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inzerce

Hrdinové 
Malé Strany
Hrdinové 

PAVLA MICHÁLKOVÁ
Módní návrhářka (Ateliér Pavla 
& Olga). Pomáhá jako dobro-
volnice spolkům Malé Strany 
jako jsou SOPMSH, Kampa-

Nula, Klub Šatlava, Baráčníci 
a další. Za to teď dostala od 
magistrátu cenu Křesadlo.

Malé StranyMalé Strany
Cena 

Křesadlo


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

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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�ŠÉF POLICIE
STEJSKAL 

POD TLAKEM 
FALEŠNÉHO 
INVALIDY

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY
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PŘÍBĚHY

POLICEJNÍ RAZIE 
NA RADNICI P 1

CHOBOTNICE EXKLUZIVNĚ ● VYSTŘIHNĚTE SI

VALENTA 
vykuk z ODS

MACHÁČEK 
radní pro majetek

�ŠÉF POLICIE

NA RADNICI P 1
 VYSTŘIHNĚTE SI

NOVÁ FAKTA

LOMECKÝ 
starosta

DVOŘÁK 
exstarosta

BASA
jako taková

SKÁLA 
zatčen

KDO S KÝM, 
KDE A PROČ 
A HLAVNĚ: 
ZA KOLIK!

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

257 531 839

www.houseservices.cz

Více str. 11

Barokní svatojánské 
slavnosti 

na Vltavě pod 
Karlovým mostem

Str.12



Hradčanské včely 
drží smutek: 

Zemřely jim včely

Taková škoda! Na vrchu Petřín vymřely včely na 
epidemii zvanou „včelí mor“.  Tato ztráta těžce doleh-
la i na místní spolek Hradčanské včely. „Nevzdává-
me to a chov obnovíme,“ řekla Malostranským 
novinám Dagmar Šormová. 
Spolek Hradčanské včely zvítězil v soutěži Med roku 
2015. Předsedkyně spolku Jana Titlbachová se loni 
v únoru v převleku za včelu (při masopustu) postavila 
anarchistům demonstrujícím na Malé Straně.
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inzerce

Anketa Malostranských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Kdysi ve školce 
paní učitelku: 

Tam je pavouk! 
Apríl, koza žere 

papír!“

Jindřich 
Pavliš
Vojanovy 

sady
„Potřebuji 

situační 
komiku 

nevázanou 
kalendářem.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Dlouho nikoho. 
Spíš si dávám 
pozor, abych 

se napálit 
nenechal.“

Barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„Většinou 
zapomenu. 

Připomene mi 
to až ten, kdo 
napálí mě.“ 

„V dětství 
ano, teď už 

ale šoky ráda 
nemám.“

„Apríl v rodině! 
Poznávám, že 

napálení to 
hráli, aby mi 

udělali radost.“ 

Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

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

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Velké zprávy z Malé Strany

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Malá Strana - Asocia-
ce Segway ČR podala na 
magistrát žalobu kvůli 
ušlému zisku. Jízda na 
vozítku segway v centru 

Prahy je od loňského roku 
zakázaná. Žalovaná část-
ka je v řádech desítek mi-
lionů korun. Podle odbor-
níků mají provozovatelé 

Boj proti SEGWAYŮM skončil, ehm, takhle: 
U soudu s královnou první - KOLOBĚŽKOU

Bylo milé po čase 
navštívit chrám 
sv. Víta a zjistit, že 
uprostřed má obří 
hrobku Habsburk, 
jehož matka se 
jmenovala Šílená.

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Počasí 

Jednou větou

DUBEN
Na mokrý duben - 

- suchý červen.

16 °C

Dnes vaří pan
Hlad, šéfkuchař

Guláš jedna báseň. 
POD PETŘÍNEM, 
HELLICHOVA 5

Nejlepší 
svého druhu

Tyto noviny vycházejí 
na území Malé Strany 
a Hradčan, tedy  ZDE

HRADČANY

MALÁ 
STRANA

Teď všude jezdí ještě divnější vozítka než předtím ● Provozovatelé se 
soudí - a mají slušné šance ● Kolečka nyní ne vedle sebe, ale za sebou

ANO: 51 %, NE 49%
Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v obdo-
bí od 6. 3. do 22. 3. 2017, 
m. j. na odběrních místech 
Malostranských novin. Do-
tazováno 100 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

MĚLO BY PO ZATČENÍ ZASTUPITELE 
NÁSLEDOVAT ODVOLÁNÍ STAROSTY?Dagmar Šormová při 

vzorné péči o včelstva

Koho jste vyvedli 
aprílem a jak?

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

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout                   

Malé Strany
• Vaši nemovitost              

prodám do tří měsíců          
a poskytnu kompletní       

servis s převodem 
• Najdu solidní nájemce       

pro Váš byt
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Malý oznamovatel

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

INZERUJTE V TĚCHTO NOVINÁCH! 
TADY JE 3+1 DŮVOD PROČ:

inzerce
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1917

Nejvousatější místní občanka. 
Jméno se nedochovalo, ví se 

jen, že se úspěšně vdala 
za místního lazebníka.

MISS PLNOVOUS

Boj proti SEGWAYŮM skončil, ehm, takhle: 
U soudu s královnou první - KOLOBĚŽKOU

P

Teď všude jezdí ještě divnější vozítka než předtím ● Provozovatelé se 
soudí - a mají slušné šance ● Kolečka nyní ne vedle sebe, ale za sebou

segwayů celkem slušnou 
šanci uspět. 
Mezitím nahradili segway 
koloběžkami (často po-
háněné elektřinou), které 
zákon chápe jako jízdní 
kolo. Koloběžka je vlastně 
totéž jako segway, pouze 
kola nemá vedle sebe, ale 
za sebou. A také je o dost 
rozměrnější. Bez omezení  
může jezdit po cyklostez-
kách (a nesmí na chod-
ník).
Magistrát zakázal vozítka 
segway na naléhání veřej-
nosti. Mnoho odborníků 
zákaz kritizuje a poukazu-
je na protěžování cyklis-
tů, které často znamenají 
pro chodce větší hrozbu.

DNES DŘÍVE

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

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

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

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Těšíme se
 na vás!

Od května 
navštivte naši 
přenádhernou
minizahrádku. 

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

Jsme zde pro vás
 již 22 let.

Tržiště 13, Malá Strana
tel.: 257 534 130,
      606 688 982

Agentura Lesser 

Požehnané Velikonoce 
přeje

www.airtickets.cz

všem čtenářům 
Malostranských novin!

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

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
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DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Součástí sochy sv. Jana Nepomuckého bývala výzdoba: pětice rubínových světel ve tvaru hvězd.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu  

Svatý Jan Nepomucký na Karlově mostě
Kde to je1900 Dnes

Fo
to

: A
rc

hi
v

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Fo
to

:K
ry

st
ýn

a 
Sv

ob
od

ov
á

Fo
to

: A
rc

hi
v

PRAŽSKÝ 
CHODEC

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

VZPOMÍNKA: Sochař Josef 
Nálepa řekl: „Malostranské no-
viny, to nejsou jen noviny, to je 
umělecké dílo. To já poznám, já 
jsem sochař.“ Pan Nálepa bydlel 
na Malostranském náměstí, ate-
liér měl na Novém Světě, na bře-
hu mýtického potoka Brusnice. 
Byl géniem svého oboru, přítel 
malíře Salvátora Dalího. Zemřel 
před pěti lety 13. června 2012.

Co řekl sochař 
Josef Nálepa
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Co je nového u vás posílejte na 
redakce@malostranskenoviny.eu

PETR
BURGR
(Lidovci)

Významně po-
mohl k zachová-
ní dílny v Říční 
11, které chtěla 

dát radnice 
výpověď.

&Vítěz Poražený

OLDŘICH 
LOMECKÝ

(starosta, TOP 09)
Ostuda se zatý-
káním na radnici  
kvůli úplatkům
(centrála proti 

organizovanému 
zločinu) jde za ním.

Ředitel Stejskal pravidelně tahá 
vůz s dětmi na Malostranských 
čarodějnicích

Ředitel městské poli-
cie Prahy 1 Miroslav 
Stejskal se dostal do 
potíží, když přistihl 
řidiče, který parkoval 
na místě vyhrazeném 
pro tělesně postiže-
né. Řidič to prý nesl 
velmi nelibě a začal si 
Stejskala natáčet na 
mobil.
„Mohu to potvrdit, 
ale víc se k tomu po 
poradě s právníkem 
nebudu vyjadřovat,“ 
řekl Malostranským 
novinám ředitel Miro-
slav Stejskal, který je 
na Malé Straně velmi 
oblíbený. Pravidelně 
se zúčastňuje a pomá-
há na všech hlavních 
místních akcích jako 
candrbál, masopust, 

čarodějnice a další. 
Při čarodějnicích na-
příklad táhne vozík 
s dětmi a fi gurínou ča-
rodějnice. Na candr-
bále vždy pobaví a pře-
kvapí originální mas-
kou. Velké oblibě se 
těší i mezi svými pod-
řízenými.
Při incidentu, který se 
odehrál ve Washing-
tonově ulici, prý měl 
řidič  falešný průkaz 
pro tělesně postiže-
né. Stejskal vzal řidiči 
mobil a hodil mu ho 
do auta. Přitom se 
prý mobil rozbil a ři-
dič podal na Stejska-
la trestní oznámení. 
Ředitel Stejskal chodí 
pravidelně na pochůz-
ky, i když by nemusel. 

Ředitel Stejskal přistihl řidiče s údajně kradeným průkazem 
vozíčkáře ● Tahanice o mobil ● A pak... trestní oznámení

ŠÉF POLICIE POD TLAKEM 
FALEŠNÉHO INVALIDY

OLDŘICH 

Redakce MN v Besedě, 
to byl Aničce rok a půl

MASOPUST CANDRBÁL

CANDRBÁL

Miroslav Stejskal 
ve své kanceláři



ZVON VÁCLAV Z BESEDY 
MÁ BRÁCHU U SV. HAVLA
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Zvon Václav na Ma-
lostranské besedě už
má „bratra“, který zvo-
ní z kostela sv. Havla 
na Starém Městě.
Stejnojmenný zvon se ro-
zezeněl nad Prahou v ne-
děli 5. 3. večer. Ve slav-
nostním průvodu mu na 
cestu z chrámu sv. Víta, 
kde mu požehnal arci-
biskup Dominik Duka, 
zvonily svými zvonečky 

stovky lidí. V průvodu šel 
i bývalý starosta Petr Hej-
ma, díky němuž přibyl 
v roce 2009 na Malo-
stranské besedě nejen 
zvon, ale i věže. Pan Hej-
ma přispěl také na zvon 
kostela u sv. Havla (kde 
se oženil). Se zvonem na 
Besedě jsou úzce spojeny 
i Malostranské noviny, 
které začaly vycházet, 
když poprvé zazvonil.

Petr Hejma, zvon Václav 
a Malostranská beseda

Václav Havel, zvon Václav 
a kostel sv. Havla

Vdova Dagmar 
sleduje zvon Václav

Cesta zvonu

Eliška 
a Václav

SYMBOLICKÉ 
zvonečky při 
sbírce na zvon 
Václav byly 
putovní. Na 
snímku předává 
zvoneček Jiří 
Pospíšil Petru 
Hejmovi, který 
se zasloužil 
o zvon na Malo-
stranské besedě  

Restaurace & Steak

Tel.: +420 730 629 299
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ Nekuřácká restaurace 
▪ Polední menu od 95 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 DUBNA
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba, v dubnu 11. od 19 hod.                       
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.
• V období Velikonoc speciální velikonoční nabídka.

MALOSTRANSKÉ ČARODĚJNICE
NA KAMPĚ

MALOSTRANSKÉ ČARODĚJNICEMALOSTRANSKÉ ČARODĚJNICE

• Odpolední program pro děti
• Přílet čarodějnic do parku ve 20 h

Zve Spolek občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan

www.sopmsh.estranky.cz

Neděle 30. dubna

Info: Svatoslava Kubová, 
tel.: 723 153 505

Zpěv a tanec 
pro dospělé

• Vyšehrad, taneční 
skupina, přijme dospělé 
zájemce. Tančíme 
ve stylu Isadory              
Duncanové. 

• Vyšehlas, sbor pro do-
spělé, přijme zpěvačky 
a zpěváky. Zpíváme 
vícehlasně písně od 
středověku  až po    
současnost.
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Po zatčení zastupitele 
Martina Skály (ODS) vy-
pukla v šedé zóně vedení 
Prahy 1 panika.
Šéf místní ODS a před-
seda finančního výbo-
ru radnice Prahy 1 pan 
Martin Skála byl zatčen 
28. února ozbrojenci 
z Útvaru pro vyšetřování 
organizovaného zloči-
nu. Během razie odvezli 
ozbrojenci z radnice sto-
hy dokumentů.
Podle posledních zpráv 
je Skála stále ve vazbě 
a podle § 331 mu hrozí za 
údajný úplatek až čtyři 
roky vězení. Jednalo se 
prý o úplatek 300 tisíc Kč 
v souvislosti s proná-
jmem prostor v Dlouhé 
č. 21. Radnice pronájem 
skutečně prodloužila.
Policie nyní rozplétá vaz-
by mezi ODS  a TOP 09, 
která se vyvezla k moci 
na dávné popularitě 
dýmky nic netušícího 
knížete Schwarzenberga. 
ODS a TOP 09 sice ve 
volbách prudce ztratily, 
ale rychle utvořily koali-
ci (přibraly ještě ČSSD) 
a udržely se u moci s nej-
těsnější převahou jedi-
ného hlasu. 
Podle pozorovatelů tvoří 
ODS a TOP 09 v pod-
statě jeden celek, říze-

ný exstarostou Filipem 
Dvořákem (který byl 
v posledních volbách vo-
liči důsledně „vykřížko-
ván“ na chvost).
Není bez zajímavosti, že 
uvolněné křeslo zastu-
pitele po zatčeném Ská-
lovi pan Dvořák odmítl, 
stejně jako další v řadě 
- bývalý zástupce staros-
ty pan Michal Valenta 
(ODS).
To by mohlo nasvědčo-
vat tomu, že křeslo za-
stupitele není prioritou 
a lepší je „zůstat v závě-
tří“. Místní ODS prý má 
pevné vazby na Lomec-
kého oblíbence radního 
Tomáše Macháčka (TOP 
09), který má pod pal-
cem nájmy a prodeje ne-
movitostí v řádu stovek 
milionů korun.
V TOP 09 i ODS vznikl 
po zatčení Skály rozkol 
pod vlajkou „nejsme jako 
oni“.  Zatčení Skály totiž 
mnohým připomnělo 
časy, kdy byla ODS sym-
bolem tunelování.
Starosta Lomecký ne-
chává udělat v úřadě tzv. 
vnitřní audit - kdy úřed-
níci vyšetřují sami sebe. 
Je zřejmé, že nic neod-
halí. Auditu nezávislým 
subjektem se starosta 
brání.

POLICEJNÍ RAZIE A ZATÝKÁNÍ NA RADNICI 
PRAHY 1 ZPŮSOBILY PANIKU

Werichova vila prý 
otevře v červnu

Kampa - Werichova vila
prý bude přístupná ve-
řejnosti letos v červnu, 
oznámila radnice. Jen-
že - kdo ví. 
Termín se posunul již ně-
kolikrát - a mnoho měsí-
ců práce dokonce stály 
(vila byla mimo provoz 
od roku 2002). 
Nájemcem domu bude Na-
dace Jana a Medy Mlád-
kových, která má prona-

jaty i nedaleké Sovovy 
mlýny (Museum Kampa).
Radnice chce přestavět 
i okolí vily. Prý zmizí kus 
plotu. Pozorovatelé pova-
žují zásahy kolem vily za 
plíživý počátek nákladné 
přestavby parku Kampa, 
o který radnice dlouhodo-
bě usiluje. Dosud jí v tom 
bránily protesty veřejnos-
ti. Starosta zatím nechal 
pokácet místní topoly. 
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Malo-
stranských novin). Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

Tak jsem se stal Ry-
tířem české kultury 
2017. Co naplat? Text 
té písně od Jiřího Suchého 
o takové krásné společnos-
ti, mně přišel na mysl, když 
bylo oznámeno, kdo se sta-
ne Rytířem a hlavně, kdo 
se stane Dámou In memo-

riam. Při čtení životopisu 
profesorky Růženy Vacko-
vé se mi prodraly slzy na 
mou tvář. 
Prof. Růžena Vacková se 
narodila dne 23. dubna 
1901 v rodině doc. Dr. Bo-
humila Vacka, který patřil 
k zakladatelům Čsl. červené-

ho kříže. 1945 byla zatčena 
a obviněna z přípravy ve-
lezrady a uvězněna v pan-
krácké cele. V roce 1947 
byla jmenována profesor-
kou klasické archeologie. 
V roce 1952 ji zatkli a od-
soudili na 22 let žaláře. 
Odmítla požádat o amnes-

tii a prohlásila, že neode-
jde z vězení dřív než budou 
propuštěni všichni nevin-
ně věznění kněží. Vrátila 
se tak až mezi posledními 
v předvečer Pražského jara, 
v roce 1967. Jako jedna 
z prvních podepsala Char-
tu 77. Zesnula 14. 12. 1982 
v Praze. To byla hrdinka - 
jen co je pravda!
A já pak nesahám k tomu, 
abych  jí zavázal střevíc.

V takové krásné společnosti...
Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

57
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 
kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Mu-
seum Kampa, U Sovových mlýnů 2. Klub Za starou Prahu, knihkupectví, 
Mostecká 1 (Judina věž). Vacek Bio-Market, Mostecká 3. Dvůr umění, Mos-
tecká 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. Di-
vadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragen-

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, Pro-
kopská 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. 

U Hrocha, Thunovská 10
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 

Spolek - SOPMSH, Malostranské náměstí 27 
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 

Zákulisní hráči v nejbohatší městské 
části po zásahu policie vystupují ze 
tmy a nabývají ostrých obrysů...

Na radnici zatýkal 
Útvar pro odhalování 
organizovaného zločinu

BUDE 
STAROSTA 
LOMECKÝ 

ODVOLÁN?
...NEBO 

ODSTOUPÍ 
SÁM? Příští 

zastupitelstvo 
je na Žofíně 

4. dubna
Skandální situace na 
radnici vyvolává silné 
znepokojení ve vlád-
noucím slepenci, (TOP 
09, ODS a ČSSD). Opo-
zice prý na příštím jed-
nání zastupitelstva (4. 
4. na Žofíně) podnikne 
kroky k odvolání staros-
ty Lomeckého. Zastu-
pitelstvo má 25 členů, 
opozice má 12 hlasů 
(Starostové, Lidovci, 
Nezávislí...). Je to těsné.
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Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)

POLICEJNÍ RAZIE A ZATÝKÁNÍ NA RADNICI 
PRAHY 1 ZPŮSOBILY PANIKU

Dozvuky Silvestra (2/2)

„Nemáte almužničku? Jsem dramatický 
umělec.“ „To vidím.“

Konec. Nové příště

„Nic platno, stará. Musíš mě namazat, 
abych šel do postele namazanej.“

„To odklízení sněhu mě baví. Co já už tam 
našel známejch!“

Kalendárium 
Malé Strany

Jiřina 
Štěpničková

HEREČKA

Jaroslav 
Štercl
KOMIK

DUBEN

● Josef R. Vilímek 
*1. 4. 1835 Vamberk 
†16. 4. 1911 Praha
Zakladatel Humoristic-
kých listů. 

● Josef Klenka 
*1. 4. 1853 Vilémov 
†19. 7. 1932 Praha 
Náčelník organizace 
Sokola na Malé Straně. 

● Jiřina Štěpničková 
*3. 4. 1912 Praha 
†5. 9. 1985 Praha
Herečka Národního 
divadla. Bydlela na Zá-
meckých schodech. 

● Vladimír Preclík 
*23. 5. 1929 Hradec Králové 
†3. 4. 2008 Praha
Sochař, malíř. Portré-
toval Wericha, Ježka...

● Jaroslav Štercl 
*18. 11. 1919 Blovice 
†4. 4. 1996 Praha
Komik. Vystupoval v ma-
lostranských hostincích.
 
● Vítězslav Hálek 
*5. 4. 1835 Dolínek 
†8. 10. 1874 Praha. 
Básník, dramatik. Zak-
ladatel moderní české 
poezie.

Vladimír 
Preclík
SOCHAŘ

Vítězslav 
Hálek
BÁSNÍK

NOVÁ FAKTA

MICHAL VALENTA
(ODS), bývalý místostarosta 
Šéf druhé místní ODS, bývalý místo-
starosta. Předseda komise pro obchod 
a služby, poradního orgánu Rady P1. 
Blízký spolupracovník zatčeného Skály 
(sedí ve stejné kanceláři). Policie se 
prý po zatčení Skály o něj také zají-
mala. Byl vyšetřován už v roce 2010, 
když údajně „přihrál“ příbuzným něko-
lik obecních bytů.

TOMÁŠ 
MACHÁČEK

(TOP 09), radní 
„Začíná“. Radní P1 
pro majetek a bytovou 
politiku. Ozbrojenci út-
varu proti organizo-
vanému zločinu mu 
v souvislosti se zatče-
ním Skály na radnici 
zapečetili kancelář, za-
bavili dokumenty, vy-
slechli ho.

FILIP DVOŘÁK
(ODS), exstarosta 
Stranický nadřízený Skály a Valenty. 
Bývalý starosta, je považován za klíčo-
vého zákulisního hráče na P1. Policie ho 
vyšetřovala kvůli bytu v Pařížské (2002). 
Se starostou Lomeckým ho úzce spojuje 
mnoho aktivit (například podzemní garáže 
u nemocnice Na Františku atd.).

MARTIN 
SKÁLA

(ODS), zastupitel 
Místní šéf strany, zastupitel, před-
seda fi nančního výboru radnice 
P1. Momentálně ve vazbě. Pro-
pojen se starostou Lomeckým 
nejen pracovně, ale především 
skrze pány Dvořáka a Valentu 
(ODS), s nímž sdílel kancelář. 

Městská část Praha 1 je nejbohatší pražskou měst-
skou částí zejména díky nadstandardním příjmům 
z pronájmu obchodních prostor. Jen v privatizaci bytů 
se točí stamiliony korun. Ještě nikdy se však nesta-
lo, že by policie v této souvislosti zasahovala pří-
mo na úřadě a došlo k zatýkání - až nyní za starosty 
O. Lomeckého. Policie nyní zkoumá, zda šlo o organi-
zovanou skupinu, či pochybení jednotlivce.

OLDŘICH 
LOMECKÝ

(TOP 09), starosta
Kontroverzní starosta. Sta-
tutárně odpovídá za chod 
radnice. Má pracovní i jiné 
vazby s místním vedením 
ODS, především exstaros-
tou Dvořákem (záliba v pod-
zemních garážích atd).
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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 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.

23. 3. 2017 proběhla 
IX. Konference pro 
„zviditelnění“ této 
části Prahy, která je 
každoročně zaměře-
na na ochranu histo-
rického území, genia 
loci Kampy a Malé 
Strany, které pro-
sazují i četné kluby, 
spolky i jednotlivci.
Každý rok MS čelí úto-
kům ze strany úřadů 
i podnikavých zlatokopů, 
které by mnohé nená-
vratně poničili. 
Za 10 let se lecčemu za-
bránilo a oblast se i lid-
sky vylepšila. Park na 
Kampě se zachránil před 

Konference Kampa - Malá Strana           
Střed Světa - již podeváté!

rekonstrukcí za více než 
100 mil. Kč s kácením, 
silnicí a betonovými plo-
chami... Před změnou 
klidné podoby. Stačí pár 
mil. Kč na opravu trávní-
ku, cest, zavlažení...
Na Malé Straně se usta-
vily další spolky a je-
jich programy a setkání 
v klubech i na náměstích 
vylepšují občanský život 
v jinak turisticky zaplně-
ném městě. 
Infrastruktura chybí, ale 
lidi se znají a na ulicích 
a v parcích se setkávají 
se psy a malými dětmi. 
Také s přáteli, co tu již 
nebydlí, ale rádi sem do-

cházejí do hospůdek zpí-
vat, do divadel a do klu-
bů, na výstavy i do nově 
otvíraného Kina. Jsou tu 
rádi a pozdraví se, což 
jinde v Praze není.
Nyní vázne oprava Weri-
chovy vily. Došlo ke ká-
cení topolů na Kampě. 
Z nejasných důvodů (po-
třeby spisovny OU?) se 
měla zavřít i slavná Lito-
grafická dílna v Říční 11 
pana Martina Boudy. Je 
zde přes 80 let - evropský 
unikát! Na nátlak širo-
ké umělecké veřejnosti 
a opozičních zastupitelů 
bylo od záměru naštěstí 
upuštěno. -kuc-

Naše akce
Nově Malé toulky pro zasloužilé Nápadníky 

(co mají nápady a sami vedou Toulky).

POŘÁDÁME
● Úterý 4. 4., 16.16 h
Dozvuky Kampy Středu 
Světa: Toulka Kolumbií 
a Kampou se šamanem 
Azdrubalem Torresem - 
1500 let indiánů Arhuacos 
hor Sierra Nevady, zvaným 
Srdce Světa v kostele 
sv. J. Křtitele Na prádle 
(A. Antonovičová).

POZOR ZMĚNA!!! 
● Úterý 25. 4., 16.30 h
V sále Juditiny věže Klubu 
Za starou Prahu: Marie Te-
rezie jako dcera, manželka, 
matka, panovnice. (Letos 
oslavíme 300. výročí od na-
rození). Vstupné 60/50 Kč, 
členové KZSP 20 Kč. Spolu 
s KZSP a agenturou PORTA 
PRAGA.

● Úterý 25. 4., 18 h
Navazuje Koncrt LTW + 
Jitky Vrbové v kavárně ČAS, 
Rezervace nutná na tel. 257 
225 400.

● Čtvrtek 11. 5., 16 h   
BĚHÁNÍ PETŘÍNEM
Sraz někde nad Hellichovou 
ulicí. 

● Stř 17. 5., 17.05 h
Toulka Malostranským 

náměstím za maršálem 
Radeckým a jeho pomní-
kem, zakončení v Šatlavě.

● 2.- 4. 6. 
Tradiční skautský tábor 
Miličín s Muzikanty 
z Kampy.

● Čtvrtek 22. 6. 
VI. PROSTŘENÝ STŮL pro 
Konzervatoř Jana Deyla.

● Další Toulky 
K. Holub, R. Händl
(Radecký a Malá Strana).

DOPORUČUJEME
● Od 28. 3. - 25. 4. 
Mezinárodní výstava obrazů 
v Šatlavě. Francouzská 
malířka Anna Zviebel.

● Od 1. 4. - 21.4. 
Výstava kreseb a plakátů 
Oldřicha Řeřichy v Malo-
stranské besedě (1. patro)  
- 40 LET RAS!

● Neděle 30. 4. 
Malostranské čarodějnice. 
Finále v parku Kampa.

● Pondělí 19. 6. 
Literární výlet básníka 
Eugena Brikciuse.

Kino 64 
U hradeb

Konferenci KMSSS, která upozorňuje na krásy 
i nešvary spolupořádali: Letní poloha, Kavárna Mlýnská, 
TURAS, Muzikanti z Kampy ve spolupráci, KINEM 64 U HRADEB, 
Klubem Za starou Prahu, KC Kampa, Museem Kampa, Baráčníky, 
SOPMSH,  Zlatou Prahou,  KPGM,  Klubem Šatlava, Malostran-
skými novinami,  KampaNulou… Moderovali: Olga Sozanská 
a Jiří Kučera st. Přednášeli: T. Drdácký: Veřejný prostor osobně, 
R. Biegel: Kampa - dopravní Střed Světa, H. Hlavatá: Malostranské 
domy v italských rukou, R. Händl: Maršál Radecký a Malá Strana, J. 
Čep: Bydleme tu s rodinami, množme se! J. Kroča: Genius locí Malé 
Strany z pohledu astrologie, J. Hůlek: Proč vůbec Střed Světa, a na 
Kampě? P. Kvapilová s K. Adámkovou Kampa - Střed nové harmonie? 
M. Kotas: O zbytečném hašteření, O. Lomová: Kampa natura III... J. 
Smetana: Příliš mnoho zubů  - autoři z MS, J. Šefranka: O Petřínské 
rozhledně a lanové dráze na ten vršek....Na sále zahráli a zazpívali 
Pepa Kocůrek & Jiřka Šatlava!!! Zdravice přednesli: V. Hampl (Senát 
ČR), M. Bouda (Litografická dílna Říční), P. Burgr (KampaNula, SO-
PMSH), P. Hejma (Baráčníci, St. Město),  P. Novotný (Nové Město), 
Nahoře pak do 22 h hráli Muzikanti z Kampy. Akce se přes chlad 
v podzemí velmi vydařila, přišlo cca 170 posluchačů včetně 15 star-
ších Baráčníků, kteří vydrželi až do konce… Všem organizátoři děku-
jí…Nyní se sestavuje informační bulletin s přednáškami a fotografiemi 
z akce. Zřejmě vyjde jako příloha MN.

Jiřka Šatlava & 
Pepa Kocůrek 

Richard 
Händl

Martin Kotas

Publikum v kině 64 U Hradeb. 
Vpředu vlevo Martin Bouda 
a fotograf Zdeněk Lhoták z Říční 11

Olga Lomová 
a Alena Kopecká
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S dávkou světla do sítnice, 
darem od plamene svíce, 
přemýšlel jsem o hap-
tice a jemné prstů mo-
torice, o pocitech pod 
kůží, a o vůních bez růží. 
O lidském hlase, křiku, 
vzdechu a klíčích odlo-
žených v mechu. O blíz-

kosti a dálce, myšlenek 
s pocity válce. Ptal jsem 
se i ostatních, na co 
myslí, když roztál sníh. 
Dostal jsem od nich jen 
škleb a smích, pak mi 
ujeli na saních... 
Zavřel jsem se zpět do 
hlavy, v hrdle žár od hor-
ké kávy. Krk tu tíhu sotva 
drží, mysl mi leze ušima, 
stéká po ramenech do 
klína a oči se mi párou 
mlží. Vypnout, utéct, 

nevědět, neležet, nestát, 
nesedět. Nebylo mi přá-
no síly dojít až tam, kde 
tančí víly. 
Ale mohl bych vám vy-
právět o silách, na něž 
slyší svět. Promlouval 
jsem s deštěm, s větrem, 
zda všechno měří stej-
ným metrem. Jeden prý 
po kapkách dávkuje, dru-
hý bere, pak daruje. Jest-
li je na světě nějaký řád, 
dělal ho někdo, kdo nemá 
nás rád. Přišel jsem kdysi 
o plyšáka a do dneška ho 
hledám. A až ho znovu 
objevím, už nikdy ho z ru-

FANTOM MALÉ STRANY
CO NEVÍ ON, NEVÍ NIKDO

Krk tu tíhu 
sotva drží...

kou nedám. Schovávám 
se do kouta, do pusy pa-
lec a nechte mě na poko-
ji. Zdarec.

www.
malostranskenoviny.eu

Segwaye? A co auta na chodníku!

Není to tak dlouho, co ko-
nečně došlo k zákazu pro-
vozu vozítek segway na 
území Prahy 1. Důvodem 
bylo naprosté nerespek-
tování práv a především 
bezpečnosti chodců. Mož-
ná to bylo tím, že většinu 
půjčoven segway vlastnili 
cizojazyční podnikatelé. 
To byl asi důvod, proč ne-
byli schopni rozeznat roz-
dílný základ slova chod-
ník, odvozeno od výrazu 
chodec, a vozovka, kde se 
zase skrývá význam slova 
vozidlo. 
Na rozdíl od nás, co jsme 
z jejich jazyku muse-
li před časem povinně 
maturovat, majitelé půj-
čoven ve škole češtinu 
evidentně povinnou ne-
měli. Cizí jazyky se pro-
stě učit vyplácí. To, že 
my chodci ještě nemáme 
vyhráno, svědčí množství 
cyklistů, nebo držitelů 
elektrických koloběžek, 

tlačících se na chodníky.                                                                                                                                        
Co je však výsměchem ve-
řejného pořádku a nere-
spektování mezilidských 
pravidel, je parkování aut 
na chodníku. Tady vů-
bec nejde o případy, kdy 
vezete do místa bydliště 
svého hendikepované-
ho příbuzného. Jedná se 
o zaparkování na chodní-
ku i na několik hodin. 
Vedle arogantních za-
městnanců či provozova-
telů restaurací a hospod, 
nečinnost strážníků vyu-
žívají, jako by nic řeme-
slníci, kteří bezplatně na 
chodníku zaparkují, ale 
parkovné svým zákazní-
kům započítají bez uzar-
dění. A co na to městští 
strážníci? Každý rok vy-
braní policisté dostávají 
od Prahy 1 několikatisíco-
vé odměny. Proč ne. Pan 
ředitel městské policie by 
ovšem měl také předložit 
seznam těch, kteří dosta-
nou příspěvek na slepec-
kou hůl. Ono to skutečně 
někdy na ulicích vypadá, 
že hlídači pořádku nevidí, 
neslyší. MN duben 2017

Petr Burgr, 
jeho glosa

DopisyDopi y

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

inzerce

ným metrem. Jeden prý 
po kapkách dávkuje, dru-
hý bere, pak daruje. Jest-
li je na světě nějaký řád, 
dělal ho někdo, kdo nemá 
nás rád. Přišel jsem kdysi 
o plyšáka a do dneška ho 
hledám. A až ho znovu 
objevím, už nikdy ho z ru-

Vážený 
pane starosto,
opravdu se mi nechce vě-
řit, že tak jednoduchá zá-
ležitost, jako je rozšíření 
svislého a vodorovného 
značení modré zóny na 
Pohořelci, není od září 
2016 - kdy toto řešení 
navrhl při mé osobní 
návštěvě vedoucí odbo-
ru dopravy MČ P1 a ani 
po vašem slibu ukončit 
tento problém do konce 
února 2017 - vyřešena.
Do schránek dostáváme 
výtisky Malostranských 
novin, kde je MČ Praha 1 
a Vaše osoba často kriti-
zována. Nemám rád vy-
řizování problémů přes 
tisk a média, ale po zku-
šenosti se zdlouhavostí 
naší kauzy musím dát 
tomuto lokálnímu tisku 
v mnohém za pravdu.
S pozdravem  za všechny 
obyvatel Keplerovy ulice

Ing.Václav Wagner 
předseda SVJ 

Keplerova 215

Otevřený dopis 
starostovi

Je skvělé, že radnice mu-
sela ustoupit a skvělá díl-
na v Říční 11 jede dál.

Věrný čtenář L. K.

Auto na 
chodníku

Maminka 
s dítětem

Letenská 
ulice

Vážená redakce,
o víkendu jsme strávili 
v podloubí u Deylova 
ústavu asi hodinku hle-
dáním otisku trilobita, 
o kterém jste psali. Bylo 
krásně, tak to nebyl pro-
marněný čas. Neměli 
byste nějaký bližší popis 
či vodítko, kde hledat?

Vlastimil Vyskočil

Redakce: Ani my ho 
často nemůžeme najít 
a ptáme se v cukrárně, 
která je hned vedle.

Dobrý den, 
děkuji za vodítka, dnes 
jsme se na tam vypravili 
znovu a byli jsme úspěš-
ní, jak dokládá přiložená 
fotografi e.

Vlastimil Vyskočil

Čtenáři hledají trilobita
Trilobit

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.
● Domácí řemeslnické 
práce všeho druhu. Rych-
le, spolehlivě i příjemně. 
Jaroslav Doksanský. Tel.: 
702 063 224. 
● Vyšehrad, taneční 
skupina, přijme dospě-
lé zájemce. Trénujeme 
čtvrtky od 18 do 19.30 h, 
ZŠ Nedvědovo nám. Tan-
číme ve stylu I. Duncano-
vé. Info S. Kubová, tel.: 
723 153 505.
● Vyšehlas, sbor pro 
dospělé, přijme zpěvačky 
a zpěváky. Zk pátky od 19 

do 20.30 hodin, ZŠ Vra-
tislavova 13. S. Kubová, 
tel.: 723 153 505.
●70letý ZTP - vozíčkář, 
vdovec z Prahy hledá 
ženu, která se cítí osamo-
cena. Tel.: 792 489 468.
●Žena hledá jen pro 
sebe zařízenou garson-
ku, pokoj, byt i s televizí 
v dosahu mhd na klidném 
místě v Praze. Spěchá. Po-
třebuji nájemní smlouvu. 
Email: skopalova@volny.
cz, tel.: 728 269 337, 722 
053 933.
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KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Kalendář Chucka Norrise po 31. březnu pokračuje 
přímo na 2. duben, protože z Chucka si nikdo apríl 
dělat nebude...

•
K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHODUBEN

PARK
KAMPA

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

Náš TIP

Z
veme vás na koncert 
herce a písničkáře Ji-
řího Schmitzera. Od 

roku 1985 je členem praž-
ské Ypsilonky a poprvé 
si jej pro větší fi lmovou 
roli vybral režisér Oldřich 
Lipský do komedie Tři 
chlapi na cestách (1975). 
Dále si zahrál např. v ko-
medii Marečku, podejte 
mi pero nebo v Postřiži-

nách. Popularitu mu při-
nesly také jeho písničko-
vé recitály. Připomeňme 
jeho alba Recitál, Šílenec, 
Bouda a Sbírka kiksů. 
Nenechte si ujít koncert 
plný osobitého humoru.

DUBEN
Program (výběr)

4. 4., 20.30 h
Lili Marlene - futuristický 
šanson
7. 4., 20.30 h
Krausberry
9. 4., 20.30 h
Robert Křesťan a Druhá 
tráva
11. 4., 20 h
7 pádů Honzy Děd-
ka: 3v1 (Nikol Š tí brová  
& Veronika Arichteva 
& Martina Pá rtlová )
12. 4., 20.30 h
Ivan Hlas Trio
15. 4., 19 h
Divadlo Zaseto: Pan Je-
bal
20. 4., 20.30 h
Bílá nemoc
24. 4., 20.30 h
Norbi Kovács
29. 4., 20.30 h
Ester Kočičková & Lu-
boš Nohavica

GALERIE
Interaktivní expozice Ma-
gické Vikýře Play. 
Do 30. 6. 2017.

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

19. 4., 20.30 h

Jiří Schmitzer

Galasovy 
cyklojízdy

DÍLNA - Ne 9. 4., 13 - 17 h - TAJEM-
STVÍ POD SKOŘÁPKOU - Museum 
Kampa, U Sovových mlýnů 2 - Hravé od-
poledne pro rodiče s dětmi. Co je možné 
vyrobit z obalu vajíček? Rezervace nutná.

Divadlo - Čt 20. 4. v 19.30 h - KAUZA 
SALOME - A Studio Rubín, Malostran-
ské nám. 9 - Hra na motivy Wildovy Sa-
lome a reality show z narozenin 16letých 
bohatých dívek. www.astudiorubin.cz

Divadlo - Čt 20. 4. v 19.30 h - ŠTĚKÁ-
NÍ - Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Žena, 
muž a pes. Začíná nelítostný soudní pro-
ces. Hrají: Agáta Dušková, Pavel Kryl. 
Více: www.divadlokampa.cz

Akce - So 29. 4. v 10 h - GALASOVA NA-
ROZENINOVÁ CYKLOJÍZDA - Sraz 
Folimanka, pod Nuselákem - 8. narozeniny! 
Trasa: Malostranská, Vltavská... Cíl: Vinárna 
U Lucerny. www.galasovycyklojizdy.cz

Akce - So 27. 5. od 10 do 21 h - POU-
PĚNÍ - STRÝT*TYJÁTR - Park Kam-
pa - Přehlídka divadelních, tanečních 
a hudebních dětských souborů. Pro děti 
s rodiči i prarodiči. www.poupeni.cz

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, Kři-
žovnické nám. 3 - K vidění řádové oděvy, 
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

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

www.museumkampa.cz

PŘÍLIŠ MNOHO ZUBŮ

JOSEF HAMPL
Do  24. 4.

DALŠÍ PROGRAM
1. 4. Komentovaná pro-
hlídka k výstavě Příliš 
mnoho zubů, v 15 h. 
4. 4. Komentovaná pro-
hlídka k výstavě Josefa 
Hampla s J. a H. Hamp-
lovými,v 18.30 h. 
4. 4. Cyklus Procházky 
uměním s J. Hosprovou 

- viola. Š. Rak - kytara, 
Ž. Vokálková - fl étna, v 19 h.
9. 4. Tajemství pod sko-
řápkou: odpoledne pro 
rodiče s dětmi, 13 - 17 h.  
10. 4. Kurátorská prohlíd-
ka s H. Musilovou k  Příliš 
mnoho zubů, v 18.30 h.
19. 4. Soirée 60: závěreč-
né večerní setkání k Příliš 
mnoho zubů, v 18.30 h. 

Do 23. 4. 2017
Šedesátá léta 20. stol. patří k nejsilnějším obdobím českoslo-
venského umění 20. stol. - protnuly se zde příznivé politické 
a společenské okolnosti, které umožnily vystoupení mladých 
tvůrců, předchozím stalinistickým obdobím potlačovaných - tato 
neuvěřitelná energie se odrazila jak v  literatuře, fi lmu, hudbě 
i výtvarném umění. Zajímavá výstava, jejíž titul je inspiro-
ván jedním z dosud neznámých obrazů Eduarda Ovčáčka, 
zobrazující 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.

České a slovenské umění šedesátých let 
ze sbírek Zlatá husa a Musea Kampa

Eduard Ovčáček, 
Hlava, 1959, kombino-

vaná technika, ze sbírky 
Galerie Zlatá husa

Průřez tvorby J. Hamp-
la, vynálezce řady tech-
nik tisku. Věnoval se 
také kolážím, šitým kolá-
žím a kresbám. Součástí 
i fotodokumentace akcí 
v přírodě ze 70. let, za-
chytila H. Hamplová.
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Milan Voríšek, MBA

Sezóna čištění fasád právě začíná. 
Obraťte se na nás.

 jednatel House Services



Pavla a Olga Michálkovy 
Pavla & Olga Fashion 

Gallery
„Abychom zjistily, zda 
není v revíru škodná.“

Fo
to

: H
el

en
a 

Šu
lc

ov
á

Příští číslo vyjde
1. května

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

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...

Fo
to

: A
rc

hi
v

Proč čtuProč čtu

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

Mazlíčci 
Malé Strany

MazlíčciAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce

DAGMAR ŠORMOVÁ
Hradčanské včely

...za vzornou 
péči o včely na 
Petříně, které 
však bohužel 
zemřely v dů-
sledku moru

Tip: Bětka a Anička BADDY
V parku Kampa ho roz-
hodně nepřehlédnete dí-
ky modrému svétýlku na 
krku. Ve volném čase 
sedí v okně s výhledem 
na Kampu. 

Poslala: Zuzka

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
malostranskenoviny.eu

NA PROCHÁZCE MALOU STRANOU: „Bedřichu, Bedřichu. Ty nemáš 
žádný vkus! Jak si můžeš vzít k naší malé Fifi nce tak velký klobouk?“


