
LIDOVÝ DŮM: OBŘÍ 
DLUH NA PRODEJ

Maruška Kudeříková, † 22 let 

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. 6 / roč. IV
15. červen 2017

NOVOMESTSKE
NOVINY

NEZÁVISL
É

inzerce

Novoměstské 
servírky

SLEČNA ERIKA
z restaurace U Zpěváčků, 
Na Struze 1740/7, roznáší 

Plzeň 0,5 l za 42 Kč.
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STÁVKA 
V NÁRODNÍM

VE HŘE JSOU UŽ DVĚ MILIARDY
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Pikantní podrobnosti 
o strašidelném domě 

Hybernská 7 uvnitř čísla VÍCE STR. 2 - 3

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

257 531 839 Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaší návštěvu.
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Kapitán Korda
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Anketa Novoměstských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice
„Miluju 

tulipány, to je 
máj v Praze! 
A máj je nej-
krásnější.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

„Každá kytka 
má své kouzlo, 

jako každá 
barva, každý 

člověk…“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Moje oblíbená 
květina je Fiala 

Richard, můj ko-
lega z divadla.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: 
fi ala 

a chilli.“

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

„Růže, 
protože ty 

dostáváme my 
houslistky po 

koncertě.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Asi pampeliška, 
krásně rozzáří 

louku 
a je z ní dobrý 

med.“

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Jednou větou
Nové Město - Zajímavý 
spor se rozhořel v Ná-
rodním divadle. Tamní 
sboristé (Unie profesio-
nálních zpěváků) se cítí 
odstrčeni a nedoceněni 
a hrozí stávkou. Protože 
vystupují v až 20 předsta-
veních měsíčně, znama-
nalo by to pro Kapličku 
velký problém.

Ředitel Národního divad-
la Jan Burian je prý při-
praven jednat, ale manév-
rovací prostor moc velký 
nemá.
Sboristé nechtějí mít stej-
né platy jako sólisté, ale 
přidáno by podle jejich 
názoru dostat měli. Jed-
nání budou složitá - čím 
víc lidí na jevišti, tím líp.  

Počasí 

MĚL BY MÍT SBORISTA 
STEJNÝ PLAT JAKO SÓLISTA?

Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v obdo-
bí od 15. 5. do 31. 5. 2017, 
m. j. na odběrních místech 
Novoměstských novin. Do-
tazováno: 100 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

Stávka sboristů v Národním divadle: 
Chceme přidat, nebo bude jen sólo

Tyto noviny vycházejí 
na území Nového Města, 

tedy  ZDE

NOVÉ 
MĚSTO

ANO: 33 %, NE 67%

Citát z Hamleta: 
„Nic nepůjčuj a nic 
si nikde nedluž! 
Kdo půjčí, přítele 
i půjčku ztratí, 
a dluhem vytloukáš 
jen klínem klín!" 

23 °C

25 918 obyvatel

ČERVEN
Hřímá-li v červnu, 
zvedne se obilí.

Jaká je, jářku, vaše 
nejoblíbenější květina? 

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
staromestske-

noviny.eu

Restaurace 
U Zpěváčků
Na Struze 7, 
Nové Město

Smažený 
sýr

Vyfoť si svůj 
talíř

97 Kč

ROZHOVOR
Ředitel policie Stejskal: 

Strážníci musí dostat 
přidáno aspoň o třetinu!

Ředitel Policie 
Prahy 1 M. Stejskal

Ing. Daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.cz
www.kotula.cz/malastrana.html

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout                   

Malé Strany
• Vaši nemovitost              

prodám do tří měsíců          
a poskytnu kompletní       

servis s převodem 
• Najdu solidní nájemce       

pro Váš byt

SN: V centru Prahy není 
dostatek strážníků. Kolik 
byste jich potřeboval?
MS: „Teď máme na noč-
ní směně i s posilami 35 
strážníků na celou Prahu 1. 
Je to asi 16 hlídek. Cel-
kem máme 240 strážní-
ků, potřeboval bych jich 
tak 350.“
SN: To je přibližně o tře-
tinu víc. V čem je pro-
blém? V penězích?
MS: „Problém je nejen 
v penězích, ale i v lidech. 
Zájemců o práci stráž-
níka je dost, ale jen část 
splní náročné testy.“
SN: Kdyby byl plat stráž-
níka řekněme kolem 30 
tisíc, tak by se snad hlási-
lo lidí dost, nebo ne?
MS: „Jako předseda 
Asociace strážníků tvr-
dím, že by bylo třeba 
navýšit platy strážníků 
nejméně o třetinu. Pak by 

snad bylo zájemců dost 
a vyřešilo by to spoustu 
problémů.“
SN: Určitě by se hodi-
ly peníze, utracené za 
antikonfliktní tým. Mi-
mochodem: Jak se vy-
víjí váš případ sporu 
s darebákem, parkujícím
s falešným průkazem na 
místě pro invalidy?
MS: „Není tam zatím 
žádný vývoj, ale věřím, 
že ten nesmysl bude brzy 
vyřešen.“
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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

Stávka sboristů v Národním divadle: 
Chceme přidat, nebo bude jen sólo

Návrh omezení 
vjezdu kol
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Dívka ze str. 3

ště
Místní mistryně Anežka 

Čuřilová (19) během přípravy 
noků při práci s noži

MISS KUCHAŘINKA

Bouřlivý 
rok 

1917

Profesionální zpěváci 
v akci (žertovná koláž)

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

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 29 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Těšíme se
 na vás!

Navštivte naši 
minizahrádku 
s maximálním 

počtem popelníků!

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

ZPRÁVA MĚSÍCE

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.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



REDAKTORKA ANIČKA a re-
dakční pes Denisa se čestně zú-
častnily soutěže Vyšehradský voří-
šek v Praze a nezískaly, jářku, vů-
bec žádnou cenu, protože Denisa 
snědla všechny piškoty.

Vyšehradský 
voříšek

Redakční 
avantgarda

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Místo domu U Pěti růží zde nyní stojí budova banky. Tady už Lepoldovy nápoje nenajdete. 

Roh Spálené a Purkyňovy (dnes vedle metra)
1900 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@staromestskenoviny.eu

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

ZUZANA
STRNADOVÁ

(Ředitelka 
Muzea 

hl. m. Praha)
Díky ní a paní 
Králové už zas 
hodiny na Malé 

Straně jdou.

&Vítěz Poražený

LIBOR 
HADRAVA

(Radní magistrátu 
pro bezpečnost)

Za neschopnost 
zajistit vyšší 

počet  strážníků 
městské policie 
v ulicích Prahy 1 

PRAŽSKÝ 
CHODEC
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sv. Mikuláše ukazují čtyři hodiny!

Zázrak! Hodiny nad Malou Stranou 
už zase jdou: Díky panu Burgrovi

Petr Burgr 
nahoře na věži 
ukazuje na 
mechanismus, 
který ovládá 
ručičky hodin

Malostranské nám. - No 
vida! Hodiny na věži sva-
tého Mikuláše po několika 
měsících tápá-
ní konečně zas 
ukazují přesný 
čas. Stalo se tak 
díky důslednosti 
zastupitele Petra 
Burgra, který ne-
váhal vyšplhat 303 
schodů až na věž k hodinové-
mu stroji, aby sjednal nápravu.
Hodiny na věži kostela sv. Mi-
kuláše se „zbláznily“ v době, 
kdy byla otevřena výstava 

o osvobození Malé Strany. „Do-
provodné projekce způsobily, 
že začal kolísat proud, který 

poháněl hodinový 
stroj,“ vysvětlila 
Viktorie Králová, 
vedoucí provozu 
Pražské věže při 
Muzeu hlavního 
města Prahy.
„V muzeu pracují 

bezvadní lidé, kteří dovedou 
reagovat na podněty veřej-
nosti, což se ukázalo,“ říká Petr 
Burgr, přední představitel Ma-
lostranského spolku. 

Ručičky hodin 
předtím obešly 
ciferník za den 

až osmkrát...

A zatím, na druhé 
straně řeky...

Squatteři 
v Hybernské
Skupina squatterů obsadila 
v sobotu 10. 6. dvě budovy 
na rohu Hybernské a Se-
novážné. Policie zatkla 27 
z nich, doprava byla ome-
zena. Někteří před policií 
vylezli na střechu. Budovy, 
které jsou majetkem státu. 
opustili v neděli po půlnoci. 
Cílem protestu bylo upozor-
nění na neobydlené domy. 

Jedinečný koncept uměleckého 
trhu se stane realitou o víkendu 
24. - 25. 6. před hotelem Inter-
continental v Pařížské ulici. Kla-
de si za cíl propojit nespoutanou 
lidskou originální kreativitu 
a UM s velkým talentem v čem-
koliv s luxusní prodejní galérií.
UMTRH se otevírá pro všechny 

umělce, designéry, výrobce, ma-
líře, cukráře, kuchaře, a další 
kreativce v čemkoliv k vystavo-
vání vlastních děl, produktů, vý-
robků nebo k předvedení svého 
kuchařského umění či umělec-
kého vystoupení na podiu před 
zraky velkého publika. Bohatý 
doprovodný program!

První trh s uměním 
v Pařížské ulici



Hybernská ožívá: Nečekaný 
šum života v čísle čtyři

No vida! Občanská společnost ne-
čekaně ožila v nevyužitém komplexu 
v Hybernské 4 (naproti Masaryčce).
Společný projekt Filozo-
fi cké fakulty Univerzi-
ty Karlovy a pražského 
magistrátu s názvem 
Hybernská ožívá s pod-
titulem Město a emoce 
probudil nevyužité pro-
story v Hybernské 4.
Projekt zařídili Pavel Si-
tek, Jan Bičovský a Ka-
teřina Svatoňová, kteří 
jsou kolegové z Filozofi c-
ké fakulty.
Je milé, že v prvním 
plánu jde především 
o zahradničení, tedy o ko-
munitní zahrady, kde si 
našinec může vypěstovat 
mrkev nebo kedluben, 
aniž by se bál, že ho pře-
jede taxi.

Setkání na dvoře
v Hybernské 4

Studenti
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VÝZVA MÍSTNÍM 
SPOLKŮM

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY TÍMTO DÁVAJÍ 
NA VĚDOMOST, ŽE RÁDY POSKYTNOU 

PROSTOR AKTIVITÁM VŠEM 
MÍSTNÍM SPOLKŮM A SDRUŽENÍM. 

POSÍLEJTE POZVÁNKY NA SVÉ AKCE, 
FOTOGRAFIE Z NICH, NEBO I ZE SCHŮZÍ 

A DALŠÍCH BOHULIBÝCH POČINŮ 
NA ADRESU 

REDAKCE @NOVOMESTSKENOVINY.EU

Spolková činnost je 
srdcem občanské 
společnosti. Je 
skvělé, že kolem nás 
vznikají stále nové 
spolky. Například 
spolek nadšenců 
kolem Betlémského 
náměstí BeCultu-
re, nebo na druhém 
břehu Kocour 
Tobě z Nerudovy 
ulice a další. Díky 
nim vznikne aktivní 
společenství lidí, kte-
rým není lhostejné, 
kde žijí.

PETR HEJMA

telefon inzerce: 777 556 578telefon inzerce: 777 556 578 redakce@novomeStSkenoviny.eu 5Zprávy

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Kateřina 
Svatoňová 

(FFUK)
Vítězné 

rajče
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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

RODINA VĚŘITELE (†68): MÁME KUPCE 
OBŘÍHO DLUHU ČSSD ZA LIDOVÝ DŮM

RODINA advokáta 
Zdeňka Altnera už 
prý má kupce na dluh 
337 milionů korun. 
Tuto částku jí dlu-
ží ČSSD za to, že pro 
tuto stranu vysoudil 
Altner Lidový dům, 
kde má sídlo. 
Novoměstské noviny zís-
kaly tuto třaskavou in-
formaci od dobře infor-
movaného zdroje, který 
si nepřál být jmenován. 
Je velmi pravděpodob-
né, že nebýt pana Alt-
nera, ČSSD by Lidový 
dům nezískala. Kupcem 
dluhu je prý mocný in-
vestiční fond, který svou 

identitu tají. Není známa 
ani suma, za kterou po-
hledávku od Altnerovy 
rodiny odkupuje. Podle 
odhadů má pohledávka 
cenu nejméně 50 milio-
nů Kč. 
Dědici po Zdeňku Altero-
vi, který zemřel loni v lis-
topadu, jsou jeho synové 
Patrik, Zdeněk a dcera 
Veronika. 
„Případ mého otce uka-
zuje, že v tomto rádoby 
právním státě se někdo 
spravedlnosti nedočká, 
i když se snaží sebevíc," 
říká Patrik Altner, který 
je také právník. O dluh 
ČSSD projevilo v minu-

losti zájem několik sub-
jektů, ale k dohodě nedo-
šlo. Ačkoli soud rozhodl, 
že ČSSD musí dluh Alt-
nerovi zaplatit, Nejvyšší 

soud šel ČSSD na ruku 
a splatnost dluhu pře-
kvapivě pozastavil.
Zdeněk Altner nechtěl 
o prodeji dluhu ani slyšet, 
i když mu ČSSD nabízela 
150 milionů, když spor 

smete ze stolu. Ve hře 
je však ještě další suma: 
1, 87 miliardy Kč, což je 
částka, na níž se i s úroky 
vyšplhala odměna Zdeň-
ka Altnera za poraden-
ství ČSSD. Tato pohle-
dávka je podle právníků 
ČSSD promlčená, ale jis-
té to není.
„Altner byl svým dlužní-
kem (ČSSD) uveden v tí-
seň, kdy neměl prostřed-
ky na zaplacení soudního
poplatku. Promlčení se 
tak vylučuje,“ míní Ad-
vokát Veselý, který Alt-
nera ve sporu zastupuje. 
I o této kauze bude roz-
hodovat Nejvyšší soud.

Jakube, zahraj,
tady máš zlatáky,
zmáčkni tu mou.
Jó, tak ty 
nebudeš hrát?
To my ti dokážem, že jo,
my ti tu tvou loutnu
vomlátíme vo hlavu.

Jakube, zahraj!
zakřičely mlčící oči 
Jakubovy mámy,
vždyť loutnu ti rozbijí,
kobylkou vyrazí ti žebra,
kolíčkem tě přibijí,
na struně tě oběsí,
Kubo, zasměj se,
Kubíku, zazpívej jim!

Pánové, povídá Kuba,
dnes večer se nevyhrává,
neboť tlumítka 
jsou mocnější trumpet,
dnes večer se nezpívá,
neboť zpěvákům 
se vzpříčil v ústech 
umělý chrup,
dnes večer si ani nelehnete,

neboť švábi, rusi a štíři
se vzbouřili 
v zašité matraci
proti každodennímu 
utlačování
lidským tělem.

Tak tedy - 
dnes večer 
se nevyhrává, nezpívá, 
spočinout pak nemůžeš.
Pánové, co tedy 
s načatým večerem?

Báseň o Jakubovi a zlaťácích

SMRTÍ ADVOKÁTA PŘÍPAD NEKONČÍ ● ČEKÁ SOUD, JAK DOPADNOU VOLBY?

SP
RA

VE
DL

NO
ST

BOHUSLAV 
SOBOTKA

Předseda strany 
před bankrotem - 

- pokud tak 
rozhodne soud.

ZDENĚK 
ALTNER

Právník, který 
vysoudil ČSSD 

Lidový dům 
v Hybernské 7

PATRIK 
ALTNER

Syn Zdeňka 
Altnera, na jehož 
přechází nároky 

jeho otce

Můj otec se 
spravedlnosti 

nedočkal, ač se 
snažil sebevíc

STRUČNĚ
● 2000: Soud rozhodu-
je, že vlastníkem Lido-
vého domu je ČSSD.    
● 2000: ČSSD odmítá 
zaplatit Altnerovi plnou 
částku 18 milionů Kč.
● 2016: Městský soud 
uznává Altnerův nárok 
na 327 milionů (včetně 
úroků).
● 2016: Podle Nejvyšší-
ho soudu ČSSD nemusí 
platit, dokud nebude vy-
řízeno do odvolání.
● 2016: Po smrti Altnera 
přechází nárok na jeho 
dědice

Lidový dům (Nové 
Město, Hybernská 7)
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)

RODINA VĚŘITELE (†68): MÁME KUPCE 
OBŘÍHO DLUHU ČSSD ZA LIDOVÝ DŮM

Náhrada za pivo (1/2)

Nejedl, nepil a třetí den na to káp.
- Pokračování -  

Hypnotizér: Šest korun režie a sedm korun 
příjem. Takhle to dál nejde!

Pokus s vodou z vodovodu vydařil se 
znamenitě!

Kalendárium 
Nového Města

Boleslav 
Vomáčka

KRITIK

Vlasta 
Fabianová

HEREČKA

ČERVEN

● Vlasta Fabianová 
*29. 6. 1912 Lvov 
†26. 6. 1991 Praha
Herečka Národního 
divadla. 

● Václav Jansa 
*22. 10. 1859 Slatinice 
†29. 6. 1913 Praha
Malíř. Autor akvarelů 
staré Prahy.

● Ema Řezáčová 
*17. 11. 1903 Praha 
†29. 6. 1997 Praha
Spisovatelka, manželka 
spisovatele Václava 
Řezáče. 

● Boleslav Vomáčka 
*28. 6. 1887 
Mladá Boleslav 
†7. 7. 1978 Praha  
Hudební kritik a sklada-
tel. Redaktor Lidových 
novin. 

● Miroslav Liďák 
*28. 6. 1934 Trojanovice 
†1. 12. 1983 Praha 
Kreslíř, publikoval 
hlavně v Dikobrazu. 

● Leopolda Dostálová 
*23. 1. 1879 Praha 
†27. 6. 1972 Praha 
Herečka, Národní divadlo.

Leopolda 
Dostálová

HEREČKA

Miroslav 
Liďák

HUMORISTA
SMRTÍ ADVOKÁTA PŘÍPAD NEKONČÍ ● ČEKÁ SOUD, JAK DOPADNOU VOLBY?

MILIARDY? To je dobrý 
důvod, proč se začít snažit...
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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.

Naše akce
Nově Malé toulky pro zasloužilé Nápadníky 

(co mají nápady a sami vedou Toulky).

● Čt 22. 6. 
VI.PROSTŘENÝ STŮL 
na Malostranském ná-
městí pro Konzervatoř J. 
Deyla a Nadaci Artevide

● Čt 7. září  
V. Prostřený stůl na 
Betlémském náměstí 
v rámci Betlémské 
kulturní noci

DOPORUČUJE:

● Po 19. 6., 17 h
Literární výlet Eugena 
Brikciuse

● St 21. 6., 17 h 
Pocta popraveným 27 
českým pánům v kostele 
sv. Mikuláše na Staro-
městském náměstí

● Pá 23. 6., 20.30 h
Pražské sbory s dirigen-
tem a orchestrem - Čes-
ká mše vánoční - Kampa 
pod schody

● St 28. 6., 19 h 
Barbara Slezáková, 
operní pěvkyně z ND v 
kostele Sv.Jana Křtitele 
Na Prádle

● Pá 30. 6.  
OTEVŘENÍ 
WERICHOVY  VILY 
(po důkladné rekon-
strukci)

● So 23. 9. 
IX. Malostranské 
vinobraní - Dozvuky 
Horňáckých slavností 
v parku na Kampě

KampaNula pořádá 
a spolupořádá

Radecký zpět na Malostranské náměstí!
Učená toulka spolku KampaNula

Jan Bárta na místě, 
kde stával pomník 
maršála Radeckého

Richard Händl
 v Šatlavě

Pomník 
Radeckého

Učená toulka spolku KampaNula

PROSTŘENÝ STUL
K a m p a N u l a

pořádá a zve k podpoře benefi ční akce 

pro Konzervatoř Jana Deyla, 
Střední školu pro zrakově postižené a Nadaci Artevide...

čtvrtek 22. června 18 - 22 hod.
N A   M A L O S T R A N S K É M   N Á M Ě S T Í

K „prostírání dobrot „na společný“ již VI. stůl i sponzoringu vyzýváme instituce, 
fi rmy, kluby, restaurace a vinárny nejen z Malé Strany, 

také  jednotlivce - osobnosti, občany, kteří chtějí pomoci….
U STOLU BUDOU KONCERTOVATI:

Studenti Konzervatoře Jana Deyla a Střední školy 
pro zrakově postižené ● operní pěvkyně ND 

Barbara Slezáková ● Jana Šteflíčková ● 
Aleš Pražák & Radim Fendr ● Muzikanti z Kampy…

Výstava obrazů zrakově postižených dětí NADACE ARTEVIDE
Na „vstupenkách“ za 100 Kč jsou vyznačena čtyři jídla či nápoje věnované podporovateli, 

které obdržíte ve stáncích podniků v těsném okolí Stolu. 
Finanční výtěžek k nákupu školních pomůcek a výtvarných potřeb… 

Podporovatelé, hlaste, prosím, čím hodláte pomoci, na mail: kampanulaos@gmail.com  
KampaNula děkuje

PROSTŘENÝ STULPROSTŘENÝ STUL

Ve středu 17. května byla spol-
kem KampaNula organizo-
vána další z učených toulek, 
tentokrát o maršálu Radec-
kém. Důvodem samozřejmě bylo 
nejen se něco dozvědět o slavném 
vojevůdci, ale i přispět do debaty 
o vrácení jeho pomníku na Malo-
stranské náměstí  v rámci připra-
vované rekonstrukce tohoto pro-
storu.
Historické části přednášky se 
ujal spisovatel Richard Händl 
a o vlastním pomníku z hlediska 
uměleckého a architektonického 
přednášel Ing. arch. Jan Bárta 
(místopředseda Klubu Za sta-
rou Prahu).
Byly vysvětleny důvody pro jeho 
zpětnou instalaci, i důvody dneš-
ních odpůrců navrácení maršálova 
pomníku na Malostranské náměs-
tí. Maršál Radecký byl významná 
a celoevropsky známá postava 
z českého šlechtického rodu. 

Reminiscence na jeho skvělou služ-
bu habsburskéhu rodu jako „jejich 
slouhovi“ se mají odmítnout jako 
dnes už  překonané. Právě v té době
jsme se stávali (i díky těm Habs-
burkům) v mnoha směrech jed-
ním z nejvyspělejších evropských 
národů (školství, kultura, průmysl 
atd.).
Pomníky se nemají odstraňovat, 
jsou svědectvím své doby. Se všemi 
svými kontroverzemi.Podstatné je, 
že ten pomník je úžasné a krásné 
výtvarné dílo (bratří Maxů), které 
v Praze ale i jinde v Evropě nemá 
obdoby. 
V současnosti jej vidí v Lapidáriu 
(na pražském Výstavišti) tak dva-
cet lidí denně. Pokud by stál na 
Malostraňáku, uvidí jej každý den 
tisíce. 
A vo to de.

Richard Händl
P.S.: Přišlo 30 hostů, vybráno 

1800 Kč.
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Posílejte básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.

Adresa: redakce@
novomestskenoviny.eu

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

Čapek a protikuřácký zákon
Petr Burgr, jeho glosa

opiopi yy

NN 5, květen 2017

Dobrý den,
náhodou se mi dostal do 
ruky výtisk NN. Užasla 
jsem, jak je také možno 
pojmout lokální novi-
ny, skutečné, nezávislé, 
vtipné a originální i svojí 
formou. 
Černobílý formát navo-
zuje atmosféru minulých 
let a přesto zde najde-
me spoustu užitečných 
informací zhuštěných 
a netendečních, což 
se nedá říci o většině 
plátků různých obvodů 
Prahy. Inzerce zde (jis-
tě, to je dnes nutnost) 
„nečouhá", je decentní 
a mnohdy užitečná. 
Držím palce majitelům 
a autorům, přeji jim 
mnoho dalších ročníků 
NN a ...nedejte se otrá-
vit nepřejícnými.  Jsem 
pražský patriot.
Děkuji za trpělivost 
a jsem s pozdravem 

ing. Jana 
Slabihoudková

Děkuji za 
tyto výtečné 

noviny!

Dlouhá ulice v noci

www.
novomestskenoviny.eu

Karel Čapek svatební foto

a scéně Národní-
ho divadla vrcho-
lí Čapkovo drama 

Bílá nemoc. Jedna 
z hlavních postav ba-
ron Krug, tak jak to 
před válkou bylo běž-
né, navíc přesně po-
dle nařízení pana re-
žiséra, vyndá z kapsy 
dvouřadového saka 
stříbrné cigaretové 
pouzdro a z dobového 
pouzdra vytáhne mo-
derní elektronickou 
cigaretu, zase přesně 
podle nařízení proti-
kuřáckého zákona. 
Chudák Karel Čapek.  
Uznávám, můj sarkasmus 
je nemístný. Nevlastním 
žádnou restauraci 
a nemám tedy obavy, 
že mi přestanou cho-
dit štamgasti, navíc 
ani nekouřím. 
Je ale pravdou, že mnoho 
mých kamarádů kouří, 
a tady musím říct, že jejich 
reakce na zákaz kouření 

v uzavřených prostorách, 
tedy v restauracích, se mi 
zdá trochu zmatečná. 
Jedni křičí o bezpre-
cedentní šikaně, jiní 
zase tvrdí, že tím lépe 
protože kouří, jen 
když mají příležitost, 
takže zákazem kouřit 
v restauracích si vlast-
ně budou šetřit plíce. 
Další zase prohlašu-
jí, že pijí, jen když si 
mohou zapálit, takže 
pít nebudou a ušetří si 
tím játra.
Kdo se v těch kuřácích má 
vyznat. Přitom já bych za 
ně petice podepisoval, 
obelisky ve tvaru cigaret 
i vztyčoval, jsou to přece 
kamarádi, jen by se měli 
dohodnout, co vlastně 
chtějí, zda si šetřit plíce, 
nebo játra. 
Že by obojí, tomu ne-
věřím, natolik je zase 
znám.

SN červen 2017

N
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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

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!

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris roztočil v Mountfi eldu kolo Štěstí tak, že 
se točí dodnes. Proto dostal zahradní gril zdarma.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Přijďte na Hvězdu 
Holubovou

Skvělá herečka Eva Ho-
lubová láká na předsta-
vení s názvem Hvězda 
na Letní scéně Vyšehrad. 
Těšte se 13. 7. od 20 h. 
Představení s humorem 
odkrývá zákulisí českého 
showbyznysu a s nad-
hledem líčí problémy 
neznámé herečky, která 
po 35 letech u oblastního 
divadla nečekaně zazáří 
v televizním seriálu.

Staňte se 
mecenášem ND 

Máte chuť pomoci Národ-
nímu divadlu? Staňte se 
jeho mecenášem. Vaším 
příspěvkem budou pod-
pořena nová představení, 
či rekonstrukce budov.

Ve Werichově vile 
Korespondence W+V
Pozor. Velká sláva. Ve 
Werichově vile na Kampě 

je 17. 19., 20. a 21. 6. od 
20.30 h možné shlédnout 
představení Korespon-
dence V+W souboru Di-
vadla Na zábradlí. Jako 
Werich se představí Jiří 
Vyorálek a Voskovce 
hraje Václav Vašák v re-
žii Jana Mikuláška.

O impotenci 
v Ypsilonce

Představení Hlava me-
dúzy si nenechte ujít ve 
Studiu Ypsilon ve Spálené 
22. 6. od 19.30 h. V nej-
veselejší hře o impotenci 
hrají: Jiří Lábus, Jaro-
slava Kretschmerová. 
www.ypsilonka.cz

Na Střeláku 
to žije

Střelecký ostrov při-
vítá zajímavé umělce. 
Např. 18. 6. zahraje od 
17 h kapela Jelen s hosty 
v rámci Dne otců.  Více 
najdete na www.letnak.cz.

Eva
Holubová, 
herečka

Jiří
Lábus, 
herec

Barbara Slezáková 
zpívá pro Malou Stranu

Jiří 
Vyorálek, 

herec

Sopranistka 
Barbara 
Slezáková

K

Kulturní nást ěnka    
ČERVEN - ČERVENEC
Divadlo - So 17. 6. v 17 a v 20 h - KOU-
ZELNÝ CIRKUS - Národní divadlo, 
Nová scéna - Laterna magika. Legendár-
ní inscenace o putování za nesmrtelnou 
krásou. www.narodni-divadlo.cz

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

Divadlo - Čt 22. 6. ve 20 h - MALÝ 
PRINC - Divadlo Viola, Národní třída 7 - 
I dospělí byli dětmi. Čtení z Antoinových 
dopisů a vyprávění z Malého prince zvou 
D. Kolářová a T. Pavelka. Režie L. Engelová. 

Koncert - St 28. 6. v 19 h - NEJKRÁS-
NĚJŠÍ MELODIE PRO MALOU 
STRANU - Kostel Na prádle, Říční 6 - 
Účinkují sopranistka B. Slezáková, fl étnistka 
D. Hegerová, klavír, varhany M. Javoreček.

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, 
Křižovnické nám. 3 - K vidění řádové odě-
vy, reprodukce Puchnerova oltáře…

Akce - Čt 6. 7. v 18 h - GALASOVA 
KOUPACÍ CYKLOJÍZDA - Sraz Foli-
manka, pod Nuselským mostem - Liho-
var, Chuchle, Lahovická nádrž… Koupání 
v Lahovické nádr. www.galas.borec.cz

Galasovy 
cyklojízdy

Nejkrásnější melodie pro Malou 
Stranu zazpívá 28. 6. od 19 h 
sopranistka Barbara Slezáková 
v kostele Na prádle (Říční 6). 
Doprovodí ji fl étnistka D. Hege-
rová, na klavír a varhany zahraje 
M. Javoreček. Vstupné 100 Kč.

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

257 531 839
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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[ [

Koutek pro chytré hlavy

Božena Němcová: Babička (29.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Když ale některý z dětí 
udrobil chleba a babič-
ka to zhlédla, hned mu 
kázala drobečky sebrat 
a říkala: „Po drobečkách 
se šlapat nesmí, to prý 
duše v očistci pláčou." 

Také se mrzela vidouc, že 
se chléb při krájení nerov-
ná:  „Kdo se nesrovnává 
s chlebem, nesrovnává se 
s lidmi," říkala. 
Jednou prosil Jeník, aby 
mu babička zakrojila po 
straně do kůrky, že on to 
rád jí: babička to ale neu-
dělala...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla

Fo
to
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v 
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Otázka: Bysta Jaroslava Ho-
rejce je na domě v Trojické 1,
kde 40 let tvořil. Víte, co 
tvořil? Nápověda: Vyznával 
styl art deco.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Zvláštní hnízdo na slav-
né budově, obdivované turisty z ce-
lého světa, je  na budově Tančícího 
domu Správně: B. Hofman

Babiččino moudro o chlebu

Pokračování příště

Herečka Národního divadla
Vlasta Matulová

Vlasta Matulová (1918 - 
1989) byla jedním z pilířů 
Národního divadla. Více 
jak osm let hrála (bez al-
ternace!) v legendární Ko-
čičí hře se svojí kamarád-
kou Danou Medřickou. 
I když o fi lmových rolích 

smýšlela celý život jako 
o vedlejším produktu, tak 
např. v Modrém závoji 
(1941), či v komedii Přijdu 
hned (1942) je skvostná. 
Občas spolupracovala 
s rozhlasem, je nositelkou 
mnoha vyznamenání. 

Dana 
Medřická, 
kolegyně

Ema 
Pechová, 

profesorka
Kočičí hra, tam 
byl zakopaný pes

Karel 
Hőger, 

kamarád

Místní ženy

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

www.museumkampa.cz

ADOLF BORN: 
Jedinečný svět
Do 30. 7.
Kromě slavných ilustrací Macha a Šebestové, Mau-
glího nebo Jámy a kyvadla, uvidíte i Bornovu volnou 
tvorbu nebo kresby z cest. Kurátor výstavy Petr Volf 
připravil přehlídku Bornových děl, kde se proplétají mytologické příběhy, vystupují 
postavy z období Rakousko-Uherské monarchie, slavní umělci i smyšlené postavičky.

Adolf Born: Marco Polo

TOMÁŠ RAJLICH
Do 30. 7. 
Výstava zdokumentu-
je Rajlichův vývoj živé 
monochromatizující mal-
by, včetně recentních 
pracích s monochroma-
tickou aluminiovou folií 
a dosud neviděné práce. 

RADEK KRATINA: 
Konstanty 
a proměnné
Do 30. 7. 
Kratinovy reliéfy a struk-
tury z 60. let, k nimž pat-
ří zejména známé práce 

ze zápalek, od kterých 
byl jen krůček k dřevě-
ným reliéfům tvořeným 
otočnými či posuvnými 
válečky a hranoly. Druhý 
okruh Kratinovy tvorby 
zahrne kovové variabily.

DALŠÍ PROGRAM
1. 6. Adolf Born: speci-
ální doprovodný večer, 
v 18.30 h. Večerní pro-
gram, který doplní záži-
tek z výstavy. 
6. 6. Kurátorská prohlídka 
výstavy Tomáše Rajlicha, 
v 18.30 h. Výstavou pro-

vede kurátor M. Dostál.
12. 6. Kurátorská pro-
hlídka výstavy R. Kratiny, 
v 18.30 h. Provede kurá-
torka I. Víchová.
13. 6. Kurátorská prohlídka 
k výstavě  A. Bor na, v 18.30 h. 
Výstavou provede kurátor 
P. Volf.
23. 6. Koncert avantgard-
ního elektronického skla-
datele R. E. Kuita ze skla-
deb, inspirovaných dílem 
T. Rajlicha. V 19 h.
24. 6. Komentovaná pro-
hlídka v angličtině k výsta-
vě Adolfa Borna, v 15 h.



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 míst

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.
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Příští číslo vyjde
15. července

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též 

v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

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@
novomestskenoviny.eu

Zvířátka
Nového Města

ZvířátkaZvířátkaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu
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OTTO LIŠKA, 
biochemik

„Z lásky k redakci!“

ČESKÝ LEV. Proč tomu tak odjakživa, že nad českým lvem někdo jiný 
bičem kývá, zatím co on, ač trn v pacce má, tančí jak srna zjančená? 

inzerce

Modré okénko
získávají..
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to
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v

Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

ZDĚNĚK ALTNER
in memoriam

Za to, že bojoval 
o to, co mu ná-
leželo. Jedinec 
proti aroganci 
moci.

Tip: Redakce

ALŽBĚTA
Zlatá rybka, která mi 
nesplnila žádné přání 

(zatím)...
Alena Švárová, 

Rybná ulice


