
Malostranské 
servírky

Šikovná kateřina
z Malostranské pivnice 

(Cihelná 3) nabízí voňavé 
vepřové koleno podle tradiční 

receptury za 298 Kč.
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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

®

Cˇ ís. 7 / roč. VII
červenec 2015

PRÁZDNINY!
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oheň 
v parku 
Kampa

veselé okaMŽiky 
od prostŘeného 
STOLU

na MaltéZskéM náMěstí
Str. 5

pátrací hra 
Po stopách 

bratrstva kočičí 
pracky str. 

6 - 7

Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

 BON světlý ležák
ROTUJÍCÍ PÍPA 

(piva dle aktuální nabídky)

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!

Zde může být 
váš inzerát!

Volejte hned tel. ̌c.:
777 556 578

V Ý R O B A
Z D A R M A

+ S L E VA  2 0 %

Dotazy na e-mail:
inzerce@

malostranskenoviny.euwww.muzeumprahy.cz
Naše referenční projekty 
najdete na Facebooku.

kvalitně 
odvedená práce 

za rozumnou cenu.
• Novostavby
• Rekonstrukce
• Projekty na klíč
• Provádění staveb
• Veškeré ostatní 

stavební práce
V případě zájmu o naše 

služby volejte telefonní číslo: 
+420 727 879 921.
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inzerce

Žhavá anketa Malostranských novin

Číslo měsíce

40
Při akci Prostřený 
stůl se podařilo zís-
kat 40 tisíc Kč na 
charitativní účely

Císlo měsíce

   Úvodník   Úvodník

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

Velké zprávy 
z Malé Strany

anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Na Moravu za 
babičkou a tetou 

a k moři, kde 
maminka pot-
kala žraloka.“

Jan Václav 
čep 

Zastupitel, 
milý soused

„Malá 
Strana, jižní 

Morava.“

Barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„Myslím, že bude 
nutné v létě pra-
covat, ale když 
bude volno, tak 

do přírody.“  

Vždycky, když jsem na 
akci Prostřený stůl na 
Maltézském náměstí pro-
cházel kolem stánku, kde 
dobrý pan Oliva podával 
z hasičské polní kuchyně 
vařené buřty, slyšel jsem 
stejný rozhovor.
„Dáte si jeden velkej, 
nebo dva malý?“
„Jeden velkej.“
„Tak já vám dám dva 
malý.“
Nutno dodat, že tento roz-
hovor byl stejně úsměvný 
a dojemný jako ty buřty, 
které nebyly ani velké, ani 
malé.
Akce Prostřený stůl pat-
ří již tradičně k jednomu 
z vrcholů roku života na 
Malé Straně. Je proto 
škoda, že vedení radnice 
nestála ani za návštěvu.

Jeden velkej 
nebo dva malý?

Roman 
vopička

Kafírna
U sv. Omara

„V srpnu na 
mém starém dží-
pu s manželkou 

na Písecko 
a Strakonicko.”

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Letos budu 
chodit kolem 
Salcburku po 

horách.“

Pražský hrad - Ajajaj! 
Na Hradě to teď vypadá 
jako v šapitó ve výstav-
bě. Celé první nádvoří 
je pod lešením. Budky, 
kde bývají stráže, jsou 
prázdné. A do toho - běh 
goril, takže na Hradčan-
ském náměstí vyrostl na-
fukovací skákací hrad. 
To se tedy sešlo hodně 
nešťastně. 

U Jezulátka grilovali na počest 
konce školního roku
Karmelitská - Tak se to 
zase povedlo! Jako kaž-
dý rok uspořádal  převor 
od Pražského Jezulátka 
v ambitu kláštera tradiční 
„grilovačku“ jako poděko-
vání rodičům, že přežili se 
svými dětmi školní rok.

Samozřejmě, že u této 
vydařené veselice kromě 
rodičů nechyběli ani žáci 
a studenti. 
Otázka  k fotografii u gri-
lu: Víte, kdo z grilujících 
je převor bosých karmeli-
tánů Petr Glogar?
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nesmí mít pevný po-
dest?“ Snímek poslala do 
redakce Gabriela Rotho-
vá. Posílejte podobné 
snímky!

Zakázaná 
zahrádka na 

Jánském vršku

„Nejdřív k moři, 
pak za rodinou 
do Rakouska 
a po Česku.”

Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

Už víte, kam pojedete 
na dovolenou?

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Sokol: Vzpoura 
proti vedení

Tyršův dům - Uvnitř 
Sokola to vře. Nové sta-
novy prý mohou připra-
vit stovky tělocvičných 
jednot o miliardový ma-
jetek. Vyhrocený spor 
jednot proti vedení (je-
hož členem je starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomec-
ký) řeší několik soudů.

Víte, že...
Pražský hrad letos čekají 

masivní a poněkud utajené 
opravy (včetně sv. Víta).

Start běhu pro záchranu goril 
na Hradčanském náměstí

Grilování 
u Jezulátka

28°C
červenec

Když v červenci orosí, 
v srpnu jak když vyprosí.

Počasí 

Recept dle 
Dobromily

Fazole
s hrachem

Seber fazole, pak hrách, 
dobře promíchej a uvař.  
Možno zpestřit nějakou 

chutnou čočkou.

ta to umí osolit!

 

nechte hrnce vařit za vás
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Čtenář 
reportér

Modré  
lešení

oprava hradu: skákací hrad, 
gorily a banány jako bonus
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Gorila

▪ replik historických oken
▪ špaletových oken
▪ eurooken
▪ vstupních a vnitřních 

dveří
▪ bezpečnostních dveří

▪ dveří a oken
▪ stěn
▪ replik

rodinná fi rma s tradicí od roku 1922.

výroba oken a dveří

www.nenadal.cz

výroba požárních

www.p-u-p.cz
Tel.: 777 850 420 Tel.: 777 850 410

revize požárních 
dveří

PříMěStSkÝ tábor

Tel.: 777 260 262 ● www.e-tabory.cz

zábavný tábor, který děti milují!
Tenisové tréninky plus celodenní program: 
zoo, plavání, minigolf, bowling…
• PRO: děti a mládež od 4 do 15 let
• KDE: 5 lokalit v Praze, 2 v Brně
• KDY: každý prázdninový týden červenec - srpen

TENIS
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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

inzerce
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vida! Utajená svatba Martina 
bursíka a kateřiny Jacques

Malá Strana - V sadu na 
Petříně nad Strahovským 
klášterem si řekli své ano 
v soboru 20. června. Mar-
tin Bursík a Kateřina Jac-
ques. 
Žijí spolu od roku 2007 
na Malé Straně ve Sně-
movní ulici (hned naproti 
parlamentu). Mají dceru 
Noemi (5). Na obřadu, 
ač probíhal v utajení, 
se sešlo asi 200 hostů, 
blízkých přátel ženicha 
a nevěsty. Za svědky byli 
Michael Kocáb a Olga 
Sommerová.  Obřad řídil 
katolický kněz Ladislav 
Heryán. Zpívala skupi-
na Yellow Sisters. Civilní 
svatbu měl pár den před-
tím. Během slavnosti tu 
sprchlo, tu svítilo slunce 
nebo se objevila duha.

Víte, že...
Kateřina Jacques 

se teď bude jmenovat 
Jacques - Bursíková

Martin a kateřina 
při obřadu. občas  

sprchlo, pak 
svítilo slunce.

Čtenář 
reportér
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Dívka ze str. 3

bouřlivý 
rok 

1915

ště
Místní mistryní v nudění se roku 

1915 stala kadeřnice květa tuhá. 
vydržela se nudit celý život 
(snímek je z úvodu pokusu). 

Mistryně v nUdění

Hm.Mn exkluzivně na dojemném obřadu na petříně

Svědek

Zajímavý 
kněz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

Volejte 602 643 565 
či navštivte 

byty ke koupi
• garsonku i před                    

rekonstrukcí
• menší byt či ateliér                 

do 4 mil.
• hezký byt 2+1            
• větší byt 3 - 4+1

Hledá pro 
své klienty 

www.kampareality.cz

k pronájmu
• tichý byt 100 - 120 m2 
• pěkný byt 1+1

Vše v lokalitě Malé Strany

Užijte si nedbalou eleganci 
v pražské restauraci 
na Malé Straně

• Čeká vás příjemný gurmánský zážitek.
• Užijete si tu pracovní oběd, skleničku s přáteli i romantickou večeři. 
• Každé dva týdny nové menu za velice příjemné ceny.
• Ochutnejte lehký salát, těstoviny i poctivý burger v domácí bulce. 
• Nechybí ani skvělé předkrmy, polévka, hlavní jídla, domácí palačinky a dezert.
• Vždy čerstvé a kvalitní suroviny.
• Každý den nové polední menu.
Adresa: Všehrdova 17, 
Praha 1 - Malá Strana, 118 00
Email: bar-bar@bar-bar.cz 
Tel.: +420 257 312 246 www.bar-bar.cz  ▪  facebook

Novinka
Užijte si piknik na Kampě či Petříně 

s piknikovým košem z Barbaru, 
který si můžete u nás objednat! 

Přihlášky na: 
haf@hafstudio.cz

Adresa: 
HaFstudio, Ostrovní 16, Praha 1

     termíny: 
17. - 21. srpna, denně 9 - 18 h
24. - 29. srpna, denně 9 - 18 h 

• Letní herecká dílna            
pro děti od 6 do 15 let

• Letní výtvarná dílna             
pro děti od 6 do 15 let 

• Letní hrátky pro prťata        
pro děti od 4 do 6 let

Příměstské tábory 
pro děti od 4 do 15 let

www.hafstudio.cz

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

257 531 839

TLUSTÁ 
MyŠ

reStaurace

všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

neJlevněJŠí kozel 
na MalÉ Straně!
kozel 11° 25 kč!

otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h
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dŘíve & dnes

vŠiMněte Si: Dům na snímku vlevo uprostřed už není. Foto pořízeno od sochy Radeckého.

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

Malostranské náměstí (směr Karmelitská)
Kde to je1900 Dnes
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Starosta pod tlakem přiznal: 
Střechu opravuje stejná firma

válka o Werichovu vilu nekončí
Žofín - Napjatá atmo-
sféra vládla na zasedání 
zastupitelstva Prahy 1 na 
Žofíně dne 24. 6. 
Starosta pod tlakem opo-
zice přiznal, že střechu 
Werichovy vily demon-
tuje stejná firma, která ji 
po roce 2002 stavěla. 
„Firma Bau plus vyhrála
ve výběrovém řízení. Kdy-
by zvítězila firma Usámy 
bin Ládina, opravovala 
by vilu ona,“ volal staros-
ta Oldřich Lomecký před
šokovaným sálem.
Vilu dostane do pronáj-
mu Museum Kampa
(Meda Mládková). Vlád-
noucí slepenec pravole-
vých stran (TOP 09, ČSSD, 
ODS) si zatím drží převa-
hu jediného hlasu (13:12).

Víte, že...
 Celá oprava Werichovy 
vily má stát přibližně 30 

milionů Kč (zatím).

&

Palec na-
horu, za to, 

že s kolegou 
Solilem jako 
jediní z ve-

dení radnice 
přišli na akci 

Prostřený 
stůl.

Daniel
Hodek, 

zastupitel
(ČSSD)

Palec dolů 
za to, že 
ignoruje 
spolkové 

akce a ob-
čanskou 

společnost 
a neustále 

mlží.

Oldřich 
Lomecký, 
starosta 
(TOP 09)

Poražený Vítěz
Praha 1

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

naše děti kreslí prahU SoutěŽ
o ceny

vašík červenka  (8)
Poslal dědeček Josef Matoušek

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD 
Indiánská pohádka Diva-
délka Romaneto. Dárek je
k vyzvednutí v pokladně
Náprstkova muzea. Platí 
jen do 15 dnů od vydání 
tohoto čísla.

tančící 
dům

taJně na raDnici 
S PovoleníM PSát

Zápisník 
agenta 001

Časopis Prahy 1, placený z daní, by 
měl dát stejný prostor všem zastu-
pitelům - i opozičním. 
Místo toho je tento 
v podstatě bulvární 
plátek pomlouvá.
Napadená zastupi-
telka Alena Ježková 
(My, co tady žijeme),
oblíbená spisovatel-
ka knih pro děti, předala celou zá-
ležitost právníkům. Ostatní tento 
krok zvažují.
Vedoucí časopisu slečna Veronika
Blažková (přítelkyně starosty) a sta-
rosta Oldřich Lomecký se odmítají 
omluvit a nekomunikují. Časopis 
stojí kolem 3 milionů Kč ročně.

časopis radnice 
pomlouvá 

zastupitele

Radnice 
Prahy 1

Zastupitelka 
Ježková

Jan Werich 
bydlel v horním 

patře

Život není náhoda! 
Jednou si dole a už 

ti mění střechu!

Díra z našich 
daní

Trochu komín, 
trochu tunel
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štědŘe prostŘenÝ stŮl 
na MaltéZskéM náMěstí
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Důstojný pan kohák 
(zlatá Praha)

na krásné akci se získalo 40 tisíc kč pro charitu

K úspěchu akce jistě při-
spělo i krásné, ne však 
příliš teplé počasí. Přede-
vším ale zdokonalená pří-
prava posíleným týmem 
KampaNuly. Do stánků 
kolem dlouhého stolu da-
rem poskytly restaurace 
a fi rmy nejen z Malé Stra-
ny jídla a nápoje. Tyto 
dobroty pak byly vydává-
ny hostům oproti zakou-
peným „stravenkám“.

Během večera přišlo více 
než 800 návštěvníků, vy-
stoupilo 100 hudebníků 
a zpěváků. Čistý výtěžek 
ve výši 40 tisíc Kč bude 
věnován na nákup vý-
tvarných potřeb a pomů-
cek pro děti a studenty 
konzervatoře Jana Deyla 
(KJD) a Artevide. 
● KampaNula děkuje za 
organizaci celé akce (pří-
pravu vystoupení KJD, 
propagaci, souhru stavby 
stánků a stolů) Zuza-

ně Kopečné. ● Za ko-
munikaci s fi rmami a za 
propagaci nové, již zcela 
nepostradatelné slečně 
Veronice Zikmundo-
vé. ● Děkujeme též opa-
kovaně již pomáhající 
s vystoupením mladých 
umělců i s pozdějším pro-
dejem Džejný - Jiřince 
Daňhelové.  ● Za pečli-
vé vedení „kasy“ prodeje 
a předprodeje - Heleně 
Šulcové. ● Veliteli dob-
rovolných hasičů Láďovi 
Kryštofovi (zapůjčení 
a stavba stánků a stolů 
i polní kuchyně). ● Za 
mnohahodinovou spo-
lupráci novým mladým 

pomocníkům z Nového 
Města, které vedl Petr 
Zenkl (věnovali kávu 
a sami také obsluhovali 
Café stánek). ● Městská 
policie zorganizovala vše 
v ulicích - díky řediteli 
Miroslavu Stejskalo-
vi. ● Jiřímu Wenclo-
vi za četné  Muzikanty 
i následné posezení. ● 
15 kg sýru Bauer s olivami 
(v ceně 6 tisíc Kč) daro-
val majitel  Bohušovické  
mlékárny pan Jaroslav  
Krajník, který se přistě-
hoval na Kampu teprve 
nedávno a již se zapojil 
do společenského dění. ● 
SOPMSH za propagaci 

a sponzory - Petrovi 
Burgrovi a Pavle Mi-
chálkové. ● Velký dík 
patří Zlaté Praze - důstoj-
nému panu Jaroslavu 
Kohákovi. ● Kafírně 
a Romanu Vopičkovi. 
● Napě za neutuchající 
radostné podávání nápo-
jů a krmě... 
Díky všem dalším pomoc-
níkům - brigádníkům, 
kteří se třeba jen na chvíli 
uvolnili, by pomohli. Bez 
nich by akce nebyla. ● Za 
mediální spolupráci pa-
tří zvláštní dík skvělým 
Malostranským novi-
nám. 

Dále viz str. 8

veSelÉ okaMŽiky oD Stolu i z PoD něJ: Na tomto tzv. fi lmovém pásu vidíme proslulého kavárníka 
Romana Vopičku a místní krásku Moniku tzv. Höppner. Básník Šiktanc z toho spadl pod stůl na snímku č. 4.

Prostřený stůl 
byl dlouhý 50 metrů

KampaNula pořádala v úterý 16. 6. v pod-
večer svoji dosud největší benefi ční akci, 
již IV. Prostřený stůl pro konzervatoř Jana 
Deyla na Maltézském náměstí. 

Přišlo několik 
set jedlíků

Petr Hejma 
hraje Beatles

Pan Oliva 
loví buřty

kampanula (zleva): Jiří kučera, Petr vlasák, 
Jan Wolf, ondřej Höppner, Petr Hejma, Petr burgr, 

Menhart, zuzana kopečná, Helena Šulcová, 
veronika zikmundová, Martin čermák, Dino čečo

Text: Jiří Kučera

Básník 
Šiktanc

Múza
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Mezi mnoha dopisy 
adresovanými mé oso-
bě, je i dopis Tomášův, 
obyvatele Starého Měs-
ta. 
Hned v úvodu píše: „Svo-
boda není svobodou bez 
zodpovědnosti, čestnosti, 
určité pokory a připra-
venosti svobodu bránit. 
Myslím na Prahu 1, kde 
vzhledem k velké koncent-
raci lidí je zkrátka svobo-

da všech trochu omezena.“ 
Ten dopis mě zaujal. To-
máš se koncentruje na ně-
kolik zásadních problémů, 
které vznikají nerespekto-
váním svobody druhých.
Vybírám několik problé-
mů, ten první - hluk - pů-
sobený návštěvníky, hluk 
z dopravy. 
Mám rád Paříž, Řím, Bru-
sel a Barcelonu pro jejich 
pouliční hospůdky se za-

hrádkami. Praha 1, se svou 
Kampou, nábřežími Vltavy 

a starobylými uličkami, je 
pro to jak stvořená. Zodpo-
vědnost, čestnost a určitá 
pokora majitelů hospůdek 
a zahrádek je proto nezbyt-
ně nutná. 
V opačném případě - kdy je 
účel jen a jen tržní, nejspo-
lehlivějším prostředkem je 
kontrola místními orgány. 
Trh a čestnost se nevyluču-
jí. Tuto zkušenost objevují 
mnozí majitelé hospod.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
napište Sváťovi na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa a Jan čep

edle legendár-
ního klubu 
Rychlých šípů 

a neméně proslulého 
společenství Hochů 
od Bobří řeky je be-
zesporu třetí nejzná-
mější partou z díla 
spisovatele Jaroslava 
Foglara roztodivný 
chlapecký trojlístek - 
Bratrstvo Kočičí 
pracky. 
Právě toto 
komiksové 
i románové 
trio - Dlou-
hé Bidlo, Ště-
tináč a Bohouš 
- slaví letos kulaté 
jubileum svého zrodu 
- 75 let.
Postavy Bratrstva Ko-
čičí pracky se objevily 
poprvé v březnu 1940 
v kresleném seriálu 
Rychlé šípy na strán-
kách oblíbeného pr-
vorepublikového ča-
sopisu Mladý hlasa-
tel. V porovnání s uš-
lechtilými hlavními 

hrdiny byla celá trojice 
Bratrstva Kočičí prac-
ky (BKP) prorostlá skrz 
naskrz řadou nekalých 
vlastností. 
BKP vedlo se „Šípáky“ 
nikdy nekončící souboj 
o úspěch i popularitu. 
Ať se však snažili sebeví-
ce, dostali vždy na frak. 
Vždy ale měli mezi čte-

náři nemálo fanoušků 
(skvěle je nakraslil 

malíř Jan Fis-
cher a později 
též úžasný Mar-

ko Čermák).
Nutno uznat, že 

v duších BKP se tu 
a tam zatřpytilo i ně-

co dobrého. Byli to také 
manuálně zruční hoši 
(vzpomeňme například 
jejich šlapohyb, modely 
letadel či originální vlaj-
kovou signalizaci v la-
byrintu města). Štětináč 
proslul jako zanícený 
chovatel drobných hlo-
davců. 
Ale hlavně - s „Kočičáky“ 
byla legrace.

po stopách bratrstva kočičí pracky
letní Pátrací Hra na obou březícH vltavy  exkluzivně Pro čtenáře těcHto novin

Začíná již tradiční 
zábavná letní pozná-
vací hra, kterou pro 
čtenáře našich no-
vin připravil spolek 
KampaNula ve spo-
lupráci se 48. klubem 
oldskautů Jestřábi. 
Povede letos po sto-
pách Bratrstva Kočičí 
pracky. 
Na účastníky - jednotliv-
ce, dvojice, party kama-
rádů či týmy rodičů s dět-
mi apod. - čekají 3 úkoly. 
Na jednotlivé otázky je 
třeba hledat odpověď 
na obou březích Prahy 1 
- na Starém Městě, No-
vém Městě, Malé Straně 
i Hradčanech. Takže - 
Hurá za „Kočičáky!“

1. STARÉ MĚSTO
BKP se vydalo k Vltavě. 
Štětináčovi kdosi naku-
kal, že na tamním ost-
růvku u Muzea Karlova 
mostu je velké rejdiště 
potkanů a myší, kde si 
může do libosti znásobit 
svůj chov hlodavců. Než 
však stačili cokoliv ulo-
vit, vyplašila je připlou-
vající pramice s Rych-
lými šípy - a Bratrstvo 
vzalo do zaječích. A co 
naopak přivedlo Rychlé 
šípy do těch míst? Zde, 
v kamenné nábřežní zdi, 
je možno vidět zvláštní 
reliéf vousatého muž-
ského obličeje. Dávná 
legenda říkala, že jakmile 
se hladina řeky dotkne 
vousů, blíží se ohromná 
povodeň a Staré Město je 
třeba evakuovat.

V

bratrstvo kočičí pracky

Otázka: Víte, jak se 
této nejstarší vodoměrné 
značce v Praze říká?

2. NOVÉ MĚSTO
BKP chtělo odčinit dáv-
nou ostudu, když při sou-
peření s Rychlými šípy 
potopilo svůj šlapohyb 
v řece. Pro zkušební jízdu 
nového modelu vozu si 
„Kočičáci“ vybrali sjezd 
k vltavské náplavce. Že 
ani tento pokus nedopadl 
slavně, je patrné z kresby 
jejich karambolu u zná-
mé vodárenské věže na 
Novém Městě. 
Otázka: Poznáte, o kte-
rou věž jde?

3.  MALÁ STRANA 
A HRADČANY
K oblíbeným místům Ja-
roslava Foglara, kde se-
pisoval příběhy svých 
románů či kreslených 
seriálů, patřila i někte-
rá zákoutí Malé Strany 
a Hradčan. Na jednom 
z nich, terase s nádher-
ným výhledem na pa-
norama metropole, byl 
v 80. letech zachycen 
objektivem fotoaparátu 
Františka Dostála.
Otázka: Dokážete na-
lézt toto zákoutí, kde 
spisovatel tvořil? Popiš-
te místo, které zachycují 
oba snímky!

3. Malá strana a hra dčany

„Kdo to je?“

„Kde to 
je?“

Bratrstvo Kočičí 

Právě toto 
komiksové 
i románové 

hé Bidlo, Ště-
tináč a Bohouš 
- slaví letos kulaté 

náři nemálo fanoušků 
(skvěle je nakraslil 

malíř Jan Fis-
cher a později 
též úžasný Mar-

ko Čermák).
též úžasný Mar-

ko Čermák).
též úžasný Mar-

Nutno uznat, že 
v duších BKP se tu 

a tam zatřpytilo i ně-

1. staré Město
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Kalendárium 
Malé Strany

Ladislav 
Boháč

herec

Věra 
Jičínská

malířka

červenec

● Josef Cibulka 
*1. 7. 1886 Ústí n. Orlicí 
†2. 4. 1968 Praha
Historik umění, kněz. 
 
● Věra Jičínská 
*3. 7. 1898 Petřkovice 
†27. 3. 1961 Praha
Malířka, přátelila se 
s Janem Zrzavým.
 
● Oldřich Lipský 
*4. 7. 1924 Pelhřimov 
†19. 10. 1986 Praha
Režisér a scénárista. 

● Ladislav Boháč 
*14. 4. 1907 Uh. Brod 
†4. 7. 1978 Praha
Herec Národního divad-
la. O přestávkách venčil 
na Střeleckém ostrově 
a na Malostranském 
nábřeží svého pejska. 

● Václav Trojan 
*24. 4. 1907 Plzeň 
†5. 7. 1983 Praha
Hudební skladatel spolu-
pracoval s Jiřím Trnkou.

● Herberta Masaryková 
*6. 7. 1915 Praha 
†30. 9. 1996 Praha
Vnučka T. G. Masaryka. 
Její matka byla vdova 
po malíři Slavíčkovi. 

Herberta 
Masaryková

vnučka tgm

Václav 
Trojan
režisér

inzerce

Tema

Malostranské noviny k poctě 
Humoristických listů (1915)

Rozhodně Dr. Rezek, protože zatímco ostatní radní v tramvaji dobře sedí, on samou úslužností stojí.

Který z radních vydrží nejdýl?
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„Jak se jmenuje 
ta věž?“

po stopách bratrstva kočičí pracky
letní Pátrací Hra na obou březícH vltavy  exkluzivně Pro čtenáře těcHto novin

Na objevení míst máte čas do 
konce prázdnin. Odpovědi lze 
zasílat elektronicky na adresu 
Akademie Jaroslava Foglara: 

jaroslav.foglar@email.cz,
nebo poštou hlavnímu 

organizátorovi hry: 
Slavomil Janov, Kubelíkova 
1150/48, 130 00 Praha 3. 

Uzávěrka hry je 31. 8. 2015.
Na nejlepší pátrače čekají 

zajímavé odměny. 
Vyhodnocení hry se uskuteční 

na sklonku léta na tajném 
místě uprostřed staropraž-
ských uliček. Je nabíledni, 
že na toto setkání dorazí

 i Bratrstvo Kočičí pracky!
Připravil: Slavomil Janov
Kresby: Marko Čermák 

a Jan Trojan
Foto: František Dostál 

a Slavomil Janov

vaše odpovědi

3. Malá strana a hra dčany

2. nové Město

„Kdo to je?“

„Kde to 
je?“

1. staré Město
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KampaNula
 Charitaredakce@malostranskenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

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

 Charita

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.
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.
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Vliv Jana Husa na svě-
tové dějiny byl zásadní. 
Skvělý kazatel, rektor 
Karlovy univerzity, kázal 
česky v Betlémské kapli 
(v první čistě kazatelské 
kapli v Evropě) a ovlivnil 
tak desítky tisíc lidí. Kázal 
deset let, vždy bylo plno.
Hus je uznáván jako je-
den ze tří hlavních před-
stavitelů reformního hnu-
tí (Wiklef, Luther).
Role krále Zikmunda 
v obecném povědomí je 
příliš negativní. Zikmund 
dal Husovi listinnou 
ochranu na cestu. Zasadil 
se, aby mu při jeho vězně-

ní byli ulehčeny podmín-
ky, a rozhodně neusiloval 
o Husovu smrt. Tušil lépe 
než celý koncil, že jeho 
upálení neprojde jen tak 
a nastanou problémy.
Spisovatel Richard Händl
se ve svém výkladu sou-
středil především na dů-
vody, proč Jan Hus neod-
volal.
Hus samozřejmě věděl, 
že když neodvolá, bude 
upálen. A přece neodvo-
lal, byť všichni tvrdili, že 
hlásá bludy. Takových 
příkladů osobní stateč-
nosti nebude nikdy dost. 
Čest jeho památce. 

Spisovatel Richard Händl 
při své působivé přednášce 

v kostele Na Prádle

Prostřený stůl je velmi 
přesný symbol občanské 
společnosti. 
Je to radost, radost ze 
života, kdy soused po-
sedí se sousedem u jed-
noho stolu a řeknou si, 
co je nového, co zažili, 
koho potkali a co se stalo 
za dobu, kdy se neviděli.  
Tato vazba je cennější 
než jiné. Je to jen říze-
ní osudu, že obýváme 
stejný dům, že žijeme ve 
stejné ulici či bloku?
Tato „náhoda“ má zcela 
jistě vyšší hodnotu, než 
jen „Dobrý den“ a „Na-
shledanou...“
Prostřený stůl na Mal-
tézském náměstí je dů-
kazem toho, že okolí je 
něco jako širší rodina. 
KampaNula tímto všem 
děkuje.

Petr
Hejma
Spoluzakladatel 
KampaNuly

poděkování 
všem za 

prostřený stůl

nová fakta o husovi: král 
Zikmund nechtěl jeho smrt

(Pokračování ze str. 5) 
Návštěvníci nasloucha-
li písním Karla Kryla 
v podání studentů 
Konzervatoře Jana 
Deyla (KJD) pod vede-
ním prof. Zámečníka. 
Pak zazpívala známé 
písně děvčata Michaela 
Mervartová a Adéla Část-
ková (obě 12leté) z diva-
dla Perštýn. 
S krátkým vystoupením 
se objevil Sbor z Kana-
dy - přátelé KJD. 
Rodina Matouškova - 
Schola Specialis Familiae
potěšila středověkými 
písněmi i hudbou. 
Nejen znalce nadchla 
swingová produkce ka-
pely a sboru Modrá 
synkopa. Závěrem do 
tmy zahráli Muzikanti 
z Kampy - desítky pánů 
i dam, kteří hrají a zpívají 
každý týden na několika 
místech Malé Strany.

štědře prostřený stůl 
na Maltézském náměstí

Zikmund: Tak 
divný klobouk 
svět neviděl

Hus v zajíma-
vém fi lmu

Úžasná přednáška pana richarda Händla
Toulka v sedě - tentokrát k aktuální-
mu tématu šestistého výročí upálení 
mistra Jana Husa v kostel sv. Jana 
Křtitele (Na Prádle). Nový úhel po-
hledu, nové poznání starých pravd.

Čas pravdy 
teprve 
přijde!

Dobrotami, nápoji 
i fi nančními dary na 
Stůl letos přispěli:
Vinotéka U hada, Napa 
bar & galerie, Bar U klí-
čů, Restaurace El Cen-
tro, Bistro de France, 
Deli Maltez, Pivnice pod 
Petřínem, Green Spirit, 
Dobroty Vescovi, Car-
melita, Klub Šatlava, 
Kampárium, Blue Light 
Bar, Kafírna Romana Vo-

pičky, Vacek Bio - Mar-
ket, Mandl Botega, Sbor 
dobrovolných hasičů, 
Maltézská pomoc, Zlatá 
Praha, Museum Kampa 
- Nadace Jana a Medy 
Mládkových, Vojanovy 
sady, Luka Lu, Pizzeria 
Calzone, Lokál U bílé 
kuželky, Pražské oplat-
ky, Novoměstští mladí, 
Bohušovické  mlékárny 
(Jaroslav  Krajník).
Velmi zaujala výstava 
obrazů zrakově postiže-
ných dětí Nadace Arte-
vide z Karmelitské ulice, 
informace podával přímo 
Dino Čečo, který je au-
torem tvůrčí metody pro 
nevidomé.
Podrobnější informace 
najdete na www.kampa-
nula.cz...
Všichni sponzoři do-
stanou pěkně vyvede-
ný Děkovný list. 

-kuc-

půl - rybova 
mše na kampě 

Generální zkouška Ry-
bovy České mše vánoční
proběhla 23. června (za 
půl roku je totiž Štědrý 
den) tradičně na Kampě 
pod Karlovým mostem.
Pražské pěvecké sbory, 
velký orchestr a stovky 
příznivců se pod taktovkou 
sbormistra Libora Sládka 
na tomto místě pravidelně 
scházejí již desítky let dva-
krát ročně. 
Na letní Půlrybovku si 
účastníci vybalí kulichy, 
šály, rozmrazí vánoční 
cukroví a se svařákem 
a prskavkami se potěší 
zpěvem na Kampě. Další 
příležitost si zazpívat pod 
Karlovým mostem máte 
už  23. 12. od 15 h, tak si 
to zapište do kalendáře již 
nyní. Letos je to 200 let od 
smrti Jakuba Jana Ryby. 
Podpořila KampaNula.

Sbory 
u Karlova 
mostu

Stánek 
zlaté Prahy

Naše akceDalší Toulka
Čtvrtek 17. září 17. 17 h. 
Petřín II, vede J. Rybář. 
Místo srazu upřesníme.

Fo
to

: M
eh

ha
rt



 Dopisy 9telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

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

čís. 6, červen 2015

Báseň

Dobrý den. Posílám k pří-
padnému otištění svoji 
báseň pojednávající o hos-
tinci U Černého vola, kde 
jsem častým hostem. Ne-
vím, má - li báseň dosta-
tečnou uměleckou hod-
notu, na každý pád je ale 
autentická, anžto jsem ji 
napsal přímo v uvedené 
hospodě. Má-li nějaké 
kazy, buďte shovívaví, 
neb jsem onoho večera 
vypil cca deset Velkopo-
povických kozlů 12°.
Až půjdeš na Hrad 
cestou zdola,
zastav se 
U Černého vola.
...A to už jsme v sále 
plném hostů,
teď jenom zvolit 
správný postup!
Např.: „Poslouchej 
miláčku, ty jsi dneska
opravdu hrozně hezká!“
Dobré je také 
pro dívku snivou
objednat topinky 
s nivou.
Pak přidat další lichotku,
černé pivo a griotku
a potom všechno 
ještě jednou
a nohy už jí neuzvednou.

Jan Novotný
Pozn. red.: Bohužel 
redakčně kráceno kvůli 
nedostatku místa.

inzerce

Glosa
husitský prapor 

na hradě

chal náš pan prezident na 
Pražském hradě k uctění 
památky jednoho kněze 
vyvěsit vlajky. 
Nebudeme s hradními his-
toriky polemizovat, kolik 
měl Jan Hus společného 
se symboly husitské revo-
luce a jestli prapory s ka-
lichy neměly být vyvěšeny 
až za čtyři roky, kdy si te-
prve můžeme připomínat 
šest set let od vzniku ka-

lišnické revoluce dodateč-
ně nazvané husitská. Spíš 
je zajímavý důvod, proč 
byla na praporech zvolena 
barva rudá a ne barva bílá, 
která je historicky nej-
pravděpodobnější, anebo 
černá, tu začali naši před-
kové spojovat s husity až 
v devatenáctém století. 
Vysvětlení je jednoduché: 
Bílá barva příliš připomí-
ná uznání porážky, což je 

panu prezidentovi cizí, když 
tak hrdinně čelil vajíčko-
vé munici na Albertově. 
Prapory barvy černé jsou 
zase vlajky smuteční, a to 
by pak v „pražských kavár-
nách“ stále bouchaly lahve 
se šampaňským. 
Byla tedy zvolena barva 
rudá se zlatým kalichem 
uprostřed. Jak symbolic-
ké. Jenže: Když se občas 
na hradním nádvoří zatočí 

vítr, tu vám se na rádo-
by husitských praporech 
udělají faldy, látka větrem 
hnaná se poskládá, že zla-
tý kalich připomíná srp 
a kladivo. 
Lidé z okolí pana prezi-
denta se pak zasní a za-
vzpomínají, jak by se svý-
mi kritiky mohli zatočit, 
kdyby na Pražském hradě 
takové vlajky vlály, jak se 
říká ofi co...

Přestože jsme prý nejmé-
ně věřící v Evropě, ne-

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

cesta na hrad

Slunce pálí a vítr vane 
a takhle se to pořád 
střídá a lidé počouhá-
vají ze špaletových oken 
kamenných domů, ne-
schopni natáhnout se 
dostatečně daleko, aby 
cítili, co z toho se zrovna 
venku odehrává. 
A tak po Malostranském 
náměstí, kde tramvaj 
přivoláte zapálením ci-
garety, v horku pobíhá-

me zabaleni a ve větru 
vybaleni s pažemi kolem 
dokola. Někteří prcha-
jí na chaty a na vody, 
mnozí se škrábají po 
úpatích zelenkavých ko-
pečků, ukořistit místo na 
zahrádkách, některým 
stačí tráva dole v parku 
na Kampě, zatím ještě 
dost široká. Dne návratu 
slunce k opačné polokou-
li zde byly spatřeny ještě 
podivnější skupinky, než 
se po naší malé Malé 

Straně pohybují normál-
ně a stále nevíme, kam 
odkud šly… 
Možná ale nekonečná 
endless* party v Napě 
skutečně pokračovala 
i po oné osmé hodině, 
jež byla dohledána jako 
údajný čas poslední-
ho zamykání baru této 
noci. I tam se totiž děly 
věci, které by možná za 
zapamatování stály. Ale 
...konec přeci není vždy 
nejlepší část příběhu.
* (endless, nejčastěji 
překládáno jako neko-
nečný, doslova znamená 
bez konce).

FANTOM MALÉ STRANY
co neví on, neví nikDo

slunce pálí

baráčníci 
V sále Všebaráčnické rychty 
se 17. 6. konal vlastenecko - 
dobročinný večer u příležitos-
ti vzpomínky 600. výročí od 
upálení mistra Jana 
Husa, který pořádala 
III. župa baráčnic-
kých obcí Mistra 
Jana Husi na levém 
břehu Vltavy.
V bohatém kulturním pro-
gramu vystoupili také žáci se 
sluchovým a zrakovým posti-
žením, kterým byl věnován 
výtěžek ze  sbírky a zisk ze 
vstupného ve výši 6 000 Kč.

pocta husovi

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.
●Policista sloužící na 
Malé Straně ve Vlašské 
ulici, Praha 1, s dětmi do-
cházejícími do zdejších 
školských zařízení, hledá 
možný podnájem bytu pro 
svoji čtyřčlennou rodinu 
v této lokalitě, či někde po-
blíž. Jsme nekuřáci a bez 
zvířat.  Výše ceny nájmu: 
pracuji jako řadový polici-
sta. Tel.: 604 469 821.
●Účetnictví - komplet-
ní zpracování a vedení. 
Mzdy a vedení daňové 
evidence pro OSVČ. Za-
stupování na úřadech. 

Mail: v.kadubec@email.cz, 
tel.: 775 654 906.
●Music Antiquariat 
Nerudova 13. Vykupuje-
me LP gramodesky. České 
i zahraniční. Rock, pop, 
jazz. Tel.: 222 317 231.
●Sport pro seniory. 
Hledám možnost spor-
tovního vyžití v Praze. Se-
beobrana, míčové hry, ta-
nec... Prosím o tipy. Tel.: 
603 181 001. 
●Provedu vaše klienty 
či přátele Prahou. Výbor-
ná AJ, umíme i další  ja-
zyky. Tel.: 608 973 390.

Kancelář: Římská 10, Praha 2
Výcvikové prostory: Alivio centrum, Badeniho 1, 
Praha 6 (metro Hradčanská)

Institut hypnózy
a hypnoterapie

www.institut-hypnozy.cz

co lze očekávat
● příjemné prostředí
● odborné vedení
● osvojení si účinných dovedností
● osobní rozvoj

nabízené služby 
● hypnoterapie - individuální sezení - 700 Kč
● přednášky
● kurzy

Tel.: 606 483 870

Zde může být 
váš inzerát!

Volejte hned tel. ̌c.:
777 556 578

V Ý R O B A
Z D A R M A

+ S L E VA  2 0 %

Dotazy na e-mail:
inzerce@

malostranskenoviny.eu

Dobrovol. platbu za výtisk 
Malostranských novin

1) napište textovou 
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Volejte hned tel. ̌c.:
777 556 578

+ S L E VA  2 0 %+ S L E VA  2 0 %

Dotazy na e-mail:

malostranskenoviny.eu

zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Mn tricet

PLATBA 
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krátkÝ vtip (chUck norris) 
Fotbalové družstvo, ve kterém hrál Chuck Norris, vy-
hrálo dvakrát v jednom zápase. 

kŘíŽovka na heslo
vylušti tajenku a... Překvapení!

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

Tajenku (heslo) přijďte říct do Náprstkova muzea
(Betlémské náměstí 1). Za  odměnu dostanete DVD 
Indiánská pohádka Divadélka Romaneto. Tento dárek 
platí jen do 15 dnů od vydání tohoto čísla.

•

Hudba - Po 6. 7. a po 20. 7. od 20 h - 
Muzikanti z kaMPy - Sala Terre-
na, park Kampa - Staří známí Muzikanti  
z Kampy zahrají k poslechu i tanci vše, 
na co si vzpomenete. Hurá! 

Koncert - Ne 19. 7. v 14.30 h - MoD-
RÁ SYNKOPA - Střelecký ostrov, velká 
scéna - Swing. Vstup zdarma v rámci 
Hudební promenády na Střeleckém os-
trově. www.modrasynkopa.cz

Koncert - Čt 23. 7. v 19.30 h - Jiří 
Pavlica HraDiŠŤan a vlaSta 
REDL S KAPELOU - Střelecký ostrov, 
velká scéna - Vandrovali hudci. Pěkný 
koncert pod širým nebem. 

Děti - 17. - 21. 8., 24. - 28. 8. - Pří-
MěStSkÝ tábor - HaFstudio, Ost-
rovní 16 - Pro děti od 6 do 15 let  herecká 
a výtvarná dílna, pro prťata od 4 let hrát-
ky. Přihlaste se včas. www.hafstudio.cz

Výstava - Do 14. 2. 2016 - HROBY 
barbarŮ - Muzeum hlavního města 
Prahy, hlavní budova, Na Poříčí 52/1554 
- Svět živých a mrtvých doby stěhování 
národů. www.muzeumprahy.cz

Výstava - Dlouhodobě - MuzeuM 
karla zeMana - Saská 3 - Výstava 
mapuje Zemanovu tvorbu od prvních ani-
mací až po poslední tvůrčí období. www.
muzeumkarlazemana.cz

K

Kulturní nástěnka    •
vÝBĚr tOHO neJlePŠíHOčerveneC Malostranská beseda

www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ● tel.: 257 409 123
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22. 7., 21 h

Ř
íká se, že Ivan 
Hlas je jediný 
český písničkář, 

který umí psát ne-
jen o nešťastné, ale 
i o šťastné lásce. Mož-
ná na tom něco bude 
- tohle téma je pro něj 
celoživotní jedničkou.  
A ačkoli je svými koře-
ny bluesman, pochá-
zející z pražské čtvrti, 
tomuto žánru zasvěce-

IVAN HLAS TRIO

né už od konce 60. let, 
tedy z Hanspaulky, 
v jeho rukopisu žádné 
beznadějné stížnosti 
nenajdete. Užijte si 22. 
července koncert Iva-
na Hlase s jeho triem 
v Malostranské besedě.

červenec
Program (výběr)

červenecčervenec
1. st. Šansoniéra - začá-
tek 20.30 h
7. út. Roman Dragoun & 
His Angels - začátek  21 h
9. čt. Vlasta Horváth          
s kapelou - začátek 21 h
15. st. Traband - začátek 
21 h
16. čt. Kranz - Jiří Sche-
linger Revival - začátek 
21 h
17. pá. Barování se 
Sandrou Novákovou - 
začátek 20 h
20. po. Totems - začátek 
21 h
21. út. Bůhví - začátek 21 h
22. st. Ivan Hlas trio - 
začátek 21 h
24. pá. Bílá nemoc - za-
čátek 21 h
28. út. Žáha - začátek 21 h

GALERIE
Do 31. července navštivte 
interaktivní výstavu k no-
vému českému fi lmu s ná-
zvem Malá z rybárny. 

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

www.museumkampa.cz, e-mail: info@museumkampa.cz

Kamil Lhoták 
17. července - 18. října
Výstava raných olejomaleb a klíčových Lhotá-
kových děl z let 1938 až 1951 ze soukromých 
sbírek. Připraveno ve spolupráci Musea Kampa 
a Retro Gallery. 

vladislav Mirvald   
21. dubna - 6. července
Retrospektivní výstava 
představí základní té-
mata autorovy tvorby, 
vycházející z jeho zna-
lostí principů deskriptivní 
geometrie a ze zkoumání 
prostorových vztahů.

oldřich Smutný 
26. června - 30. srpna
Výstava k nedožitým 90. 
narozeninám autora. Ku-
rátor Jaromír Zemina.

Miroslava nová 
11. července - 20. září
Komorní výstava k 80. 

narozeninám Miroslavy 
Nové prezentuje sochař-
skou tvorbu, která je za-
ložena na intuitivním hle-
dání organických forem 
v přirozenosti nalezené-
ho kamene.

večerníček 
- 50  let 
30. května - 13. září

V rámci oslav padesáté-
ho výročí Večerníčku při-
pravuje Česká televize 
ve spolupráci s Museem 
Kampa a Národní galerií 
velkorysý projekt, mapu-
jící historii tohoto televiz-
ního formátu.

DoProvoDnÝ 
ProGraM
25. 7.  Pravidelná komen-
tovaná prohlídka stálé 
expozice a výstavy Old-
řicha Smutného (1925 - 
2013) - 15 h

25. 7.  Výtvarná dílna pro 
rodiny s dětmi - 16 h

K. Lhoták - Dva balóny nad Boh-
dalcem, olej na plátně. 



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

Pro líné Ještě línější

inzerceinzerceinzerce

zaJíMavoSti a novinky 
ze Starého Města. STARO-
MěStSkÉ noviny jsou 
k mání zdarma např. v Ka-
fírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) či ve všech ka-
várnách, hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

Stručná tiráŽ
Malostranské noviny 

červenec 2015 / vii. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 

Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@malostranskenoviny.eu 

● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 
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Slavné místní ženy

Koutek pro chytré hlavy

Jan neruda: Jak si pan vorel 
nakouřil pěnovku (XXv.)

Krám pustnul a chud-
nul. As po pěti měsících 
začly pana Vorla navště-
vovat podezřelé postavy, 
židé. Pokaždé pak přivřel 

pan Vorel skleněné dvé-
ře krámské. Sousedé si 
povídali zcela určitě, že 
Malá Strana uvidí ban-
krot. „Kdo se jednou se 
židy spustí!“ 
K svatému Havlu se již 
vyprávělo, že pan Vorel 
bude vystěhován a do-
mácí pán že...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

Otázka: Víte, na jakém domě 
na Malé Straně je toto úchvatné 
znamení? Nápověda: Je to 
jen pár kroků domu, na kterém 
jsou dvě slunce. 

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Obrázek je z náměstí Na 
Kampě. Pohled na tzv. Krannerovy 
schody. Správně: Jan Tichota. 
Jana Koukalová, Petr Nádvorník.

Uvidíme bankrot?

Božena Weleková (1910 - 
1979) byla významná lout-
koherečka a herečka. Od 
roku 1945 byla po Anně 
Kreuzmannové druhou in-
terpretkou Máničky. 
V Divadle Spejbla a Hur-
vínka působila až do od-
chodu do důchodu v roce 

1968. Pravidelně chodí-
vala do parku na Kampě, 
kde dětem hrávala oblíbe-
né pohádky. Děti seděly 
na lavičce nebo pod stro-
mem, paní Božena vytáhla 
z kapsy nějakou pěknou 
loutku a z kolemjdoucích 
se rázem stali diváci. 

Pokračování příště

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

četba na Pokračování. Minule: Mnozí malo-
stranští by dali nevímco za to, kdyby mohli panu Vorlovi 

hořící dýmku vyrazit z huby... Ajajaj!
Loutkoherečka, milovnice Kampy

Božena Weleková

Mánička, 
kterou 
vodila

Josef 
Skupa, 

principál

Jan 
vavřík, 
manžel

všechno šlo 
jako na drátkách...

Několik let po profilové výstavě známého fotografa Zdenko 
Feyfara, která vzbudila velký ohlas veřejnosti, se Muzeum 
hlavního města Prahy rozhodlo do svého výstavního plánu 
zařadit opět autorskou fotografickou výstavu. Na rozdíl 
od té předchozí ovšem představí autora veřejnosti dosud 
neznámého, Borise Baromykina, jehož snímky si však kvalitou 
obsahovou i uměleckou se slavnějšími kolegy nezadají. 
Pořadatelé výstavy se proto neskromně domnívají, že výstava 
bude pro veřejnost laickou i odbornou jedním z objevů sezóny.

Výstavní kolekce sto padesáti černobílých snímků směřuje 
k dvěma tematickým okruhům. Jedním je žánrová fotografie 
z pražských ulic a veřejných prostranství, na nichž s velkou mírou 
pozorovacího talentu autor zachytil podmanivou dobovou 
atmosféru a neopakovatelné momenty každodennosti, 
které může divák vnímat doslova jako malé příběhy. Druhou 
obsahovou linií jsou fotografie dokumentující společenský 
a kulturní kvas šedesátých let 20. století na profilech 
tehdy populárních hudebních divadel (Apollo, Rokoko, 
Semafor) včetně portrétů jejich protagonistů, atmosféry 
jejich představení a dále koncertních vystoupení osobností 
populární hudby a jazzu. 

Mgr. Boris Baromykin se narodil 29. 5. 1941 v Třebíči. V roce 
1964 absolvoval FAMU v oboru kamera u prof. Jana Kališe. 
Po studiích a vojenské základní službě pracoval jako externí 
kameraman v Československé televizi v Praze a Košicích, 
jako fotograf a publicista spolupracoval s různými časopisy, 
divadly a hudebními skupinami. V době „pražského jara“ přijal 
zaměstnání režiséra Zahraničního vysílání Čs. rozhlasu.

Od roku 1970, kdy dostal příležitost vrátit se ke své původní 
profesi, pracoval jako kameraman a později režisér v Krátkém 
filmu Praha, zejména ve studiích loutkového a kresleného 
filmu. Zde působil až do roku 1991, kdy se vrátil ke 
svobodnému povolání.

Fotografii se i při náročném zaměstnání nikdy nepřestal 
věnovat, ale k ucelenější prezentaci své práce se dostal až v dů-
chodovém věku. 
  
Všechny vystavené snímky jsou zhotoveny jako autorské 
zvětšeniny klasickou technologií, nikoliv jako digitální tisky. 
Převážná většina z nich dosud nebyla nikdy publikována.

Several years after the exhibition of the renowned 
photographer Zdenko Feyfar, which got great public response, 
the City of Prague Museum is putting up a new exhibition 
on photography, this time presenting Boris Baromykin, an 
unknown photographer whose works, both in content and 
artistic quality, compare favourably with his more renowned 
colleagues. Therefore, the exhibition organisers believe that 
the exhibition will be considered one of the most intriguing 
events of the season, appreciated by the general public and 
professionals.

The collection of a hundred and fifty black and white photos will 
be arranged in two areas. One is genre photography featuring 
the streets and public spaces of Prague. Baromykin’s talent of 
observation enabled him to masterfully capture the impressive 
atmosphere of the time and once-in-a-lifetime moments of 
everyday life that the audience may perceive as short stories. 
The other area includes photographs documenting the social 
and cultural development of the 1960s in the then popular 
music theatres (Apollo, Rokoko, Semafor) including portraits 
of their protagonists, the atmosphere of the performances, 
and concerts of the pop music and jazz stars.

Boris Baromykin was born on May 29, 1941 in Třebíč. He 
studied in professor Jan Kališ’s studio at FAMU (Film and TV 
School of the Academy of Performing Arts in Prague) and 
graduated in 1964 with a degree in cinematography. After 
his studies and compulsory military service, he worked as 
cinematographer at the Czechoslovak Television in Prague 
and Košice and, as a photographer and publicist, contributed 
to magazines, theatres, and music bands. During the “Prague 
Spring” he took the position of the director of the Foreign 
Broadcasting of the Czechoslovak Radio.
 
From 1970, when he could return to his original profession, 
Boris Baromykin worked as a cinematographer and later 
director of Krátký film Praha, mainly in the puppet and 
animation studios. He remained there until 1991, when he 
returned to his freelance career.
 
Even when he was employed, Baromykin never resigned 
photography; however, he was unable to present his oeuvre 
prior to his retirement.

All pictures on display have been enlarged with classical 
technology; they are not digital prints. The majority of the 
photographs have not yet been published.

Co čas už nevrátí
Praha 60. let na fotografiích Borise Baromykina

Bygone Times
1960s’ Prague in Pictures by Boris Baromykin 

www.muzeumprahy.cz

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8

metro B/C – stanice Florenc
Otevřeno: út – ne 9 –18 hod.



I na Cresu v Chorvatsku 
rádi čteme, co se děje na 
naší milé Malé Straně.

Rodina Kárných, 
majitelé cestovní 

kanceláře NYKAR
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Příští číslo vyjde
1. srpna

volejte pana Martina cibulku 
777 122 009. čtěte mimo jiné  
v la Dolce vita (biskupská 3).

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...
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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

ROZÁRKA
Bydlí v ulici U Lužického 
semináře 42 s paničkou 

Hankou a páníčkem 
Honzou.

Mazlíčci 
Malé Strany

MazlíčciAktuální vtip ze 100 let starých novin

Posílejte fotky domácích 
mazlíčků na adresu:

redakce@malostranskenoviny.eu

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce60
kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní 

číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme

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

U Hrocha, Thunovská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova ka-
fírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Museum Kam-
pa, U Sovových mlýnů 2. Klub Za starou Prahu, knihkupectví, Mostecká 1 (Judina věž). 
Vacek Bio-Market, Mostecká 3. Dvůr umění, Mostecká 14. Klub Šatlava, Saská 2. 
Baráčnická rychta, Tržiště 23.  Sokol, Tyršův dům, Újezd 450.  U Glaubiců, Malostran-
ské náměstí 5. U moudrých luceren, Vlašská 6. Národní kavárna, Národní 11. Galerie 
Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akademie věd, Národ-
ní 3, recepce. Café Lounge, Plaská 8. Informační kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22. 
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá myš, Všehrdova 19. Restau-
rant Pod Petřínem, Hellichova 5. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa, U So-
vových 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 Zavěše-
nýho kafe, Úvoz 6. Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum 
pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. Poliklinika na Národní, Národní 9, 
III. patro. U Parlamentu, Valentinská 8. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  
Lazebnictví  U Milušky, Sněmovní 170 / 15. Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. AS Op-
tic, 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 Koko-
řín, Kokořínský Důl 48. Valašská pivnice, Úvoz 26. Restaurant Aristo - hotel Con-
stans, Břetislavova 309/14. Genius Loci, Malostranské nám. 11. Vinárna U Viníka, 
Petřínská 4. 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. Ordinace Mudr. Blanky Seifertové, 
Hroznová 499/2. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

oMlUva čtenáŘŮM
Malostranská beseda na nátlak starosty lomeckého již není 
odběrním místem. omlouváme se. nejbližší odběrní místa:
 ars pragensis (naproti besedě), Malostranské náměstí 27

vopičkova kafírna, tržiště 11 U hrocha, thunovská 10 

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

Zde může být 
váš inzerát!

Volejte hned tel. ̌c.:
777 556 578

V Ý R O B A
Z D A R M A

+ S L E VA  2 0 %

Dotazy na e-mail:
inzerce@

malostranskenoviny.eu

na Plovárně. „Jéje, Edo, vždyť ty máš záda samou opuchlinu!“ „Je tu plno 
komárů, tak jsem si zapálil cigaretu, aby na mě nešli. Ale pak přišel tatínek.“

Matka 
Jana Nerudy

Mücke 
ist Mücke

Helena & Martin 
Prostřený stůl

H. Šulcová 
a M. Čermák 
za nasazení 
v pokladně 
na akci Pro- 
střený stůl.

Tip: KampaNula

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:
naše minizahrádka
v parném létě 
čeká 
na vás!


