ne

Noviny, které si píší čtenáři sami
Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí.

toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 2/ roč. IX
únor 2017

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

Masakr topolů
na kaMpě

Malostranské
servírky
Miss
Meruňka


Koláž: Archiv

7

Foto: Monika Höppner

...a jejich kusy se taM válely tři dny

†

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

é
iv sl
zá

mČ Praha 1
SLeČnA JAnA

z restaurace La Bastille,
Újezd 26/426, nese vynikající
meruňkovici, panáček
za pěkných 69 Kč.

EKONOMIKA

proč všechno
začíná a končí
u psích
hovínek
Str. 5 - 7 za 13 Milionů

dŘíve

str.
4

inzerce

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

SoPMSH ZVe nA

MALOSTRANSKÝ MASOPUST
Sobota 25. února ve 13 h

PŘeD HoStInceM u ČeRnÉHo VoLA
Celý program str. 11

redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

-2 °C

ÚnoR
Netrkne-li únor rohem,
šlehne ocasem.

Stručně
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Malostranských
novin

Škoda topolů na
Kampě, které nechalo
vedení radnice Prahy 1
pokácet. Jde o cynický
a nevratný zásah do
genia loci nejkrásnějšího parku na světě.

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Malostranská
kuchařka
Recept poslala
Jana novotná,
Malá Strana

Velké zprávy z Malé Strany

velvyslanci top 09: Pokles
usA přišlo říct preferencí
sbohem 50
lidí. nepřišel.

Tržiště - Asi 50 lidí se
loučilo s velvyslancem
USA Andrewem Shapirem.
Ten
skončil poté,
co se stal
prezidentem
USA Donald
Trump. Na
rozlučku
Shapiro nedorazil, ač ho
zvali. Ve funkci ho nenahradí Ivana Trumpová,
Češka a první manželka
Trumpa.

Radnice tlačí
na zavíračky
hospod

Malá Strana - Vedení
radnice MČ Prahy 1 chce,
aby hospody zavíraly
nejpozději ve dvě ráno,
v pátek ve tři. Magistrát
je proti, takže vše zůstane
naštěstí při starém.

seŠuP
toP 09

Malá Strana - Podle
posledních
průzkumů
(STEM) má TOP 09
preference pouhých 3,9
procent. Poprvé je to pod
pět, které jsou hranicí
vstupu do parlamentu.
Podobný propad je patrný i v Praze 1, kde je TOP 09
zatím u moci. Starosta
Lomecký prý už oslovil
jiné politické strany, jako
že by převlékl kabát. Nikde však údajně nepochodil.
Vynikající výsledek měli
Lidovci (KDU - ČSL) se
7,8 procenty. Nadějní jsou
Starostové (STAN).
ANO na celostátní úrovni
jasně vede, ale v Praze 1
je neviditelná.

Anketa Malostranských novin

hráškový
krém

Co je třeba: 400 g mraženého hrášku, bujon
zeleninový, 200 ml smetany, jíška.
Příprava: Do 2 l vody vložíme 2 vaničky bujonu,
přivedeme k varu a přidáme hrášek, který rozvaříme do měkka. Polévku
rozmixujeme a zjemníme
máslem, smetanou a můžeme zahustit jíškou.

PoSÍLeJte
nÁM SVÉ tIPy
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

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

Zpravy

zavřená We ri
proměňuje v
Kampa - „Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá
čas si pamatovat, chytrý
musí vymýšlet,“ řekl Jan
Werich.
Dodejme, že nastanou situace, kdy je paměti třeba. V tuto dobu měla být
bývalá koželužna, dům
na Kampě pod platanem,
kde prožil Werich většinu

života, už dávno otevřená
veřejnosti.
Vedení radnice Prahy 1 na
dotazy neodpovídá a odkazuje na právní odbor.
Když není dost informací,
nabízí se spekulace, zda
nechce vedení radnice vytlouci z vily politický kapitál a otevřít až těsně před
volbami na podzim 2018.

aGentura MediaSkaut se ptá v ulicích

zklaMalo vás vedení radnice
v kauze Werichovy vily?

ano: 98 %, ne 2 %

Průzkum provedli členové
oddílu skautů v období od
1. 1. do 15. 1. 2017, m. j.
na odběrních místech Malostranských novin. Dotazováno bylo 100 respondentů.

medIA
SKAUT

inzerce

Už jste tuto zimu
postavili sněhuláka?

Jindřich
Pavliš
Vojanovy
sady

„Pomohl jsem
dcerám jen
usadit to těžké.
Pro mě to bylo
lehké.“

Barbara
Slezáková

Operní pěvkyně
z Malé Strany

Petr
Hejma

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Ano, takového
„Postavili
kapesního
a dokonce vzhůpro štěstí za
ru nohama, hlaokno.“
vou dolů. Bylo to
ledové.“

Herečka,
Vlašská ulice

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Ani jsem si
nevšimla, že je
sníh. Zkoušela
jsem v Rokoku
hru Mládí!“

„Na sněhuláky
mám lidi. Vnoučata. Jen jsem
jim vysvětlil, co
to je uhlí.“

„Jasně, postavila
jsem kámoše
Olafa. Trošku
šišatý byl.“

Dana
Syslová

Mluvčí mladé
generace

Jsem Malostraňák. Rád se
ujmu prodeje nebo pronájmu
Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout
Malé Strany
• Vaši nemovitost
prodám do tří měsíců
a poskytnu kompletní
servis s převodem
• najdu solidní nájemce
pro Váš byt

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

Agentura MediaSkaut je nezávislá a výsledky jsou pouze orientační
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

e richova vila se zvolna
e v „politickej vejvar“?

Dívka ze str. 3

mČ Praha 1

Vemeno

Bouřlivý
rok
1917

Slečna Marta snila o boháčích
z uSA, ale nakonec si polepšila:
ulovila chovatele drůbeže.

Čtenář
reportér

otevření Werichovy vily
slibovalo vedení radnice
už loni a předloni...

KAMPÁRIUM
Restaurace & Steak

▪ Nekuřácká restaurace
▪ Polední menu od 89 Kč, steaky, nabídka dalších
jídel, včetně veganských a vegetariánských
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák
z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády, chutné mošty a belgická čokoláda
AKCE ÚNORA

• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba, v únoru 14. od 19 hod.
• Ochutnejte NAŠE PIVO Kampárium Beer a vína nejen ročník 2015.
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

Tel.: +420 730 629 299 www.kamparium.cz, FB

MÍSTNÍ SMS INZERCE

nÁVoD: Napište SMS: MN mezera INZ mezera a pak
text vašeho inzerátu. Zprávu pošlete na tel. č.: 900 11 30.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

● Hledám nebytový prostor na Malé Straně pro
provoz kavárny/cukrárny.
Tel.: 731 467 935.
● Látky Marija. Velký výběr látek z Itálie. Krejčovské služby, ceny od 100 Kč.
Patočkova 2386/83, Praha
6. www.latkymarija.cz.
● Restaurace La Bastille se těší na vaši návštěvu. Česká i francouzská
farmářská kuchyně. Každý
čtvrtek od 19 h živá hudba.
Újezd 26/426, Malá Strana. www.labastille.cz.

●Projektant
ekologických staveb hledá malý byt
k pronájmu na Malé Straně do 13000 Kč/měsíc.
Pracuji na Praze 1, jsem
bezproblémový a nekuřák.
David Eyer 724247423.
●69letý vdovec na vozíku hledá ženu. Samota tíží.
Tel.: 720 070 842.
●Práce z domova. Malostranské noviny nabízejí
práci někomu, kdo bude
obvolávat obchody a firmy
a domlouvat s nimi inzerci. Tel.: 777 556 578.

Malý oznamovatel
inzerujte v těchto novinách!
tady je 3+1 důvod proč:

Žertovná koláž: MN

Já nechci
vemeno, já chci
otevřít!

1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2) MN jsou součástí místního života
3) Bez vás by to nešlo
PLUS: Inzerát vám vyrobíme zdarma
Volejte ihned! tel.: 777 556 578

inzerce
ReStAuRAce

tLuStÁ
MyŠ

neJLeVněJŠÍ KoZeL
nA MALÉ StRAně!
KoZeL 11° 32 KČ!
otevřeno po až pá
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

33 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

zde Může
být váš
inzerát!
volejte ihned
vlídné zacházení!
telefon:

777 556 578
(Monika)

e-Mail:
inzerce@
malostranskenoviny.eu

Děkujeme všem zákazníkům, že pro nás
hlasovali v anketě obchod roku 2016!
V roce 2017 chystáme další změnu - nový kávový koutek s kávou s sebou,
vizualizace je ke shlédnutí na našem FB.
na základě nového chystaného softwaru pro eet prosíme zákazníky, aby
si ze zákaznických karet koncem února vyzvedli veškeré peníze. Sleva bude
poskytována dále po předložení zákaznické karty bez nutnosti vkladů na
tuto kartu.
Těšíme se na vás!
Tým prodejny
Vacek Bio-Market

Adresa: Mostecká 3, Malá Strana
www.biomarket.cz

Foto: Youtube

ště chtěla se, chuděra,
vdát do aMeriky
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telefon redakce: 775 949 557

redakce@malostranskenoviny.eu

Politika

M

CO NOVÉHO
V REDAKCI

Foto: Monika Höppner

odvážná módní
přehlídka na
redakční poradě

V RÁMcI ReDAKČnÍ porady
na toto číslo Malostranských novin
uspořádaly reportérky Anna a Sofie
odvážnou módní přehlídku. Oblékly
redakčního psa Denisu za Sněhurku. Prý proto, že venku padá sníh.

&

Vítěz Poražený

Sváťa
Karásek
(zastupitel)
Na cenu Prahy 1
navrhl Dana
Hrubého, autora
knihy Pražské
příběhy. Podporujeme!

Jan Krejčí

(bývalý radní)
Opustil potápějící
se loď TOP 09
(propad preferencí) a zmizel
z postu radního
uprostřed volebního období.

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

co je nového u vás posílejte na
redakce@malostranskenoviny.eu

PRAžSKÝ
cHoDec

rozpočet prahy 1 na rok
2017: další plýtvání
a špatné hospodaření?

začíná to u psích hovínek za 13 milionů
Zastupitelstvo MČ Praha 1
schválilo nejtěsnější většinou rozpočet na rok 2017,
opět založený na mylném
předpokladu, že musí být za
každou cenu vyvážený.
„Nejde ani tak o to, kolik je to
peněz, ale jak jsou využité,“ řekl
k tomu zastupitel Petr Burgr
(Lidovci, My, co tady žijeme).
„Například chodníky. Lidé si
stěžují, že nejsou uklizené. Na
úklid psích hovínek jde z rozpočtu 12,5 milionů Kč ročně.
A pořád je to málo. Obávám
se, že současné vedení radnice
by nebylo schopno udržet čisté
chodníky ani za miliardu.“
Peníze na čistění chodníků od
psích hovínek přitom nejdou
z daní, ale z poplatků, které mu-

sejí platit pejskaři. Ano, když do
toho šlápnete, je marné se utěšovat, že budete mít štěstí.
Malostranské noviny tímto
prohlašují, že se po příštích
volbách pokusí u nového
vedení prosadit změnu.
1) Pejskaři budou osvobozeni

od potupných poplatků.
2) Budou však důsledně pokutováni, pokud po svém pejskovi
neuklidí.
3) Z pokut budou hrazeny odpadkové koše a pytlíky.
4) Chodníky budou čisté za polovic.

na aroganci vedení radnice
si stěžují už i novináři
Což o to, redakce Malostranských novin si už zvykla, že
odpovědí na každý její dotaz
je arogantní mlčení.
Na přístup tiskového odboru radnice MČ Praha 1, který
má na starosti partnerka již

rozvedeného starosty, paní
Veronika Blažková, si stěžují
i novináři jiných médií.
„Takovou aroganci jsem
nezažila,“ řekla MN bývalá
redaktorka Lidových novin,
dnes již v jiném médiu.

dříve & dnes Karmelitská (směr Malostranské náměstí)
dnes

Foto: Archiv

1944

VÍte, že: Přibllžně na tomto místě postavili místní občané barikády o rok později (květen 1945).

Kde to je

PoSÍLeJte SVÉ FotoGRAFIe
starých a nových míst v Praze pořízené ze stejného místa na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu

í
Zprátnavy
y
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

s
Mí íběh
př

Masakr
na
kampě
Sedm topolů už není. Zbyla jen hořkost

ly tanky a hasičské vozy
Kampa - Taková ško- při „demonstraci síly“
da! Topoly, které zdobily
v rámci předvolební akce
Kampu více než 60 let, už
ODS a TOP 09. Tehdy
jsou fuč.
Malostraňákům drnčely
Vedení radnice si na ně
v oknech tabulky, ale tobrousilo pily už dlouho.
poly - nic. Stály pevně
Tentokrát se vyzbrojilo
jako skála.
obsáhlým zna„To nám
Přítomnost dřeleckým posudkem, ze kterého
teď chtějí vorubců vyvolal
pozdvižení mezi
vyplýval jednovykácet
obyvateli Kamznačný verdikt:
„Topoly jsou ve celou Kampu?“ py. Pan Martin
Kotas, který provozuje
špatném stavu a předstaKavárnu Mlýnská, hned
vují vysokou míru rizika.“
běžel za paní Alenou KoInu, když to říká znalec,
peckou z KC Kampa, teletak to musí být pravda.
fony vyzváněly...
Faktem však zůstává, že
Mezi občany nyní panují
podle dostupných inforobavy, jestli není pokácemací se nikdy nestalo,
ní milovaných topolů „výaby byl někdo zraněn.
střelem z Aurory“, která
A to dokonce ani tehdy,
zahájí přestavbu celého
když kolem topolů jezdiTanky na Kampě
pod topoly (2014)

Zbylo jen 7 pařezů...

Foto: Ondřej Höppner

Pokračování na str. 6

Dřevo na pařezech
vypadá, jako by byly
stromy zdravé

Foto:Archiv

Velké poděkování a klobouk dolů.
Paní Alena kopecká z KC Kampa
bojovala o topoly ze všech sil...

Alena Kopecká
(KC Kampa)

Kampa - Dlouho bojovala o to,
aby slavné topoly, které stály před
školičkou KC Kampa, v parku
zůstaly. První pokus o jejich odstranění se odehrál v roce 2013.
Dřevorubci už dorazili na místo
a nedočkavě startovali své motorové pily. Tehdy se paní Aleně

Kopecké podařilo ve spolupráci
s paní Olgou Lomovou kácení
zabránit. Velký kus práce na tom
tehdy odvedl také vlivný spolek
KampaNula.
„Vedení radnice se k nám chovalo velmi slušně,“ říká Alena
Kopecká. „Dali nám dokumen-

taci včetně znaleckého posudku,
podle kterého topoly vykazují
vysokou míru rizika. A to mimo
jiné pro matky s dětmi, které
k nám chodí.“
Radnice prý s KC Kampa probere,
jaké stromy na místě pokácených
topolů vysadí.
inzerce

Naše děti kreslí Prahu

Soutěž
o ceny

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

Pochlubte se
uměním svých dětí!

Vždyť ne nadarmo se říká, že
Praha je nejkrásnější jejich
očima. V případě uveřejnění
v těchto novinách je čeká milá
odměna: DVD Indiánská pohádka Divadélka Romaneto.
Dárek získáte tak, že zavoláte na tel. číslo 777 556 578
(Monika) a dozvíte se, kde si
ho vyzvednout.

Lucinka Urbanová,
5 let

Karlův most

Lucinka
Urbanová
(5 let)
nakreslila
v mateřské škole
obrázek
Karlova
mostu.
Poslala
maminka:
Tereza
Urbanová

zde může
být váš
inzerát!
volejte ihned
vlídné zacházení!
telefon:

777 556 578
(monika)

e-mail:
inzerce@
malostranskenoviny.eu
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

podvody při
privatizaci bytů:
případ tvrdě
zkoumá policie
ve hře je skoro miliarda

médií (Parlamentní lisPolicie pokračuje ve
ty). Podle zdroje PL došlo
vyšetřování
případu
k této situaci: Při schvamožných podvodů (tzv.
lování vítězných nabídek
pletichy) při privatizaci
soutěže došlo v osmi člen23 bytů v Praze 1. Zatím
né radě k rozkolu. Jeden
nebyl nikdo obviněn.
člen rady údajně poža„Byl jsem osloven orgány
doval, aby rada na jeden ze
činnými v trestním řízení
soutěžených bytů doporuo podání některých inforčila třetího v pořadí. Radmací a vysvětlení,“ sdělil
nice to popírá.
starosta Lomecký (TOP 09) šo- „Policie měla Právní oddělení
kovaným členům pár otázek.“ radnice MČ Praha
1 sdělilo MN, že
zastupitelstva.
starosta
„Oddělení interníV případě pletichy hrozí pa- mČ Praha 1 ho auditu shromažďuje podklady k forchateli až tři roky vězení.
málnímu postupu výběroJe podezření, že někdo
vé komise.“
„zevnitř“ vynášel inforRadnice prodává 23 bytů
mace, čímž zvýhodňoval
o celkové rozloze 1800 m2,
některé uchazeče. Malostranské
noviny
se
zájemci museli složit kauci.
obrátily s prosbou o vy„Přijali jsme 309 nabídek,
světlení na tiskovou mluvčí
na kaucích bylo složeno
radnice, která nereagova198 120 000 Kč,“ řekla Parla. MN tak musely využít
lamentním listům mluvčí
pomoci kolegů z jiných
radnice V. Blažková.

parku. Vedení radnice po
přestavbě prahne - a zatím mu v tom zabránily
jen protestní akce občanů.
„Jen aby to nedopadlo
tak, že nám tu na Kampě
pokácejí všechny stromy, a zbyde jen zavřená
Werichova vila,“ říká Malostraňák, který si nepřál
být jmenován kvůli obavě
z odplaty vedení radnice.
Pokácené topoly, rozřezané na polena se po-

valovaly po Kampě ještě
tři dny a dodnes (27. 1.)
jsou všude piliny. Je to
smutné.
Místo topolů tam teď zeje
obrovská díra, zlý sen,
symbol „arogance moci ve
jménu dobra“, a posprejovaná stěna oblíbené
školičky. Kolemjdoucí jen
nevěřícně kroutí hlavami.
Malostranské noviny se
pokoušely zjistit, co bude
se dřevem z topolů dál. „Moje
kamarádka

Martin Kotas
(kavárna Mlýnská)

má z topolu na Kampě violu,“ řekla MN malostranská fotografka Kristýna
Svobodová.
Redakce MN volala na
Odbor životního prostředí MČ Prahy 1 (vedoucí
Hana Váňová), ale nikdo
to nebral, i když jsme vzali jejich telefonní seznam
odshora dolů. Inu - bylo
to v pátek.
Jaké stromy mají stát
na Kampě místo topolů? Napište svůj tip do
redakce!

Znalecký posudek za
15 tisíc Kč říká: Kácet!

motorová
pila
chtěli kácet už v roce
2013. Paparazzi foto:
Kristýna Svobodová

Prý vysoká míra rizika pro matky
s dětmi. A překlep jako bonus.

Píše sváťa karásek, člověk jako každý druhý

prázdný dům víry...

V lednu 2017 jsme si připomínali výročí Jana
Palacha. V únoru 1979
Sváťa Karásek:
napsal Anastáz Opasek:
Kněz, písničkář
„Strach před mrtvými
undergroundu,
obchází zemi. Strach před
vězeň totality,
svobodou, kterou Jan Panyní nezávislý
lach i Josef Beran předzastupitel (též díky stavují a která znova
podpoře Malostranských novin). napište Sváťovi o

T

Masakr sedMi
už nikdy nebu
pokračování ze str. 5

ILuStRAČnÍ Foto:
Ve sv. Mikuláši byla
pozorovatelna StB

Tema

naléhavě obchází ústy
chartistů jejich příkladem
i těch ostatních, kteří jsou
stateční.“ 40. výročí Charty
77 jsme oslavili také v lednu. Zpátky do přítomnosti.
V Truhlářské ulici je dům,
o kterém byste neřekli, že
sloužil jako modlitebna.

Bylo to v době po Tolerančním patentu, dnešním jazykem novém zákonu, kterým
císař Josef ll. v roce 1781
umožnil, aby evangelíci nemuseli už tajit svou víru.
Nešlo ještě zdaleka o zrovnoprávnění, šlo jen o to, že
odlišná víra už neměla být
zločinem. Kostel si tenkrát
evangelíci v Praze ještě postavit nesměli. Scházeli se
tehdy v Truhlářské ulici č. 8.

A dnes? Dům je prázdný.
Vím o tom, že Českobratrská církev a evangelická se
chce na využití tohoto památného domu podílet. Ne
pro bohoslužebné účely,
ale pro širokou veřejnost.
Dámy a páni radní, snažně
vás prosím, nechte projektovou dokumentaci předělat a památkáři - ti si dají
říct, vždyť to je k jejich prospěchu!

tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

Tema

Kalendárium
Malé Strany

Mi topolů: kaMpa
bude tak krásná!

ÚnoR

Felix
Le Breux

mČ Praha 1

†

Ferdinand
Pečenka

HEREC

KAMERAMAN

Božena
Němcová

Josef
Kábrt

SPISOVATELKA

ANIMÁTOR

● Jan A. Koželuh
*14. 12. 1738 Velvary
†3. 2. 1814 Praha
Varhaník sv. Víta.

nÁZoR MALoStRAŇÁKA: „Ze zdravých pařezů
s mohutnými kořeny vyrostou nové stromy, jen je
třeba lehce oplotit. Do roka bude „křoví“ vysoké
2, 5 m, za dva roky 5 m. A něčím zamazat pařezy,
by neronily mízu a ta šla na jaře vzhůru do prutů!“

● Emil Vachek
*2. 2. 1889 Hradec Králové
†1. 5. 1964 Praha
Tvůrce prvního ryze
českého detektiva
Klubíčka.
● Božena Němcová
*4. 2. 1820 Vídeň
†21. 1. 1862 Praha
Spisovatelka, chodila
tančit do domu v ulici
U Lužického semináře.

Poleno
zkázy

Kusy památných
topolů se kolem
válely ještě tři dny.
Piliny tam jsou dosud.

Námluvy pana Krahulíka (2/2)

Foto a koláž: Ondřej Höppner, Kristýna Svobodová, archiv

havel se na to
musel koukat

„Musím ji překvapit!“
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● Josef Kábrt
*14. 10. 1920 Lomnice
†7. 2. 1989 Praha
Ilustrátor. Spoluzaložil
studio Bratři v triku.
Přátelil se s J. Trnkou.
● Felix Le Breux
*5. 4. 1918 Plzeň
†4. 2. 1974 Praha
Herec, vypravěč.
● Ferdinand Pečenka
*9. 2. 1908 Krnsko
†3. 10. 1959 Praha
Kameraman, znalec
malostranských
a hradčanských zákoutí.

Malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

„Nejdražší Laurinko, moje srdce tluče jen pro
Váš lepý vzhled, jehož krása rovná se této...“

„...kytičce!“
- Konec - Další příště
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Charita
Charita
redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Charita

KampaNula

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

učená toulka podzeMíM hradeb Menšího
Města pražského „předzvěst“ konference kampa střed světa
Jiří
Kučera st.
Malostranský
patriot

Tato se dosti vydařila. Přes nezvladatelnou
nadměrnou účast - přes
160 lidí i s většími dětmi (přihlášeno jen 50)
a tím pádem i s výpadky některých lokalit.
Na štěstí zrovna napadl
sníh a mnozí odjeli, resp.
nemohli z hor přijet.
A mnozí ohlášení lehli
s chřipkou. Provázel Jiří
Kučera st.
Na začátku bylo v Juditině věži uvnitř narváno
a to postupně nadvakrát.

Slova se i dvakrát ujal
hlavní pražský archeolog Dr. Zdeněk Dragoun,
který situaci zachránil –
díky! Potřetí pak zodpověděl dotazy i v Kině 64.
Průchod věží Biskupského dvora byl umožněn jen
první stovce. Také sklep
v Mostecké se na poslední
chvíli nepodařilo otevřít.
Vymrzlým toulkařům otevřelo svoji náruč KINO
64 U HRADEB - občerstvení, prohlídka kina - sálu
a dvora s hradbou a věží.
Po doplňujícím sdělení
Dr. Dragouna bylo uvítání J. Kučerou a J. Čepem. Následovala úžasná
přednáška s promítáním

archeologa Jana Havrdy.
Pak mnozí přešli na pizzu
do Nicolas Baru na Tržišti
10, kde vše se slevou poskytla majitelka - krásná
Terezka.
Menší část lidí se v mrazu
odhodlala k prohlídkám
památek 13. - 15. století
- U staré studny (galerie
Millenium večer již zavřena).
Výše vpravo šli průchodem - bránou na Malostranské náměstí, dolů
podloubím do sklepení
- Mecenáš, Rubín, U Tří
zlatých hvězd, U Glaubiců. Mnozí si jindy prohlédnou sami... Část lidí
došla až do Šatlavy v Sas-

toulka v sedě v kině 64 u Hradeb
ké 2, kde opět „zvenku“
viděli zeď Juditiny věže.
Ze vstupného, po odečtení nákladů, byl podpořen
Klub Za starou Prahu,
polovinou výtěžku Kino
64. Na zdravotně posti-

žené Prahy 1 má z akce
KampaNula - 6 tis. Kč.
Pořádali: KampaNula,
TURAS a Kino 64 U Hradeb v pátek 6. ledna.
Sepsal JiKu

Naše akce

nově Malé toulky pro
zasloužilé nápadníky
(co mají nápady
a sami vedou toulky).

POŘÁDÁ
● Út, 14. 2., 17.17 h
Karel Holub
PORNO HŘÍCHY MĚSTA
NA LAGUNĚ. Spolupořádá Kino 64 U Hradeb,
Mostecká 21.
● Út, 14. 3., 17 h
Kozí plácek. MUZEUM
ALCHYMIE + Lapidarium
Rámová.
● Červen:
VI. Prostřený stůl KampaNuly
● 2. - 4. 6.
Skautský tábor Miličín
s Muzikanty z Kampy.
DOPORUČUJE:
● So, 25. 2.
Malostranský masopust
● Čt, 23. 3., 17.17 h
IX. Konference Kampa - Malá Strana Střed Světa,
Kino 64 U Hradeb.
● So, 1. 4.
Happening Kampa Střed
Světa ● TURAS BÁL v MB
● Ne, 30. 4.
Malostranské čarodějnice.
KampaNula pořádá beneﬁční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

D
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Dopisy

o rozbitých chodnících a co s tím
Petr Burgr, jeho glosa
PetR BuRGR
Vedoucí člen Spolku
občanů a přátel Malé
Strany a Hradčan.
Bydlí na Malé Straně,
na Staré Město chodí
do práce.

www.
malostranskenoviny.eu

Často chodím Karmelitskou kolem budovy
Ministerstva školství.
Jako každý, kdo jde po
stejné straně této rušné ulice, musím dávat
veliký pozor, protože
je nutno v jednom místě obejít rozbitý chodník.
Skutečně mi je záhadou,
proč tak dlouho příslušný
úřad neobjedná opravu,
aby mohla příslušná ﬁrma
chodník opravit.
Samozřejmě i mě, jako
každého, napadne, že jde
o šlendrián těch, kteří mají
stav pražských chodníků
na starosti. Protože zatím
není oprava v dohlednu

a podpatky, především
dam, budou ještě v ohrožení pěkně dlouho, navrhuji,
aby se zmíněná část chodníku stala součástí výkladu
o historii Prahy.
Davy turistů, co navštěvují
Pražské Jezulátko, mohou
pokračovat tam, kde je
místo dlažebních kostek
pouze udusaná hlína, a pozorně vyslechnout odborný výklad o tom, že právě
takto vypadal povrch pražských ulic v době raného
středověku.
To „raného“ musí průvodci zdůraznit, aby se nedotkli pověsti našich předků,
protože například v době
Karla IV. pražští konšelé

chodník
v Karmelitské
ulici

dbali, aby měli ulice v pořádku.
Všechny zodpovědné úředníky i dlaždiče varuji: „Ne,
aby vás napadlo chodník v Karmelitské ulici zadláždit. Hrozí vám
žaloby od turistických

FANTOM MALÉ STRANY
co neVÍ
Mn 1, leden 2017

Vážená redakce,

vaše vnímání reality je
jetě úžasnější, než to mé.
Jan Hudra,
věrný čtenář

Dopis

proč má
Muzeum hudby
zavřeno právě
v úterý?

Vážená redakce,

obracím se na vás s dotazem, zda by se vám podařilo zjistit, proč České
muzeum hudby (Karmelitská 2) má jako snad jediné muzeum v ČR zavírací
den úterý? Vídám tam občas návštěvníky, kteří nad
tím kroutí hlavou (a já
s nimi). Příjemný den.
Nick
Odpověď MN: Takže
jsme zašli do Muzea hudby v Karmelitské ulici
a zjistili, že úterý jako
zavírací den považují za
zcela v pořádku. Ani se to
prý v budoucnosti nijak
asi měnit nebude.
Pište básně a udělejte
radost sobě i druhým!
Posíljete sem: redakce@
malostranskenoviny.eu

kdo je víc, než
král bez trůnu?

Hup! Studená kočka oknem dovnitř jako když
koňmo na nádvoří vkluše
posel. Místo kopyt zvoní
věže a popelník, co spadnul, mezitím co zvíře
proskáče se až na ramena
pána, aby točíc se mu kolem hlavy, zapředlo mu
do ouška, co vidět se dá

než sesazený král? Ten
nezvykl si přání, když
on, neVÍ nIKDo to, co přál si, není. Ten
neučil se chodit, páč na
místě už byl. Posazev kraji. Že lid se bouří
ný a sesazený teď sedí
proti obrázkům a kňouv koutě sám a neví, kudy
rajícím destičkám a ve
kam. Kocouři odešli a zastínu, kde šamani pálili
hojily se stopy po kočičích
své ohně, zbyla jen krdrápcích. Ustalo noční
vavě rudá zeď a křečovimňoukání, když se to
tě vypoulené oči bílých
všechno prohánělo po zatváří.
hrádkách a v křoví. Stop
Ten ponoří ruku do
ve sněhu od kočičích tlaměkkého, hřejivého kopek ubylo. Pojďte holky,
žíšku, co protáčí se mezi
půjdeme se nažrat. A pak
prsty a kouká zamilopůjdeme spát a já budu
vaně a tajemně. Kdo
zas usínat pod peřinou
fňuká víc, že není král,

agentur, protože je opravou chodníku připravíte
o turistickou atrakci. Navíc chodník je rozbitý už
tak dlouho, že můžete dostat také mastnou pokutu
od památkářů.“
MN únor 2017

z koček, co tak krásně
předou a zbytek už si nechám zdát.

Koruna Karla IV.
(výřez)

jak žák burgr potkal učitelku lizanovou
a zeptal se jí, jak to bylo s těmi vlaky
Paní Vilma Lizanová
oslavila významné životní jubileum. Na základní škole v Josefské
ulici působila v letech
1963 - 1967. Učila nás
tehdy matematiku.
Možná, že si ji ještě někdo
pamatuje. Paní učitelka je
dodnes mimořádně svěží
a i ve svém pokročilém věku
pracuje u obřadní síně na
Staroměstské radnici. Tam
jsme se také setkali. Já, nezbedný žák, jsem po tolika
letech využil příležitosti
a doplnil si vzdělání.
„Paní učitelko, jak se
to počítá? Když z místa
A vyjede vlak a z místa

B ve stejný čas vyletí letadlo. Kde se vlak
s letadlem setkají?“
„Žáku Burgře. Kdyby
jsi moji hodinu matematiky neprokecal
s Osvaldovou, tak bys
věděl, že letadlo z místa B se setká s vlakem
z místa A tam, kde se
mu podaří přistát na
kolejích.“
Paní učitelko, ten příklad
jsem si samozřejmě vymyslel, ale byla to vaše radost
ze života, co mě inspirovala.
Přeji ještě mnoho a mnoho
radostných let.
MN únor 2017, PB

žák Burgr
s učitelkou
Lizanovou
po 50 letech
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Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOÚNOR

Dětem - PRAžSKÝ PěVecKÝ FeStIVAL - Pro děti od 6 do 19 let. Pěvecká
soutěž. Do konce února se přihlas a zašli
své video s písničkou v češtině. Více info
o soutěži na: www.nasehudba.cz

Malostranská beseda
Program (výběr)
Ivan Hlas trio
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123
ÚnoR

3. 2., 20.30 h
Krausberry
6. 2., 20.30 h
Jablkoň
7. 2., 20.30 h
Lili Marlene - futuristický
šanson
8. 2., 20.30 h
Vladimír Mišík & Etc…
14. 2., 20 h
7 pádů Honzy Dědka:
Chantal Pouillain (herečka), Michal Štípa
(tanečník), Radim Fiala
(herec), Richard Krajčo
(zpěvák) a Karin Babinská (režisérka)
20. 2., 20 h
Jelení loje - jazz, swing
26. 2., 19 h
Flamenkový
koncert
k poctě Paca de Lucía
27. 2., 20 h
Improliga - dobrodružství
divadelní improvizace

Výstava - Do 15. 2. - W. A. MoZARt
- České muzeum hudby, Karmelitská 2/4
- Připomeňte si 230. výročí první skladatelovy návštěvy Prahy. Sbírkové předměty, včetně torza Mozartova rukopisu!
Divadlo - Pá 17. 2. v 19.30 h - KAuZA
MÉDeIA - A Studio Rubín, Malostranské nám. 9 - Médeia v Řecku roku 2010
se starověkými názory naráží na moderní Glauku, která jí odloudila Iásona.

Galasovy
cyklojízdy

Kultura

Akce - So 18. 2. v 10 h - GALASoVA
cyKLoJÍZDA - Sraz Folimanka, pod
Nuselským mostem - Trasa: Vršovické
nádraží, Francouzská, cíl rest. U Švejka
na Betlém. n. www.galas.borec.cz
Koncert - So 18. 2. od 19 h - MIKey
BAnD - Klub restaurace U vodárny, Korunní 75, Praha 2 - Bluegrass a country
kapela z Plzně. Nenechte si ujít pohodový večer. Tip Malostranských novin!

GALERIE

Divadlo - St 22. 2. v 19. 30 h - ŠtěKÁnÍ - Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Žena,
muž a pes. Začíná nelítostný soudní proces. Hrají: Agáta Dušková, Pavel Kryl.
Více: www.divadlokampa.cz

3. - 25. února výstava Jiří
Šorm „60“. Obrazy, sochy,
kresby.

15. 2., 20.30 h

Ná
T I Pš

Ř

íká se, že Ivan Hlas
je jediný český písničkář, který umí
psát nejen o nešťastné,
ale i o šťastné lásce. Možná na tom něco bude - tohle téma je pro něj celoživotní jedničkou. A ačkoli
je svými kořeny bluesman, pocházející z pražské čtvrti, tomuto žánru
zasvěcené už od konce

60. let, tedy z Hanspaulky, v jeho rukopisu žádné
beznadějné stížnosti nenajdete. Užijte si 15. února koncert Ivana Hlase
s jeho triem u nás v Malostranské besedě.

tuto RubRIKu
lAsKAvě
sPonZoRuJe

křížovka na heslo

Vylušti tajenku a... Překvapení!
Praha 1, Malá Strana, u Sovových mlýnů 2, tel.: (+420) 257 286 147

PŘÍLIŠ MnoHo ZuBŮ
České a slovenské umění šedesátých let
ze sbírek Zlatá husa a Musea Kampa
Do 23. 4. 2017
Šedesátá léta 20. stol. patří k nejsilnějším obdobím československého umění 20. stol. - protnuly se zde příznivé politické
a společenské okolnosti, které umožnily vystoupení mladých
tvůrců, předchozím stalinistickým obdobím potlačovaných - tato
Eduard Ovčáček,
neuvěřitelná energie se odrazila jak v literatuře, ﬁlmu, hudbě Hlava,
1959, kombinoi výtvarném umění. Výstava, jejíž titul je inspirován jedním vaná technika, ze sbírky
z dosud neznámých obrazů Eduarda Ovčáčka, zobra- Galerie Zlatá husa
zující hlavu s příliš mnoha zuby, představí všechny klíčové autory té doby:
Václava Boštíka, Stanislava Kolíbala, Adrienu Šimotovou, Milana Knížáka
a řadu dalších. Kurátorkou výstavy je Helena Musilová.

StÁLÁ eXPoZIce

František Kupka
V stálé expozici Musea
Kampa jsou vystaveny
práce Františka Kupky
od období studentských
let, také jeho díla z vrcholného období abstraktní tvorby i z pozdějších let.

DALŠÍ PRoGRAM

So 18. 2. Pravidelná komentovaná prohlídka
k výstavě Příliš mnoho
zubů, v 15 h. Prohlídka
zdarma k platné vstupence.
So 18. 2. Výtvarná dílna
pro rodiny s dětmi, v 16 h.
Rezervace nutná.
www.museumkampa.cz

Čt 23. 2. Cyklus Procházky uměním s Jitkou Hosprovou. Zahajovací koncert 3. ročníku
se uskuteční mimořádně
z technických důvodů
v Českém muzeu hudby.
Jitka Hosprová - viola,
Akiko Sakaki (Japonsko) - klavír, v 19 h.

Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastního výběru v Restauraci pod Petřínem (Hellichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat Monice
(tel.: 777 556 578). Vyhrávají totiž jen první tři luštitelé.

krátký vtip (chuck norris)

Žádný vtip o Chucku Norrisovi není vtipný. Chuck
Norris spolehlivě zabije každou pointu.

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

četba na pokračování. jan neruda:
Slavné místní ženy
pan ryšánek a pan šlegl (Xiv.) Anna Tichá - Futuristová
pan štábní lékař, jda kobytosti vznešené

Foto: Archiv MN

Poprvé a bez bázně před
profesory jsem vstoupil
k Štajnicům mezi ty bytosti vznešené. Mnoho si
mne nevšímaly, to je pravda. Abych tak řekl, skoro
nic. Jen jednou se v běhu
několika neděl stalo, že
Jan neruda
(1834 - 1891).
Novinář z Malé
Strany, starý
mládenec

lem mého stolku již domů,
řekl ke mně: „Ano, ano,
mladý muži, pivo dnes
nestojí za nic, ať si říkají
titam co chtějí!“ a přitom
kývnul hlavou pohrdlivě
nazad po těch, s kterými
byl právě seděl. Hotový
Brutus! Troufám si tvrdit,
že by popřípadu i samému
Caesarovi byl dovedl vrhnout do tváře urážku...
Pokračování příště

Ferenc
Futurista,
manžel

Anna
Ferencová,
dcera

?

Minule: Toto znamení na domě
U Tří bílých křížů najdeme na adrese Malá Strana, Vlašská 24.
Správně: Pavel Plzák
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@malostranskenoviny.eu

Vzít si komika,
to je vážná věc
S budoucím manželem,
komikem Ferencem Futuristou (1891 - 1947) se
Anička Tichá (1906 -1989)
seznámila v divadle Komedie. Po jednom představení ji políbil a hned
další den požádal o ruku.
Na jejich projížďky Feinzerce

Restaurant pod Petřínem,
Hellichova 5, Malá Strana

Akce února
My Valentýna
neslavíme.
Přijďte k nám
na pivo.
Kdykoliv!

Těšíme se
na vás!

HOTOVÁ JÍDLA
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h
(přes obědy nekouříme)
PIVEČKO:
Kozel a Prazdroj
od 29 Kč.
Pestrá nabídka
denně čerstvých
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408
Otevřeno denn ě od 11 do 0.30 h

[

www.staromestskenoviny.eu

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,
Hádanka: Jak se jmenoval
herec, který se v hospodě U Tří
pštrosů napil piva a zemřel?
Nápověda: Jeho křestní jméno
je Zdeněk.

[

Co nového
za vodou

Herečka, žena komika

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

KDE TO JE

11

eman
Fiala,
švagr

rencovou Aerovkou, kdy
na ně smějící se lidé mávali a kdy její manžel často
parkoval na Hradčanském
náměstí, vždy ráda vzpomínala. Svého milovaného
Ference (vlastním jménem
František Fiala) Anna přežila o 42 let.

ZAJÍMAVoStI a novinky
ze Starého Města. StARoMěStSKÉ noVIny jsou
k mání zdarma např. v Kafírně U svatého Omara
(Tržiště 11), U Hrocha (Thunovská 10), v Akademii věd
(Národní 3) něřkuli dalších
kavárnách a hospodách.
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Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
1. března

Foto: Archiv

Modré okénko
získává...

Volejte pana Martina cibulku
777 122 009. Čtěte mimo jiné
v kavárně živá voda (Petrov 2)

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

JAn WoLF
radní magistrátu
Jeho zásluhou zůstal fotbalový klub
Bohemians, kterému fandí mnoho
Malostraňáků, na
svém stadiónu.
Tip: Fanoušci Bohemians

Své tipy na modré
okénko posílejte na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Mazlíčci
Malé Strany

MAtÝSeK
Již 12 let bydlí na Malé
Straně a rád chodí na
procházky po Kampě
a Petříně.
Stanislava Jindrová

Proč čtu
Foto: Helena Šulcová

PoSÍLeJte FotKy
DoMÁcÍcH MAZLÍČKŮ!
redakce@
malostranskenoviny.eu

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
Monika Knížetová
Kadeřnictví Šmeralova 18,
Praha 7: „I nás na Letné
zajímá, co se děje
na Malé Straně...“

otec MARnotRAtnÉMu SynoVI: „tohohle sportu si všimni,
Dolfíčku. nahoru to jde pomalu a těžce, ale dolů náramně rychle.“

57 odběrních míst

Malostranských novin

kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní
číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme
U Hrocha, Thunovská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova
kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Museum Kampa, 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. U Glaubiců,
Malostranské náměstí 5. U moudrých luceren, Vlašská 6. Národní kavárna,
Národní 11. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně,
Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce. Café Lounge, Plaská 8. Kino
64 U Hradeb, Mostecká 21. 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 Pragen-

u hrocha, thunovská 10
vopičkova kafírna, tržiště 11
spolek - sopMsh, Malostranské náměstí 27
sis, 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 Mecenáše,
Malostranské náměstí 10. 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). 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. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 309/14. Restaurace
Kampárium, Říční 9. 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. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28.

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.

inzerce

inzerce

MN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

