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

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 11 / roč. VI
15. listopad 2019

NOVOMESTSKE
NOVINY

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

Novoměstské 
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OLGA & MICHAELA
Pfeiff erovy ze Zdravého žití 
U tří růží, Soukenická 21,

 prodávají domácí bio 
mňamky, chutný cizrnový 

salát 100 g za 20 Kč a zelný 
závin za 35 Kč

NA STOP Ě

Kapitán Korda

prodejčíZNAL VÁCLAV HAVEL 
TAJEMSTVÍ MRTVÉHO   
                 STUDENTA    
                        ŠMÍDA?

PETR HEJMA: PODPORUJEME 
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

Petr Hejma, 1. místostarosta
„Je to místní poctivá živnost, 

která si zaslouží naši podporu.“

NEJEN 
NA STR. 5

ZÁMEČNICTVÍ 
PETRKLÍČE
Anenská 13

TAJEMSTVÍ MRTVÉHO   TAJEMSTVÍ MRTVÉHO   
                 STUDENTA                     STUDENTA    
                        ŠMÍDA?                        ŠMÍDA?

Národní třída, 17. listopadu 1989. 
Na zemí leží agent Žifčák alias student 
Šmíd. Až jeho údajná smrt vyvolala 
opravdovou revoluci... více str 4, 6 a 7

EXKLUZIVNÍ 
FOTO

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

HORNÍČEK 

100
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HITLER K NÁM 
NESMÍ, TO UŽ JE 
LEPŠÍ FANTOMAS30.

VÝROČÍVáclav Havel (53)
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Anketa Novoměstských novin

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

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Tyto noviny vycházejí 
na území Nového Města, 

tedy  ZDE

NOVÉ 
MĚSTO
25 918 obyvatel

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

Anna Marie 
Höppnerová (10) 

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„V divadle Sklep 
na jejich Besídce, 
to se směju celé 
představení!“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: Když jsem 
poslouchal 

debatu senátora 
a poslance 
v rádiu.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Pořád a všude: 
u řezníka, 

u plotny, v au-
tobuse... Prostě 

všude.“ 

inzerceinzerce

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Jednou větou...

...kterou jsem zaslechl

Počasí 

Slyšeno: V nějakém fi lmu

VINÁRNA
U RARÁŠKŮ
Mikulandská 7

Gurmánův
koutek

Farmářská 
tlačenka

85 Kč

Cena je za 100 g. Mají 
utopence za 85 Kč

Kdy jste se naposledy 
smáli nahlas?

„Nikdy na tebe 
nezapomenu, 
ale budu se 
o to snažit.

7 °C
LISTOPAD

Slunce v listopadu 
hodně sněhu v zimě

„Když můj přítel, 
napůl Francouz, 

místo: stromy 
opadávají, řekl: 
stromy plešatí!“

„Když jsem se 
po letech díval 

na komedii 
s Pierrem 

Richardem.“

„Nahlas 
se směju furt, 

až na rána, kdy 
se vypravuju 
do školy…“

Podezřelý černý kuf-
řík přesně na místě, 
kde se upálil Jan Pa-
lach, nahlásili policii 
vyděšení občané. 
Kufr ležel nedaleko fon-
tány pod Národmím mu-
zeem mezi svíčkami, kte-
ré Pražané zapalují jako 
vzpomínku na studenta, 
který se v roce 1969 upálil 
na protest proti okupaci 
Československa vojsky 
Varšavské smlouvy. 
Policie dne 5. 11. vyslala 
na místo speciální pyro-
technickou jednotku, vy-
bavenou robotem zvaným 
„pyropes“. Policistům 
přijely na pomoc dvě 
hasičské jednotky. 
Hojně navštěvované mís-
to u zrekonstruované his-
torické budovy muzea 
bylo vyklizeno, na půl 
hodiny byla zastavena 
doprava na magist-

Praha - Provozovatel ob-
chodu tvrdil, že účelem 
pronájmu je prodej před-
mětů představujících tra-
diční pražskou a českou 
kulturu či výrobků chrá-
něných dílen. Ehm.
Teď tento prodejce z Kar-
melitské ulice posloužil 
jako odstrašující příklad 
pro ostatní.
Radnice mu za prodej 
masky Adolfa Hitlera dala 
výpověď ke konci roku.

Na masku Hitlera upo-
zornil veřejnost německý 
velvyslanec Christoph 
Israng (48). Ten je v čele 
německé ambasády od 
roku 2017. Předtím byl 
na konzulátu v Istanbulu 
a Petrohradu. 

BOMBA NA MÍ STĚ, KDE SE UPÁLIL PALACH? 
U MUZEA ZASA HOVAL ROBOT - PYROTECHNIK

rále. Byly uzavřeny i vý-
stupy z metra ve stanici 
Muzeum. 
K černému kufru vyjel ro-
bot s pásy a chmatákem, 
ovládaný na dálku pyro-
technikem. 
„Kufr byl prázdný,“ 
uvedla pražská policie. 
Provoz v centru se pak 
pomalu vrátil do normál-
ního stavu.
Policie nyní zkoumá zá-
znamy z kamer, kdo kufr 
na památném místě zane-
chal. Podle jedné vyše-
třovací verze může jít 
o provokaci.
Média o této znepokojivé 
události informovala jen 
okrajově.

Víte, že...
Jan Palach se u fontány 
pod Muzeem upálil dne 

16. ledna 1969

Víte, že...
Nejlíp se prý prodávají 

masky Fantomase 
a Miloše Zemana.

HITLER K NÁM 
NESMÍ, TO UŽ JE 
LEPŠÍ FANTOMAS

Jejda!
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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

inzerce

Dívka ze str. 3

ště
Julie Šupinatá při své 

slavné místní produkci: 
hře na temnou strunu

TEMNÁ JULČA

BOUŘLIVÝ 
ROK 1919

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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

257 531 839

Redakce děkuje 
Městské části Praha 1 

za grantovou podporu těchto novin

ALENA 
ŠRÁMKOVÁ: 

ARCHITEKTURA 
do 12. 1. 2020

Alena Šrámková je jed-
na z nejvýznamnějších 
osobností současné čes-
ké architektury. Pro vý-
stavu, jež připomíná její 
životní jubileum, vybrala 
17 prací, které považuje 
za nejdůležitější. Stavby, 
projekty, soutěžní návr-
hy, studie, představují 
ne přehledné a ucelené 
soubory plánů, ale pře-
devším kresby, skici. Sa-
mostatně jsou předsta-
veny fotografi e reálných 

staveb. Exponáty jsou 
z majetku ateliéru Ehl-
-Koumar architekti (dří-
ve Šrámková architekti) 
a ze Sbírky architektury 
Národní galerie v Praze.

MNOHOZNAČNOST 
STRUKTUR / 

DYNAMIKA SIL
do 2. 2. 2020

Výstava představí hlavní 
představitele geometrie 
u nás (Jiří Hilmar, Franti-
šek Kyncl, Radoslav Kra-
-tina, Tomáš Rajlich...). 
Díla z období 60. a 70. 
let. Kurátorka Ilona Ví-
chová.

BEN WILLIKENS. 
PROSTORY 

MODERNISMU
do 9. 2. 

Ben působí na výtvarné 
scéně od 60. let. Jeho 
obrazy vyžadují zvýše-
nou pozornost.

DALŠÍ PROGRAM 
17. 11., 15 h 
Židle v sametu. Pře-
krývání ikonické sochy 
M. Jetelové před Muse-
em Kampa do sametu. 
28. 11., 18.30 h
Kurátorská komento-
vaná prohlídka výstavy 
A. Šrámkové. 

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

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň 
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou 
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfreun-
da. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka 
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé 
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava 
soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FRANTIŠEK KUPKA

František Kupka, 
Studie opice

BOMBA NA MÍ STĚ, KDE SE UPÁLIL PALACH? 
U MUZEA ZASA HOVAL ROBOT - PYROTECHNIK

Přesné 
místo, 
kde se 
upálil 

Jan 
Palach

Kufr  
mezi  

svíčkami
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Redakce byla pozvána na výlov 
malého rybníka (strouhy) do měs-
tečka Rožďalovice. Nejmladší 
členka redakce Anna (10) v přileh-
lé oboře fotila jelena. Pak z kádě 
vykoukl obří kapr, což neměl dělat.

FOCENÍ JELENA 
A VÝLOV VELMI 

MALÉHO RYBNÍKA 
S VELKÝM KAPREM 
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD 
STUDENTA ŠMÍDA:

 JAK TO BYLO DOOPRAVDY
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ADOLF 
HITLER 

Jeho gumové 
masky konečně 

mizí z centra 
Prahy. Zůstává 

Fantomas, 
Havel, čert, 

Zeman a zombie.

JOHN 
LENNON 

Na druhé stra-
ně řeky slaví 

fanoušci Johna 
Lennona. Zeď, 
nesoucí jeho 

jméno, je opět 
odkryta. 

&Vítěz Poražený

Agent Luděk Žifčák alias Martin Šmíd.
Po ráně obuškem leží na Národní třídě.

Jiří Payne, disi-
dent, se také podivil 
a usoudil, že by se to 
mohlo hodit a běžel 
s tím za Uhlem.

Petr Uhl, disident, 
zprávu o mrtvém stu-
dentovi obratem re-
portoval rádiu Svo-
bodná Evropa.

Redaktorka rádia Svo-
bodná Evropa Lída 
Rakušanová tuto 
fámu pustila do celé-
ho světa.

Celý svět se velmi 
podivil. Mnozí po-
sluchači dodnes žijí 
v přesvědčení, že je 
student Šmíd mrtev.

Drahomíra Dražská 
usoudila, že je mrtvý. 
Řekla to náhodné ko-
lemjdoucí disidentce 
Mirce Litomiské.

Ta to řekla disidento-
vi a farářovi jménem 
Petr Payne. Ten se 
podivil a hned běžel 
za bratrem Jiřím.

Národní - Prostě se to nějak 
vymklo. Agent tajné služby Lu-
děk Žifčák se nechal onoho 
slavného dne 17. listopadu 1989 
ztlouci pendrekem. 
Polehával, údajně předstíral 
mdlobu a nechal se odvést do 
nemocnice Na Františku. 
Obratem pak odešel domů po 
svých. Proč to divadýlko, není 
dodnes jasné.  Ležet na zemi 
ho viděla slečna Drahomíra 

Dražská (23), toho času na 
drogách. Usoudila, že ten mla-
dík, co ležel na zemi, musel být 
určitě mrtvý a vytáhla z rukávu 
i jeho jméno: Martin Šmíd.
V boční ulici to řekla disident-
ce, která šla náhodou okolo. Ta 
to poslala dál: svému známému 
z křesťanských kruhů, farářovi 
Petrovi Paynemu. Ten s tím 
šal za bratem Jiřím, který to 
poslal novinářovi a disidento-

vi Petrovi Uhlovi.  Ten tuto 
halucinaci feťačky Drahomíry 
nechal přes svou kamarádku 
Lídu Rakušanovou odvysílat 
v rádiu Svobodná Evropa.
Nebýt fámy o mrtvém studen-
tovi Šmídovi, změna poměrů by 
se zřejmě odehrála jinak - byť 
možná se stejným výsledkem. 
Agent Žifčák si odseděl něko-
lik měsíců. Dnes řídí hotel na 
Bruntálsku.

NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ 17. LISTOPADU 89

VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO 
NOVIN VYROBÍME ZDARMA 

Pro více podrobností volejte 
Monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail: 
redakce@novomestskenoviny.euredakce@novomestskenoviny.euredakce@novomestskenoviny.eu

Pro více podrobností
Monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 za grantovou 

podporu kulturních rubrik

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y
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PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
1. místostarosta MČ Prahy 1: 
„Zámečník pan Vaněček je už dlouhá léta dobrou 
duší naší čtvrti i celé městské části a jeho šikovné 
ruce už pomohly mnohým z nás. Takový dobrý 
řemeslník si zaslouží naši plnou podporu!“

Zámečničina, nebo ales-
poň šikovnost, se u nich 
v rodině dědí: dědeček 
byl všeuměl, opravoval 
auta a po 1. světové vál-
ce patřil mezi pět taxi-
kářů na Staroměstském 
náměstí. 
„Tatínek byl také ma-
nuálně velmi šikovný. 
Vyučil se soustružní-
kem, ale dělal i zámeč-
ničinu a další řemesla,“ 
popisuje Petr Vaně-
ček, majitel zámečnic-
tví Petrklíče, který rov-
něž zdědil šikovné ruce 
a navíc ochotu, a tak 
lidem pomáhá i s věc-
mi, které mají ke klíčům 
a zámkům daleko. 

V Anenské působí od 
počátku 90. let. Předtím 
od svých 25 let praco-
val v OPBH. Ve svém 
zámečnictví nabízí me-
chanické zabezpečování 
objektů, výrobu mříží, 
montáž bezpečnostních 
vložek, výrobu systému 
generálního klíče a zá-
mečnickou pohotovost 
(8 až 20 hod.). Souse-
dům ale občas také vy-
rábí držáky na truhlíky 

do oken anebo montuje 
ochranu proti holubům.
Práci Petra Vaněčka 
najdete kromě desítek 
bytů a provozoven třeba 
i v Chicagu – v domě ro-
diny Kolowratů, u sou-
seda Michaela Kocába 
nebo na Karlově univer-
zitě.
Obrátit se na něj můžete 
i vy: Po - pá, od 8 do 20 h.
Tel. č.: 603 414 610.
petrklice@seznam.cz 

Pan Vaněček 
ve svém 
obchůdku

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

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Zámečničina, nebo ales-

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

V Anenské působí od do oken anebo montuje 
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ZÁMEČNICTVÍ PETRKLÍČE

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, místostarosta

Vánoční strom pro le-
tošní advent přijede 
na Staroměstské ná-
městí od Semil v Čes-
kém ráji. 
Urostlý smrk vyrostl na 
soukromém pozemku. 
Majitelka ho darovala 
Praze, protože se obává, 
že kdyby přišla vichřice, 
mohl by strom spadnout 
na okolní stavení. Smrk 
měří 24  metrů. Pokácen 
bude v neděli 24. listo-
padu, poprvé se rozsvítí 
v sobotu 30. listopadu. 
Strom byl vybrán z re-
kordních 42 tipů.

V Anenské 
je od 90. let

VÁNOČNÍ STROM BUDE  
Z ČESKÉHO RÁJE

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Víte, že...
Spadlý vánoční strom 

v roce 2003 (6. 12.) 
zranil čtyři lidi. 

MAJITELKA SE BOJÍ, ŽE JÍ SPADNE NA HLAVU

Anenská 13, Staré Město

Nové zprávy
Nového Města

Pařížská - Hotel Inter-
Continental koupili no-
ví majitelé (mimo jiné 
majitel firmy Avast Pa-
vel Baudiš) a chystají se 
velké věci. Hotel se tak 
trochu rozroste do oko-
lí. Záměr vyvolal znač-
ný odpor odborníků 
a veřejnosti.

Hotel Inter- 
Continental: 

Dostavby 
za miliardu

Strom před 
pokácením

Vánoční trhy 
na Staroměstském 
máměstí

U Bulhara se 
pobodali Rumuni
U Bulhara - Dva divocí 
Rumuni se nejprve jen 
hádali, pak přišel třetí 
a jednoho z nich hodně 
pobodal nožem. Zraně-
ní jsou vážná. Ke rvačce 
došlo 2. 11. dopoledne.
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ramatická situace na 
Národní třídě 17. listo-
padu 1989 krátce před 
osmou hodinou večer. 
Na jedné straně kordón 

policistů v helmách a s obuš-
ky, od Národního divadla se 
k nim blíží dav demonstran-
tů. Vtom se z vinárny U Ra-
rášků vybatolí muž s knírem 
v bílém kabátě. Pan Kohák.
Zahne na Národní, rozhlédne 
se a vidí: Vpravo kordón na-
supených policajtů, vlevo roz-
vášněný dav s vlajkami. Pan 
Jaroslav Kohák (tehdy  51 let) 
vstoupí mezi ně. Ocitne se tak 
v čele průvodu.
„Ulice osvícená. Tady stáli 
policajti a tady čelo průvo-
du. Já mezi nimi,“ vzpomíná 
pan Kohák na situaci, která ho 
proslavila po celém světě.
„Čeho bych se bál? Ono ani 
nebylo úniku, jedna hrad-
ba, druhá hradba. Když už 
tam jste. Já se nebojím. To 

byla taková krásná dra-
matická situace, oni stáli, 
my jsme stáli. To trvalo 
půl hodiny. Tak pět metrů 
od sebe.“
Pan Kohák vzal vývoj situace do 
svých rukou. Nejprve šel za po-
licisty a přemlouval je: „Vy jste 
Češi, my jsme Češi. Pusťte 

nás domů, chlapci.“ Policis-
té ho odstrčili, ale on se nedal: 
„Byli to ještě kluci, taková 
koťátka...“
Pak začal pan Kohák organi-
zovat demonstraci. Velel davu, 
aby zpíval hymnu, mával pra-
pory, aby si všichni sedli a pak 
zase vstali.

D

Návod jak přispět: www.kontobariery.cz
Automobil 
pro Anežku

PODPORUJEME CHARITU

Pan Kohák

„Mezi námi, nejdřív to 
žádný masakr nebyl. 
A později, kdy tam vběh-
li ti slavní parašutisti, 
barety, to bylo maso. Od 
nich jsem dostal naklá-
dačku,“ říká pan Kohák.
Celá ta situace byla jako je-
den velký příběh. Pan Kohák 
celou dobu stál, nebo seděl 
v první řadě - náhodou hned 
vedle agenta Ludvíka Žifčáka. 
Ten pak na konci demonstra-
ce předstíral, že po ráně obuš-
kem omdlel. To byl zdroj fá-
my, že na Národní zabili stu-
denta a revoluce tak „nabrala 
grády“.
„Ty letošní oslavy 30 let 
od revoluce to je jako 
kdybyste oslavovali ko-
nec války. Jde to do ztra-
cena. Novináři si z toho 
dělají výročí. Revoluci si 
přivlastnili studenti, kte-
rý ten režim skoro neza-
žili,“ říká pan Kohák.

NEBÝT VÁS, PANE KOHÁK, TAK TU POŘÁD 
VLÁDNOU BOLŠEVICI. DĚKUJEME!

inzerce

CO URČITĚ VÍTE 
O JAROSLAVU KOHÁKOVI

● Hrál ve fi lmu Bony 
a klid (1987) roli řezníka 
Veselého.
● Živí se jako fi lmový 
producent.
 ● Ve fi lmu Past na kach-
nu sehrál mistrnou partii 
v roli karbaníka Tóny 
Větvičky.
● Je hrdým členem slav-
ného spolku Zlatá Praha.

● Pravidelně se účastní 
různých spolkových akcí 
na Malé Straně i jinde 
v centru Prahy.
● Kamarádil se s Bohu-
milem Hrabalem.
● Má trojnásobný zákaz 
vstupu do budovy České 
televize.
● Původní profesí je sta-
vař, je vyučený tesař.

KDE BYL VÁCLAV HAVEL, KDYŽ 
TO BOUCHLO? A KDE JEHO BRATR?
Dne 17. listopadu 1989 byl budoucí 
prezident Václav Havel, tehdy disi-
dent, na své chalupě na Hrádečku 
u Jánských lázní. 
„Raději jsem, ehm,  zůstal zde, abych na sebe 
nestrhával pozornost. Chtěl jsem nechat stu-
denty, ať se vyjádří,“ řekl tehdy 53letý Václav 
Havel. Jeho bratr Ivan Havel v Praze na de-
monstraci byl, ale došel jen na Vyšehrad. Pak 
vše sledoval z domova.

17. listopadu 
1989 muž 

v bílém kabatě: 
Pan Kohák
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Pokra-
čování 
příštéVý bruslíte, Růženko, jedna báseň. Nevadí, já vám to pofoukám!

Kalendárium 
Nového Města

Jan 
Opletal
STUDENT

Jan 
Otto

NAKLADATEL

LISTOPAD

● Jan Otto 
*8. 11. 1841 Přibyslav 
†29. 5. 1916 Praha
Vydadatel Ottova slovní-
ku naučného. 
 
● Vladimír Řepa 
*8. 11. 1900 Praha 
†19. 8. 1957 Praha
Herec, recesista.

● Bedřich Wiedermann 
*10. 11. 1883 Ivanovice
†5. 11. 1951 Praha
Varhanní virtuos. Pravi-
delně pořádal nedělní 
matiné v Obecním domě. 

● Jan Opletal 
*1. 1. 1915 Lhota 
†11. 11. 1939 Praha
Student. Zastřelen při 
protinacistické demon-
straci v Žitné ulici. 

● Rudolf Friml 
*7. 12. 1879 Praha 
†12. 11. 1972 Los Angeles
Pianista. Doprovázel hous-
listu Jana Kubelíka. 

● Václav Rabas 
*13. 11. 1885 Krušovice
†26. 10. 1954 Praha
Malíř. Spoluzakladatel 
Sdružení českých umělců 
a grafi ků Hollar.

Vladimír 
Řepa

RECESISTA

Václav 
Rabas
MALÍŘ

PODPORUJEME CHARITU

NEBÝT VÁS, PANE KOHÁK, TAK TU POŘÁD 
VLÁDNOU BOLŠEVICI. DĚKUJEME! JARDŮV 

SEDMNÁCTEJ

Jaroslav 
Kohák 

v roce 89

Synem revolucionáře je mladý 
režisér a porotce Jakub Kohák (45) 

Syn pana Jardy je 
režisér Jakub Kohák

Pan Jaroslav v „první lajně. 
Zde radí fotografovi, který si 

na snímcích udělal kariéru. 

Pan Jaroslav vedle 
„studenta Šmída“ 

(viz strana 4). 
Tato fotka je jeden 

velký příběh.

Pan Jaroslav v čele 
zástupů přemlouvá 

ozbrojence: 
„Pusťte nás, vždyť 

jste taky Češi!“ 
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KampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

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

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

BARÁČNÍCI: VESELICE NA RYCHTĚ
Hrálo Folklor trio 
a později i skupina Ky-
čera, doprovod folklor-
ního tanečního souboru 
Mateník. Hudba a písně 
z jižních Čech, Chodska, 
Moravy, Slovenska hosty 
nadchly.
Účastníky a hosty přiví-
tali společně rychtář OB 
Malá Strana Pavel Horák 
a zástupce rychtáře OB 
Hradčany Petr Hejma, 
kteří představili dvě vlas-
tenecké obce baráčnické 
působící na levém břehu 
Vltavy v Praze 1.
Tančilo se víc a víc. Mno-
zí v párech i ženy ve 
skupinkách, prostě kdo 

mohl. Později byl i parket 
malý pro kreace krojo-
vaných i nekrojovaných 
tanečnic. Mnohé potě-
šilo úvodní občerstvení 
zdarma, nápoje se slevou 
i soutěž o ceny!  
Kdo byl, měl mož-
nost prohlédnout si 
Rychtu po rozsáhlé 
rekonstrukci novým 
nájemcem. Typická, 
krásná, desítky let udr-
žovaná výzdoba však 
zmizela na úkor moder-
nějších zásahů do inte-
riéru (např. nástěnných 
maleb). 
Znalci toto nehodnotí po-
zitivně. Mnozí se divili, 

Naše akce 
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

Naše akce 

POŘÁDÁME

● UČENÉ TOULKY
Chrám sv. Víta, bazilika sv. Jiří a po-
hřebiště Přemyslovců (Rich. Händl) 
+ Praha hravě (Petra Dvořáčková).

DOPORUČUJEME 

● Sobota 16. 11., 19. 30 h 
MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL 
SOPMSH 30 let. Tradičně v hlavním 
sále Malostranské besedy.

● Pondělí 18. 11.
+ alternativně 25. 11. od 19 h
TAROT KLUB 015  
Deli Maltéze na Maltézském náměstí.

● Středa 20. 11., 18 h 
JIŘÍ ŠORM VERNISÁŽ 
VÝSTAVY OBRAZŮ, Šatlava. 
Od 19 h  FOLKLOR TRIO 
v Domečku na Kampě

● Sobota 23. 11. 
MINIPLES V KAVÁRNĚ ČAS

● Sobota 30. 11.
KONGRES PROTIALKOHOLNÍ 
SPOL. DRA ŘIMSY
U Růživého sadu, Dr. J. Hůlek

● Neděle 24. 11., 10.30 h 
NÁRODNÍ DIVADLO A OSTROVY 
info na www.prahahrave.cz

● Pondělí 16. 12., 19 h 
TAROT KLUB 015. Adventní setkání

zve 3x týdně na KURZY CVIČENÍ K POSÍLENÍ CELKOVÉHO ZDRAVÍ 
● pondělí 18.30 - 20.30 h: Dynamické cvičení (ZŠ Karmelitská 13) 

● středa 18 - 20 h: Zdravé jógové protažení  (Gymnázium Josefská 5) 
● pátek 18 - 20 h: Dynamická meditace (Tai-či) (ZŠ Karmelitská 13). 

Cena lekce (2 h): 160 Kč, info Petra Krulichová: 604 765 273 
relaxartecentrum@gmail.com

chtějí protestovat a vrátit 
původní vybavení a tím 
i zcela vytěsněného génia 
loci. A to jak baráčníci, 
tak hosté. Restaurace 
dopadla dost dobře. Vy-
lepšovat se bude předsálí 
umístěním starodávných 
baráčnických symbolů, 
které v sále velmi chybí. 
Postupně přes 200 lidí se 
přišlo podívat a tím pod-
pořit hradčanské i ma-
lostranské baráčníky.
Ti druzí byli vloni znovu 
oživeni v činnosti. A to 
rychtářem spolu s lidmi 
SK TURAS (40 let na 
MS) a členy starodávné 
stolní společnosti Zlatá 

Praha (50 let na MS).
Mnozí hosté již v prů-
běhu večera pozitivně 
reagovali na pozvání do 
řad členstva - sousedů 
a tetiček - zdejších obcí 
baráčnických. Přihlášky 
jsou k dispozici. Lidem se 
líbí tradice i možnosti ra-
dostného vlasteneckého 
působení v dnešní kom-
plikované době. Rádi 
pomohou a opět přijdou 
pobejt.
1) Obec baráčníků 
Hradčany byla zalo-
žena roku 1882 a je 
nejstarší obcí v Praze. 
Vlastenecký spolek spo-
jující lidi všeho věku se 
smyslem pro družnost, 
přátelství, charitu a ucho-
vání starých zvyků i pís-
ní. V případě zájmu je 

kontaktním místem kaž-
dé druhé úterý v měsíci 
Klub Šatlava v Saské ulič-
ce č. 2. a to vždy v 17 - 19 h,
nebo volejte na tel. 728 
561 080 p. Ribiero (h.ri-
biero@seznam.cz)
2) Obec baráčníků 
Malá Strana, která 
byla založena 1893 
na stejných zásadách 
a regulích, schází se 
v Klubu Šatlava kaž-
dou druhou středu v mě-
síci 18 - 19 h.

Kontakt: 605 216 143 
Jiří Kučera (malostran-
stibaracnici@seznam.cz)
Těšíme se na vaši ná-
vštěvu, na nové členy 
našich obcí.
Konšelstva OB Hradča-
ny a OB Malá Strana

VESELICE NA RYCHTĚ přilákala baráčníky, členy dalších 
spolků z Prahy 1 i občany z okolí. Sešli se kvečeru 10. října 
na Všebaráčnické rychtě na Malé Straně (Tržiště 23). 

OZDRAVNÉ CENTRUM RELAX ARTE SANATORIUM 
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@novomestskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny
Poděkování Poděkování 

Komentáře, básně, glosy, postřehyKomentáře, básně, glosy, postřehy

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 za grantovou 

podporu kulturních rubrik

INZERCE

Vážená redakce,
chtěla bych vám z celého 
srdce poděkovat za úžas-
ný článek o začátcích mi-
stra Karla Gotta! Váš styl 
je laskavý a svěží. Těším 
se každý měsíc na tyto 
noviny ve schránce. Díky! 
Vaše věrná čtenářka

Jana Kulhánková

PETR BURGR 
Radní Prahy 1 pro kulturu, 
sport, občanskou společ-
nost, spolky a Středisko 
sociálních služeb. Je čle-
nem spolku KampaNula 
a SOPMSH. Pro tyto novi-
ny píše glosy pravidelně, 
napsal jich už skoro 300.

GLOSA DNE

30 LET JE DOST DLOUHO, ABYCHOM 
SI UVĚDOMILI, ŽE MOHLO BÝT HŮŘ

Třicet let je doba dlou-
há, ale na druhou 
stranu to zase uteče 
jako voda. Tuto dvoj-
kolejnost si připomí-
náme právě v těchto 
dnech, kdy jsme tehdy 
celkem elegantně oto-
čili kormidlem svých 
dějin.
Jak by asi dnes vypadal ži-
vot v Praze 1 za trvání re-
álného socialismu, jak si 
ofi ciálně nazývali tehdejší 
mocipáni svůj režim? Po-
kračoval by klientelismus, 
kdy mezi námi žili ti, kteří 
disponovali něčím nedo-
statkovým a tím měli co 
nabídnout zase těm, co 
měli přístup k něčemu ji-
nému. Kolik by asi přibylo 
v Praze 1 Tuzexů? 
Místo narážení do na chod-
nících zaparkovaných ko-

loběžek, bychom se mu-
seli vyhýbat dřevěným le-
šením, co bránily, aby nám 
neopravované fasády ne-
padaly na hlavu.
Samozřejmě nemůžeme 
zapomenout na kultůru, 
jsme přeci kultůrní národ. 
Je čtvrtek - tak hurá do 
fronty před knihkupectví. 
Na mnohé se nedostane, 
pan vedoucí musí pár vý-
tisků dodat do řeznictví, 
prodejny zeleniny a na 

autoservis také nesmí za-
pomenout. Ti, co stojí ven-
ku ve frontě, nemají nic 
nedostatkového, tudíž ne-
mají co nabídnout a to, že 
na nákup knih mají pení-
ze, jim nebude nic platné. 
Omlouvám se mladým 
čtenářům, že můj text je 
pro ně nesrozumitelný, 
ale zároveň jim děkuji za 
chvilku, kdy přerušili své 
internetové nakupování 
čehokoliv.prodejny zeleniny a na 

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Cesta do pekla je dláž-
děna dobrými úmys-
ly… Nemyslím si, že 
by současné dopravní 
změny a omezení byly 
realizovány s úmyslem za-
blokovat dopravu, způso-
bit automobilistům psy-
chickou újmu a reziden-
tům znemožnit zaparko-
vat. Zatím to tak ale vypa-
dá. A to navzdory různým 
statistikám. 
Realitu zažívám na vlast-
ní kůži. Jezdím autem, 
a to téměř denně. Ráda 
bych si frustrující hodiny 
za volantem odpustila, ale 
jak bych například jezdila 
s malým dítětem a dvěma 
pejsky na kole přes Jižní 
spojku?
Z počátku jsem si mysle-
la, že se např. TSK snaží 
politicky znemožnit sou-
časné vedení magistrátu 

a Prahy 1. Jak jinak si vy-
světlit tolik rozkopaných 
míst a omezení? 
Pak jsem ale zjistila, že 
to je „dobrý úmysl“ rad-
nice a že cílem má být 
zklidnění dopravy. Zatím 
to tak nevypadá. Zákazo-
vé značky, že vjezd platí 
pouze pro rezidenty jako 
na Újezdu, se nerespek-
tují (neb nevymáhají), 
některé změny v dopravě 
jako v Husově ulici nebo 
Lázeňské apod. dopadly 
i na samotné rezidenty 
a celkově rozkopaná Pra-

ha znamená kolony aut 
nejen v centru. 
Souhlasím s tím, aby se 
doprava v centru omezi-
la, ale měla vést debata 
(i s občany) a měly se lépe 
zvážit všechny důsled-
ky. Aby se něco změnilo, 
je třeba dostavět vnitřní 
pražský okruh a zavést 
mýto pro centrum. 
Nedávno sice magistrát 
alespoň na papíru posu-
nul přípravu pražských 
tunelů navazujících na 
Blanku, ale zahájení se 
dočkáme ne za měsíce, 
ale roky. A o mýtu se za-
tím jen mluví. Do té doby 
se bude doprava chovat 
jako voda. Když se postaví 
hráz, najde si cestu jinu-
dy… A co vy, tipnete si, 
jak to dopadne? 

Tak kudy?

Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

I V DOPRAVĚ PLATÍ: CESTA 
DO PEKLA JE DLÁŽDĚNA...
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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 života

K

Kulturní nást ěnka    
NAŠE SMĚLÉ TIPY

arta Jandová vydává 
své první sólové al-
bum Barvy. Ačkoliv 

má rodinné hudební zá-
zemí a patří u nás mezi 
oblíbené zpěvačky, je 
překvapivé, že na její de-
butové album si domácí 
fanoušci museli počkat 
tak dlouho. 
A zatímco s německou 
skupinou Die Happy vy-
dala v evropském mě-
řítku vícero úspěšných 

nahrávek, sólovka u nás 
přišla až minulý rok. 
Marta je spoluautorkou 
písní a s jedinou výjim-
kou i výhradní textařkou 
repertoáru. Výjimkou je 
bonusová písnička Školíš 
mě od Marka Ztracené-
ho. Videoklip k této písni 
na  YouTube se vyšplhal 
na 1,5 milionu zhlédnutí. 
Letos před vánoci před-
staví Marta svůj debut 
v Malostranské besedě.

13. prosince (pátek), 20 h

MARTA JANDOVÁ: 
BARVY

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

PROSINEC
Program (výběr)

3. 12., 20.30 h 
Krausberry - rock
6. 12., 20.30 h 
BLACKOUT (V. Lavička, 
Iby Pop) - pop - latino
7. 12., 20 h 
Barování se Sandrou 
Novákovou a Filipem 
Rajmontem
11. 12., 20.30 h 
Olin Nejezchleba 
a KyBaBu
14. 12., 20 h 
Vladimír Merta
15. 12., 19 h 
Originální pražský 
synkopický orchestr
16. 12., 20.30 h 
Pocta Zuzaně Nava-
rové. Písně Zuzany 
Navarové
23. 12., 17 a 20.30 h
Jablkoň 
30. 12., 20.30 h
Pražský ukulele band
31. 12., 20.30 h
Silvestrovský koncert 
Ivan Hlas Trio
GALERIE
Do 24. 11. Jiří Píša.
Pražský fotograf

Náš 
TIP

M

Burian zazpívá 
v Činoherní 

kavárně
Krásný Koncert o naději 
Jana Buriana, písnič-
káře, muzikanta, sklada-
tele, básníka, publicisty, 
proběhne 17. 11. od 19 h 
v Činoherní kavárně, Ve 
Smečkách 26. Jako host 
přijde Šimon Pánek, za-
vzpomíná na sametovou 
revoluci. Nenechte si ujít. 

ZŠ Vratislavova 
zpívá pro Lociku

12. 12. si nenechte ujít pa-
rádní koncert Pěveckého 
sboru ze ZŠ Vratislavo-
va v Divadle Na Fidlo-
vačce. Zpěváci pod vede-
ním Evy Kleinové zazpívají 
s hosty: Ilonou Csákovou, 
Pokáčem, Zdeňkem Ma-
ryškou, Anetou Krejčíko-
vou… Výtěžek půjde pro 
Centrum Locika, které po-
máhá týraným dětem. 

Paměť národa 
hraje divadlo

Organizace Paměť národa, 
která zaznamenává vzpo-
mínky pamětníků, má di-
vadelní kroužky pro děti 
od 10 do 18 let. Děti budou 
divadelními prostředky 
vyprávět příběhy a udá-
losti 20. století skrze au-
tentická svědectví z Paměti 
národa. Dotazy posílejte 
sem: zuzana.burdova@
postbellum.cz.

Utíkejte 
na Voskovce 

a Wericha 
Na zábradlí 

Divadlo Na zábradlí hraje 
jednu pecku za  druhou. 
Utíkejte se podívat na-
příklad 19. 11. od 19 h na 
představení Korespon-
dence W + V. Role We-
richa se skvěle zhostil Jiří 
Vyorálek. Voskovce hraje 
Václav Vašák.

Ilona 
Csáková 
zpěvačka

Jan 
Burian 

písničkář

Pokáč
Rýmující 
vtipálek

Divadélko Romaneto z Prahy 1 
pokřtí nové cédéčko Pohádkový 
rokenrol dne 23. 11. v 10 h v Di-
vadle Semafor po představení 
Námořnická pohádka z Kampy. 
Zve Jarka Legranda Fešanda 
a Kapitán Korda.

Divadélko Romaneto 
křtí nové CD
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Koncert - St 27. 11. v 19.30 h 
LETENSKÝ DIXIELAND - kavárna Čas, U lužického 
semináře 15, Malá Strana - Můžete se těšit na pravý hot 
jazz, swing a dixieland plný improvizace v chicagském 
stylu. Zazní ty největší hity vašich babiček a dědečků. 
Vstupné je dobrovolné, ceny v kavárně mírné. Rezer-
vace míst na telefonu 257 225 400. Těšíme se na Vás!

TAROT KLUB 015
Pořádá V Deli Maltéze na Maltéz-
ském náměstí pravidelná setkání 
TŘETÍ (a alternativní též ČTVRTÉ) 
PONDĚLKY V MĚSÍCI. Zajímavá 
a užitečná práce s tarotovými kar-
tami. Adventní setkání 16. 12. 
s věštbou (osobních) osudových 
nocí na rok 2020.

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

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

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

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [Božena Němcová: Babička (II/1)

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

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

Babička měla v domnění 
kunu škůdnici, ale pře-
svědčila se podle stopy, 
že to udělali psi. Psi, ti 
věrní hlídači! Babička 
ani svým očím nevěřila. 
A ještě přišli a lichotili se, 

jakoby nic, a to babičku 
nejvíc rozhněvalo! „Pryč 
ode mne, vy zloto! Co 
vám udělaly ty kačátka? 
Máte snad hlad? Nemáte; 
z pouhé svévolnosti jste 
to udělali! Pryč ode mne, 
ani vás vidět nechci!“ Psi 
schlípli ohony, loudali se 
do bud...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Psi se loudají do bud

Pokračování příště

inzerce

Koutek pro chytré hlavyKoutek pro chytré hlavyKoutek pro chytré hlavy

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Busta T. R. Fielda Šumav-
ského je v Ostrovní ulici 16. Jde o ne-
právem pozapomenutého umělce.
 První správně: Jiří Kratěna
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Slavné místní ženy

Manželka Antonína Dvořáka, Žitná 14
Anna Dvořáková

A nna byla dcera 
pražského zlat-
níka. Hrála na kla-

vír a výborně zpívala.
Když si brala Antonína 
Dvořáka, byla ve čtvrtém 
měsíci těhotenství. Dvo-
řák však vášnivě miloval 

její sestru Josefi nu, kte-
rou učil na klavír. První 
tři děti jim zemřely. Pak 
měli ještě šest dětí. 
Oddaná Anna bydlela 
spolu s Antonínem Dvo-
řákem a dětmi na Novém 
Městě v Žitné ulici č. 14.

Antonín 
Dvořák

MANŽEL

Anna Dvořáková (1854 - 1931)

Antonín 
Dvořák ml.

SYN

Josefi na 
Čermáková 

SESTRA

Otázka: Víte, kde stojí na 
Novém Městě tato významná 
budova?  
Nápověda: Je to hned vedle 
největšího náměstí v Praze.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?




