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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

®

Čís. 10/ roč. X 
říjen 2018
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Malostranské 
servírky

PŮVABNÁ TIJANA 
Majitelka restaurace 
LUKA LU (Újezd 33) 

Tijana Djorem s usměva-
vým Michalem Panským 

nabízejí lahodné víno 
Žilavka z klášterního 

sklepa Tvrdoš a srbské 
víno Tema. 

inzerce

Čtěte na str. 5 a 12

PŘ

Zdeněk 
Bergman

ČTĚTE NA STR. 2 - 3

VÝZVA 
ČTENÁŘŮM
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  www.malostranskenoviny.eu  www.malostranskenoviny.eu

Malostranské 
servírky

ČTĚTE NA STR. 2 

PŘELOMOVÉ KOMUNÁLNÍ VOLBY JSOU TADY

MUSÍŠ TO 
BÝT TY

Malostranské noviny podporují hnutí 
My, co tady žijeme, protože předsta-
vuje lepší alternativu vedení radnice. 
To, co je tam teď, se musí vyměnit.

JSOU TU PŘELOMOVÉ VOLBY

5. - 6. 
ŘÍJNAŘÍJNAŘÍJNA

VOLEBNÍ DEN

PETR HEJMA 
My, co tady žijeme

MUSÍŠ TO MUSÍŠ TO 

10
V PRAZE 1 
VOLTE Č.

VÝZVA VÝZVA 
ČTENÁŘŮMČTENÁŘŮM
Šéfredaktor 

Malostran-
ských novin 

ONDŘEJ 
HÖPPNER

www.houseservices.cz

Více str. 12



2  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

Anketa Malostranských novin

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Malostranská 
beseda

Malostr. nám. 21

Uzená šrůtka 
s lepenicí 

TIPY 
NA JÍDLO

119 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tyto

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

HRADČANY

MALÁ 
STRANA

TYTO NOVINY vycházejí 
na území Malé Strany 
a Hradčan, tedy  ZDE

5 370 obyvatel

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Zvolila 
jsem si nové 

kroužky a dou-
fám, že to bude 

fajn.“

Vojtěch 
Ryvola

Pivovarník,
Loď Pivovar

 „Změnily. Před 
čtyřmi lety jsem 
si řekl dost keců 

a stal jsem se 
zastupitelem.“

„Společně 
se sousedy 

z Prahy 1 věřím, 
že změní. 

K lepšímu.“

„Volební 
období mění 
život, pak se 
vše vrací do 

starých kolejí.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Pokud dopad-
nou dobře, 
tak by ho 

mohly změnit 
ve všem.“

Myslíte si, že vám tyto 
volby změní život? 

Ono se to nezdá, ale úpl-
ně nezávislé noviny ne-
existují. Vždycky jsou tam 
nějaké vazby na to či ono.
Blížící se komunální volby 
mohou být přelomové ne-
jen pro politiky, ale i pro 
tyto noviny.
Vedení radnice jde od mi-
nulých voleb Malostran-
ským novinám tvrdě po 
krku. Činí tak drsně a s na-
bubřelou arogancí, vědo-
mo si moci, kterou beze-
sporu má.
Noviny jako ty Malostran-
ské mohou vycházet jen 
díky nadšení pro věc, a pak 
také díky 1) podpoře z in-
zerce a 2) dobrovolným 
příspěvkům čtenářů.
Na druhou skupinu vrch-
nost nedosáhne, na tu 
první však ano. Vrhla se 
na ni jako vzteklý pes na 
kus masa, jářku. 

Samozřejmě bych nerad, 
abychom byli někomu 
zavázáni, ale na druhou 
stranu by bylo dobré se 
zbavit toho, kdo škodí. 

Pokud se současná par-
ta udrží u vesla, kterého 
se drží zuby nehty (po-
dle mnohých již jen neh-
ty), znamenalo by to pro 
Malostranské noviny 
problém. Tedy - zesílení 
problému, se kterým jsme 
poslední čtyři roky ztuha 
bojovali. Proto, prosím, 
otočte kormidlem i za nás. 

Ondřej Höppner

Počasí 

17°C

Věta, kterou jsem zaslechl:

Světlana 
Kalousková
Hradčanská ga-
lerie J. Kalouska 
„Je třeba volit 
rozvážně. Ale 

největší volbou 
je zůstat sám 

sebou.“

ŘÍJEN
Studený říjen - 
- zelený leden.

Na podzim 
je počasí
na draka

„

Jdou nám 
po krku jako 
hladový pes 

po kusu masa

JAK PRÁVNIČKA HANA 
MARVANOVÁ ODHALILA 

KEJKLE V NEMOCNICI
  NA FRANTIŠKU

Na Františku - Skandál-
ně nevýhodnou smlouvu
o privatizaci Nemocnice
Na Františku odhalil práv-
ní rozbor a argumentace 
advokátky Hany Kor-
dové Marvanové.
Nemocnice Na Františku 
nyní čelí obřímu skandá-
lu, kdy podle policie došlo 
k úplatkům v řádech mi-
lionů korun v segmentu 
stravování. Na podivné 

okolnosti privatizace upo-
zorňovalo mnoho opozič-
ních politických subjektů. 
V souvislosti s korupcí byl 
zatčen jeden podezřelý.  
Nemocnice spadala pod 
správu radnice Prahy 1.

Anketa Malostranských novin

Víte, že...
Objevují se názory, že 

by byl z nemocnice 
pěkný hotel.

  NA FRANTIŠKU

Hana Kordová Marvanová, 
lídr za STAN na magistrát 

VE VOLBÁCH  VOLTE TAK, ABY TYTO 
NOVINY MOH  LY VYCHÁZET DÁL

Anna Marie 
Höppnerová

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Pokud dopad-
nou dobře, 
tak by ho 

mohly změnit 
ve všem.“

volby změní život? volby změní život? 



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:

3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Malý oznamovatel

inzerce

Dívka ze str. 3

ště

Lili Ducháčková v akci. 
Porota hodnotila nejen 

estetický dojem, ale i srst.

před 
100 
lety

MISTRYNĚ MÍSTNÍ ČTVRTI 
V POPONÁŠENÍ KOŤAT

inzerce

ONDŘEJ HÖPPNER, 
šéfredaktor 

Malostranských novin

VE VOLBÁCH  VOLTE TAK, ABY TYTO 
NOVINY MOH  LY VYCHÁZET DÁL

Malostranské 
noviny doporuču-
jí volit ve volbách 
5. - 6. října MY, 
CO TADY ŽIJEME 
(tedy číslo 10). 
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inzerce

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

&Vítěz Poražený

ADRIANA 
KRNÁČOVÁ

(primátorka, 
ANO)

Nezvládnutá 
koordinace 

oprav komunika-
cí nejen v centru 

Prahy.

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

HANA 
MARVANOVÁ

 (STAN)
Za právní rozbor 
a argumentaci 

nevýhodné 
smlouvy privati-
zace Nemocnice 

Na Františku.

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

NEJMLADŠÍ REDAKTOR-
KA MALOSTRANSKÝCH 
NOVIN Anička (9) reprezento-
vala redakci 15. 9. na akci Zažít 
město jinak a 100 let republiky. 
Na snímku v roli přísné učitelky 
zkouší diváky z dějepisu. Též 
zpívala a moderovala v muzikálu 
100 let Rebelů.

REDAKCE NA AKCI 
ZAŽÍ MĚSTO JINAK
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● NA ZÁBRADLÍ. Velká re-
konstrukce Divadla Na zábradlí.

● ŠLECHTOVA RESTAU-
RACE. Zahájení rekonstrukce 
Šlechtovy restaurace po 50 le-
tech jejího chátrání. 
● VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ. 
Zahájení rekonstrukce spodní  
části Václavského náměstí. 

● ROZPOČET. Navýšení roz-
počtu pro pražskou kulturu a pa-
mátky za 4 roky o 50 %. 

● ŠKODŮV PALÁC. Radní 
Wolf ušetřil Praze 1 miliardu Kč 
za pronájem Škodova paláce. 
Ze 3 miliard na 2 miliardy ko-
run. Nevýhodná smlouva byla 
z doby vládnutí  Pavla Béma. 

● ORLOJ. Zahájení zásadní 
rekonstrukce Staroměstského 
orloje.
● BOHEMKA. Radní Wolf 
zachránil legendární fotbalový 
stadion Bohemky v Ďolíčku pro 
fanoušky a město.

7

NA PRAŽSKÝ MAGISTRÁT VOLTE SPOJENÉ SÍLY 
(TOP 09, STAN, KDU-ČSL). 

JAN WOLF MÁ č. 4 , TAK HO PODPOŘTE.

Zábradlí
Orloj

Škodův palác

JAN WOLF MÁ JAN WOLF MÁ  TAK HO PODPOŘTE. TAK HO PODPOŘTE.

7
Radní pro kulturu JAN WOLF 
MY, CO TADY ŽIJEME (KDU-ČSL) 

SKVĚLÝCH 
POČINŮ 
RADNÍHO 
WOLFA, 
KTERÝMI 
SI ZÍSKAL 
NAŠE SRDCE

INZERCE
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.

●Jsem v nouzi, nemám 
koupelnu ani wc, může 
mi, prosím, někdo daro-
vat oblečení či potřeby do 
kuchyně? Děkuji, Marie. 
Tel.: 774 568 931.
●Žena hledá v Praze za-
řízenou garsonku i s TV 
v dosahu MHD. Spěchá. 
E-mail: skopalova@vol-
ny.cz. Tel.: 604 979 589.
●Maminka hledá pod-
nájem pro sebe a dceru na 
Praze 4, 10, 2. Dlouhodo-
bě, s možností trval. bydli-
ště. Tel.: 604 578 524.

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 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

Denní menu 
za 119 Kč 

Výběr ze tří jídel 
s polévkou, 

malým pivem 
nebo 

malinovkou.
Otevřeno: 

denně 9 - 23 h
Adresa: 

Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

Restaurace & Steak

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

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ 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 studené i horké, chutné mošty                                     

a belgická čokoláda
AKCE ŘÍJNA

• Otevřena naše zahrádka! 
• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v říjnu 8. od 19 h.
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.



VOPIČKA SEHNAL DŽÍPY, 
ABY PŘIPOMNĚL, CO SE STALO

inzerce
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Na počest
svého vzoru

Jiří Suchý při svém 
představení u příležitosti 

oslav Jana Wericha.

Mladí hasiči Prahy 1 se nezvykle množí
Kampa - Pietní akt u pří-
ležitosti dosud nevyjas-
něného pádu mrakodra-
pů v New Yorku překvapil 
nečekaným množství dětí 
v oddíle mladých dobro-
volných hasičů. Přicupi-
talo jich asi 30.
Kavárník Roman Vopička 
nechal přivést džípy, pro-
tože má rád vše americké, 
a podával smuteční čaj. 
Přišel i nový velvyslanec 
USA, který ví, že prezi-
dent Trump chce nechat 
všechno prošetřit.

PETR BURGR
dobrá volba

JIŘÍ SUCHÝ 
TANČIL 

NA KAMPĚ
Mladí hasiči přišli 
pod Karlův most

v oslnivém množství

Hasiči střední generace 
a výš (se světlou výjimkou)

Americký džíp, 
který sehnal VopičkaVěnce

Roman 
Vopička
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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

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Soudců 9, 8-15
Hledaj si strom, stromy
aby byl král,
krále stromy chtěj mít.
Hle, vždyť ty máš 
krásný kmen - olivo,
vem to ty. Ty vládu vem, 
ty vládu vem,
panuj kmenům všem 
tvé chcem ruky, kraluj ty.

To by byla moje smrt, 
náhlá smrt
olivy, vždyť já nechci 
králem být,
chci dál nýst plody svý,
zvadnu v ten den, 
zvadnu v ten den
kdy smysl ten, 
olej můj dávat všem.

Potom králem moh bejt fík
místo olivy.

Ty žezlo krále vem,
vem to fíku ty 
a čert to vem a čert to vem,
i když je králem planý fík,
je bez svých plodů 
jen nešťastník.

Tak šly stromy 
na vinný kmen,
hle, nevzal to fík,
za to, abych králem byl, 
nedám víno svý...

dí vinný kmen, 
dí vinný kmen.
Já stvořen jsem 
jak šašek spíš než král,
abych vínem zemi 
rozesmál.

Žádnej strom 
nechce bejt král,
vem to ty trní.
Já chci vpravdě králem být, 
dyť jsem tak bezcenný...

Stromy

Zázrak v Karmelitské 
aneb síla psaného slova

FOTO-fejeton

NO VIDA! Dva dny poté, co vyšel v Malostranských 
novinách fejeton Petra Burgra o pokáceném patníku 
u Vrtbovské zahrady, ho vrchnost nechala opravit! 
Tleskáme, ale problémem zůstává, proč to trvalo tak 
dlouho? Pohledem na pokácený patník již zahájilly 
svou společnou pouť životem desítky novomanželů.

Ty boky by mohly 
vyprávět, což činí

Krásná čtvrť, kde to žije. 
Taková je Malá Strana. 
Každý zná každého, tak 
se pije, jí a drbe. V polo-
vině září tu vypukla akce 
Zažít město jinak. Je 
rok od roku lepší. Letos 
bylo centrum dění opět 

v parku Kampa, ale mno-
hé ožilo například i na 
dvorku v Mostecké před 
kinem 64 U Hradeb, kte-
ré se stále rekonstruuje.
Velmi pěkné reje s kejk-
líři, žongléry a všelija-
kým jídlem byly k vidění 

i na „smíchovské“ Malé 
Straně v Plaské ulici.
Akce Zažít město jinak 
se pořádala na několika 
desítkách míst v Praze. 
Lidé si mohli vychutnat 
pohled na svou ulici, ve 
které nejsou žádná auta.

RUKOVĚŤ VOLIČE

                         probíhající kampani je na první pohled 
zřejmé, že strany, které vládnou v Praze 1, 
mají ze všech nejdražší kampaň. Čím to, 
jářku, asi je?

Na drahých propagačních panelech TOP 09 si ne-
přečteme žádost, nebo prosbu o náš hlas, tam je 
rovnou vydán rozkaz: V Praze 1 volte TOP 09. Za 
neuposlechnutí rozkazu asi půjdeme před vojenský 
soud. Jako by Praha 1 byly jedny velké kasárny 
a pražská náměstí jeden velký buzerplac. 
U sociálních demokratů pro změnu čteme: Přitvr-
díme. To zní jako usnesení z aktivu důstojníků pro 
věci politické na začátku normalizace. 
ODS nás zase již léta přesvědčují, jak dávají Jed-
ničku do pořádku. Pak ovšem žijí v jiné Praze 1. 
Tak si to shrneme: Občané, zde žijící, nejsou vojáky, 
co musí jen plnit vrchnostenské rozkazy, ani nejsou
zvědaví na něčí tvrdou ruku. A o pořádku mají jiné 
představy. Jaké záruky nám do budoucnosti 
dávají strany, které řídily a současně ještě řídí 
radnici v Praze 1? Podle dosavadních výsledků -
- vůbec žádné. Tak už je vyžeňme od koyrt. 

Váš Jeroným Pražský

Volby: Nejsme vojáci

V
Místní volby 5. a 6. 10. 

aneb síla psaného slova

Petr
Burgr

AKCE ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
NA MALÉ STRANĚ JE ČÍM DÁL LEPŠÍ

Dětské divadélko na Kampě: 
Maňásek je víc, než tisíc slov

Mladá slečna 
v kruhu

Foto: Míra Lédl

Děti rozdávaly jablka

PŘED PO
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Před kinem 64 U Hradeb 
promluvilo banjo

Magická chvíle 
na Čertovce

U fontány kina 
64 U Hradeb

Na dvorečku 
KC Kampa

Plaská plesá, 
Plaská tleská

inzerce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu

AKCE ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
NA MALÉ STRANĚ JE ČÍM DÁL LEPŠÍ

Kalendárium 
Malé Strany

František 
Kovářík

HEREC

Ella 
Šárková
HEREČKA

ŘÍJEN

● Emil Sirotek 
*20. 3. 1937 Praha 
†1. 10. 1999 Praha
Kameraman a znalec 
malostranských uliček
(Chobotnice z II. patra). 

● Willy Nowak 
*3. 10. 1886 Mníšek pod Brdy
†20. 10. 1977 Praha
Malíř. Portrétoval např. 
Franze Kafku. 

● Adolf Kosárek 
*6. 1. 1830 Herálec 
†29. 10. 1859 Praha 
Malíř, je po něm po-
jmenováno nábřeží.

● Josef Šváb Malostranský 
*16. 3. 1860 Praha 
†30. 10. 1932 Praha 
První český fi lmový 
herec. V Mostecké ulici 
měl papírnictví.

● František Kovářík 
*1. 10. 1886 Plzeň 
†1. 10. 1984 Praha
Herec. Na Malé Straně 
točil seriál Kamarádi. 

● Ella Šárková 
*23. 9. 1906 Praha 
†31. 10. 1991 Praha 
Herečka. Začínala v malo-
stranských kabaretech. 

Willy 
Nowak
MALÍŘ

Josef Šváb 
Malostranský

HEREC

Mladá slečna 
v kruhu

inzerce
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Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
Malostranských, Staroměstských a Novoměstských novin. 

 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.

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

● So 6. 10., 14 h 
PRŮVOD 
BARÁČNÍKŮ ze Sta-
roměstského náměstí 
na Klárov. Potom 
v Jinonicích oslava 
115 let trvání III. župy 
Mistra Jana Husi na 
levém břehu Vltavy

● Stř 24. 10., 20 h 
Domeček na Kampě. 
KAREL HOLUB 
„Historický vývoj 
Prahy a Benátek“ 
Ars Metropolis

● So 10. 11., 19.30 h
CANDRBÁL SOPMSH 
V MALOSTRANSKÉ 
BESEDĚ

Sobota 10. 11., 19.30 h

CANDRBÁL
● Út 2. 10., 17.17 h
Učená toulka: 
Havelské město, sraz 
u kostela sv. Havla 
a zvon Václav - P. 
Hejma, R. Händl

● St 17. 10., 17.10 h 
Učená toulka: 
Dějiny prostituce 
Starého Města, 
MUDr. Jan Sedmík, 
sraz v Kamzíkově ulici.

DOPORUČUJEME

● Čtv 4. 10. 
odpoledne 
Setkání spolků na 
Malostranském 
náměstí

MALOSTRANSKÁ BESEDA

 CharitaStranSkenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

MY, CO TADY ŽIJEME, 
jsme 13. 9. pozvali sou-
sedy na vernisáž součas-
ného umění do galerie 
Kvalitář na Novém 
Městě, protože věříme, 
že kultura, kterou orga-
nizují místní obyvatelé, 
rozhýbe město, společ-
nost a sousedské vztahy.
Chtěli jsme touto kultur-
ní pozvánkou poukázat 
na to, že současná radni-
ce Prahy 1 dává ze svého 
rozpočtu na opravdové 
kulturní počiny jen velmi 
malé procento. Víte, že 
je to například méně než 
městečko Telč? 
Jsme zahlceni každoden-
ním turistickým kýčem 
a je potřeba vytvářet os-
trovy, kde se nezávislé 
umění bude setkávat 
s místními lidmi. Jsme 
rádi, že jste přijali 

naše pozvání na verni-
sáž současných japon-
ských umělců Atsuo Hu-
kuda a Shuhei Fukuda, 
kteří byli osobně přítom-
ni. Následně proběhla 

také Dernisáž Galssbro-
thers - Posedlost, kde 
umělci osobně předsta-
vovali své díla a křtili pu-
blikaci.
Sousedé souběžně uspo-
řádali novoměstský 
Prostřený stůl, který 
se po krásné vernisáži 
nesl v duchu debat ne-
jen nad kulturou Prahy 1 

a problémy s jejím fi nan-
cováním. Dále jste po-
ukazovali na nesmysl-
ný milionový budget 
marketingového odděle-
ní radnice, který jde de 
facto jen na propagaci je-
diného herce v hlavní roli 
a rozhoduje o něm hereč-
ka ve vedlejší roli, přítel-
kyně starosty. Opravdu 
chceme tolik melounů 
dávat z našich daní na 
tento nesmyslný mar-
keting jednoho člověka? 
Z vašich úst znělo NE a při-
šli jste nám sdělit skvělé 
inspirující nápady. 
Doufáme, že vám chut-
naly domácí buchty, paš-
tička od Marušky, skvělé 
pivo a vino. A co hlavně, 
pěkně jsme si sousedsky 
pokecali a poznali jsme 
své lokální problémy. 
Děkujeme, že jste přišli.

ZPRÁVY Z DRUHÉHO BŘEHU VLTAVY:

PROSTŘENÝ STŮL
NA NOVÉM MĚSTĚ DÍKY KVALITÁŘI

Rozpočet radnice
na propagaci 

jednoho člověka 
je drzost

Od pianissima k fortissi-
mu. Tak proběhly 20. 9. 
v podvečer a také večer 
Dozvuky Konference 
Kampa, Malá Strana, 
Praha 1 - Střed Světa. 
Ve vedru se poklidně se-
šlo postupně několik de-
sítek lidí, většinou přátel 
a sousedů těch, co tady 
žijí. Povídali si na nádvoří 
před kostelem Na Prádle, 
stavěli štafl e, věšeli šňůry 
a na vše dávali „materiá-
ly“- texty přednášek, po-
zvánky na akce, plakát-
ky i fotografi e projektů 
zlepšení města, také věcí 
nepěkných v centru za-
chycených. 

Architekt J. Kučera vy-
světloval lidem, co je třeba 
na Novém Městě, MUDr. 
J. Kučera s MUDr. O. Ma-
ňasem osvětou opozičním 
zastupitelům nastínili ná-
pady na ozdravné procesy 
i složitost péče nejen o pa-
cienty.
Úderem osmé všichni 
sedli do lavic a začal skvě-
lý koncert právě pro usku-
pení My, co tady žijeme. 
Barbara Slezáková  - so-
prán, Michal Mačuha 
- baryton, Veronika Še-
nová - housle, Marcel Ja-
vorček - piano, varhany. 
Sílu koncertu kostel stěží 
vydržel. -JiKu-

DOZVUKY KONFERENCE KAMPA 
STŘED SVĚTA V KOSTELE NA PRÁDLE

MY CO, TADY ŽIJEME: 
(zleva) Kučera, Hejma, 
Burgr a Kotas

Pěvkyně 
Barbara Slezáková
a pěvec Michal Mačura

Kostel 
Na Prádle

Petr 
Hejma

Kotas 
a Šťastný
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Důvěřivý volič: Jeho chvilka v ráji

Potkal jsem spolužáka, 
co kdysi žil v sousedství. 
Na nic nečekal a hned mi 
sdělil svůj pohled na pro-
bíhající volební kampaň: 
„Jak prohlížím ta hesla na 
plakátech, tak ti říkám od 
sedmého října tady máte 
ráj na zemi. K doktoro-
vi budete jezdit taxíkem 
zadarmo. Moje máma 
tady stále bydlí a jezdí k  
specialistovi do Brna. To 
jí zaplatí do Brna taxík 

za dvacet korun? Kdo 
bude chtít, dostane byt za 
hubičku. V noci bude po 
ulicích ticho jako v koste-
le. Kdyby si někdo přece 
jenom chtěl v noci zařvat, 
tak než se nadechne, bu-
dou u něho hned čtyři 
policajti, co ho odvezou 
rovnou do Bohnic, proto-
že po volbách tady bude 
chtít po nocích hulákat jen 
blázen. Jak to čtu, tak po 
volbách budou z Prahy 1 
pochodovat zástupy cizin-
ců, protože s ubytováním 
v AirBnB si ani neškrtnou.  
Ty historické atrapy, co 
tady vozí turisty, zmizej 

Petr Burgr, 
jeho glosa

PETR BURGR 
Žije na Malé Straně, 
na Staré Město chodí 
do práce (My, co tady 
žijeme, KDU/ČSL). 
Je ve spolcích Kampa-
Nula a SOPMSH.

jako když mávneš kou-
zelným proutkem. Vy 
tady můžete zrušit vlá-
du, vojsko, policii, pro-
tože vám všechno zajistí 
Radnice.  Volby by měly 
být každý půl rok, aby se 
na té vaší radnici nepro-

bouzeli jenom jednou za 
čtyři roky. Řekni mi, to 
jsou lidi tak blbí, že tomu 
všemu věřej?“  
Tak jsem mu na to 
řekl, že lidi v Praze 1 
zase tak blbí nejsou. 

Říjen 2018
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MN číslo 9, 
září 2018

Vážená redakce,
tuto neděli jsem zavítal 
na Pětikostelní náměstí 
k pomníku Milady Ho-
rákové. Upřímně si my-
slím, že by si zasloužila 
výraznější pomník. Sou-
časně jsem byl překva-
pen nepořádkem na tom-
to náměstí. Desku, která 

je u pomníku, jsem mu-
sel nejprve očistit, abych 
si vůbec přečetl, co na 
ní je. Uklízí toto náměs-
tí vůbec někdo? Hotelu 
Ametyst ten nepořádek 
a špína nevadí? 
Před časem se opravoval 
Nostický palác, ve které 
je Ministerstvo kultury. 

Po stavbařích tam zů-
stal znečištěný chodník. 
Ministrům, kteří se tam 
za tu dobu vystřídali, to 
zřejmě nevadí. Nemyslíte 
si, že právě tato institu-
ce by měla jít příkladem 
a před svým prahem si 
uklidit?

Petr Kubánek

Pětikostelní náměstí pro ostudu

VolbyVolbyVolby

STRUČNÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny 
říjen 2018 / X. ročník
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Redakce: Míra Lédl, Jiří Pěkný ● 
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Jednoho parného srp-
nového dne se v Leten-
ské ulici na Malé Stra-
ně začaly dít věci… 
Na dvorku služebny měst-
ské policie se začal kácet 
jediný vzrostlý, a přede-
vším zcela zdravý strom 
široko daleko. Hluk vy-
rušil sousedy – byl totiž 
víkend a kupodivu i v Le-
tenské ještě někdo bydlí 
– a ti se začali pídit nej-
prve po zdroji a posléze 
po důvodu. Dobří muži 
s motorovými pilami, 
jak se ukázalo, postrádali 
povolení. 
To jim ovšem ani trochu 
nebránilo v tom, aby ve-
sele káceli dál, a dokonce 
přímo pod nosem stráž-
níků. Když nezabíralo ani 
to, že si lidé takřka lehali 
pod strom, zavolali mi 
jako malostranské zastu-

pitelce. Ještě, než jsem 
doběhla na místo činu, 
zavolala jsem pověřené 
šéfce měšťáků. 
Ta dokázala, že umí ko-
nat a muže s pilami za-
stavila. Z krásného stro-
mu však mezitím mnoho 
nezbylo. Pánové se brá-
nili, že oni nic, oni kona-
li, jelikož strom je v „ha-
varijním stavu“ a ohro-
žuje svou vzrostlou ko-
runou chodce a tramvaje. 
Detektivním pátráním se 
pak podařilo zjistit ná-
sledující: Ze stromu spad-

PŘÍPAD JEDNOHO STROMU 
A NĚKOLIKA VÝMLUV

je Ministerstvo kultury. 

PŘÍPAD JEDNOHO STROMU 
ly dvě větve zvící lidské-
ho předloktí, dům i dvo-
rek patří magistrátu a je-
ho správcovská fi rma se 
rozhodla bez patřičného 
povolení zbavit stromu 
pod rouškou jeho „re-
dukce“. 
Redukce byla natolik 
zdařilá, že se mužům 
s pilami podařilo strom 
skutečně dostat do ha-
varijního stavu, takže se 
musel sebrat zbytek ko-
runy, aby tentokrát už 
opravdu na někoho ne-
spadla. Dále se zjistilo, že 
magistrát jako nadřízený 
orgán sám sebe jako pa-
chatele nevyšetří a že pří-
pad poškozené dřeviny 
bude muset řešit Česká 
inspekce životního pro-
středí. 
Jak to asi dopadne, 
tipnete si? 

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Včera strom, 
dnes pahýl
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jako když mávneš kou- bouzeli jenom jednou za 
čtyři roky. Řekni mi, to 
bouzeli jenom jednou za 
čtyři roky. Řekni mi, to 
bouzeli jenom jednou za 
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SPOLEK 
ČESKÝ 

SUP

Divadlo - Út 9. 10. v 19 h - TICK, 
TICK… BOOM! - Divadlo Na prádle, 
Besední 3 - Česká premiéra broadway-
ského muzikálu. Hrají: Vaněk, Pecha, Ja-
gerčíková. www.napradle.cz

Divadlo - 28. 10. v 19 h - STARCI PO 
CHMELU - Malostranská beseda, Malo-
stranské nám. 21 - Poslední vlastenecká 
divadelní - senioři z HaFstudia - hrají ve-
selohru s písněmi ze Starců na chmelu. 

Děti - DIVADELNÍ KROUŽEK V HAF-
STUDIU - Ostrovní 16 - Přihlaste mladé 
divadelníky do HaFstudia. Divadelní krou-
žek každou středu od 3. 10. Pro více info 
volejte Monice : 777 556 578.

Cvičení - SPOLEK ČESKÝ SUP - NÁ-
BOR - Spolek s tradicí přijme 5 členů a čle-
nek. Odborně vedené pravidelné cvičení 
v tělocvičně v Karmelitské. Společenský 
život. Info p. Švejda, tel.: 602 245 611.

Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, 
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, re-
produkce Puchnerova oltáře, portréty…

Výstava - Dlouhodobě, denně 10 - 18 h 
- NOSTALGIC MUSEUM - Vítězná 11 
- Nově. Exponáty z 19. stol. Orchestriony, 
fl ašinety, hrací obrazy… Zahrajete si na 
fl ašinet! www.nostalgicmuseum.com

Malostranská 
beseda

www.malostranska-beseda.cz 
Malostranské náměstí 35/21

ŘÍJEN
Program (výběr)

3. 10., 20 h
Žalman & Spol.
4. 10., 20.30 h
10 let DUENDE + hosté
7. 10., 15.30 h
EKOPELA - kapela hrající 
dětem parádní pecky
10. 10., 20.30 h
Radůza & kapela 
15. 10., 20.30 h
Václav Koubek s kapelou
26. 10., 20 h
Barování se S. Nováko-
vou a F. Rajmontem
28. 10., 19 h
Poslední vlastenecká di-
vadelní - ochotnický sou-
bor seniorů z HaFstudia: 
Starci po chmelu
29. 10., 19.30 h
Ve čtvrtek v pět - křest 
alba! / Jarabáci

GALERIE
19. 10. - 25. 11. výstava 
Pražský fotograf 2018

FRANTIŠEK 
KUPKA 
A PRÁCE PRO 
PRVNÍ REPUBLIKU
Od 6. 10. 2018 
do 27. 1. 2019 
Výstava František Kup-
ka a práce pro První re-
publiku představí jeden 
z důležitých, nicméně 
v kontextu Kupkových 
realizací ne tak často 
zmiňovaných momentů - 
jeho zapojení se do sna-
hy nalézt nový vizuální 
styl mladé republiky. Cí-
lem projektu je vůbec po-
prvé představit všechny 
aspekty Kupkovy činnos-

ti, které se období 1914 
- 1920 týkají - od kreseb, 
návrhů až po realizace.

PABLO PICASSO: 
VÁŠEŇ A VINA
Do 15. 1. 2019
Cyklus La Suite Vollard 
o 100 výjevech ze živo-
ta umělce a jeho zápa-
su o tvorbu je zapůjčen 
z Musea Reina Sophia 
v Madridu. Dílo je z let 
1930 - 1936.

FRANTIŠEK 
KYNCL
Od 20. 10. 2018 
do 13. 1. 2019 

Výstava představitele 
konstruktivních tendencí 
a člena Klubu konkretis-
tů. Uvidíte: plastiky, reli-
éfy a práce na papíře.

VÝSTAVA NA 
ZÁMKU MORAVSKÝ 
KRUMLOV
Do 30. 10. 
Díla ze sbírky J. a M. 
Mládkových, obsahující 
díla autorů české umě-
lecké scény 20. stol.

DALŠÍ PROGRAM
2. 10. Workshop nejen 
pro děti v rámci Dne ar-
chitektury. Od 15 do 17 h

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

www.museumkampa.cz

Výstava poprvé komplexně představuje britského fotografa 
Cecila Beatona. Od 30. do 70. let dokumentoval soukromé 
okamžiky britské královské rodiny i osobnosti světové kultu-
ry a politiky. Jako slavný módní fotograf pro časopisy Vogue 
a Vanity Fair se dostal k módní tvorbě a vytvořil kostýmy pro 
fi lm My Fair Lady, za které získal Oskara.

Do 7. 10. 2018

CECIL BEATON: 
FOTOGRAF KRÁLOVEN

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

PIVEČKO: 
Kozel za 33 Kč
a Prazdroj za 44 K.
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!

Přijďte 22. 10. 
do pivnice 

pod Petřínem oslavit 
Mezinárodní den 
proti koktavosti!

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

Akce října
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