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Malostranští 
kuchaři

SLÁVEK
Výtečný kuchař Slávek 

Boboš z restaurace 
PLNÝ PEKÁČ (Lázeňská 6) 
připravil půlku kachničky 

za 580 Kč a vepřové 
koleno za 395 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. 4/ roč. X 
duben 2018
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Podrobnosti na str. 2

BARÁČNÍCI 
MĚLI SNĚM

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

DR. JIŘÍ KUČERA,  
guru této úžasné akce Celý příběh na stranách 6 - 7

MÍSTNÍ CHVĚNÍ

ÚŽASNÁ MÍSTNÍ AKCE, KTERÁ JE PRŮSEČÍKEM KONTINENTŮ

KAMPA 
STŘED 

SVĚTA!

A JAK TO 
BYLO DÁL

JE

HOJ 
TURAS!

DŮKAZ UVNITŘ

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

257 531 839



Malá Strana - Vele-
obec sdružených obcí 
baráčníků uspořádala 
24. března valné voleb-
ní zasedání v sále Malo-
stranské besedy. Přijelo 
120 baráčníků, kteří za-
stupovali sedm tisíc ba-
ráčníků z celé republiky. 
Volilo se konšelstvo, ve 
funkci rychtáře byl po-
tvrzen Jaroslav Proček. 

Sídlo veleobce (mezi 
Tržištěm a Nerudovou) 
je nyní v opravě, která 
zdárně pokračuje. V Be-
sedě byly vyslechnuty 
mimo jiné zprávy paní-
maminky, pantatínka
a slídilů účtů. První 
spolek baráčníků vznikl 
roku 1873. Baráčníci tak 
patří mezi nejdéle půso-
bící spolek u nás. 
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Anketa Malostranských novin

Velké zprávy z Malé Strany

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Pivnice 
pod Petřínem, 
Hellichova 5

Hotová jídla 
po celý den dle 
denní nabídky

Oběd 
pod 100 Kč

90 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 

„Je to fajn, 
i když jsem 

holka, dostala 
jsem pomlázku. 
Snad to vydrží.“

Vojtěch 
Ryvola

Pivovarník,
Loď Pivovar

„Od popeleční 
středy držím 
do Velikonoc 
půst. Jehněčí 

pak chutná jak 
z Ráje.“

„Jako 
každý rok. 
Z oslavy 

vzkříšení.“

„V dětství na 
vsi u babičky, 
barvila jsem 

vajíčka, klukům 
za výprask dala 

stuhu… “

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly
„Zážitků je 

spousta, 
ani je nejde 

popsat.“

Máte nějaký pěkný 
zážitek z Velikonoc?

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Velikonoční 
zážitky mám 

pánské, tradiční 
a pěkné…“

Centrum - A to jsme si 
mysleli, že žijeme ve slušné 
čtvrti. Tlaky na odstoupení 
kontroverzního starosty 
Oldřicha Lomeckého sílí. 
A to nejen od občanů, ale 
zevnitř obrozující se strany 
TOP 09, jejímž je členem.
Starosta Lomecký je pro 
mnohé žába na prame-
ni. Muž mnoha skandálů, 
symbol arogance moci 
(pokus o zrušení dílny 
v Říční), za jehož vedení 
proběhla na radnici razie 
a byly zapečetěny některé 
kanceláře. Občan David 
Bodeček prodal svůj byt 

v Karlíně, aby si mohl za-
platit za byt v Karlově ulici, 
který vyhrál ve výběrovém 
řízení. Starosta Lomecký 
však následně kvůli pode-
zření z machinací na rad-
nici výběrové řízení zrušil.
Pan Bodeček podal trestní 
oznámení poté, co ho sta-
rosta na jednání zastupi-
telstva několikrát nazval 
psychopatem a vyzval ho, 
ať podá trestní oznámení. 
Po podání nechal Lomec-
ký prolustrovat facebook 
svého „potížisty“ a zjistil, 
že je gay. Tím se Lomec-
ký dostal na stopu poli-

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

9 °C

Věta, kterou jsem zaslechl:

DUBEN
Dubnový mráz 

znamená horké léto

VÝZNAMNÉ ZASEDÁNÍ 
VELEOBCE BARÁČNÍKŮ

Ryhtář 
Proček

Všichni mají 
kamarády, 
ale já mám vás.

„

SKANDÁL PRO OTRLÉ  STAROSTA 
KOPE KOLEM SEBE: TEĎ KŘIVĚ NAŘKL 
POLICISTU KVŮLI SEXUÁLNÍ ORIENTACI
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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:

Fo
to

: Y
ou

tu
be

Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1918

Místní mistryně v pózování 
se záclonou slečna 

KLÁRA KOLÍČKOVÁ (19) 
při své mistrovské show.

MISS ZÁCLONA

inzerce

Kontroverzní starosta 
Lomecký ukazuje na 
podivně zazděné byty 

inzerce

SKANDÁL PRO OTRLÉ  STAROSTA 
KOPE KOLEM SEBE: TEĎ KŘIVĚ NAŘKL 
POLICISTU KVŮLI SEXUÁLNÍ ORIENTACI

Jen na Praze 1. 
JINDE PADÁK 

HNED!

cistovi, který měl případ 
na starosti. Starosta pak 
na facebooku pana Bo-
dečka narazil na stejné 
jméno, jaké má policista, 
a už si neověřil, že jde 
o úplně jinou osobu. 
Nabyl však dojmu, že je 
policista gay a on jako sta-
rosta se stal obětí jakéhosi 
gangu gayů. Což je velká 
blamáž. 
Policista, který řeší Bodeč-
kovo trestní oznámení, je 
ve skutečnosti táta od ro-
diny a teď má problémy. 
Toto neuvěřitelné nařče-
ní pak starosta Lomecký 
napsal do trestního ozná-
mení, které podal na pana 
Bodečka ne za sebe, ale 
rovnou za celou radnici. 

Slušný občan 
Bodeček

PRYČ!
TOP 09, 8,7,6, 5...

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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

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!

Od května 
navštivte naši 
přenádhernou
minizahrádku.

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana
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A zatím, na druhé straně řeky...
S laskavou podporou těchto médií

&Vítěz Poražený

JANA 
PLAMÍNKOVÁ
(Radní, STAN)
Palec nahoru 

za péči o životní 
prostředí v celé 

Praze a také 
o revitalizaci 

Petřína.

TOMÁŠ 
MACHÁČEK

(TOP 09)
Palec dolů, 
protože byl 

vyslýchán kvůli 
nezvládnutí vý-
běrových řízení 
na prodej bytů.

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

TLESKÁME! Nejmladší člen-
ka redakce Anička si zazpívala 
v přímém přenosu se zpěvačkou 
Bárou Polákovou, její kapelou  
a dětmi na akci Ceny Anděl 2017. 

NAŠE ANIČKA 
ZPÍVALA 
S BÁROU 

POLÁKOVOU 
NA ANDĚLECH!

Anička a Bára
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ORLOJ MÁ NOVÝ 
ZLATÝ CIFERNÍK

Na Staroměstské radnici 
byly 9. 3. v pravé poled-
ne zprovozněny hodiny 
umístěné pod ochozem 
věže radnice. 
Poválečné černobílé ciferníky 
nahradily černozlaté, které 
se vzhledem podobají těm 
z roku 1787, kdy se hodiny na 
věži objevily poprvé. Číslice 

jsou pozlaceny 24karátovým 
zlatem, což je úžasné. „Práce 
jsou v plném proudu,“ řekl 
Staroměstským novinám rad-
ní Jan Wolf (KDU/ČSL), 
pod jehož vedením ve spolu-
práci s orlojníkem Petrem 
Skálou dochází k historicky 
nejvýznamnější proměně nej-
větší pražské památky.

Radní JAN WOLF, 
který bdí nad 
opravou orloje 

Nový ciferník

Opravy za  takřka 
10 milionů Kč by 

měly být dokončeny 
do konce roku

Denní menu 
za 99 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

na masáže
Těší se na Vás Jiřina Hrubá, masérka 

a zdravotní sestra s mezinárodními 
masérskými zkouškami a pětiletou praxí

sleva 20 % S tímto kupónem
pro čtenáře těchto novin. 

Platí do 30. 4. 2018.
• klasická relaxační masáž pro uvolnění bolestivých                      

svalů - původní cena před slevou 500 Kč
• ruční celotělové lymfatické masáže - původní cena před 

slevou 750 Kč
• Dornova metoda - masáž - původní cena před slevou 450 Kč

• Breussova masáž původní cena před slevou 450 Kč
Adresa: Masérka Jiřina Hrubá, U Zvonařky 7, Praha 2 

Objednávky: 770 680 417 

Slevový kupón 
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 DUBNA

• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v dubnu 9. od 19 hod. 
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.



ZÁZRAČNÝ PES Z MALÉ STRANY 
NAŠEL 100 HŘIBŮ. AMÁLKO, BRAVO!
Sotva roztál sníh, Amálka z Mandlu vyrazila do lesa
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Amálka v akci

PRÁVĚ VYCHÁZÍ 
NOVÁ KNIHA 
ONDŘEJE HÖPPNERA, 
VYDAVATELE TOHOTO LISTU
K MÁNÍ U DOBRÝCH 
KNIHKUPCŮ. 
Například:
● Knihy Dobrovský
(na Andělu 
u zastávky) 
● Quadrio, 
Spálená 22

Objednejte též
na internetu 
www.daranus.cz

ONDŘEJE HÖPPNERA, 

JAK NÁS 

MÉDIA VODÍ 

ZA NOS

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y●

Víte, že...
V kavárně - vinárně 

Botega Mandl si 
můžete i vyprat!

Ondřej 
Höppner

Malá Strana - Neuvěři-
telné! Pomořanský trpas-
ličí špic Amálka potvr-
zuje svůj velký talent na 
hledání hub, konkrétně 
hřibů. Každý rok má její 
panička smaženici, ne-
hledě na to, zda je zima, 
nebo léto.
Amálku najdete denně 
v kavárně Botega - Mandl 
na Kampě v uličce Jiřího 
Červeného.
V lese u Rožmitálu pod 
Třemšínem, kde byla 
před pár dny Amálka s pa-
ničkou Gitou Královou 
a dalšími členy rodiny, 
našla neuvěřitelných 100 
hřibů tak, že je vyčeni-
chala, sedla si a štěkla.
„Vešli jsme do lesa, všu-
de byl sníh,“ vypráví paní 
Gita Králová. „Amálka 
začala pobíhat kolem, 

chvílemi se ztrácela a pak 
se vynořovala. Tu z křo-
ví, tu zpoza skály, na 
které trčely rampouchy.“ 
Pak paní Gita s rodinou 
zaslechla štěkot. Šli po 
zvuku a zjistili, že Amál-
ka sedí u hromady sněhu 
a signalizuje, že něco na-
šla. 
Paní Gita, zpočátku ne-
důvěřivě, začala hrabat ve 
sněhu. Jaké bylo překva-
pení, když pod sněhem 
našla několik malých, ale 
pevných hřibů! Situace 
se několikrát opakovala. 
Rodina odcházela z lesa 
s plnými košíky. 

Paní Gita 
&Amálka 
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Byla  X. KONFERENCE  Kampa - Malá Strana - 
Praha 1 - Střed světa v Malostranské besedě ve 
čtvrtek 22. 3. 2018. Plný sál, potlesk vestoje...
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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

Po bolševickém režimu zdá 
se 1. republika jako ide-
ál hodný následování. Nic 
se nesmí přehánět, měla i 
své problémy. V minulos-
ti byl antagonismus mezi 
protestanty a katolíky. Ka-
tolíci měli o Velikonocích 

jako svátek neděli vzkříšení  
a evangelíci Velký pátek 
jako svátek exodu - vyjití, 
skrze oběť Boží. A v nemálo 
obcích stalo se, že když šli 
evangelíci na velkopáteční 
bohoslužbu, tak katolíci 
před jejich kostel navezli 
hnůj - chlévskou mrvu. 
V ostatních odvětvích ži-
vota tomu nebylo jinak. 
Od mládí jsem sokol. Už 
v pěti letech jsem cvičil na 

sletu. A dost mě překvapilo, 
když jsem se dozvěděl, již v 
první třídě, ten zprostoná-
rodni popěvek - „sokolové 
- jsou volové.“ Tu píseň roz-
truboval „orel“. 
A národovci - vlastenci - li-
dovci - jen samý svár, žid, 
křesťan, mohamedán - jen 
samý svár. Připomínám pí-
seň „mohamedáni to jsou 
pohani“ a „tyhle turkyně 
- …“ - jen samý svár a uráž-

ka. Rozdílnost vzbuzovala 
nenávist. A co dnes? Rozdíl-
nost vzbuzuje nenávist. Tak 
nepřeslechněte Velikonoční 
výzvu: Pokoj Boží - to je to, 
co nám nejvíc schází, to je 
to, co nejvíc schází světu, 
co nejvíc schází dějinám 
a naší současnosti. Šálom - 
Boží pokoj, Salam Alejkum. 
Kéž bychom náš osobní běh 
i bez světa stáčeli do azimu-
tu Božího pokoje.

Velikonoce 
2018

Dr. J. Kučera (KSS, TU-
RAS, KampaNula, Šatlava) 
v úvodu všechny přivítal, 
všem i budoucím sponzorům 
poděkoval, nastínil program. 
Konferenci moderovala Dr. 
Olga Sozanská. 
Dr. Kateřina Bečková 
(předsedkyně Klubu Za sta-
rou Prahu) přednesla příspě-
vek: Fake News o Juditině 
věži a jak je to doopravdy.
Dr. M. Čakrt: (Zlatá Praha, 
Šatlava) Hledání Středu svě-
ta - nesnadná rivalita. 
T. Sedláček (ekonom) ro-
zebral Střed středů neob-
vykle zajímavě. Architekt P. 
Kučera, (zastupitel P1 za 
Zelené) Střed světa a všech-
ny jeho oběžnice. Dr. J. Ká-
bele (psycholog, historik, 
sportovec): Střed světů v nás 
- Kampa jako příklad?
Paní  Milena Baker ze 
Spolku Zdravý rozum brojila 
proti zničení břehů i ostrovů 
řeky v centru. Prof Dr. O. 
Lomová, sinoložka (guru 
Komunitního Centra Kam-
pa) se v příspěvku Kampa 
Natura velmi působivě vy-
znala ze své lásky k ostrovu 
Kampa. Žádné akce zde, žád-
né změny. J. Vomáčka (no-
vinář) přečetl příspěvek I. 
Vrány (hudebníka, KPGM, 
Šatlava) Rakovina Prahy: 
Z Prahy 1 se stává umírající 
město. Proč zmizelo 60 tisíc 
lidí za posledních 30 let?
V pozvánkách na Toulky 
mluvili Nápadníci Kam-

paNuly: Dr. P. Novotný 
(Šatlava, Klub Přátel Glena 
Millera, historik, pianista), 
MUDr. J. Sedmík (lékař 
Starého Města, KampaNula, 
historik) upozorníl na znečiš-
tění ulic močí a výkaly: Bor-
del v centru Prahy. 
Dr. J. Hůlek (muzikolog 
NK, řimsolog, KampaNula) 
svoji alarmující úvahu Co se 
Středem světa na Kampě do-
plnil verši.
Ke zdravicím a diskuzi se při-
hlásili: M. Kotas (kavárna 
Mlýnská, KSS) přečetl pří-
spěvek starosty Lomeckého 
o Juditině věži. 
Ing P. Hejma (zastupitel 
P1, KampaNula, Baráčníci, 
My, co tady žijeme) tlumočil 
pozdrav obce baráčníků, na-
bídl pomoc při rekonstrukci 

Kampy a pozval všechny na 
akce KampaNuly.
P. Burgr (zastupitel P1, SO-
PMSH, KampaNula, My, co 
tady žijeme) sdělil, že Střed 
světa je právě s námi zde, 
v Malostranské besedě.
Ing. T. Oliva (předseda SO-
PMSH) připomněl, jak zvlášt-
ní enklávou Praha 1 a její
část Malá Strana a Hradčany 
jsou. Varoval před neblahými 
důsledky špatně pojatého re-
ferenda.
Dr. J. Smetana, ředi-
tel Musea Kampa - pozval 
všechny do Werichovy vily 
a do Musea Kampa.
Od 19 h do 23.30 h zahrála 
různá uskupení Muzikantů 
z Kampy. Všichni na závěr 
hráli společně a řádně osla-
vili výročí 15 let od založení.

Díky za účast a všechna 
vystoupení všem, také za 
předcházející všestran-
nou podporu akce. 
Bez „mozkového trustu“ 
přátel Středu světa by se 
vše nemohlo tak krásně 
zdařit. Kombinace geo-
politických alarmujících 
témat  a fi losofi cko-re-
cesistických vystoupení 
na „nejvyšší úrovni“ měla 
úspěch veliký,... a zavazu-
jící. Plný sál Malostranské 

besedy a dlouhý potlesk 
po příspěvcích řečníků 
hvězdné sestavy byl opa-
kovaně poděkováním těm, 
kteří opět přispěli ke zdaru 
tohoto „SvětoStředového 
Tržiště intelektu“... Velký 
dík i „hosteskám“ Ireně, 
Markétě a Janě i fotogra-
fce Kristýně Svobodové.
Na Dozvuky Konference 
v září se moc těšíme. 

Za organizátory 
Jiří Kučera

PODĚKOVÁNÍ ZA X. KONFERENCI 
KAMPA, MALÁ STRANA, PRAHA1, 

STŘED SVĚTA

NEJSTARŠÍ SKAUT
Spolek KampaNula po-
řádá a zve  na Učenou 
toulku vsedě s legendou 
skautingu.
Středa  18. 4. od 17 hodin 
v Klubu Šatlava (Malá 
Strana, Sasská 2, pod Ju-
ditinou věží).
Eduard Marek, skaut-
skou přezdívkou Hroznýš, 
je nejstarším žijícím čes-
kým skautem: 17. března 
oslavil své 101. narozeni-
ny! Slovem doprovází Sla-
vomil Janov.
www.kampanula.cz

NEJSTARŠÍ SKAUT

Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018

por o budoucí podobu Juditiny věže 
stojící na levém břehu Karlova mostu 
je krystalickou ukázkou arogance moci 
současného vedení radnice Prahy 1. 

Jak to vypadá, hlad stavebních fi rem 
toužících po další tučné zakázce, 
ohrožuje sídlo Klubu Za starou Pra-
hu, instituci založenou už roku 1900. 
Předchůdci současného vedení radni-
ce si už v 90. letech uvědomili důleži-
tost Klubu a přenechali prostor v Judi-
tině věži za symbolické nájemné. 
Tak si to shrneme. Oprava věže, zakázka jako hrom. 
Poté, když z prostor nebyl dosud žádný příjem, kdo 
by tlačil na výši nájemného například z provozu ně-
čeho jako je banka vín a podobně. Vzniká tady po-
kus o jednoduchou trojčlenku pro výpočet nepřímé 
úměry: Nájemné - lidové. Ceny vzhledem k umístění 
na Karlově mostě - vysoké. 
Třetím členem naší trojčlenky je napakovaný měšec. 
Kde skončí? To si musíme vypočítat, nejlépe v pod-
zimních volbách. Pokud to my, pražští měšťané, 
v příštích komunálních volbách nerozdáme jinak, 
bude i Juditina věž plakat. 

Váš Jeroným Pražský

Případ Juditiny věže 
je důkaz arogance 

moci radnice Prahy 1

S

5
RUKOVĚŤ VOLIČE KONFERENCE KAMPA STŘED SVĚTA 

POSOUVÁ DÁL CELOU PRAHU I SVĚTDR. KUČERA,  
organizátor

Text: JIŘÍ KUČERA

Eduard Marek 
zvaný Hroznýš, 
101 let
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MARTIN KOTAS, kavárník (Mýnská), 
vpravo vzadu pragmatička 
ALENA KOPECKÁ (KC Kampa)

Významní činovníci 
spolků Zlatá Praha, 

KPGM, všichni Šatlava

PETR HEJMA 
(STAN)  
pozdravil 
účastníky 
za baráčníky 
a KampaNulu

Příčina a následek (1/2)

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Látka na záplaty pro kluka? Mám nápad! Spíchla jsem si klobouček, mužíčku! Ke kloboučku patří kostýmek! Zaplať!

Kalendárium 
Malé Strany

Josef 
Scheiwl

MALÍŘ

Jiřina 
Štěpničková

HEREČKA

DUBEN

● Jiřina Štěpničková 
*3. 4. 1912 Praha 
†5. 9. 1985 Praha
Herečka. Bydlela na Zá-
meckých schodech 10. 

● Josef Zítek 
*4. 4. 1832 Praha
†2. 8. 1909 Praha
Architekt a tvůrce Národ-
ního divadla. 

● Čeněk Vosmík 
*5. 4. 1860 Humpolec 
†11. 4. 1944 Praha
Sochař. Autor sousoší 
Zápas gigantů nad bránou 
do Pražského hradu.

● Josef Schulz 
*11. 4. 1840 Praha 
†15. 7. 1917 Praha
Architekt. Navrhl např. 
úpravu Sovových mlýnů.

● Jan Slavíček 
*22. 1. 1900 Praha 
†5. 4. 1970 Praha
Malíř. Bydlel v zadním 
traktu Hrzánského paláce. 

● Josef Scheiwl 
*7. 4. 1833 H. Králové 
†10. 6. 1912 Praha, 
Malíř. Jako první nakreslil 
korunovační klenoty. Pak 
dostal šedý zákal.

Josef 
Zítek

ARCHITEKT

Josef 
Schulz

ARCHITEKT

KONFERENCE KAMPA STŘED SVĚTA 
POSOUVÁ DÁL CELOU PRAHU I SVĚT

Skvělý řečník 
PETR BURGR 

(KDU /ČSL)

Extatický ekonom 
TOMÁŠ SEDLÁČEK

Malostranská 
beseda

Kateřina 
Bečková (KZSP)

Olga Lomová, 
KC Kampa

Petr Kučera 
(Zelení)
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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.

UČENÁ TOULKA V MUZEU KARLOVA MOSTU 
A V TAJEMNÉM KLÁŠTEŘE KŘIŽOVNÍKŮ

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

Dne 27. 2. byla usku-
tečněna Učená toulka 
v Muzeu Karlova mos-
tu a v klášteře Křižov-
níků s červenou hvěz-
dou.
Muzeem nás provedl se 
skvělým výkladem ředitel 
muzea p. Bergman. Ex-
pozice k mostům i Anežce 
České velmi zaujaly. 
Po diskuzi s ním bylo kon-
statováno, že ačkoliv o Ju-
ditině mostu se zdánlivě ví 
všechno, přesto v poslední 
době vznikají nejasnosti 
o jeho průběhu na malo-
stranském břehu, včetně 
mostecké věže. Dostali 
jsem zdarma občerstvení 
a dárky, což bylo milé.
Potom jsme byli provedeni 
p. Gregůrkem,  knihovní-

MY, CO TADY 
ŽIJEME

kem Křižovníků po části 
prostor kláštera Křižov-
níků s červenou hvězdou, 
což je jediný český řád 
založený Anežkou Přemy-
slovnou (později svatou). 
Byli jsme seznámeni s pů-
sobností řádu u nás, jeho 
historií. 
I tou nejnovější, po komu-
nistickém převratu a po 
restitucích po roce 1989. 
Navštívili jsme knihovnu 
a další prostory. Do 
klauzury jsme ale po-
chopitelně vpuštěni ne-
byli. Toulky se zúčastnilo 
pouhých deset lidí. Což 
byla trochu ostuda. Mnoho 
lidí netušilo, oč přijdou, 
mnozí onemocněli. Vybra-
lo se 950 Kč na postižené 
děti.        Richard Händl

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

POŘÁDÁME
● NOVĚ úterky 
17 - 18.30 h 
Energetická cvičení. Půda 
Domečku – Sally Terreny 
na Kampě.
● Středa 18. dubna 
17 h, UČENÁ TOULKA 
Nejstarší skaut v Šatlavě. 
● Neděle 22. dubna 
Vycházka „Zapomenuté 
hostince, kavárny a res-
taurace Petrské čtvrti“.
Sraz 14 h na Těšnově na 
parkovišti před hotelem 
Opera. Provází Dr. Pavel 
Novotný

PŘIPRAVUJEME
● Kostel sv. Havla, 
Petřín IV., 2x Dějiny 
prostituce Malé Strany 
a Starého Města 
(MUDr. J. Sedmík).

DOPORUČUJEME
● Pondělky Muzikanti 
z Kampy v Domečku. 
● Vždy třetí pondělí 
19 - 23 h Zpívání 
v Šatlavě bez kouře            

● Vždy třetí pondělá 
19 h, TAROT - Dr. Hůlek 
kavárna Deli Malteze. 
● Úterky 18 - 20 h 
á 14 dní - Sousedská 
setkání se zastupiteli 
Prahy 1, Salla Terrena 
na Kampě.
● Středy - Franta 
Krupka & comp 
Nicolasbar (Tržiště 10).
● Středy - George 
Pacurar v Klubu 
Míšeňská 3 (dříve 
Napa).
● Čtvrtky Muzikanti 
z Kampy v Nicolasbaru 
a v Šatlavě.
● Vždy druhou neděli 
(8. 4.) 16-19 h JAM 
JAZZ na Kampě 
v Salle (Domečku). 
Staří jazzmani a krásné 
zpěvačky.
● Neděle 19 h hraní 
v kavárně Čas.
● Neděle á 14 dní 
19 - 21 h, Bubny 
L. Holzer v KC Kampa.

Účastníci toulky 
s p. Gregůrkem 

(zcela vlevo)

Ředitel 
Muzea 

Z. Bergman
Chodba 
muzea
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KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

www.
staromestskenoviny.eu

KDE JE VLASTNĚ TEN STŘED SVĚTA

Zaplaveni letáky a po-
zvánkami do Malo-
stranské besedy na 
akci s názvem Kampa 
Střed světa (vše z dílny 
doktora Kučery), si jistě 
mnozí z nás řekli: Vláda 
není dopečená, na Judi-
tinu věž má někdo zálusk 
a my tady budeme řešit, 
jestli je nějaký Střed svě-
ta blíž Werichově vile, 
anebo Mlýnské kavárně. 
Navzdory, na první po-
hled takové zbytečnosti, 

se v naplněném sále Ma-
lostranské besedy názory 
na přesné místo, kde se 
Střed světa nachází, lišily 
podle toho, kdo zrovna 
měl slovo. 
Někdo tvrdil, že se Střed 
nachází pod Juditinou 
věží, jiní zase, že musí 
být někde v parku. Výho-
du v diskuzi samozřejmě 
měli ti, co si pohrávají 
s myšlenkou, že země ne-
ní kulatá, ale placatá. 
Ano, jsou lidé, co i v na-
šem století tvrdí, že kula-
tá planeta je mystifi kace. 
Protože k takovým nepa-
třím, mám vcelku o mís-
tě, kde se nachází Střed 

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).

světa jasno. Na základní 
škole nás paní učitelka 
Lizanová v geometrii 
učila, že středem kou-
le je její středobod. To 
znamená, ani tak úžas-
né místo jako je Kampa 
si nemůže nárokovat 
označení - Střed světa.
Co ale s naprostou ur-
čitostí a především se 
zkušeností nás, co tady 
žijeme, mohu prohlásit: 
Střed světa je tam, kde 
se setkají lidé, co spolu 
chtějí prožít příjemné 
chvíle. 
Jako tomu bylo ten čtvr-
tek v Malostranské be-
sedě. Prostě Střed světa 

neurčují topografové, 
nebo kartografové, ale 
jsou to lidé, co v daném 
místě žijí a především 
dané místo mají rádi.

MN duben 2018
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Konference 
v Besedě

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
● 10. 4. - Ivan Solil, Svatopluk Karásek
● 24. 4. - Richard Bureš, Šárka Táborská, Jan Čep
● 15. 5. - Daniel Hodek, Alena Ježková
● 19. 6. - Petr Hejma, Tomáš Macháček

Salla 
Terrena

MN číslo 3, 
březen 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 12 - 20 h
● 13.30 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!

Praha je městem ne-
tušených možností. 
Zvláště pak pro deve-
lopery.  
V devadesátých letech 
uzavřel magistrát smlou-
vu na pronájem několika 
svých domů u Staroměst-
ského náměstí soukro-
mému investorovi na vý-
stavbu luxusního hotelu 
U Sixtů. 
Smlouvu za město po-
depisoval Filip Dvořák 
a uzavřel ji do roku 2081. 
Že jsou domy tak trochu 
obydlené a že jsou pa-
mátkově chráněné, nikdo 
neřešil. 
Lidi se vyženou, kdo si 
má co bydlet na Staro-
máku, a domy se přesta-
ví! Jen památkáři bili na 
poplach, zvláště po zá-
sazích investora v domě 
U Sixtů, kde jaksi po svém 

„zahájil stavbu“.  Poško-
zení osm set let staré bu-
dovy nikdo nevrátí, ale to 
zdaleka není konec story. 
Jak šel čas, domy chát-
raly a investor získával 
další. Od roku 2007 navíc 
platil jen 10 procent náj-
mu, protože developerům 
se podle magistrátu musí 
pomáhat. 
Nebylo to nic platné, ho-
tel stále v nedohlednu, 
i když stavební odbor Pra-
hy 1 snaživě podle politic-
kého zadání prodlužoval 
stavební povolení. A tak 
v roce 2012 radní Udže-

Výstavba luxusního hotelu na 
Staromáku padla, co bude dál?

nija fi rmě přihodila další 
domy a sjednala dalších 
pět let téměř bez nájmu. 
S obyvateli především 
domu U černého slunce 
jsme jednali s magist-
rátem, psali novinářům 
a uspořádali konferenci. 
Vše marné. 
Čas to nakonec vyřešil za 
nás, na konci loňského 
roku radní od smlouvy 
odstoupili - aleluja po 
více než 20 letech! 
Za 10 let, kdy investor ne-
platil nájem, přišlo město 
podle mých skromných 
výpočtů o více než 60 mi-
lionů korun, domy jsou 
poškozené, část nájemní-
ků je pryč… 
Magistrát má do června 
najít „nové optimální ře-
šení“, co s domy. Že by 
se vynořil nový investor? 
Tipnete si?

Hotelový 
komplex
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VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHODUBEN

Galasovy 
cyklojízdy

Akce - Čt 5. 4. v 18 h - 100. GALASO-
VA ČTVRTEČNÍ VEČERNÍ CYKLO-
JÍZDA - Sraz Folimanka, pod Nuselským 
m. - Sváteční jízda. Prokopák, Dívčí hrady. 
Cíl: Botel Vodník. www.galas.borec.cz

Koncert - Ne 8. 4. v 15 h - EKOPELA 
- Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7 
-  Koncert pro děti od 5 do 100 let hudeb-
ně-divadelní eko-úderka Ekopela, hraje 
jak o život. Více na: www.ekopela.cz

Divadlo - Ne 22. 4. v 19 h - TICK, 
TICK… BOOM! - Divadlo Na prádle, 
Besední 3 - Česká premiéra broadwa-
yského muzikálu. Hrají: Vaněk, Pecha, 
Jagerčíková. www.napradle.cz

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

Náš TIP

Ř
íká se, že Ivan Hlas 
je jediný český pí-
sničkář, který umí 

psát nejen o nešťast-
né, ale i o šťastné lás-
ce. Možná na tom něco 
bude - tohle téma je pro 
něj celoživotní jednič-
kou.  A ačkoli je svými 
kořeny bluesman, po-
cházející z pražské čtvrti, 
tomuto žánru zasvěcené 
už od konce 60. let, tedy 

z Hanspaulky, v jeho ru-
kopisu žádné beznaděj-
né stížnosti nenajdete. 
Užijte si 11. dubna kon-
cert Ivana Hlase s jeho 
triem u nás v Malostran-
ské besedě.

DUBEN
Program (výběr)

3. 4., 20.30 h
Jananas
5. 4., 20.30 h
Jan Spálený & ASPM
6. 4., 20.30 h
Krausberry
8. 4., 20.30 h
Barbora Šampalíková & 
kapela
13. 4., 20.30 h
OLYMPIC/hosté: absol-
venti Bostonské Berklee 
College of music
18. 4., 20 h
Tónotéka - Benefi ční 
koncert Anny Beránkové
24. 4., 20.30 h
BraAgas - křest alba!
25. 4., 20 h
Potlach: Pacfi k + Jitka 
Vrbová. Uvádí Tony Lin-
hart
29. a 30. 4., 20.30 h
Robert Křesťan a Druhá 
tráva

GALERIE
Leonardium / Objevárium 
- Leonardo: 16. 3. - 5. 4.: 
STARTUJEME! / 6. 4. - 
30. 6.: LETÍME!

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

Ivan Hlas Trio
11. 4., 20.30 h

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

www.museumkampa.cz

JAN ZRZAVÝ
Do 1. 7. 2018 
Komorní výstava málo 
známých Zrzavého pra-
cí ze soukromých sbí-
rek primárně doprovází 
výstavu Pravoslava So-
váka. Kurátorky: Marti-
na Vítková, Petra Patlej-
chová.

VLADIMÍR ŠKODA
Do 3. 6. 2018 
Výstava Mysterium Cos-
mografi cum českého so-

chaře působícího ve 
Francii nazvaná podle 
prvního ze spisů Jo-
hannese Keplera, v němž 
propočítává tajemství ve-
smíru. Paralelní výstava 
probíhá v Zámku Trója 
od 5. 4. pod názvem Har-
monices Mundi. Kurátor-
ka: Miroslava Hajek. 

DALŠÍ PROGRAM
3. 4. Kurátorská komen-
tovaná prohlídka výstavy 
Jana Zrzavého. V 18.30 h

10. 4. Večer Pravoslava 
Sováka. V 18.30 h
14. 4. Sobotní dílna pro 
rodiče s dětmi. V 16 h
21. 4. Lektorská komen-
tovaná prohlídka k výsta-
vě J. Zrzavého. V 15 h
23. 4. Komentovaná pro-
hlídka s umělcem Vladi-
mírem Škodou. V 18.30 h 
3. 5. Večer k výstavě Myste-
rium Cosmographicum - Ta-
jemství vesmíru. V 18.30 h
17. 5. Večer Jana Zrza-
vého. V 19 h

Museum Kampa představuje dílo Pravoslava Sováka, me-
zinárodně uznávaného grafi ka a malíře, jenž se v zahrani-
čí etabloval jako tvůrce výjimečných grafi ckých souborů. 
Retrospektivní výstava uvádí výběr Sovákových nejvýraz-
nějších prací od konce 50. let, přes tvorbu z let 70. až po 
současnost. U příležitosti výstavy vydává Museum Kampa 
doprovodný katalog. Sovák působil v Olomouci jako asis-
tent J. Zrzavého, jehož tvorba umělcovu činnost ovlivnila. 
Kurátorka: Helena Musilová.

Do 27. 5. 2018
PRAVOSLAV SOVÁK:
KRAJINY ČASU
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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[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny 
duben 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 (22.)

Lituju čtenáře, že mu ne-
dovedu vyprávět, jak se 
as dostali pan Ryšánek 
a pan Schlegl dohromady 
k tomu stolku ve třetím 
oknu. Nějaká tím byla 
vinna kletá náhoda, kte-
rá chtěla starcům ztrpčit 

den co den. Když je ta ne-
známá náhoda tam sesa-
dila, udržela je poprvé na 
místě as mužná pýcha. 
Podruhé se sesedli as ze 
vzdoru. 
Pak seděli na důkaz své 
neoblomnosti a aby se 
neřeklo. A teď už dávno 
nahlížel u Štajniců kaž-
dý, že pro ně oba je to již 
otázkou mužné cti a po-
pustit že nemůže žádný. 

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

Hádanka: To je zajímavé! 
Domovní znamení, které je 
žádné. Hádanku poslal čtenář B. 
Hofman.  Nápověda: Hledej-
te na Novém Světě.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Minule: Orel visí na domě U černé-
ho orla, Malostranské náměstí 15. 
V domě je starobylá lékárna. 
Správně: Jiřina Slavíčková

Síla vzdoru

Pokračování příště

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

Slavné místní ženy
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Učitelka zpěvu
Doubravka Branbergerová  

Pěvkyně Národního di-
vadla Doubravka Bran-
bergerová (1885 - 1945) 
se přátelila s Emou De-
stinovou a mnohokrát 
ji doprovázela do jejího 
bytu na Malostranském 
náměstí. Též spolu čas-

to zpívávaly. Velký vliv 
na pedagogickou činnost 
šikovné Doubravky měl 
její neúnavný manžel Jan 
Branberger (1877 - 1952), 
hudební vědec a organi-
zátor hudebního života 
v  celé Praze. 

Ema 
Destinová, 
kolegyně

Eva 
Gerová, 
dcera

Nelly 
Gaierová, 

žačka

Její tremolo mohlo 
skály lámat

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

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

Těšíme se na vás!

• Stálé polední menu od 99 Kč. 
• Kofola k polednímu                  

menu zdarma.
• Vynikající klasická                      

česká kuchyně.
• V nabídce na pípě                   

8 druhů piv z pivovaru       
Lobkowicz.

• Přijďte si pochutnat na          
pečeném koleni. 

• Pro rezervaci rodinných 
oslav i fi remních večírků 

volejte: 273 130 505.
Otevřeno: po - ne 11.30 - 23 h 
Adresa: Josefská 1, Praha 1

www.obycejnysvet.com

LUMPÁRNY RADNICE 
MČ PRAHA 1

Říkají Vám něco jména Lomecký, Blaž-
ková, Tomíčková…?! Máte s nimi špatné 
zkušenosti? Také jste se setkali v minulosti 
s nečinností, nedodržováním dohod, uráž-
kami, falšováním dokumentů, se zdržova-
cími postupy, zastrašováním, s anonymy 
a nepřijatelnými nabídkami? S arogancí 
moci  a s hloupostí? Jste členem SVJ, kde 
Praha vlastní nebytové prostory a trvale pře-
hlíží potřeby vás, trvale bydlících v domě? 

E-mail: david.bodecek@email.cz
Mobil: 775 592 183
Facebook: www.facebook.com/
dajdanos

KDO JSEM? Osmatřicetiletý David Bodeček žijící na 
Praze 1, kterému není lhostejná arogance některých 
úředníků a zastupitelů. Starostou Lomeckým jsem byl 
jízlivě označen „ zastupitelem navíc“.  Zřejmě proto, že 
moji nespokojenost často prezentuji na jednáních za-
stupitelstva. Jsem sympatizantem České pirátské stra-
ny a všech současných opozičních stran na Praze 1. 
Považuji se za slušně vychovaného člověka. Odmítám 
tak starostou Lomeckým veřejně prezentované tvrzení,  
že jsem šikanizující psychopat.

NAPIŠTE MI PROSÍM.



Beata, zaměstnankyně 
Vacek Bio-Market

„Malostranské noviny 
čtu, abych měla pře-

hled, co se kde šustne.“
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Příští číslo vyjde
1. května

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

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...
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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

ŽOFIE
Jorkšírku Žofi i Vostrou 

(10 let) poslala její 
panička Markéta Vostrá. 
Žofi nka má ráda ty nej-
jemnější plyšové deky 

a úplně nejraději 
procházky po Kampě. 
Posílejte: redakce@

malostranskenoviny.eu

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
MARTIN KOTAS 

Kavárník (Mlýnská)
Za to, že 
spolupořádá 
pěknou akci 
Kampa Střed 
světa.

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

257 531 839
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DVĚ DÁMY Z BRNA: „Říkal, že jsem jeho kočička a snese mi modré 
z nebe.“ „A jak to bylo dál?“ „Teď platí jako mourovatej!“


