
inzerce

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. 12/ roč. X 
prosinec 2018

VESE
LÉ 

VÁNOCE

Fo
to

: A
rc

hi
v 

Ka
fé

rn
a

Malostranští
kavárnícikavárnícikavárníci

RADEK OBERMAYER
z KAFÉRNY v Nerudově 32, 
připravuje lahodné cappucci-

no za 60 Kč (viz též str. 3)  

inzerce

CANDRBÁL

Čtěte na str. 6 - 7 Podrobnosti na str. 5

Malostranské

VÁNOCE
Stručný 
průvodce 
po místních 
radostech

VÁNOCE
po místních 

KDO VYHRÁL V TOMBOLE ŠUNKU
CANDRBÁLCANDRBÁLCANDRBÁLCANDRBÁL

Zlatým hřebem Malostranského candrbálu 
je tradičně tombola. Paní Burgrová vyhrála 
lyžařské boty ze Svitu Gottwaldov.

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

CANDRBÁLCANDRBÁLCANDRBÁLCANDRBÁL

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

257 531 839

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

Anketa Malostranských novin

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM

Hellichova 5

Svíčková 
na smetaně

JEDLÍK 
DOPORUČUJE

JEDLÍK 
DOPORUČUJE

145 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 

„Houslové 
soustřední, 

Rudé moře, a že 
umím zpívat 
i hloubky.“

„To ještě nevím, 
protože rok 
2018 zatím 
neskončil.“

„Rok 2018 byl 
těžký, jsem 

moc ráda, že 
jsem ho ustála 
a těším se na 

nový.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Vysvědčení 
mé dcery se 

samými 
jedničkami.“

Co vás roce 2018 
nejvíc potěšilo?

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Jang v těle, 
láska v srdci, 
děti i vnuci 

a sedm sluncí 
v duši.“

Počasí 

3 °C

Věta, kterou jsem zaslechl:

Světlana 
Kalousková

Hradčanská 
galerie J. Kalouska 

„Setkání se 
štěstím. A štěstí 

to jsou děti, 
rodina 

a přátelé.“

JEDLÍK 
DOPORUČUJE KAM S NÍM?  STAROŽITNÍK KOTRBA 

TEĎ HLEDÁ   NOVÉ PROSTORY

PROSINEC
Studený prosinec - 

- brzké jaro.

Maltézské náměstí - 
Starožitník Michal Kotr-
ba a jeho úžasná galerie 
na Maltézském náměstí 3
dostali výpověď.
„Právě všechno stěhuji, 
ale kam, to ještě nevím,“ 
řekl Malostranským no-
vinám Michal Kotrba, 
rodilý Malostraňák, kte-
rý pečuje kromě galerie 
také o lavičku Václava 
Havla, co stojí hned ve-
dle. Trvalo roky, než se 
pan Kotrba dohodl s cuk-
rářem, domácím kuti-
lem, z blízkého hotelu, 
který lavičku zadarmo 
opravil.
Nový majitel domu pro-
fesor robotiky Vladimír 
Mařík se rozhodl panu 
Kotrbovi neprodloužit 
nájemní smlouvu.
„Ještě nemám přesnou 

představu, k čemu uvol-
něné prostory využiji,“ 
řekl Malostranským no-
vinám profesor Mařík, 
zakladatel a bývalý ředi-
tel Českého institutu in-
formatiky, robotiky a ky-
bernetiky ČVUT. Loni 
převzal vyznamenání od 
prezidenta Zemana.
Konce galerie želí mnozí 
sousedé, například Ing. 
Antonín Mestek.
„Patřím mezi malou 
skupinu Malostraňáků, 
kteří zde trvale žijí jako 
jejich předci i potomci. 
Galerie je škoda,“ napsal 
MN pan Mestek.

RUBRIKA OZNÁMENÍ
POSÍLEJTE NA ADRESU: redakce@malostranskenoviny.eu

NEBO NÁM ZAVOLEJTE: tel.: 777 556 578 (Monika)

Víte, že...
Své tipy na nové pros-
tory pro galerii pana 

Kotrby pište do redakce.

„„Ovci ostříháš 
mnohokrát, ale 
z kůže ji stáhneš 
jenom jednou.“

Zemřel Vladimír Jirout, 
architekt a projektant 
ze Zámeckých schodů

Chtěla bych upozornit 
naše místní milé noviny, 
že 6. 11. zemřel Vladi-
mír Jirout (*1932), můj 
drahý pan domácí ze Zá-
meckých schodů 4. Byl to 
skvělý člověk, architekt, 
projektant metra. Skaut 
vězněný v 50. letech. 
Čestný občan Prahy 1.
Jeho dům a celá rodina 
byly spojovány s význam-
nými umělci - Seifert, 
Kupka atd. Jeho rodiče 

byli umělečtí vazači knih, 
vázali i Ústavu republiky. 

Srdečně zdravím,
Magdaléna Mikulová

Vladimír 
Jirout

Zámecké 
schody 4

VLADIMÍR JIROUT se zasloužil v 70. letech o to, 
že vzniklo pražské metro. Podpovrchová tramvaj, kte-
rá se totiž původně začala v Praze stavět, by neměla 
takovou kapacitu a kvůli ní by padlo k zemi i mnoho 
domů v historickém centru města. 
„Praha je největším středověkým městem se zachova-
lým půdorysem. Takové město v Evropě není. Prahu 
je třeba dobře chránit a vážit si toho,“ řekl loni Vladi-
mír Jirout, když dostával čestné občanství Prahy 1.



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

KAM S NÍM?  STAROŽITNÍK KOTRBA 
TEĎ HLEDÁ   NOVÉ PROSTORY
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Dívka ze str. 3

ště

Jiřka Sporá při své slavné 
produkci v rámci 

psychiatrické konference.

MÍSTNÍ PŘEBORNICE 
V IMITACI VOS

Přejeme hodně štěstí!

Kunsthistorik Kotrba 
na lavičce Václava Havla. 

Uvnitř galerie

Navštivte novou KAFÉRNU v Nerudovce
Dobrých kaváren není nikdy dost, tedy obzvlášť v centru Prahy. „Chtěl 
bych, aby naše kavárna byla pro Malostraňáky místo, kam se rádi vra-
cejí,“ řekl Malostranským novinám kavárník Radek Obermayer, který si 
nedávno v Nerudově 32 otevřel pěknou kavárnu s názvem KAFÉRNA.

Proč jste se rozhodl 
otevřít kavárnu na 
Malé Straně zrovna 
v Nerudovce? 
Hledal jsem v této části 
Prahy hezké místo pro 
vybudování příjemné 
kavárny, která bude 
cílit hlavně na místní 
zákazníky spíše než na 
turisty, a kde bychom 
do budoucna mohli vy-
budovat i vlastní pra-

žírnu. Dílem osudu je to Nerudova ulice, 
ale tam nám to dává snad ještě větší smysl.
Co pěkného byste nám o Vaší kavár-
ně prozradil? 
Naše KAFÉRNA by vás měla příjemně pře-
kvapit a potěšit cenou, kvalitou našich pro-
duktů, příjemným servisem a pohodovou 
atmosférou.
Má dům v Nerudově 32, kde se 
KAFÉRNA nachází, nějaký zajímavý 
příběh?  

Jsem rád, že historie domu je úzce spjatá 
s několika generacemi lékárníků a jejich 
potomků, kteří dům dodnes vlastní. Pro 
současného majitele, potomka těchto mis-
trů, je tento přes 300 let starý dům napros-
to ryzí a srdcovou záležitostí.
Jak jste se Vy sám dostal ke kavárnic-
tví?
Oklikou… Kavárnictví mě uchvátilo v Aus-
trálii. Tam jsem totiž čtyři roky žil. Měl 
jsem to štěstí pracovat v jedné z nejlepších 
kaváren v Sydney, kde jsem se v podstatě 
všemu z oboru naučil. 
Prozradíte nám, co dělá kavárnu vý-
jimečnou? 
Dobrá kavárna neustrne na místě a dlouho-
době dokáže mít spokojené zákazníky, kteří 
se pak rádi vracejí. 
A jak to zařídit, aby se k Vám lidé vra-
celi?
Pouze poctivým přístupem a velkým nasa-
zením. 
Na co byste Malostraňáky do Vaší ka-
várny pozval? 

Rozhodně na skvěle 
připravenou výběro-
vou kávu, některou 
z našich dobrot a pří-
jemný servis. V klidné 
atmosféře vnitroblo-
ku si mohou odpoči-
nout od často přecpa-
né Nerudovky nebo 
prostě jen od nároč-
ného dne. Nárazově 
také pořádáme růz-
né kulturní a gastro 
akce, které mají být přesahem a zpestřením 
nad běžný rámec pro nás i naše zákazníky. 
V prosinci začíná v Praze přituhovat, 
čím se u Vás v kavárně zaručeně za-
hřejeme? 
Během prosince a zimních měsíců určitě 
potěší Baileys Latte nebo naše Masala, tedy 
černý čaj s kořením a mlékem. Obojí vás 
krásně prohřeje. Však přijďte ochutnat, tě-
šíme se na vás!

Kavárník
Radek Obermayer

KAFÉRNA, Nerudova 32, Praha 1
Otevřeno denně 10 - 17 h. Přátelská obslu-
ha, výběrová káva, sandviče, polévky, dorty, 
předzahrádka ve vnitrobloku, wi-fi . 

Telefon: 777 22 40 70
E-mail: radek@kaferna.cz
FB: www.fb.com/kafernapraha
Instagram: @kaferna

www.kaferna.cz

Bývalý designer, dnes 
kavárník s desetiletou 
praxí. Celoživotní 
nadšenec do sportu 
a budoucí novopeče-
ný tatínek.

Radek Obermayer

KAFÉRNA,
Nerudova 32
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inzerce

NA RADNICI PRAHY 1 nezůstal po volbách 
kámen na kameni. Výzva Malostranských 
novin tak padla na úrodnou půdu. 

VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO NOVIN 
VYROBÍME ZDARMA 

Pro více podrobností 
volejte Monice, 
tel.: 777 556 578
nebo napište na e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.eu

VYROBÍME ZDARMA VYROBÍME ZDARMA 

PAVEL 
ČIŽINSKÝ
Starosta
(Praha 1 

sobě)
Sociální 

věci, zdra-
votnictví, 

legislativa, 
chod 

úřadu, ko-
minikace 
radnice

PETR 
HEJMA

1. místo- 
starosta
(My, co 

tady 
žijeme)
Územní 
rozvoj, 
obchod 

a služby, 
cestovní 

ruch

PAVEL 
NAZARSKÝ

Místo- 
starosta
(Česká 
pirátská 
strana)
Školství, 
otevřená 
radnice 

a všelijaká 
partici-
pace 

DAVID 
BODEČEK

Radní
(Česká 
pirátská 
strana)

Majetek a 
bytová po-
litika, která 
je jedním 
z nejpal-
čivějších 
problémů

VLADAN
BROŽ
Radní 

(Praha 1 
sobě)

Finance, 
investice, 
veřejné 
zakázky. 

Ostře 
sledova-
ný odbor 
radnice.

PETR 
BURGR
Radní 

(My, co 
tady 

žijeme)
Spolky,
kultura, 
sport, 

občanská 
společ-
nost, 

senioři

PETR 
KUČERA
Radní 

(Zelení)
Informační 
technolo-

gie, životní 
prostředí, 
úklid, roz-
voj hřišť, 
která jsou 
mnohdy 

zanedbaná

DAVID 
SKÁLA
Radní 
(Praha 
1 Sobě) 
Doprava, 
zahraniční 

vztahy, 
neinvestič-
ní aktivity 
na území 

památkové 
rezervace

NOVÉ VEDENÍ RADNICE P1NOVÉ VEDENÍ RADNICE PNOVÉ VEDENÍ RADNICE P1

MÁTE, CO JSTE CHTĚLI! 
VOLBY BYLY REVOLUCE

Nové zastupitelstvo radnice 
Prahy 1 si dne 19. 11. zvolilo na 
Žofíně své vedení, vzešlé z voleb. 
Starostou se stal podle očekávání 
Pavel Čižinský (Praha 1 sobě), 
štika voleb. Koalice s My, co tady
žijeme, Piráty a Zelenými má 
pohodlnou většinu. 
Bývalý starosta Oldřich Lo-
mecký se přesunul na post řa-
dového opozičního zastupitele. 
Hned po složení zastupitelského 
slibu ze Žofína zhrzeně odešel, 
tak se o složení vedení radnice 
hlasovalo bez něj. Mnohé též 
zarazilo, že na ustavující schůzi 
přišel v džínách a nepopřál no-
vému vedení hodně úspěchů. 

Později vyšlo najevo, že jeho 
přítelkyně Veronika Blažková, 
bývalá tisková mluvčí radnice, 
smazala profil Prahy 1 na face-
booku. Z  řad opozice, která si 
byla jista svým volebním vítěz-
stvím, je cítit velké zklamání. 
Někteří dokonce nevyklidili včas 
kanceláře na radnici.
Noví zastupitelé (Praha 1 sobě, 
Piráti) se museli před hlasová-
ním o vedením radnice sezná-
mit s hlasovacím zařízením. 
Jediný, komu se zadrhlo, byl bu-
doucí starosta Pavel Čižinský. 
Dojem však záhy napravil, když 
novinářům postávajícím pod 
okny sálu sehnal prázdné židle.

Pavel Čižinský nakonec získal 
starostenský post zcela hladce: 
22 hlasy z 23 přítomných. Plný 
počet, tedy 23 z 23 hlasů získali 
jen radní za hnutí My, co tady 
žijeme - 1. místostarosta Petr 
Hejma a radní pro spolky a kul-
turu Petr Burgr.
Starostu přišel podpořit jeho 
mladší bratr Jan Čižinský, 
ač zjevně neví, kam dřív skočit 
a funkcí má jak slepic v kurníku -
- je starostou Prahy 7, poslan-
cem, vedoucím hnutí, a ještě 
zastupitelem na magistrátu za 
Praha sobě. Oba bratři slíbili 
pro Prahu 1 změny. 

Víte, že...
Praha 1 je nejbohatší 

městskou částí, rozpočet 
má kolem miliardy ročně.

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

NEJMLADŠÍ redaktorka Anič-
ka oslavila ještě jednou v listo-
padu (pro jistotu) své srpnové 
9. narozeniny s kamarádkou Pe-
pinou. Gratulujeme!

NEJMLADŠÍ 
REDAKTORKA SLAVÍ 

POZDNÍ NAROZENINY
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MICHAL 
LUKEŠ
(Ředitel 

Národního 
muzea)

Národní mu-
zeum znovu 

otevřelo po velké 
opravě.

TOBY SUN
(zakladatel fi rmy 
Lime na elektric-

ké koloběžky)
Nad elektrickými 

koloběžkami 
se v Praze 

stahují temná 
mračna.

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

32letá Moravačka s dvěma 
kočkami, co si chce splnit 
dětský sen, hledá na Malé 
Straně 2+kk či 2+1 (příp. větší
1+1) za přijatelnou cenu. 

Hledám byt 
na Malé Straně

Volejte: 605 362 544 či pište: 
veronica.p@centrum.cz. 

Za nabídky předem děkuji.

Pronajmu parkovací stání 
ve dvoře na Malé Straně.

Na Újezdě, Praha 1, 
vjezd ul. Vítězná. 

Dlouhodobě. 
Celkem 10 stání!

Parkování

Tel.: 777 175 590
E-mail: bluefi reservice@email.cz

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.

●Pronajmu parkovací 
stání ve dvoře na Malé 
Straně. Na Újezdě, Praha 
1, vjezd ul. Vítězná. Dlou-
hodobě. Celkem 10 stání! 
Tel.: 777 17 55 90.
●Hledám byt na Malé 
Straně. 32letá Moravačka 
s dvěma kočkami hledá 
2+kk či 2+1 (příp. větší 
1+1) za přijatelnou cenu. 
Tel.: 605 362 544. Díky. 
●Žena hledá jen pro 
sebe zařízený byt, či pokoj 
u MHD v Praze do 7700 
Kč. Tel.: 728 269 337 sms.
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Malostranské Vánoce
Stručný průvodce malostranskými vánočními radostmi

ADVENT A VÁNOCE
NA MALÉ STRANĚ 
(a STARÉM MĚSTĚ)
● Neděle 2. 12., 16 h 
VÁNOČNÍ STROM spolku 
KampaNula na Betlém-
ském náměstí. Sbírka pro 
Dětský domov.
● Středa 5. 12., 16 h 
Mikulášská nadílka v KC 
Kampa (v 18 h Vánoční 
strom v Salle - Domečku)
17 h VÁNOČNÍ STROM 
NA KAMPĚ + MIKULÁŠ-
SKÁ NADÍLKA (SOPM-
SH) s muzikou.
● Středa 5. 12., 19 h
Koncert Pepy Kocůrka 
a přátel v kostele Sv. Jana 
Křtitele Na prádle v Říční 
ulici.
● Čtvrtek 6. 12., 17 h
Strom spolku KampaNula 
na Betlémském náměstí. 
Vystoupení sborů staro-
městských škol.
● Pondělí 10. 12., 18 h 
Výstava „Malostranské 

dialogy“ v Hradčanské 
galerii na Hradčanském 
náměstí + koncert: Laco 
Deczi a Zd. Fišer (vstupen-
ky v galerii po vernisáži).
● Neděle 23. 12., 14 h
Kampa náměstí: Pražské 
sbory s orchestrem a di-
rigentem: Rybova Česká 
mše vánoční.
● Pondělí 24. 12., 14.30 h
ZPÍVÁNÍ KOLED S HAF-
studiem pod Karlovým 
mostem na Kampě u bis-
tra Bruncvík.
● Pondělí 24. 12., 15 h
SVAŘÁK KAMPANULY 
NA KAMPĚ U SOCHY 
BRUNCVÍKA. Nalévá 
zdarma a rád Petr 
Hejma. Muzikanti 
z Kampy.
● Středa 26. 12., 
14 h. Svatoště-
pánská koleda. 
Spolek Ledňák 
a muzikanti Slo-
váckého krúžku.

Mikuláš a rozsvěcení 
stromu na Kampě 
5. 12. od 17 h

BRUNCVÍKA. Nalévá 
zdarma a rád Petr 
Hejma. Muzikanti 

Středa 26. 12., 
 Svatoště-

pánská koleda. 
Spolek Ledňák 
a muzikanti Slo-
váckého krúžku.

Svařák na náplace, 
24. 12. od 15 do 16 h
Nalévá zdarma a rád 
Petr Hejma

Velké zprávy 
z Malé Strany

Malá Strana - Na velké 
části jabloní v Seminář-
ské zahradě se letos na 
jaře objevila černá rako-
vina houbového původu 
(Nectria galligena) do-
provázená sekundárním 
napadením kůrovcovitý-
mi drtníky. „Velká úroda 
jablek a nízký úhrn srá-
žek stromy dále oslabil, 
místy již opadává kůra,“ 
řekl MN Jindřich Pavliš 
z fi rmy Vojanovy sady. 
Situace je řešena za spo-
lupráce odborníků z ma-
gistrátu a fi rmy Vojanovy 
sady. Probíhá postupná 
náhrada třešní odrůd 
Rychlice, Kaštánka, Gra-
nát, Doupovská černá aj.

Válka 
s houbou

Napadený 
strom

Nádhera! KAREL GOTT v kavárně 
ČAS kávu si osladil o trochu víc

Kavárna ČAS je místem 
vyhledávaným muzikan-
ty všech možných žánrů 
a zná ji dobře i Karel 
Gott. Čas není na jed-
nom z našich nejoblíbe-
nějších zpěváků vlastně 
ani moc znát. Svůj boj
s časem zvládá s noblesou 
a elegancí sobě vlastní. 
Možná proto i pozvání do 
kavárny ČAS v srdci praž-
ské metropole na Malé 
Straně přijímá rád.
Listopad je v našich my-
slích měsícem, přináše-
jícím neradostné mlhavé 
období,  ale pro fanouš-
ky Karla Gotta to letos 
určitě neplatí. Čtvrtek 
8. 11. 2018 si předsedky-
ně fanklubu Alena Háj-
ková může zapsat do 
kroniky jako vydařenou 
akci. Příznivci zpěváka 

se pravidelně setkávají 
v malostranské kavárně 
ČAS a tentokrát se čekání 
opravdu vyplatilo. 
Nedočkavé fanynky při-
šly zaujmout svá místa už 
v deset hodin dopoledne. 
Čekání v ČASe si krátily 
kávou, čajem a drobným 
občerstvením, které útul-
ná kavárna nabízí, ale 
také přípravou dárků pro 
svého oblíbence. Karel 
Gott má rád sladké, a tak 
nemohlo  ve výčtu dárků 
chybět perníkové srdce 
ani dort s postavou zpě-
váka.
Odpoledne se Mistr obje-
vil  i se svou ženou Ivan-
kou. Toto setkání s fa-
noušky natočila režisérka 
Olga Špátová a objeví se 
v chystaném dokumentu.  

Jitka Štichauerová

Členky fanklubu na Mistra čekaly od desíti dopoledne... A dočkaly se!

„Váš Karel Gott, váš 
věčný kronikář,“ napsal 

Mistr do kroniky.
Karel Gott se Stáňou Špačkovou 
a majitelkou kavárny ČAS Renatou Maděrovou.

Mistr & Ivanka
Fan Club před kavárnou ČAS. 
Mistr je uprostřed.

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Malostranské Vánoce
Stručný průvodce malostranskými vánočními radostmi

Mistr je uprostřed.Mistr je uprostřed.
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PREZIDENTSKÝ 
FOTBÁLEK 50 PLUS

To je výzva!

Hráčům by mělo být přes 
50 let, nebo by měli mít as-
poň velké břicho. Malý fot-
bálek se hraje každý čtvrtek 
od 18 h na hřišti Sokola Malá 
Strana u lanovky. Chodili 
sem cvičit prezidenti Masaryk 
a Gottwald. Hraje se pět na 
pět, venku, sprchy tam sice 
jsou, ale nikdo je nevyužívá. 
Většinou se jde rychle na 
jedno a pak se sprchuje kaž-
dý doma. Pro více informa-
cí volejte René Pavlů, tel.: 
603 230 510.

JERONÝM 
PRAŽSKÝ
JERONÝM JERONÝM 

             dyby  Jan z Husi a Jeroným Pražský 
uslyšeli v kostnickém žaláři něco 
o sociální síti, asi by jim vystanul na 
mysli nějaký druh rybářské sítě, či něco 

jako to biblické: „Učiním z vás rybáře lidí.“
Od hořících kostnických hranic se za staletí doba 
posunula až neuvěřitelně. Sociální síť je dnes ve-
skrze komunikační pojem. Nelze se tedy divit, že 
nové vedení radnice, které je nové i ve vnímání 
důležitosti prezentace Prahy 1, je tak citlivé na sku-
tečnost, že bývalá zaměstnankyně úřadu znemož-
nila svým bývalým kolegům i nástupcům přístup 
na facebook, tedy na zásadní sociální síť dneš-
ka. Myslím, že u našich kostnických mučedníků by 
takový postup vyvolal schovívavý úsměv. Není jen 
umění zvítězit, ono je také umění prohrát. 
Dle sdělení Lidovky.cz:  Bývalá tisková mluvčí, pa-
trně smazala Facebook Prahy 1. Nechtěla to pře-
dat těm, kteří reprezentiují vítěze voleb.

UMĚNÍ ZVÍTĚZIT 
A UMĚNÍ PROHRÁT 

K
Už desátý ročník Malo-
stranského candrbálu se 
letos konal ve zvláštním 
mezičase. Minulých devět 
ročníků candrbál vždy za-
hajoval starosta Prahy 1, 
nutno podoktnout, že na-
prosto oprávněně. Radni-
ce se na této společenské 
akci významně podílela. 
Jenže v říjnu se starostov-

ské křeslo tak zakymácelo, 
že došlo ke změně jeho 
uživatele, a tím se stalo, že 
původní starosta nepřišel 
a nový ještě nebyl. I když 
tehdy už horký favorit do 
Malostranské besedy jaksi 
inkognito dorazil.
Letošní téma Kašpaři 
a šašci umožňilo bezbře-
hé množství způsobů, jak 
to pojmout. Muzika se 

také povedla a tombola 
byla zorganizována výbor-
ně. Tradiční modní pře-
hlídka sester  Michálko-
vých je radost sama a ne-
smíme zapomenout na 
originální připomenutí 
100. výročí pádu Tunguz-
ského meteoritu, čehož vy-
užil hlavní organizátor 
candrbálu SOPMSH ke 
svému představení.

MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL: ŠAŠCI A KLAUNI

Řezníci z Masného krámu, kteří 
darovali šunku do tomboly

od 18 h na hřišti Sokola Malá 
Strana u lanovky. Chodili 
sem cvičit prezidenti Masaryk 
a Gottwald. Hraje se pět na 
pět, venku, sprchy tam sice 
jsou, ale nikdo je nevyužívá. 

Masaryk

Gottwald

Vyhrála šunku
Šunku, kterou věnovalo do tom-
boly řeznictví MASNÝ KRÁM 
(Tržiště 6), vyhrála slečna, jejíž 
identitu známe, ale uchováme ji 
v tajnosti, aby se nemusela dě-
lit. Dobrou chuť.

Akce byla tradičně 
v Malostranské besedě

Candrbál 
pořádalo 
SOPMSH

PETR BURGR

Váš Jeroným Pražský

Restaurace & Steak
KAMPÁRIUM
Prožijte vánoční svátky 
a Silvestr u nás v Kampáriu!

KAMPÁRIUM
Prožijte vánoční svátky Prožijte vánoční svátky 
a Silvestr u nás v Kampáriu!a Silvestr u nás v Kampáriu!

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

Těšíme se na Vás!
Adresa: Říční 540/9, Praha 1

a Silvestr u nás v Kampáriu!a Silvestr u nás v Kampáriu!a Silvestr u nás v Kampáriu!

Těšíme se na Vás!Těšíme se na Vás!

• Máme otevřeno každý den i po celé svátky. 
• Živá hudba vždy druhé pondělí v měsíci,          

v prosinci 10. od 19 hodin. 
• Oslavte Štědrý večer v naší rodinné restauraci. 
• Připravíme pro Vás štědrovečerní večeři.
• Ochutnejte NAŠE PIVO Kampárium Beer       

a vína nejen ročník 2017.

Kolena, která vás 
dostanou do kolen…

Ochutnejte naše lahodné, 
křupavé vepřové koleno 
a jiné vepřové pochoutky, 
které můžete zapít skvělou 
tankovou plzní.
Najdete nás nedaleko
Karlova mostu 
v Mostecké ulici č. 16 
v nově otevřené 
restauraci Pork’s!

Otevřeno 
po - ne 12 - 23.30 h
Tel.: 725 181 828

Restaurace Pork’s
Mostecká 16
Praha 1 - Malá Strana

Najdete nás na facebooku.
www.porks.cz
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Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)V sezoně volebních kortešů (1/2)

„A teď mi dáte oba hlasy, nebo to udám!“ „Hlas, nebo život!“ „Tady vidíte ten šlendrián dosavadní obecní 
správy. Neváhejte a dejte hlasy straně naší!“  

Pokračování příště

MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL: ŠAŠCI A KLAUNI

Úžasná módní přehlídka 
Pavly & Olgy Michálkových

Originální kolekci vytvořil Ateliér Pavla 
& Olga (Tržiště 3, Malá Strana). Modní 
přehlídka patří tradičně mezi vrcholy Ma-
lostranského candrbálu.

Širší výkvět redakce 
Malostranských novin

Radost 
z tance

Jindřich Pavliš (Vojano-
vy sady) a astroložka 
Markéta Vostrá

Akci uváděl 
nový radní 
Petr Burgr

Vedení Malostranské 
besedy: David Hanzlík 
a David Dvořák

Někteří klauni 
nosí kovbojské 
klobouky

Kalendárium 
Malé Strany

Bohuslav 
Balbín

KNĚZ

Zdena 
Fibichová
SOCHAŘKA

PROSINEC

● Zdena Fibichová 
*9. 12. 1933 Praha 
†17. 6. 1991 Praha
Sochařka, keramička 
a malířka. Vystavovala 
v Museu Kampa.

● Josef Svátek 
*24. 2. 1835 Praha 
†9. 12. 1897 Praha 
Kulturní historik. Žil 
a zemřel na Malé Straně.

● Bohuslav Balbín 
*3. 12. 1621 Hradec Králové 
†28. 11. 1688 Praha
Historik, kněz, osobnost 
českého baroka.

● Rudolf Friml 
*7. 12. 1879 Praha 
†12. 11. 1972 Los Angeles
Skladatel a klavírista. 
Bydlel na Novém Světě 
na Hradčanech.

● Zikmund Reach 
*19. 3. 1859 Praha 
†1. 12. 1935 Praha
Jeho fotografi e Hradčan, 
Malé Strany a staré 
Prahy vůbec patří 
k historickým klenotům.

Rudolf 
Friml

KLAVÍRISTA

Josef 
Svátek
HISTORIK Fo
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Posílejte nám 
svá výročí! 

redakce@malostranskenoviny.eu
svá výročí! 

Olga Pavla

Modelka Hana Marvanová 
a David Bodeček

Starosta Čižinský 
s manželkou

Jana Dobruská 
rozdávala tombolu
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KampaNula
8

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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Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

ptactvo Petřína, Kampy, 
Vojanových sadů 
a břehů Vltavy.

DOPORUČUJE
● Středa 5. 12., 17 h
VÁNOČNÍ STROM NA 
KAMPĚ + MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA (SOPMSH).
● Středa 5. 12., 19 h
Koncert Pepy Kocůrka 
a přátel v kostele sv. Jana 
Křtitele Na prádle v Říční 
ulici.
● Neděle. 23. 12., 14 h
Kampa náměstí: Pražské 
sbory s orchestrem a di-
rigentem: Rybova Česká 
mše vánoční.
● Pondělí 24. 12., 14.30 h
ZPÍVÁNÍ KOLED S HAF-
studiem pod Karlovým 
mostem na Kampě u bis-
tra Bruncvík.
● Středa 26. 12., 14 h. 
Svatoštěpánská koleda. 
Účinkují: spolek Ledňák 
a muzikanti Slováckého 
krúžku.

POŘÁDÁ 
A SPOLUPOŘÁDÁ
● Neděle 2. 12., 16 h 
VÁNOČNÍ STROM spol-
ku KampaNula na Bet-
lémském náměstí. Zpěv 
koled. Sbírka pro Dětský 
domov.
● Čtvrtek 6. 12., 17 h
Strom spolku KampaNula 
na Betlémském náměstí. 
Vystoupení sborů staro-
městských škol.
● Pondělí 10. 12., 18 h 
Výstava „Malostranské 
dialogy“ v Hradčanské 
galerii na Hradčanském 
náměstí + koncert: Laco 
Deczi a Zdeněk Fišer 
(vstupenky v galerii po 
vernisáži).
● Pondělí 24. 12., 15 h
SVAŘÁK KAMPANULY 
NA KAMPĚ U SOCHY 
BRUNCVÍKA. Nalévá 
zdarma a rád Petr Hejma. 
Muzikanti z Kampy.
● V zimě
TOULKY PRAŽSKOU 
PŘÍRODOU: Rozličné 

KampaNula pořádala ve 
středu 14. 11. od 15.15 h 
Učenou toulku 3x ZLA-
TOU: ŠATLAVY Hradu 
a Menšího Města. 
Sraz s pplk. Liborem 
Musilem z Pražského 
hradu, renomovaným his-
torikem a našim průvod-
cem, byl u Zlaté uličky 
před Daliborkou. Vý-
klad o vězních věže. Pak 
prohlídka šatlavy s hlado-
mornou, názorný popis 
fortifi kace Hradu a rychlý 
sestup Zámeckými scho-
dy do Tomášské ulice, 
kde další sraz od 16.16 h 
v hospodě U tří zlatých 
trojek (3+3+3). Pár zá-
jemců se připojilo k pů-

vodním devíti a proběhla 
teoretická příprava Dr. 
Kučerou, byla rozdány 
tisky nutné k toulání. Ná-
sledovala návštěva pod-
zemí na dvou místech, 
a to vedle v ulici.  Správné 
klíče byly předem zapůj-
čeny laskavostí p. Hrušky 
z OU. Děkujeme.
V 17.17 h pokračováno 
směr jih kol dvou radnic 
se šatlavami. V Malo-
stranské besedě se ty-
to najít nedařilo, avšak 
v místě radnice na Ma-
lostranském náměstí 2, 
z roku 1436 nalezeny šat-
lavy dvě + sklepy s obrazy 
a sochami nejen Reono-
vými. Pomohli i ochotní 

lidé z dávno námi oblí-
bené lokality, zvané Ma-
karská. Prošlo se ranně 
středověkou hradbou s vý-
hledy do dvora U Glau-
biců. Od hledání dalších 
Šatlav směr východ a Zla-
topražského zakončení 
v 18.18 h pro nemoc klíč-
níka upuštěno. 
Zato však odměnou byly 
zbylé dámy po přípitku 
pivem Guinessovy knihy 
rekordů potěšeny návště-
vou Ateliéru Pavla & Olga 
hned vedle. Tajné prosto-
ry a další za nimi skryté 
si ovšem zaslouží by byly 
objeveny znovu. Toulka 
tedy tudy bude...  

HOJ ZAS! -Kuč-

UČENÁ TOULKA: Šatlavy Hradu a Menšího 
Města s pplk. Musilem. Vězni věže.

Romantické zákoutí 
s pohnutou minulostí

Účastníci Toulky Pplk. Musil

Zlatá ulička

Pod pivem 
rekordů 
na Tržišti
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Zámecké schody: Pozor na kotník!

Při poslechu Hašlero-
vých „Po starých zá-
meckých schodech“ 
jsem si myslel, že 
pražský písničkář zvo-
lil schody vedoucí na 
Pražský hrad od Klá-
rova proto, že je to tam 
tudy blíž do Zlaté uličky, 
kde tam v domku malo-
vaném, blátem hlínou sle-
povaném dával jí hubič-
ky. Myslí se tím pan Alois, 
tak se totiž v písni pana 

Hašlera jmenoval pannu 
doprovázející hoch. 
Nutno ovšem připome-
nout, že jméno panenky, 
co má srdce zmámené 
láskou, je nám už na věky 
diskrétně utajeno. 
Přitom Karel Hašler měl 
možnost poslat zamilova-
ný pár do útulné hradčan-
ské komůrky i po Nových 
zámeckých schodech, a to 
od Thunovské ulice. 
Pravda, do Zlaté uličky by 
to bylo oklikou, ale s tím 
by si náš písničkář určitě 
poradil. Navíc by do textu 
mohl nějak zakompono-
vat katedrálu, jenže při 

Petr Burgr, 
glosa dne

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

ohledání úpatí Nových 
zámeckých schodů je 
zřejmé, že důvod volby 
schodů je mnohem pro-
zajičtější. On by se  dnes 
roztoužený pan Alois po 
Nových zámeckých scho-
dech daleko nedostal. 
Dostaveníčko by tak záhy 
skončilo přinejmenším vy-
vrknutým kotníkem, a to 
nemluvím o technickém 
stavu celé opěrné zdi, co 
má Nové zámecké scho-
dy držet. V posledních 
letech opěrná zeď při-
jala další úlohu. Dělá 
nám všem pěknou 
ostudu.
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MN číslo 11, 
listopad 2018

Vážená redakce,
chtěla bych vám podě-
kovat za pěkné noviny. 
Jsem velmi ráda, že jsem 
se díky vám dozvěděla 
o koncertu Nejkrásněj-

ší neapolské písně 
a melodie ve Dvořákově 
síni Rudolfi na dne 18. 11.
Velice mě také potěšilo, 
že my, senioři z Prahy 1, 
jsme měli na koncert 
vstup zdarma. 
A teď k samotnému kon-
certu, který jsem měla 

to štěstí vidět. Zanechal 
na mě hezký a pozitivní 
dojem. Atmosféra byla 
uvolněná a výkony vy-
stupujících umělců mě 
nadchly, byly naprosto 
profesionální. Bravo!
Děkuji skvělé pěvkyni 
Barbaře Slezákové, 

všem jejím kolegům 
a samozřejmě i organizá-
torům za opravdu nád-
herný zážitek. Kéž by ta-
kových povedených akcí 
bylo na Praze 1 mnohem 
víc. Díky! 

S úctou vaše čtenářka 
Jitka Entlicherová

Děkuji Báře Slezákové za skvělý koncert

Cestou 
necestou

STARÁ RADA RYCHLE HRABE 

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Radnice

Po prohraných volbách 
prohlásil starosta Lo-
mecký, že „výsledek při-
jímá, ale že z toho, co 
máme před sebou (ro-
zuměj nová politická re-
prezentace), jde trochu 
strach.” Strach ze změn 
měla asi celá končící rada, 
jak jinak si vysvětlit jejich 
horečnatou činnost před 
volbami a hlavně po nich.
Nejvíce radní prodlužova-
li, patrně v zájmu občanů, 
dobu nájmu lukrativních 
nebytových prostor. 
Oblíbeným datem se stal 
rok 2023, 2025, případně 
2027, pochopitelně plus 
pětiletá opce. Většinou tu 
je navíc nájemné za hubič-
ku. Rada takto prodloužila 
nájem např. jugoslávským 
podnikatelům se suvený-
ry v Celetné, bývalému 
místostarostovi Valento-
vi (ODS), který podniká 
nejen v zelenině ale i ve 
sportu (jde to fajn, když za 

více než 300 m2 platíte 15 
tisíc Kč měsíčně), zkrátka 
nepřišel ani exstarosta 
Dvořák (ODS) s kancelá-
řemi pro Hospodářskou 
komoru Prahy 1 u Lucerny 
(180 m2 za 12 tisíc měsíč-
ně) či galerie jeho exženy 
v Dlouhé. 
Pro velký úspěch jsou ne-
vypověditelné „farmář-
ské” trhy na Uhelňáku 
a změn po volbách se ne-
musí obávat ani současný 
nájemce restaurace Pet-
řínské terasy. Další obrov-
ské prostory restaurace 
a hudebního klubu zvící 
660 m2 v Haštalské bývalá 
rada přiklepla za výhodný 

nájem 170 tisíc Kč mě-
síčně, ale asi to nestačilo, 
a tak nájemce zřejmě ne-
bude platit vůbec nic celé 
dva roky.
A jelikož nejen samými 
pronájmy nebytových pro-
stor živ je politik, bývalí 
pro jistotu odmávali i pár
zakázek. Na jejich obhajo-
bu podlimitních, milionek 
sem, milionek tam, sem 
tam nějaká vícepráce, to 
se v rozpočtu „vsákne”. Že 
se rozhodli schválit i za-
kázku na projektové prá-
ce na stavbu podzemních 
garáží pod Dvořákovým 
nábřežím za deset milionů 
korun? Proč by měla být 
radnice investorem gará-
ží za více než půl miliardy 
z obecních peněz, mi ni-
kdo nikdy nevysvětlil. 
Patrně je jméno Dvořák 
nějaké začarované... 
Napraví nové vedení, co 
to staré na poslední chvíli 
spískalo? Tipnete si?

Dopisy

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

PIVEČKO: 
Kozel za 33 Kč
a Prazdroj za 44 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!

Přijďte se zahřát!

Tým Restaurantu pod Petřínem 
přeje všem věrným zákazníkům 

pěkné Vánoce! 
A samozřejmě máme pro vás 

během vánočních svátků 
otevřeno každý den. 

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

A samozřejmě máme pro vás 

přeje všem věrným zákazníkům 
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Koncert - 4. 12. v 19 h, 7., 9., 16. 12. 
v 15 h a 18., 20., 21. 12 v 19 h - ROMAN-
TICKÉ VÁNOCE A ČESKÉ KOLE-
DY - Klementinum, Zrcadlová kaple - 
Krásný koncert. Více na www.sinton.cz

Divadlo - St 12. 12. 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 - 12. a 13. 12. v 20 h - CAN-
TERBURSKÉ POVÍDKY - U Mecená-
še, Malostr. n. 10 - Chaucerovy Canterbur-
ské povídky v podání anglického divadla 
v autentickém hospodském prostředí. 

Divadlo - 13. 12. v 19. 30 h - VLNY 
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Mo-
nodrama herečky Nataši Burger nejen 
o mnoha polohách ženy a vztazích k sobě 
i mužům. www.divadlokampa.cz

Dětem - So 23. 12. v 10 h - Divadlo Sema-
for - DIVADÉLKO ROMANETO: JAK 
PAN MYSLIVEČEK ELEKTRICKOU 
KYTARU POD STROMEČKEM NA-
ŠEL - www.divadelkoromaneto.cz

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

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

Náš TIP

U
ž víte, že neděle od 
15 h patří v Bese-
dě pohádkám pro 

děti! Kočovné divadlo 
Rózy Blechové uvede 
9. 12. pohádku o tom, co 
všechno může Kašpárka 
a jeho kamarády potkat 
na cestě do Betléma. Čert, 
čarodějnice i Herodeso-
vo vojsko, legrace i dob-
rodružství… A koledy si 

zazpíváme všichni! Ma-
rinetové představení pro 
celou rodinu podle his-
torických loutkářských 
her. Délka představení 
40 minut. Těšte se také 
na další pohádky, např. 
2. 12. Divadlo Ka2 za-
hraje Betlém a 16. 12. 
divadlo Koník potěší 
pohádkou Na Vánoce 
dlouhý noce.

PROSINEC
Program (výběr)

3. 12., 20.30 h
Jiří Schmitzer
4. 12., 20.30 h
Vánoční koncert skupiny 
Olympic
7. 12., 20.30 h
Los Culos + Špuntkvaně 
12. 12., 20 h
Kateřina Steinerová & 
Her Swing Boys
20. 12., 20.30 h
Mário Bihári & Bachtale 
Apsa 
25. 12., 20.30 h
Devils Autumn
26. 12., 20.30 h
Vánoční Ester Kočičko-
vá & Luboš Nohavica
28. 12., 20.30 h
Pražský Ukulele band
31. 12., 20.30 h
Silvestr 2018: Olin Ne-
jezchleba & KyBaBu

Těšte se v roce 2019 na 
novou interaktivní vý-
stavu nejen pro děti.

Kašpárek jde do Betléma
9. 12., 15 h

GALERIE

Pohádka Kašpárek jde 
do Betléma potěší děti 
i jejich rodiče

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 
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
Do 20. 1. 2019 
Tvorbu přední české so-
chařky Vlasty Prachatic-

ké, členky skupiny UB 12, 
která se věnovala výhrad-
ně sochařskému portrétu 
a v tomto oboru se stala 
jednou z nejrespektova-
nějších osobností čes-
kého výtvarného umění. 
S manželem Stanislavem 
Kolíbalem a dalšími byla 
členkou skupiny UB 12.

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

PRAGUE 
YOUTH 

THEATRE
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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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Koutek pro chytré hlavy

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

lé a bledé, tak bledé, že 
dlouhý nos se proto červe-
nal až do karmínu. Z tétéž 
příčiny as bývala na jeho 
konci kapka, slza, vyřinulá 
mu ze samého vnitra. 
Co svědomitý biograf mu-
sím podotknout, že pan 
Ryšánek hleděl tu slzu se-
třít někdy pozdě, když už 
byla skanula do soucitné-
ho klína. Pan Schlegl byl 
zavalitý, myslím...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Hádanka: Víte, v jaké ulici na 
Malé Straně stojí tento dům?
Nápověda: Hledejte u paty 
Petřína v ulici, kde je zde kratší, 
než o kus dál delší.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Minule: Pamětní deska domu, kde 
pracoval laureát Nobelovy cena Ja-
roslav Heyrovský je ve Vlašské 9.
Správně: Alena Kučerovská

Vyřinutá slza

Pokračování příště

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

inzerce

Slavné místní ženy
Radikální pacifi stka

Bertha von Suttner  

Baronka Bertha von Sut- 
tner (1843 - 1914) byla 
česko - rakouská radikální 
pacifi stka a spisovatelka. 
V roce 1905 se stala první 
ženou, které byla uděle-
na Nobelova cena za mír. 
V dětství žila na Staro-

městském náměstí v palá-
ci Kinských, často chodila 
s matkou na Petřín. Nejví-
ce se proslavila románem 
Die Waff en nieder! (Od-
zbrojte!). Román vyvolal 
velký rozruch mezi paci-
fi sty po celém světě.  

Jaroslav 
Vrchlický, 
kamarád

Alfred 
Nobel, 
chemik

Za mír by se 
i poprala...

František
J. Kinský

otec, hrabě

Šedivé oči užívaly skel, 
zabraných do černé 
kosti. Hlavu pokrývala 
světlá vlásenka a podle 
nezcela zešedlého obrví 
bylo možno soudit, že 
pan Ryšánek býval blon-
dýnem. Tváře byly vpad-




