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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. 11/ roč. X 
listopad 2018
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Malostranské 
servírky

PRUŽNÁ VERONIKA
z pivnice pod Petřínem 
(Hellichova 5) nese pro 

zahřátí Hruškovicu 
Žufánek za 70 Kč.

inzerce

Fo
to

: M
íra

 L
éd

l

VOPIČKA SE RADUJE: JEHO KAFÍRNA 
U SVATÉHO OMARA SLAVÍ 25. VÝROČÍ

ROMAN VOPIČKA 
před Kafírnou (Tržiště 11)

MALÁ STRANA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

&
VÍTĚZOVÉ 
PORAŽENÍ

Str. 4 - 5
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MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY Čtěte na str. 6 - 7

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

257 531 839



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

Anketa Malostranských novin

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

U GLAUBICŮ
Malostranské 
náměstí 266/5

Šunk. tlačenka 
s cibulí

TIPY 
NA JÍDLO

79 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 

„Z pohádky 
vím, že to je 

stoprocentně 
dub.“

Vojtěch 
Ryvola

Pivovarník,
Loď Pivovar

 „Olše a strom 
života. A chmel. 
Ten se trhá, už 
aby byl v pivu.“

„Nějaký dub. 
A u lidí je to tak, 
že kdo má smysl 

pro humor, 
neopadává.“

„Magnólie, 
celoročně 
krásná.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Napoví 
pohádka Jana 

Wericha 
Až opadá listí 

z dubu.“

Víte, který listnatý strom 
na podzim neopadává?

Pan Vladimír Pfaf žije 
od roku 1950 na Malé 
Straně vedle Tyršova do-
mu. Dne 26. října osla-
vil v plném zdraví 95. 
narozeniny a celá rodina 
mu přeje mnoho zdraví 
a štěstí do dalších spoko-
jených let.  

Přání posílá dcera pana 
Pfafa Irena Sittová

Počasí 

13°C

Věta, kterou jsem zaslechl:

Světlana 
Kalousková

Hradčanská 
galerie J. Kalouska 
„Sibiřský cedr. 

Neopadá 
a navíc léčí 

duši.“

JAK SE KAREL NASTYDL 
A ZÁZRAČNĚ UZDRAVIL

Střelák - Oblíbený kníže 
Karel Schwarzenberg se 
vážně nachladl na před-
volební akci na Střelec-
kém ostrově. Poté ulehl 
se zápalem plic. 
„Nesmím se hnouti z pos-
tele,“ vzkázal fanouškům.  
Hnul se až za dva týdny.
Na akci spolku Kampa-
Nula a My, co tady žije-
me na Střelecký ostrov 
přišly stovky hostů a ro-
din s dětmi. 
Akce se jmenovala „Stře-
lák - Ostrov, pruhovaná 
loď plující proti součas-
nému proudu“. Všude 

byla k vidění pruhovaná 
trička, typická pro ná-
mořníky a vodáky a také 
hnutí My, co tady žije-
me. Akce byla zakončena 
u táboráku s Muzikanty 
z Kampy. 
Díky Sportovnímu klubu 
Start za poskytnutí dřeva 
a nejkrásnějšího ohniště 
s výhledem na úchvatné 
Národní divadlo.

Anketa Malostranských novin

Víte, že...
Den zápalu plic 

oslavíme jako každý 
rok 12. listopadu.

Kníže Karel 
na Střeláku

RUBRIKA OZNÁMENÍ

LISTOPAD
Větrný listopad -

- mírná zima

Dřív chodili 
muži na vojnu, 
dneska k porodu.

„
Dne 21. října náhle ze-
mřel Jiří Miloš zvaný 
Pigi, významný muzikant 
nejen ze Šatlavy. 

Zaslali přátelé 
z klubu Šatlava

Dne 23. října 2018 ze-
mřela Dana Reimová. 
Bydlela celé dětství v do-
mě na Újezdě 16/421 v ro-
dině sestry lékařky Mi-
lady Frantové Reimové, 
která tu měla za války or-
dinaci. V 60. letech Dana 
hrála v několik fi lmech. 
Prožila život plný večírků 
a bohémských lásek. Žila 

v Itálii. Narodila se 29. 6.
1945. Její život krásně 
zmapovala spisovatelka 
Blanka Kovaříková ve své 
poslední knížce Příběhy 
domů slavných i zapome-
nutých (vydalo Naklada-
telství Brána 2017).

Úmrtí Dany Reimové 
oznámila její přítelkyně 

Simona Dušáková.
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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

inzerceinzerce

RUBRIKA OZNÁMENÍ
Dívka ze str. 3

ště

Dolly Haasová při své tiché
produkci, která trvala šest 
hodin, než porota usnula.

MÍSTNÍ PŘEBORNICE 
V TICHÉ HŘE NA HARMONIKU

POSÍLEJTE NA ADRESU:
redakce@malostranskenoviny.eu
NEBO NÁM ZAVOLEJTE:
tel.: 777 556 578 (Monika)
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Malostraňačka Dana Reimová 
v 60. letech. Zemřela 23. 10. 2018

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 k nám 
ochutnat od pátku 
9. do neděle 11. 11. 

vynikající 
svatomartinskou 

husičku a dobré pivko!

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

Akce listopadu
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

Redaktorka Malostranských novin 
Monika Höppner v přátelském ob-
jetí se Spejblem a Hurvínkem hledí 
vpřed novým zítřkům. Redakční  
porada po komunálních volbách 
se zástupci z říše loutek se šikla.  

POVOLEBNÍ 
PORADA S VYSLANCI 

ŘÍŠE LOUTEK
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á Poradu vedli Spejbl 
a Hurvínek, které vedl 

někdo hodně vysoký

&Vítěz Poražený

VERONIKA 
BLAŽKOVÁ
(mluvčí a přítel-
kyně exstarosty)
Ani s obrovský-
mi fi nančními 
prostředky se 
jí nepovedlo 

udržet starostu.

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

PETR
BURGR 

(My, co tady 
žijeme)

Do vedení rad-
nice směřuje po 
dvanácti letech. 

Je to velké zado-
stiučinění.

VÝSLEDEK VOLEBVÝSLEDEK VOLEBVÝSLEDEK VOLEB
Zisk mandátů v zastupitelstvu Prahy 1 (celkem 25 mandátů)

Volební výsledek komunálních voleb 5. a 6. října 2018 dává silný man-
dát koalici. Umožnil to především přístup Petr Hejmy (My, co tady ži-
jeme), který dostal od opozice nabídku na post starosty, ale nepřijal ji. 
Jde o pozoruhodný počin i v celostátním měřítku.

5
Byla v koalici 2014 
- 2018, nárůst hlasů 
díky značce.

3
Masivní ústup 
z pozic ve své 
celostátní baště.

2
Určitě méně, 
než se čekalo,
ale aspoň něco.

6
4
4

Nový nečekaný 
subjekt, potenciál 
neznámý.

Skvělý a nečekaný 
volební úspěch též 
díky síle značky.

Před volbami 
nejvýraznější 
opozice

1
Jeden zasloužený 
mandát po velké 
čtyřleté dřině.

KOALICE OPOZICE

Pozn.: Koalice po volbách avizovala spolupráci 
s opozicí. Ta ale před předáním moci vyvádí na 
radnici psí kusy. Takže uvidíme.

Sláva vítězům, čest po-
raženým. Tyhle komu-
nální volby byly snad 
ještě vypjatější než jin-
dy. TOP 09 tu přišla 
o svou poslední (celo-
státní) baštu.
Nečekané vítězství us-
kupení Praha 1 sobě má 
podle analytiků dva ko-
řeny. Jsou to: 
1) Záměna jmen (Jan 
není Pavel - což ovšem 
neznamená, že se i z Pav-
la nemůže stát hvězda). 
2) Kauza nemocnice 
Na Františku. Tu se po-
dařilo uskupení Praha 
1 „urvat“ pro sebe, byť 
na odhalení nekalých 
praktik v této nemocni-
ci neměli větší podíl než jiní - 
- například Hana Marvanová 
(STAN), nebo Jan Wolf (KDU-
 - ČSL), David Bodeček (Pirá-

ti), Jiří Kučera (Zelení)... Pavel 
Čižinský však na to šel od lesa 
a nechal si kauzu nemocnice 
Na Františku napsat přímo na 

volební lístek (kde jiní 
mívají povolání a funkce). 
Díky těmto dvěma šikov-
ným tahům vypálila Pra-
ha 1 sobě všem rybník.
Když lídr My, co tady ži-
jeme Petr Hejma odmítl
povolební nabídku ODS 
(a TOP 09) stát se sta-
rostou, utvořit koalici 
a vypálit pro změnu ryb-
ník Praha 1 sobě (a Pirá-
tům), bylo vše jasné.
„Voliči chtěli změnu. To 
bych jim nemohl udělat,“ 
vysvětlil Petr Hejma dů-
vod, proč odmítl nabídku 
být starostou Prahy 1.
Starostou Prahy 1 se tak 
zřejmě stane Pavel Či-
žinský z Praha 1 sobě. 

V době uzávěrky Malostran-
ských novin ještě nebylo jasné, 
zda proti průběhu voleb někdo 
nepodá protest.

JAN 
ČIŽINSKÝ

PAVEL 
ČIŽINSKÝ

Vybudoval si popu-
laritu sběrem podpi-
sů po celé Praze a ja-
ko starosta Prahy 7. 
S Prahou 1 nemá nic 
společného.

Bratr Jana Čižinské-
ho. V komunální po-
litice je nováčkem, 
začal se jí věnovat 
loni. Kandidoval za 
Praha 1 sobě. 

=
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MALÁ STRANA: VOLEBNÍ 
DRAMA V PĚTI OBRAZECH
Zvítězilo hnutí My, co tady žijeme

P1S: 26,5 %
MCTŽ: 18,0 %
ODS: 12,2 %
ZEL: 10,9 %
PIR: 9,8 %
TOP: 9,8 %

Okrsek č. 1 P1S: 23,9 %
MCTŽ: 20,3 %
ODS: 14,5 %
PIR: 13,6 %
TOP: 12,3 %

Okrsek č. 2

MCTŽ: 30,3 %
P1S: 20,4 %
ODS: 12,1 %
TOP: 11,8 %
PIR: 11,7 %

Okrsek č. 3

MCTŽ: 19,5 %
P1S: 17,9 %
ODS: 17,6 %
PIR: 12,6 %
TOP: 12,3

Okrsek č. 5

MCTŽ: 21,8 %
P1S: 20,2 %
ODS: 14,5 %
PIR: 14,03 %
TOP: 10,51 %

Okrsek č. 4

Volby na Malé Straně 
byly očekávány s velkým 
napětím: Poslední léta tu 
vládla TOP 09. Zname-
naly však pád této strany, 
a to hluboko.
Podle předpovědí bylo 
velkým favoritem hnutí 
My, co tady žijeme, které 
bylo aktivní celé volební 
období a v opozici udělalo 
mnoho dobrého. Jedinou 
otázkou se zdálo, jak vý-
razné vítězství to bude.
Nakonec volby na Malé 
Straně zásadně ovlivnil 
vstup do té doby zcela ne-
známého subjektu Praha 1 
sobě. Zde zřejmě došlo 
u voličů prahnoucích po 
změně k záměně jmen 
bratrů Čižinských. Mnozí 
byli po volbách překva-
peni, že s Prahou 1 sobě 
nevolili celopražsky zná-
mého Jana, ale jeho brat-
ra Pavla.
Na výsledcích z jednot-
livých okrsků je vidět, že 
Praha 1 sobě čerpala hla-
sy hlavně od voličů My, co 
tady žijeme. Obě uskupe-
ní nakonec skončily v jed-

né koalici (s Piráty a Zele-
nými), tak uvidíme.
ODS získala o trochu víc, 
než se čekalo, když se vy-
vezla na celostátně posilu-
jící značce.
Pěkný souboj se na Malé 
Straně odehrál mezi Pi-
ráty a Topkou. Například 
v okrsku č. 1 (Hradčany)
získaly stejně hlasů. 
Bojovalo se o každý hlas, 
v jednom okrsku hlaso-
valo průměrně asi 400 
voličů. Účast byla velmi 
vysoká, skoro 60 %.

VYSVĚTLIVKY: MCTŽ...My, co tady žijeme, P1S......Praha 1 sobě, 
PIR...Piráti, ODS...ODS, TOP.....TOP 09, ZEL: Zelená pro jedničku

Zvítězilo hnutí 

inzerce

MY, CO TADY ŽIJEME: DĚKUJEME!

PETR HEJMA PETR BURGR MICHAL CABAN MARTIN KOTAS

My, co tady žijeme dosáhlo největší-
ho úspěchu ve volebním okrsku č. 3 
(Tržiště, Vlašská, Jánský vršek, konec 
Karmelitské, Mostecká...): 30 %. Jde 
o nejvýraznější vítězství nejen na Malé 
Straně, ale i v rámci celé Prahy 1.

MALÁ STRANA
1. My, co tady 
žijeme
2. Praha 1 sobě
3. ODS
4. Piráti
5. TOP 09

Víte, že...
Ve starověkém Řecku 
volby probíhaly tak, že 

se volilo losem.
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Malostranské vinobraní
FOTO-fejeton

VITAJTE! Jubilejní X. & I. mezinárodní Malostran-
ské vinobraní - dozvuky Horňáckých slavností se 
uskutečnily v sobotu 22. září 2018 v parku na Kampě. 
Hráli: Horňácká cimbálová muzika Jarka Miškeříka 
s primášem Janem Kománkem a další. Moderovali: 
Jura Miškeřík, Martin Kuchyňka, Tonda Vrba.

Vopička s barmankou Evičkou,
která pracuje v Kafírně šestým rokem

Malá Strana - Vyhláše-
ná malostranská Kafírna 
U sv. Omara oslavila dne 
20. října neuvěřitelné 
25. výročí svého založe-
ní. To bylo slávy!
Poblahopřát panu Ro-
manovi Vopičkovi, který 

Kafírnu provozuje, při-
šlo postupně asi 200 
hostů. Vopička nakou-
pil klobásy, pivo a víno, 
všechno se postupně 
snědlo a vypilo.
Na oslavu přišly všechny  
barmanky, které tu za 

těch 25 let obsluhovaly. 
Zavzpomínaly na slav-
né osobnosti, které sem 
rády chodily - například 
herci Josef Kemr, Josef 
Vinklář, pan Houška, ale 
třeba i přezident Václav 
Havel. Blahopřejeme!

POVOLEBNÍ 
KOCOVINAKOCOVINAKOCOVINA KULTOVNÍ KAFÍRNA U SV. OMARA 

OSLAVILA 25 LET OD ZALOŽENÍ

Roma Vopička hrdě postává 
před Kafírnou  U sv. Omara

Popřát přišly 
i Vopičkovy vnučky 
(první dvě zleva)

Spokojení zákazníci

             ako při každých volbách je volič v Praze 
překvapen velikostí ubrusu na jedno 
použití, jak někdo trefně nazval kandi-
dátní listinu do magistrátu. 

Je to daň za naši možnost zvolit si zastupitel-
stvo podle svých představ. Jak se říká, navolit si 
to na míru a samozřejmě také daň za idealistic-
kou představu množství i bizarních stran a po-
litických uskupení, že to budou právě ony, kdo 
Pražany zaujme.  
Vzhledem k počtu kandidujících stran a násled-
ně zvolených zastupitelů (na magistrát jich je 65) 
této možnosti využil málokdo. Těsný výsledek 
stran, které přelezly pětiprocentní hranici, vždyť 
rozdíl mezi vítězem a poraženým jsou pouze dva 
mandáty, je jasným vzkazem nás voličů. Musíte 
se domluvit! 
Následující dny do zasedání prvního, tedy usta-
vujícího zastupitelstva naší krásné Prahy uká-
žou, zda jsou toho zvolení zastupitelé schopni.

Váš Jeroným Pražský

UBRUS NA JEDNO 
POUŽITÍ 

J

Spolupořádali: Letní poloha, kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti 
z Kampy a Agentura Ant. Vrby. S pomocí Městské policie, Dobrovol-
ných hasičů a OÚ MČ Praha 1, KampaNuly, Musea Kampa, Vojano-
vých sadů, s.r.o. a  Malostranských novin.

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 LISTOPADU

• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v listopadu 12. od 19 h.
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.

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

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.

●Žena hledá jen pro sebe 
malý zařízený byt, garson-
ku, pokoj v dosahu MHD 
v Praze do 7700 Kč na 
klidném místě. Spěchá. 
Volejte a nebo pište sms.
Email: skopalova@volny.
cz a TEL. 728269337 sms
●Maminka hledá pod-
nájem pro sebe a dceru na 
Praze 4, 10, 2. Dlouhodo-
bě, s možností trval. bydli-
ště. Tel.: 604 578 524.
●Výškové, údržbářské, 
úklidové práce. Čištění fa-
sád.www.houseservices.cz
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Vopička s milou paní Haničkou (87 let) 
a kafemlejnkem, který přinesla jako 
dárek. Do Kafírny chodí přes 20 let.

Před Kafírnou 
(Tržiště 11)

Dort s kávou 
a Vopičkou

Běžná chvíle 
u barového pultu

Se všemi barmankami 
před Kafírnou (mimo čtyř)

KULTOVNÍ KAFÍRNA U SV. OMARA 
OSLAVILA 25 LET OD ZALOŽENÍ

Popřát přišly 
i Vopičkovy vnučky 
(první dvě zleva)

inzerce

FOTO: 
Míra Lédl

Kalendárium 
Malé Strany

Karel 
Stloukal
HISTORIK

Jan
Zrzavý
MALÍŘ

LISTOPAD

● Karel Stloukal 
*2. 11. 1887 Zlín 
†19. 11. 1957 Praha
Historik, archivář. 
Zabýval se mj. Pražským 
hradem a okolím.
 
● Miloš Jiránek 
*19. 11. 1875 Lužec
†2. 11. 1911 Praha
Malíř, překladatel. 
Bydlel na Hradčanech 
v Lumbeho vile. 

● Karel Matěj Čapek 
*21. 2. 1860 Domažlice 
†3. 11. 1927 Praha
Spisovatel. Navázal na 
Jana Nerudu. 

● Jan Zrzavý 
*5. 11. 1890 Vadín 
†12. 10. 1977 Praha
Malíř. Bydlel na Zá-
meckých schodech. 

● Jana Dítětová 
*7. 10. 1926 Plzeň 
†9. 11. 1991 Praha
Herečka, dcera hospod-
ského. Manželka herce 
Josefa Vinkláře. Bydlela 
na Kampě. 

Karel Matěj 
Čapek

SPISOVATEL

Jana 
Dítětová
HEREČKA
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svá výročí! 
redakce@malostranskenoviny.eu

svá výročí! 

Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)Svatba s Růženkou (2/2)

„A nyní si vyjedem, drahá Růženko, 
abych ti ukázal můj svatební dar!“

„Rány boží! Obecní býk se splašil!“ „To mají z té červené vily. Rozdráždila býka, 
ten do ni drcnul a tohle zbylo.“  

Pokračování příště
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KampaNula
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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. 

 Spolky

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.
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LES, KampaNula a MY, 
CO TADY ŽIJEME, po-
řádaly v neděli 23. 9. 
Ornitologickou toulku, 
která nabídla účastníkům 
pozorování brhlíka obec-
ného, žluny zelené, sojky 
obecné a dalších v lokalitě 
se vyskytujících ptáků. 
Průvodcem byl Jaroslav 
Cepák z kroužkovací sta-
nice Národního muzea, 
který dlouhodobě sleduje 
výskyty avifauny v centru 
Prahy. Asistoval člen Čes-
ké společnosti ornitolo-
gické Martin Bursík. Oba 
jsou z Malé Strany. 
Vrcholným zážitkem ex-
kurse bylo pozorování 
houfujících se holubů 
hřivnáčů. Nad Petřínem 
jsme viděli více než tisíc. 
I na zemi sbírali potravu 
před odletem do svého 

zimoviště ve Francii. Tak 
veliké hejno hřivnáčů je 
unikátním zážitkem, kte-
rý ani největší pozorova-
telé ptactva běžně neza-
žijí. 
Pro děti měli manželé Ce-
pákovi živého netopýra 
rezavého, kterého chovají 
jako hendikepovaného je-
dince doma. Petřínský les 
je naší jedinečnou přírod-
ní oázou v centru města.
Účastníci se též při debatě 
s výtečným občerstvením 
potkali se sestrami Bo-
romejkami z nemocnice 
pod Petřínem. 
Byli seznámeni s projek-
tem revitalizace zdejší za-
hrady. Též s výzkumem, 
který z iniciativy Němec-
ké nadace o životní pro-
středí provádějí naši pří-
rodovědci. 

Ornitologická toulka lesem Petřína

Na stráni Petřína

V lese Petřína

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

DOPORUČUJE
● So 10. 11., 19.30 h 
X. CANDRBÁL 
SOPMSH V MALO-
STRANSKÉ BESEDĚ. 
Téma: Klauni a šašci.
● Ne 2. 12.,15 h 
Řimsologický kongres: 
Jiřího náměstí.
● So 24. 11.,19 h 
MiniPles v Kavárně 
Čas + souběžně 
zabíjačka ve Mlejně.
● St 5. 12., 19 h 
Koncert Pepy Kocůrka 
a přátel v kostele 
Na prádle v Říční ulici.

POŘÁDÁ 
A SPOLUPOŘÁDÁ
● Pátek 2. 11.  
Spolu s KPGM - 
- 41. Divadelní 
bienále Klubu přátel 
Glenna Millera (půda 
Werichovy vily). 
● Stř.14.11., 15.15 h 
Učená toulka… 
Šatlavy, Hradčan 
a Menšího Města 
Pražského. Sraz 
v Daliborce.
● Pátek 23. 11. 
Slavnostní schůze 
členstva Klubů 
KampaNuly (7 let) 
a Šatlavy (3 roky).
● V zimě
TOULKY PRAŽSKOU 
PŘÍRODOU: Ptactvo 
Petřína, Kampy, 
Vojanových sadů 
a břehů Vltavy.

Pepa 
Kocúrek

● ZA ZIMUJÍCÍM 
PTACTVEM K ŘECE 
Vltava je významným 
zimovištěm vodního 
ptactva i ze severu. Vy-
cházka po břehu malo-
stranském z Klárova na 
Kampu. Termín: leden/
únor 2019
● ZA PETŘÍNSKÝM 
PUŠTÍKEM 
Sovy žijí i na Malé Stra-
ně! Večerní vycházka 

do ztichlé Lobkovické 
zahrady.
Termín: leden/únor 

● ZA PTAČÍMI 
ZPĚVÁKY VRCHU 
PETŘÍNA
Na Petříně hnízdí ko-
lem 40 ptačích druhů 
a na jaře se rozezní pta-
čím zpěvem. 
Vycházka do Seminářské 
a Lobkovické zahrady 

s ukázkou kroužkování.
Termín: květen/červen 

Zváni jsou mladí i sta-
ří, nejen rodiče s dětmi. 
Přesné termíny Toulek 
budou uváděny v Malo-
stranských, Staroměst-
ských a Novoměstských 
novinách. 
Nejčerstvější informace 
najdete vždy na www.+ 
FB Kampanula 

Účastníci toulky. 
Vpravo průvodce Jaroslav Cepák, 
vedle něj (s knihou) Martin Bursík

Děti obdivovaly 
netopýra

A PO TÉTO PTAČÍ TOULCE SE TĚŠÍME NA DALŠÍ, 
KTERÉ DOPROVODÍ TAKÉ MARTIN BURSÍK
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Vytřeštěné koloběžky a chodci na útěku

Při Malostranské základ-
ní škole a gymnáziu v Jo-
sefské ulici mají studenti 
pěvecký sbor - jmenuje 
se Josef. Kdyby si členové 
uvedeného sboru pro svůj 
koncert v blízkém kostele 
svatého Tomáše postavili 
na chodník poutač s po-
zvánkou na koncert, říká 
se tomu Áčko, dopustí se 
přestupku, to znamená, 
zaplatí pokutu, protože ne-
oprávněně provedli zábor 

veřejného prostranství, 
jak jsou ulice a chodníky 
odborně nazývány. Kdyby 
ovšem zpívající studenti 
místo reklamního Áčka na 
stejné místo zaparkovali 
zelené koloběžky, nic se 
neděje. Tak to v poslední 
době vypadá a to nejen na 
chodnících Malé Strany. 
Zelené koloběžky stojí, 
nebo se válejí, kde se jim 
zamane. Určitě se najdou 
lidé, kteří budou zastávat 
názor, že toto je právě ten 
pravý projev svobody po-
hybu po městě, navíc  ko-
loběžky na elektrický po-
hon neprodukují výfukové 

Petr Burgr, 
glosa dne

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.

zplodiny, všichni jsme 
přece lidé, vše je možné 
řešit vzájemnou ohledu-
plností. Nebudu škodoli-
bě lustrovat, zda zastánci 
těchto novot v Praze 1 
vůbec bydlí. Na ohledu-
plnost koloběžkářů nelze 
na našich úzkých chodní-

cích moc spoléhat. Jejich 
vytřeštěný pohled jasně 
signalizuje, že od nich 
nějakou ochotu čekat ne-
lze. A ekologie? Chodci 
uskakují, turisté jedou po 
chodníku na koloběžkách 
a souběžně s nimi jede 
poloprázdná tramvaj.
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říjen 2018

Vážená redakce,
tak jsem byla volit, cho-
dím pokaždé, protože si 
myslím, že je to má ob-
čanská povinnost.
Dřív jsem volila TOP 09, 
protože mám velmi ráda
knížete Karla Schwarzen-
berga a vždy mě potěšilo, 

když jsem ho zahlédla 
v Mlýnské kavárně, nebo 
na nějaké akci.
Tentokrát jsem se ale 
rozhodla, že to chce změ-
nu, vedení radnice se 
v tom plácalo, pořád sa-
mé zákazy, cyklistů plné 
chodníky a předražené 

bály. Nejdřív jsem chtěla 
volit hnutí My, co tady 
žijeme, byla jsem pevně 
rozhodnutá. Pak jsem si 
ale všimla, že tu kandi-
duje také pan Čižinský 
z Prahy 7. Asi se přestě-
hoval na Malou Stranu,  
myslela jsem, protože 

jsem ho tu párkát zahléd-
la na kole. Tak jsem si 
řekla, že když změna, tak 
pořádná a nakonec jsem 
volila jeho. Až po volbách 
vyšlo najevo, že šlo o jeho 
bratra. Toho vůbec ne-
znám.

Alena Š., Malá Strana

A já myslela, že volím Čižinského a on to bratr

Tak už máme odvoleno: 
Někdo pláče, jiný se ra-
duje a voliče čekají čtyři 
roky, ve kterých politici 
prokážou, nakolik vážně 
mysleli své předvolební 
sliby. Jisté v tuto chví-
li je, že na Praze 1 po 
dlouhých letech nastala 
revoluce. Nečekaným ví-
tězem voleb je uskupení 
Praha 1 sobě v čele s Pav-
lem Čižinským, bratrem 
slavného sedmičkového 
starosty Jana Čižinské-
ho. Nomen omen zafun-
govalo… 
Výsledek snad překvapil 
i samotného lídra (v zá-
loze mají Čižinští ještě 
jednoho bratra – třeba 
pro parlamentní volby). 
Tím ale překvapení ne-
skončilo. Divil se starosta 
Lomecký, který na rozdíl 
od svého soka vynaložil 
na volby miliony korun, 
bohužel i z našich peněz. 
Hlava pana starosty vy-

čuhovala ze všech míst, 
zval občany na všechny 
možné akce a sebevědo-
mě hlásal, že svůj post 
obhájí. Nepomohli mu 
ani „jeho důchodci“, jak 
rád o seniorech na Praze 
1 hovořil. 
Vysvědčení pro pana sta-
rostu v podobě tří man-
dátů je jasné; lidé už ho 
jako starostu nechtějí. 
Z mapy Prahy 1 byli po 
letech vymazáni i soci-
ální demokraté, kteří si 
vylámali zuby na Nemoc-
nici Na Františku a ce-
lostátní politice a jinak 
volebně úspěšná ODS asi 
skončí v opozici, stejně 

TAK UŽ MÁME ODVOLENO
jako ANO. Rýsuje se tak 
koalice Praha 1 sobě, Pi-
ráti, My, co tady žijeme 
a Zelená Pro Jedničku 
a pro centrum po dlouhé 
době vysvitla naděje, že 
se nadechne od předra-
žených zakázek, kšeftů 
s byty a nebytovými pro-
story a bude mít radní, 
kteří se budou o život ob-
čanů opravdu zajímat. 
Že to nebudou mít snad-
né, je jisté, nejprve musí 
dobýt úřad, ve kterém 
měli poslední roky ně-
kteří úředníci pré a kte-
rý řídili ze zákulisí lidé, 
jejichž jména (už) ani 
nejsou na volebních líst-
cích. 
Nebudu se už tento-
krát ptát, jak to asi 
dopadne, ale budu si 
přát, aby to dopadlo 
skvěle a doufám, že 
k tomu také za Ze-
lenou Pro Jedničku 
přispějeme!

Tady se 
to stalo

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ Hany Kordové Marvanové

PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJI ZA VAŠE 
HLASY A CO DÁL

Ráda bych čtenářům 
poděkovala za pod-
poru naší koalici TOP 
09 a STAN - Spojené 
síly pro Prahu. 
Volby ukázaly, že Praža-
né chtějí zásadní změ-
nu. Prahu tíží spousta 
problémů, které musíme 
ihned řešit - dopravní 
kolapsy, nedostupnost 
bydlení a různé podezře-
lé smlouvy a zakázky. 
Nyní jednáme o vytvoře-
ní koalice na pražském 
magistrátu spolu s Piráty 
a s hnutím Praha sobě.
Věřím, že naše spoluprá-
ce může fungovat dobře, 
protože jsme už na někte-
rých důležitých věcech 
úspěšně spolupracovali. 
Naposledy při záchraně 
Nemocnice Na Františ-
ku, kde jsme zabránili 

neprůhlednému proná-
jmu, který mohl ohrozit 
i poskytování zdravotní 
péče obyvatelům Prahy 1.
Důležité téma nejen 
v Praze, ale i na Praze 1 
je chybějící audit měst-
ských bytů. Chceme pro-
sadit, aby už nedocházelo 
k jejich podezřelé privati-
zaci či pronájmu. Měst-
ské byty by měly sloužit 
těm, kteří to skutečně 
potřebují, například se-
niorům nebo rodinám 
s dětmi nebo lidem v pro-
fesích důležitých pro 
Prahu, například učitelé 
nebo strážníci. 

Karmelitská

Malo-
stran-
ské ná-
městíÚjezd
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VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOLISTOPAD

SOPMSH

Koncert - 10. 11. v 14 a 19 h - NARO-
ZENINOVÝ KONCERT SKUPIN NE-
ZMAŘI A COP - Lucerna Praha - Kapely 
Nezmaři a Cop slaví 40 let. Hosté: členové 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Akce - So 10. 11. od 19.30 h - 10. MA-
LOSTRANSKÝ CANDRBÁL - Malo-
stranská beseda, Malostr. nám. 21 - Ve 
stylu: Kašpaři a šašci. Hudba, módní 
přehlídka, bombola. Pořádá SOPMSH...

Divadlo - 12. a 19. 11. v 19 h - TICK, 
TICK… BOOM! - Divadlo Na prádle, 
Besední 3 - Česká premiéra broadway-
ského muzikálu. Hrají: Vaněk, Pecha, 
Jagerčíková. www.napradle.cz

Divadlo - Út 13. 10. v 19.30 h - PADE-
SÁTKA - A Studio Rubín, Malostranské 
nám. 9 - Komedie o namazaných běžkách 
a namazaných chlapech. Hrají: Pavelka, 
Prachař, Taclík. www.astudiorubin.cz

Výstava - Do konce listopadu - KRIS-
TÝNA SVOBODOVÁ - Malostranské 
náměstí 27, sídlo Spolku občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan - Výstava foto-
grafi í v rámci autorských večerů… 

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

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

Náš 
TIP

H udební skupina 
Lili Marlene je 
autorským pro-

jektem klávesisty a ka-
pelníka Martina Němce 
(Precedens), který by se 
snad dal nazvat „futu-
ristickým šansonem“. 
Seskupení vévodí expre-
sivní alt zpěvačky Dáši 
Součkové, která mimo 
jiné slavila před časem 
úspěch u publika i kritiky 

při koncertech v Argenti-
ně. Hudba a texty Marti-
na Němce se odehrávají 
na pomyslném průsečí-
ku pouličních balad za-
čátku minulého století se 
současnými trendy elek-
troniky a rocku.

LISTOPAD
Program (výběr)

2. 11., 20.30 h 
Wotchi
3. 11., 20 h
Pocta Zuzaně Navaro-
vé: Markéta Burešová            
& Mário Bihári
6. 11., 20.30 h 
Hm…
10. 11., 19 h
10. malostranský candr-
bál - Klaunové a šašci
14. 11., 20.30 h
Martin Hrubý & Bůhví
16. 11., 20.30 h
ParadeMarche
24. 11., 20.30 h
Děda Mládek Illegal 
Band - 20 let v komatu
26. 11., 20.30 h
Robert Křesťan 
a Druhá tráva
29. 11., 19 h
Hudba z Marzu - rock - 
pop

Výstava Jiřího Píši s ná-
zvem Pražský fotograf 
2018. Do 25. 11.

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

Lili Marlene
27. 11., 20.30 h

GALERIE

FRANTIŠEK 
KUPKA: 
LEGIONÁŘ 
A VLASTENEC
Do 27. 1. 2019 
Výstava představí jeden 
z důležitých, nicméně 
v kontextu Kupkových re-
alizací ne tak často zmi-
ňovaných momentů - jeho 
zapojení se do snahy na-
lézt nový vizuální styl mla-
dé republiky. Cílem pro-
jektu je poprvé přehledně 
představit všechny aspek-
ty Kupkovy činnosti, které 
se období 1914 - 1920 tý-
kají - od kreseb, návrhů až 
po realizace.

FRANTIŠEK 
KYNCL: BOD, 
ČÁRA, PROSTOR 
Od 20. 10. 2018 
do 13. 1. 2019
Výstava Františka Kync-
la, významného českého 
exilového umělce, před-
stavitele konstruktivních 
tendencí a člena Klubu 
konkretistů, zahrne po-
kud možno všechny ob-
lasti Kynclovy tvorby.

VLASTA 
PRACHATICKÁ: 
PORTRÉTY
Od 23. 10. 2018 
do 13. 1. 2019 

Tvorbu české sochařky 
Vlasty Prachatické, člen-
ky skupiny UB 12, která 
se ve své tvorbě věno-
vala výhradně sochař-
skému portrétu a v tomto 
oboru se stala jednou 
z nejrespektovanějších 
osobností českého vý-
tvarného umění.

STÁLÁ EXPOZICE
FRANTIŠEK KUPKA
& OTTO GUTFREUND
& JIŘÍ KOLÁŘ
Zcela unikátní stálé ex-
pozice významných oso-
bností ze sbírky J. a M. 
Mládkových.

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

www.museumkampa.cz

Výstavu ikony světového umění Pabla 
Picassa. Cyklus La Suite Vollard o 100 
výjevech ze života umělce a jeho zápasu 
o tvorbu je zapůjčeno z Musea Reina Sophia v Madridu. Dílo z let 1930 - 1936.

Do 15. 1. 2019

PABLO PICASSO: 
VÁŠEŇ A VINA
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ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města. STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY jsou 
k mání zdarma například 
v Kafírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) a mnoha dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [
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Herečka, Zámecké schody
Jiřina Štěpničková

Paní Jiřina (1912 - 1985), 
herečka, odmítla hrát za 
války v německých fi l-
mech. Po pokusu o emi-
graci padla policii do 
pasti a byla v roce 1952 
odsouzena k 15 letům vě-
zení. Některé její kolegyně 
z Divadla na Vinohradech 

(např. Světlana Svozilová) 
pro ni žádali trest smrti. 
Po propuštění žila se sy-
nem Jiřím na Malé Straně 
(Zámecké schody 10). Jiří  
Štěpnička (dnes bydlí na 
Kampě) hrál v roce 1986 
roli Klementa Gottwalda 
v seriálu Gottwald. 

Jiří 
Štěpnička 

syn

Klement 
Gottwald 
prezident

Slavné místní ženy

Jiřína 
Jirásková 
kolegyně

Příběh, 
ze kterého 
mrazí

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Koutek pro chytré hlavy

Četba na pokračování. Jan Neruda: 
Pan Ryšánek a pan Šlegl (XXII.)

nafas, pan Schlegl mně 
celý připadal jako omžený 
kupecký hmoždíř. 
Pan Ryšánek byl větší, 
sušší a jak praveno starší. 
Nevězel již jaksi v dobré 
kůži, byl často sláb, spodní 
čelist jeho úst mimovolně 
se již odlučovala a svěšo-
vala. Šedivé oči užívaly 
skel, zabraných do černé 
kosti. Hlavu pokrývala 
světlá vlásenka...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Hádanka: Víte, kde je na Malé 
Straně pamětní deska domu, 
kde pracoval laureát Nobelovy 
cena Jaroslav Heyrovský? 
Nápověda: Vedle je policie.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Minule: Jediný střešní bazén na 
Malé Straně je na domě na adrese 
Malostranské náměstí 22 (sochař 
Nálepa). Správně našli: A. Slota

Větší a sušší

Pokračování příště

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

inzerce
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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

Muzeum Karla Zemana, Saská 3.  Stará Praha, Vítězná 11. U Hrocha, Thu-
novská 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 Šatla-
va, 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 Pragensis, Malostranské nám. 27.  Divadlo 
Na Prádle, Besední 3. České muzeum hudby, Karmelitská 2. Konírna, Mal-
tézské 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, Ci-
helná 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. Me-
trocafe, 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 




