
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

®

Cˇ ís. 6/ roč. X 
červen 2018
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JEHO VELIČENSTVO KRÁL SIHAMONI

EXKLUZIVNĚ! Král Kambodžského království NORODOM SIHAMONI, který strávil mládí na Malé 
Straně a považuje Prahu za svůj druhý domov, oslavil 14. května 65. narozeniny. GRATULUJEME! 

Jeho Výsost přímo z královského paláce posílá pozdrav čtenářům Malostranských novin.

(I VÁM, VAŠE VÝSOSTI)

JEHO VELIČENSTVO KRÁL SIHAMONI

(I VÁM, VAŠE VÝSOSTI)(I VÁM, VAŠE VÝSOSTI)

BŮH 
ŽEHNEJ 

MALÉ 
STRANĚ

www.houseservices.cz

Více str. 12

JEHO VELIČENSTVO KRÁL SIHAMONI
65

GRATULUJEME

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY



Saská - Spolek Kampa-
Nula uspořádal ve čtvr-
tek 24. 5. Učenou toulku 
vsedě v Klubu Šatlava 
v Saské uličce na Malé 
Straně. Na tomto setká-
ní mluvili o problémech 
města zástupci uskupení 
MY, CO TADY ŽIJEME.
Do Klubu přicházeli lidé 
nejen z různých spolků 
a společností Malé Stra-
ny, také ze Starého Měs-
ta, Nového Města, Bet-
lémské čtvrti, Josefova...

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

Anketa Malostranských novin

Velké zprávy z Malé Strany

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Pivnice 
pod Petřínem, 
Hellichova 5

Uzená pečínka, 
bramborová 
kaše, okurka

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 

„Když mi byly 
tři, maminka 

říkala, že jsem 
tam byla hned 
a oblečená.“

Vojtěch 
Ryvola

Pivovarník,
Loď Pivovar

„Já ne, ale vedle 
mé lodi se kou-
pali tři nahatí 

Angličani. Bylo 
vidět, že je voda 

studená.“

„To jsem byl 
ještě mlád, tak 
to bylo prima.“

„Ve Vltavě 
nikdy, ale jako 
malá Kolíňačka 

v Labi.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly
„S otužilci 

v březnu 2009, 
voda měla čtyři 

stupně.“

Kdy jste se naposledy 
koupali ve Vltavě?

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Loni v červnu, 
na špici Střelec-

kého ostrova, 
po kolena 

osvěžující.“

Tak to vypadá, že radní 
Prahy 1 už s konečnou 
platností dali výpověď 
paní Janě Maškové - 
- Zemanové z prodejny 
Ryby - Drůbež v Kar-
melitské ulici. 
Je pravdou, že paní Jana 
měla smlouvu nastave-
nou tak, že mohla dostat 
a také dostala výpověď 
bez udání důvodu. Viz 
usnesení Rady Prahy 1 ze 
dne 22. května. 
Prý důvody k výpovědi 
jsou uvedeny v důvodové 
zprávě. Kdo je chce vědět, 
musí se zeptat na Radnici. 

Co je ovšem zarážející, že 
výběrové řízení na další-
ho provozovatele prodej-
ny radní vyhlásí v letních 
měsících, kdy se dá před-
pokládat zúžený zájem 
uchazečů. Jakoby nechtě-
li vybírat pokud možno 
z nejvíce uchazečů. 
Je tedy velká škoda, že ne-
došlo k převodu nájemní 
smlouvy na syna paní Ze-
manové (nutno podotk-
nout, že se k tomu Jana 
moc neměla), byla by to 
již třetí generace obchodu 
Ryby - Drůbež na Malé 
Straně. Pan Mašek, 
otec paní Zemanové, 

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

Fo
to

: k
uc

Počasí 

25°C

Věta, kterou jsem zaslechl:

MY, CO TADY ŽIJEME: 
TOULKA V ŠATLAVĚ

Beseda 
v Šatlavě

PROČ ZAVŘELI UZENÁŘSTVÍ 
PANÍ MAŠKOVÉ?

Duše je kůň,
slova jsou 
jezdec „

Zazněly příspěvky Petra 
Hejmy, Věry Dvořáko-
vé, Martina Motla, Petra 
Burgra, Michala Cabana, 
Jiřího Kučery staršího 
a pak i mladšího. Debata 
nebrala konce. Nejvíce 
se řešil hluk a nepořádek 
v ulicích.
S tématy a řešením pro-
blémů naší městské části 
vás vás bude uskupení 
My, co tady žijeme 
(STAN, KDU/ČSL) po-
stupně seznamovat.

ČERVEN
Červnové slunce, 
říjnové potěšení

Petr Burgr



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

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:

inzerce

Paní Jana Mašková 
(Ryby - Drůbež)

inzerce

PROČ ZAVŘELI UZENÁŘSTVÍ 
PANÍ MAŠKOVÉ?

provozoval  obchod 
Ryby - Drůbež na Ma-
lostranském náměs-
tí, nejprve v domě vedle 
Malostranské besedy, pak 
pod podloubím, aby ná-
sledně zakotvil v obchodě 
s názvem Polotovary zde 
v Karmelitské 30. Odkud 
jeho dcera na podzim 
s konečnou platností 
zvedne kotvy. Protože, 
jak to vypadá, vše se ještě 
stihne do podzimních vo-
leb, budeme My, co tady 
žijeme s napětím čekat, 
jaké „FOOD“ to tentokrát 
vyhraje. Když to bude, jak 
to poslední dobou bývá, 
nějaký řetězec, pak si ani 
obyvatelé domu, ve kte-
rém se prodejna nachází,  
moc nepolepší.

MALOSTRANSKÉ NOVINY 
JSOU STÁLE VE STŘEHU

Dívka ze str. 3

ště
Květa Pecháčková pózuje 
s cukrovou vatou, kterou 

namíchal místní cukrář Jíra, 
její budoucí manžel. 

MISS VATA

Bouřlivý 
rok 

1918

Oblíbená česká masna 
v Karmelitské zvedne 
kotvy symbolicky v ob-
dobí kolem místních 
voleb, kdy občané zvolí 
nové, svěžejší radní.

Oblíbená prodejna 
Ryby - Drůbež



OBECNÍ DŮM: POTLESK 
PRO MILOŠE FORMANA

ZAPLNĚNÁ Smetanova síň 
Obecního domu v Praze po-
tleskem na konci projekce 
fi lmu Amadeus vzdala poctu 
památce Miloše Formana. 
Oscarový režisér zemřel 13. 
dubna v USA.
„Odchodem Miloše Formana 
z tohoto světa přišla naše 
země o jednoho z největších 
umělců minulého i současného 
století. Je příkladem člověka, 

kterému osud nerozdal ty nej-
lepší karty, přesto však svým 
obrovským úsilím, pracovitostí 
a cílevědomostí, dosáhl celo-
světového uznání. Málokdo 
proslavil Českou, respektive 
Československou republiku ve 
světě tak, jako on,“ řekl Malo-
stranským novinám Jan Wolf 
(KDU / ČSL), radní pro kul-
turu magistrátu hlavního města 
Prahy.

Režisér Miloš Forman (†86) 
zemřel v nemocnici v Danbury 
ve státě Connecticut (USA) ná-
hle a po krátké nemoci.
Forman natočil 18 fi lmů, jeden 
lepší, než druhý. Jmenujme 
například: Konkurz (1963), 
Černý Petr (1963), Lásky jed-
né plavovlásky (1965) Hoří, má 
panenko (1967), Přelet nad ku-
kaččím hnízdem (1975), Vlasy 
(1979), Amadeus (1984)...

Obecní dům

PRO MILOŠE FORMANA

Radní JAN WOLF 
(KDU/ČSL)

4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu Zpr}avy
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A zatím, na druhé straně řeky...
S LASKAVOU PODPOROU

&Vítěz Poražený

IVAN
SOLIL

Palec nahoru za 
to, že bojuje za 
zachování slu-
žebny Městské 
policie na Malé 
Straně (náměstí 

na Kampě).

VERONIKA 
BLAŽKOVÁ

(TOP 09)
Za dlouhodobě 
špatnou a po 

všech stránkách 
nedůstojnou 
reprezentaci 

radnice Prahy 1.

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

NA STOPĚ. Redakční slepici 
Kačenku, kterou odneslo káně, 
přijaly před jejím zmizením ostat-
ní slepice z hejna mezi sebe. Re-
dakce Kačenku vyhrála v sázce 
s panem Janem Čepem, který 
opravuje kino U Hradeb. Kačenka 
našla dočasný domov na vrchu 
Červenice pod Kozákovem v Čes-
kém ráji.

REDAKČNÍ
SLEPICI KAČENKU 
PŘIJALY OSTATNÍ 

MEZI SEBE
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CO 
V MÉDIÍCH 

NEBYLONEBYLO

PRÁVĚ VYCHÁZÍ NOVÁ KNIHA ONDŘEJE HÖPPNERA 

Objednejte též na internetu: www.daranus.cz Ondřej 
Höppner

PŘÍPAD KRAMNÝ: 
VŠECHNO JE JINAK

VYDAVATELE TOHOTO OBLÍBENÉHO LISTU

Kačenka 
(uprostřed) 

s kamarádkami



KRÁL SIHAMONI
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Malá Strana

EXKLUZIVNĚ Z RODINNÉHO ALBA

Král Kambodže 
Norodom Sihamoni, 
VIZ STR. 6 - 7

U vánočního 
stromečku

Dětství strávil 
princ v Praze

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 vaši návštěvu se těšíme!
Tržiště 13, Malá Strana

tel.: 257 534 130,
      606 688 982

email: info@airtickets.cz

LESSER 

Radostné léto
přeje všem čtenářům

malostranská cestovní agentura

www.airtickets.cz

Přijďte naplánovat 
svoji cestu do zahraničí
osobně v pohodlí naší 
kanceláře, nebo nás 
kdykoliv kontaktujte.

65
GRATULUJEME

Princ 
s kůzletem
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EXKLUZIVNĚ. Jediný král na světě, který umí 
česky. Král Kambodže Norodom Sihamoni osla-
vil před pár dny 65. nerozeniny. GRATULUJEME!
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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

Přiletěl k nám talíř 
z vesmíru

S posly zhouby 
nebo též míru
Viděl jsem ho, 
jak tiše klesá
Budou střílet, 

neb nám spásu daj?

Zabijou mne, 
neb mne zulíbaj?

Oni se jen tiše ukloní
Zpívají svou píseň ufoní:

Nyhurimije, gwana
Nyhurimije, gwana

Řekněte mně, kluci ufoni
Též u vás se to 
ke konci kloní

Leze vám už taky krkem
Stal se ufon ufonu vlkem?

Trestaj u vás taky 

tak tvrdě?
Říkají: „Ufon, to zní hrdě?“

Taky to tam 
hřbitovem voní

Stydne láska mezi ufony
Slyš odpověď z planety 

jiné: Nyhurimije, gwana
Nyhurimije, gwana

U nás to je pravda odvěká
K nám mluvil Bůh přes 

Syna člověka
Mluvil k vám Bůh 

ta samá slova
Přes vašeho Syna ufona?

Nyhurimije, gwana
Nyhurimije, gwana

U vás taky v Boha nevěří,
Též důvěrník naslouchá 

u dveří?
U vás taky všichni nadávaj,

A pak se navzájem 
udávaj?

Nyhurimije.
Jsou ufoni taky bestie?

Ufouni
(báseň)

„Praha je můj druhý do-
mov. Pro mě je nejkrás-
nějším městem světa, bo-
hatství její historie je pro 
mě oslňující. Léta dětství 
a mládí, která jsem tu pro-
žil, patří k nejkrásnějším 
létům mého života,“ vzká-
zal Malostranským novi-
nám král Kambodže Noro-
dom Sihamoni. 
Na Malé Straně studoval 
balet na Akademii múzic-
kých umění, která tehdy 
sídlila ve Valdštejnském 
paláci.
„V dotaznících měl tehdy 
mladý Sihamoni uvedeno 
v kolonce povolání matky: 
V domácnosti. Povolání 
otce: Král,“  vzpomíná ba-
letní mistryně a pedagožka 
Renata Sabongui, která je 
s králem Sihamonim do-
dnes v denním kontaktu.
V Praze jeho Veličenstvo 
Sihamoni studoval v letech 
1962 - 1975. Přijel sem jako 
devítiletý. Jeho otec No-
rodom Sihanuk požádal 
v roce 1962 prezidenta 
Antonína Novotného, zda 
by jeho syn mohl studovat 
v ČSSR. Novotný souhlasil 
a princ dostal vládní sti-
pendium. Mladý princ (na-

rozen 1953) přijel do Česko-
slovenska v červnu 1962. 
Zpočátku bydlel na kam-
bodžském velvyslanectví 
a nastoupil do 3. třídy Zá-
kladní školy v Dejvicích, 
v ulici Majakovského, poz-
ději do školy Brána jazyků 
v Mikulandské ulici na Sta-
rém Městě.
Sihamoni měl velké pohy-
bové nadání a miloval ba-
let. Proto chodil často do 
Národního a Stavovského 
divadla. Základní školu 
ukončil v roce 1967 a pokra-
čoval ve studiu na Pražské 
konzervatoři. V roce 1968 
se zúčastnil se svými 
spolužáky demonstrací 

proti okupaci. Od roku 
1971 Sihamoni studoval 
tanec, hudbu a divadlo na 
Akademii múzických umění 
(AMU) v Praze. Tu dokončil 
v roce 1975. 
Po pádu Rudých Khmerů 
byla v Kambodži obnovena 
monarchie a Sihamoni se 
vrátil do vlasti. V Praze byl 
naposledy v roce 2011, kdy 
dostal čestné občanství.
„Byla pro mě velká čest se 
s ním osobně setkat,“ říká 
exstarosta Petr Hejma. 
„V Kambodži jsem mu jako 
dárek k 55. narozeninám 
předal kopii vysokoškolské-
ho diplomu. Ten původní mu
zničili Rudí Khmérové.“ 

KAMBODŽSKÝM králem 
zvolila Sihamoniho trůnní 
rada  roku 2004, ač se na 
rozdíl od svých sourozen-
ců neangažoval v politice 
a dával přednost umění. 
Klíčové bylo doporučení 
odstupujícího panovní-
ka, jeho otce Norodoma 
Sihanuka. Přízeň 15 mili-
onů poddaných si získal 
důstojností, pokorou a ti-
chým šarmem.

CO JE TO ZA OBLUDU? 
NA MALOU STRANU 

VYJEL NOVÝ ČISTÍCÍ VŮZ
Malá Strana - Není 
skoro slyšet, jen trochu 
bzučí. Do redakce volalo 
několik vyděšených ob-
čanů, že potkali v ulicích 
Malé Strany podivné vo-
zítko, které občas vjede 
i na chodník.
Vypátrali jsme, že ve sku-
tečnosti jde o docela zají-
mavý počin magistrátu. 
Na území Prahy 1 nyní 
jezdí tři tyto zametací 
vozy na elektrický pohon.
Mají výdrž 11 hodin, na-
bíjí se sedm hodin. Po-
řizovací cena jednoho je 
4,5 milionu Kč.  

„Obsluha ocení malou 
šířku vozů. Jsou ideální 
pro zametání v úzkých 
ulicích,“ řekl Malostran-
ským novinám František 
Hodan, ředitel závodu Úklid 
a čištění komunikací.

JEHO VELIČENSTVO SIHAMONI, KRÁL 
KAMBODŽE, VZPOMÍNÁ NA MLÁDÍ V PRAZE

Text: ONDŘEJ HÖPPNER

JEHO CESTA NA TRŮN

RUKOVĚŤ VOLIČE
Místní volby 5. a 6. 10. 2018Místní volby 5. a 6. 10. 2018Místní volby 5. a 6. 10. 2018

ážení voliči z Prahy 1. Jste spokojeni 
se stavem veřejného pořádku, s re-
spektováním všeobecných pravidel, 
které určují, jak máme spolu v histo-

rické Praze žít? Jste smířeni s hordami opilců, 
kteří noc, co noc vám nedají spát? S atrapami 
historických vozidel, co vám zabírají parkovací 
místa? Kde jsou strážnici, když je potřebujete 
při konfl iktech, vyvolávaných krátkodobě ubyto-
vanými turisty ve vašich domech? 
Jakou záruku zlepšení stavu života v naší čtvrti 
vám dávají ti, co dnes vládnou na radnici Prahy 1? 
Sedí už ve vedení radnice osm a více let. 
Tolik otázek a na všechny je jedna jednoduchá 
odpověď. V podzimních volbách je nutno zvo-
lit změnu. Ano dáme jiným šanci, ale především 
výměnou součastného vedení radnice sobě 
dáme naději.

Je třeba vyměnit 
vedení radnice!
V

7

EXKLUZIVNĚ PRO 
MALOSTRANSKÉ NOVINY

Váš Jeroným Pražský, MN květen 2018
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JEHO VELIČENSTVO SIHAMONI, KRÁL 
KAMBODŽE, VZPOMÍNÁ NA MLÁDÍ V PRAZE

Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)

Kalendárium 
Malé Strany

Ladislav 
Struna
HEREC

Jiří 
Brdečka

SCÉNÁRISTA

ČERVEN

● Otto Gutfreund 
*3. 8. 1889 Dvůr Králové 
†2. 6. 1927 Praha
Kubistický sochař 
světového významu. Por-
trétoval T. G. Masaryka.

● Jiří Brdečka 
*24. 12. 1917 Hranice 
†2. 6. 1982 Praha
Scénárista (fi lm Limoná-
dový Joe), ilustrátor. Spo-
lupracovník Jana Wericha 
a Jiřího Trnky. Často je 
navštěvoval na Kampě. 

● Ladislav Struna 
*27. 6. 1899 Praha 
†14. 2. 1980 Praha
Herec a malíř. Hrál už 
v němých fi lmech. 
Vyrůstal na Malé Straně.
 
● Vlastimil Hašek 
*7. 6. 1928 Praha 
†12. 4. 1992 Praha
Herec. Byl manželem 
herečky Dany Syslové, 
která žije na Malé Straně.
 
● Vítězslav Vejražka 
*9. 5. 1915 Dolní Bousov 
†8. 6. 1973 Praha
Herec, režisér, komu-
nistický funkcionář. 
Bydlel ve Staré radnici na 
Hradčanech. 

Otto 
Gutfreund

SOCHAŘ

Vlastimil 
Hašek
HEREC

Nemilé překvapení (1/2)

Hospoda: „Zaplaťte!“ „Již brzy! Čekám 
peníze od bohatého strýce!“  

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Krejčí: „Zaplaťte!“ „Již brzy! Čekám 

peníze od bohatého strýce!“  
Pikolík: „Zaplaťte!“ „Již brzy! Čekám 

peníze od bohatého strýce!“  

Král 
Sihamoni 
v Národním 
divadle

Princ
Sihamoni 
s českými 
opatrovnicemi

Princ 
v opeře 
Louskáček

Král Sihamoni 
s exstarostou 

Petrem Hejmou 

Princ Sihamoni 
s pampeliškou
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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

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

POŘÁDÁME
● Úterý 19. 6., 17 h
Učená toulka parkem 
Kampa - provázejí 
Petrové Hejma a Burgr, 
Jindřich Pavliš, Eva 
Vodrážková (od 18 h 
debata zastupitelů 
v Domečku: P. Hejma 
a p. Macháček - 20 h).
● Čtvrtek 21. 6., 18 - 22 h 
VII. PROSTŘENÝ STŮL 
pro Konzervatoř Jana 
Deyla, hrají a zpívají 
studenti. Pepa Kocůrek & 
Hradčanský orchestr!  
20 h Muzikanti z Kampy!
● Středa 27. 6., 18 h, 
Benefi ční večer NADACE 
ARTEVIDE ve Vrtbovské 
zahradě.

PŘIPRAVUJEME
● Účast na akci ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK sobota 15. 9.
● Toulky: Havelské 
město, kostel sv. Havla 
a zvon Václav, Dějiny 
prostituce Starého Města, 
Nový Svět.

DOPORUČUJEME
● Středa 6. 6., 18.30 h
Pražský hradčanský 

orchestr - vedoucí Pepa 
Kocůrek. Koncert v kos-
tele sv. Jana Křtitele Na 
prádle.
● Pondělí (mimořádně) 
11. 6. od 19 h TAROT, 
Dr. Hůlek v Deli Malteze
● Pondělky: Muzikanti 
z Kampy v Domečku.
● Vždy třetí pondělí 
19-23 h: Zpívání v Šatlavě 
bez kouře.
● Úterky 18 - 20 h 
á 14 dní: Setkání se 
zastupiteli MČ Prahy 1, 
Salla Terrena na Kampě.
● Středy: Franta Krupka 
& comp Nicolasbar 
(Tržiště 10).
● Čtvrtky: Muzikanti 
z Kampy v Nicolasbaru 
a v Šatlavě.
● Vždy druhou neděli 
(13. 5.) 16 - 19 h JAM 
JAZZ v Domečku. 
Staří jazzmani a mladé 
zpěvačky.
● Neděle 19 h hraní 
v kavárně Čas.
● Sobota 22. 9., 14 - 22 h 
X. MALOSTRANSKÉ  
VINOBRANÍ - Dozvuky 
horňáckých slavností 
v parku na Kampě.

Malá Strana

1

Během podvečera budou u Stolu koncertovati: 
Hudební tělesa studentů Konzervatoře Jana Deyla 

a Střední školy pro zrakově postižené, 
Pražský Hradčanský orchestr, vedoucí Pepa Kocůrek 

a pak Muzikanti z Kampy… 
Prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí 

Nadace ARTEVIDE 

VII.
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RÁNA PĚSTÍ PŘÍMO NA OKO

Praha je známá svý-
mi památkami, pano-
ramaty i do samého 
středu města prorůs-
tající zelení.
Když mluvíme o památ-
kách, tak především 
o těch barokních, kterých 
je tady početně nejvíc.  
A když mluvíme o zele-
ni, tak zase především 
o zahradách na Petříně. 
Barokní sloh se vyznaču-
je svojí souměrností. Je-
-li nalevo okno, tak musí 

být i napravo. Pokud na 
druhé straně okno být 
z nějakých důvodů nemů-
že, barokní stavitelé ho 
tam alespoň namalovali. 
Nad dědictvím předků 
bdí příslušné úřady pa-
mátkářů. Vždyť také když 
někdo chce něco opravit, 
či upravit, narazí na přís-
ný „metr“ naší památkové 
péče. 
No jak kdo. Jsou institu-
ce, které si mohou dělat, 
jak se říká, co chtějí, a při-
tom by právě ony měly jít 
příkladem, jak citlivě za-
sahovat do památkové re-
zervace. Jeden malý, o to
více smutný příklad. 

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).

Už loni se u paty Petřína 
před grafi ckou školou 
v Hellichově ulici obje-
vil kontejner, o kterém 
může prohlásit, že se 
sem hodí, jen památkový 
ignorant. 
Snad se jedná o pokus re-
alizovat veřejné záchod-
ky, v každém případě jde 
o stavbu, která by dělala 
ostudu i na kasárenském 
dvoře, natož třicet metrů 
od cedule, co hlásá, že 
se jedná o evropsky vý-
znamnou lokalitu. Ještě 
připomínám tu souměr-
nost baroka. 
Všimněte si, jak jsou 
vysoko od země namon-

továny kliky. Každá je 
jinak. To by Dientzenho-
ferové při stavbě chrámu 
svatého Mikuláše nepři-
pustili. 

MN červen 2018
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Kontejner 
v Hellichově ulici

BLÍŽÍ SE KOMUNÁLNÍ VOLBY A PŘITUJUJE
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
● 29. 5. - J. Votoček, Z. Tesařík, K. Klasnová
● 12. 6. - M. Caban, I. Kocmánek, M. Vlašánková
● 19. 6. - Petr Hejma, Tomáš Macháček
● 26. 6. - Zdeněk Barták, Tomáš Heres, Jiří Janoušek

Salla 
Terrena

MN číslo 5, 
květen 2018 Vždy v úterý od 18 h, moderuje Olga Lomová, více www.kckampa.eu

MEDIÁLNÍ 
PODPORA

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Začnu jednou něčím 
pozitivním - magistrát 
zatím zarazil výstav-
bu předimenzovaného 
sedmipatrového domu 
ve Stínadlech v Anež-
ské čtvrti. 
Hurá, sláva, chtělo by se 
volat. Zajímavé ale je, jak 
vůbec investor k pozem-
ku zvící „psí boudy” při-
šel... On to totiž byl právě 
magistrát, který parcelu 
střelil a šílenou stavbu 
umožnil! 
Před lety jsem jednala 
s obyvateli domu, kterým 
novostavba zastíní byty 
a naplní tak doslova ná-
zev ulice, a to bez jaké-
koli nostalgie k Rychlým 
šípům. 
Obyvatelé Stínadel mě 
pustili do dvora a dodnes 
se pamatuji na svůj údiv. 
To místo, kde se má sta-

vět, je opravdu překvapi-
vě malé - člověk se diví, 
jak se tam může plánova-
ná budova vměstnat. No 
a když se trochu popídí-
te po historii, zjistíte, že 
těch 200 m2 patřilo pů-
vodně magistrátu.
V roce 2008 malý a pro 
výstavbu nevhodný po-
zemek nepochopitelně 
prodal soukromému in-
vestorovi. Podobně i po-
zemky pod tolik diskuto-
vaným „Maršmelounem“ 
ve stejné čtvrti patří ma-

Stínadla se bouří: Podivný 
příběh o sedmi patrech

gistrátu, který je inves-
torovi prodá, až budovu 
postaví. A představitelé 
magistrátu pak konají 
demonstrace a drbou se 
na hlavě, jak podobným 
„hrůzám“ v centru zabrá-
nit. To jsou paradoxy…
Kdysi jsem se s památká-
ři a architekty pokoušela 
o prosazení regulačního 
plánu pro památkovou 
rezervaci. 
Ne, aby se nemohlo sta-
vět, ale aby byla jasně da-
ná pravidla. Narazila 
jsem. 
Stavby přitom vyjdou prý 
investory v Praze 1 draho. 
Kdo na to ale má a úplat-
ky ho nezruinují, může 
stavět ledaskde a ledacos. 
Tak jak to asi nakonec 
se Stínadly i Maršme-
lounem dopadne, tip-
nete si?

Stínadla
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Galasovy 
cyklojízdy

Divadlo - 3. a 4. 6. v 19 h - KOCOUR 
V BOTÁCH - Divadlo Na prádle, Besed-
ní 3 -  Rodinný muzikál. Uvádí divadlo La 
Scuola. Hrají: Semerád, Iléš, Pečenka… 
www.napradle.cz

Akce - Čt 7. 6. v 18 h - GALASOVA 
CYKLOJÍZDA - OSLAVA NAROZE-
NIN - Sraz Folimanka, pod Nuselským m. - 
Narozeninová jízda p. Galase, vše nejlepší 
ke 40. narozeninám. www.galas.borec.cz

Derniéra - Pá 8. 6. v 19.30 h - KAUZA 
SALOME - A Studio Rubín, Malostranské 
nám. 9 - Hra na motivy Wildovy Salome 
a reality show z narozenin šestnáctiletých 
bohatých dívek. www.astudiorubin.cz

Beseda - 13. 6. v 18 h - SETKÁNÍ 
S MARKO ČERMÁKEM - Domeček na 
Kampě, Salla Terrena - Setkání s hudební 
legendou, výtvarníkem, kreslířem Rych-
lých Šípů, protagonistou Zelenáčů…

Akce - 21. 6. a 23. 8. v 17 h - KOMEN-
TOVANÁ PROHLÍDKA K VÝSTAVĚ 
HUDBA A POHÁDKA - České muze-
um hudby, Karmelitská 2/4 - Vydejte se 
s námi za pohádkou do muzea.

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

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

Ř
íká se, že Ivan Hlas 
je jediný český 
písničkář, který 

umí psát nejen o ne-
šťastné, ale i o šťastné 
lásce. Možná na tom 
něco bude - tohle téma 
je pro něj celoživotní 
jedničkou.  A ačkoli je 
svými kořeny bluesman, 
pocházející z pražské 
čtvrti, tomuto žánru za-
svěcené už od konce 60. 

let, tedy z Hanspaulky, 
v jeho rukopisu žádné 
beznadějné stížnosti ne-
najdete. Užijte si 13. červ-
na koncert Ivana Hlase 
s jeho triem u nás v Ma-
lostranské besedě.

ČERVEN
Program (výběr)

7. 6., 20.30 h
Magnum Jazz Bigband
9. 6., 20.30 h
Los Culos - latino rock
15. 6., 20.30 h
Esence - 20 let kapely! - 
rock - pop
19. 6., 20 h
Kateřina Steinerová & 
Her Swing Boys - kon-
cert a tančírna
20. 6., 20.30 h
Folimanka Blues
22. 6., 20.30 h
Krausberry
28. 6., 20.30 h
Laura a její tygři
29. 6., 20.30 h
Ester Kočičková & Lu-
boš Nohavica - šanso-
nový večer
30. 6., 20.30 h
Blaženka + Jull Dajen

GALERIE
Výstava Leonardium / 
Objevárium - Leonardo: 
Do 30. 6. 2018

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

Ivan Hlas Trio
13. 6., 20.30 h

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

www.museumkampa.cz

JAN ZRZAVÝ
Prodlouženo do 8. 7. 2018 
Komorní výstava málo 
známých Zrzavého prací 
ze soukromých sbírek. 
Kurátorky: M. Vítková,
P. Patlejchová.

VLADIMÍR ŠKODA
Do 3. 6. 2018 
Výstava Mysterium Cos-
mographicum významné-
ho českého sochaře pů-
sobícího hlavně ve Francii 
nazvaná podle prvního ze 
spisů Johannese Keplera, 
v němž propočítává ta-
jemství vesmíru. Kurátor-
ka: M. Hajek. 

VLADIMÍR 
KOPECKÝ: ENERGIE
Květen až červenec 2018 
Komorní výstava aktuál-
ních prací významného 
skláře a malíře.

RUDOLF NĚMEC: 
NEROZUMÍM UŽ 
NIETZSCHEMU
Od 9. 6. do 9. 9. 2018 
Výstava se zaměří na 
umělcovo tvůrčí období 60. 
a 70. let, s přesahy do let 80.

VÝSTAVA NA 
ZÁMKU MORAVSKÝ 
KRUMLOV
Do 30. 10. 

Díla ze slavné sbírky 
J. a M. Mládkových, ob-
sahující díla nejvýzna-
mnějších autorů české 
umělecké scény 20. stol.

DALŠÍ PROGRAM
2. 6. Lektorská komento-
vaná prohlídka k výstavě 
V. Škody. V 15 h
18. 6. Kurátorská komen-
tovaná prohlídka výstavy 
J. Zrzavého, rezervace 
nutná. V 18.30 h
23. - 27. 7. a 30. 7. - 3. 8. 
Příměstský tábor. Děti 6 
až 13 let.
Rezervace: rezervace@
museumkampa.cz

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

Od 12. 6. do 7. 10. 2018

CECIL BEATON: 
FOTOGRAF KRÁLOVEN

Náš 
TIP
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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 

červen 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 (24.)

Když přišel tlustý hostin-
ský, stále se usmívající 
a brebencující, nabízet 
první poslušný šňupec, 
musel u každého zaklepat 
na pikslu znovu a zno-
vu pronést poznámku, že 
máme dnes venku krás-

ně. Sic by byl druhý již 
šňupec nevzal a slov pře-
slechl. Nikdy se nepoda-
řilo komukoli rozmlou-
vat s oběma najednou. 
Nikdy sobě nevšiml ani 
za mák jeden druhého, to 
individuum za stolkem 
pro něho vůbec nebylo. 
Sklepník postavil před 
ně po sklenici piva. Po 
chvilce - ale nikdy ne na-
jednou...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

Minule: Tuto sochu najdeme ve 
výklenku malostranského domu na 
adrese Jánský vršek 9. 
Správně: Jiří Janeček, Jan Koutný

Ani za mák

Pokračování příště

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

Otázka: Poznáte, co je to za 
hospodu a na jaké je adrese?
Nápověda: Tato hospoda leží
 v ulici samotáře a má v názvu 
zvíře větší než myš.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
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Slavné ženy

Malostranská pěvkyně
Jarmila Novotná 

Jarmila Novotná (1907 - 
- 1994) se narodila do vlas-
tenecké rodiny majitele 
módního salónu. Chodila 
k Emě Destinové na Ma-
lostranské náměstí na ho-
diny zpěvu. Podporovala 
ji rodina prezidenta Masa-
ryka. Následovala skvělá 

mezinárodní kariéra. Jako 
druhá Češka po Emě Des-
tinové se Jarmila prosadila 
v newyorské Metropolitní 
opeře (1940 - 1956). Patří 
k nejvýznamnějším osob-
nostem české opery. Hrála 
také ve fi lmu např. Skři-
vánčí píseň (1933). 

T. G. 
Masaryk, 
mecenáš

Ema 
Destinová, 
profesorka

František 
Smolík, 
kolega

Její rty uměly 
zašeptat

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

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

257 531 839

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.

●Hledám v centru Prahy 
prostor cca od 8 do 20 m2 
na prodejnu čokolád. Menší 
– větší není podmínkou. Za 
nabídky děkuji předem. Tel.: 
737 430 242. 
●Hledáme na DPP (brigá-
du) spolehlivou a pracovitou 
paní na úklid vnitřních pro-
stor paláce na Praze 1 - Malá 
Strana. Tel.: 773 923 876.
●Kuchyňský poradce. In-
dividuálně pomůžeme s rea-
lizací vaší nové kuchyně. Od 
A do Z. Konzultace přímo na 
místě. Tel.: 774 222 112.

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!

Pivečko? Z pěkně 
chlazených půllitrů? 

No jasně, u nás!

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana
Podpetřínský rádce

Přijďte ochutnat! 

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 ČERVNA

• Otevřena naše zahrádka! 
• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v červnu 11. od 19 h.
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.

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

30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!




