moderátor Hemala, zlatý
hřeb byla skupina No Name.

Radostné jaro
přeje všem čtenářům
malostranská cestovní agentura

LESSER

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

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

www.airtickets.cz

redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Zprávy

SÁZENÍ STROMU
SPOLKŮ A KLUBŮ

Říkal to už Masaryk: Podpora spolkové činnosti je nejlepší
prevence proti anarchii ●Příkladný počin v parku Kampa

Vida! Dne 4. dubna byl
na Kampě společně zasazen první STROM KLUBŮ A SPOLKŮ. Popud
vzešel od Dobrovolných hasičů - k výročí 100 let republiky. Akci sponzorovali radní
Petr Burgr a Petr Hejma,
hráli Muzikanti z Kampy.
Slavnost pokračovala večer
v podkroví Werichovy vily.
V Domečku Salle na Kampě
hrála skupina Petřín. Akce
se odehrála v předvečer happeningu Malá Strana Střed
Světa.
Připojili se mnozí: KampaNula, Mlýnská kavárna, TURAS, Letní poloha, Muzikanti
z Kampy, KampaNula, HaFstudio, Hradčanské včely, Museum
Kampa, Baráčníci, Zlatá Praha,
Klub Šatlava, KPGM, KC Kampa, SOPMSH, Malostranská
beseda, Kavárna Čas, Kocour
tobě, Old Skaut, Rybáři Prahy 1,
Artevide, Klub Za starou Prahu, TAK, Sokol, Český Sup, My,
co tady žijeme, Malostransko-Hradčanská náboženská obec
CČSH při kostele sv. Jana Křtitele Na prádle, LES, Sněmovní
7, A studio Rubín, Divadlo X10,
TAROT KLUB 015, Atelier Pavla & Olga, Spolek Přátel Petrské
čtvrti, Sbor Bruncvík, Republika
Břevnov, Skupina Petřín, Spolek za veselejší Střížkov, Cech
pražských řezníků a uzenářů,
Hornický spolek Praha, Senioři
Prahy 1, Protialkoholní společnost dr. Řimsy, Malostranské
noviny a další.
Hybatel akce Dr. Jiří Kučera
děkuje všem, kteří vše umožni-

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

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

Radní Petr Burgr
a Petr Hejma
sázejí strom spolků

...a poté
ve Werichově
vile

Výjev sázení stromu pamětníkům
připomněl vztyčování vlajky
v Tichomoří za II. světové války
li a postupně připravili. Jsou to dámy
z úřadu MČ Prahy 1 Dr. Váňová a Ing.
Zoufalá, Lída Růžičková a Adriana Bubeníková, také Alena Kopecká a Bára
Šabachová z KC Kampa a Anna Soumarová z Werichovy vily. Akci podpořili noví radní a zastupitelé: radní přes
spolky Petr Burgr, první místostarosta
inzerce

Daruji
malířský stojan
studentce
či
studentovi AVU
v Praze.
Tel.: 224 930 386,
605 428 780.

Petr Hejma, Martin Kotas, Petr Kučera. Nešlo by to bez dobrovolného
hasiče Vladimíra Krištofa, šéfa ﬁrmy
Vojanovy sady Jindřicha Pavliše, Jiřího Wencla od Muzikantů z Kampy,
Jana Smetany z Musea Kampa, Karla
Chotka, Mirka Stejskala od strážníků
a dalších…

Cukrárna
Astra
a Staročeská pekárna

Vás zvou na koláče přímo z pece, poctivé zákusky,
velikonoční dobroty či ručně malované dorty dle
Vašeho přání.
Otevřeno:
pondělí až pátek 7.30 - 19 h,
víkendy 9 - 19 h
Adresa: Perlová 8, Praha 1

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

Tel.: 724 939 723
Najdete nás
na Fb i Instagramu
www.cukrarna-astra.cz

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

36 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

Foto: Petr Našic, Petula
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zprávy

PRAHOU SE ŠÍŘÍ ZVĚSTI:
KOTVA SE MÁ BOURAT!
mil, že hodlá do oprav
kultovní budovy investovat řádově miliardy
korun. Jde o závratnou
částku, která zřejmě „odpálila” fámu o zbourání
a následné výstavbě budovy. Podle odhadů koupil Skala Kotvu za cca tři
miliardy korun.
Ministerstvo kultury ČR
v reakci na záměr nového
majitele zrušilo prohlášení obchodního domu Kotva za kulturní památku.

Víte, že...
Kotva vznikla v roce
1975 dle návrhu manželů Machoninových.

Architektka
Věra
Machoninová
oslavila loni
90. narozeniny

OD Kotva připomíná včelí
plástve. Majiteli patří
mimo jiné i Tančící dům

Záta

Foto: Archiv

Náměstí Republiky To snad ne! Do redakce
Novoměstských novin volají čtenáři a ptají se, zda
se má bourat obchodní
dům Kotva.
„Není to pravda,” řekli
nám na ministerstvu kultury. Pravdou ovšem je,
že má Kotva nového majitele (od roku 2016), který
se nyní chystá populární
obchodní dům, přezdívaný Černá perla brutalismu, rozsáhle rekonstruovat. Kotva tak bude až dva
roky zavřená.
Vlastník Kotvy miliardář Václav Skala (Pražská správa nemovitostí)
před několika dny ozná-

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

KOŘENÍ U SALVÁTORA
NÁPRSTKOVA 276/2

Prodejna U Salvátora
sídlí v Praze již 50 let.
Začínalo se s 14 druhy
koření, nyní nabízí na
sto druhů základního
koření, ale také mnoho
nejrůznějších kořenících
směsí. Odnést si odtud
můžete šafrán, vanilku,
voňavé bylinky, výbornou papriku, vybrat si
z několika druhů pepřů.
Obchod nabízí bohatý
výběr delikates - past,
olejů, octů, omáček či extraktů. Velice oblíbeným
artiklem jsou stáčené kolínské vody.
Obchod byl otevřen roku
1969 v Mostecké ulici.

Původně nabízel drogistické zboží družstva Druchema, koření mělo být
pouze doplněk. V 90. letech byli Velebilovi nuceni prostor na Malé Straně opustit kvůli restituci.
Od roku 1997 prodejna
sídlí v Náprstkově ulici.
Jedou sem tramvaje 2,
17, 18, zastávka Karlovy
lázně nebo Národní divadlo. Obchodu se více než
35 let věnovala paní Jana
Velebilová. Nyní krámek

vedou její dcery: „Je pro
nás velkou poctou a současně závazkem udržet
si přízeň našich zákazníků. Těší nás, že se k nám
zákazníci do obchodu
rádi vracejí.“
Do krámku se chodí po
generace. Paní Velebilová dokázala krámku
vtisknout nenapodobitelnou atmosféru, kam
si zákazníci přišli třeba
jenom popovídat a pohladit duši.

Místostarosta Prahy 1 PETR HEJMA (My, co tady
žijeme, STAN): „Nedaleko bydlím a moc rád tam
chodím. Je to i vzpomínka z mládí. Je to místní poctivá živnost, která si zaslouží naši podporu.“

Manžel
jedné
z dcer paní
Velebilové

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Pe

tr Hejm
místostaro a,
sta

Paní Velebilová, jak si
ji pamatují zákazníci

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@novomestskenoviny.eu

Foto: Archiv, Petr Našic

Foto: Petr Našic, Petula

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY TO VĚDÍ NEJLÍP
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redakce@novomeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Tema

T

VELKÝ NÁVRAT ŠERIF
SE VZTYČENOU HLAVOU
Text: ONDŘEJ HÖPPNER

Oblíbený ředitel Městské
policie Prahy 1 Miroslav
Stejskal se konečně dočkal. Vrací na post ředitele, když u všech soudů
zvítězil na celé čáře.
„Jsem zpět a doufám,
že to na bezpečnosti
v ulicích bude znát,“ řekl
Miroslav Stejskal exkluzivně
Novoměstským
novinám dne 8. dubna,
kdy byl opět jmenován
do funkce. Na zákla-

dě falešného obvinění
strávil takřka dva roky
v kanceláři jako úředník.
„Je to pro mě velké zadostiučinění, ale prošel
jsem si bahnem mediální
masáže,“ říká Miroslav
Stejskal, který je pro svůj
razantní přístup ke zločinu přezdívaný Šerif.
Všech obvinění byl pan
Stejskal deﬁnitivně zbaven letos 11. března. Problémy teď naopak mají
oba muži, kteří Stejskala

nařkli, že jim při zásahu
rozbil telefon.
Mladšího již soud potrestal za pomluvu. Dostal
podmínku, má zaplatit
pokutu a se Stejskalem se
ﬁnančně vyrovnat. Rozsudek není pravomocný.
„Tato satisfakce má pro
mě spíš deklarativní význam, protože mi nikdo
žádnými penězi dvouletou ztrátu profesní
prestiže nevrátí. Pro mě
je to jen naplnění trestu

pro člověka, který si dovolil lhát a přivodil mi
problémy,“ uvedl k tomu Stejskal, který se
musel velení městských
policistů v Praze 1 vzdát
v říjnu 2017. V kanceláři pracoval jako úředník
a za výrazně nižší plat.
Miroslav Stejskal se pravidelně zúčastňuje místních spolkových akcí a podílí se na jejich příprvě
a realizaci. Je to srdcař.
Od ledna 1992 byl jedním

z prvních strážníků v Praze 1. První místostarosta
Prahy 1 Petr Hejma, který má v kompetenci bezpečnost, k tomu říká: „Už
se těším na spolupráci,
Mirka si velmi vážím,“
řekl Novoměstským novinám.

Víte, že...

Miroslav Stejskal pracuje
u Městské policie Prahy 1
od roku 1992. Stal se už tehdy
jejím prvním ředitelem.

Případ, který stál Miroslava Stejskala křeslo
ředitele Městské policie
Prahy 1 se stal v prosinci roku 2016 nedaleko
Václavského
náměstí.
Stejskal prověřoval dva
muže kvůli podezření, že
parkují neoprávněně na
místě pro invalidy.
Později se ukázal, že
byl průkaz pro invalidy
falešný a Stejskal měl
správný odhad. „Jsem
velmi citlivý na zneužívání výhod pro invalidy,

parazitování,“
vysvětlil
Stejskal. Strhla se potyčka, při které Stejskal vytrhl druhému muži mobilní
telefon, který pak vhodil
do auta. Falešný invalida už měl podmínku
a zákaz řízení na tři roky
za napadení dvou řidičů,
kteří mu údajně nedali
přednost. Dokonce prý
použil boxer.
Ředitel Stejskal pak byl
do vyřešení případu přeřazen na administrativní
práci.

Miroslav Stejskal se aktivně a pravidelně
účastní spolkových akcí. Zde táhne káru
s dětmi na malostranských čarodějnicích
inzerce

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
vyhlašuje
I. ročník ankety o nejlepšího zdravotníka roku.
Hlasujte pro své favority v uvedených kategoriích

SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019
SRDCE PRO OŠETŘOVATELE, SANITÁŘE 2019
Anketa probíhá od 4. března do 15. října 2019. Více informací a ANKETNÍ LÍSTEK KE STAŽENÍ
najdete na www nmskb.cz. Kontakt: kuncova@nmskb.cz, mobil: +420 727 854 065

Foto: Archiv Policie, archiv

PODIVNÝ PŘÍPAD
ROZBITÉHO MOBILU

Tema
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RIFA STEJSKALA:
OU ZPÁTKY V SEDLE
EXKLUZ

IVNĚ

GRATULUJE

Petr Hejm
místostaro a,
sta

Kalendárium
Nového Města
DUBEN

Ivan
Diviš

Albína
Honzáková

Karolina
Slunéčková

Václav
Vydra

BÁSNÍK

HEREČKA

AKTIVISTKA

HEREC

● Albína Honzáková
*7. 4. 1877 Kopidlno
†11. 7. 1973 Praha
Aktivistka ženského hnutí. Učil ji Masaryk.
● Josef Scheiwl
*7. 4. 1833 Hradec Králové
†10. 6. 1912 Praha
Malíř. Ilustroval Máchův
Máj.
● Karel Špillar
*21. 11. 1871 Plzeň
†7. 4. 1939 Praha
Malíř, autor mozaiky na
průčelí Obecního domu.

Foto: Archiv Policie, archiv

„Jsem citlivý
na zneužívání
parkovacích míst
pro invalidy.“

● Václav Vydra
*29. 4. 1876 Plzeň
†7. 4. 1953 Praha
Úžasný herec, režisér
a také zručný spisovatel.
● Ivan Diviš
*18. 9. 1924 Praha
†7. 4. 1999 Praha
Neuchopitelný, geniální
básník. Zemřel doma po
pádu ze schodů.

Obvodní ředitelství
městské policie
v Opletalově ulici

Kontroly provádí ředitel
Stejskal často i osobně

Stejskal
u soudu

Cesta svíčky ke slávě (4/4)

Portýr: „Svíčku jsme sehnali. Tady je. Stála korunu padesát.“

● Karolina Slunéčková
*8. 4. 1934 Kladno
†11. 6. 1983 Praha
Herečka. Hrála ve vinohradském divadle. Zemřela na rakovinu plic.

Novoměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

Vrchní číšník: „...a jedna svíčka za dvě koruny osmdesát.“

Pokračování
příště
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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 THUNOVSKÝM PODZEMÍM

KampaNula pořádala 13. 3. Učenou toulku PRO NÁPADNÍKY & ZASLOUŽILÉ
Podzemím Malé Strany s prohlídkou prostor domů a paláců Thunovské ulice.
ulici a prohlédli si výše
zmíněný palác naproti –
nádvoří i okna, kde bydleli Masarykovi, podzemí
a zázemí domů a zahrad,
tajné zdi a bývalé schody
pod Hrad.
Dotazy nebraly konce.
Avšak vidina dalšího občerstvení v opět vzkvétajícím hostinci U Kocoura
zklidnila štěbetající houf.
Takže historik a spisovatel Richard Händl
mohl krátce promluvit
o okolních domech a milém hostinci.
Mnozí z účastníků již
před 40 lety rádi chodili
ke Kocourovi na „Mléko“
(tehdy nejlepší Prazdroj
12° v Praze), stejně jako

ještě dříve Jan Werich
a Bohumil Hrabal.
Na vernisáže Musea
Kampa zval ředitel Dr.
Jan Smetana, který
pak spěchal na basketbal
s TURASem do Josefské.
Někteří se ještě velmi
aktivně zapojili do večerní Besedy o Kampě.
V Domečku Salle s radním Petrem Kučerou
- o budoucnosti parku
Kampa, kde jsme se sešli
u zasazení Stromu
klubů a spolků u Domečku 4. dubna a na Happeningu v parku 5. a 6.
dubna.
...Je se na té Malé Straně
stále na co těšit.
Sepsal a fotil JiKuč

Chvíle
s funerální poezií

U krále
Brabantského

Místní kostelík
Účastníci

Naše akce + naše tipy
Více o akcích: www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
● Čt 25. 4., 18 h
DEBATA
U KAFÍČKA
Volby do Evropského
parlamentu. Vede novinář Dr. Jaroslav Šonka.
● So 27. 4., 10 - 16 h
KampaNula + Ornitologický spolek + LES
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V ARBORETU KROUŽKOVACÍ
STANICE NÁRODNÍHO MUZEA
Hornoměcholupská 34.
Před akcí ornitologická
vycházka do hostivařského lesoparku s ukázkou kroužkování ptáků.
Sraz v 7.30 h před hospůdkou „Karolína“ (roh
Hostivařská a U Břehu).
● So 27. 4., 14 - 18 h
VIII. TŘEŠŇOVÝ DEN
Piknik v Loretánské zahradě. Zvou Hradčanské
včely.

● Út 30. 4.
MALOSTRANSKÉ
ČARODĚJNICE
(SOPMSH)
● Út 7. 5. 40.
TURAS BÁL
NA JENERÁLCE
● Stř 8. 5., 7.30 h
TOULKA ZA PTAČÍM
ZPĚVEM NA PETŘÍN
KampaNula + Ornitologický spolek + LES:
Toulka za rojením
roháčů na Petřín, hlaste
L. Růžičkové (omezený
počet, psy nebrat).
● So 11. 5., 18 h
BĚH PŘES PETŘÍN
Tradiční, již třetí běh
přes Petřín. Start
v Hellichově ulici, cíl
v hospodě U Kocoura.
Zve spolek Kocour tobě.
● Čt 20. 6., 18 h
PROSTŘENÝ STŮL

MALOSTRANSKÉ
NÁMĚSTÍ
Tradiční beneﬁce pro
slabozraké.

MÁTE DOMA
VLAŠTOVKY?
Hledají se novoměstské vlaštovky! V letošním roce probíhá
na území Velké Prahy
mapování
hnízdišť
vlaštovky. Pokud ve
svém domě máte hnízdící vlaštovky nebo
víte o jejich hnízdišti,
podejte prosím zprávu
na e-mail: jaroslav.
cepak@seznam.cz

01
VII.

Během podvečera budou u Stolu koncertovati:
Hudební tělesa studentů Konzervatoře Jana Deyla
a Střední školy pro zrakově postižené,
PražskýSOUBOR
Hradčanský orchestr,
vedoucí Pepa Kocůrek
BRUNCVÍK
a pak Muzikanti z Kampy…
Prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí
Nadace ARTEVIDE

Výzva

Chcete mít svůj spolek
v této rubrice? Volejte
Lídě Růžičkové,
tel.: 724 346 460

kontakt: Ludmila Růžičková, tel.: 724 346 460

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.

Foto: Jiřá Kučera

Sraz byl v salonku U Brabána. Podvečer zahájen
funerální poezií Grety
Peony, kterou doprovodil Pepa Kocůrek na
ﬂétnu. Krátce promluvil
MUDr. Sedmík o historii Krčmy a domu U krále Brabantského.
RNDr. Konečný, ředitel Čs. červeného kříže,
sdělil zajímavosti z historie
Hartigovského
paláce. Po majitelem
podniku sponzorovaném
občerstvení si 28 účastníků (3 děti) prohlédlo
nové (prastaré) prostory
podzemí s vědmou Evou
Jungovou.
Po bloudění ve třech patrech dole vyšli všichni na
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Petr Burgr,
jeho glosa
Pro nás, co žijeme v Praze 1, se stalo běžným
PETR BURGR
jevem zažívat megaloRadní Prahy 1 pro kulturu, manské akce, jako je
sport, občanskou společ- půlmaraton,
třičtvrtě
nost, spolky a Středisko
maraton, celý maraton
sociálních služeb. Je čle- a já nevím co ještě. Co tyto
nem spolku KampaNula
akce spojuje, je omezení žia SOPMSH.
vota nás obyvatel Prahy 1.
Jako v sobotu 6. dubna.
Uzavřené mosty, ulice
kolem Palachova náměstí
a další omezení průchowww.
du, parkování. Například
novomestskenoviny.eu
moje sousedka se potře-

bovala dostat tam, kde jí
bránilo omezení vytyčené
trasy běžců. Přes naléhání, že se běžci přiblíží až
za desítky minut, jí pořadatel vykázal s tvrzením,
že nemá úctu k běhu.
Na její tvrzení, že ona vyžaduje úctu k jejímu běhu
přes ulici na druhou stranu, když tam má doma
děti, jí bylo ovestovaným
pořadatelem vysvětleno,
že znevažuje celosvětový
trend běhu pro zdraví.
Nebyl ani vyslyšen její
návrh, že když nemůže
přejít na druhou stranu,
tak ať ji tam pořadatelé
přenesou. Toto už bylo

otázku, jaký přínos má
organizace závodu, jako
je pražský půlmaraton,
pro nás, co tady v Praze 1
žijeme. Odpověď nebude
pro organizátory příznivá. Skutečně jsme už pod
takovým tlakem turistů,
že není naší nutností
propagovat Prahu 1.
Omezení, které při podobných akcích prožíváme, ke zlepšení života
v žádném případě neprospěje. Právě naopak.
Například, sloužící strážníci si za půlmaraton vyberou volno. Místo aby
pracovali v noci v ulicích.
NN duben 2019

vnímáno jako útok na
mezinárodní tělovýchovu. Mezinárodní federaci
maratonu nechme stranou. Radši si položme

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

PŮLMARATON CELÝ NA PENDREK

Názor: Nekuřácký zákon byl hloupý nápad

Vážená redakce,

Minulé číslo
Novoměstských novin

nesouhlasím s tím, že jste
se svým článkem „Válka
proti hluku může skončit
uzavřením barů“ postavili proti nám nekuřákům,
kterých je v naší zemi
mnohem více než kuřáků. Protikuřácký zákon,

NA STOPĚ

který nekuřákům konečně po dlouhých letech
umožňuje i v restauracích
a barech dýchat vzduch
bez nezdravých zplodin
z cigaret a dodržovat tak
zdravý styl života. Kuřákům nedělá potíže se jít
na chvíli ven z místností

řácký zákon považujeme
za zásah do soukromého
podnikání. Každý majitel
baru by měl mít právo se
ve svobodné zemi rozhodnout, zda se u něj bude
kouřit či ne. Vyhánění kuřáků na ulici pak obtěžuje
místní obyvatele.

provětrat a zapálit si své
cigárko. Mnozí se takto se
svými kuřáckými kolegy
před hospůdkou seznámí
a rádi si s nimi popovídají.
Eva Koulová

Redakce: Jsme nekuřácká redakce, ale neku-

KATEŘINA
KLASNOVÁ

Na Petříně se dějí věci
Začalo to kácením stromů, které znepokojuje
všechny, kdo si váží dosud nedotčeného kusu
přírody uprostřed centra. Kácení stromů je patrně jen začátek pokusu
magistrátu „zcivilizovat“
tento panenský kout
a otevřít ho právě turistům. Občané jsou v šoku
a bijí na poplach.
Nejsou to přitom vůbec
nové plány. Před více
než deseti lety se na mne
obrátili rodiče žen, které
obývají domov sociálních služeb ve Vlašské
ulici. Tehdy chtělo vedení magistrátu, který
je zřizovatelem ústavu,
vystěhovat těžce mentálně postižené klientky na
Černý most. Začala jsem
se o kauzu zajímat a zjistila jsem, že vše je patrně
propojené s plánem magistrátu kompletně změnit tvář tohoto odlehlého

Budoucí
barokní zahrada
koutu Petřína. Tehdy se
mi do ruky poprvé dostaly plány na vybudování
barokní zahrady nad Německou ambasádou.
Nevěřila jsem vlastním
očím. Jestli se mi něco
na Petříně líbí, a zvláště
v této části, tak je to jeho
divokost. Zahrad přeci
máme okolo Pražského
hradu dost. Sama pro
sebe jsem si tyhle šílené
plány vysvětlila snahou
dostat tam zahraniční
návštěvníky. Ze zrušené-

ho ústavu by se dala přeci
udělat krásná restaurace
nebo snad i hotel… Jednala jsem tehdy na všech
lampárnách. Na „příjemné“ jednání s tehdejším
radním Jiřím Janečkem
(zvaným Džej Džej) nelze
zapomenout. Nemyslím
si, že jen mou snahou (do
záchrany ústavu se vložila Livie Klausová, proti
masivnímu kácení zase
stál brouk roháč), každopádně od realizace sešlo.
O to víc jsem se divila,
že někdo plány na prokácení Petřína, barokní
zahradu a výstavbu budovy (údajně na zahradní techniku) oživil.
A já pevně doufám a věřím, že to s Petřínem nedopadne jako se Střeleckým ostrovem. A co vy,
jak myslíte, že to dopadne, tipnete si?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

s
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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

V DUPu 39
to žije

Tak aby bylo jasno, přijďte se podívat na zajímavé divadelní projekty do
inspirativního prostoru
DUP 39 v Charvátově 39.
15. 4. uvidíte derniéru
představení Pod kontrolou, ve kterém hrají Jakub Gottwald, Lucie
Roznětínská a další. 29.
4. můžete vidět Pustinu,
kterou režíroval Jan Nebeský. Hrají v ní Lucie
Trmíková, Petr Jeništa, Jan Mikušek.

O impotenci
v Ypsilonce

Voskovec a Werich
Na zábradlí

Divadlo Na zábradlí hraje jak
o život. Navštivte např. 3. 5. od
19 h představení Korespondence W + V. V roli Wericha se
objeví Jiří Vyorálek a Voskovce
hraje Václav Vašák.
K

Jakub
Gottwald,
herec

Kulturní nástěnka
DUBEN - KVĚTEN

Přednáška - 18. 4. v 18 h - STŘET
A KOLIZE. DUCHOVNÍ, HMOTNÁ,
NÁZOROVÁ - Museum Karlova mostu
- Řecká ﬁlosoﬁe východu a západu doc.
Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. Vstup zdarma.
Akce - So 27. 4. od 14 do 18 h - TŘEŠŇOVÝ DEN - Loretánská zahrada - Vítání jara, piknik, sousedská setkání, hry
pro děti. Pořádají Hradčanské včely.
www.hradcanskevcely.cz

Galasovy
cyklojízdy

Akce - Ne 28. 4. v 10 h - GALASOVA
NAROZENINOVÁ
CYKLOJÍZDA
- Sraz Folimanka, pod Nuselským m.
- Slaví se 10 let cyklojízd. Trasa: ZOO,
Podbabský přívoz. www.galas.borec.cz
Akce - Út 30. 4. od 19 do 22 h - MALOSTRANSKÉ ČARODĚJNICE - Odchod od spolku v 19.15 h přes Karlův most
do parku Kampa. Krásná atmosféra, reje
čarodějnic, legrace. Pořádá SOPMSH.
Divadlo - Čt 9. 5. 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 od Hemingwaye.

KURZ

Kurz - Čtvrtky 2. - 23. 5. od 19 do 21.30 h
- KVĚTNOVÝ KURZ STORYTELLINGU
- Relaxarium Umbilicius, Václavské nám. 8
- Čtyři večery k zdokonalení rétoriky. Rezervace: simonova.vera @seznam.cz

Jaroslava
Kretschmerová,
herečka

Jan
Nebeský,
režisér

Představení Hlava Medúzy si nenechte ujít ve
Studiu Ypsilon ve Spálené 25. 4. a 14. 5. od 19.30
hodin. V nejveselejší hře
o impotenci hrají: Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová a další.
www.ypsilonka.cz

Podpořte dobročinný
bazar

22. května od 10 do 20 h
si přijďte nakoupit módní
oblečení i doplňky, dary
českých návrhářek, do
Novoměstské
radnice.
Svým nákupem podpoříte Sue Ryder, který pomáhá seniorům.

Hradčanské včely
slaví jaro

Spolek Hradčanské včely
slaví krásnou sousedskou
akcí jaro. Třešňový den
bude 27. 4. od 14 do 18 h
v Loretánské zahradě.
Čeká vás piknik, med i hry
pro děti.

Staňte se
mecenášem ND

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

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

Program (výběr)
KVĚTEN
5. 5., 20 h
Vzpomínka na Tonyho
Viktoru
6. 5., 20 h
Jan Smigmator & hosté
8. 5., 20.30 h
Martin Hrubý a Bůhví
12. 5., 20 h
Dekkadencers - HornyBach - premiéra - divadlo
13. 5., 20.30 h
Olympic opět v Besedě!
15. a 16. 5., 20.30 h
Ondřej G. Brzobohatý LIVE
18. 5., 20.30 h
Five Leaf Clover - irský
rock
21. 5., 20.30 h
Pocta Zuzaně Navarové
24. - 31. 5.
Prague Fringe 2019

GALERIE

Přijďte na interaktivní
výstavu pro děti
s názvem Leporelo.
Do 30. 6.

HOUPACÍ KONĚ
7. 5., 20.30 h

Ná
TIP š

Z

pověď kapely Houpací koně by mohla
vypadat takto: „Ve
srovnání s dějinami vesmíru hrajeme poměrně
krátce. Od roku 2015
se mezi českými, moravskými, slovenskými
a berlínskými benzínkami pohybujeme takhle:
Pavel Nepivoda, Martin
Palaščák, Honza Strnad
a Jirka Imlauf. Ke kapele
patří i Petr Kuneš, Honza Brambůrek a Lukáš

Franz. Proč hrajeme?
Holky, přilepšení na kapesném, útěk od televize.
Postupně se ale tím hlavním stala chuť vstávat
kolem desáté dopoledne.
Nikdy jsme pořádně nevěděli, jak pojmenovat,
co hrajeme, dáváme do
tý písmenkový polívky
všechno, co máme rádi,
od Ray Charlese po Moderat. Líbí se nám slovo
rokenrol…“ Přijďte na
koncert do Besedy!

Božena Němcová: Babička (46.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

Fěrtoch starý jako matka

Foto: Archiv

V tom se děti babičce
přebírat nesměly, když
ale dobrou chvíli měla,
zdvihla kousek po kousku
říkajíc: „Vidíte, děti, tuhle
kanafasku mám už padesát let, tenhle kabátek no-

Božena
Němcová
(1820 - 1862)
Napsala Babičku
na Novém Městě
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telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

Slavné místní ženy
Bertha von Suttner

[

Co nového
za vodou

[

baronka, radikální paciﬁstka
www.malostranskenoviny.eu

sívala vaše prababička,
tento fěrtoch je tak starý
jako vaše matka, a všecko
jako nové. A vy máte šaty
hned zmýcené. Ale to je
to, že neznáte, jak drahé
jsou peníze! Vidíte, tenhle
hedvávný kabátek stál
sto rýnských, ale tenkráte
platily bankocetle..."
Pokračování příště

Jaroslav
Vrchlický,
kamarád

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla

Svatopluk
Čech,
kamarád

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

KDE TO JE

Foto: Archiv

Otázka: Víte, čí je tato hlava,
která se leskne a kroutí za obchodním domem Quadrio?
Nápověda: Hlava tam je od
roku 2014. To to letí.

Alfred
Nobel,
chemik

Baronka míru
a přátelství

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Sova sedící na bidýlku zdobí
vchod do Platýzu (Národní 37).
Správně: Jana Votrubová, Jiří Plch
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

Baronka Bertha von Suttner (1843 - 1914) byla
česko - rakouská radikální
paciﬁstka a spisovatelka.
V roce 1905 se stala první
ženou, které byla udělena Nobelova cena za mír.
V dětství žila s matkou Soinzerce

ﬁí Vilemínou hraběnkou
Kinskou na Staroměstském náměstí v paláci
Kinských. Jejím otcem
byl hrabě František Josef
Kinský. Nejvíce se proslavila románem Die Waﬀen
nieder! (Odzbrojte!).

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
● ČASTOLOVICE
ZÁMEK
● CHOCEŇ
MĚSTO
● 23. dubna, úterý
Přihlášky od čtvrtka 21. 3.
osobně přes podatelnu
ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18)
● KRÁSNÝ DVŮR,
ZÁMEK
● KADAŇ - MĚSTO
● 2. května, čtvrtek
Na tento výlet se přihlašuje
od čtvrtka 4. 4. osobně
přes podatelnu
ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18)
● KAŠPERK
HRAD
● SUŠICE - MĚSTO
● 7. května, úterý
Na tento výlet se přihlašuje
od čtvrtka 23. 4. osobně
přes podatelnu
ÚMČ Praha 1 (Vodičkova 18).

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 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni též budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří posledních výletů. Výlety jsou zdarma a jen pro občany Prahy 1.
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 též žádáme uvést vždy
telefonní kontakt, nejlépe mobilní telefon.

Děkujeme za laskavou
podporu radnímu
Petru Burgrovi

