
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Noviny pro Malou stranu, Hradčany a okolí. Založeno za soumraku roku 2009. 

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@maloStranskenoviny.eu  ●  telefon: 777 556 578  ●  www.malostranskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
MN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami
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Cˇ ís. 6 / roč. VI
červen 2014

Karel Hyne

● restaurace 
Šatlava v ohrožení 
..................(str. 3)
● Pokračuje bitva 
o Werichovu vilu
..................(str. 2)
● Poslancům teď
odtahují autíčka
z modrých zón
..................(str. 2)

Malostranské 
servírky

SlečNa PeTRa
Servírka Petra Dvořáková 

z restaurace Baráčnická rychta, 
Tržiště 23, nese třetinku 

polotmavého piva Fandy 11° 
za pěkných 22 Kč. 

Miss 
Rychta
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inzerce

Unikátní průvodce po všech krásách

radosti 
Malostranské
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Karel HyneKarel HyneKarel HyneKarel Hyne

str. 7 - 10

Speciální 
vydání

Díky za 
ty dary

Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

14o RUBÍN SPECIÁL 
12o WEISSBIER • 12o STAROVALAŠSKÁ

adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

Stylová pivnice 
v srdci Prahy

Tel.: +420 576 501 131 www.valasska-pivnice.cz

UbYTOvÁNÍ v PRaZe www.hotel-praha-zlate-jablko.cz

Výjimečná piva za jedinečnou 
cenu 29 Kč!viz str. 4

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Zde může
být váš
inzerát!

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

Dočasná
s leva 20 % Nabízíme širokou škálu značkových 

psacích potřeb nejen pro náročné 
klienty, ale i pro školáky.

www.penshop.cz
Více info na str. 12

Letenská 12/33, 
Malá Strana, Praha 1

www.augustinehotel.com
více info str. 15

HOTEL 
THE AUGUSTINE PRAGUE 
LETNÍ GRILOVÁNÍ

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

Jedete do Brna? 
Rádi vás ubytujeme 
v našem hotelu 
v Nika Centru!
www.nikacentrum.cz

str. 
11
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inzerce

Měla by se poslancům 
odtahovat auta?

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Ano. Kdo jiný, 
než dárci záko-
nů, by měl re-

spektovat plody 
svých  darů.“

anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„To fakt 
nevím. Ale 

policajti jsou 
spravedliví?!“

Žhavá anketa Malostranských novin

David
Meixner
Manažer 

Baráčnické rychty

„Pokud brání 
provozu, 
tak ano. 

Jinak ne.“

Roman 
vopička

Kafírna
U sv. Omara

„Myslím, 
že metr by měl 
být pro všechny 

stejný.“

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

„Já preferuji 
žluté, méně 

nákladné 
botičky.“

Číslo měsíce

4
Asi  čtyři tisíce lidí 
z celé Prahy přišlo 
na Malostranské 
čarodějnice.

Císlo měsíce

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@malostranskenoviny.eu
posílejte na adresu:

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Malostranských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

Víte, že...
Vítěz konkurzu na 

pronájem Werichovy vily 
má získat smlouvu na 
neuvěřitelných 20 let.

Císlo měsíce

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

T      ak jsem dlouho ne- 
věděl, jestli jsem 
„mladej“ nebo „sta-

rej“. Ono těch mých 48 je 
takový věk mezi. Teď už 
to vím.
„Ale, pane Ondřeji, vy 
nám nějak kulháte! Co-
pak, copak? Máte nové 
boty?“ ptala se mě sou-
sedka na ulici.
„Ale kdepak. Mám artró-
zu třetího stupně, pani.“
„No to snad ne! Takovej
mladej!“ 
Kulhavý poutník vidí víc,
napsal Josef Čapek, kte-
rý bydlel v Říční. Dnes se 
tou ulicí belhám soumra-
kem po kočičích hlavách 
domů. Já, kulhavý šero-
slepý poutník.

Kulhavý 
poutník

Malá strana - Zákon 
nečeká, ale když vaše auto 
překáží, je třeba ho odtáh-
nout. Stále více poslanců 
a senátorů si plete ulice 
s parkovištěm, zóna ne-
zóna. Z Malostranského 
náměstí a okolí již policie 
odtáhla několik vozů zá-
konodárců. Ti se spoléhali 
na to, že když mají auto 
označené, má „imunitu“, 
ale spletli se. Každých 
odtah je na úsudku stráž-
níka. Poslanci teď chtějí 
změnit zákony tak, aby 
mohli parkovat kdekoli.

Werichova vila: 
Bitva pokračuje

Vida! Poslancům odtahují 
jejich auta z modrých zón

Kampa - Souboj mezi 
Nadací Jana a Medy 
Mládkových a sdruže-
ním Post Bellum o pro-
nájem Werichovy vily 
neskončil, i když v pří-
mém souboji neuspěl ani 
jeden. MČ Praha 1, která 

vilu vlastní, se otázku 
nájemce chystala znovu 
otevřít  na zastupitelstvu 
koncem května. Výsledek 
do uzávěrky těchto novin 
nebyl znám. Slavná vila 
je prázdná od povodní, 
tedy 12 let.  

saský dvůr - Oblíbe-
né Muzeum Karla Ze-
mana představuje nový 
tahák: Trikovou scénu 
z filmu Ukradená vzdu-
choloď.

Muzeum Karla 
Zemana má trik 
se vzducholodí

Šporkova - Pěknou 
knížku o „růžovém do-
mě“ ve Šporkově 8 (Ján-
ský vršek) poslala do 
redakce Tereza Líma-
nová. Je o jejím dětství 
na Malé Straně. Knížka 
je k sehnání například 
v Akademii věd na Ná-
rodní třídě. 

Půvabný příběh 
růžového domu

Velké zprávy 
z Malé Strany

„Ano, měla! 
I s jejich 
majiteli.“

René
Pavlů

Malostraňák
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21 °C
čeRveN: Když v Čer-
tovce šplouchne sumec, 

mrazů už je konec.

Počasí 

Recept dle 
Dobromily

Prasečí bašta
Vem velkou prasečí kej-
tu a zbav ji všech štětin. 
Maso pak nasol a roze-
mli mlýnkem na kašičku. 
Tu zavři do hrnce, přidej 
zázvor a petružel...  

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

RÁMOVANÍ 
PASPARTOVÁNÍ

TRŽIŠTĚ 3, PRaHa 1

a

•Rucní výroba kronik dle prání zákazníka

Rodinná firma s tradicí!

Dále nabízíme:
Desky na diplomy 
Desky na jídelní lístky Tel.: 602 734 119

e-shop: 
www.epapirnictvi.euDesky na diplomy 

The Loop Jazz Club
U Plovárny 8, Praha 1 - Malá Strana
Tel.: +420 257 531 451

V rámci programu klubu The Loop,
který je součástí Občanské plovárny, 

probíhají pravidelné živé koncerty 
špičkových českých 

i zahraničních interpretů.
Příjemný hudební zážitek
na břehu Vltavy, spojený navíc
i s gurmánským, je možné 
si dopřát od čtvrtka do soboty.

www.obcanskaplovarna.cz

Vystoupení začínají 
ve 21 hodin, 
není-li uvedeno jinak. 
Více na 
www.loopjazzclub.cz

Tomáš
Podivínský
(Lidovci)

Stanislav 
Huml

(čSSD)

ODTaŽeNÍ

Kampa - Dojemnou vý-
stavu Wintonovy vlaky 
si můžete prohlédnout 
do 19. 6. přímo v parku 
Kampa. Jde o příběhy 
židovských dětí.

Wintonovy 
vlaky na Kampě

Vltava - Poprvé v histo-
rii se parníky pražské pa-
roplavby dostávají na poš-
tovní známku. 

PARNÍK NA 
ZNÁMCE
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Malý oznamovatel

Protože jsou to nejlepší noviny ve městě.
Náklad 10 tisíc výtisků měsíčně do všech
schránek bytů a fi rem na Malé Straně 
a Hradčanech. Po celé Praze je přes 50 
odběrních míst. Čtenost je odhadována 
na 40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

PROč INZeROvaT  PRÁvĚ
v MalOSTRaNSKÝCH NOvINÁCH
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Šatlavě hrozí zrušení, hraví 
štamgasti už sepisují petice
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saská - K nečekanému 
sporu mezi milovníky ži-
vé hudby a nájemníky do-
šlo v Klubu Šatlava v Sas-
ké ulici kousek od Karlo-
va mostu. 
Nájemce prostor pan 
Josef Běloch již změnil
firmu na novou s názvem
Klub Šatlava (dříve  se 
jmenoval Sports Bar). 
V klubu se scházeji mu-
zikanti z širého okolí 
(Muzikanti z Kampy, 
Svatopluk Sváti Karáska, 
studenti AMU) a hrají 
a zpívají, co to jde.
Nájemníci (vlastníci by-
tů) sepsali již několik 
stížností (dům má vchod 
z Mostecké ulice).  Za za-
chování klubu se postavi-
la Zlatá Praha, Muzikanti 
z Kampy, TURAS, Kam-
paNula a další. Prostory 
byly dříve kolaudovány 
jako kulečníková herna. 
Po povodních bylo dlou-
ho zavřeno. Bývalý pro-
nájemce údajně dluží za 
nájem statisíce korun.

Dívka ze str. 3

ště

Berta Pestrá z Cihelné při 
propagační akci  Prsten musí 

mluvit za Vás. Vdala se až v 89 
letech za ptáčníka Joudu (65).

Rok 
1914

Řekni 
Ř!

TEMNÁ BERTA: PROPAGÁTORKA 
TZV. PTAČÍCH PRSTENŮ

štamgasti už sepisují petice

Hospodský 
pan Josef  
je ozdoba 

výčepu 
(na žertovné 

koláži 
mecenáš 

Josef Hlávka)

MUDr. Martin Jan 
Stránský MD, ředitel 
Polikliniky na Národní, 
odpovídá na vaše dotazy:

Jsme tu, abychom řešili i ty 
nejintimnější problémy. Nově 
nabízíme komplexní urologic-
kou ambulantní péči pro muže 
i ženy. MUDr. Petr Holý po-
skytuje preventivní vyšetření 
k zajištění včasného záchytu ná-
dorových onemocnění (ledvin, prostaty, mo-
čového měchýře, varlat), poradenství v oblasti 
poruch močení či vyšetření akutních i chro-
nických infekcí močových cest. Pomůže Vám 
i při zúžení předkožky nebo zánětlivých one-
mocněních penisu, poruchách močení (zejmé-
na při podezření na zvětšení prostaty) či při 
nejasných bolestech pánve nebo zad v oblasti 
ledvin. Objednejte se a my Vám pomůžeme!

Poliklinika na Národní, 
Národní 9, 110 00 
Praha 1

U nás najdete pro-
fesionální zdravotní 
péči poskytovanou 22 
odborníky různých 
oborů včetně odběro-
vé stanice. 

Jsme tu pro vás.

Pro další dotazy: 
poliklinika@narodni.cz

Poliklinika na Národní

Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

Vážení a milí spoluobčané! 

Prodej nejenom lahví ale i vína po skleničce. 
Výběr z moravského, italského a francouzského vína 

nebo cognacu či šampaňského.
Prodej delikates - francouzské paštiky, foie gras, 

toskánský olivový olej a další. 
České sklo a dekorace značky SIA.

Dárkové bedýnky.
Vinotéka U Mouřenína

Tržiště 17, Praha 1 - Malá Strana
Otevírací doba: po - so 10 - 20 h, ne 14 - 20 h

18. 6. od 19 hodin degustace vín 
z vinařství VÍNO J.STÁVEK 
na Malé Straně, Tržiště 17.

akce června

www.vinotekaumourenina.cz

V pořadu sestaveném ze skladeb jubilantů účinkují: 
Stamicovo kvarteto, Jan Pěruška - viola, Josef Mazan - kytara, Eva Dří-
zgová Jirušová - soprán, Soňa Jungová - alt, Michal Bárta - klavír, Anna 
Nešverová - fl étna, Martin Fila - klavír.      Vstupné dobrovolné.

SPOLEČNOST ČESKÝCH SKLADATELŮ AHUV
pořádá 

AUTORSKÝ JUBILANTSKÝ KONCERT
VÁCLAVA KUČERY (85) A EDUARDA DŘÍZGY/EDY DRIGY (70)

Kdy: Pondělí 16. června od 19.30 hodin
Kde: Konzervatoř Jana Deyla, Maltézské náměstí 14, Praha 1

Pro více informací volejte: 731 409 039, 251 553 996, nebo pište: db.ahuv@seznam.cz

Koncert podpořili: MČ Praha 1, OSA Partner, Nadace Život umělce, Nadace Leoše Janáčka, 
Nadace ČHF, časopis Hudební rozhledy

www.ahuv.cz

Tip 
čtenáře
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Od lípy stolek a židle oddělí stěží i šikula
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Václav Havel dostal 
velmi pěknou lavičku 

NA OTÁZKY EXKLUZIVNĚ ODPOVÍDÁ 
OlDŘICH lOMeCKÝ, STAROSTA

&Otázky   odpovědi

Otázka čtenáře:
Jak se Vám líbily letošní 
Navalis?
Odpověď starosty:
„Tradiční barokní slav-
nosti byly prostě úžasné. 
K uctění památky Jana 
Nepomuckého se sešli 
tisíce diváků na březích 
a mostech, všichni lidi od 
vody, převozníci, vodáci, 
jachtaři, regata historic-
kých a dračích lodí, lod-
níci a šífaři. 
V plné parádě se před-
stavily záchranné složky 
střežící bezpečnost na 
Vltavě v Praze 1, třeba 
vodní záchranáři, nebo 
vltavská hlídka městské 
policie. 
Atrakcí byli naši dobro-
volní hasiči na moder-
ním motorovém člunu, 
kterým mohou vyjíždět 

Posílejte své otázky na 
známou adresu: 

redakce@
malostranskenoviny.eu

k požáru či haváriím ko-
lem Vltavy a hlavně jsou 
cvičení na ochranu měst-
ské části při povodních. 
Moc se mi líbila nová 
supermoderní vyhlídko-
vá loď Grand Bohemia, 
které požehnal sám kar-
dinál Dominik Duka. 
Loď je krásná, nehlučná, 
s minimálními emisemi 
a jistě přispěje ke zlep-
šení životního prostředí 
hlavně na Kampě, kde 
má domovský přístav. 
Uchvátil mě živý koncert 
barokní hudby i okouz-
lující světelná šou. Jsem 
rád, že Praha 1 mohla být 
partnerem této události.“

Maltézské náměstí - 
Pěkná sestava pro milov-
níky posezení pod lípou 
přibyla dne 1. května na 
Maltézském náměstí. 
Autorem obou židliček 
jako pocty zálibě pre-
zidenta Václava Havla 
k nezávaznému sezení je 
„nábytkový mág“ archi-
tekt Bořek Šípek. 
Projekt zaštítila manžel-
ka prvního porevoluční-
ho prezidenta Dagmar 
Havlová.

Jak se vám líbily letošní 
oslavy Navalis, slavnosti 

k poctě Jana Nepomuckého? 

To zahřeje: Divadlo Ořechovka 
vybralo na Kampě na nový kotel

Kampa - Museum Kam-
pa uspořádalo benefi ci 
pro divadlo Ořechovka, 
které nutně potřebuje 
nový kotel. Na benefi ci 
vystoupili bez nároku 
na honorář Ester Ko-
čičková, Ivan Gutiérrez, 

Lumír Tuček, Jana Tuč-
ková, LOS cuLOS band 
a další umělci. Na nový 
kotel se 20. 5. vybralo 
parádních 50 tisíc Kč, 
z čehož 20 tisíc dal býva-
lý ministr spravedlnosti 
Jiří Pospíšil. Díky.

Dagmar 
Havlová

bořek 
Šípek

Meda 
Mládková 
z Musea 
Kampa

Ředitel paroplavby 
Štěpán Rusňák zve 
na projížďku

Milí Malostranští, 
všichni jsme rádi, když se 
kalendář přehoupne přes 
měsíc květen a nastoupí čer-
ven. To je již léto se sluníč-
kem a pohodou. 
Začátkem června nás čeká 
suché Fortunátské jaro 
(28. 5. - 5. 6.). Naši předko-
vé říkali, že O svatém Fortu-
nátu kapka deště má cenu 
dukátu (1. 6.). To vystřídají 
Vítské deště (6. 6. - 18. 6.). 
Lidé si všímali v tento den 
počasí více než kdy jindy, 
neboť církevní procesí za 
déšť se konala pod širým ne-
bem. Nyní vstupuje na scé-
nu nejznámější pranostika: 
Medardova kápě čtyřicet 
dní kape (8. 6.) 
Naše parníky a motorové 
lodě i elektrololodě jsou pro 
Vás připraveny za každé-
ho počasí po celé Praze: na 
Kampě, v Čertovce, u Čecho-
va mostu, na Hollaru, Stře-
leckém ostrově a Rašínově 
nábřeží, aby Vám udělaly 
radost. Těším se na viděnou 
na palubě!
 

NOVINKY 
OD KORMIDLA

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost
VLTAVSKÝ HLASATEL

Farmářská loď za-
kotvila na Výtoni a bude 
dělat celé léto radost 
všem návštěvníkům ná-
plavky.
pražští senioři vy-
pluli na parníku VLTA-
VA na plavbu po Vltavě 
s farmářskými trhy na 
palubě!
Na den dětí vyplují 
ručně vyráběné maha-
gonové elektrolodě ko-
lem Střeleckého ostrova. 
Propojí také nově ostrov 
s přístavištěm Hollar. 
Prostor doplní plovoucí 
zázemí pro kulturní akce 
MALOSTRANSKÉ BE-
SEDY.
Nové prodejní mís-
to lodních lístků je ote-
vřeno na Křižovnickém 
náměstí.

Muzeum Karla Ze-
mana pořádá plavby na 
lodích z Cesty do pravěku 
z přístaviště ČERTOVKA. 
Vyplujte s námi každou 
půlhodinu z Pražských 
Benátek ke Karlovu mos-
tu podél Kampy!!!
V Národním technic-
kém muzeu začíná 4. červ-
na výstava NAŠE MOŘE. 
Paroplavba věnovala dvě 
kotvy, které budou stát 
před vstupem do muzea. 
Nejlepší výhled na 
101. Primátorky bude 
letos 7. června tradičně 
z paluby parníku VYŠE-
HRAD!
Otevření expozice 
ryb na náplavce. Mistr 
rybář Jakub Vágner ote-
vře poslední školní den 
27. června v 11 h s pri-
mátorem Hudečkem na 
náplavce novou expozi-
ci VLTAVSKÝCH RYB. 
Bude součástí plaveb do 
ZOO PRAHA. 

RIVERSIDE CROSS

www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prazske-benatky.cz, www.prague-fi ne-dining.cz
Darujte plavbu parníkem kamarádovi nebo milé. Podrobnosti zde:

Olympionik (stříbrná medaile v Londýně 2012) a kmotr
lodě Grand Bohemia vÁvRa HRaDÍleK představí 
naprosto ojedinělé spojení mezi vodáckou a střeleckou 
disciplínou. Poprvé u nás Exhibiční závodní battle se 
světovou vodáckou elitou s netradičním zapojením bi-
atlonové střelby!!!

Žertovná koláž: 
vávra Hradílek 

předjíždí parník 
vyšehrad

Rašínovo nábřeží, náplavka, 17. 6 v 16 h
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Tuto 
stránku 
sponzoruje 
MČ
Praha 1

Zpráavy

Žhavé zprávy z vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RRRRR

STRUČNĚ 
Z RADNICE

Dětský den
Na konci května uspořá-
dala MČ Praha 1 na Žofí-
ně Dětský den. Jmenoval 
se Se zvířátky.

Slavnosti Navalis
Už pošesté hostila Praha 
1 svatojánské slavnosti 
Navalis, které každoroč-
ně připomínají památku 
českého světce Jana Ne-
pomuckého. Proběhla 
slavnostní mše v katedrá-
le sv. Víta, pak šlo procesí 
na Karlův most.

Nový obchod
Dobročinný obchod s da-
rovaným zbožím na pod-
poru služeb pro mládež 
byl otevřen v Biskupské 
ulici 1. Finančně ho pod-
pořila dánská nadace, 
Městská část Praha 1, jež 
poskytla nebytový pro-
stor. 

Vida,  Florentinum
„Florentinum - to je zvět-
šení veřejného prosto-
ru a jeho osvobození od 
ohyzdné budovy bývalé-
ho Rudého práva,“ pro-
hlásil starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký při ot-
vírání komplexu budov 
na Florenci.

facebook stránka
wwww.facebook.com/praha1

Galerie 1
www.galerie1.cz

Měsíčník Praha1
www.paraha1.cz/měsicnik

youtube kanál
www.praha1.tv

Víte, že...
Královské město Praha 

v roce 1784 tvořily: 
Hradčany, Malá Strana, 

Staré a Nové Město.

Vítání občánků
Pak pošlete na radnici jméno a příjmení dítěte, 
datum jeho narození a adresu trvalého bydliště 

(popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná).

E-MAIL: radka.jirikova@praha1.cz 
POŠTA: Odbor Kancelář starosty, 
oddělení kultury, Vodičkova 18, 
115 68 Praha 1, k rukám Radky 
Jiříkové. 

Chcete svou ratolest slavnostně uvést 
mezi občany naší městské části? 

Do hlavičky „Vítání občánků“. Každý odesílatel 
bude písemně kontaktován.

Den Prahy 1 roztančil 
pasáže a chodníky

Pěkně se to vše násobilo v zrcadlech pasáží
Letos byl Den Prahy 1 
spojen s 230. výročím 
vzniku Královského hlav-
ního města Prahy. Do 
oslav se v polovině květ-
na v pasážích u Vodičko-
vy ulice zapojila divadla 
ABC a Rokoko. Děti byly 
nadšené z dílen, pohá-
dek, chůd nebo malování 
na obličej. Dospělí si pro-
hlédli divadelní zákulisí, 
výstavu fotografi í staré 
Prahy, ukázky tance a ne-
chali se i vyfotografovat 
v kostýmech. Zabrat jim 
dal kvíz, který přibližoval 
jednotlivé části Prahy 1,
včetně historických osob-
ností.

Starosta Lomecký 
rozdává balónky 

na Dni Prahy 1
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INFORMAČNÍ 
KANCELÁŘE

Prahy 1  jsou tu pro vás!

Vodičkova  19,  tel.: 221 097 280

podávání informací ● příjmová pokladna 
(jen Vodičkova ul.) ● ověřování podpisu a opisu 

s listinou ● Czech POINT ● podatelna

Otevřeno od pondělí do soboty vždy od 8 h
Malostranské náměstí 22, tel.: 221 097 200

Otevřeno od pondělí do pátku vždy od 8 h

Pracovník 
měsíce

Úřednická 
anekdota

Úředník na penzi potká své-
ho někdejšího šéfa, který je 
také v důchodu. „Šéfe, ne-
mohu žít bez práce. Koupil 
jsem si ve sběru pár kilogra-
mů spisů a doma je zpraco-
vávám.” „Výborně! Až je vy-
řídíte, přineste mi je prosím 
k podpisu.”

čeRveN
Pavel 
Ganišin

Moc toho nenamluví, ale 
o to víc pracuje. Co by to 
bylo za radnici, kdyby ka-
paly kohoutky, nejezdily 
výtahy a po chodbách 
nesvítily žárovky. Pavla 
mají všichni rádi, je ši-
kovný a milý.

Údržbář 
na radnici

Do této rubriky nominuje 
Veronika Blažková, tisková 
mluvčí MČ Praha 1. Posílej-
te jí své tipy na „Pracovníka 

měsíce“ na adresu: 
veronika.blazkova@

Praha1.cz
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DŘÍVE & DNES

vŠIMNĚTe SI: Krámek na snímku vlevo provozoval pan Fr. Holejsovský. Zřejmě to bylo kadeřnictví. 

POSÍleJTe SvÉ FOTOGRaFIe 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu  

Náměstí Na Kampě (pohled k mostu)
Kde to je1900 Dnes
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Nečekaný návrat k podstatě věci

Malostranské čarodějnice: 
žertovné policejní hlášení
(pB) Malá strana - 
Policejní hlášení ze dne 
30. dubna 2014. Sídlo 
Sdružení občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan 
na Malostranském ná-
městí.  Místo, kde se za-
tím nachází parkoviště. 
V 19 hodin 12 minut 
opustilo náměstí množ-
ství  žen, na první pohled 
nevzhledného zevnějšku, 
doprovázejíc přízemním 
letem vůz tažený několi-
ka odchycenými občany, 
a to ulicí Mosteckou, přes 
Karlův most, následně na 
Kampu. 
Cestou se shluklo velké 
množství osob, které se 
nijak politicky neproje-
vovaly.  Pouze vyjadřo-
valy obdiv nad zjevem 
ústřední čarodějnice.  
Dav postupně tak narůs-
tal, že v parku podle poli-
cejního odhadu činil ko-
lem čtyř tisíc lidí, což se 
projevilo kolapsem jedné 
pivní pípy. 
Vzhledem k nastalé situ-
aci velitel dobrovolných 
hasičů vydal rozkaz k vy-
tlačení davu do bezpečné 
vzdálenosti od navršené 
hranice. Zde bylo vše při-
praveno k popravě jedné 
ženštiny (skutky, za které 
měla být popravena, jsou 
tak hrozné, že z rozhod-
nutí velitele nesmějí být 
uváděny ani v policej-
ním hlášení). Těsně před 
exekucí se uskutečnilo 
OLR (okamžité lidové 
referendum), podle kte-
rého odsouzená dostala 
milost. Tu jí přítomný 

Kdo chce hasit, 
musí sám hořet

pan starosta, v obavě 
o svojí bezpečnost, také 
neprodleně udělil.  Byla 
proto tradičně upálena 
fi gurína, jinak umělecké 
dílo neznámého autora. 
Osobním pátráním bylo 
také zjištěno, že za uděle-
ním milosti stály přítom-
né čarodějnice. Ukázalo 

se, že nevzhledné jsou 
pouze zdánlivě. Ve sku-
tečnosti se jedná o dámy 
naprosto libého vzhledu. 
Toto zjištění také zapří-
činilo opuštění stanoviště 
službu konajícího policis-
ty, tedy mě. 

podpraporčík
podpis nečitelný

víc lidí 
víc vidí

POJĎME 
DO TOHO!

Petr Hejma

v PRaZe 1
www.starostove-nezavisli.cz

Volby do zastupitelstev měst a obcí se budou zřejmě konat 
na konci září 2014 (přesný termín není dosud znám)

inzerce



Lidi, nejen 
Malostranští, 
staří, mladí!
Potěšte se soupisem vše-
ho možného, co na Malé 
Straně se děje právě pro 
lidi! Přispějte také svou 
trochou. Pojďte pomoci 
potřebným, starým i no-
vým aktivitám, které 
možno nazvat jako před 
lety (sedmi):  RADOSTI  
MALOSTRANSKÉ. 

Co bylo, je a…
Tehdy, v roce 2007, šlo 
o soupis akcí i hospod 
pro místní lidi. To ješ-
tě nebyly Malostranské 
noviny, ani nefungovala 
Malostranská beseda, ne-
byla Kampa Středem Svě-
ta, ani nebylo Vinobraní, 
ani KampaNula neměla 
benefi ční Toulky a Pro-
střené stoly. 
Byla snaha dát všem vě-
dět, že je tu dobře. Vše 
předat kamarádům, hlav-
ně těm původně z Malé 
Strany, kteří již nechodili 
- mysleli si, že je tu všude 
draho a jen pro cizince.
V posledních letech děje 
se toho víc a víc, co vy-
lepšuje život lidí v cent-
ru Prahy, v oblasti velmi 
přetížené dopravou s emi-
semi a návaly turistů, se 
zvyšováním cen zboží, 
služeb i nájmů, speciálně 
na Malé Straně. 
Přes tato negativa se tu 
lidé i s malými dětmi drží, 
jsou tu doma a rádi tu 
bydlí. Pomáhají si navzá-
jem. Sousedům, přátelům 
ve zlepšování života na 
tomto „malém městě“ ve 
středu města velkého.
Co kdysi bylo, bylo jistě 
krásné a útulné. Teď je 
zas něco a zdá se, že čím 
dál tím lepší.
Zde pár slov o znovuo-

 Charitatelefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

KampaNula
 Charitaredakce@malostranskenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
Malostranských novin a Staroměstských novin. Web: www.kampanula.cz
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RADOSTI MALOSTRANSKÉ
Unikátní průvodce po všech těch krásách

Petr 
Hejma
Exstarosta, 
spoluzakladatel 
KampaNuly

Jiří 
Kučera
Autor textu, 
spoluzakladatel 
KampaNuly

žívání jedné starodávné 
části Prahy, která díky 
své kráse historické 
i schoulenosti v podhradí 
žila vždy svérázně, často 
radostně a vesele. Přita-
hovala kumštýře všeho 
druhu i lidičky po jejím 
géniu loci lačnící. 
Táhla je do uliček, zákou-
tí, zahrad, paláců, koste-
lů, ale i hospod, vináren, 
kaváren, klubů, divadel 
a galerií.
Po sametu před 25 lety 
nastaly změny veliké, 
ne vždy vítané obyvateli 
i obdivovateli. Domy čás-
tečně vráceny a prodány 
a v mnoha z nich změny 
nastaly. 
Hospůdek a klubů i to 
kino ubylo a lidi zde 
bydlící mizeli a mizeli. 
Pravidelní návštěvníci 
smutni opouštěli, co s vy-
sokými cenami novodo-
bých zlatokopů zbylo. 
Přestože mnohé nená-

vratně poničeno a našin-
cům neslouží, pučí vždy 
znova a znova malé ob-
chůdky a podniky - hos-
půdky, kavárničky i klu-
by, které nebýt právě 
zde roztroušeny, neměly 
by svou přitažlivost pro 
nové mladší, starší věrné 
i navrátilce z okolí.
Toto, co zbylo i co znovu 
ožívá, je vhodné dát na 
vědomí těm, jež to potěší.  
        

Tradiční akce 
spolků a klubů. 
Divadla, galerie, 

koncerty
O staré zvyky a větší 
tradiční akce postaráno 
letos právě 25 let fungu-
jícím Sdružením obča-
nů a přátel Malé Strany 
a Hradčan - Masopust, 
nově vypouštění bažantů 
na Petříně, Čarodějnice, 
vždy v listopadu Candr-
bál v Malostranské be-
sedě, Mikuláš s oslavou 

Malostranského vánoč-
ního stromu na náměstí 
Na Kampě. Lidí vždy při-
jde dost se podívat, hod-
ně se jich třeba do masek 
vystrojí i mladých! Zá-
roveň pokračuje Obecní 
galerie v pořádání výstav 
v Ars Pragensis na Malo-
stranském náměstí.
Klub Za starou Prahu 
pořádá přednášky a spo-
lupracuje se zdejšími his-
torii i genia loci zvýraz-
ňujícími aktivitami.
Na Kampě v Komunitním 
centru jsou 12 let před-
nášky, kurzy, divadla 
a fi lmy nejen pro matky 
a jejich děti. 
Již šest let KC Kampa po-
řádá i Konference + Hap-
peningy Kampa Střed 
Světa a Vinobraní spolu 
s kavárnou Mlýnskou, 
Muzikanty z Kampy, TU-
RAS i Letní polohou. 
Hradčanské včely 
opakovaně zvou na 

Malá Strana 
(pohled z Hradu)

Říká se, že v této době 
potkáme pramálo rados-
tí. Jako by se současná 
společnost opravdu ne-
chala vtáhnout do všech 
těch špatných zpráv, 
které téměř každodenně 
čteme či slyšíme. 
Snad by se nakonec moh-
lo opravdu zdát, že je ná-
lada ve společnosti každý 
den horší a horší a každý 
si pomalu začíná vytvářet 
svůj malý mikrosvět, do 
kterého se uzavře, jak to 
bývalo obvyklé za dáv-
ných nepěkných časů.
Říká se však také, že žije-
me život takový, jaký si jej 
uděláme a jak jej prožívá-
me. A navíc radosti života 
nemusíme složitě hledat. 
Stačí se rozhlédnout ko-
lem sebe v místě, které 
máme rádi a kde žijeme. 
Jak je vidět, Malá Strana 
je těchto radostí opravdu 
plná! Je až neuvěřitelné, 
kolik jich je. A ono jich je 
zřejmě ještě daleko více, 
než se Jirkovi Kučerovi 
podařilo sepsat. 
Když jsme zakládali Kam-
paNulu, říkali jsme si, že 
to, co budeme nejvíce pod-
porovat, je oživení Prahy 1 
a zároveň jisté probuzení 
současné společnosti pro-
střednictvím nejrůznějších 
akcí, při kterých se bude-
me potkávat se svými přá-
teli či sousedy. 
Radujme se z toho úžas-
ného množství radostí, 
potkávejme se co nejvíce 
a hlavně pojďme společně 
vytvářet co nejvíce radostí 
dalších! 

Život je tak 
krásný, jak si 
ho uděláme
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akce - sešlosti vonící me-
dem.

KampaNula
Vznikla KampaNula, o. s. 
a také již tři roky staví 
Prostřený stůl na Maltéz-
ském náměstí a pořádá 
Benefice pro zdravotně 
postižené a Učené toulky 
pro zájemce o historii či 
Štědrodenní svařák u so-
chy Bruncvíka.
Společnou akcí je Malová- 
ní na chodníku. HaFstu-
dio má léta Zpívání pod 
mostem. Na náměstí Na 
Kampě jsou mnoho desí-
tek let Hrnčířské trhy.
Malostranská vzájem-
nost propuká v již výše 
zmíněných a dobře osvěd-
čených tradičních akcích, 
v drobných i větších no-
vých počinech, které se 
zde podporovány zájmem 
lidí stávají postupně také 
tradičními. 
Na Malou Stranu se vra-
cejí stolní společnosti  
a staroslavné spolky - Zla-
tá Praha, TAK, TURAS. 
Dobře fungují baráčníci, 
dobrovolní hasiči. Skauti 
pořádají svá setkání i hry 
pro veřejnost. Zvětšuje se 

nabídka klubů pro všech-
ny generace.
O divadlo, jazz, muziku 
vůbec a další místní akce 
(bály) je opět dobře pečo-
váno ve zrekonstruova-
né Malostranské besedě, 
která se navrátila k pů-
vodní činnosti a připojila 
ještě další vylepšení - dvě 
hospody + Trick bar a ka-
várnu.
V současné době zní stále 
častěji hudba Baráčnic-
kou rychtou, kde vstřícné 
vedení rozbíhá pravidelné 
koncerty, divadelní před-
stavení, např. tradiční 
Divadelní bienále KPGM 
(Klub přátel Glenna Mi-
llera) - přehlídka amatérů 
i profesionálů, vždy první 
listopadový pátek. Akce 
spolků, bály (TURAS)  
a plesy (Zlatá Praha).  Ba-
ráčníci lákají na své akce 
celý rok! A vedle známé 
hospody je nová košer vi-
nárna.           
Divadel s kavárnami i vý- 
stavami je zavedených ně-
kolik - Rubín, Na Prádle, 
Kampa. Novější Klub Po-
poCafePetl s Vinným klu-
bem s galerií na Újezdě 

19 i dávné kluby Újezd  
s Galérkou, disko kavárna 
Shadows a v Karmelitské 
Malý Glen. 
Muzeum hudby láká krás-
nými pořady. 
Mnoho nových i staro-
dávných hospůdek a viná-
ren má pro našince všeho 
věku nejen velmi přívěti-
vé ceny (čemuž se neznalí 
odjinud velmi diví), láká 
útulností ale i galerijní  
a hudební činností. Mlýn-
ská kavárna na Kampě, 
ve Všehrdově ulici Tlustá 
myš a kavárna Divadla Na 
Prádle v Besední. Dobrá 
trafika na Újezdě 39 (ga-
lerie a nově i koncerty)…
Vznikají stále nové galerie 
s občerstvením - student-
ská Míšeňská 3, U Fífy 
(Valdštejnská), U moud-
rých luceren (s antikvari-
átem) ve Vlašské 6. 
Přibyly výstavy, koncerty 
ale i taneční kurzy, také 
přednášky i křty knih  
v oblíbených kavárnách  
a restauracích (Baráčnic-
ká rychta, Čas, Šatlava).
Koncerty jsou v kostelích 
P. Marie pod řetězem, sv. 
Jana Křtitele Na Prádle, 
sv. Vavřince (Síni Praž-
ského jara), sv. Tomáše  
a sv. Mikuláše. Krásné 
koncerty vážné hudby 
(AMU) jsou často v Lich-
tenštejnském paláci nejen 
v sále Martinů - nahoře na 
náměstí Malostranském.
Oblíbené jsou koncerty 
studentů škol např. ve 
Strakově paláci Konzer-
vatoře Jana Deyla. Také 
sboru Gymnázia Jana 
Nerudy. Opakovaně děti  
i studenti  škol, studií i na- 
dací pro zdravotně po-
stižené (Nadace Artevide 
- 8 let, Konzervatoř Jana 
Deyla, Oáza a nově Dar 
sluchu) pořádají kon-
certy a výstavy svých děl  
a jiné akce pro veřejnost. 
Maltézská pomoc pomá-
há postiženým i pořádá 
přes Vánoce Dobročinný 
trh. Krásný je vánoční 
strom Cafe de Paris pro 
Konzervatoř Jana Deyla.
Sportovní kluby, mládež 
škol i veřejnost více vy-
užívají tělocvičen i hřišť 
(bazénu) Sokola, trávníků 
Kampy i Petřína. 
Stovky Muzikantů z Kam- 
py hrají devět let nejen 
každý čtvrtek v hospůd-
kách či venku. 
A všichni chlapi chtějí 
někde tady postavit Ma-
lostranský akcionářský 
pivovar! 
Jen tu Čertovku od velké 
povodně Kampáci už ne-
sjíždějí !  

Restaurace, 
hospody, kavárny 
ze strany jižní…

Kdo to ještě neví, tak vy-
rostly nové podniky pro 
místní - v Hellichově uli-
ci Pivnice pod Petřínem  
a Cafe Valentino se zahra-
dou. Pro gurmány vaří na 
Újezdě lehká jídla Soup 
& Salad a Cafe Vescovi, 
vyhlášená menu má Can-
tina, Carmelita i Luka 
Lu. BarBar ve Všehrdově  
a nově Černý kohout  
v Říční.  Místo zrušené 
retro cukrárny ve Ví-
tězné, zvou na Újezdě 
pod lanovkou Cukrárna  
U Knoflíčků a naproti zce-
la nová zmrzlinárna - ga-
lerie Angelato.
Také na Malé Straně, ale 
způlky již na Praze 5, je 
ulice Vítězná s několika 
restauracemi - Olympia, 
Stará Praha a U Přemysla 
Otakara II... 
Velmi dobře je gurmá-
nům známá ulice Plaská 
s vinárnami s galerie-
mi - Zlatý had, MadBar, 
také sardinská Ichnusa  
a mexická Los Optimis-
ticos a dvěma kavárna-
mi - Café Lounge a 3+1. 
Tento kout uzavírá kavár-
na – galerie Sedmé nebe 
naproti ve Zborovské. Od 
náměstí Kinských se sna-
ží přilákat hosty i začátek 
Újezda - Meduzzy, Bur-
gerbar, La Fame, Mlsná 
koza a Koza nostra, mladí 
chodí do klubu Mirage…
Také na Petříně u roz-
hledny láká několik buf- 
fetů a níže Terasy. Vedle 
Nebozízku rarita - Reono-
va Magická jeskyně.

Od západu, 
dolů k jádru…

Na Hradčanském náměs-
tí Hradčanská galerie J. 
Kalouska láká četnými 
akcemi. Na Hradě však 
draho, takže na Malou 
Stranu se raději chodí od 

Pohořelce přes Černého 
vola, A divadlo pokraču-
je, do Valašské pivnice  
a k Zavěšenýmu kafi dolů 
Úvozem. Ke Sluncím  
v Nerudovce, ku Podko-
vě a k Bonapartovi málo, 
spíš průchodem (otevřen 
do šesti!) na Rychtu. 
Dole hospoda U kocoura 
a v Thunovské již kultov-
ní Hroch. Drží se 3+3+3  
v Tomášské a Glaubicovi 
v podloubí na náměstí.
V noci je oblíbenou štací 
Rubín na náměstí, v Ma-
lostranské besedě pivni- 
ce, dole Blue Light v Jo-
sefské, Napa v Prokop-
ské… I ta Šatlava.
A honem zpět nahoru do 
Nerudovky  - 2 x ke Kelly-
mu Šporkovou i Jánským 
vrškem. Zde i Sedm Švá-
bů, U osla v kolébce a níže 
Bóóží bar, pak Vlašskou, 
kde dalších pár kavárni- 
ček - Sympatická a také  
U moudrých luceren, 
které potěší. Navazuje 
Tržiště - Vopičkova Kafír-
na u sv. Omara,  vinárna  
U staré studny s koňaky  
a galerií, občas hudební 
St. Nicolas pizza.
Přejdeme Karmelitskou, 
kde pro lidi je hospoda 
Ferdinanda i Bílý preclík 
proti Jezulátku, dál dolů 
Prokopskou přes Napu, 
také s galerií i živou mu-
zikou a Klíče, na Maltéz-
ské náměstí do El Centra  
a Konírny, do Cafe de 
Paris a Bistra de France,  
k Malé velrybě a k vínu  
U hada. Posezení je u pla-
tanu v kavárně Campa-
nulla za Lennonovou zdí!
Lze jít dál až do Saské do 
Šatlavy, kde se denně hra-
je… A směr Kampa Pod 
Mostem do nové zašívá-
ny. Všichni znají cestu  
k Vopičkovu vokýnku Bis-
tra Bruncvík pod most.  
Mnozí i do Hroznové 
ku Blbejm, nově John-

Lennon Pubu... A taky do 
Botegy - Mandlu v uličce 
J. Červeného s výstavami 
fotografií. Velmi mno-
zí chodí do kavárny Čas  
k Lužickému semináři, 
kde ožily koncerty  jazz  
i blues + country i zpívá-
ní s nástroji, vernisáže 
výstav obrazů i křty knih, 
promítání, taneční kurzy 
a 2 x za sezonu miniPLES!
V Míšeňské je pro lidi 
také několik hospod (Lo-
kál), kaváren (Kafíčko), 
vináren(Vino-graf) a ga-
lerií s hudebními pořady 
(právě se rodí studentská 
Míšeňská 3).
Ke starodávným Srdcím 
těžko již vejdeme, raději 
do Malostranské pivnice 
do Cihelné v létě i na za-
hradu. 

Malostranské 
noviny

Toto a mnohé jiné je 
zviditelněno již pět let 
rozdávanými Malostran-
skými novinami, které 
pravidelně měsíčně sou-
hrnem nových i historic-
kých informací o zdejších 
aktivitách Malou Stranu 
pěkně podporují. 
Je třeba zajít všude, všem 
je dávat, zvýšit náklad  
a nechat lidi do nich při-
spívat, aby se na něco 
nebo někoho zajímavého 
nezapomnělo, by se ně-
kdo necítil odstrčen, když 
sem patří a pomáhá vlast-
ně všem kolem. 
● Zvýrazněním Malé 
Strany v rámci Prahy 1 se 
snad nikomu neuškodí, 
ceny nevzrostou a našin-
ci i přespolní přátelé se 
dozvědí, co tu pěkného 
starodávného i nového. 
Jakou pohodu tu možno 
nalézt a případně s něčím 
pomoci.           
Radosti malostranské 
potkává i málo pozor-
ný obyvatel na každém 
kroku. Mnohé komerční 

Náměstí 
Na Kampě v zimě

Dívka 
v parku Kampa
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Hledali jsme na Malé 
Straně sladovny a pivo-
várky, a to přibližně z ob-
dobí od roku 1180 až do 
roku 1920. 
Nejprve jsme se vydali na 
Tržiště, kde se nacházelo 
první větší „hnízdo“ prá-
vovárečných a později ná-
kladnických domů.

Domy Skálovský, U Zlaté 
štiky, U Červeného jelena,  
U Zlatého hroznu nebo 
U Karabinských se při-
pomněly dávnou sladov-
nickou a pivovarnickou 
historií sahající až do 14. 
století. Vzpomenuly maji-
tele (Hájek z Rosenfeldu, 
Jakub Nárožník, Václav 
Vakunda, Jan Jiří Karvin-
ský), sládky (Hynek Hla-
sivec, Hynek Kreutzer), 
osobnosti raně barokní 
architektury (Santino de 
Bossi) či místo prvního 

veřejného záchodku (pre-
detu) na Malé Straně. 
Potom úprk na Újezd na 
roh Hellichovky (pivovar 
Na Hrádku s šenkýřkou 
Lidmilou a patrony pe-
třínských pramenů), na 
roh Říční a Újezda (pi-
vovárek Na Lísku s věží 
a později Viznerův dům  
s vinopalnou). 
Rychlým krokem k Ro-
hanskému paláci, kde 
počátkem 15. století pro-
vozovala pivovar Markéta 
Oremusová až k nejstarší-
mu malostranskému pi-
vovaru při kostele, klášte-
ru a špitálu Johanitů. 
A hned vedle krátké za-
stavení s připomenutím 
pivovarnické, lazebnické 
a hotelové činnosti V láz-
ních na rohu Lázeňské  
a Saské. 
Doslova „bombou“ byla 
Mostecká ulice - U Štaj-
nitzů, U Tří kozlů, U Bílé 
růže, U Dvou modrých 
koulí, U Zlaté ovce, U Her- 
monů, kde se vyučil 
sládkem Václav Brtník, 
pozdější sládek, nájemce  

Malostranské sladovny a pivovárky 
Učená toulka 14. května od Rychty na Tržiště, Malostranské náměstí a dál

a majitel pivovaru U Fle-
ků. 

Následovala Tomášská 
ulice s pivovárky v do-
mech U Bílého sokola, 
U Zlatého čápa a U Tří 
čápů, v Letenské jsme si 
probrali více jak 600 let 
starou historii augustini-
ánského pivovaru U Sv. 
Tomáše. 
Na zpáteční cestě na Ma-
lostranské náměstí už 
zbývalo najít pivovary  
U Splavínů, Malostran-
skou radnici, Dům Pe-

tržílkovský, ukázat si 
proluku mezi náměstím  
a Karmelitskou, kde stá-
val průchozí dům U zla-
tého klíče s pivovarem 
obestřeným hned něko-
lika legendami (narodi-
la se zde dcera sťatého 
konšela Mikuláše Ráje, 
která byla upálena pro 
travičství). Poslední za-
stavení jsme si dopřáli  
v domě U Zlatého stromu, 
později známé a prosla-
vené pivnici U Glaubiců.  
A kam jsme nedošli? 
Do Nerudovky, kde se 
nacházel průchozí dům 

U Červeného kříže, poz-
ději U Renthause, kde je 
pivovar doložen již v 16. 
století; na počátek Úvozu, 
kde se nacházel v domě  
U Mutoviců pivovar se 
šenkem a krámem již od 
roku 1660. 
Na Brusku, kde v roce 
1599 dovolil císař Rudolf 
II. měšťanu Janu Gehlo-
vi vystavět mlýn, jatka, 
pekárnu, pivovar a šenk 
vína. 

Pořádala KampaNu-
la, početnou skupinu 
„hledačů“ vedl Josef 

Josef
Kábele
Historik, průvodce 
Učenými toulkami 
KampaNuly

Tržiště

Tomášská

Sraz účastníků před 
baráčnickou rychtou

aktivity jsou tlačeny do 
pozadí snahami a akcemi 
spolků, sdružení i jed-
notlivých občanů, kteří 
vylepšují kulturní a spo-
lečenský život zde. Lidi 
tu rádi chrání „poklady 
minulosti“, památky i ze-
leň parků, snaží se udržet 
genia loci. 
-----------------------------

I v roce 2014 
mnoho akcí bylo 

a bude: 
Při Masopustním ve-
selí (SOPMSH) mno-
ho stovek lidí vyrazilo 
v maskách. A opět bylo 
vidět pomoc občanů, 
spolků, institucí i úřadů. 
Silně i kaváren, hospod  
a restaurací po trase prů-
vodu i na Kampě…
Lidí se sešlo sto na mi-
niplese v kavárně 
Čas, stovky na Hasič-
ském bále v Besedě, 
na 35. TURAs bále  
a 44. plese Zlaté pra-
hy na Rychtě…
Tradiční místní akcí 
byla VI. KONFeReN-
Ce KAMpA sTŘeD 
sVĚTA. Letos o parku 
na Kampě. Diskuze his-
toriků, architektů, léka-
řů, starostů za účasti cca 
stovky občanů.  Modero-
váno Eugenem Brikciu-

sem. Později hráli Muzi-
kanti z Kampy. 
Předem při krátké Toulce 
od Werich. vily vykolíko-
vány změny - plánova-
né plochy bez zeleně dle 
plánů tzv. rekonstrukce 
a byla nastolena otáz-
ka: Zůstane Kampa je-
dinečným, posledním  
z nádherných anglických 
parků v Praze se zpoma-
leným odpočinkovým 
průchodem a staroby-
lým začátkem i koncem, 
nebo se otevře, částečně 
vybetonuje a stará kři-
volaká cesta se stane na-
přímenou magistrálou 
s množstvím rychle se 
pohybujících lidí, pěšky  
i na kolech, 12 - 25 metrů 
širokým průrazem zelení 
s likvidací dávných histo-
rických nerovností a zá-
koutí? Vše vyšlo v příloze 
Malostranských novin.
VI. HAPPENING KAM-
PA STŘED SVĚTA po-
kračoval tradičně za 14 
dní po Konferenci, také 
na podporu zachování 
parku na Kampě. V prvý 
den prohlídka kostela Na 
Prádle, desítky galerií, 
několika ateliérů výtvar-
níků, kluboven, nadací 
pro zdravotně postiže-
né - okolí jižního konce 

Kampy a Újezda. Další 
den vycházka Lužickým 
seminářem a návštěva 
nových galerií v Míšeň-
ské. Po otevření Brány 
na Kampu pod mostem 
mnohá divadla pro děti a 
koncerty známých kapel 
v parku venku i v šapito.
Večer moravský folklor  
v Čase…
Večerní pořady všech 
klubů Malé Strany byly 
na počest Kampy Středu 
Světa.  
Malostranské čaro-
dějnice (SOPMSH) 30. 
4. V podvečer sraz čaro-
dějnic na náměstí před 
Ars Pragensis, pak prů-
vod na Kampu a v parku 
rej u ohně do noci.

Mnohé Učené toulky 
KampaNuly vždy s účastí 
několika desítek lidí patří 
již k Radostem. Popsány 
vždy v MN na straně 8  
a na www.kampanula.cz.
● Blíží se třetí PROST-
ŘENÝ STŮL KampaNuly 
na Maltézském náměstí 
ve čtvrtek 19. června 18 
- 21 hod. Benefice ve pro-
spěch žáků a studentů 
Konzervatoře a školy pro 
slabozraké Jana Deyla  
a Nadaci pro nevidomé 
Artevide. Bude předsta-
vena Nadace Dar sluchu 
sídlící nově na Újezdě.
Vždy pomohou jednotliv-
ci, firmy i instituce. Zvláš-
tě restaurace, hospody  
a kavárny od Maltéz-

ského náměstí. Stánky  
s nápoji a dobrotami vě-
novanými jako dar (odpis 
z daní), jsou základem. 
STŮL je možno podpořit 
i přímo finančně na účet.  
Dary i výtěžek z prodeje 
dobrot a nápojů ve stán-
cích na Maltézském ná-
městí jsou každoročně 
slavnostně předány škole 
i nadacím. V minulých 
letech se podařilo vybrat 
i 40 tisíc Kč.

Soupis Radostí malo-
stranských po připomín-
kách a opravách na vědo-
most dávají Malé Straně, 
svým členům, přátelům  
i okolí zástupci SOPMSH, 
KC Kampa, KampaNuly, 
Kavárny Mlýnské, Sokola 
- ČOS, Skautů, TURAS, 
Muzikantů z Kampy, Ma-
lostranských novin, Klu-
bu Za starou Prahu, Zlaté 
Prahy, TAK, Maltézské 
pomoci, Nadace Artevi-
de, Výtvarníků Karlova 
mostu. Také galerií, di-
vadel a klubů, restaurací, 
kaváren a hospod, dob-
rovolných hasičů, baráč-
níků, Městské policie P1, 
Vojanových sadů, s.r.o.  
a dalších.
19. 5. 2014 s radostí 
dosepsal J. Kučera

Karlův most 
brzy ráno
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Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
Malostranských novin a Staroměstských novin. Web: www.kampanula.cz

Naše akce
Co pořádáme nebo podporujeme

KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

pOŘÁDÁMe:
středa 11. 6., 17. 30 h 
Učená toulka: Dientzen-
hoferovské stavby. Před-
náší Dr. Josef Kábele. 
Sraz v ulici Nosticova 2, 
v rodném domě Kiliána 
Ignáce Dientzenhofera.

Čtvrtek 19. 6., 18 - 21 h  
III. PROSTŘENÝ STŮL 
na Maltézském náměstí. 
Benefice pro Konzervatoř 
Jana Deyla a Nadaci Ar-
tevide. 

Celé léto
Skautská poznávací hra 
u příležitosti 80. výročí 
Foglarovy knihy Přístav 
volá.

Čtvrtek 11. 9. 
II. PROSTŘENÝ STŮL 
na Betlémském náměstí
v rámci III. Open Air Fes-
tu Betlémák. Živá hudba 
a ochutnávky.        

pODpORUJeMe:
14. - 15. června

poupění.  Strýt*tyjátr 
na Žofíně. Pořádá HaF-
studio. 

sobota 20. 9. 
Malostranské vinobraní
- Dozvuky Horňáckých 
slavností v parku na 
Kampě. Cimbálová mu-
zika, víno, klobásky. Po-
řádá KC Kampa, kavárna 
Mlýnská, TURAS.

pŘIpRAVUJeMe:
Učené toulky 
v září a říjnu: Petřín - Ja-
roslav Rybář, Vyšehrad - 
Richard Händl.

Staroměstský orloj, Jan
 Žižka, Nezapomenutelné 
nevěstince - Dr. Sedmík.

Benefici pro Nadaci 
Artevide v říjnu. 

Jam jazz v Baráčnic-
ké rychtě, pátek 28. listo-
padu. K tanci i poslechu 
hrají přední jazzové ka-
pely.

Fo
to
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První romány Jaroslava 
Foglara - Hoši od Bobří 
řeky a Boj o první místo 
- vyšly počátkem 30. let 
minulého století jen časo-
pisecky na pokračování.
První skutečnou knihou 
proslulého spisovatele 
a „otce“ Rychlých šípů se 
tak stal až v roce 1934 ro-
mán Přístav volá.
Právě k jubileu 80 let 
Foglarova knižního de-
butu proběhne o prázd-
ninách poznávací hra 
pro veřejnost, kterou 
připravuje KampaNula 
ve spolupráci s Pražskou 

paroplavební společnos-
tí a oldskauty klubu Jest-
řábi. Na stránkách Malo-
stranských a Staroměst-
ských novin budou v čer-
venci a srpnu zveřejněny 
každý měsíc tři soutěžní 
úkoly. Pátrače zavedou do 
tajemných zákoutí Staré-
ho Města a Malé Strany, 
poblíž přístavišť paropla-
vební společnosti. Prostě - 
Přístav volá i po 80 letech!
Vyhodnocení hry se usku-
teční na sklonku léta a na 
nejúspěšnější účastníky 
čekají vyhlídkové plavby 
PPS. (sj)

SKAUTSKÁ LETNÍ HRA 
PŘÍSTAV VOLÁ 

Obálka knihy 
Přístav volá

ZPRÁva   OZNÁMeNÍ   vÝZva   POZvÁNÍ
Blíží se třetí PROSTŘENÝ STŮL na Maltézském náměstí - Benefi ce

 KampaNuly ve prospěch žáků a studentů Konzervatoře a střední 
ladičské školy pro slabozraké J. Deyla a Nadaci pro nevidomé Artevide. 
Na náměstí bez aut bude v délce 60 metrů, bílým ubrusem pokrytý, se 

židlemi kolem, středem postaven, úžasný

III. P R O S T Ř e N Ý   S T Ů l
ve čtvrtek 19. června 18 - 21 h 

Po obvodu náměstí se ve stáncích levně za vstupenky-stravenky nabí-
zejí nápoje a dobroty věnované každoročně ku podpoře této akce. Ná-
vštěvníci si sedají ke stolu, konzumují jídlo a pití a naslouchají hudbě. 
Na pódiu v čele stolu zpočátku vystupují žáci a studenti konzervatoře 

a hosté. Později u Stolu hrají Muzikanti z Kampy.
-------------------------------------------------

vyzýváme k podpoře - restaurace, hospody a kavárny
…také další instituce, fi rmy i jednotlivce, nejen z Maltézského náměstí. 
Sneste prosím do stánků kolem Stolu, jako každý rok, nápoje a dobroty. 

Věnujte je jako dar odepsatelný z daní. 
Podpořte i přímo na účet: 2107370908/2700

Získané fi nanční prostředky, dary i výtěžek z prodeje dobrot a nápojů 
ve stáncích budou slavnostně předány škole a nadaci. 

V min. letech vybráno i 40 tis. Kč.
Sepisuje Zuzana Kopečná, nadaceartevide@seznam.cz 

tel.: 777 697 302
Pořádá KampaNula, o.s., za pomoci Nadace Artevide 

a Konzervatoře Jana Deyla
Podporují: KC Kampa, SOPMSH, Sokol-ČOS, TURAS, Kavárna 

Mlýnská, Muzikanti z Kampy, Malostranské noviny, Výtvarníci Karlova 
mostu, Maltézská pomoc, Dobrovolní hasiči, MČ a Měst. policie P1, 

Vojanovy sady, s.r.o. a další… 
www.kampanula.cz, www.nadaceartevide.cz

K jubileu 80 let Foglarova knižního de-
butu románu Přístav volá proběhne 
o prázdninách další poznávací hra ve 
spolupráci s KampaNulou a PPS.



Kalendárium 
Malé Strany

Ladislav 
Struna

herec

Jiří 
Brdečka
scénárista

čeRveN

● Otto Gutfreund 
*3. 8. 1889 Dvůr Králové 
†2. 6. 1927 Praha
Kubistický sochař 
světového významu. Por-
trétoval T. G. Masaryka.

● Jiří Brdečka 
*24. 12. 1917 Hranice 
†2. 6. 1982 Praha
Scénárista (film Limoná-
dový Joe), ilustrátor. Spo-
lupracovník Jana Wericha 
a Jiřího Trnky. Často je 
navštěvoval na Kampě. 

● ladislav struna 
*27. 6. 1899 Praha 
†14. 2. 1980 Praha
Herec a malíř. Hrál už  
v němých filmech. 
Vyrůstal na Malé Straně.
 
● Vlastimil Hašek 
*7. 6. 1928 Praha 
†12. 4. 1992 Praha
Herec. Byl manželem 
herečky Dany Syslové, 
která žije na Malé Straně.
 
● Vítězslav Vejražka 
*9. 5. 1915 Dolní Bousov 
†8. 6. 1973 Praha
Herec, režisér, komu-
nistický funkcionář. 
Bydlel ve Staré radnici na 
Hradčanech. 

Otto 
Gutfreund

sochař

Vlastimil 
Hašek

herec
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Za MČ Praha 1 přítomen 
Oldřich Lomecký a Ja-
kub Dvořák ze stavební-
ho oddělení. 
Za KC Kampa přišli Ale-
na Kopecká, Olga Lomo-
vá, Barbara Šabachová, 
Markéta Nová a Jiří Ku-
čera.
Starosta Lomecký za-
hájil jednání stížností 
na nepřesné informace  
o šířce cesty. Parkem má 
totiž podle plánů prochá-
zet páteřní cyklostezka 
a rozšíření cesty by bylo 
údajně nutné kvůli bez-
pečnosti. Starosta dále 
upozornil, že plány ne-
lze měnit, je však možné 
vrátit dotaci a od úprav 
parku úplně upustit. 
(Toto by, jak známo, ob-
čanské iniciativy uvítaly.)
Olga Lomová z KC Kam-
pa řekla, že dílčí úpravy 
jsou stále možné (tzv. 
změna stavby před do-
končením). Dále při-
pomněla, že tudy vede 
cyklotrasa (nikoliv cyk-
lostezka), na kterou se 
normy platné pro cyklo-
stezky nevztahují. 
Cyklotrasa také může ob-
sahovat omezení v pro-
vozu. 
Lomová dále zmínila, že 
všichni, koho KC Kam-
pa jako partner projektu 
oslovil, se shodli v tom, 
že není žádoucí cestu ani 

Přestavba parku Kampa: 
Co dál? Přijedou bagry?

rozšiřovat, ani narovná-
vat. Takový zásah naru-
šuje intimní ráz historic-
kého parku (názor Klubu 
Za starou Prahu, zahrad-
ní architektky, KCK  
a dalších občanských 
sdružení). Původně ve-
dená trasa také přirozeně 
zpomaluje cyklisty. 
Následovala diskuze  
o konkrétních detailech 
projektu. J. Kučera pro-
testoval také proti rušení 
křoví a systému starých 
cestiček např. před Sovo-
vými mlýny.
Alena Kopecká připo-
mněla, že KC Kampa je 
smluvním partnerem 
projektu a MČ by proto 
měla přijmout námitky 
občanů, které  se v sou-
ladu se smlouvou o part-
nerství podepsanou dne 
27. 11. 2012, shromáždily.

Debata se pak stočila  
k otázce, nakolik byl 
projekt řádně projednán  
s KCK. J. Dvořák vyjád-
řil názor, že projekt byl 
řádně projednán. S tím 
zástupci KCK nesouhla-
sí. Krátká jednání  s obcí 
ve věci revitalizace par-
ku proběhla 16. 10. 2013  
a 19. 2. 2014. Výsledkem 
bylo, že KCK získalo svo-
lení prodiskutovat ne-
jasné aspekty projektu 
přímo s architektem Ti-

chým. Na jejich základě 
pak shromáždilo názo-
ry občanů i odborníků  
a formulovalo požadavky 
na úpravu projektu. Na 
tyto připomínky obec již 
nijak nereagovala.
Následně byl projekt dis-
kutován na Konferenci 
Kampa Střed Světa, kte-
ré se bohužel nemohli 
účastnit zástupci obce,  
a o níž psaly i Malostran-
ské noviny.
Pan starosta žádá písem-
né stanovisko Klubu Za 
starou Prahu. Potřebuje  
mít i stanovisko přísluš-
ných orgánů, že úprava 
cesty kvůli cyklistické 
dopravě není nezbytně 

nutná. Pak nebude na 
úpravách proti přání 
občanů trvat.

Závěr: 
KC Kampa stanoviska 
zajistí. Schůzka s ar-
chitektem musí být co 
nejdřív. Pokud k doho-
dě o úpravách projektu 
nedojde, MČ Praha 1 
dotaci vrátí. Domnívá-
me se, že takový poklad 
jako Kampa nemůže být 
poškozen kvůli technic-
kým zásahům. Žádná 
dotace jej pak do pů-
vodní podoby nevrátí.

Zapsala: Barbara 
Šabachová,  Olga Lo-

mová, Jiří Kučera

Lidi se ptají, co bude dále s parkem na 
Kampě. Konečně, jak ještě před Konfe-
rencí Kampa Střed Světa slíbeno, pro-
běhlo jednání o revitalizaci parku Kampa 
a to dne 14. května... A bude další!

Titulní strana Zvláštního 
vydání Malostranských 
novin z dubna 2014

HOTEL*** A RESTAURACE + KOLIBA
KOlIba 
•výborná kuchyně, nejen se 

slovenskými specialitami
•halušky, lokše, strapačky
•koliba a restaurace otevřeny 

denně 11 - 23 h, 
  rezervace: 543 235 163, 
           608 770 477

HOTEL***
Jedete do brna? Rádi vás ubytujeme               
v našem hotelu v Nika Centru!
•komfortní hotel rodinného typu v klidné části Brna, 300 

metrů od brněnského výstaviště, blízko středu města
•vybavení pokojů: koupelna, WC, televize, wi-fi  
•prostorné parkoviště
•nonstop recepce s doplňkovým prodejem
•tel.: 543 235 165, 774 452 424

Těšíme se na vás!

ReSTaURaCe 
•výborná kuchyně
•polední menu, výběr ze      

čtyř jídel
•čepované Starobrno 11°                 

z pivních tanků, Plzeň 12°, 
pivní speciály, 
kombajnérka

www.nikacentrum.cz

Navštivte Nika Centrum na Lipové 24 v Brně. 
•možnost pořádání svateb, oslav i firemních akcí

BRNO
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Hana 
Moučková

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

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

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 27 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

PODPeTŘÍNSKÝ 
RÁDCe:
Štamgast není 
zrádce! Stav se 
na dobře 
vychlazené 
pivo.

Adresa kamenné prodejny:
Na Záhonech 7 (cca 300 m od metra Kačerov), Praha 4
Otevírací doba:
Po - pá  8 - 17 h, mimo tyto hodiny možno dohodnout
schůzku po tel. domluvě
Telefon: +420 273 130 610
E-mail: info@penshop.cz

Kvalitní psací potřeby, 
hodnota, která přetrvá 
po staletí.

Nabízíme širokou škálu značkových psacích potřeb nejen 
pro náročné klienty, ale i pro školáky.
Najdete u nás např. značky Cross, Mont Blanc, Parker,  
Visconti, Faber-Castell, Caran d´Ache, Moleskine.
Sleva 50 % na vybrané modely.
Z dalšího sortimentu: ruční papír, hroty, náplně, inkousty, 
hodinky, dárkové sady, potřeby pro výtvarníky…hodinky, dárkové sady, potřeby pro výtvarníky…

Plnící pero 
Cross Townsend

Kuličkové pero Cross 
Townsend je ofi ciální psací 
nástroj Bílého domu a ob-
líbené pero amerického pre-
zidenta Baracka Obamy, se 
kterým dokonce podepiso-
val inaugurační listiny. A. T. 
Cross poskytuje na všechny 
modely doživotní mechanic-
kou záruku již od roku 1868.

víte, žeNaše produkty můžete zakoupit přes e-shop, 
ale také přímo v kamenné prodejně nedaleko 
metra Kačerov. Čeká tam na Vás tým našich 
školených odborníků.

Nabídka měsíce

www.penshop.cz

Nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského v Praze
pořádá
v sobotu 7. června 2014 
od 14 do 17 hodin

DĚTSKÝ DeN 
POD PeTŘÍNeM

HaRMONOGRaM:
•14 h zahájení
•15 h pohádkový příběh nejen pro děti
•16:45 h vyhlášení tomboly

 
V průběhu celého odpoledne 

se můžete těšit na:
•Ukázku jízdní policie
•Předvedení moderní hasičské techniky
•Program se psy záchranáři
•Ukázku činnosti skautského oddílu
•Hry a soutěže pro děti
•Poníky, skákací atrakce, facepainting, odměny
•Klauna Vítka s balónky

Adresa: 
Vlašská 36, Praha 1 - Malá Strana

Telefon: 257 530 302

Uskutečněno za podpory Městské části Praha 1

www.nmskb.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

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

257 531 839

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Zde může
být váš
inzerát!

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

Dočasná
s leva 20 %

Děkujeme MČ Praha 1
za grantovou podporu

těchto novin.
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Dopisy, komentáře, básně, glosy, fejetony
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

Glosa
Vzpomínka na 
Václava Havla 

Havla soubor dvou kře-
sílek pevně spojený stol-
kem, co obepíná strom 
na Maltézském náměstí. 
Nechybí ani havlovská 
srdíčka. Je dobře, že se 
Lavička Václava Havla, 
tak se dílo Bořka Šípka 
jmenuje, nachází těsně 
u budovy Ministerstva 
školství a Ministerstva kul-
tury. Tak nějak to k panu
prezidentovi sedí víc, než 

kdybychom ji umístili 
k Ministerstvu průmyslu 
nebo obrany. Pikantní by 
ovšem bylo památník in-
stalovat před Ministerstvo 
spravedlnosti, které má 
v gesci vězenství. 
I strom, co je dnes sou-
částí díla, má neobvyklou 
historii. Lípu před deseti 
lety nechala přivézt ze za-
hradnické školy v Lednici 
tehdy provozovatelka blíz-

ké galerie paní Viktorie 
Hradská. Důvodem byla 
výstava na Ministerstvu 
kultury. Po skončení vý-
stavy stála lípa několik let 
před galerií v povrchovém 
kontejneru a zdálo se, že 
je její osud zpečetěn. Po-
dařilo se však rozhýbat 
úřednického šimla a lípu 
na podzim 2006 zasadit 
do země Maltézského ná-
městí, kde zdárně roste 

dodnes. Tím se stal strom 
z Moravy součástí vzpo-
mínky na Václava Havla. 
Slavnostní odhalení bylo 
prodchnuto atmosférou 
začínajícího máje. 
Lidí bylo dost a řečníků 
taky. Jen je mi záhadou, 
že na odhalení památníku 
Václava Havla nepřišel ni-
kdo z vedení radnice Pra-
hy 1.  

MN červen 2014  
Svým způsobem neob-
vykle připomíná Václava 

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

inzerce

Malostranské noviny 
SPeCIÁl, duben 2014

Parkoviště 
u Sokola

Na doplnění je 
potřeba uvést, 
že prostory par-
koviště u Mich-
nova paláce po-
skytujeme jako 

zázemí zájmovým sdruže-
ním, jako jsou například 
KampaNula, Komunitní 
centrum Kampa a dalším 
pro jejich akce na Kampě 
a to zcela zdarma. 
Prostory Michnova pa-
láce i s možností použít 
odstavnou plochu - opět 
zdarma - dostali také po-
řadatelé a účastníci ne-
dávné Konference Kampa 
Střed Světa. 
Náš soukromý pozemek 
tak necháváme otevřený 
a umožňujeme průchod 
veřejnosti - ať již z Kampy,
nebo ze Všehrdovy ulice.  
Již dnes jsou ulice a ulič-
ky Malé Strany plné par-
kujících aut. Zrušení od-
stavné plochy by do nich 
denně vpustilo zhruba 
padesátku aut navíc. 

Hana Moučková, 
starostka ČOs

(Redakčně kráceno)

Reakce

Hana 
Moučková

Reakce vedení České obce 
sokolské (vlastník parko-
viště) na na článek archi-
tekty Vodrážkové.

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ SMS
NÁvOD: Napište sms: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Vyměním 1 + kk            
v samotném centru Brna 
za jakýkoliv byt v centru 
Prahy. Dohoda jistá. T.: 
602 791 551.
●Veškeré zednické 
práce. Např. zítky ze 
ztraceného bednění, dlaž-
by, rekonstrukce bytů, 
fasády, zateplení, izolace 
kolem domu, napojení 
přípojek odpadu,  bourací 
a výkopové práce. T.: 605 
938 130.

●Mladá maminka 
s ročním synem hledají 
malý byt nebo podnájem 
v bytě na Praze 1 za rozum-
nou cenu. T.: 737 145 060.
●Malíř z Malé strany 
nabízí své služby v oboru 
malířství a lakýrnictví. Ce-
nová nabídka a vysvětlení 
postupu předem samo-
zřejmostí. T.: 774 007 148.
●Hledám divadelní 
soubor, který by měl 
zájem uvést mou surre-

alistickou hru Dramata 
a jiné Rusalky. T.: 731 
211 755.
●léčitelství patzak. 
Celostními masážemi 
a dotekovou terapií od-
straňuji bolesti svalů 
a kloubů, ale i jiné ne-
příjemné pocity. Dochá-
zím také do bytů. Václav 
Patzak, Havelská 12. T.: 
725 773 290.
●Koupím rodinný do-
mek do 100 km od Pra-

hy. T.: 732 462 492.
●Kosmetika, pedikú-
ra, masáže v blízkosti 
vašeho bydliště. Odstar-
ňuji bolesti svalů a klou-
bů. T.: 731 529 600.
●Instalatér, topenář, 
plynař. Opravy i výměny 
baterií, WC, umyvadel, 
radiátorů, sporáků. I vět-
ší práce. T.: 722 608 008.
●pronajmu garáž, P 4, 
Krč, 1500 Kč měsíčně. T. 
večer: 724 802 409.

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ SMS

Hlavní partner festivalu Magistrát hl. m. Prahy  •  Spolupořadatel festivalu MČ Praha 1

Výstava
Ivany Kotýnkové 

s názvem 
Mám ráda...

Kdy: Do 30. 6. denně 
10 - 18 h

Kde: Ambit františkán-
ského kláštera, 

Jungmannova 18
Co: Obrazy světoznámé 
malířky, krajinomalby, 

krajinky, portréty

www.kotynkova.cz

POZVÁNKA

Soupis památek - 
encyklopedický přehled sídel

www.soupispamatek.cz

Vyměním 1 + kk            
v samotném centru 

Brna za jakýkoliv byt 
v centru Prahy. 
Dohoda jistá. 

Telefon: 602 791 551.

VÝMĚNA BYTU
BRNO - pRAHA            
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Malostranská beseda červen
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedywww.malostranska-beseda.cz

čeRveN Restaurace 
pivnice 

kavárna
NECHTE SE ZLÁKAT skvělou gas-
tronomií, kde hlavní roli hraje 
česká kuchyně, vynikající tanko-
vé pivo, kávové speciality, milá 
obsluha a příjemné ceny. To vše

v režii Pilsner Urquell Original
Restaurant. Přijďte s přáteli 
ochutnat některou znovuobje-
venou pochoutku, jakou je na-
příklad skvělá jehněčí pečeně.

Jsme tu pro vás od snídaně 
až po sklenku na dobrou noc

Kavárna
9-22 h

Restaurace 
11-23 h

Pivnice
16-01 h

Snídaňový komplet
Čerstvé pečivo, croissant, 

dort dle denní nabídky 
a vlastního výběru nebo 
jablkový závin, máslo,
 med nebo džem, káva 
nebo kakao nebo čaj.

Kuřecí prsa Supre-
me s pečenou bram-
borou a krémovou 
omáčkou z hříbků, 

lišek a černých 
lanýžů.

Grilovaný sekaný 
steak s cibulový-
mi bramborami            
a omáčkou ze 

zeleného pepře…

74 Kč 194 Kč 149 Kč
Denně polední menu: 3-chodové za 120 Kč

VIDEOKAVÁRNA TRICK-BARTRICK-BARTRICK-BARGALERIE Špičkově vybavený projekční 
sál je tu jen pro Vás. Zázemí 
pro Vaše fi lmová díla i první 
pokusy. Veškeré formáty.

Bude nám ctí nabídnout Vám 
k Vašemu fi lmovému koktejlu 
Váš oblíbený koktejl. Barové 
zázemí před a po projekci. 

Výběr z programu

Otev

Náš TIP

Těšíme se na vás!

Ponton otevřen: 
po - pá 11 - 22 h,  so - ne 9.30 - 22 h

Do 29. 6. výstava Jana 
saudka Obrazy, fotogra-
fi e, rekvizity a kostýmy.

•
D

Koncert - Út 6. 6. v 18 h - SKlaDa-
TelÉ DĚTeM - DĚTI SKlaDaTe-
lŮM - Konzervatoř J. Deyla, Maltézské 
nám. 14 - Společný koncert Akce Spo-
lečnosti českých skladatelů se ZUŠkami. 
 
Koncert - So 14. 6. v 21 h -  THe beN-
SON McGlaSHaN HaMMOND 
TRIO - Občanská plovárna, The Loop 
Jazz Club, U Plovárny 8 - Hudebníci z ce-
lého světa. www.obcanskaplovarna.cz

Mecheche - So 21. 6. od 15 h - SeN 
SvaTOJÁNSKÉHO vRŠKU - Ján-
ský vršek, Malá Strana - Happening. Di-
vadlo, tanec, čtení, hudba přímo na ulici. 
Více: www.muzeumpovesti.cz

K

Kulturní nástěnka    •
D Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 

VÝBĚR Toho NEJLEPŠÍho ČERVEN 2014

3. út. Vladimír Mišík & 
etc... - 20.30 h
4. st. 5P luboše pospíši-
la - 20.30 h
6. pá. Krausberry - 20.30 h
8. ne. DAN ReeD Ne-
TWORK (UsA)/host: 
lo Dost - 20.30 h
11. st. Ivan Hlas Trio  
20.30 h
12. čt. Jan spálený & 
AspM - 20.30 h
13. pá. Bluesberry - 20.30 h
16. po. Jan smigmator 
& swinging Q - 20.30 h
18. st. lili Marlene + 
Gazdina Roba - 20.30 h
19. čt. Klubová noc Uni-
ted Islands České spo-
řitelny - 20 h
26. čt. Aleš Brichta trio 
-  20.30 h

Nový jídelní 
lístek od 
10. 11. 2013

Den D (Den dětí, rodičů a jejich prarodičů) - 1. 6. 
zač. 14 h
Koncerty na pontonu - 2., 4., 6., 9., 11., 13., 16., 
23., 25., 27., 30. 6. zač. 17 h
Pohodové melodie pro starší a pokročilé - 8., 
15., 22., 29. 6. zač. 14 h 
United Islands of prague - 20. a 21. 6. 
setkání Unie tanečníků a performerů - 26. 6. 
zač. 9 h

Smrt děsí i fascinuje a také spolu s láskou patří                  
k nejsilnějším a nejčastějším uměleckým námětům. 

Národní muzeum - České muzeum hudby se vztahu 
smrti a umění věnuje v nové výstavě 
Smrt kmotřička, která se otevírá

Smrt?

Smrt kmotřička (18. června 2014 – 23. února 2015)
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1 
otevřeno denně kromě úterý od 10 do 18 hod.

Nenechte si ujít poznání toho, jak se měnil pohled 
na smrt v průběhu uplynulého tisíciletí. Od světa 
pohádek, kde spravedlivá smrt měří stejně boha-
tým i chudým, přes etapu intenzivního nábožen-
ského prožitku, kde smrtí existence nekončí, až 
po romantické sebeobětování se za ideály a smí-
ření se s věčným koloběhem života.

Téma konce života v poetickém i morbidním provedení v li-
dové tvorbě, kramářských písních i v dílech Erasma Rotter-
damského, Karla a Josefa Čapka, Josefa Váchala, Olbrama 
Zoubka, Antonína Dvořáka i Leoše Janáčka a dalších umělců.

18. června 2014.

www.nm.cz

Věčná inspirace 
umělců!

M. Krásová v opeře Smrt 
kmotřička, Národní divadlo

Focení v ateliéru i v interiérech
Zpracování fotografi í 

Pro Malostraňáky přátelské slevy
Těší se na Vás Kristýna Svobodová

Tel.: +420 608 872 255 
www.photobykristyna.com

Malostranská fotografka 
nabízí veškeré 

fotografi cké služby

SPOLEČNOST 
ČESKÝCH 

SKLADATELŮ

The 
Loop Jazz 

Club



Slavné ženy

Koutek pro chytré hlavy

Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (XIV.)
čeTba Na POKRačOvÁNÍ. MINUle: Pan Vorel 

čeká v krámě příval zákazníků. Nikdo ale nejde...

Jan Neruda 
(1834 - 1891).
Novinář z Malé 
Strany, starý 
mládenec

„Však oni přijdou,“ řekl si 
pan Vorel, oděný v krát-
ký, šedý kalmuček a bílé, 
soukenné spodky, o ho-
dině sedmé. - 
„Jen kdybych měl už prv-
ní počinek,“ řekl o hodi-

ně osmé, zapálil si novou 
svou pěnovku a bafnul. 
O deváté hodině pak 
vstoupil skoro až mezi 
dvéře a vyhlídl netrpělivě 
do ulice, nejde-li koneč-
ně počinek ten první. Tu 
šla ulicí vzhůru setníko-
vic slečna Poldýnka. 

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

15 Zabava telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

ZaJÍMavOSTI a novinky 
ze Starého Města (to je tam, 
co je orloj a Hus). STaRO-
MĚSTSKÉ NOvINY jsou 
zdarma k mání například 
v Malostranské besedě nebo 
v Kafírně U sv. Omara.
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Otázka: Kde najdeme tuto 
sochu barda Karla Hašlera?
Nápověda: Byla odhalena 
ne tak dávno - v roce 2009. 
Stojí na schodech.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Jánský vršek 9. Posledních 
15 let života tu bydlel dnes zapomenutý 
spisovatel Josef Svátek (napsal skoro 
30 románů). Správně: Pavel Plzák

www.staromestskenoviny.eu

Otevřený krám

Co nového 
za vodou[ [

Malostranská pěvkyně
Jarmila Novotná 

Jarmila Novotná (1907 – 
1994) se narodila do vlas-
tenecké rodiny majitele 
módního salónu. Chodila 
k Emě Destinové na Ma-
lostranské náměstí na ho-
diny zpěvu. Podporovala 
ji rodina prezidenta Masa-
ryka. Následovala skvělá 

mezinárodní kariéra. Jako 
druhá Češka po Emě Des-
tinové se Jarmila prosadila 
v newyorské Metropolitní 
opeře (1940 - 1956). Patří 
k nejvýznamnějším osob-
nostem české opery. Hrála 
také ve fi lmu např. Skři-
vánčí píseň (1933). 

T. G. 
Masaryk, 
mecenáš

Ema 
Destinová, 
profesorka

František 
Smolík, 
kolega

inzerce

Příště: Takže ani
machrování s pě-
novkou v hospodě 
nepomohlo. Přinese 
mu slečna štěstí?

inzerceinzerce

Její rty uměly 
zašeptat

Sudoku pro  
nenáročné
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PRo LÍNÉ

ŘeŠeNÍ: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

PRo sPÍcÍ

Rezident Manager 
Matěj vyskočil

Vážení přátelé 
Malé Strany,

s přicházejícím létem 
začíná být praha ne-
skutečně romantická. 
Zapomeňte v hotelových 
zahradách na ruch vel-
koměsta s osvěžujícími 
andělskými koktejly. 
Tyto jedinečné drinky, 
inspirované vyobrazený-
mi archanděly na strop-
ních freskách, si v jiném 
baru v Praze nedáte!

THe aUGUSTINe PRaGUe, letenská 12/33, Malá Strana, Praha 1, 118 00 
Tel.: (+420) 266 112 233, e-mail: info@augustinehotel.com, www.augustinehotel.com

● Od 1. června nové sezónní menu Lesní plody & 
Červená řepa. ● Nově pravidelné „Nedělní pečeně“ - 
Tříchodové obědové menu se salátem a skleničkou 
vína za 590 Kč. 

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

Léto v zahradách hotelu 
The Augustine Prague!

Červnový program z hotelu 
The Augustine Prague

Dovolte mi, abych Vám 
touto cestou poděkoval, 
jak jste nás Vy, Pražané, 
během našich oslav pod-
pořili svým velkým zájmem 
o náš hotel. I díky Vám byl 
den otevřených dveří jedi-
nečnou událostí, na kterou 
všichni budeme dlouho 
vzpomínat. 
Na nadcházející letní sezó-
nu jsme pro vás připravili 
řadu lahůdek z naší re-
staurace a baru. Ať už nové 
osvěžující koktejly nebo 
speciality z grilu a letního 
menu. A samozřejmě naše 
unikátní, dobře vychlaze-
né, svatotomášské pivo. 
Těšíme se na viděnou. Za 
celý tým Resident Manager

Matěj Vyskočil

K létu patří grilování 
a v restauraci Augus-
tine jsme mu vyhradi-
li celé letní menu. 
Každý týden od čtvrtka 
do soboty vždy od 18 h se 
speciality z menu budou 
grilovat na letní terase 
přímo pro Vás! 
Myslíme také na Vaše 
děti, o které bude krá-
lovsky postaráno.

Ukázka z menu lesní plody & červená řepa
● Hovězí carpaccio, jahody, stařené balsamico 390 Kč
● Ztracené červené krevety, jahodovo-okurková sal-
sa, šafránové máslo 390 Kč
● Hovězí burger se slaninou 390 Kč

Každý týden čtvrtek až sobota vždy od 18 h
Letní grilování

letní terasa 
restaurace augustine



Příští číslo vyjde
1. července

volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. čtěte též v Café 

Teevee (běhounská 18).

Seženete i v Brně

VÍTE o někom ze svého okolí, kdo si za-
slouží Modré okénko? Napište na adre-
su: redakce@malostranskenoviny.eu.

Modré okénko
dnes získává...

HOSPODSKÝ PePa bĚlOCH
Guru výčepu v Šatlavě

Za trpělivost, 
shovívavost 
a přístup vizioná-
ře zpoza výčepu 
české hospody 
Šatlava v Saské 
ulici. Viz str. 3
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30 Kč

902 11 30
MN 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

„Líbí se mi hlavně 
obrázky!” 

Mr. Caramel, sympatický 
animátor z hotelu Ksar 

na Djerbě (Tunisko)

TIP: Malostranské noviny

bÁRa
Naše milá psí holčička 
Bára - foto je z pěkné 
procházky na Petříně.

snímek poslala: 
Hana Komárková

Zvířata 
Malé StranyAktuální vtip ze 100 let starých novin

MaNŽelÉ Na vÝSTavĚ MODeRNÍHO UMĚNÍ. Ona: „To mi
připomíná, že jsi včera zase přišel domů namazanej.“

Matka 
Jana Nerudy

Umění je 
plachta 
lidstva

inzerce52
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

Chcete se také stát odběrním místem? 
Zavolejte hned tel. číslo: 777 556 578

Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je 
podmíněno ročním příspěvkem 1 000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

odběrních míst
Malostranských novin

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 6 / červen 2014 / vI. ročník
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U Hrocha, Thunovská 10. Baráčnická rychta, Tržiště 23 / 555.  sokol, 
Tyršův dům, Újezd 450. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. 
Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců, Malostranské nám. 5. U 
Moudrých luceren, Vlašská 6. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské 
nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce. 
Café lounge, Plaská 8. Informační kancelář praha 1, Malostr. nám. 22. 
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá myš, Všehrdova 19.
Restaurant pod petřínem, Hellichova 5. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. 
KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars pragensis, Malostranské nám. 27. 
Divadlo Na prádle, Besední 3. České muzeum hudby, Karmelitská 2. 

Konírna, Maltézské nám. 10. Ferdinanda, Karmelitská 18.  Atelier pavla 
a Olga, Tržiště 3. U staré studny, Tržiště 3. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6. 
Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských 
pověstí a strašidel, Mostecká 18. U parlamentu, Valentinská 8. Hospoda 
Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  lazebnictví  U Milušky, Sněmovní 170 / 15.
Galerie eclectic, Jánský vršek 1. As Optic, Újezd 46. salon Mila, 
Vítězná 12. Restaurace luka lu, Újezd 33. Café Melvin, Pohořelec 8. 
Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida café, Malostranské nábřeží 3.
Restaurace profesní dům, Malostranské náměstí 25. lokál U bílé kuželky, 
Míšeňská 12. Kolonáda Café & shop, Cihelná 2b. Desk Room,  Prokopská 
296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48. Valašská pivnice, Úvoz 26. Re-
staurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 309/14.  Genius loci, Ma-
lostranské nám. 11. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. přístaviště pražské pa-
roplavby na Kampě. Metrocafe, vestibul metra Malostranská, Klárov 51. pizza 
saint Nicholas, Tržiště 10. Restaurace  Občanská plovárna - The loop Jazz 
Club, U Plovárny 8, Praha 1. Vinotéka U Mouřenína, Tržiště 17.

MAlOsTRANsKÁ BeseDA, 
Malostr. nám. 21, tel.: 257 409 114 Víno obveseluje srdce, 

a když člověk upadne do 
trudnomyslnosti, nalézá 
v něm dobrého přítele, 
jenž mu ukáže život i z té 
lepší stránky. Zbožný 
Žid, jenž by ve své trud-
nomyslnosti nemohl své 
srdce obveselit, by se tak 
mohl dostat na cestu, 
jež nemá daleko k pohr-
dání Božím stvořením, 
a proto, když je mu zapo-
vězeno cizí víno, je bez-
podmínečně nutné jej 
opatřit vínem vlastním, 
to je vínem dovoleným, 

to je vínem z Chrámců. 
Tak je to.

přidávám pár židov-
ských moudrostí: 
Já, víno, jsem první 
mezi všemi medikamen-
ty. Tam, kde se nedostá-
vá vína, jsou nutné léky.
V těchto věcech přemíra 
i nedostatek škodí, zato 
umírněnost prospívá: 
práce, spánek, víno, po-
hlavní styk.
Jestliže někdo prodá 
svému druhovi víno 
a ono zkysne (a nestalo 
se to poprvé), jde o ne-
poctivý prodej (a obchod 
je neplatný).
                

František Váňa

Vína Českého vinařství Chrámce najdete také v nabídce nápojového lístku restaurace 
Baráčnické rychty, Tržiště 23, Malá Strana.

české vinařství Chrámce, s.r.o.
Tel.: +420 603 157 654

Informace o našem víně na www.ceske-vinarstvi.cz 
nebo na facebooku.

Vážení Malostranští, Efrajim Karol Sidon 
je vrchním pražským a zemským rabí-
nem. O chrámeckých košer vínech s jem-
nou nadsázkou napsal následující řádky.

inzerce

ROZJÍMÁNÍ čeSKÉHO vINaŘe 6

František 
Váňa
vinař, 
České vinařství 
Chrámce

František 

Tel.: 731 618 302

Řeším prodeje, pronájmy,
nestandardní případy, 

exekuce a privatizace bytů
e-mail: gabriela.jahodova@re-max.cz

Gabriela Jahodová
Vaše 

realitní agentka 
pro Malou Stranu

TLUSTÁ 
MYŠ

ReSTaURaCe

všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NeJlevNĚJŠÍ KOZel 
Na MalÉ STRaNĚ!
KOZel 11° 24 Kč!

Otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h


