
RENÉ PAVLŮ 
KAMPA

NOVOMESTSKE
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 7. dne v měsíci.
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Založeno na hradbách koncem prázdnin roku 2014

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

®

Novoměstské 
servírky

SLEČNA VĚRKA
Věrka Klapková z Kavárny 

U sv. Vojtěcha (Vojtěšská 14) 
nese výborné espresso 
s minerálkou za 34 Kč.

Cˇ ís. 1/ roč. I
7. září 2014 NOVINY

NA STOP Ě

Kapitán Korda

Fo
to

: R
om

an
 K

or
da

Fo
to

: A
rc

hi
v 

N
N

Král Karel IV., 
zakladatel Nového Města

NENECHTE SI UJÍT

Fo
to

: A
rc

hi
v 

N
N

STRAŠIDELNÁ BUDKA 
U SOCHY JUNGMANNA

STR. 6 - 7

str. 4

TAJEMSTVÍ 
KORUNY 

KARLA IV.
NOVÁ FAKTA

Jak se stala Svatováclavská 
koruna klíčem k městu, které 
nemá ve světě obdoby. Ma-
gie kříže, který dal Novému 
Městu řád.

PETR HEJMA
STARÉ MĚSTO

PETR BURGR
MALÁ STRANA

MICHAL CABAN
NOVÉ MĚSTO

ALENA JEŽKOVÁ
PRAHA 1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ● KDU - ČSL ● INICIATIVA OBČANŮ

Volte číslo 15 
nebo obraťte 
na stranu 3
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Volte číslo



Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Staroměstských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730
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inzerce

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Když se 
občas vynořím, 
tak klidně celý 

den.“  

Martin 
Zajac

 Instruktor potá-
pění do hlubin
„Vydržím pod 
vodou až sedm 
minut. Jde o to, 
oprostit se od 

těla.“ 

Anketa Novoměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Jakub 
Vágner

Císařská louka, 
sumec, 217 cm

„Na vzduchu 
jsem v pohodě, 
pod vodu jdu, 

jen když musím.“

Číslo měsíce

1
Jiné číslo měsíce 
to být ani nemůže. 
Právě vyšly první 
Novoměstské noviny.

Národ sobě! Policie dopadla dva 
Francouze, kteří černými spreji 
čmárali na naše Národní divadloKřemencova - Jako 

milenecký pár, který se 
přišel pokochat umě-
ním. Tak prý působila 
dvojice,  jež navštívila 
galerii v Křemencově 
ulici. Po lstivém prohlí-
žení vystavených ex-
ponátů se však chopili 
cenné sošky býka, kte-
rá stála hned u dveří 
a utekli. Býček prý má 
cenu až 50 tisíc Kč. 
Údajní milenci jsou do-
sud na útěku. 

Milenecký pár ukradl 
mýtickou sošku býka

Nové Město - Byl to 
šok. Zaměstnance hote-
lu vyděsila ješ-
těrka gekon-
čík, která si 
to špacírovala 
po chodbě. Od-
vezli ji do útulku.

Zaměstnance 
hotelu překvapila 

ještěrka

Nové Město - Víme, jak
znějí, ale ne, jak vypa-
dají. Magistrát schválil
výměnu sirén, 
které slýchá-
váme při růz-
ných výročích
nebo cvičeních. 
Nové sirény mají 
stát 41 milionů korun.

Zahoukají nové, 
lepší sirény

Čerstvé zprávy 
z Nového Města
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   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner

B yla to velká ra-
dost tvořit noviny, 
jejichž první čís-

lo právě držíte v ruce. 
Nové Město, to není jen 
tak nějaké uzemí, ka- 
tastr vymezený úřady, 
natož nějaký seznam ulic. 
Každá čtvrť, ulice i dům 
mají svůj příběh. Jsou 
součástí celku, ale žijí ho 
odděleně. To vše se ode-
hrává kolem mystického 
kříže (pyramidy) stvoře-
ného jeho zakladatem.
Tyto noviny mají jediný 
záměr: Zachytit, zazna-
menat ty kolemplynoucí 
příběhy a připomenout, 
že není větší síly, než je 
čas. A přitom se, v rám-
ci možností, ještě dobře 
pobavit.

No vida

Ukradený 
býk 

Bacha na úklid
Nové Město - O ví-
kendech ve druhé polo-
vině září bude probíhat 
na Novém Městě úklid 
ulic. Hrozí odtažení aut.

Recept dle 
Dobromily

Telecí pyré 
dušené s jablky
Chyť vhodné tele, po-
dus a důkladně vykosti. 
Oloupej jablka a zamysli 
se: Co je vlastně pyré?

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

18 °C
ZÁŘÍ: Když dítě cestou 
ze školy nezabloudí, bude 

hodně jablek.

Počasí 

Jak dlouho, jářku, 
vydržíte pod vodou?

18 °C
ZÁŘÍ: Když dítě cestou 
ze školy nezabloudí, bude 

hodně jablek.

Počasí 

Veronika 
Blažková 

Tisková mluvčí 
MČ Praha 1

„V dětství jsem 
měla osobní 

rekord 1 min. 21 
vteřin, ale to už 

nedám.“

Daniel
Herman

Ministr kultury
(lidovci)

„Ještě jsem to 
nezkoušel

a doufám, že to 
už ani nebude 

třeba.“

galerie / showroom / studio ● Senovážné náměstí 17
otevírací doba Po - Čt 10 - 18, Pá 10 - 16 ● www.kvalitar.cz
x, y - umě lecké ř emeslo
Autoři: Magdalena Rutová 
a Ště pán Marko
„Výstavou chceme testovat 
otázky, co všechno mů že 
znamenat pojem umě leckého 
ř emesla v 21. století.“
Výstava potrvá do 25. 9. 2014.

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Nevím. Rád 
bych viděl výraz 
chlápka, který 
vydrží pod vo-
dou 20 min.“

Muž s břitvou konečně dopaden

Národní - Za bílého 
dne napadl Itala (62) 
a Češku (28) při procház-
ce nedaleko Národního 
divadla. Muže pořezal na 
tváři, ženu na krku (Sta-
roměstské noviny infor-
movaly). Po zveřejnění 

možné podoby útočníka 
se policii přihlásila svěd-
kyně. Záhy byl zatčen 
Slovák (55), který se sice 
k činu nepřiznal („Ne-
mám s tím nic společné-
ho!“), ale dodal: „Když 
mě pustíte, klidně někoho 

zabiju,“ což je, jak jistě 
uznáte, protimluv. Pode-
zřelý byl již sedmkrát 
soudně trestán, většinou 
za násilné činy.  Napadená
dvojice je mimo nebezpe-
čí života, muži zůstala na 
tváři 8 cm dlouhá jizva. 

„Jestli mě pustíte, udělám to znova,“ řekl policistům Gekon

Siréna
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Pište si tyto
noviny sami! 
Pište si tytoPište si tytoPište si tyto

Své postřehy posílejte na adresu:
redakce@novomestskenoviny.eu

ROH 
HOJNOSTI
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DOBRÁ 
PARTA
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Malý oznamovatel

Novoměstské noviny jsou nejlepší 
noviny na Novém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Po celé Praze mají přes 30 odběrních 
míst. Jejich čtenost je odhadována 

na 40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI
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Při sbírce na Národní 
divadlo uspořádaly vlas-
tenky na Źofíně bazar.

Národ sobě! Policie dopadla dva 
Francouze, kteří černými spreji 
čmárali na naše Národní divadlo

Nové Město - Černými 
spreji se vyzbrojili dva 
mladíci z Francie a pod 
rouškou tmy vyrazili 
upravit fasádu Národní-
ho divadla. 
Čeští policisté jsou ale 
ve střehu. Když jednoho 
z mladíků zatýkali u kap-
ličky (již svítalo) - ještě se 
bránil! Druhý vzal do za-
ječích. Mladíky usvědčily 
snímky z jejich mobilů - 
při akci se totiž vzájemně 
fotili. Uprchlý mladík byl 
záhy zadržen v hostelu 
v Pštrossově ulici.

Když Francouz, tak při činu

MRŠTNÝ 
ČISTIČ

Dívka ze str. 3

ště

Pružná Miriam to myslela dobře. 
Později uprchla s manželem 

Reném, obchodníkem s pískem 
a malířem kulis, do Hamburku.

Bouřlivý 
rok 1914

PRŮKOPNICE PLÁŽÍ 
NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ

Ještěže to byli 
takoví moulové

René 
Pavlů

Petr 
Burgr

Alena 
Ježková

Petr 
Hejma

Jan
Cieslar

Michal 
Caban

Michal
Vostřez

Fay Vivien
Adensamová

Věra
Dvořáková

DOBRÁ 
PARTA

Martin 
Motl
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inzerce

Místní spolky 
a sdružení

Cílem komunity na Se-
novážném náměstí na 
Novém Městě je posílit 
genia loci. Navrátit život 
a rezidenty do těchto 
míst, kterých v Praze 1 
ubývá. Posílit soudržnost 
a občanskou společnost. 
Komunita vzniká kolem 
galerie Kvalitář, která se 
stala centrem místního 
dění. 
Senovážné náměstí se 
dříve jmenovalo (mimo 
jiné) Senný trh. Založil 
ho Karel IV. společně 
s Koňským (Václavské 
náměstí) a Dobytčím tr-
hem (Karlovo náměstí). 
Bývala tu Nová brána, 
dnes je tu prostor, který 
je třeba oživit.

Komunita 
Senovážné 

náměstí
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Ten Jugmann si prostě 
neodpočine. Nedávno 
gejzír vody a teď tohle. 
Na náměstí, nesoucí jeho 
jméno, se zjevil obludný 
stánek s jasnou ambi-
cí: Prodávat občerstve-
ní. Povolení k umístění 
stánku jeho provozova-
tel měl, ale velmi vratká. 
Dobrá zpráva je, že si 
budku stánkař po zásahu 
úřadů odvezl a místo ná-
městí je již stejně vzduš-
né a prázdné jako dřív. 

Strašidelná budka od sochy 
Jungmanna je konečně fuč

Budka se na náměstí 
zjevila začátkem srpna

Mánesův most - Řidič 
(69) který nejel autem na 
chodník a shodil z mostu 
do řeky dva lidi, dostal 
šest let vězení. Kromě 
toho musí zaplatit pozůs-
talým 1, 75 milionu Kč. Po 
nehodě (letos v březnu) se 
podařilo chodkyni vytáh-
nout z vody, ale zemřela 
při převozu. Ostatky mu-
že byly nalezeny při čiště-
ní štvanické elektrárny.

Srazil chodce 
z mostu, 

zaplatí skoro 
dva miliony

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí 
ulice Nového Města

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí 
ulice Nového Města

Řádková SMS inzerce 
JAK NA TO: Napište SMS: SN mezera INZ 
mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu pošlete na 

tel. číslo 900 11 30. Rozsah jedné SMS nejvýše 
30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Výklad karet - cesta 
srdce. Praha 1. Tel.: 607 
298 178.
●Kurzy tenisu. Nábor 
pro děti od 4 do 18 let. 
Tréninky jsou přímo v zá-
kladní škole. Včasný zápis 
raketa HEAD a sleva 20 %.
www.tallent.cz. Tel.: 777 
260 262. 
●Včelpo. Tradiční české 
včelí produkty a včelařské 
potřeby v centru Prahy, 
Křemencova 177/8. www.
vcelarskaprodejna.cz
●Vykupujeme gramo-
desky LP. Hudební An-
tiquariat Týnská ulička 8, 
Praha 1. Po - so: 11 - 18 h. 
Info tel.: 222 371 231. 
●Vysoká škola apliko-
vaného práva přijímá pro 
rok 2014/2015 studenty 
pro obor Právo v podni-
kání. Tel.: 730 529 558. 
www.vsap.cz
●Výuka jazyků. Lektor-
ka s pedagogic. vzděláním 
a praxí učí angličtinu, 
francouzštinu, němčinu, 
arabštinu. Obecný jazyk, 

konverzaci i obchodní 
terminologii. Tel.: 602 
200 611.
●Pronajmu garáž, P 4,
Krč, 1500 Kč měsíčně. 
Tel. večer: 724 802 409.
●Nabízím výuku češ-
tiny pro cizince anglicky, 
francouzsky a německy 
mluvící. Tel.: 222 315 
700.
●Léčitelství Patzak. 
Celostními masážemi 
a dotekovou terapií od-
straňuji bolesti svalů, 
kloubů i jiné nepříjemné 
pocity. Václav Patzak, 
Havelská 12. Tel.: 725 773 
290.
●Pronájem restaura-
ce 300 m2. Ulice U Mi-
losrdných, v sousedství 
vznikajícího  baru arch. 
Másla, v blízkosti nových 
luxus. bytů Obecního 
dvora. Mail: ingenium@
seznam.cz. Tel.: 603 364 
174.
●Homeopatická po-
radna lékaře homeopata. 
Tel.: 605 967 978.

 

Potvrzeno! Sochař za urážku 
šéfa galerie zaplatí 100 tisíc

Mánes - „Je to kriploidní
č***k, to přece všichni 
víme,“ řekl v televizi so-
chař David Černý. Výtvar-
ník Milan Knížák (teh-
dy ředitel Národní gale-

rie) dal za tento výrok 
Černého k soudu. Ten so-
chaře nejprve uznal vin-
ným, pak osvobodil a ny-
ní opět potvrdil pokutu 
100 tisíc Kč. 

Václavské nám. - Dům, 
ve které bydlel zpěvák 
Waldemar Matuška, se 
prodávat nebude, rohod-
la radnice. Zájemci nega-
rantovali zachování bytů.

Dům, kde žil
W. Matuška 
se neprodá

Buditel  
Jungmann

Víte, že...
V roce 1973 zabila Olga 
Hepnarová autem 8 lidí 
čekajících na tramvaj.
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Kandidátka 
na starostku 
Prahy 1



POSTAVIL KAREL IV. NA NOV ÉM MĚSTĚ PYRAMIDU?
Nový výklad kříže kostelů odhaluje zednářské kořeny Otce vlasti
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DŘÍVE & DNES

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

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

Emauzský klášter (Na Slovanech, na nábřeží)
Kde to je1900 Dnes
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Ladné 
křivky

Karel IV. (1316 - 1378) se
rozhodl postavit Nové 
Město na tzv. principu
nebeského Jeruzaléma, 
tedy plánu, jehož srd-
cem je kříž významných 
kostelů. Šlo o počin zcela 
nevídaný. 

S blížícím se výročím 700 
let narození Karla IV. se 
objevuje výklad, že pa-
novník nepostavil Nové 
Město na principu kříže, 
ale pyramidy. 
Nebeský Jeruzalém, po-
jem z vidění svatého Ja-
na, znamená, že na zem 
sestoupí z nebes nové, 
boží město.
A Karel to vzal pěkně od 
podlahy a proti směru 
hodinových ručiček. Jako 

první nechal postavit 
Emauzy, západní cíp kří-
že - nebo pyramidy. Pak 
vznikl kostel Zvěstování 
Panny Marie Na Slupi, 
tedy dolní, jižní. Krátce 
na to kostel Panny Marie 
na Karlově (pravý cíp) 
a nakonec horní, severní 
kostel Kateřiny Alexan-
drijské (v Kateřinské ulici
mezi dnešním Karlovým
náměstím a I. P. Pavlo-
va). Jistě není náhoda, 
že kdybychom spojnici 
mezi horní a dolní částí 
protáhli dál směrem na 
jih, dojdeme do Říma.
Zbýval ještě střed kříže. 
Ten najdeme na kopci 
zvaném Větrov, nejvýše 
položeném bodě ze všech 
pěti. Dnes, kdy je všude 
samý činžák, čím větší, 

tím líp, se tato skoro-ho-
ra poněkud ztrácí, ale za 
doby Karla IV. byla vidět 
odevšad. Panovník totiž 
vydal před stavbou No-
vého Města nařízení, že 
žádná budova nesmí mít 
víc než jedno patro.

Kostel svatého Apoliná-
ře, který tu nechal Karel 
IV. postavit, tak byl vidět 
odevšad a byl opravdo-
vou dominantou.
Ostatně - dobře viditelné 
byly i ostatní čtyři koste-
ly, takže každému, kdo  
do Nového Města vstou-
pil, muselo být okamžitě 
jasné, že tady jde o něco 
víc, než jen o městečko. 
Že se stal tak nějak sou-
částí zázraku.
Základní otázka tedy zní: 
je kostel sv. Apolináře 
středem kříže, nebo vr-
cholem pyramidy?
Odpověď je třeba hle-
dat v dětství tvůrce, tedy 
Karla IV., který se jako 
jinoch jmenoval Václav, 

Velmistr templářů 
Jacques de Molay

Svatováclavská koruna, dílo Karla IV. 
Navrhl ji podle vize nebeského Jeruzaléma

Postavil král Karel IV. Nové Město na 
principu kříže, nebo pyramidy? Jisté je,  
že Svatováclavská koruna znamenala 
pro Karla IV. velkou inspiraci. Mimo 
jiné proto, že i ona byla jeho dílem.

a studoval ve Francii. Je-
ho učitelem a přítelem se 
v té době stal jakýsi Pie-
rre de Rosieres, později 
proslavený pod jménem 
papež Klement VI., zvaný 
Veliký.

Spekuluje se o vazbách 
Pierra na zednáře. Když 
nechal francouzský král 
upálit posledního tem-
plářského velekněze Ja-
cquese de Molay, bylo 

Pierrovi 25 let. Tehdy 
ještě samozřejmě netušil, 
kam to dotáhne - pape-
žem se stal až o čtvrtsto-
letí později. 
Kostel sv. Apolináře ne-
byl za Karla IV. o nic 
výjimečnější než čtyři 
ostatní. O několik století
později však byla o pár 
kroků dál postavena po-
rodnice U Apolináře, 
úžasná stavba, ve které 
se ročně narodí několik 
stovek dětí. -hop-

Základna

Karel IV. byl vychován ve Francii krátce 
po upálení posledního templářského 

velekněze Jacquese de Molay.

Papež 
Klement VI., 
Karlův guru

Vrchol

Velekněz



Kalendárium 
Nového Města

Richard 
Strejka

HEREC

Antonín 
Dvořák
SKLADATEL

ZÁŘÍ

● František Řivnáč 
*1. 9. 1807 Praha 
†25. 6. 1888 Praha 
Pokladník pro výstavbu 
Národního divadla. 

● Antonín Dvořák 
*8. 9. 1841 Nelahozeves 
†1. 5. 1904 Praha 
Geniální hudební sklada-
tel. Bydlel v Žitné ulici. 

● Otýlie Vranská 
*9. 3. 1911 Brezno 
†1. 9. 1933 Praha (?)
Oběť dodnes neobjas-
něné vraždy. Pracovala 
m. j. na Novém Městě.

● Richard Strejka 
*13. 12. 1908 Praha 
†2. 9. 1990 Praha
Herec (Škola základ 
života), první rozhla-
sový představitel Ferdy 
mravence. 

● Rudolf Pellar 
*28. 2. 1923 Púchov 
†4. 9. 2010 Praha
Herec, konferenciér.

● Saša Rašilov 
*6. 9. 1891 Praha 
†3. 5. 1955 Praha
Herec, člen činohry 
Národního divadla. 

Otýlie 
Vranská

OBĚŤ VRAŽDY

Saša 
Rašilov

HEREC

POSTAVIL KAREL IV. NA NOV ÉM MĚSTĚ PYRAMIDU?
Nový výklad kříže kostelů odhaluje zednářské kořeny Otce vlasti
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Zvěstování 
Panny Marie 

Stavba kostela (Na 
Slupi) začala po roce 
1350. Jeho věž je mír-

ně šikmá do ulice.

Sv. Kateřiny 
Alexandrijské

Kostel byl založen 
v roce 1355 jako 
součást kláštera 
augustiniánek.

Panny Marie
(Karlov)

Zasvěcen Panně Marii 
a Karlu Velikému jako 
obnoviteli Římské říše 
(stavba od roku1351).

Emauzy 
(Na Slovanech)
Emauzský klášter 
(benediktů) založil 

král Karel IV.  
21. listopadu 1347.

Kostel
Sv. Apolináře 

Stavba kostela, který 
zřejmě tvoří špičku 
pyramidy, začala po 

roce 1360.

NOVÉ MĚSTO. Karel IV. ho postavil 
na principu tzv. nebeského Jeruzalé-
ma, tedy pomyslného kříže z význam-
ných kostelů.

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
novomestskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

V PRAZE 1

PETR 
HEJMA www.starostove-nezavisli.cz

Komunální volby se 
blíží: 10 a 11. října! 

POJĎME 
DO TOHO! VÍME, 

JAK NA TO!

René 
Pavlů

Věra 
Dvořáková

Martin 
Motl
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Novoměstských, Staroměstských a Malostranských novin. www.kampanula.cz

KampaNula pořádá benefi ční 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. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

ZpravyZpravyZpravyredakce@redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu
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Občané Prahy 1, prostřednic-
tvím různých, především ma-
lostranských spolků, nenechali 
Radnici Prahy 1 svévolně roz-
hodnout o budoucí podobě par-
ku Kampa. V průběhu čtyř let 
obyvatelé Prahy 1 trvale odmí-
tali megalomanské projekty ra-
dikálně přeměnit všemi občany 
i odborníky uznávanou, histo-
rickou podobu parku Kampa 
v cizí neosobní prostor, jaký 
dnes můžeme vidět například 
na Střeleckém ostrově po jeho 
revitalizaci.  Zástupci malo-
stranských spolků se tento 
týden sešli, aby se zeptali sta-
rosty, zda platí jeho příslib, pu-

blikovaný v zářijových  Malo-
stranských novinách, že projekt 
revitalizace Kampy je zastaven. 
Jak známo na ochranu parku 
byla připravena i petice. Sta-
rosta reagoval dopisem spolku 
KC Kampa, se kterým  jako je-
diným ze spolků komunikuje. 
V dopise se praví, že projekt re-
vitalizace Kampy je pozastaven 
s příslibem dalšího jednání s ob-
čany o budoucí podobě parku.  
Členové spolků a nezisko-
vých organizací se ptají: Co 
znamená: Pozastaven?  Zna-
mená to, že neplatí schválený 
projekt, ani vydané stavební 
povolení?  Je zrušeno výběro-

vé řízení na dodavatele?  Nebo 
představitelé radnice jen čekají, 
až přejde předvolební čas a pak 
se opět otevřou možnost reali-
zovat megalomanský a přede-
vším předražený projekt pře-
měny parku Kampa v neosobní 
prostor s kusy zeleně? Občané 
mají dopis starosty, ale otázek 
je stále příliš mnoho. Proto se 
jednotlivé spolky obrátí na sta-
rostu společným, otevřeným 
dopisem, ve kterém budou po-
žadovat garance, které zajistí, 
že Kampa nebude revitalizo-
vána, ale pouze odborně opra-
vena. A to tak, aby buldozery 
a motorové pily nezničily genia 
loci, který tento ostrov  upro-
střed Prahy 1 má.
 Za KampaNulu: Petr Burgr, 

Petr Hejma, Jiří Kučera

BOJ O KAMPU PŘINESL OVOCE: 
PŘESTAVBA BYLA ODLOŽENA

Všem, kteří si myslí, že nemá cenu vyslovit svůj 
názor, jak má vypadat okolí, kde žijeme, máme 
dobrou zprávu z Malé Strany: Má to cenu!

PROSTŘENÝ STŮL
K A M P A N U L A   ZVE

v rámci akce III. Betlémská kulturní noc na benefi ci s názvem

Čtvrtek 11. září 2014  18 - 22 h
B E T L É M S K É   N Á M Ě S T Í

K „prostírání dobrot na společný stůl“ - 60 metrů dlouhý uprostřed náměstí 
před kaplí - i sponzoringu byly vyzvány instituce, podniky, fi rmy, restaurace 

a vinárny  z Prahy 1, také osobnosti, občané, kteří chtějí pomoci.
Během podvečera budou u Stolu zpívat a koncertovat:

(výtěžek pro zdravotně postižené Prahy 1 - Nadaci Artevide, 
studio Citadela a HaFstudio)

www.kampanula.cz 

Pořádá (11. 9.): Galerie
Jaroslava Fragnera. Spo-
lupořádají: Blues Sklep,
Auto*Mat, Divadlo Na zá-
bradlí, Divadlo Perštýn,
dominikánský klášter, 
kostel sv. Jiljí, Duende, 

Futurista Universum,  
galerie Fotografic, Ga-
lerie Jedné věci, Galerie 
U Betlémské kaple, Gale-
rie U Prstenu, KampaNu-
la, Kino Ponrepo, Krásný 
ztráty, Liter. kavárna Ře-

tězová, Národní muzeum 
- Náprstkovo muzeum, 
Original Coffee, Sektor 
pro hosty, Standard Cafe, 
U Kunštátů, Ústav dějin 
umění, Ztichlá klika, Za-
žít město jinak, Život 90.

III. OPEN AIR ARENA BETLÉMÁK

Prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí Nadace ARTEVIDE.
Na „vstupenkách“ za 100 Kč budou vyznačena čtyři jídla či nápoje, které 

obdržíte ve stáncích zúčastněných podniků v těsném okolí 
Prostřeného stolu. Předprodej hodinu před začátkem tamtéž.

Sbor Coro d´Oro, sbor studia 
Citadela a Muzikanti z Kampy…

Kavárna 
Mlýnská

Naše akce
Těšíme se a podporujeme

MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ -
- Dozvuky horňáckých slavností 

(sobota 20. 9. v parku na Kampě)

POŘÁDÁME:
 Čtvrtek 11. 9.
II. PROSTŘENÝ STŮL 
KampaNuly na Betlém-
ském náměstí. V rámci  
III. Open Air Areny Bet-
lémák.   

 Čtvrtek 25. 9.
PARNÍK SKAUTŮ + 
KAMPANULY - Zakon-
čení letní poznávací  hry 
Přístav volá!   

Učené toulky
Středa 1. 10.
Vyšehrad a staré pověsti 
české - Richard Händl,  
sraz v 17 h u Táborské 
brány.
Středa 8. 10.
Petřín, Jaroslav Rybář.
Další středy
Staroměstský orloj, Jan 
Žižka, Nezapomenutelné 
nevěstince - MUDr. Jan 
Sedmík.

POŘÁDÁME:
Říjen 
Benefice pro Nadaci Ar-
tevide.

 Pátek 28. 11.
Od 20 h JAZZ + BLUES 
JAM,  Jitka Vrbová a LTW,
Johny Blues. Baráčnická 
rychta.

 Středa 24. 12.
Od 14 h tradiční Štědro-
odpolední svařák u sochy 
Bruncvíka.

PODPORUJEME:
 Sobota 8. 11. 
Malostranský candrbál 
- 25 let SOPMSH, Malo-
stranská beseda.

 Středa 24. 12. 
Od 14 h tradiční zpívá-
ní koled pod Karlovým 
mostem. Pořádá HaFstu-
dio.

Tuto akci spolupořádají Agentura AV, Biograf - Letní poloha, 
kavárna Mlýnská, KC Kampa, Muzikanti z Kampy a TURAS.

Werichova 
vila

Zakladatel 
KampyNuly 
Petr Hejma



Glosa

Včasné sliby

dek, schránek na dopisy 
budou na občany cenit 
zuby zástupy kandidátů. 
Samozřejmě se najdou 
výjimky. Místo úsměvu, 
sevřené rty, pevný po-
hled a prohlášení: Jen 
já zajistím čisté město! 
A to vše nad několik dní 
nevysypaným košem na 
odpadky. 
To bude zase slibů, jak 
bude v Praze 1 ráj na 

zemi. Na otázky, co udě-
lali za poslední čtyři roky 
pro nás, co tady žijeme, 
se neodpovídá. Kdo by se 
také týden před volbami 
chlubil předraženými za-
kázkami, či plesem za pět 
milionů. To radši cyklis-
tům slíbí zákaz průjezdu 
aut, aby je nikdo neru-
šil v jejich spanilé jízdě 
vnitřní Prahou. Řidičům 
prý zajistí na každé křižo-

vatce zelenou, aby mohli 
rychle Prahou projet. 
Dotazy, jak je možné 
zajistit zelenou i těm, 
co do křižovatky přije-
dou zprava, nebo zleva, 
označí za nemístné vmě-
šování do volební kam-
paně. Poznámku, pokud 
mají všichni najednou 
zelenou, tak se křižovat-
kou projet nedá, nazvou 
rovnou útokem na celou 

politickou stranu.  Jak se 
v tom vyznat? 
Návod bych měl. Je dob-
ré být opatrný tam, kde 
v kampani utrácejí peníze 
z veřejných prostředků,
a pak je nutné dokončit 
rozdělanou práci, klid na 
práci a podobně. Nebo 
také když někdo prohla-
šuje, jak to s námi myslí 
dobře, a přitom tady ve 
skutečnosti ani nebydlí.

Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Tak se nám zase blíží 
volby. Ze všech možných 
sloupů, telefonních bu-

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

inzerce
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Glosa

Možná to bude znít jako 
docela legrační historka, 
ale ve skutečnosti jde 
o velmi vážnou věc.
Vezla jsem někam svou 
přítelkyni a zastavili 
jsme nedaleko vojtěšské 
školy Voršilská. Ne na 
přechodu nebo jinde, kde 
se nesmí parkovat. Pro-
stě na místě, kde se par-
kovat smí. Najednou se 
v okénku auto objevila 
hlava strážníka.
„Přestaňte se tady vyke-
cávat a odjeďte!“ poručil 
nám nesmlouvavě muž 
zákona.
Nedávno jsem se dozvě-
děla, že chce město při-
jmout dalších 500 - 700 
strážníků. Ani v tomto 
případě tak nemusí pla-
tit, že čím víc, tím líp.

Historka se 
strážníkem

Báseň

Když nad Prahou slunce 
zapadá
v podvečerním tichu,
vím, že jsi, Praho, i má
a mám ve svém srdci 
pýchu.
 
Do bílé blůzky
oblékly tě květy jabloní
a celou, celičkou tě, 
Praho,
šeříků vůně provoní.
 
Jsi nevěstou bílou
se zlatými vlasy,
a stále máš v sobě, 
Praho má,
tolik nevýslovné krásy.

Ptáčková Ivana

inzerce

PRAHO MÁ...

Eva
Vodrážková
Zahradní 
architektka, 
Vojtěšská čtvrť
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K

Kulturní nástěnka    
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

Koncert - Petrské hudební léto - Čt 18. 
9. od 18 h - MR. CROW BLUES BAND - 
Hřiště Lannova, Praha 1 - Kapela, která 
hraje s pokorou k americkým černošským 
hudebníkům. Vstup volný.

Akce - So 20. 9. od 10 do 18 h - SVATO-
PETRSKÉ KOVÁNÍ - Biskupská ul., park 
u kostela sv. Petra, galerie KusKovu -  Se-
tkání uměleckých kovářů v ulicích Prahy. 
Zve Spolek přátel Petrské čtvrti. 

Divadlo - 20. 9. v 17 h, 26. 9. a 14. 10. 
v 19 h - ZE ŽIVOTA HMYZU - Národní diva-
dlo, Ostrovní 1 - Alegorická moralita bratří 
Čapků v režii D. Špinara. V roli Tuláka S. 
Rašilov. www.narodni-divadlo.cz

Divadlo - St 24. 9. v 19 h - TRAMVAJ 
DO STANICE TOUHA - Činoherní klub, Ve 
Smečkách 21 - Příběh, v němž protipólem 
Smrti je Touha. Hrají: L. Žáčková, M. Da-
dák… www.cinoherniklub.cz

Divadlo - Pá 26. 9. v 19.30 h - A. GOLD-
FLAM: VRATKÁ PRKNA - Studio Ypsilon, 
Malá scéna, Spálená 16 - Groteska malič-
ko zlá, ale snad ne bez lásky. Hrají: J. Lá-
bus, J. Kretschmerová… www.ypsilonka.cz

Divadlo - So 27. 9. v 15 h - BARMANKY 
- Divadlo Radka Brzobohatého, Opletalova 
5/7 - Komedie o ženách pro ženy a o mu-
žích pro muže. Hrají: H. Gregorová, P. 
Mourková… www.divadlorb.cz

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

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

V září do Studia DVA
za polovic

Studio DVA (Václavské 
náměstí 56) zve diváky 
do nové divadelní sezóny. 
„Na září jsme jako dárek 
k ročnímu výročí otevře-
ní divadla připravili spe-
ciální akci  ZÁŘÍ ZAZÁ-
ŘÍ. V jejím rámci můžete 
navštívit v týdnu od 22. 
do 29. 9. naše předsta-
vení za poloviční cenu,“ 
vzkazuje studio.

Chystá se Veterán 
v Rokoku 

Soubor divadla Rokoko 
zkouší novou divadelní 
hru s názvem Veterán. 
Hlavní hrdina se v ní vra-
cí po mnoha letech domů 
z cizinecké legie. V září 
navštívil čtenou zkoušku 
Marek Epstein, autor 
hry, aby hercům povyprá-
věl o tom, proč to vlastně 
napsal. Premiéra se koná 
8. listopadu. 

Marek 
Epstein, 

scénárista

Ivana Chýlková slaví 
narozeniny

Ivana Chýlková, která 
je pilířem souboru Či-
noherního klubu, slaví 
27. září krásné 51. naro-
zeniny. Gratulujeme! 

Mecenáš taky náš
Mecenášem za hubičku! 
Národní divadlo hledá 
mecenáše (i drobné střá-
daly), kteří by podpořili 
nová představení nebo 
rekonstrukci budov Ná-
rodního divadla. Více na 
www.narodni-divadlo.cz.  

V divadle Hyberia 
bude sněžit

Rodinný muzikál Sně-
hová královna v titulní 
roli s Dagmar Patraso-
vou nebo Mahulenou 
Bočanovou má 20. září 
slavnostní premiéru v Di-
vadle Hybernia. Nenech-
te si to ujít, možná přijde 
i sněhulák!

Na kus řeči s místním umělcem

NN: Galerie Kvalitář, 
kterou jste založil, je 
nadějnou vizí lokálního 
kulturního života.  Ja-
kým způsobem v sou-
časnosti mění k lepšímu 
dění v centru Prahy?
JK: Se svým spolužákem 
architektem Markem 
Habrem provozujeme 
galerii současného umě-
ní, jehož kurátorka Jana 
Bernartová se ve svém 
výběru zaměřuje na to 
nejlepší ze současného 
umění s podporou mla-
dých umělců. Měníme 
tuto část města tím, že 
vytváříme výjimečné kul-
turní prostředí pro setká-
vání lidí, zvyšujeme tím 
atraktivitu lokality.
NN: Různé galerie jsou 
bezva, ale pozor, cent-
rum města se vylidňuje, 
takže by bylo vhodné se 
pokusit opět ho tak nějak 
zalidnit...
JK: Je to jedna z mých 
hlavních priorit. Z pozice 
architekta mohu dopo-

ručit již ve světě známé 
a vyzkoušené způsoby 
urbanizace, jak opět ne-
živé město zatraktivnit 
především pro bydlení, 
oživit jej a přilákat zpět 
obyvatele, rodiny, které 
zde opravdu budou chtít 

žít a vychovávat děti. 
NN: Jaké jsou vaše kon-
krétní plány s prostorem 
na Senovážném náměstí, 
kde má Kvalitář sídlo?
JK: Založili jsme komu-
nitu Senovážné náměstí 
za účelem oživení tohoto 
dnes tak trochu skomí-
rajícího místa: Veřejné 
akce dostupné všem, 
např. Vážení sena - trhy 
či happeningy pro míst-
ní obyvatele, propojení  
místních galerií, obcho-
dů, restaurací  atd.
NN: Jaké stopy zane-
chal Kvalitář v Praze 1? 
JK: Tým architektů z na-
šeho studia realizoval na 
Praze 1  například  různé 
projekty bydlení, z ve-
řejných služeb  Galerii 1,
galerii Gate,  Kvalitář, 
Icon Hotel, restauraci La 
Finestra, Coffe Fellows, 
ordinace,  květníky v My-
slíkově ulici a práve rea-
lizujeme rekonstrukci 
interiéru Lucerna Music 
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Založil proslulou galerii 
Kvalitář na Senovážném 
náměstí. Je autorem mno-
ha architektonických pro-
jektů v celé Praze 1 i jinde 
v hlavním městě. 

Muž, který stvořil Kvalitář

Ivana 
Chýlková, 
herečka

Dáda 
Patrasová,

herečka

Malí a šikovní herci z příměst-
ského hereckého tábora v HaF-
studiu v Ostrovní ulici odehráli
22. srpna úžasné divadelní před-
stavení Kašpárek jde na draka. 
Více o zápisech na kroužky HaF-
studia na www.hafstudio.cz.

JIŘÍ KUČERA 
architekt, galerista

Chcete být na této nástěnce? tel.: 777 556 578

HaFstudio: Představení 
Kašpárek jde na draka

Na kus řeči s místním umělcem

Muž, který stvořil Kvalitář
Na kus řeči s místním umělcem

Muž, který stvořil Kvalitář
Galerie / showroom / studio ● Senovážné náměstí 17 ● www.kvalitar.cz 
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Koutek pro chytré hlavy

Božena Němcová: Babička
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 

Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Dávno, dávno již tomu, co 
jsem posledně se dívala 
do té milé mírné tváře, 
co jsem zulíbala to bledé 
líce, plné vrásků, nahlí-
žela do modrého oka, 
v němž se jevilo tolik dob-

roty a lásky; dávno tomu, 
co mne posledně žehnaly 
staré její ruce! - Není více 
dobré stařenky! Dávno již 
odpočívá v chladné zemi! 
Mně ale neumřela! - Ob-
raz její odtisknut v duši 
mé s veškerou svojí barvi-
tostí a dokud...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel Sultána a Tyrla
ZAJÍMAVOSTI a novinky
ze Starého Města, které je
hned za rohem. Tyto skvělé
noviny seženete na napří-
klad v Akademii věd (Národ-
ní 3) nebo v tamních kavár-
nách a hospodách.
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Pro líné Ještě línější

Otázka: Víte, čí je to kůň?
I. Nápověda: Jeho jezdcem 
je světec, kterého vychovávala 
babička. Nakonec ji uškrtili 
a jeho zabil bratr u klepadla.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

II. Nápověda: Na snímku (vlevo) 
je pravděpodobná podoba vrahů 
světcovy babičky. Uškrtili ji zřejmě 
záclonou v kapli, kam utekla.

www.staromestskenoviny.eu

Modré oko

Co nového 
za rohem[ [

inzerce

Příště se dozvíme: Co 
by autorka dělala, kdyby ne-
uměla psát. Vysekala by ba-
bičku do ledu?

inzerceinzerce

Matka spisovatele Jaroslava Haška
Kateřina Hašková

Kateřině Haškové (1849 
- 1912) se narodil syn Ja-
roslav (budoucí světově 
proslulý spisovatel a au-
tor Švejka) roku 1883  na 
Novém Městě ve Školské  
ulici 1325. Otcem byl Jo-
sef Hašek, učitel matema-

tiky a fyziky na gymnáziu 
v Mikulandské. Chudoba 
nutila jeho matku se stě-
hovat se třemi dětmi více 
než patnáckrát (Ječná, 
Karlovo náměstí, Sokol-
ská atd.). Kateřina byla 
velmi silná žena.

Jaroslav 
Hašek, 

syn

Josef 
Hašek,
manžel

Artur 
Longen, 

kumpán syna
Chudoba jí 
byla v patách...

11 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 redakce@novomeStSkenoviny.eu
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PRO LÍNÉ

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

SPÍCÍ

Slavné místní ženy

Silná koalice Starostů 
a nezávislých s lidovci 

a Iniciativou občanů 
zahájila volební kampaň

Na předních místech nové-
ho uskupení My, co tady 
žijeme fi gurují osobnosti, 
které je katapultují do role 
favorita voleb (volíme 10. - 
11.  října). 
Petr Hejma, exstarosta
Prahy 1, který vykonal pro 
tuto lokalitu mnoho dobré-
ho.  Z jeho úspěchů dodnes 
těží jeho následovníci. Vy-
myslel mimo jiné zvon na 
Besedě.
Alena Ježková, vášni-
vá občanka a autorka knih 
pro děti a o historii (pře-
zdívaná Jirásek v sukních).  
Jestli se stane starostkou, 
bude první ženou na tomto 
postu v historii. 
Petr Burgr, moudrý člo-
věk, křesťan a jeden z lídrů 
občanských aktivit na Malé 
Straně (SOPMSH, maso-
pust, pálení čarodějnic, Mi-
kuláš a další).

Dva vlivní muži
v čele se ženou.

DCERA

MATKA

Setkání v Haštalské ulici

Alena Ježková

Ministr kultury Daniel Herman 
(uprostřed) a Petr Hejma (vlevo)



Příští číslo vyjde
7. října

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Café 

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

DANIEL HERMAN
Ministr kultury

Za to, že už 
nebude 
zkoušet, jak 
dlouho vydrží 
pod vodou
(viz strana 2).

Víte o někom, kdo si zaslouží 
Modré okénko? Napište na 

adresu: redakce@
novomestskenoviny.eu
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30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
staromestskenoviny.eu

FERDA
Tento fešák rád chodí 

na procházku na Karlovo 
náměstí. Foto poslal 
páníček Petr Krátký.

Mazlíčci 
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE. Soused: „Kampak vlečou to nebohé dítko?“ 
Otec: „Ále, první den ve škole a už vystrčil paní učitelku z okna.“

Proč čtuProč čtu

 „Protože hodně snesu.“
Slepička paní Kohout-
ková v podání Jarky 
Nárožné z Divadélka 

Romaneto

Akademie věd, Národní 3, na recepci. Kvalitář, 
Senovážené náměstí 17. Malostranská beseda, 
Malostranské náměstí 21. Květinářství Winkler, 
Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café NONA, 
Nová scéna Národního divadla, Národní 4. Restau-
race Ferdinanda, Opletalova 24. Friends Coffee 
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 
3. Rotax, Revoluční 22. Antik Prague Art - Sta-
rožitnosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, 
Praha 4 - Nusle.  Café Therapy, Školská 30. Vče-
lařská prodejna, Včelpo, Křemencova 177/8. Plo-
voucí kancelář Pražské paroplavby - Prague 
Boats u Čechova mostu. Nádassy Medical Sys-
tem s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Tri-
lobit, Palackého 15. Maso Turek, Jindřišská 23.
HaFstudio, Ostrovní 16.

odběrních míst20

Kdyby u ž byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

TIRÁŽ: Novoměstské noviny č. 1 / září 2014 / I. ročník. 
Šéfredaktor: Ondřej Höppner, Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jiří Pěkný, 

Martin Cibulka. Kontakt: redakce@novomestskenoviny.eu. Telefon redakce: 775 949 557, 
telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16, Praha 2. Redakce si vyhrazuje právo 

krátit příspěvky čtenářů, vyžádané ani nevyžádané texty se nevrací, obědvat a kouřit 
v pracovní době i mimo ni se smí.
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