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inzerce

Malostranští 
výčepní

PŘESNÝ MARTIN 
z restaurace U Glaubiců 
(Malostranské nám. 5) 
natočil lahodnou Plzeň 

za neuvěřitelných 36 Kč. 

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

®

Cˇ ís. 3/ roč. X 
březen 2018
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Podrobnosti na str. 8 a 9

KAMPA
MALÁ STRANA 

PRAHA 1

STŘED SVĚTA 

MASOPUST 
POHLEDEM 
Z VOZU

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

PETR BURGR 
tradičně jako průvodce 
největším malostran-
ským svátkem

Rej masek 
na Kampě Celý příběh na stranách 6 - 7

EXKLUZIVNĚ

X. KONFERENCE 
& HAPPENING

TRADIČNĚ VYMAZLENÝ MALOSTRANSKÝ

15
VÝROČÍ

LET



Malá Strana - V před-
večer komunistického 
puče (25. února 1948) se 
na Újezdě  uskutečnilo 
již 16. setkání „Nezapo-
meňme na oběti komu-
nismu“. 
Desítky příchozích u pom-
níku obětem komuni-
smu uctily položením 
kytice a zapálením svíč-
ky památku tisíců lidí, 

kteří za komunistické 
diktatury přišli o život 
nebo byli jinak postiže-
ni. Za totality bylo 248 
popravených, více než 
200 tisíc postižených 
přímo a milióny mravně 
poškozených lidí. 
„Je třeba si to připomí-
nat nejen když je výro-
čí,“ řekl MN radní ma-
gistrátu Jan Wolf.

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

Anketa Malostranských novin

Velké zprávy z Malé Strany
JUDITINA VĚŽ: „CHTĚJÍ NÁS VYHNAT, 
JAKO BYCHOM  BYLI ŠKODNÁ!“

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Restaurace 
Pod Petřínem, 
Hellichova 5

Rozlítané 
vepřové koleno 
na černém pivě

Oběd 
pod 100 Kč

99 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 

„Zubaté slu-
níčko víc táhne 

lidi i psy ven 
a všechno je 
barevnější.“

Světlana 
Kalousková
Hradčanská ga-
lerie J. Kalouska 
„Na střeše kou-

ká kos na Petřín, 
ze kterého je 

cítit vůně 
sněženek.“

„Že přestane 
mrznout!“

„Zavoní 
vzduch, 

rozkvete Petřín 
a naplní se 

dětská hřiště…“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Podle toho, 
že rozkvete 

Petřín!“

Jak se pozná, že na 
Malou Stranu přišlo jaro?

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„V Seminářské 
zahradě 

nakvétají 
půvabné květy 

mandloní.“

Malá Strana - „Radnice 
Prahy 1 nás chce odsud 
vyhnat jako bychom byli 
nějaká škodná, kterou je 
třeba se zbavit chemic-
kým postřikem,“ řekla 
Malostranským novinám 
PhDr. Kateřina Bečková, 
předsedkyně Klubu Za 
starou Prahu, který sídlí 
v Juditině věži od svého 
vzniku roku 1900.
Vedení radnice Prahy 1 
chce nechat věž razantně 
a nákladně opravit.
„Věž je v havarijním sta-
vu, co kdyby byl při jejím 
pádu někdo zraněn?“ říká 
starosta Oldřich Lomecký.
S termínem „havarijní 
stav“ se však neztotožňuje 
ani nově vydané stanovis-
ko expertů z Národního 

památkového ústavu. Prá-
vě díky nim je razantní zá-
měr Prahy 1 pozdržen.
Při přemrštěných opra-
vách hrozí poškození pa-
mátek, například vzácných
rytin, nebo úžasného re-
liéfu z 12. století, jehož 
cena je nedozírná.
„Radnice nás chce vystě-
hovat, ale žádné dočasné 
místo nám nenabídla. Vů-
bec s námi nejedná,“ říká 
předsedkyně KZP Bečko-
vá. „Máme silné podezření, 
že by nás už nenechali se 
vrátit a udělají z věže turi-
stickou zónu.“
Radnice se podobně vypo-
řádala s topoly na Kampě, 
když je nechala vykácet. 
Dalším škodám zabránily 
občanské protesty.

Máte k tomu příběh? Pište na e-mail:
redakce@malostranskenoviny.eu
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Počasí 

4 °C

Věta, kterou jsem zaslechl:

BŘEZEN
Březnový mráz, 

rozmnoží se čápi

Nemusíš to 
říkat dvakrát, 
stačí třikrát!

„

Tryzna za oběti 
komunismu na 
Újezdě 24. 2.

PIETA NA ÚJEZDĚ 
ZA OBĚTI KOMUNISMU

Vstup do KZP

Pomník 
obětem

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

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout                   

Malé Strany
• Vaši nemovitost              

prodám do tří měsíců          
a poskytnu kompletní       

servis s převodem 
• Najdu solidní nájemce       

pro Váš byt
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Malý oznamovatel

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

INZERUJTE V TĚCHTO NOVINÁCH! 
TADY JE 3+1 DŮVOD PROČ:
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1918

Místní mistryně v panto-
mimickém ztvárnění labutě 

(ale i krůty) Jiřina Potěmkinová 
při své mistrovské produkci.

MISS DRŮBĚŽ

JUDITINA VĚŽ: „CHTĚJÍ NÁS VYHNAT, 
JAKO BYCHOM  BYLI ŠKODNÁ!“

inzerce

ŘÍKÁ KLUB ZA STAROU 
PRAHU NA ADRESU 
RADNICE PRAHY 1

Vstup do KZP
Předsedkyně KZP 
Kateřina Bečková Juditina věž

KLUB ZA STAROU 
PRAHU STRUČNĚ
Klub Za starou Prahu 
je jedním z nejstar-
ších spolků u nás. 
Vznikl v roce 1900 a vě-
nuje se ochraně pamá-
tek (jako je například 
Juditina věž, kde sídlí 
od svého vzniku). V jeho 
čele stojí Domácí rada, 
složená převážně z vá-
žených historiků umění, 
architektů a urbanistů.

BYLI ŠKODNÁ!“
KLUB ZA STAROU 
PRAHU STRUČNĚ
Klub Za starou Prahu 
je jedním z nejstar-

(kabáty, obleky, saka, tašky, 
boty, klobouky, rukavice, 
manžetové knofl íčky). 
Vše pouze v dobrém stavu.

Volejte: 602 972 838

Vykoupím zachovalé 
pánské oděvy a doplňky

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.

●Donáška čerstvě uva-
řeného domácího jídla, 
nebo uvařím u vás doma. 
Tel.: 603 497 413.
●Je v Praze prostor k pro-
najmutí, který není pro 
turisty a politiky? V jakém-
koli stavu, opravím a vyba-
vím. Tel.: 777 619 261.
●Zakázkové vybavení 
ordinací a zdravotnických 
zařízení. www.medicamo-
ebel.cz. Tel.: 774 222 112.
●Vykoupím zachovalé 
pánské oděvy a doplňky. 
Tel.: 602 972 838

Adresa: Nerudova 34, Praha 1
Tel.: 257 531 497

Malostranská hospůdka

• Tradiční české jídlo
• Točený Pilsner Urquell
• Vynikající vína z Moravy

Vychutnejte si atmosféru staročeské pivnice.
Přijeli jste do Prahy za památkami? 
Ubytujte se v jedné z nich.
Dům U Zlaté podkovy pod Pražským hradem. 
Privátní apartmány na Královské cestě.

www.uzlatepodkovy.cz

U Zlaté podkovy

inzerce

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Soukromá společnost v centru Prahy hledá recepční 
na plný úvazek. Prac. doba po - pá 8.30 - 17 h. 

Nástup možný ihned. Příjemný vzhled a profesionální 
vystupování, výborná znalost AJ a práce s PC. Životopisy 

s fotografií zasílejte na: bayerova@mjs.narodni.cz.
---

Nabídka práce

Přijmeme ostrahu domu na Praze 1 na cca 130 h měsíčně 
(služby každý celý druhý týden). Vhodné pro muže - důchodce, 

nástup možný ihned. Příjemné vystupování a manuální 
zručnost. Základní znalost AJ výhodou. Životopis zasílejte na 

e-mail: bayerova@mjs.narodni.cz,  
případně volejte: 222 075 101.

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 BŘEZNA

• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v březnu 12. od 19 hod. 
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.
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A zatím, na druhé straně řeky...

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Vlevo je zákoutí U Rybáře. Park a náměstí bylo dříve zastavěno malými domky.

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

Náměstí a park na Klárově (u metra)
Kde to je1900 Dnes
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NEMOCNICE NA FRANTIŠKU: 
POKROK DÍKY MAGISTRÁTU

X
&

JAN 
WOLF

(KDU/ČSL)
Úspěšné ře-

šení díky jeho 
diplomatickým 
schopnostem

VÍTĚZOVÉ    PORAŽENÍVÍTĚZOVÉ    PORAŽENÍ

ADRIANA 
KRNÁČOVÁ

(ANO)
Hlavní je kva-
litní a dostup-
ná péče pro 

občany

PETR 
HEJMA
(STAN)

Úspěch opozi-
ce na Praze 1. 

My, co tady 
žijeme

OLDŘICH 
LOMECKÝ
(TOP 09) 

Kontroverzní 
starosta Pra-
hy 1. Za vše 

odpovídá

DANIEL 
HODEK
(ČSSD)

Měl hlavní 
dohled nad 
Nemocnicí 

Na Františku

FILIP 
DVOŘÁK

(ODS)
Zákulisní 

hráč, který 
již odešel 
ze scény

XX

Nemocnice Na Františku šla 
pod správou radnice Prahy 1 
„zu grund“, když vykazovala 
roční ztrátu až 50 miliónů ko-
run. Magistrátu hlavního města 
Prahy došla trpělivost a chce se 
o nemocnici postarat sám. 
Nejen občané Prahy 1 (a 7) 
tak budou mít dál zdravot-
ní péči, jakou si zaslouží. 
Nemocnice se stala bitevním 
polem, když její vratké situace 
využili aktivisté s cílem vypsat 
referendum a na něm se vyvézt 
k blížícím se komunálním vol-
bám. Jejich role však byla pří-
nosem (Petr Kučera, Zelení), 
protože způsobili rozruch.
Sami tomu nevěříme, že by MČ 
Praha 1 dovedla Nemocnici 
Na Františku do obřích dluhů 
schválně. Proto, aby byl důvod 

nemocnici prodat soukromému 
investorovi? 
„Rychlá reakce Trojkoalice na 
půdě Magistrátu hl. m. Prahy 
zabránila nedůstojné privati-
zaci jedné z nejstarších nemoc-
nic v Praze i celé České repub-
lice připravované radou Měst-
ské části Prahy 1,“ uvedl pro MN 
Jan Wolf (Trojkoalice / KDU- 
- ČSL).
Nová cesta správy nemocnice 
je velkým úspěchem i místní 
opozice v čele s koalicí MY, CO 
TADY ŽIJEME (STAN, Li-
dovci, nezávislí). 
„Nedopustíme, aby nemocnice 
přestala sloužit občanům. Pro-
to jsme rádi, že je to na dobré 
cestě,“ uvedl lídr koalice My, 
co tady žijeme Petr Hejma 
(STAN). Tato koalice skončila 

v minulých volbách (2014) na 
2. místě a nyní má dobře na-
šlápnuto v blížících se  volbách 
(podzim) uspět ještě výrazněji.
MČ Praha 1 se pod vedením sta-
rosty Lomeckého (TOP 09) sna-
žila o snížení ztrát nemocnice 
od roku 2011, ale situace se spí-
še zhoršovala. Koalice TOP 09, 
ČSSD a ODS tak zaznamenala 
další velký neúspěch. 

&Vítěz Poražený

POŠTOVNÍ 
DORUČOVA-

TELKY
(ty odpovědné)

Padák
řediteli České 
pošty jim dává 

naději na důstoj-
ný plat.

MARŠÁL 
RADECKY

Návrat sousoší 
tohoto generála 
na Malostranské 

náměstí 
(strženo 1919) 
je stále v nedo-

hlednu.

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

REDAKČNÍ prababička Anna 
oslavila krásné 90. narozeniny 
v penzionu pro seniory v Letovi-
cích u Blanska. Sešla se celá ro-
dina, od nás dostala dort a píseň. 

PRABABIČKA 
OSLAVILA 

DEVADESÁTINY

Prababička 
Anna
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VAŽME SI PANÍ, KTERÉ ROZNÁŠEJÍ 
POŠTU, A ZDRAVME JE S POKLONOU
Zlatý padák pro ředitele ●Ony roznášejí za pár korun

 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.euZpr}avyZpr}avy
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Malá Strana - Ať je 
mráz hluboko pod nulou 
nebo praží slunce, vídá-
me v ulicích Malé Strany 
poštovní doručovatelky, 
jak se pachtí od domu 
k domu s vozíkem a taš-
kou s dopisy.
Odměnou za toto bohuli-
bé zaměstnání je jim plat 
pod 20 tisíc korun měsíč-
ně. Navíc mají přikázáno, 
aby nabízely adresátům 
různé výherní losy, což 
je ponižující a degraduje 
to jejich práci na úroveň 
pouličního prodejce.
Autor toho „nápadu“, ře-
ditel České pošty Martin 
Elkán byl před pár dny 
odvolán. Na cestu dostal 
„nemravných“ 8, 5 mili-
onu Kč, které vydělal ze 
své dobře zateplené kan-
celáře.  Jeho měsíční plat 

byl prý 300 tisíc Kč plus 
všelijaké odměny (byť 
se Česká pošta potácí na 
hranici zisku) také cca ve 
výši 300 tisíc Kč.
Poštovní doručovatelky 
(a doručovatelé) tak kvůli 
mizernému platu odchá-
zejí jinam. To má za ná-
sledek, že jejich práci dě-
lají brigádníci (145 Kč za 
hodinu), kterým je čas-
to v podstatě fuk, jestli  
se dopis dostane k adre-
sátovi, či nikoli.
Proto si važme „svých“ 
doručovatelek, které čas-
to drží u jejich práce jen 
láska k ní.

PANÍ POŠŤAČKA. 
Na Malé Straně je 

to ale potíž: 
Nahoru, dolů 

a ještě ta dlažba

PRÁVĚ VYCHÁZÍ 
NOVÁ KNIHA 
ONDŘEJE HÖPPNERA, 
VYDAVATELE TOHOTO LISTU
K MÁNÍ U DOBRÝCH 
KNIHKUPCŮ. 
Například:
● Knihy Dobrovský
(na Andělu 
u zastávky) 
● Academia,
Národní 7 a další

Objednejte též
na internetu 
www.daranus.cz

ONDŘEJE HÖPPNERA, 

NOVÁ, 
ŠOKUJÍCÍ 

FAKTA

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y●

Odvolaný ředitel 
České pošty Elkán

Víte, že...
Na Malé Straně fungovala 

v 18. století tzv „klapačková 
pošta“ (zvukové znamení).

Ondřej 
Höppner



6 telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu Tema Tema

Už 15 let řídí nejslavnější malostranskou akci Malo-
stranský masopust pan Petr Burgr. Většinou z vozu, 
v masce knížete a s megafonem. Malostranské noviny 
požádaly pana Burgra, aby vše shrnul vlastními slovy.

MALOSTRANSKÝ MASOPUST OČIMA 
 JEHO TRADIČNÍHO PRINCIPÁLA
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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

Tak už je po volbách a po 
olympijských hrách. A mně 
se chce říct: „Díky. Dík za 
volby - pro jejich těsnost, 
dík za olympijské hry 
v Jižní Korei, ta prokazo-
vala harmonii celého svě-
ta a jeho nové horizonty. 

Dík za volby.“ Už Tomáš 
G. Masaryk řekl: „Lidé za-
čínají myslet i jednat sa-
mostatně a na vlastní od-
povědnost. Mistr Jan Hus 
osvobodil svědomí.“ 
To se chce říct: Po 90 letech 
- to nám to trvalo a trvá 
dál, snad až po 100 letech. 
To už každému dojde. To, 
že je staromódní horizont? 
Spíš staro - nový horizont. 
Žijeme ve stádiu tržního 

hospodářství. Snad každý 
z nás se chová tržně. A co 
svědomí? 
V Undergroundu už za 
starého režimu na otázku 
tržby a svědomí jsme od-
povídali takto: „Pekař ať 
peče chleba, lékař ať léčí - 
to jsou věci nezbytné, ale 
umělci, spisovatelé a mu-
zikanti, ti ať nehrají ve 
službách diktatury nacis-
tické ani bolševické - to je 

přidaná hodnota; umění 
to je na počest, to má být 
spjato se svědomím.“ Jsem 
muzikant a chovám se dnes 
tržně. 
Dříve jsme hráli zadarmo. 
Nyní hrajeme za peníze. 
Benzín, nástroje a čas - to 
stojí peníze a diktatura už 
je dávno v trapu. Chovám 
se tržně a co svědomí? 
Jak říká píseň: „Svědomí - 
to je kus Boha také v nás.“

Svědomí: Kus 
boha v nás

Malostranský maso-
pust letos oslavil 15 
let svého trvání. 
Tradičně začíná na Hrad-
čanech před hostincem 
U Černého vola. Pan 
starosta slavnostně povo-
lí maskám vstup do Men-
šího Města pražského, 
aby poté za hluku všeho, 
co hluk dělá, se zástup 
místních i přespolních 
vydal k první zastávce 
u pomníku prezidenta 
osvoboditele. 
Další zastavením s tradič-
ním programem Pora-
žení kobyly je před hos-
tincem U Dvou slunců.  
To už je Nerudova ulice 
zaplněna k prasknutí. 
Maškary obstoupí koň-
mi tažené dva kočáry. 
V jednom se střídají děti 
a ve druhém všem pří-
tomným hraje Pražský 
pouťový orchestr.  
Vedle již zmíněné kobyly, 
nebo masky krále maso-
pustu (letos jím byl před-
seda malostranského 
spolku Tomáš Oliva) ne-
chyběla masopustní svat-
ba. Ta se koná při další 
zastávce před hostincem 
U Hrocha v Thunov-
ské ulici. Na masopustní 

svatbě je za nevěstu ob-
lečen muž, nejlépe notně 
zarostlý a zákonitě v ele-
gantním fraku ženicha se 
schovává mladá dáma. 
Obřad vede z historické-
ho hasičského auta pan 
starosta. 
U Hrocha jsou vzaty úto-
kem kromě pípy též toa-
lety. Velmi oblíbenou 
zastávkou je kavárna 
Caff eteria v podloubí 
Malostranského náměstí. 
Každoročně zde přivítá 
masky pan Cozl (vedoucí) 
a to chlebem a solí. 
Přechod průvodu přes 
dopravní tepnu Malo-
stranského náměstí (le-
tos zjednodušen tram-
vajovou výlukou) vrcholí 
nově v areálu kina 
U Hradeb, aby poté od 
zaměstnanců prodejny 
Vacek dostaly děti krabi-
cová pitíčka. 

U mostecké věže se roz-
loučíme s kočáry, hasič-
ským autem a dalšími do-
provodnými povozy, poté 
následně zaplníme ná-
městí Na Kampě, kde 
už k chutnému občerst-
vení u stánků vyhrávala 
kapela (letos romská Ro-
mano Trajo).
Odpolední program na 
Kampě každý rok začíná 
diskuzí, zda má, či nemá 
být zastřelen medvěd. 
Vždy byl ušetřen - jen le-
tos „zastřelen“ a doufej-
me, že ne z „politických 
důvodů“. 
I letos masopust připravil 
překvapivé chvilky. Jed-
no hasičské auto dofuně-
lo jen k italské ambasádě. 
Posádka druhého vozu 
na pokyn zastavit před 
hostincem U Dvou slunců 
prohlásila, že nejsou z Pra-
hy a nevědí, kde to je. 

Tato úžasná slavnost 
se koná na Malé Straně 
od roku 2003. Pořádá ji 
Spolek občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan. 
Předseda spolku je 
nově Tomáš Oliva, vše 
fi nančně zajišťuje Měst-

ská část Praha 1 bez 
ohledu na to, kdo je 
právě u vesla. 
Nezbývá si jen přát, aby 
nám Pán Bůh zdraví 
zachovati ráčil i pro rok 
2019. TAKHLE MY 
TADY ŽIJEME.

MASOPUST STRUČNĚ

RUKOVĚŤ VOLIČE
Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018

 Nemocnici Na Františku již toho bylo ře-
čeno a napsáno dost. A je to dobře, pro-
tože jestli si něco organizátoři převedení 
nemocnice do soukromých rukou přáli, 

tak aby vše proběhlo bez výrazné publicity. 
Volič v královském městě pražském je však voličem 
všímavým a tak rozeznal, nejen že se s nemocnicí 
nehrála čistá hra, ale také, jak se na kauze „Franti-
šek“ přiživili lidé sbírající podpisy, pro možnost, kan-
didovat do zastupitelstva magistrátu. 
Jejich podpisové archy vedle listů s názvem „Za-
chraňme František“ připomínaly kukačku, čekají-
cí vedle cizího hnízda na svoji příležitost. 
Vraťme se k naší nemocnici. Jak to, že ti, kteří zdů-
vodňovali nutnost zamezit každoroční ztrátě nemoc-
nice, nepřišli s návrhem řešení tíživé fi nanční situa-
ce dříve? Léta letoucí jim každoroční ztráta desítek 
milionů nevadila, až letos. Přitom po řadu let ztrátu 
hospodaření nemocnice schvalovali. 
Ano jsou to ti samí, kteří se najednou začali bít 
v prsa, že je třeba tomu zabránit. Vážení radní, ano, 
je třeba tomu zabránit. A především tak, abyste dále 
takto nepokračovali. V říjnu tohoto roku bude mít vší-
mavý volič  příležitost.

Váš Jeroným Pražský

Nezapomeňte u voleb 
na případ Nemocnice 

Na Františku!

0
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redakce@malo

MALOSTRANSKÝ MASOPUST OČIMA 
 JEHO TRADIČNÍHO PRINCIPÁLA

VÁLKA POLICAJTŮ 
STEJSKAL JE NEVINEN?
Odvolaný ředitel Městské 
policie Miroslav Stejskal 
se zřejmě vrátí do funk-
ce. Dva muži, na základě 
jejichž obvinění je exřidi-
tel Stejskal souzen, že jim 
rozbil mobil, si vše zřejmě 
vymysleli. „Tyto osoby 
jsou obviněny z trestného 
činu křivého obvinění,“ 
potvrdil Malostranským 
novinám mluvčí pražské 
policie Tomáš Hulan.

Stejskal byl za potyčku se 
dvěma muži, kteří parko-
vali s falešnými průkazy 
na místě pro invalidy loni 
v listopadu, odsouzen 
k pokutě 20 tisíc Kč a od-
volán z funkce. „Na zá-
kladě šetření se ukázalo, 
že se případ nemohl stát 
tak, jak oba muži popiso-
vali,“ říká mluvčí Hulan. 
Podle našeho zdroje zuří 
v zákulisí válka policajtů.

Text: PETR BURGR

PETR BURGR, 
místopředseda 
SOPMSH

VÁLKA POLICAJTŮ VÁLKA POLICAJTŮ 
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MALOSTRANSKÝ MASOPUST OČIMA 
 JEHO TRADIČNÍHO PRINCIPÁLA

Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)
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Kalendárium 
Malé Strany

Gabriela 
Preissová

SPISOVATELKA

Eduard 
Kohout
HEREC

BŘEZEN

● František Drtikol 
*3. 3. 1883 Příbram 
†13. 1. 1961 Praha 
Fotograf. Proslavil se akty. 
Budhista, člen KSČ.

● Gabriela Preissová 
*23. 3. 1862 Kutná Hora 
†27. 3. 1946 Praha 
Spisovatelka. Bydlela na 
Malé Straně. Napsala dílo 
Její pastorkyňa.
 
● Václav Vilém Štech 
*31. 3. 1885 Slaný 
†24. 6. 1974 Praha 
Historik umění. Žil a pra-
coval na Malé Straně. 

● Karel Sladkovský 
*22. 6. 1823 Praha 
†4. 3. 1880 Praha
Novinář. Narodil se a žil 
na Malé Straně.

● Václav Bělský 
*5. 3. 1818 Bratkovice 
†22. 5. 1878 Praha
Pražský purkmistr. 
Na Malé Straně založil 
reálné gymnázium, obecní 
pojišťovnu a plynárnu. 

● Eduard Kohout 
*6. 3. 1889 Č. Budějovice 
†25. 10. 1976 Praha
Herec. Žil Na Kampě 11. 

František 
Drtikol

FOTOGRAF

Karel 
Sladkovský

NOVINÁŘ

Práce snů (3/3)

KONEC TOHOTO DÍLU
A štěstí mu přálo. Poté, co zapracoval na fyzičce a doplnil mezery v oboru účetnictví, konečně dostal od úřadu vysněnou práci.

V kůži medvěda se již zabydlela 
Pavla Michálková (Ateliér Pavla 
& Olga na Tržišti)

S megafonem 
na voze

U Dvou 
slunců

Odvážná 
Pavla 

Koza

Koza, tradiční královna 
masopustu (kůň je král)

FOTO 
Míra 
Lédl

Kůň

Dobrodružství koně a kozy
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KampaNula
 Charitaredakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

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

 Charita

Jan
Zemánek
Klub Za starou 
Prahu

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.

ZVEME VÁS NA X. KONFERENCI KAMPA - 
- MALÁ STRANA, PRAHA 1 - STŘED SVĚTA 

Milí sousedé,
Malá Strana žije a kypí 
sousedským životem, 
vznikají nové spolky, 
zpívá se, hraje, prostě 
se zde žije! Jsem rád,  
že i KampaNula je toho   
součástí. Vždyť právě  
občanská společnost 
je důkazem, že proti 
aroganci moci lze bo-
jovat. A nejen to - lze 
i uspět. Díky vám.

PETR HEJMA, 
zakladatel  spolku 

KampaNula

Zveme na Konferenci 
KMSSS, opakovaně ko-
nanou pro povzbuzení 
a „zviditelnění“ středu 
Prahy. Setkání historiků, 
umělců, spisovatelů, eko-
nomů, lékařů a politiků 
(zastupitelů), spolků, ale 
především občanů, které 
je každoročně zaměřeno 
na ochranu historického 
území, genia loci Prahy 1,
Kampy a Malé Strany pře-
devším.
Každý rok je třeba če-
lit mnohým nepěkným 
útokům ze strany úřa-
dů, podnikavých zlatoko-
pů atd., kteří by toto území 
nenávratně poničili. 
Zatím se za těch 10 let 
snahy mnohému podaři-
lo zabránit a tuto oblast 

MY, CO TADY 
ŽIJEME

i pro lidi vylepšit. Zachrá-
nil se park na Kampě před 
zbytečně rozsáhlou rekon-
strukcí za obrovské peníze 
(více než 140 mil. Kč), což 
by kácením, silnicí středem 
a velkými betonovými plo-
chami zcela změnilo jeho 
klidnou podobu. Stačí pár 
milionů Kč na opravu tráv-
níku, cest, zavlažení...
Na Malé Straně se ustavily 
další spolky a jejich pro-
gramy a setkání v klubech 
i na náměstích vylepšují 
občanský život v jinak tu-
risticky zaplněném městě. 
Infrastruktura se poma-
lu vylepšuje, ale lidi jsou 
tu, znají se a na ulicích 
a v parcích se setkávají se 
psy a malými dětmi. Také 
s přáteli, co tu již nebyd-

lí, ale rádi sem docházejí 
i vícekrát týdně do hospů-
dek zpívat, do divadel a na 
koncerty do klubů, na vý-
stavy. Jsou tu rádi, na ulici 
i v parku se pozdraví, což 
jinde v Praze není.
Vázla a prodražila se za pe-
níze daňových poplatníků 
i oprava Werichovy vily.
Došlo i k necitlivému káce-
ní velkých topolů na Kam-
pě. Náhradou vysazeno 
pět tenkých sterilních 
doubků. 
Z důvodu potřeby další 
spisovny OÚ a v rámci vý-
stavby obrovských garáží, 
se měla zavřít i Litografi c-
ká dílna v Říční 11 Martina 
Boudy. Je zde přes 80 let - 
evropský unikát! Na nátlak 
široké umělecké veřejnosti 

a opozičních zastupitelů 
od záměru upuštěno. Teď 
se bojuje i o sochařský 
atelier Wichterlových na 
Újezdě. 
Klub Za starou Prahu 
čelí útoku na svoji 90le-
tou existenci. OÚ žádá 
vyklizení Juditiny věže 
a zbytečnou, drahou pře-
stavbu na „turistické prů-
chozí místo“. 
Konference bude ve čtvr-
tek 22. 3. v Besedě. Doplní 
otázky a odpovědi i ze Sou-
sedských debat se zastupi-
teli v Domečku v parku na 
Kampě (od února úterky 
á 14 dní). X. Happening 
bude v sobotu 7. dubna 
v parku na Kampě.                                  

Za organizátory 
Dr. Jiří Kučera

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

POŘÁDÁME:
● Pondělky od 18 h 
Energetické cvičení
na půdě Domečku (Sally 
Terreny) v parku Kampa
● Středa 14. 3., 17.17 h
Učená toulka v sedě. 
Klub Šatlava. Archeolog 
Dr. Zdeněk Dragoun: Co 
bylo před Šatlavou a pod 
ní? Vstupné dobrovolné 
na podporu zdravotně 
postižených Prahy 1.

PŘIPRAVUJEME:
● Od dubna: Karel IV. 
a korunovační klenoty 
na Starém Městě, Kostel 
sv. Havla, Petřín IV., 2x 
Dějiny prostituce Malé 
Strany a pak i Starého 
Města (MUDr. J. Sedmík)

DOPORUČUJEME:
● Sousedská předvolební 
setkání se zastupiteli 
Prahy 1, Domeček - 
- Salla Terrena na Kampě 
(KC Kampa)
● Vždy druhou neděli 
16 - 19 h: JAM JAZZ 

na Kampě v Salle
(Domečku). Staří 
jazzmani a krásné 
zpěvačky.
● Vždy třetí pondělí 
19 - 23 h: Zpívání 
i tanec - spolek Kotva, 
Jirka Zemánek a další 
muzikanti v Šatlavě bez 
kouře. 

● Čtvrtek 22.3., 17:17 h
Malostranská beseda: 
Konference, Kampa, 
Malá Strana Střed Světa 
i s příspěvky Nápadníků 
KampaNuly. Od 19.19 h 
hraní Muzikantů z 
Kampy – 15 let výročí!

● Pá + so 6. a 7. dubna 
Happe Kampa Střed 
Světa v parku na Kampě 
a v okolí

Muzikanti z Kampy

Letní poloha, Kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy, 
MČ Praha 1, Klub Za starou Prahu, KC Kampa, 

Museum Kampa, Baráčníci,  Sokol ČOS, Hradčanské včely, SOPMSH,  
Zlatá Praha,  KPGM,  Klub Šatlava, s.r.o. Vojanovy sady, 

Malostranské, Staroměstské a Novoměstské noviny, KampaNula...
POŘÁDAJÍ A ZVOU NA AKCI

X. KONFERENCE 
KAMPA-MALÁ STRANA, 
PRAHA 1-STŘED SVĚTA

Téma: JAKÝ CHCEME NÁŠ STŘED SVĚTA?
Moderuje: Olga Sozanská ● Úvod i pozvání na Happe Kampu Střed Světa 

v parku 7. dubna ● J. Kučera st, M. Kotas, J. Smetana ● K. Bečková: 
Fake News o Juditině věži a jak je to doopravdy ● M. Čakrt: Hledání středu 
světa: Nesnadná rivalita ● T. Sedláček: Střed středů ● O. Lomová: Kampa 

Natura IV.-X. ● P. Kučera: Střed světa a všechny jeho oběžnice ● P. Novotný: 
Pozdrav spolku Přátel Petrské čtvrti ● J. Sedmík: Bordel(y) v centru Prahy ●  

J. Hůlek: Co se středem světa na Kampě - úvaha řimsologická 
Od 20 h zahrají Muzikanti z Kampy. 

Občerstvení na baru. Vstupné dobrovolné.

MALOSTRANSKÁ BESEDA V 1. PATŘE
ČTVRTEK 22. BŘEZNA 2018 V 17.17 h

Debata a sdělení historiků, umělců, lékařů, ekonomů, 
politiků, zástupců spolků i jednotlivců - občanů.
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Dům Václavské ná-
městí 39 - adresa mno-
ha slavných jako zpěváka 
Matušky či herců divadla 
Semafor a dějiště drama-
tických událostí včetně 
upálení Jana Zajíce - je 
dnes skoro vybydlený. 
Našly tu totiž zalíbení jiné 
„celebrity“. Vše začalo 
v minulém volebním 
období, kdy se starosta 
Lomecký a spol. rozho-
dl lukrativní nemovitost 
prodat. Navenek sice 
družstvu nájemníků, 
ale za cenu 153 milionů 
a s předkupním právem 
menšinového spoluvlast-
níka - společnosti Vác-
lavské náměstí 39, s.r.o. 
s nejasnou majetkovou 
strukturou údajně ve-
doucí ke kontroverznímu 
podnikateli Ivo Rittigovi. 

Vzhledem k tomu, že je 
zde jednatelem jakýsi pan 
Uberall, který je mimo 
jiné obviněný v kauze tu-
nelování dopravního pod-
niku, tak na těch spekula-
cích asi něco bude… 
Ale zpátky k faktům. 
Těsně před posledními 
komunálními volbami 
radnice prodej zrušila. 
Osobně jsem se tehdy ob-
rátila na magistrát, aby 
zašmelení domu zabránil 
a upřímně jsem se rado-
vala z výsledku. 
Jaký byl můj údiv, když 

Jak radnice Prahy 1 kryje 
kritizované pronájmy

jsem se po letech do domu 
podívala a zjistila, že se 
většina obyvatel vystěho-
vala a byty jsou pronají-
mány formou krátkodo-
bých pronájmů cizincům. 
Lomecký a spol. totiž 
v roce 2016 společnos-
ti Václavské náměstí 39 
svěřil do správy 11 bytů za 
200 tisíc měsíčně - tedy 
18 tisíc za jeden byt o prů-
měrné velikosti 94 metrů 
čtverečních. 
Smlouva, která je uzavře-
ná do roku 2030, nezaka-
zuje pronájem třetí osobě, 
ani krátkodobé pronájmy, 
a tak se rejžuje, co se dá - 
- od dvou a půl do šesti 
tisíc za noc, tedy 75 - 180 
tisíc měsíčně! 
Na můj podnět prý radni-
ce situaci v domě prošet-
ří… Tipnete si výsledek? 

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Václavské 
náměstí 39

www.
staromestskenoviny.eu

c

TRAMVAJE ÚTOČÍ, ANEB KONEC TICHA

V měsíci únoru jsme 
mohli částečně na 
Malé Straně zakusit, 
jak to bylo v dobách, 
kdy zde ještě nejezdi-
ly auta ani tramvaje. 
Opravy kolejišť přinesly 
něco, co je ve středu měs-
ta mimořádně vzácné. Ti-
cho. Aut minimum a žád-
né tramvaje. Prostě jako 
za Jana Nerudy. Nelze se 
divit, když návrat veřejné 
i osobní dopravy vyvo-
lal u některých sousedů 

otázky, zda není tramvají 
projíždějící osou Újezd - 
- Karmelitská - Letenská 
moc. Linek tady projíždí 
celkem pět. Ono se to ne-
zdá, ale je to tak. Jsou to 
čísla 12, 15, 20, 22 a 23.
V ostatních metropolích 
nebývalý počet linek na 
jedné trati samozřejmě 
ocení návštěvníci Prahy.
Navíc dodržování jízd-
ních řádů pražských 
tramvají je jedna z mála 
věcí, kterou se můžeme 
my současní obyvatelé 
Prahy pochlubit. 
Jak už to bývá, každá 
mince má dvě strany. Pod-
mínkou dobře zvládnu-

Petr Burgr, 
jeho glosa

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

tých náporů turistů při
jejich přesunech na 
Pražský hrad a zpátky,
je nasazený počet projíž-
dějících tramvají. 
Pro zajímavost jsem si 
podle jízdních řádů 
spočítal, kolik tramvají 
projede ráno Malou 
Stranou.
Mezi šestou a sedmou 
to je v obou směrech  
celkem 51 tramvajo-
vých souprav a o hodi-
nu později už to je 79. 
Znamená to, že mezi 
sedmou a osmou ho-
dinou projíždí tramvaj 
Karmelitskou ulicí prů-
měrně každou tři čtvrtě 

minutu. Nutno říci, že 
takový počet na okolní 
barokní paláce, je pře-
ce jenom zátěž. 
A to nemluvím o li-
dech, kteří na hlavní 
ulici bydlí.       

MN březen 2018
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Tramvaj č. 22 vyku-
kuje z Letenské

UŽ TO BUDE! BLÍŽÍ SE KOMUNÁLNÍ VOLBY
Volby na radnici Prahy 1 
jsou v říjnu 2018, ale 
chleba se láme už teď. 
Malostranské noviny dá-
vají na stránkách prostor 
politikům a občanům na-
příč spektrem. Nyní lze 
diskutovat i naživo. Po-
řádá KC Kampa. 

Pravidelné diskuze s radními a zastupiteli 
MČ Praha 1, Salla Terrena v parku Kampa
● 13. 3. - Daniel Hodek, Alena Ježková
● 27. 3. - Oldřich Lomecký, Vojtěch Jonáš
● 10. 4. - Ivan Solil, Svatopluk Karásek
● 10. 4. - Richard Bureš, Šárka Táborská, Jan Čep

Salla 
Terrena

MN číslo 2, 
únor 2018 Vždy v úterý od 18 h, moderuje Olga Lomová, více www.kckampa.eu

MEDIÁLNÍ 

PODPORA

Letní poloha, Kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy, 
s pomocí OU, Městské policie, Dobrovolných hasičů a Rybářů 

Praha 1, Klubu Za starou Prahu, KC Kampa, Musea Kampa, Weri-
chovy vily, Klubu Šatlava, KPGM, Baráčníků, Hradčanských včel, 
SOPMSH, Klubu Šatlava, Malostranských novin, S.r.o. Vojanovy 

sady, KampaNuly pořádají a zvou na

X. HAPPENING KAMPA 

MALÁ STRANA 
STŘED SVĚTA 

Sobota 7. dubna 14 - 20 h
● 14 h Otevření Brány Kampy 
pod obloukem Karlova mostu 

hudbou a zpěvem 
● Průvod do parku, kde hrají na podiu kapely 

+ v šapito divadla pro děti 
● Rybaření u řeky pro děti i rodiče 

● Otevřené odpoledne v Museu Kampa! 

●  Před akcí se konají vycházky: 
1) Pátek 6. 4. v 17 h 

Kampa a slavní obyvatelé Werichovy vily 
(sraz u vily) slovem prohlídku provází  

Dr. Havlovcová z agentury Porta Praga 
2) Sobota 7. 4. v 12 h 

„Osmičky v našich dějinách“. 860 let od královské 
korunovace Vladislava II. Sraz u kostela Panny 

Marie Pod řetězem na Maltézském nám. Provází 
Dr. Chrastilová  z agentury Porta Praga. 

●  Vstup volný! ● Veškeré občerstvení!
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Divadlo - Čt 8. 3. 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

Koncert - Pá 16. 3. ve 20 h - OL-
DŘICH JANOTA: MEZI LUNOU 
A SLUNCEM - Dobrá trafi ka, Újezd 37 
- Rezervace vstupenek na tel. čísle: 732 
852 364. Více: www.dobratrafi ka.cz

Divadlo - Po 19. 3. v 19 h - TICK, 
TICK… BOOM! - Divadlo Na prádle, 
Besední 3 - Premiéra muzikálu. O bo-
hémském životě umělce! Hrají: Vaněk, 
Pecha, Jagerčíková. www.napradle.cz

Výstava - Dlouhodobě - MUZEU 
KARLA ZEMANA - Saská 3 - Muzeum 
mapuje Zemanovu tvorbu od prvních ani-
mací až po poslední tvůrčí období. www.
muzeumkarlazemana.cz

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

Charita - So 31. 3. v 19 h - BÁRA BA-
SIKOVÁ ZPÍVÁ PRO MATHILDU - 
Stavovské divadlo - Nadační fond pořádá 
koncert, jehož výtěžek půjde na výcvik 
psů pro nevidomé. www.mathilda.cz

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

D alo by se říci, že 
Petr Samšuk je spe-
cialistou na naro-

zeninové koncerty osla-
vující hudební velikány. 
Hraje na nich vždy ko-
lem deseti muzikantů 
v různých sestavách, 
nechybějí vokály krás-
ných zpěvaček, občas 
jsou ke slyšení i unikát-
ní nástroje, jako bude 
třeba basklarinet 9. 3. 
na Uzeném večeru pro 

Kalandru. Letos na jaře 
zahraje tahle parta mu-
zikantů v Malostranské 
besedě hned třikrát. Po 
Kalandrovi a Claptonovi 
28. 3. vás zveme 22. 5. 
i na Bob Dylan’s Birth-
day Concert. Více na 
www.petrsamsuk.cz

BŘEZEN
Program (výběr)

2. 3., 19 h
Hasičský bál
10. 3., 20.30 h
Ester Kočičková & Lu-
boš Nohavica
11. 3., 20.30 h
Václav Koubek s kape-
lou
16. 3., 20.30 h
BRAN - hudba keltské 
Bretaně 
18. 3., 20.30 h
Písně Zuzany Navarové  -
- účinkují M. Trchová,
A. Kubát
25. 3., 19 h
Kytarový koncert k poctě 
Paca de Lucía
26. 3., 20 h
Circus Ponorka
27. 3., 20 h
Žalman & Spol.
31. 3., 20.30 h
Swingová tančírna: The 
Mole’s Wing Orchestra

GALERIE
Připravujeme pro vás další 
pěkné výstavy!

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

9. 3., 20.30 h

Uzenej večer pro Petra Kalandru, 
Petr Samšuk & Sam’s Band

Eric Clapton’s Birthday Concert, Petr 
Samšuk, Pavel Jartym & Sam‘s Band

28. 3., 20.30 h

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

www.museumkampa.cz

JITKA SVOBODOVÁ: 
VENKU A UVNITŘ
Do 11. 3. 2018 
Práce nejvýraznější čes-
ké výtvarnice, která se 
věnuje médiu kresby. Ku-
rátorka: Helena Musilová.

JAROSLAV 
VOŽNIAK
Prodlouženo 
do 11. 3. 2018 
Výstava dosud méně pre-
zentovaného autora, jed-
noho z členů umělecké 

skupiny Šmidrové, který 
svým postsurrealistickým 
přístupem a jistou formou 
nadsázky patří k předním 
tvůrcům normalizace. Ku-
rátorka: Petra Patlejchová. 

JAN ZRZAVÝ
24. 3. - 27. 5. 2018 
Komorní výstava málo 
známých Zrzavého pra-
cí ze soukromých sbírek 
primárně doprovází vý-
stavu Pravoslava Sová-
ka. Kurátorky: Helena 

Musilová, Petra Patlej-
chová.

DALŠÍ PROGRAM
2. 3. Komentovaná kurátor-
ská prohlídka výstavy Jitky 
Svobodové. Cena vstupen-
ky + 20 Kč za výklad. Re-
zervace nutná.  V 18.30 h
16. 3. Kurátorská komento-
vaná prohlídka. V  18.30 h 
24. 3. Sobotní dílna pro 
rodiče s dětmi. V 16 h
10. 4. Večer Pravoslava 
Sováka. V 18.30 h

Museum Kampa představuje dílo Pravoslava Sová-
ka, mezinárodně uznávaného grafi ka a malíře, jenž se 
v zahraničí etabloval jako tvůrce výjimečných grafi c-
kých souborů. Retrospektivní výstava uvádí výběr So-
vákových nejvýraznějších prací od konce padesátých 
let, přes tvorbu z let sedmdesátých až po současnost. 
U příležitosti výstavy vydává Museum Kampa dopro-
vodný katalog. Sovák působil v Olomouci jako asistent 
J. Zrzavého, jehož tvorba Sovákovu další činnost výraz-
ně ovlivnila. Kurátorka: Helena Musilová.

24. 2. - 27. 5. 2018
PRAVOSLAV SOVÁK

Náš 
TIP

Petr Samšuk



11telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.euZabava

inzerce

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[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny 

březen 2018 / X. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 

Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@malostranskenoviny.eu

● tel. inzerce: 777 556 578 
● tel. redakce: 775 949 557

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

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 (21.)

Možno, ale takhle pro 
architekta. Všechno na 
pravém svém místě, 
všude na ní nejpravější 
rozměr a při všem věděl 
člověk proč. Ale pro jiné-
ho než architekta - k zou-
fání. Její obličej se po-

hnul právě tak málo jako 
fasáda na paláci. Její oko 
bylo bez významu lesklé 
jako právě umyté okno. 
Její ústa, ostatně pěkná 
jako drobná arabeska, 
odvírala se pomalu jako 
vrata, pak buď zůstala 
dokořán, nebo se zavírala 
rovněž pomalu. K tomu 
ta pleť jakoby právě teprv 
čerstvě obílena. Možno 
že teď, žije-li, už není...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

Hádanka: A opět tu máme 
ptačí téma: Víte, na jaké adrese 
najdeme na Malé Straně tohoto 
černého orla (není to holub)?
Nápověda: Je tam lékárna.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Minule:  Nyní je to hotel U Tří čá-
pů na Valdštejnském náměstí 8, 
dříve to byla Valdštejnská hospoda.
Správně: Alice Pořádková

Fasáda na paláci

Pokračování příště

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

Slavné místní ženy
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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. Cowork, Sněmovní 7. 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, Mos-
tecká 14. Klub Šatlava, Saská 2. Baráčnická rychta, Tržiště 23.  U Glaubiců, 
Malostranské náměstí 5. U moudrých luceren, Vlašská 6. Národní kavárna, 
Národní 11. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, 
Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce. Café Lounge, Plaská 8. Kino 64 
U Hradeb, Mostecká 21. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá 
myš, Všehrdova 19. Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. 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, Maltézské nám. 10. Ferdinanda, Karmelitská 18.  Atelier Pavla a 
Olga, Tržiště 3. U staré studny, Tržiště 3.  U Mecenáše, Malostranské náměstí 10. 
Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských pověstí 
a strašidel, Mostecká 18. Poliklinika na Národní, Národní 9, III. patro. U Par-
lamentu, Valentinská 8. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  Galerie 
Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46. Salon Mila, Vítězná 12. Restau-
race Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, Pohořelec 8. Náš bar, Táborská 21, Praha 
4. Bella Vida café, Malostranské nábřeží 3. Restaurace Profesní dům, Malos-
transké náměstí 25. Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop, 
Cihelná 2b. Desk Room, Prokopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48. 
Valašská pivnice, Úvoz 26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 
309/14. Restaurace Kampárium, Říční 9. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. 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 

Herečka
Stella Zázvorková 

Stella Zázvorková (1922 
- 2005) milovala Malou 
Stranu. Např. natáčení 
komedie Jak utopit Dr. 
Mráčka aneb Konec vod-
níků v Čechách (1974), 
kdy jako paní Mráčková 
našla na chodníku mou-

ku s ušima, si prý oprav-
du užívala. Mnoho času 
věnovala procházkám 
malostranskými ulička-
mi. Paní Stella v mládí 
hodně sportovala,  jezdila 
výborně na koni a ovláda-
la sedm světových jazyků.

Miloš 
Kopecký, 
manžel

Jan 
Zázvorka, 

táta

Jiří 
Sovák, 

kamarád

Našla tu
mouku 
s ušima

Se zájmem sleduji infor-
mace v médiích o sporu 
kolem Nemocnice Na 
Františku (NNF). Když 
jsem byl zastupitelem 
Městské části Praha 1, 
předsedal jsem zdravot-
nickému výboru, který se 
NNF zabýval jako problé-
mem číslo 1. 
I když je politika spíše 
o představách než o fak-
tech, nikdy neškodí na 
nějaká poukázat.  Z po-
hledu lůžek, poskytova-
ných zdravotních služeb, 
příjmů a výdajů je NNF 
zcela nadbytečná, a tím 
také nerentabilní.  Lůžek 
v Praze je více než dost.  
Na druhé straně Vltavy le-
ží Nemocnice pod Petří-
nem, zatímco jedna z nej-
lepších nemocnic v re-

publice je na Karlově 
náměstí.  O soukromých 
klinikách a jiných posky-
tovatelích zdravotní péče 
ani nemluvme. 
Právě proto NNF je a v ny-
nější podobě i dále bude 
(ať ji povede kdokoliv)
hluboce ztrátová.  
Sentimenty a možná re-
ferenda jsou důležitá, 
jenže vždy musí být po-
jata korektně, nikoliv po-
pulisticky.  
Správná otázka pro nás, 
kteří žijeme v Praze 1, 
v souvislosti s debatou 
o NNF tedy zní: 
Chceme dostat každý rok 
na ruku 1 500 Kč (roční 
ztráta nemocnice ve výši 
45 milionů korun dělena 
počtem občanů Prahy 1), 
nebo si přejeme zacho-
vat NNF za každou cenu, 
přestože pouhých 20 
procent jejích pacientů je 
z Prahy 1?  
Řešení jsme navrhli již 
dříve a zůstává stále stej-
né: Pokud NNF zůstane 

zdravotnickým zaříze-
ním, které slouží nám 
občanům Prahy 1, musí 
se její služby věnovat ne-
dostatkům, nikoliv pře-
bytkům.  
NNF by se měla promě-
nit na ústav dlouhodobé 
lůžkové péče pro seniory 
s nezbytným oddělením 
paliativní péče, který by 
sloužil celé Praze.  
Pro zajištění kontinuity 
ambulantní péče stačí do 
NNF přestěhovat Polikli-
niku Palackého, jejíž sou-
časné prostory jsou staré 
a pro potřeby polikliniky 
dávno nevyhovující. 
Dům v Palackého ulici by 
se prodal za hezké milio-
ny, které by jistě pomoh-
ly místním školám i se-
niorům.  Anebo předejme 
vlastnictví NNF někomu 
jinému a radujme se ze 
45 milionového ročního 
zlepšení našeho rozpočtu 
a služeb.

MUDr. Martin Jan 
Stránský   

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU 
a debata kolem černé díry

MUDr. 
Jan Martin 
Stránský
Lékař, politik,
vydavatel

KomentářKomentář



LUDĚK DRONSKI
Medicamöbel, 

www.medicamoebel.cz
„Malostranské noviny 

čtu, protože 
se mi líbí redakční pes

Denisa.“
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Příští číslo vyjde
1. dubna

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

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...
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Proč čtuProč čtu

Mazlíčci 
Malé Strany

Mazlíčci

Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce

Tip: Čtenáři MN

MONTY
Miluje aportování, hlav-
ně na Petříně. Má rok 
a půl, je temperament-

ní a bydlí se svým 
páníčkem Svatoplukem 
Novotným na Zámecké.

Posílejte: redakce@
malostranskenoviny.eu

Jubileum pana Konvičky, který se právě popáté oženil a stal se 
štastným otcem patnáctého děcka. Gratulantky: Jeho první dvě ženy.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
OLGA LOMOVÁ

KC Kampa
Za to, že se 
chopila mode-
rování diskusí 
zastupitelů 
s občany (str. 9)

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

257 531 839
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