
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

®
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15. říjen 2019

NOVOMESTSKE
NOVINY

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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ČTĚTE NA STR. 4

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

257 531 839

100 LET OD NAROZENÍ 
VÝTVARNÍKA FIŠERA

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

Novoměstské 
servírky
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SLEČNA MONIKA
z Galerie Cafe Louvre 

(Národní 22) podává na 
přednáškách a konfe-

rencích skvělé 
cappuccino zdarma. 

NA STOP Ě

Kapitán Korda

servírky

PETR HEJMA: PODPORUJEME 
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

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

která si zaslouží naši podporu.“

NEJEN 
NA STR. 5

DROGERIE 
ZLATNICKÁ

Zlatnická 8, Petrská čtvrť

SNĚMOVNÍ 7 
CENTRUM CENTRUM 

Str. 
4

SKUTEČNÉ 
JMÉNO 

BOŽSKÉHO 
KARLA

TAJEMSTVÍ ZÁHADNÉHO 
PSEUDONYMU KONEČNĚ 

ODHALENO
Kolují legendy o tom, že Karel Gott není 
skutečné jméno slavného zpěváka (†80). 
Pravdou je, že pseudonym sehrál v životě 
„Božského Karla” důležitou roli. Podrobnosti
 najdete na str. 6. Viz též str, 2, 3, 4 a 7
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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

„Woody - kovboj. 
Zdvořile, 

nevím, jak 
se jmenuje…“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka
„To je těžké. 

Jako dítě jsem 
ho zazname-

nala díky včelce 
Máje.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: Ráno jedu 
dál, mě čeká 

další sál 
a tam rozjedeme 

znova...“

„Trezor 
a Je nebezpečné 

dotýkat se 
hvězd, tu mám 
na repertoáru.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Kávu 
si osladím.“

„Nejradši mám 
teď C´est la 

vie, tu jsem po-
slouchal po jeho 

odchodu...“ 

inzerceinzerce

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Jednou větou...

...kterou jsem zaslechl

Počasí 

„Kdo nám 
vrátí naše 
stáří?

15 °C

Slyšeno: U proslovu Grety

NÁRODNÍ
KAVÁRNA
Národní 11

Gurmánův
koutek

Hovězí
tatarák

245 
Kč

Šalotka, kapary, 
opečený chléb na sádle

ŘÍJEN
Po teplém září 

zle se říjen tváří

Žofín - Národem mi-
lovaný zpěvák Karel 
Gott (†80) naposledy 
vydechl v úterý 1. říj-
na krátce před půl-
nocí, podlehl akutní 
leukemii. 
Smrt legendy zasáhla 
miliony lidí. Poslední 
rozloučení pro veřejnost 
proběhlo v pátek 11. října 
na Žofíně. Mistrovi při-
jely dát sbohem davy lidí 
z celé země.
Před jeho vilou na Bert-
ramce lidé ze svíček a kvě-
tin utvořili svítící koberec 
velký desítky čtverečních 
metrů.
Před 10 lety na Žofíně na 
pohřbu zpěváka Walde-
mara Matušky pronesl 
Karel Gott smuteční řeč: 
„Waldo, kdybys neměl ta-
kový úspěch, možná ani 
já bych nebyl tak úspěš-
ný.“ Na poslední cestu 

Václavské nám. - Pada-
ly jako kuželky! K děsi-
vé nehodě došlo přesně 
rok ode dne, kdy v Praze 
sdílené elektrokoloběž-
ky Lime spustily provoz. 
Mladý turista (24) se ří-
til z kopce dolů směrem 
k Můstku, skupince na 
procházce se vyhnout 
nedokázal. Několik lidí 
po jeho nájezdu spadlo 
k zemi jako kuželky, jedna 
žena (37) se zranila. 

Mladík má teď na triku 
pořádný průšvih, nadý-
chal totiž přes dvě pro-
mile. Případem se zabývá 
policie. Lidem kromě jíz-
dy po chodníku také vadí, 
že se koloběžky různě po-
valují a překážejí.

ŽOFÍN: POSLED  NÍ CESTA S KARLEM GOTTEM. 
NA VRCHOL SNĚ ŽKY, NEJVYŠŠÍ HORY V OKOLÍ

svému příteli zazpíval 
Gott píseň „Když jsi bej-
val tenkrát kluk“, při níž 
se neubránil slzám.
Našli jsme jako dárek 
v archivu fotku, na které 
je Karel Gott ještě kluk. 
Je na ní s rodiči Karlem 
a Marií na vrcholu Sněž-
ky. Karlovi bylo tehdy de-
set let, psal se rok 1949.
Poslední rozloučení s mno-
honásobným českým Sla-
víkem a Zlatým hlasem 
z Prahy provázela složitá 
organizační opatření. 
Ve stejný den se konal 
hojně navštěvovaný Sig-
nal Festival a hrál se fot-
bal s Anglií. No nic. Byl jsi 
skvělý, Karle. 

Víte, že...
Oblíbené jídlo 

Karla Gotta bylo 
srílanské kari s rýží.

Víte, že...
Po zavedení koloběžek 
vzrostl počet relevant-

ních přestupků 6 x.

OPILÝ TURISTA 
NA KOLOBĚŽCE 

SEJMUL HLOUČEK

Jejda!

Jakou píseň Karla Gotta 
máte nejradši?
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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
Amálie Martičková při 

jedné z prvních přehlídek 
s padajícím ramínkem

MISS PRŮKOPNICE

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

ALENA 
ŠRÁMKOVÁ: 

ARCHITEKTURA 
18. 10. - leden 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.

GEOMETRICKÁ 
ABSTRAKCE 

60. LET
12. 10. - 2. 2. 2020

Výstava představí hlavní 
představitele geometrie 
u nás (Jiří Hilmar, Franti-
šek Kyncl, Radoslav Kra-
tina, Tomáš Rajlich…). 
Kurátorka Ilona Víchová. 

FRANTIŠEK KUPKA
od 18. 10. otevřena 
nová stálá expozice
Jedna z nejvýznamnějších 
kolekcí děl tohoto prů-
kopníka abstraktního 
umění.

DALŠÍ PROGRAM 
23. 10. 

Sokolova edition 
Ondřej Kundra & Daniela 
Kolářová: Čtení z knihy 
Meda Mládková - Můj 
úžasný život. Akce se 
uskuteční ve spoluprá-
ci s Knihovnou Václava 
Havla.

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

www.museumkampa.cz

Retrospektivní výstava připravená ve spolupráci s Kicken 
Gallery Berlin je zaměřena na širší kontext vzniku New-
tonových prací. Prostřednictvím uměleckých děl z jiných 
médií ukáže souvislosti s dobovou výtvarnou scénou 
a představí inspirační zdroje. Součástí výstavy bude před-
stavení spolupráce Helmuta Newtona a českých fotografů 
Tona Stana a Gabiny Fárové. Kurátorka: Ina Schmidt-
-Runke, ředitelka Kicken Gallery, Helena Musilová. 

do 28. 10. 2019

HELMUT NEWTON 
IN DIALOGUE. MÓDA A FIKCE

ŽOFÍN: POSLED  NÍ CESTA S KARLEM GOTTEM. 
NA VRCHOL SNĚ ŽKY, NEJVYŠŠÍ HORY V OKOLÍ

S rodiči 
na Sněžce. 
Vzadu první 
fanynka

S rodiči S rodiči 
na Sněžce. na Sněžce. 
Vzadu první Vzadu první 
fanynkafanynka

Redakce děkuje 
Městské části Praha 1 

za grantovou podporu těchto novin
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Redakce v plné sestavě za-
pálila několik svíček před 
vilou Karla Gotta  (†80) na 
Bertramce. Prostranství 
bylo zcela zaplněno tisíci 
plamínky. Šéfredaktor za-
vzpomínal, jak tu před lety 
dělal s mistrem rozhovor.

REDAKCE ŠLA 
ZAPÁLIT SVÍČKU 
NA BERTRAMKU 
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

Na Struze - Akademic-
ký malíř a grafi k Jaroslav 
Fišer tvořil celý život ve 
svém ateliéru v ulici Na 
Struze u Národního diva-
dla. Fotografi e a prosbu 
o vzpomínku poslala No-
voměstským novinám je-
ho rodina. Rádi plníme.
Jaroslav Fišer se naro-
dil 10. října 1919 (ze-
mřel 21. června 2003) 
a letos by tedy oslavil 
100 let. 
Jeho ateliér měl bohatou 
historii. V tomto ateliéru 
tvořil nejdříve František 
Ženíšek, posléze Jakub 
Obrovský a pan Fišer ho 
získal od jeho potomků. 
Vždy říkal, že je v něm gé-
nius loci. Pracoval tu na 
svých obrazech, vymýšlel 
zde nespočet fi lmových 
plakátů, knižních ilustra-

cí, poštovních známek či 
log pro festivaly, světové 
výstavy od Bruselu, Mont-
realu, Mexika až po Osa-
ku. Vytvořil stovky plaká-
tů a knih, navrhl několik 
edic jako např. Smaragd, 
nebo Stopy, fakta, svě-
dectví, dále České básně 
a svazky edice Divadlo. 
Spoluvytvářel charakter 
českého grafi ckého desig-
nu 50. a 60. let. 
Byl dvorním výtvarní-
kem a přítelem reži-
sérky Věry Chytilové, 
pro kterou maloval větši-
nu fi lmových plakátů. Za 
ten k fi lmu Hra o jablko 
obdržel prestižní ame-
rickou cenu bronzového 
Huga v Chicagu. Měl ně-
kolik výstav v Čechách, 
Paříži, New Yorku, San 
Franciscu či Vídni.

VÝTVARNÍK JAROSLAV FIŠER 
(ATELIÉR ZA NÁR. DIVADLEM) 

100 LET OD NAROZENÍ 
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JAN ŠTERN
(noční starosta)

Jeho fi rma 
prodávala alkohol 

turistům, 
ačkoli on jako 

noční starosta měl 
dohlížet na klid 

v ulicích.

T. G. MASARYK 
(prezident)

Jako autor výroku 
„Podpora spol-
kové činnosti je 

nejlepší prevencí 
proti anarchii,“ 

by měl radost ze 
Spolkového dne.

JAN ŠTERN

&Vítěz Poražený

Dopis 
čtenáře

Výtvarník 
Jaroslav Fišer 

namaloval pro reži-
sérku Věru Chytilo-
vou většinu plakátů

COWORKING A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V SRDCI PRAHY
Výhled na střechy a klid na práci ● Kancelářský cvrkot 

● Dobrá káva ● Inspirativní setkání a rozhovory ● Všechny vaše sny 
a představy o ideálním pracovním místě jsme schovali pod střechu 

malostranského domu ve Sněmovní 7 ● Vytvořili jsme sdílený 
pracovní prostor, ve kterém má každý dostatek místa 

pro soustředěnou práci, klidná zákoutí pro pracovní schůzky

SNĚMOVNÍ 7

TIP ŘÍJNA: SAMETOVÁ REVOLUCE
● 30. 10. v 18 h Jiřina Šiklová - 30 let od Sametové revoluce aneb Kam jsme došli. 

Diskuzní večer. Vstup zdarma. Projekt vznikl s podporou Městské části Praha 1www.snemovni7.com

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: „Drogerie ve Zlatnic-
ké je příkladem dlouholeté poctivé živnosti, kterou 
potřebujeme a budeme podporovat.“

TAKOVÝCH drogerií 
v Praze už moc není. 
Legendární pan Šnor 
v ní od vyučení strá-
vil celý dlouhý pro-
fesní život. Po něm do 
drogerie na počátku de-
vadesátých let nastoupil 
jako vedoucí pan Havel 
a od roku 1998 zde pů-
sobí Roman Kala. 
Že je více než důstojným 
následovníkem svých 
předchůdců, dokládá 
jak titul „Nejlepší provo-
zovna roku v kategorii 
obchod za rok 2011“, tak 
i široký okruh věrných 
zákazníků ze sousedství 
i mimopražských – do-
mácích kutilů, řemeslní-

ků, hospodyň i žen, které 
sem přicházejí kvůli své 
kráse. 
„Jsme širokosortiment-
ní drogerie a zároveň 
prodejna barvy - laky. 
Zákazníci u nás najdou 
prakticky všechno od 
kyseliny mravenčí přes 
parafi n, fosforečnan 
sodný, lepidla až po kos-
metiku,“ popisuje pan 
Roman Kala. 
Časem připojil k hlavní 
prodejně i sousední krá-
mek, kam přestěhoval 

potřeby pro malování, 
velké nádoby s barvami 
a míchací stroje. Na co 
dříve potřeboval tři stro-
je, zvládne dnes už jen 
jeden. A jak Roman Kala 
říká, namíchá jakoukoliv 
barvu a odstín. „Míchá-
me na počkání a podle 
požadavku. Syntetiku, 
akryláty, malířské i fa-
sádní barvy…“ 
Přijďte se přesvědčit: 
Po - pá 10 - 18, 
so 9,30 - 12 h. 
www.drogerie-zlatnicka.cz

Roman Kala 
ve své drogerii 
(barvy laky)

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

TAKOVÝCH drogerií 

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

ků, hospodyň i žen, které potřeby pro malování, 
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DROGERIE ZLATNICKÁ

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, místostarosta
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Staré Město -  Spolek 
KampaNula prostřel v zá-
ří pro sousedy a návštěv-
níky stůl na Betlémském 
náměstí (v rámci Betlém-
ské kulturní noci). 
Dobroty dodaly okol-
ní kavárny, hospůdky 
a krámky. K dobrému jíd-
lu a pití hrálo skvělé usku-
pení hudebníků a zpěvá-
ků Muzikanti z Kampy. 
Náměstí se postupně zce-
la zaplnilo, mnozí tančili. 
Výtěžek tradiční akce byl 
věnován pro zdravotně 
postižené Prahy 1 a Nada-
ci Artevide.

Pohled zvenčí, 
Zlatnická 8

PROSTŘENÝ STŮL 
NA BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Víte, že...
Nynější Betlémskou 

kapli nepostavil Mistr 
Jan Hus. Je z r. 1952.

DOBROTY DODALY OKOLNÍ KAVÁRNY, HOSPŮDKY A KRÁMKY

Zlatnická 8, Petrská čtvrť

Muzikanti z Kampy 
u Prostřeného stoluStánky s různými 

dobrotami

Sousedská 
pohoda

NA BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍNA BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ

PŘÍBĚH
Y

FOTO: 
Míra Lédl
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a začátku byla prohra, 
tedy neúspěch v soutěži 
Hledáme nové talenty na 
podzim roku 1957. 
Po soutěžním zpěvu ale 

přišel za Gottem Karel Kraut-
gartner a nabídl mu, aby zpíval 
s jeho orchestrem v kavárně  Vl-
tavě. Od té chvíle všechny stře-
deční večery patřily Gottovi.
Kavárna Vltava u Štefánikova 
mostu tehdy byla vysoce prestiž-
ním místem, stály se tam fronty 
a kdo se nedostal dovnitř, po-
slouchal venku.

Karel vystupoval pravidelně ve 
Vltavě s orchestrem Krautgart-
nera až do roku 1959, kdy kapel-
ník odešel, protože „nechtěl hrát 
tam, kde se kvalita hudby měří 
počtem prodaných gulášů“.
Gott ale zůstal a pokračoval s or-
chestrem Jaroslava Maliny. Do 
kavárny ale chodil skoro denně 

- když nezpíval, tak jako host. 
Takto se seznámil s Jiřím Su-
chým, který hrál každé pondělí 
na basu v rámci Akord klubu. Su-
chý už tehdy zpíval svoje vtipné 
texty. Suchý pak Gotta přetáhl do 

Semaforu, kde hledali náhradu 
za Waldemara Matušku (šel do 
Rokoka). 
„Když si vzpomenu, jak jsem 
musel vstávat v půl páté ráno, 
abych tady mohl v noci zpívat, 
vzdychám. Spal jsem v průměru 
tři hodiny denně. Tramvají číslo 

14 jsem vždycky jezdil z Kobylis 
přes Palmovku do ČKD Stalin-
grad, tam jsem si musel už ve tři 
čtvrtě na šest ve vrátnici pích-
nout a za 15 minut byl už v plné 
práci.“
Jiří Suchý na to vzpomíná: „Ka-
rel mi na nabídku kývl s pod-
mínkou, že když on, tak i Milan 
Drobný. Buď oba, nebo nikdo. 
Tak jsme se dohodli.“

Palác pojišťovny Merkur, dům 
s reprezentativními místnostmi 
fi rmy, kancelářemi a kavárnou, 
navrhl v letech 1934 - 1936 archi-
tekt Jaroslav Fragner.
Vnitřní prostor funkcionalistické 
kavárny tvořila jediná nečleně-
ná hala, kde první a druhé pat-
ro propojoval otevřený průhled. 
V přízemí pod „otevřenou gale-
rií“ dominovala taneční plocha.
Hudbu zajišťovaly kvalitní or-
chestry a hrál se převážně jazz.

N
Karel Gott

● PSEUDONYM MATĚJÍČEK
Již víme, že Gott je mistrovo skutečné 
jméno. Málokdo však ví, že Karel v roce 
1957 při pěvecké soutěži užil pseu-
donym Karel Matějíček, aby neměl 
problémy doma, což se stejně stalo. 
Pak už zpíval pod svým vlastním jmé-
nem, a to zamozřejmě zní: Karel Gott.
● VÁŽNÁ HAVÁRIE V AUTĚ
V roce 1976 měl Karel Gott těžkou 
havárii na cestě do Karlových Varů. 
Zachránilo ho jen to, že měl opravdu 
dobré auto: Alfu Romeo. 

● PRVNÍ SLAVÍK
Pro svého prvního slavíka si Karel 
Gott v roce 1963 přišel v hnědém sa-
metovém obleku. 
● BASISTA GOTT
Zpočátku nevěděl, jestli bude zpívat, 
nebo hrát na nějaký nástroj. Učil se na 
basu, ale tuhly mu prsty, tak dal před-
nost zpěvu.
● PÍSEŇ U ZKOUŠEK
Na zkoušce na konzervatoř v roce 
1959 zpíval lidovou píseň Sedí sokol 
a operní árii Marty od Flotowa.

Tramvaj č. 14

Kavárna Vltava už dnes neexis-
tuje, její původní prostor je však 
v nárožním domě v Revoluční 25 
patrný dodnes - v místech zaob-
lení prvního patra vytaženém nad 
vykrojená nároží. 
V prostorech kavárny pak byla 
dlouhá léta prodejna luxusních 
aut. Gott se na místo činu vrátil 
ještě v roce 2009. 
Spisovatelka Blanka Kovaří-
ková pro Novoměstské noviny 
vzpomíná: „Karel tu křtil desku 
70 hitů Karla Gotta Když jsem 
já byl tenkrát kluk. Kmot-
ry byli Josef Zíma a Stanislav 
Procházka, kteří Gottovy začát-
ky v této kavárně zažili, neboť tu 
do jeho příchodu patřili k hlav-
ním hvězdám. Mistr vzpomínal, 
jak se lidé u pokladny ptali, jestli 
bude dnes večer Gott a jestli bude 
zpívat Angelinu. A když slyšeli, 
že ano, hned kupovali lístky. “
Auta už jsou fuč, dnes je v bývalé 
kavárně italská restaurace.

CO (ASI) NEVÍTE O KARLOVI GOTTOVI

KAREL GOTT: KULTOVNÍ KAVÁRNA VLTAVA 
NA ZAČÁTKU KARIÉRY HVĚZDNÉHO BARDA

Kavárna 
v kroužku

Vltava

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
vyhlašuje

I. ročník ankety o nejlepšího zdravotníka roku.
Hlasujte pro své favority v uvedených kategoriích

SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019

SRDCE PRO OŠETŘOVATELE, SANITÁŘE 2019
Anketa probíhá od 4. března do 15. října 2019. Více informací a ANKETNÍ LÍSTEK KE STAŽENÍ 

najdete na www nmskb.cz. Kontakt: kuncova@nmskb.cz, mobil: +420 727 854 065
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Kalendárium 
Nového Města

Florian 
Zapletal
HISTORIK

Viola 
Fischerová

BÁSNÍŘKA

ŘÍJEN

● Florian Zapletal 
*10. 6. 1884 Bochoř 
†16. 10. 1969 Praha
Historik umění. Žákem 
T. G. Masaryka, působil 
mj. v pražském časopise 
Čas. 

● Viola Fischerová 
*18. 10. 1935 Brno 
†4. 11. 2010 Praha 
Básnířka, překladatelka. 

● František Gel 
*18. 10. 1901 Albrechtice 
†17. 10. 1972 Praha
Novinář.
 
● Jaromíra Hűttlová 
*11. 11. 1893 Tábor 
†21. 10. 1964 Praha
Spisovatelka. 

● Karel Reiner 
*27. 6. 1910 Žatec 
†17. 10. 1979 Praha 
Skladatel, klavírista. 
Na konci války se mu 
podařilo uprchnout 
z pochodu smrti.

● Antonín Řivnáč 
*23. 10. 1843 Praha 
†27. 8. 1917 Praha
Knihkupec. Živnost 
provozoval mj. na 
Ferdinandově třídě.

Jaromíra 
Hűttlová

SPISOVATELKA

Karel 
Reiner

KLAVÍRISTA

Mladý Karel Gott

Fo
to

: A
rc

hi
v 

au
to

ra
, y

ou
tu

be

Palác Merkur 
dnes

Profesor
Konstantin

Karenin

Kapelník Karel
Krautgartner

KAREL GOTT: KULTOVNÍ KAVÁRNA VLTAVA 
NA ZAČÁTKU KARIÉRY HVĚZDNÉHO BARDA

Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Dobuďme Zadní Indie (4/4)

Konec, 
další 
příšté

Pravý bengálský oheň přímo z Bengálského zálivu 
v massách levně dovážený zpestří naše národní 

slavnosti a oživí v lidu národní nadšení
Odpadnou náklady na armádu, jejíž 

oporou bude tým neporazitelných fakírů...
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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.

Zažít město jinak 
na dvoraně kina 

64 U Hradeb

SPOLKOVÝ DEN NA KAMPĚ: KRÁSNÁ 
OSLAVA SOUSEDSKÉ POSPOLITOSTI

Více než 60 spolků půso-
bí na území Prahy 1, pří-
mo z Malé Strany jich je 
skoro třetina.
T. G. Masaryk by měl 
radost, protože tvrdil: 
„Podpora spolkové čin-
nosti je nejlepší prevencí 
proti anarchii.“
Spolkového dne na Kam-
pě (poprvé) se zúčastni-
lo celkem 35 spolků. Ve 
stáncích předvedly ukáz-
ky své činnosti
„Smyslem akce je po-
děkování, že lidé, kteří 
jsou v těch stáncích, jed-
nou vyšli do svého okolí 
a začali přeměňovat své 
okolí z místa, kde se jen 

přespává, na místo, kde 
se žije. Městská část si 
váží těchto aktivních 
lidí, proto jsme to tady 
organizovali,” řekl No-
voměstskýcm novinám 
Petr Burgr, radní MČ 
Praha 1, který má spolko-
vou činnost v gesci a ce-
lou akci zaštítil.
Ze spolků jmenujme: 
KampaNula, Hradčanské 
včely, Šatlava, Zlatá Pra-
ha, Baráčníci, KC Kam-
pa, Bruncvík, Artevide,  
HaFstudio, Kozí plácek, 
Autoklub, Praha hravě... 
Prostor v parku Kampa 
se osvědčil, tak bude za 
Spolkový den opět zde.

Baráčníci

Hradčanské 
včely

Stánky Novoměstských novin, 
HaFstudia a spolku Praha hravě 
byly vedle sebe

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

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

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

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

POŘÁDÁME

● Pá - ne 18. - 20. 10. 
Etapový pěší výlet 
(vlakem) 
s SK TURAS, hrady, 
tvrze a pivovary střed-
ního Posázaví. Spaní 
v penzionech (Info J. 
Kučera 605 216 143)

● Učené toulky
Chrám sv. Víta, Bazilika 
sv. Jiří a pohřebiště Pře-
myslovců (Rich. Händl) 
+ Praha hravě (Petra 
Dvořáčková)  Info + 
přihlášky L. Růžičková

DOPORUČUJEME 

● Pátek 1. 11., 20 h 
42. Divadelní bienále 
KPGM (Klub přátel Gle-
na Millera) na Baráčnic-
ké rychtě.

● Sobota 16. 11. 
Malostranský candrbál 
SOPMSH 30 let. 
Tradičně v hlavním sále  
Malostranské besedy.

OZDRAVNÉ   
CENTRUM  RELAX  
ARTE  SANATORIUM
zve 3x týdně na KURZY 
CVIČENÍ K POSÍLENÍ 
CELKOVÉHO ZDRAVÍ
● pond. 18.30 - 20.30 h
Dynamické cvičení       
(ZŠ Karmelitská 13)
● středa 18 - 20 h 
Zdravé jógové pro-
tažení  (Gymnázium 
Josefská 5)
● pátek 18 - 20 h
Dynamická meditace 
(Tai-či) (ZŠ Karmelitská 
13). Cena lekce 
(2 hod): 160 Kč, 
info Petra Krulichová, 
604 765 273, relaxarte-
centrum@gmail.com

DOZVUKY 
HORŇÁCKÝCH 
SLAVNOSTÍMalostranský candrbál 

MALOSTRANS KÉ 
VINOBRANÍ

Již XI. Malostranské 
vinobraní  - Dozvuky 
horňáckých slavnos-
tí proběhly v sobotu 
21. září 2019 za krás-
ného počasí tradičně 
v parku na Kampě. 
Od 14 do 22 h vystou-
pili Cimbálové mu-
ziky, sbory i sólisté, 
taneční krojované 
soubory z Horňácka 
a jejich hosté.
Na scéně opakovaně 
HCM Kubíci, CM Lipo-
vjánek, Lipovjan, DFS 
Lúčánek, Mužský sbor 
z Lipova, Hrubovrbecká 
cimbálová muzika, DFS 
Vavřínek, Dívčí sbor 
Svodnica,  opět HCM Ku-
bíci + odzemek P. Zem-
čík. Sólo Majstr Martin 
Hrbáč, Pavel „Pelíšek“ 
Jagoš, Josef Slovák, Agá-
ta Minaříková, Kristýna 
Gažáková. 

Majstr Martin Hrbáč 
slavil 80 a Tonda Vrba 
60 - vinšování veselé od 
všech. Novinkou bylo 
Malostransko - Blatnické 
vinobraní + dražba ob-
rovského hroznu. 
Děkováno podporova-
telům a sponzorům: 
OUMČ Praha 1, Vojano-
vým sadům, s.r.o., spol-

kům TURAS, KampaNu-
la, Šatlava.
Spolupořádali: Letní 
poloha, kavárna Mlýn-
ská, SK TURAS, Muzi-
kanti z Kampy a Agen-
tura AV. S pomocí OU 
MČ Praha 1, KampaNuly, 
KC Kampa, Vojanových 
sadů, s.r.o. a Malostran-
ských novin.

Krásná 
horňácká 

muzika

Kampa
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KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Novoměstské noviny, 
minulé číslo

www.
novomestskenoviny.eu
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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

Vážená redakce,
rád jsem si přečetl zají-
mavý článek o tom, že 
pan Schwarzenberg pro-
dává byty v domě, který 
postavil. Proč jsou však 
tak drahé? 

Jan Máca
Odpověď: Protože i kní-
že Karel je nám drahý.

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

NĚKDO LOMÍ RUKAMA A UTÍRÁ SLZU, 
JINÍ ZAS JÁSAJÍ A VOLAJÍ HURÁ

Tak Praha vypovědě-
la smlouvu s čínským 
Pekingem. Nevím, ko-
lik lidí vědělo, že ně-
jaká taková smlouva 
vůbec existuje a že na-
víc obsahuje formuli 
o „jednotné Číně“, což 
bylo důvodem jejího 
vypovězení ze strany 
vedení Prahy. 
Jistě, máme být zásadoví,
a to i v názorech, které se 
týkají problémů na dru-
hém konci světa. Může-
me se ovšem na celý pro-
blém podívat i z druhé 
strany, tím myslím právě 
z druhého konce světa.
V roce 2016 paní primá-
torka podepsala za město 
Praha se svým čínským 
protějškem smlouvu, 
která byla dokonce na-
zvána smlouvou sester-

skou. Pak proběhly volby 
a kde je paní primátorce 
konec. 
Nastoupí nové vedení, 
aby do roka přehodnoti-
lo sesterskou lásku zmí-
něných měst. Bohužel to 
může vypadat, že vedle 
přídomků Praha zlatá, 
stověžatá, může přibýt 
také Praha vrtošivá a do-
konce smluvně nespoleh-
livá. Nemusíme vše vidět 
jen z té stinné stránky. 

Mám na mysli vyjádře-
ní pana premiéra, když 
smutným hlasem prohlá-
sil, že Praha si vypověze-
ním smlouvy zadělává na 
mezinárodní problém,
a navíc s povzdechem do-
dal, že se to může odrazit 
na menším počtu turistů, 
co přijíždějí z Číny do 
Prahy. No vidíte, tam kde 
pan premiér zamáčkne 
slzu, my z Prahy 1 naopak 
zvoláme - hurá! 

První říjnovou sobo-
tu se na Praze 1 staly 
hned dvě významné 
věci. Tzv. Lennonovu zeď 
na Malé Straně zakryla 
plachta a dělníci začali 
odstraňovat omítku i s ná-
pisy a kresbami. V ten 
samý den začalo kácení 
na Petříně ve Velké stra-
hovské zahradě, kde má 
vzniknout zázemí pro za-
hradní techniku a veřejné 
toalety. 
Kdybych nežila v Pra-
ze 1, byla bych zakry-
tím symbolu v podobě 
Lennonovy zdi pobou-
řena. Ale protože tu žiju, 
chápu tlak místních, aby 
se zamezilo pomalová-
vání zdi obrázky, které 
nemají s úctou a pietou 
k legendárnímu zpěvá-
kovi co dělat. Stalo se tak 
sice svérázným způso-

bem, ale vlastník zdi má 
na opravu svého majetku 
právo. Do budoucna by 
snad měla být určitá pra-
vidla pro malování po zdi. 
Kdybych nežila v Pra-
ze 1, neměla bych na-
opak nic proti takové 
„drobnosti“ jako je 
zázemí pro zahradní 
techniku a veřejné to-
alety na svahu Petří-
na. 
Protože tu žiju, jsem v šo-
ku z investice ve výši 16 mi-
lionů korun(!) z našich 
kapes, které chce ma-

gistrát proinvestovat na 
velkou betonovou stavbu 
připomínající spíše pev-
nost. Rozhodně to poká-
cením stromů a vylitím 
betonu neskončí. 
Na úpravy navazuje plá-
novaný projekt v Lob-
kovické zahradě, kde už 
mají investice údajně do-
sahovat až 100 milionů 
korun. Plánuje se kavárna 
naproti Boromejkám. Vý-
sledkem úplně jiný Petřín, 
než jaký máme všichni 
rádi. Kus přírody v srd-
ci Prahy se stane dalším 
soustem pro developery 
a turisty. A bohužel právě 
ty turisty, kteří už teď ne-
jezdí do centra za historic-
kými krásami…
A co vy, tipnete si, jak to 
dopadne? 

John jde 
pryč

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

PLACHTA NA LENNONOVĚ 
ZDI A BETON NA PETŘÍNĚ

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 za grantovou 

podporu kulturních rubrik

INZERCE
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K

Kulturní nást ěnka    
NAŠE SMĚLÉ TIPY

pěvák, textař a ky-
tarista Thom Art-
way patří aktuálně 

k nejuznávanějším mla-
dým muzikantům české 
hudební scény. Ve své 
tvorbě propojuje mo-
derní zvuk s klasickým 
písničkářstvím. Jeho 
skladby jsou podmanivé 
díky charakteristické-
mu hlasu a rozpoznatel-
ným melodiím.  Native 
je skladatel a hudebník. 

Jeho hudba je plná kon-
trastů, dovede být tichá, 
hlasitá, křehká i vášnivá. 
Díky charakteristickému 
hlasu bere posluchače 
do vlastního světa, kde 
zapomenou na všední 
starosti. Koncertuje ne-
jen v Evropě, ale také 
v USA. V roce 2018 vydal 
debutové EP Departure. 
Jeho singl Ocean dosáhl 
na YouTube více než dva 
miliony zhlédnutí. 

26. 11., 20.30 h

THOM ARTWAY
& BAND + NATIVE

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

LISTOPAD
Program (výběr)

3. 11., 17.30 a 20 h 
Michal Horák - křest - 
koncert - hosté: Pokáč, 
Voxel a další... - pro vel-
ký zájem dva koncerty 
v jeden den
9. 11., 20 h 
Benefi ční barování se 
Sandrou Novákovou 
a Filipem Rajmontem
15. 11., 20.30 h
Doctor PP a Smola 
a Hrušky (SK)
16. 11., 19 h
Malostranský candrbál - 
akce SOPMSH - hudba, 
tanec, zábava
18. 11., 20.30 h
Olympic
20. 11., 20 h
Petr Soukup a hosté
21. 11., 20.30 h
Kurtizány z 25. avenue
25. 11., 20.30 h
Ondřej Fencl a Hromo-
svod + hosté - 25 LET!!!
27. 11., 20 h
Potlach - Paběrky

Náš 
TIP

Z
Vernisáž - Út 12. 11. 
v 17 h - ROMANTICKÉ 
DÍLO JITKY KURKOVÉ 
- v Kavárně, knihkupectví 
Řehoře Samsy, Vodič-
kova 699/30 - Od studií, 
kreseb, návrhů až po ma-
lířská plátna. Kurátor: Spo-
lek pro ochranu a zacho-
vání uměleckých děl, Pra-
ha 4. Výstava do 30. 11.

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

Začneme těžkou otáz-
kou. Kdo je vlastně 
Radim Fiala?
„Kluk z Brna, ze starých 
Bohunic, co má rád ro-
dinu, tradice, kamarády 
a fi lmy. Když se podívám 
zpět, tak má volba, že se 
stanu hercem, pod vlivem 
fi lmů a divadla, neby-
la zrovna volba, kterou, 
kdybych měl tu možnost, 
znovu zopakoval… Ale 
když už jsem se dal na 
hereckou dráhu s vidinou 
pozemské povrchní slávy, 
je asi nabíledni, abych se 
trochu snažil, ne?!“

Původně jsi tedy 
z Brna, našel sis také 
oblíbená místa v cen-
tru Prahy?
„Praha je opravdu ma-
gickým městem. I když si 
myslíš, že ji znáš, vždy tě 
něčím novým překvapí. 
A pivo mají nejlepší U Je-
línků.“

Kde Tě můžeme vidět 
hrát?  
„Posledním mým zá-
řezem je role v dlouho 
připravovaném a oče-
kávaném fi lmu Václava 
Marhoula Nabarvené 
ptáče. Natáčení pro mě 
v každém případě bylo 
dechberoucím zážitkem. 
S přihlédnutím na fakt, 
že se točilo černobíle na 

celuloid, tak i životní neo-
pakovatelná profesní zku-
šenost. A klobouk dolů, 
s jakým buldočím přístu-
pem dokázal Václav tento 
projekt doslova vydupat 
ze země.“

Proč by diváci měli jít 
do kina na Nabarvené 
ptáče?
„Neboť něco podobného 
tady už asi nikdy nevznik-
ne. A znovu musím po-
dotknout, že jsem strašně 
rád, že jsem byl při tom. 
A určitě nejsem sám. Bylo 
to úžasné.“

Na co se těšíš?
„Že láska a pravda zví-
tězí nad lží a nenávistí. 
Howk.“

Monika
Höppner
Rozhovory, 
kultura,
inzerce

RADIM FIALA: NATÁČENÍ FILMU NABARVENÉ PTÁČE 
BYL NEJEN PRO MĚ ZCELA DECHBEROUCÍ ZÁŽITEK

RADIM FIALA. V brněnském Divadle Husa na 
provázku hrál 14 let. Jeho nejznámějšími fi lmy 
jsou: Tmavomodrý svět, Tobruk, Hranaři nebo 
Stůj, nebo se netrefím. V televizi hraje mimo jiné 
v seriálu Ordinace v růžové zahradě.

GALERIE
Od 18. 10. do 24. 11. 
J. Píša - Pražský fotograf. 

Koncert - St 30. 10 v 19.30 h - LETENSKÝ DIXIE-
LAND - kavárna Čas, U lužického semináře 15, Malá 
Strana - Můžete se těšit na večer plný pravého jazzu 
v příjemné kavárně Čas. Letenský dixieland zahraje 
největší hity minulého století. Vstupné je dobrovolné, 
ceny v kavárně mírné! Těšíme se na vás. Rezervace 
míst na telefonu 257 225 400.
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Pro líné Ještě línější
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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

Jednou se ale na oba psy, 
Sultána a Tyrla, převelice 
rozhněvala; bylo se ale 
proč hněvat! Vždyť se pod-
kopali do chlívku a roz-
trhali za jednu noc deset 
kačátek, pěkných žlutých, 

které se měly k světu až 
milo. Babičce ruce sklesly, 
když otevřela ráno chlívek 
a husa s třemi pozůstalý-
mi kačaty ven se vyhnala, 
zděšeně kejhajíc, jako by 
naříkala pro svoje zavraž-
děná mláďata, která vyse-
děla na místě jich nestálé, 
toulavé roditelky. 

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Jak psi trhali káčátka

Pokračování příště

inzerce

Koutek pro chytré hlavyKoutek pro chytré hlavyKoutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Bylo to lehké. Je to hlava 
koně sochy svatého Václava.
 Správně: Jiří Pavlík
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Slavné místní ženy

Otázka: Víte, kde visí tvář 
T. R. Fielda Šumavského, podi-
vuhodného básníka, bohéma? 
Nápověda: Hledejte v Ost-
rovní ulici žlutý dům.

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

● PLASY KLÁŠTER 
● ROKYCANY
Přihlášky v infocentru 
ÚMČ, Vodičkova 18  
od 24. října

● 14. listopadu

● STŘEDNÍ 
POVLTAVÍ
Přihlášky v infocentru 
ÚMČ, Vodičkova 18
od 12. září

● 31. října

● RABÍ - HRAD 
● SUŠICE
Přihlášky v infocentru 
ÚMČ, Vodičkova 18 
od 31. října

● 21. listopadu

KAŽDÝ DEN STOJÍ ZA TO, 
ABY HO ČLOVĚK ŽIL

Nabízíme pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionář ● Jsme tu pro vás!

Děkujeme 
za laskavou 

podporu 
radnímu 

Petru 
Burgrovi

VÍCE INFORMACÍ 
o akcích a přihlašování 
Karolína Schwarzová 

tel.: 725 397 934, 
Tereza Nosková 
tel.: 607 048 183

Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz

● CELODENNÍ VÝLET: BOHOSUDOV, 
FLÁJE A HORA SV. KATEŘINY

● 24. října

Jsme tu 
pro vás!

„
Zřizovatelem je Městská část Praha 1

Spisovatelka, údajně geniální žena
Karolina Světlá

Bydlela na Novém Měs-
tě v domě U Kamenného 
stolu na Karlově  náměstí 
35. Jejím manželem byl 
profesor Mužák, s nímž 
se seznámila tak, že ji 
učil hře na klavír. Měla 
paralelní poměr s Janem 

Nerudou a velký vliv na 
ni měla Božena Němco-
vá (čtverylka ve třech). 
Světlá je považována za 
zakladatelku dnes už pře-
žité formy vesnického ro-
mánu. Svá díla diktovala, 
protože byla skoro slepá.

Jan 
Neruda, 

víc než přítel

Božena 
Němcová,

guru

Profesor
Mužák,
manžel

Klavírní lekce 
se jí staly osudnými...

Slavné místní ženy




