
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Nové Město a okolí. Založeno roku 2014. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

   redakce@novomestskenoviny.eu                    telefon: 777 556 578                       www.novomestskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Cˇ ís. 4 / roč. IV
15. duben 2017

NOVOMESTSKE
NOVINY

NEZÁVISL
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Novoměstské 
servírky

PŘIČINLIVÁ LÍDA 
Mladá paní Lída z Dobročinné 

kavárny Cesta domů, 
Soukenická 15, podává 

double espresso za 49 Kč. 

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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MŮJ TATA HÖGER SRDCE
pro 

ČTENÁŘE

Rudá barva v černobílých 
novinách? Ano! Jak se říká: 
„Pokrok nezastavíš.“ Novo-
městské noviny děkují fi rmě 
House Services ze strany 12, 

že má tak pěkné fasády.

HERCŮV UTAJENÝ 
SYN A JEJICH MIMOŘÁDNÝ PŘÍBĚH

EXKLUZIVNĚ
SYN A JEJICH MIMOŘÁDNÝ PŘÍBĚH

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY se ve 
vzácné společnosti pana Špačka 
vydaly na Slavín položit věnec na 
náhrobek jeho otce, velkého čes-
kého herce Karla Högera. Str. 5 - 7

VZPOMÍNÁME

40.
VÝROČÍ

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

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

257 531 839

www.houseservices.cz

Více str. 12

Barokní svatojánské 
slavnosti 

na Vltavě pod 
Karlovým mostem

Str. 3
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Anketa Novoměstských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Vnučky mi 
řekly, že našly 

zatoulaného psa 
a vezou ho ke 

mně!“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

„Letos nikdo 
mě, ani 

já nikoho… 
Nuda.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Letos nic. 
A bez následků. 
Sláva. Budu sla-
vit až 1. květen 
a 1. červen…“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: To 
spíš já se 

stávám terčem 
vtipů a srandi-

ček.“

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

„Kdysi ve školce 
paní učitelku: 

Tam je pavouk! 
Apríl, koza žere 

papír!“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Letos nikoho. 
Spíš jsem si 
dával pozor, 

abych se napálit 
nenechal.“

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

Nové zprávy z Nového Města

Koho jste letos vyvedli 
aprílem a jak? 

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Jednou větou
Nové Město - Vlastní-
kem cyklu obřích obrazů 
Slovanská epopej je hlav-
ní město Praha. Rozhodl 
o tom soud. Na obrazy 
si dělal nárok jeho vnuk 
John Mucha.
Klíčovým momentem pří-
padu bylo, že obrazy nikdy 
nepatřily malíři Alfonsovi 
Muchovi, ale miliardářovi 

z Chicaga jménem Char-
les Crane, pro kterého je 
Mucha namaloval.
John Mucha uvedl, že 
Praha nesplnila podmín-
ku, že pro epopej postaví 
samostatnou stavbu. Ta 
má stát na Těšnově, a to 
především díky aktivitě 
pražského radního pro 
kulturu Jana Wolfa.

Počasí 

UMĚLI BYSTE NAKRESLIT 
SLOVANA?

Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v obdo-
bí od 15. 3. do 31. 3. 2017, 
m. j. na odběrních místech 
Novoměstských novin. Do-
tazováno: 100 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

Potvrzeno: Vlastníkem Muchovy 
epopeje je  Praha, ne vnuk John

Tyto noviny vycházejí 
na území Nového Města, 

tedy  ZDE

NOVÉ 
MĚSTO

ANO: 9 %, NE 81%

V dubnu strmě roste 
popularita počasí 
jako tématu k hovo-
ru, ačkoli je jasné, 
že žádná předpověď 
nikdy nevyjde.

DUBEN
Mokrý duben -

- hojnost ovoce.

15 °C

Vyfoť si svůj 
talíř

U Kalendů, 
Rašínovo nábřeží 

383/58, Foto: 
Jaroslav Kmoch

Pivovarský 
guláš

K hrobce kardinála 
Vlka přicházejí 

denně desítky lidí
K arcibiskupské hrobce v chrá-
mu svatého Víta, kam byla na 
konci března uložena rakev 
s ostatky kardinála Vlka, se při-
cházejí denně poklonit desít-
ky lidí. Miloslav Vlk stál v čele 
českých katolíků v přelomové 
polistopadové době. Výrazně se 
zasloužil o ekumenickou spolu-
práci křesťanských církví v ČR. 
Zúčastnil se volby papeže. Kardinál Vlk

Praha 1 má nejvíce hra-
cích automatů v ČR (v pře-
počtu na obyvatele). Co to 
absolutních čísel je s celé 
Praze jasně první a svůj ná-
skok dokonce navyšuje. Za 
dva roky vzrostl počet au-
tomatů takřka o třetinu na 
1655. Druhá je Praha 8 se 
720 kusy. 

Počet hracích automatů 
v centru pořád roste!
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Malý oznamovatel

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

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 30 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

inzerce

Malý oznamovatel

Slovanskou epopej 
daroval Praze podle 
soudu Crane, 
ne Mucha

Potvrzeno: Vlastníkem Muchovy 
epopeje je  Praha, ne vnuk John
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Dívka ze str. 3

ště
Nejvousatější místní občanka. 
Jméno se nedochovalo, ví se 

jen, že se úspěšně vdala 
za místního lazebníka.

MISS PLNOVOUS

Alfons Mucha, 
malíř

John Mucha, 
vnuk

Charles Crane,
miliardář



DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Tramvaj číslo 6 zahýbá do Opletalovy ulice. Na rohu bývala prodejna zeleniny...

Hybernská ulice (pohled k Prašné bráně)
1971 Dnes
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POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@novomestskenoviny.eu  

Kde to je

4 telefon redakce: 775 949 557

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

DO REDAKCE přibyla pěkná 
medaile za zdolání pražského půl-
maratonu. „Jsem ráda, že jsem 
se proběhla Prahou a kochala se 
památkami, ale bylo mi fakt ve-
dro,“ svěřila se v cíli redaktorka 
NN Monika. Čas neměla špatný: 
1 h 58 min. 31 sekund. Nejmladší 
členka redakce Anička vyčerpáním 
z fandění usnula v trávě.

Jak redaktorka 
Anička usnula 

při půlmaratonu
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PETR
BURGR
(Lidovci)

Významně 
přispěl k zacho-

vání dílny 
v Říční 11, které 
chtěla dát radni-

ce výpověď.

&Vítěz Poražený

OLDŘICH 
LOMECKÝ

(starosta, TOP 09)
Ostuda se zatý-
káním na radnici  
kvůli úplatkům
(centrála proti 

organizovanému 
zločinu) jde za ním.

OLDŘICH 

MŮJ TATA KAREL HÖGERPOLICEJNÍ RAZIE 
NA RADNICI P 1

NOVÁ FAKTA

MACHÁČEK 
radní pro majetek BASA

jako taková

SKÁLA 
zatčen

VALENTA 
vykuk z ODS

LOMECKÝ 
Kontroverzní 

starosta

DVOŘÁK 
exstarosta

Zákulisní hráči v nejbohatší městské části v ČR 
vystupují po razantním zásahu policie ze tmy 
a nabývají ostrých obrysů... A mají jména...
Po zatčení zastupitele Marti-
na Skály (ODS) vypukla v šedé 
zóně vedení Prahy 1 panika.
Šéf místní ODS a předseda fi-
nančního výboru radnice Pra-
hy 1 pan Martin Skála byl zat-
čen 28. února ozbrojenci 
z Útvaru pro vyšetřování orga-
nizovaného zločinu. 
Během razie odvezli ozbrojenci 
z radnice stohy dokumentů (NN 
informovaly). Podle posledních 
zpráv je Skála stále ve vazbě 
a podle § 331 mu hrozí za údajný 
úplatek až čtyři roky vězení. Jed-
nalo se prý o úplatek 300 tisíc Kč 
v souvislosti s pronájmem pro-
stor v Dlouhé ulici. Radnice pro-
nájem skutečně prodloužila.
Policie se prý teď zajímá o vazby 

mezi místní ODS  a TOP 09, která 
se vyvezla k moci na dávné po-
pularitě dýmky nic netušícího 
knížete Schwarzenberga. 
ODS a TOP 09 sice ve volbách 
prudce ztratily, ale rychle utvo-
řily koalici (přibraly ještě ČSSD) 
a udržely se u moci s nejtěsnější 
převahou jediného hlasu. 
Podle pozorovatelů tvoří ODS 
a TOP 09 v podstatě jeden celek,
ovlivňovaný exstarostou Fili-
pem Dvořákem (který byl v po-
sledních volbách voliči „vykříž-
kován“ na chvost kandidátky).
Není bez zajímavosti, že uvolně-
né křeslo zastupitele po zatče-
ném Skálovi pan Dvořák odmítl, 
stejně jako další v řadě - bývalý 
zástupce starosty pan Michal 

Valenta (ODS). To by mohlo 
nasvědčovat tomu, že křeslo za-
stupitele není prioritou a lepší je 
„zůstat v závětří“. 
Místní ODS prý má pevné vazby 
na kontroverzního starostu Lo-
meckého a jeho oblíbence radní-
ho Tomáše Macháčka (TOP 09).
Ten má pod palcem nájmy a pro-
deje nemovitostí.
V TOP 09 i ODS vznikl po zat-
čení Skály rozkol pod vlajkou 
„nejsme jako oni“. Zatčení rad-
ního Skály mnohým připomně-
lo časy, kdy byla ODS symbolem 
tunelování a zákulisních čachrů. 
Mnozí členové se bouří. 
Opozici v Praze 1 se poda-
řilo prosadit, aby kontro-
verzní starosta Lomecký 
zadal audit nezávislému 
subjektu. Ten by měl pode-
zřelé hospodaření s majet-
kem prověřit.

KDO S KÝM, 
KDE A PROČ 
A HLAVNĚ: 
ZA KOLIK!

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y
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MŮJ TATA KAREL HÖGER
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

Vzpomínáte si na chví-
li, kdy jste se dozvěděl, 
že váš tatínek je Karel 
Höger?
„Byl to velký duševní 
otřes. Řekla mi to moje 
maminka v roce 1968, to 
mi bylo 36 let. V té době 
byla velmi nemocná, při-
jela ruská vojska, možná 
se v mamince hnulo svě-
domí… Pak jsem si tepr-
ve dal vše dohromady.“

A co třeba?
„Náhle mi bylo jasné, 
proč na mě vždycky byla 
paní Högerová, mamin-
ka Karla, tak hodná...“

Kde se vaše maminka 
s Karlem seznámili? 
„Znali se od útlého dět-
ství. Maminka byla o dva 
roky starší než tata, který 
byl nejmladším, třinác-
tým dítětem paní Höge-
rové. Sourozenci Kafko-
vi, tedy moje maminka 
Marie a její tři bratři, 
chodili s Karlem do ško-
ly na Mojmírově náměs-
tí v Králově Poli v Brně. 
Podnikali různé výpravy 
po okolí, do vinohradů 
a rostli…“

A co bylo dál?
„Děti dospívaly a takhle 
jednou v pozdním létě 
roku 1930 při jedné pro-
cházce vinohradem ro-
diny Kafkovic se tamní 
skromná chatička stala 
svědkem lásky slečny 
Marie a mládence Kar-
la. A tak jsem se narodil 
já, dostal jsem příjmení 
Špaček po fotografovi Li-
dových novin, kterého si 
moje maminka vzala. Do 
10 let jsem bydlel v Brně. 
Maminka se rozvedla 
a najednou jsme se stě-
hovali do Prahy, kam 
se asi půl roku před tím 
odstěhoval i Karel Hö-
ger. Maminka šla do 
Prahy podle mě za svou 
láskou.“ 

Stýkal jste se v Praze 
s Karlem Högerem a je-
ho maminkou?
„Po přestěhování jsem se 
s tatou vídal občas, více 
s jeho maminkou. My by-
dleli na Hanspaulce, on 
v Bubenči. Tehdy jsem 
ještě nevěděl, že je mým 
otcem, to jsem se dozvě-
děl až mnohem později, 
v dospělosti.“

TATA SYN

Karel Höger

4. května si připomeneme 40 let od 
skonu herce Karla Högera. Redakce 
Novoměstských novin se vypravila 
na vyšehradský hřbitov zavzpomínat 
spolu s jeho nemanželským synem, 
panem Zdeňkem Špačkem (85).

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Zdeněk Špaček

Zdeněk Špaček 
s maminkou Marií

Pan Zdeněk 
u náhrobku

Na schodech 
na Slavín

...dále viz str. 6...dále viz str. 6

Text: Monika Höppner
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EUC Klinika Praha Můstek s.r.o.
Sídlíme v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek

Vaše zdraví - náš cíl!

Občanům Starého a Nového Města pražského jakožto i z celé velké Prahy na vědomí dáváme: 
Naše nová telefonní čísla!

www.eucklinikaprahamustek.cz

Krátké objednací lhůty 
Smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 207, 211

Kardiologická a interní ordinace tel.: +420 234 630 594
Interní ordinace tel.:  +420 234 630 595

Gynekologie tel.:  +420 234 630 596
Ordinace praktického lékaře tel.: +420 234 630 597

Odběrové místo: 
EUC Laboratoře denně od 7.30 – 11 h
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Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@novomestskenoviny.eu

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Staro-
městských novin). 

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Tak jsem se stal Ry-
tířem české kultury 
2017. Co naplat? Text 
té písně od Jiřího Suchého 
o takové krásné společnos-
ti, mně přišel na mysl, když 
bylo oznámeno, kdo se sta-
ne Rytířem a hlavně, kdo 
se stane Dámou In memo-

riam. Při čtení životopisu 
profesorky Růženy Vacko-
vé se mi prodraly slzy na 
mou tvář. 
Prof. Růžena Vacková se 
narodila dne 23. dubna 
1901 v rodině doc. Dr. Bo-
humila Vacka, který patřil 
k zakladatelům Čsl. červené-

ho kříže. 1945 byla zatčena 
a obviněna z přípravy ve-
lezrady a uvězněna v pan-
krácké cele. V roce 1947 
byla jmenována profesor-
kou klasické archeologie. 
V roce 1952 ji zatkli a od-
soudili na 22 let žaláře. 
Odmítla požádat o amnes-

tii a prohlásila, že neode-
jde z vězení dřív než budou 
propuštěni všichni nevin-
ně věznění kněží. Vrátila 
se tak až mezi posledními 
v předvečer Pražského jara, 
v roce 1967. Jako jedna 
z prvních podepsala Char-
tu 77. Zesnula 14. 12. 1982 
v Praze. To byla hrdinka - 
jen co je pravda!
A já pak nesahám k tomu, 
abych  jí zavázal střevíc.

V takové krásné společnosti...

DAGMAR 
PECKOVÁ

EXKLUZIVNĚ

„Pochopila jsem, že mě 
má život skutečně rád, 
když mohu po 36 letech 
ještě stát na jevišti a pro-
žívat spolu s publikem 
úžasné okamžiky, které 
nám všem dává poslech 
hudby spolu s vizuálním 
prožitkem… 
Před dvěma lety jsem při 
jízdě autem poslouchala 
v rádiu téměř hodinové 
pásmo o Kurtu Weillovi 
a Bertoltu Brechtovi. Pak 
mi osud přivedl do cesty 
Jana Kučeru, dirigen-
ta, skladatele, pianistu, 
aranžéra, jazzmana. A ne-
uvěřitelné Cabany. Je to 

proklatě dobrá kombina-
ce. Po hudební stránce si 
nedokážu představit lep-
ší a po vizuální se mi tají 
dech nad obrovskou vl-
nou fantazie, o které jsem 
si ani netroufala snít. Dě-
kuji také Jiřímu Hájkovi 
a Epoque Orchestra, Mi-
roslavu Hloucalovi a je-
ho jazz bandu, ale i ta-
neční Jednotce Rychlého 
Nasazení. Tuto Kabaretní 
revue jsem připravovala 
dva roky. 
Přeji Vám, aby se u naší 
podívané Vaše srdce také 
otevřela a přijala něco no-
vého a krásného.“

ZVE ČTENÁŘE 
NOVOMĚSTSKÝCH NOVIN 
NA KABARETNÍ REVUE

17 skvělých představení V LUCERNĚ! 
Více zde: www.saglproduction.cz

wanted

MŮJ TATA KAREL HÖGER
      (pokračování ze str. 5)      (pokračování ze str. 5)

Pamatujete se na první 
setkání s Karlem Höge-
rem, když jste už celé ta-
jemství věděl?
„Přesně si nepamatuji, 
jak proběhl náš rozhovor, 
o tom, že to vím. Byl jsem 
velmi nervózní. Byl jsem 
u něho doma, tenkrát 
bydlel na Letné. Říkal 
něco v tom smyslu: ,Ano, 
Zdenó, tak to je… Ale jen 
v soukromí jsem pro tebe 
tata, na veřejnosti, jako 
pro všechny ostatní, jsem 
Karel Höger a ty pro mě 
Zdenó.´“

Jaký byl podle vás Karel 
Höger člověk?
„On byl velmi citlivý, 
jemný člověk. Měl rád 
děti. Byl pracovitý, čest-
ný. Tata mě nasměroval 
k práci v dabingu, kde 
jsem pracoval jako tech-
nik zvukové kamery, 
a později v televizi jako 
technik zvuku. Za to jsem 
mu velmi vděčný.“

Jak jste reagoval na jeho 
předčasný odchod?
„Brečel jsem a brečel. Le-
tos máme 40. výročí od 
jeho úmrtí, ale dodnes 
jsem se s tím jaksi úpl-
ně nevyrovnal. Když tata 
umřel, neviděl jsem sice 
lékařskou zprávu, ale je 
všeobecně známé, že zko-
laboval. Důvodem bylo, 
že se hrozně rozčílil.“

Co se tenkrát stalo?
„Tehdejší ředitel Národ-
ního divadla a komunista 
Přemysl Kočí dal dlou-
holeté kamarádce taty 

paní Vlastě Fabianové 
výpověď z Národního di-
vadla… Otřesená Vlasta 
osudného 2. května 1977 
se najednou ocitla v šatně 
Karla Högera a svěřil se 
mu, co se jí právě stalo. 
,Když tady nebudeš ty, 
nebudu tady ani já,´ a le-
těl do ředitelny za Kočím, 
tam se šíleně pohádali… 
Pak už přijela sanitka… 
Tata zkolaboval.“

Byl jste na jeho pohřbu?
„Nejdřív s ním proběhlo 
rozloučení v tehdejším 
Tylově, dnes Stavov-
ském, divadle. Ani pak 
nevím, jak jsem se dostal 
na pohřeb do strašnické-
ho krematoria. Bylo tam 
natřískáno. Bylo mi 46 
let. Byl jsem dospělý, ale 

velmi zraněný. Moje duše 
trpěla. Tenkrát mě na po-
hřbu oslovila paní Vlasta 
Fabianová a pozvala mě 
k nim domů, kde mi se 
svým manželem Bohu-
šem Záhorským odvyprá-
věli poslední dějství tato-
va života.“

Stalo se vám, že by vám 
někdo nevěřil, že jste sy-
nem Karla Högera?
„Já jsem to nikdy zbyteč-
ně neventiloval, ale u pří-
ležitosti výročí jeho úmrtí 
jsem se rozhodl o tom 
promluvit… A proč bych 
si, prosím vás, něco tako-
vého vymýšlel? Ano, je to 
pravda, jsem nemanžel-
ským synem Karla Höge-
ra a měl jsem ho a mám 
moc rád.“ 

Malý Zdeněk, 
jeho maminka 
a Karel Höger 
v Brně v parku

Maminka 
Karla Högera 
Marie ráda 
poslouchala 
rádio...

Karel Höger byl dvakrát ženatý. Jeho 
první ženou byla herečka Zdenka 
Procházková. Seznámili se po vál-
ce. Druhá žena byla Eva Vachko-
vá, vzali se roku 1962.

Ženy Karla Högera
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)Praktický nápad (1/2)

Střílel, ale zajíci si z něj dělali jako vždy 
dobrý den. Až dostal znamenitý nápad...

- Pokračování příště
Nimrod Pusinka kupoval broky, 

ale dostal jenom železné....
Magnet přitahuje železo. Natřel jej lepem 

a položil na místo, kam chodí zajíci...

Karel Höger se svou dlouholetou 
kamarádkou a kolegyní Vlastou 
Fabianovou

Kalendárium 
Nového Města

Albína 
Honzáková
AKTIVISTKA

Ivan 
Diviš

BÁSNÍK

DUBEN

● Albína Honzáková
*7. 4. 1877 Kopidlno
 †11. 7. 1973 Praha
Aktivistka ženského hnu-
tí. 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. 

● 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.

● Karolina Slunéčková 
*8. 4. 1934 Kladno 
†11. 6. 1983 Praha
Herečka. Hrála ve vino-
hradském divadle. Ze-
mřela na rakovinu plic. 

Václav 
Vydra
HEREC

Karolina 
Slunéčková

HEREČKA
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNulaKampaNulaKampaNulaKampaNulaKampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

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.

Na podnět Aleny Antono-
vičové, presidentky Spo-
lečnosti přátel Kolumbie, 
za pomocí cestovatelky 
Michaely Petersen, které 
pořádaly i několik semi-
nářů v předcházejících 
dnech, sešli se další zá-
jemci se šamanem. Mama 
Asdrubal Torres je z indi-
ánského kmene Arhuacos 
z pohoří Sierra Nevady se-
veru Kolumbie, vysokého

Učená Toulka s indiánským šamanem 
Asdrubalem - Kampou a Kolumbií...

5 700 m, a vzdáleného 
40 km od Karibiku, o roz-
loze cca středních Čech. 
Indiáni - celkem 4 kmeny 
- cca 100 000 obyvatel, 
zde žijí netknuti 1 500 let, 
toto pohoří nazývají Srd-
cem Světa.
Věří, že jejich odpověd-
ností je udržovat rovno-
váhu univerza a harmo-
nii planety Země. Cestou 
k získání této harmonie 

Naše akce
Nově Malé toulky pro zasloužilé Nápadníky 

(co mají nápady a sami vedou Toulky).

POŘÁDÁME

POZOR ZMĚNA!!! 
● Úterý 25. 4., 16.30 h
V sále Juditiny věže Klubu 
Za starou Prahu: Marie Te-
rezie jako dcera, manželka, 
matka, panovnice. (Letos 
oslavíme 300. výročí od na-
rození). Vstupné 60/50 Kč, 
členové KZSP 20 Kč. Spolu 
s KZSP a agenturou PORTA 
PRAGA.

● Úterý 25. 4., 18 h
Navazuje Koncrt LTW + 
Jitky Vrbové v kavárně ČAS.
Rezervace nutná na tel. 257 
225 400.

● Čtvrtek 11. 5., 16 h   
BĚHÁNÍ PETŘÍNEM
Sraz někde nad Hellichovou 
ulicí. 

● Stř 17. 5., 17.05 h
Toulka Malostranským 
náměstím za maršálem 
Radeckým. Sraz v podloubí 
před Besedou.

● 2.- 4. 6. 
Tradiční skautský tábor 
Miličín s Muzikanty 
z Kampy.

● Čtvrtek 22. 6. 
VI. PROSTŘENÝ STŮL pro 
Konzervatoř Jana Deyla.

● Další Toulka 
s Karlem Holubem bude 
koncem května.

DOPORUČUJEME
● Od 28. 3. - 25. 4. 
Mezinárodní výstava obrazů 
v Šatlavě. Francouzská 
malířka Anna Zviebel.

● Od 1. 4. - 21.4. 
Výstava kreseb a plakátů 
Oldřicha Řeřichy v Malo-
stranské besedě (1. patro)  
- 40 LET RAS!

● Neděle 30. 4. 
Malostranské čarodějnice. 
Alegorický průvod s vozí-
kem, fi nále v parku Kampa, 
tanec kolem ohně.

● Pondělí 19. 6. 
Literární výlet básníka 
Eugena Brikciuse, který 
bývá považován za 
největšího českého krále 
happeningů.

Šaman 
Asdrubal 
v kostele 
Na Prádle

Po překrásném Happeningu Kampa Střed 
Světa se vydařily i tzv. Dozvuky KSS. Sta-
la se jimi v úterý 4. 4. v podvečer Učená 
Toulka Kolumbií a Kampou, kterou pořádal 
spolek KampaNula.

je vracet Zemi to, co jsme 
si od ní vzali, tedy vlastně 
půjčili. Jsou to zejmé-
na právě „mamos“, kteří 
na sebe berou starost za 
udržování přírodního po-
řádku na Zemi cestou po-
svátných písní, meditace-
mi a obřadními oběťmi.
Mamo Asdrubal přijel 
se svým poselstvím do 
Čech a zavítal i do pro nás 
současného Středu Světa 
na Kampu do kostela sv. 
Jana Křtitele Na Prádle. 
(Za zapůjčení díky panu 
faráři J. Židlickému). 
Po dvou hodinách poví-
dání jsme prošli park na 
Kampě, ukázali místa, 
kde indiáni mexičtí slaví 
vždy podzimní rovnoden-
nost. 
Na menhiru označujícím 
místo pradávné kaple 
u brodu přes Vltavu pro-
vedl mamo obřad s listy 
koky. Pokračováno do 
Šatlavy, kde se promíta-
ly záběry z hor a vesnic 
Sierra Nevady. 
Domluveno je několik 
dalších setkání. Hned 
další den v Museu Kam-
pa, ve Dvoře umění a ve-
čeře s případnými „spon-
zory“ těchto indiánských 
aktivit, prospěšných celé 
zeměkouli.
Indiáni jsou velice chudí, 
prodávají svoji čokoládu 
a pletené tašky močily, 
aby si mohli přikoupit 
políčka. 
Tašky, které jsou velmi 
pěkné a praktické, jsou 
již ve světě u pomáhají-
cích lidí známkou - vý-
razem jejich podpory 
indiánským aktivitám. 
O místech možnosti za-
koupení těchto produktů 
bude veřejnost informo-
vána. 
Samozřejmě i o dalších 
akcích ev. výpravách do 
hor Sierry Nevady.

Účastníci 
toulky

Kostel 
Na Prádle
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PETR BURGR 
Vedoucí člen Spolku 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan. 
Bydlí na Malé Straně, 
na Staré Město chodí 
do práce.

Půlmaraton z jiného úhlu
rvní sobotu v dubnu 
Praha 1 zažila jeden 
z každoročních běhů. 

Na pořádání takových 
akcí jsou pohledy různé. 
Zalistujeme-li v propagan-
distické brožurce, kterou 
jsme dostali do schránek, 
dozvíme se povzbudivé 
sdělení, jak se zaplní ulice 
Prahy 1 běžci z celého svě-
ta, aby si nejen zasoutěžili, 
ale aby se také proběhli 
překrásným městem. Pro-
stě podle organizátorů ko-
jenci v pražských porod-
nicích pláčou především 
proto, že nevyfasovali 
startovní číslo. Ono je však 
dobré slyšet komentář 
i z jiného úhlu. 

„V sobotu budu emig-
rovat,“ prohlásil můj 
kamarád bydlící blízko 
startoviště a zároveň cíle 
závodu. „Zase poběží ten 
jejich půlmaraton, což je 
pro nás, co tam bydlíme, 
úplná katastrofa.  Večer 
musím přeparkovat auto, 
s kterým stejně v sobotu 
nevyjedu, protože všu-
de jsou uzávěry. Ráno 
v půl sedmé začnou najíž-
dět s technikou a zkoušet 
ozvučení. Celé dopoledne 
se nedá přejít na druhou 
stranu ulice. Jak nemáte 
na zádech číslo, jste v pod-
statě méněcenným. Po do-
běhu musí  běžci okamžitě 
na toaletu, ale počet mo-

Petr Burgr, jeho glosa

bilních toalet nestačí, tak-
že my máme každoročně 
pomočený barák.“ 
Co na to říct? Představite-
lé radnice na jedné straně 
hovoří o nutné propagaci 
Prahy ve světě a na stra-
ně druhé prý chtějí hájit 

zájmy místních obyvatel. 
Jak by asi dopadlo referen-
dum, ve kterém bychom
se zeptali místních, zda 
si přejí v historické Praze
podobné akce, jako je
SPORTISIMO ½MARA-
TON PRAHA?

opiopi yy

Novoměstské noviny 
BŘEZEN 2017

Moje milé noviny, 
také jsem byla v průvo-

du, který doprovázel zvon 
Václav od Hradu do Kos-
tela. Bylo to pěkné - a také 
jsem zvonila klíči. 
Při té příležitosti mě (při 
pochodu mezi dvěma bře-
hy) napadla tato báseň, 
o kterou bych se chtěla 
podělit: 

ZVON VÁCLAVŮ
Zvon byl pěkný
baňatý a já 
celá zjihlá,
když vzpomínka 
na mé táty
hlavou se mi mihla.
Ten první byl Václav
toho jména hoden

byl v pořadí první
toho jména hoden.
A ten druhý Václav, 
byl v pořadí druhý. 
Jmenoval se Václav, 
měl vlasy barvy tuhy.
A ten třetí Václav
toho jména hoden
věděl, že ten čtvrtý

bratrem svým 
byl zboden.
(Odkazu táty,
co v pořadí byl pátý).

Marie Šrámková

Posílejte básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.

Adresa: redakce@
novomestskenoviny.eu

P

Kostel 
Na Prádle
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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 životaVLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris je už dávno po smrti, 

ale smrtka se mu to bojí říct.

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

TAJENKU (heslo) zavolejte Monice na telefonní číslo 
777 556 578 nebo napište na adresu redakce@
staromestskenoviny.eu. Prvních pět luštitelů do-
stane dárek podle svého výběru. Překvapení!

Kontakt: offi  ce@houseservices.cz

Hledáme supervizora na práce 
spojené s údržbou nemovitostí 
(SŠ nebo VŠ stavebního směru) 
a také řemeslníky (elektrikář, 
zedník, malíř apod.) na HPP, VPP 

nebo IČO.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

K

Kulturní nást ěnka    
DUBEN - KVĚTEN

Odešel herec 
Jiří Ornest

Po těžké nemoci zemřel 
ve věku 70 let dne 9. 4. 
úžasný herec a režisér 
Jiří Ornest. Většinu své 
kariéry strávil nejprve 
v angažmá v Divadle E. F. 
Buriana, po roce 1991 byl 
členem souboru Divadla 
Na zábradlí. Kromě diva-
dla se věnoval také tele-
vizní i fi lmové práci. Čest 
jeho památce!

Čechomor hraje 
v Hybernii

Užijte si krásný koncert 
s názvem Čechomor - To 
nejlepší z tvorby. Akustic-
ký koncert legendy české 
hudební scény proběhne 
v Hybernii 26. 4. od 19 h. 
Nenechte si ujít.

Smolíkovi přiletěli 
do Studia Dva

Navštivte představení 
Smolíkovi ve Studiu Dva 

na Václavském nám. 
Nejbližší termíny jsou 
např. 30. 4. ve 14 a 18 h 
a 10. 5. v 19 h. V představe-
ní s písničkami na motivy 
kultovního maďarského 
animovaného seriálu hrají 
Bob Klepl, Jana Stry-
ková, Eva Holubová…

Pecková je
Mackie Messer

Velkolepá kabaretní revue 
Wanted k vidění od 11. do 
25. 4. v Lucerně. Dagmar 
Pecková jako Mackie 
Messer. Bratři Cabani 
se ujali scénografi e a režie. 
Bude to nářez.

Máj ve Viole 
v máji 

Herečka Barbora Hrzá-
nová opět vystupuje ve 
Viole. 2. 5. od 20 h může-
te vidět v jejím provedení 
Máchův Máj. V podání 
Báry se prý jedná o strhu-
jící ohňostroj slov.

Dagmar
Pecková, 
pěvkyně

Bob
Klepl, 
herec

Na zábradlí 
hraje v Komedii
V divadle Komedie jsou kvůli 
rekonstrukci budovy Divad-
la Na zábradlí k vidění právě 
představení tohoto souboru. 
Např. 21. 4. a 4. 5. v 19 hodin je 
možné shlédnout představení 
Korespondence V+W.

Jiří 
Ornest, 
herec

Koncert - St 26. 4. v 20.30 h - THE 
PLASTIC PEOPLE OF THE UNI-
VERSE - Rock Café, Národní 20 - Kon-
cert kapely. Brabenec, Janíček, Kvasnič-
ka, Judl, Babka. www.rockcafe.cz

Akce - So 29. 4. v 10 h - GALASOVA 
NAROZENINOVÁ CYKLOJÍZDA -  
Sraz Folimanka, pod Nusel. - 8. narozeniny! 
Trasa: Malostranská, Vltavská. Cíl: Vinárna 
U Lucerny. www.galasovycyklojizdy.cz

Divadlo - Ne 28. 4. a út 17. 5. ve 20 h 
- SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVA 
POŠTA - Divadlo Viola, Národní třída 7 - 
Výběr ze Sonetů Shakespeara v překladu 
M. Hilského přednese H. Maciuchová.

Akce - So 27. 5. od 10 do 21 h - POU-
PĚNÍ - STRÝT*TYJÁTR - Park Kam-
pa - Přehlídka divadelních, tanečních 
a hudebních dětských souborů. Pro děti 
s (pra)rodiči. Více na: www.poupeni.cz

Výstava - Do 18. 6. - LOVCI LEBEK - 
Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 1 
- Výstava exotického ostrova Nová Gui-
nea, který je spojován s děsivými prakti-
kami, jakými je lov hlav. www.nm.cz

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, Kři-
žovnické nám. 3 - K vidění řádové oděvy, 
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

Galasovy 
cyklojízdy

Park
Kampa
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● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní kavár-
na, 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. Res-
taurace Ferdinanda, Opletalova 24. Friends Coff ee 
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. 
Rotax, Revoluční 22. Antik Prague Art - Starožitnos-
ti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle.  
Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včel-
po, 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. Perníč-
kův sen, Haštalská 21. Vinotéka Bacco, Bělehradská 
28. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. Vopičko-
va kafírna (U sv. Omara), Tržistě 11. Hostinec U Ro-
tundy, Karolíny Světlé 17.

odběrních míst25

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

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

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem 
Novoměstských novin je podmíněno příspěvkem 

1000 Kč na provoz novin, nebo inzerátem.

Slavné ženy
Pěvkyně Národního divadla

Irma Reichová 

Irma (1859 - 1930) byla 
vynikající operní pěvkyně, 
sopranistka s hereckým 
nadáním. Talent v ní obje-
vil kněz Václav Svatopluk 
Štulc. Byl jejím hlasem 
tak uchvácen, že dopo-
ručil rodičům, aby Irmu 

přihlásili do Pivodovy pě-
vecké školy. V roce 1880 ji 
s otevřenou náručí přijal 
do souboru Prozatímního 
divadla ředitel Jan Nepo-
muk Maýr. Zpívala v Ná-
rodním divadle, ve Varša-
vě, v Budapešti a Římě.

Otilie 
Sklenářová, 

vzor

Václav 
Štulc, 

objevitel
Její soprán 
dojal i kněze

Jan Nepo-
muk Maýr, 

ředitel

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

•30 středisek v Praze - ve vaší 
  ZŠ, nebo v její blízkosti 
•profi  trenéři
•tradice od roku 1993

TENIS 

Nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLEVA 20 % 
nebo RAKETA HEAD ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz

Volejte: 775 654 443 
nebo mailujte: info@pvip.cz

Další informace na www.internet-praha1.cz

Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

info@pvip.cz

Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

Od 290 Kč až 100 Mbitů!
Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

MALOSTRANSKÉ ČARODĚJNICE
NA KAMPĚ

MALOSTRANSKÉ ČARODĚJNICEMALOSTRANSKÉ ČARODĚJNICE

• Odpolední program pro děti
• Přílet čarodějnic do parku ve 20 h

Zve Spolek občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan

www.sopmsh.estranky.cz

Neděle 30. dubna



Milan Voríšek, MBA

Sezóna čištění fasád právě začíná. 
Obraťte se na nás.

 jednatel House Services


