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Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí.

toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

redakce@maloStranskenoviny.eu ● telefon: 777 556 578 ● www.malostranskenoviny.eu

maLostranskÉ náměstí žije

Malostranské
servírky

prostřený stŮL
radost soUsedŮ
LUCINKA & SPOL.

foto: Míra lédl

Filip Horký, Lucinka
Kristová a Bohoušek rath
z restaurantu u Mecenáše
(Malostranské nám. 10)
nesou hovězí kližku,
přílohu a kachní prso
s dýňovým pyré.

TAK NÁMpř
PRODALI
dvoreČek

Zdeněk
Bergman

M
př ÍST
íbě NÍ
hy

Celý příběh čtěte
na stranách 6 - 7

Prodej kultovního dvorku
vČtěte
Říčnína
11 str.
viz str.
5 a 2-3
12

inzerce

Petr
Hejma

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

NE

Noviny, které si píší čtenáři sami

Petr
Burgr

Foto: Monika Höppner
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč

Klasické špagety
se sýrem
a olivovým olejem
99 Kč

Velké zprávy z Malé Strany

Čtenář reportÉr:
(ne)svítící hrUšeŇ
a napájí sama sebe
Vážená redakce,

Pivnice
tlustá myš
Všehrdova 19

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Malostranských
novin

Věta, kterou jsem zaslechl:

Vrabec v hrsti
ví víc, než holub
na střeše

„

Počasí

25°C

ČerVeneC
Červencové slunce,
říjnové potěšení

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

posílám zajímavé foto ,,veřejného osvětlení“ umístěné na hrušni a ,,zásobované energií“ z této staré
hrušně. Tato kuriozita se
nachází na Petříně.
S pozdravem
Bohuslav Hofman

posílejte nám
podobné fotky!
redakce@malostranskenoviny.eu

bLamáž vedení radnice
kvŮLi stavbě v pařížskÉ
Starosta Lomecký lhal,
když voličům slíbil, že
nebude povolena stavba
v Pařížské ulici (za synagogou). Na posledním zastupitelstvu ji však nechal

schválit. Demonstrace proti výstavbě se zúčastnilo
několik set lidí, včetně
obyvatel Malé Strany. Petici proti nové stavbě podepsaly tisíce lidí.

Anketa Malostranských novin

Kde jste byli
na dovolené nejdál?

TYTO NOVINY vycházejí
na území Malé Strany
a Hradčan, tedy ZDe
HraDČanY

MALÁ
Strana
5 370 obyvatel

Světlana
Kalousková

Jindřich
Pavliš

Petr
Hejma

Firma Vojanovy
sady

Spoluzakladatel
KampaNuly

„V myšlenkách
na Galapádách,
jsou tam krásná
zvířata...“

„Na březích Styx,
v končinách
duše, až k Léthé
dojdu, napiji se
a vyvanu.“

„V Kambodži na
návštěvě u krále
Norodoma Sihamoni. Studoval
v Praze.“

Markéta
Jíšová
Ředitelka
Apollon Art

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Nejdál jsem
byla asi
na Seychelech,
ale kdo ví.“

„Asi u vody, kde
jsem správně
zpíval: Teskně
hučí Niagára. “

„V Africe
v Egyptě
a ve snu
v pohádce!“

Hradčanská galerie J. Kalouska

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

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@malostranskenoviny.eu

RADNICE P r
tiskařsko
U
na obLíbenÉ místo karLa Ča
Petr Burgr

elektrohrušeň
na Petříně

Mluvčí mladé
generace

Zpravy

Pravidelné setkání na dvoře před litografickou dílnou (Bierfest) bylo možná
poslední. Ano, jedná se
o tu dílnu, kde v únoru
minulého roku dostali litografici od vedení Prahy
1 nesmyslnou, bezdůvodnou výpověď.
Pod tlakem veřejnosti radní výpověď nakonec stáhli,
aniž by vysvětlili své počínání. Už tehdy se spekulovalo, že hlavním důvodem
snahy vypudit populární
uměleckou dílnu byla snaha jít především na ruku
majiteli sousedního objek-

tu (dům na rohu ulic Újezd
a Vítězná).
Neuběhly ani dva roky
a je vše jasnější. Hlasovací
mašinerie opět zafungovala. Zastupitelé za TOP 09,
ČSSD, ODS a ANO prodali
většinu dvora soukromé
společnosti, která vlastní
sousední rohový dům, aby
mohla z Říční ulice vybudovat vjezd do svých garáží či pro bagry.
Pro informační pořádek:
Je správné, když se občané dozvědí, kdo pro prodej
hlasoval. TOP 09: Oldřich
Lomecký, Filip Kračman,
Tomáš Macháček, Jan
Votoček, Igor Kocmánek,

máte k tomu příběh? pište na e-mail:
redakce@malostranskenoviny.eu

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

P rodaLa dvŮr před
oLa Čapka
U díLnoU
v
říČní
11
a jeho rodiny brzy vyjedoU bULdozery
Jiří Veselý. ČSSD: Daniel
Hodek, Ivan Solil, Šárka
Táborská, ODS: Eva Špačková, Richard Bureš, Tomáš Heres. ANO: Zdeněk
Tesařík.
Každý čtenář ať sám usoudí, zda uvedení zastupitelé
svým hlasováním hájili
zájmy občanů Prahy 1, nebo naopak jen soukromé
akciové společnosti.

www.starapraha.eu

propaGUje tapety
Dcera místního papírníka
při propagační akci
tátova obchodu.

PoSleDnÍ foto?
tradiční Bierfest
na dvoře bratrů Čapků
dne 22. června

KAMPÁRIUM

e-maiL:
inzerce@
malostranskenoviny.eu

inzerUjte v těchto novinách!
tady je 3+1 dŮvod proČ:

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

Restaurace & Steak

▪ 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 ČERVENCE

• Otevřena naše zahrádka!
• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v červenci 9. od 19 h
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet

Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

Tel.: +420 730 629 299 www.kamparium.cz, FB

Dvoudenní festival
dobrého jídla v samém srdci
Prahy formou pikniku.

voLejte ihned

777 556 578
(MONIKA)

Malý oznamovatel

inzerce

zde mŮže
být váš
inzerát!
vLídnÉ zacházení!
teLeFon:

hLavně
že Lepí

štěpřiČinLivá miLUše

MaloStranSKÉ noVInY, březen 2017. Vedení radnice vyhazuje
z Říční 11 (kde bydlel K. Čapek s rodinou) kultovní litografickou
dílnu. Výpověď zastavily až petice a medializace případu.

Otevřeno:
denně 9 - 23 h
Adresa:
Vítězná 530/11, Praha 1

Dívka ze str. 3

rok
1918

Čapek

Denní menu
za 99 Kč
Výběr ze tří jídel
s polévkou,
malým pivem
nebo
malinovkou.
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reStauraCe

TLUSTÁ
MYŠ

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

Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

Udělejte si procházku po Střeleckém ostrově s piknikovým košíkem kolem stánků
s rozmanitým jídlem a piknikovou deku si
rozložte, kdekoliv se vám bude líbit:-)
Těšte se na mezinárodní kuchyni (sladké,
slané… pro velké i malé).
Připraven je bohatý doprovodný program:
hudba, workshopy, soutěže!
Sledujte událost na Facebooku.
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Vítěz Poražený

DanIel
HoDeK
(ČSSD, radní P1)
Za zvýšenou
aktivitu na sociálních sitích, což
zjevně souvisí
s blížícími
se volbami.

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

aDrIana
KrnÁČoVÁ
(ANO, primátorka) Na magistrátu zasahovala
Centrála proti
organizovaném
zločinu v souvislosti s dotacemi.

CO NOVÉHO
V REDAKCI

Zpráavy

Velké zprávy z Malé Strany

radní WoLF: pLošina
pro vozíČkáře k chrámU
panny marie vítěznÉ
Chrám Panny
Marie Sněžné
(Jezulátko)

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

Foto: Monika Höppner

aniČka září
V MUZIKÁLU
100 Let rebeLŮ

anička
po premiéře
TLESKÁME! Opora redakce
Anička (8) po skvělé premiéře
muzikálu 100 let rebelů v Komorní
Fidlovačce. V projektu ZŠ Vratislavova a Evy Mašatové skvěle
zazpívala a zatančila nejen píseň
Pátá. Premiéra v divadle Komorní
Fidlovačka byla 18. června.

radní JAN WOLF
(KDu/ČSl)
Karmelitská - K chrámu
Panny Marie Vítězné (Jezulátko) povede plošina pro
vozíčkáře. Stane se tak také
díky úsilí radního hl. města Prahy Jana Wolfa (KDU/
ČSL). Chrám ročně navštíví
asi pět tisíc vozíčkářů z celého světa. Dosud museli pře-

konávat schody. Plošina pomůže také matkám s kočárky,
které vodí děti do školy vedle
(I. stupeň ZŠ Josefská).
„Jde o velmi prospěšnou
věc,“ řekl MN Petr Glogar od
sv. Jezulátka. Projekt je nyní
ve stádiu stavebního řízení,
tedy těsně před schválením.

Víte, že...
Chrám Panny Marie Vítězné
je druhý nejnavštěvovanější svatostánek v ČR.
Ročně sem přijde 1 milion
návštěvníků. Do sv. Víta
asi 1, 4 milionu.

inzerce

PAMĚTNÍ DESKA PRO HUGA HAASE

Restaurant
U Glaubiců

Vážení čtenáři.
Máte - li chuť, budeme velmi rádi, když přispějete jakoukoliv částkou na výrobu a umístění pamětní desky Huga Haase na jeho rodný dům v Bezručově 5 v Brně. Vždyť jedinečný Hugo pochází z Brna! Za spoluúčast
na této mimořádné události vám srdečně
děkujeme.
Vaše StaroBrněnské noviny.

Denní menu
za 99 Kč
Výběr ze tří jídel
s polévkou,
malým pivem
nebo
malinovkou.

Transparentní účet StaroBrněnských novin:
9442810001/5500.
Do poznámky napište: Hugo Haas - deska.

Otevřeno:
denně 9 - 23 h
Adresa:
Vítězná 530/11, Praha 1

Pro více informací volejte: 777 122 009 (Martin)

www.starapraha.eu

Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

36 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz
reStauraCe

TLUSTÁ
MYŠ

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

Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

M
p

Í ●
ZpráTNavy

S y
MÍ íběh
př

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578
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dětský den v zahradách
nemocnice pod petřínem

Letošní Dětský den pod
Petřínem se konal v sobotu 2. června jako už
třináctý v pořadí. Počasí
přálo, vládla dobrá nálada a hojná účast.
Na 780 dětí, rodičů, přátel a příznivců Nemocnice Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského si
přišlo užít příjemné zábavné odpoledne v krás-

ných zahradách v areálu
nemocnice s výhledy na
Petřín a Pražský hrad.
Hodně štěstí a lásky popřála dětem sestra představená Bohuslava Kubačáková.
Mimochodem: Na zahradě areálu stojí mariánský sloup, připravený
k převozu na Staroměstské náměstí.

Děti byly nadšené
nejen z aktrakcí,
ale i z úchvatného
prostředí

Pro sestry je
to svátek
jako pro deti

Velké zprávy
z Malé Strany

na rychtě
čepují pivo
malá strana
Tržiště - V Baráčnické
rychtě začali čepovat nové
pivo s názvem Malá Strana. Je první svého druhu,
chutná jako Plzeň. Půllitr
je za 44 Kč, ale dá koupit
i v litrové sklenici.

Uzenářství
ryby - drůběž
jede dál, ale...
Karmelitská - Uzenářství Jany Maškové - Zemanové z prodejny Ryby - Drůbež v Karmelitské 30
dostalo výpověď (MN informovaly), ale ještě je tu
naděje. Do redakce volal
syn majitelky, že prý „to už
tu párkrát bylo a uvidíte,
že to dobře dopadne.“
Tak uvidíme.

muž se zřítil
z římsy pražského hradu
Hradčany - Z římsy
Hartigovské zahrady se
22. 6. zřítil muž. Padal
asi 15 metrů, utrpěl úraz
hlavy a nohy. Římsa se
s ním utrhla. Muž hovořil polsky. Hartigovská
zahrada je nad restaurací U Kocoura. Stalo se po
desáté večer, vyprošťovali ho horolezci.

Nemocnice
pod Petřínem

Petr Burgr a Jan Wolf
(KDu/ČSl, My, co tady žijeme)
rozdávali zdarma limonádu

inzerce
inzerce

my, co tady žijeme: řešení pro park kampa

Přítomní se shodli,
že je třeba citlivé řešení

Foto: Nemocnice pod Petřínem, Ondřej Höppner

y

Spolek KampaNula ve spolupráci s kandidáty MY, CO
TADY ŽIJEME uspořádal dne
19. června v 17 h Učenou toulku na téma CO SPOLEČNĚ
ZLEPŠÍME NA KAMPĚ.
Postupně přicházeli místní starousedlíci a lidé nejen
z různých spolků a společností
Malé Strany. Jasně dávali najevo svá stanoviska k případné revitalizaci parku Kampa
a okolí. Přišlo několik desítek
účastníků. Po úvodním slově

Petra Hejmy, Petra Burgra, Jirky Kučery st. podali odborný výklad arch. Eva
Vodrážková a Jindřich
Pavliš (Vojanovy sady).
MY, CO TADY ŽIJEME ( Petr
Hejma, Petr Burgr, Martin
Motl, Věra Dvořáková, Jirka
Kučera starší i mladší) představilo plán citlivé opravy
oblíbeného parku. Navíc za
mnohem menší cenu oproti
původnímu návrhu radnice,
a to o desítky milionů.

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

křest knihy prŮvodce
třicetiLetoU váLkoU
v kosteLe sv. vavřince
Malá Strana - Křest
knihy autorů Martina
Pitra a Petra Vokáče Průvodce třicetiletou válkou
se uskutečnil v kostele sv.
Vavřince pod Petřínem.
Kmotrem se stal herec
Ladislav Frej.
Martin Pitro (1971) a Petr
Vokáč (1972), absolventi
oboru historie na FF UK.
Autoři řady knih popularizujících historii. Velmi
poutavá a místy až humorná kniha je doplněná
ilustracemi.

Tema

T

prostřený stŮL
náměstí: osLava
Malostranské náměstí ožilo 22. 6. čilým ruchem. Na tradiční akci Prostřený stůl se tu sešlo několik set sousedů.
Zpívali, hodovali, pili - a ještě tím podpořili dobrou věc.

rUkověŤ
voLiČe
místní volby 5. a 6. 10. 2018
Co vlastně znamená
ta divná zkratka?

J
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iž osmým rokem vládne v Praze 1 toP 09
se svými dvěma satelity (ODS, ČSSD). Málokdo ale ví, co zkratka TOP vlastně znamená. T značí Tradici, O Odpovědnost a P
Prosperitu. Číslovka 09 má připomínat rok, kdy Miroslav Kalousek přišel s tímto svým projektem na
světlo boží. Jak se významy tvořící značku Topky
projevují v Praze 1?
Tradice starousedlíků je vniveč. Lidé své sousedy
už ani nepoznávají. odpovědnost za stav žití ve
vnitřní Praze nikdo z vedení radnice nechce převzít.
Prý za všechno můžou ministerstva, magistrát, popřípadě volná ruka trhu. A Prosperita? Ano tady si
může vedení radnice zatleskat. V Praze 1 prosperují: Majitelé, kteří své byty krátkodobě pronajímají,
provozovatelé historických atrap vozící v kolonách
asijské turisty a půjčovatelé pivních šlapadel, co nás
nenechají vyspat.
Co nám zbývá? Naopak se dobře vyspat na začátek
října a ve volbách již neudělat stejnou chybu, jakou
jsme udělali před osmi, nebo čtyřmi lety.
Váš Jeroným Pražský

Akci pořádal významný
spolek KampaNula, uváděli ji Petr Hejma a Petr
Burgr z hnutí My, co
tady žijeme.
„Krásně se to všechno
povedlo, máme velkou
radost,“ shodli se organizátoři.
K prostírání dobrot na
společný, 40 metrů dlouhý stůl s bělostným
ubrusem, přispěly místní instituce, ﬁrmy, kluby, restaurace a vinárny
nejen z Malé Strany, ale
také jednotlivci, osob-

nosti, občané. Během
podvečera koncertovali:
Hudební tělesa studentů
Konzervatoře Jana Deyla
a Střední školy pro zrakově postižené a Pražský
Hradčanský
orchestr,
s vedoucím Pepou Kocůrkem. Večer se pak
chopili nástrojů Muzikanti z Kampy a rozezpívali celé náměstí.
Součástí akce byla prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí
Nadace Artevide. Výtěžek akce poslouží k ná-

kupu školních pomůcek
pro Konzervatoř Jana
Deyla a nadaci Artevide.
Pozvání k Prostřenému
stolu přijalo více než 600
sousedů. Ti si užívali
úžasnou atmosféru Malostranského náměstí, společného prožitého času
a romantického soumraku nad trolejemi kolemjedoucích tramvají.
Akce to byla opravdu
skvělá, nyní se chystá
Prostřený stůl v září na
Betlémském náměstí na
Starém Městě.

Laskavě přispěLi ke zdarU akce
Amareto: vaﬂe, sorbety palačinky; dvě milé
slečny vydávaly. a Studio rubín: domácí limonády, domácí minibábovky, banánový chlebíček a další sladkosti, nejkrásnější dekorace
stánku. Navíc dodali pódium a také ho postavili. Jo´s bar: domácí limonády (malinová
s mátou byla nej). Dobrovolní hasiči:
stánky a polní kuchyně s buřty. Dobroty
Vescovi: domácí koláče s drobenkou byly
hned pryč. Šatlava: chlebíčky. Zlatá Praha: šátečky a víno. Nadace Artevide: pomazánky a utopence. St. Nicolas a Napa:
pizza a víno. Masný krám: domácí sekaná v housce, škvarková pomazánka a guláš. Malostranská beseda: sud Plzně.
Kocour sobě: víno, popcorn. Vopička:
soudek červeného. Bar u klíčů: 15 l vína.
roesel: pomazánky, Potštejnské pivo.
Museum Kampa: víno a dorty od Ivety
Fabešové. Epam: léčivé mazání. Hrad-

čanské včely: med. Maruška: nejlepší
paštika, mnozí si chodili přidávat i pětkrát;
s brusinkami nebo domácím čatní, brynzové hrudky. Cafe de Paris: bagetky pro
Marušku a její paštiku. U Staré Studny:
víno. Plný pekáč: halušky a záviny. Profesní dům: víno. u krále brabantského: hermelíny (po těch se zaprášilo a muselo
se několikrát pro další zásoby), koláč s drobenkou - moc usměvavá slečna na výdeji.
Vacek Bio - Market: pití pro vystupující.
U Hrocha: ﬁnanční příspěvěk. Martin
Motl zařídil elektřinu. Děkujeme dobrovolníkům z pokladny Angele a Helence a samozřejmě Pavle & Olze a predevším úžasné ludmile růžičkové, že všechno oběhala a sepsala. Zuzaně, Dinovi a Máje za
organizaci. Spolku za zázemí. Malostranským novinám, že vyrobily vstupenky
a plakáty a celou akci propagovaly.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Pastor

Dne 19. května zesnul v 91
letech Ernst Sieber - evangelický pastor z Curichu.
Smysl tohoto článku je
v tom, že tento dobrý člověk
Sváťa Karásek:
není jenom Curicháč, má
Kněz, písničkář
evropskou, ba světovou diundergroundu,
menzi. Jeho hloubka, jeho
vězeň totality,
starost o bezdomovce a lidi
nyní nezávislý
zastupitel (též díky závislé na drogách a jeho
smysl pro humor, to dělá
podpoře Malostranských novin). napište Sváťovi o

dobrého člověka. On vyváděl církev ze své ulity a kladl
důraz na lidi „tam venku”
na ulici.
On říkal, co to povídám on
žil - že pomoc mají všichni
zapotřebí, ať už jsi křesťan,
muslim nebo ateista.
V roce 1980 při eskalaci
mezi demonstranty a policií
šel se svým oslem mezi ty
dvě fronty a zklidňoval je.
On říkal: „Občanská nepo-

slušnost je třeba, aby mohl
život jít dál.”
V roce 1991 se stal Ernst
Sieber poslancem Švýcarského parlamentu a povedl se mu husarský kousek:
Lidé závislí na drogách
dostávali zdarma metadon
a drogy. Vše platil stát, a tím
se vyvrátili dealeři. Od těch
dob je od dealerů pokoj - a trvá 30 let. Jak je to jednoduché.

Pastor Sieber toho udělal
mnohem víc než se mi podařilo zde sepsat. Na hrobním kameni bude nápis, jehož autorem je Ernst Sieber
sám: „Kampf ihr weiter,
ich bin heiter.” Pokusím se
o volný překlad: „Vy bojujte, ještě není dobojováno,
já mám vystaráno.” Ještě
volnější překlad: „Vy dál
bojujte, já mám zdrávas,
tož zdrávkujte. ”

tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

Foto: Archiv
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ŮL na maLostranskÉm
va soUsedskÉ radosti

Kalendárium
Malé Strany
ČerVeneC

Věra
Jičínská

Ladislav
Boháč

Václav
Trojan

Herberta
Masaryková

MALÍŘKA

HEREC

Pepa Kocůrek
a radek anděl

REŽISÉR

VNUČKA TGM

● Josef Cibulka
*1. 7. 1886 Ústí n. Orlicí
†2. 4. 1968 Praha
Historik umění, kněz.
● Věra Jičínská
*3. 7. 1898 Petřkovice
†27. 3. 1961 Praha
Malířka, přátelila se
s Janem Zrzavým.
Studenti
KJD
Muzikanti
z Kampy
foto: Míra lédl

Malostranské
náměstí
plné radosti

● Oldřich Lipský
*4. 7. 1924 Pelhřimov
†19. 10. 1986 Praha
Režisér a scénárista.
● Ladislav Boháč
*14. 4. 1907 Uh. Brod
†4. 7. 1978 Praha
Herec Národního divadla. O přestávkách venčil
na Střeleckém ostrově
a na Malostranském
nábřeží svého pejska.

Foto: Archiv

● Václav Trojan
*24. 4. 1907 Plzeň
†5. 7. 1983 Praha
Hudební skladatel spolupracoval s Jiřím Trnkou.

akcí provázeli Petr Burgr,
Petr Hejma a Jiří Kučera
(My, co tady žijeme)

Dobrovolní hasiči
a jejich vůz

Nemilé překvapení (2/2)

Domovník: „Jak nezaplatíte nájem, tak
končíte!“ „Čekám dědictví z Ameriky!“

„Teď jsem jednoho shodil ze schodů,
pořád mlel něco o Americe!“

● Herberta Masaryková
*6. 7. 1915 Praha
†30. 9. 1996 Praha
Vnučka T. G. Masaryka.
Její matka byla vdova
po malíři Slavíčkovi.

Malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

PoKraČoVÁnÍ PŘÍŠtĚ
„Vy chlape mizerná! Ten nesl mé
dědictví z Ameriky!“
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Charita
Charita
redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Charita

KampaNula

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

Malá Strana

Petr
Hejma

Naše akce

Kampanula pořádá a doporučuje.
Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

Čtvrtek 6. září 17 - 20 h

prostřený stŮL

na betLÉmskÉm náměstí

výtěžek pro zdravotně postižené z Prahy 1,
v rámci akce Betlémská kulturní noc

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
● Pondělky: Muzikanti
z Kampy v Domečku.
● Vždy třetí pondělí
19-23 h: Zpívání v Šatlavě
bez kouře.
● Středy: Franta Krupka
& comp Nicolasbar
(Tržiště 10).
● Čtvrtky: Muzikanti
z Kampy v Nicolasbaru
a v Šatlavě.
● Vždy druhou neděli

(8. 7.) 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.

Petr
Burgr

astropohádková UČená
toULka vsedě a křest

KampaNula pořádala Astropohádkovou Učenou toulku
v Šatlavě vsedě ● Křest nové knihy Markéty Vostré
„Pohádková cesta aneb co jsme v dětství netušili“
V prostředí, kde magií
nebo jen skromněji mystikou dýše doslova každý
kámen, po úvodu dr. Jiřího Kučery sama autorka
přečetla vybrané pasáže
své knihy. Propojila astrologické archetypy s pohádkovou
symbolikou
na základě rozboru nejznámějších pohádek klasiků B. Němcové a K. J.
Erbena.
Kmotry knihy byli malostranský demiurgos Dr.
Kučera a Dr. Julius Hůlek, svým Tarot Klubem
se zdejším prostředím nerozlučně spjatý.
Dr. Hůlek navázal na věčné téma „cesty hrdiny“,
jež mj. M. Vostrá pojednává i ve své knize, a ukázal na příkladu souslednosti a věčného návratu

Dr. Kučera

Markéta Vostrá
s obrazem
Boženy němcové
tarotových karet Měsíce
a Slunce. Také my se díky
pohádkám můžeme těšit
z návratů do mládí a neustále se tak opakovaně
obohacovat jejich krásou
a s ní spjatým novým a no-

Dr. Hůlek
vým poznáním. V tom
spočívá i věčná síla pohádek - totiž v jejich skrytém poselství, která nám
Markéta Vostrá svou půvabnou knížkou pomáhá
odhalit. Dr. J. Hůlek

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.

telefon inzerce: 777 556 578
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Petr Burgr,
jeho glosa
Petr Burgr

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

www.
malostranskenoviny.eu

Málokdy je nutné komentovat v regionálních novinách nápady poslanců
sněmovny. Zde ovšem
udělám výjimku.
Jedná se o návrh zákona,
který by umožnil deﬁnovat manželství i párům
stejného pohlaví s tím, že
se z občanského zákoníku
vyškrtne pojem „muž a žena“, a nahradí se pojmem
„osoba“. Co to bude v praxi znamenat? Například,

Lavička
pana pavliše
Vážená redakce
Malostranských
novin,

Mn číslo 6,
červen 2018

zasílám do rubriky KDE
TO JE? Na fotograﬁi je
lavička k poctě pana
Jindřicha Pavliše, malostranského patriota.

NA STOPĚ

když při tanečních pan
mistr dnes vyzval: „Pánové, zadejte si“ a pánové
vyrazili k mladým dámám
s větou: „Slečno, smím
prosit?“ Tak to bude minulostí.
Napříště pan mistr zvolá:
„Osoby, zadejte si!“ Osoby vyrazí k usmívajícím se
osobám s otázkou: „Osobo, smím prosit?“.
Jako zastupitel také oddávám. Kdo to zažil, tak
si pamatuje, jak od nepaměti oddávající snoubencům pokládá tuto otázku:
„Nyní se vás ptám, pane
Josefe Nováku, zda vstuLavička se nachází na Petříně, pod promenádou
Raoula Wallenberga, která se vine pod Strahovským klášterem dále
do Petřína, nádherného
místa pražského a to také
zásluhou pana Pavliše.
Pane Jindřichu Pavliši,
posíláme Vám pozdrav
do nebe.
Bohuslav Hofman

KATEŘINA
KLASNOVÁ

radnice utrácí za kamery,
ale na strážníky nemá
„Močili na podlahu
a nadávali sprostě
před dětmi.“ „EasyJet zrušil let z Anglie
do Prahy, pasažéři se
chovali příliš nevhodně…“
Tolik titulky novin ze začátku června. Některá
média to označila za „let
hrůzy“, jiná byla zdrženlivější, nicméně to dokládá
smutný fakt - pro koho se
Praha stala oblíbenou destinací.
Bohužel, každý let nezruší a jeden let hrůzy je jen
malá ochutnávka „hrůz“,
které si s davy opilých
turistů v centru užíváme
každý den.
A už to není jen Staré
a Nové Město, pověstné
alkoholové průvody dorazily i na Malou Stranu.
Nedávno jsem se omylem

opilí angličané
do jednoho z nich zapojila, a to včetně psů a dítěte. Prostě nás vcucnul
dav nalitých Američanů.
Byli jsme pro ně vyloženě
atrakce - živí domorodci.
Já jsem taky valila oči...
Davy řvoucích ožralů procházející Dlouhou a dalšími ulicemi znám, ale tohle
bylo nové. Alkohol, dá-li
se tak nazvat pivo Braník a umělohmotné barely naplněné žlutou a červenou tekutinou (patrně
vínem), jim totiž jejich

průvodci vezli na kárkách
jak bezdomovci. Hustý!
Jako studentka jsem si
taky dávala v petce s kamarády víno u metronomu s výhledem na Prahu,
ale že to někdo o mnoho let později povýší na
úspěšné podnikání, bych
nečekala. Fakt mě mrzí,
že jsme takový odpaďák
Evropy a že je u nás možné snad úplně vše…
Včetně toho, že radnice
Prahy 1 utratí stovky milionů korun za kamery,
ale nemá dost strážníků,
kteří by na ně koukali,
a hlavně zasahovali a udíleli pokuty. To by se pak
ten Braník prodražil! Třeba by pak podobné lety za
chlastem nebyly, protože
by se to nevyplatilo… Dočkáme se někdy pořádku
v ulicích, tipnete si?

pujete dobrovolně do
manželství se zde přítomnou slečnou (někdy
paní) Marií Nováčkovou.“ A následuje to naopak.
To mi chcete namluvit,
že se dožiji doby, kdy oddávající začne: „A nyní
se vás ptám, osobo, zda
dobrovolně vstupujete
do manželství se zde přítomnou osobou,“ a tak
dále? Tak to jsme se teda
už opravdu zbláznili.
Ubezpečuji vás, že mám
několik přátel, kteří jsou,
jak se říká „jinak orientovaní“. Vesměs to jsou

tradiční rodina
je základ a je ji
třeba chránit
vynikající a úspěšní lidé
a sami odmítají to, o co
tady ve skutečnosti jde:
Rozvrátit institut manželství a tradiční rodiny.

Pan Pavliš
s puštíkem

lavička pana Pavliše
na Petříně

Restaurant pod Petřínem,
Hellichova 5, Malá Strana

ZPRÁVA MĚSÍCE
Během července
každý pátek od 20 h
u nás v pivnici probíhá
školení mladých hasičů.
Hořet nebude,
pouze se bude hasit!
Těšíme se
na vás!

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 denn ě od 11 do 0.30 h

Foto:Archiv

osobo, berete si přítomnou osobu?
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Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOČERVENEC

Galasovy
cyklojízdy

Akce - Čt 5. 7. v 18 h - galaSoVa
ČtVrteČnÍ VeČernÍ CYKloJÍZDa - Sraz Folimanka, pod Nuselským m.
- Lihovar - přívoz, Modřany, cíl: Avocado
Garden - Praha 2. www.galas.borec.cz
Akce - 14. - 15. 7. - PraŽSKÝ PIKNIK - Střelecký ostrov - Dvoudenní food
festival s piknikovou atmosférou. Nakupte si do piknikového koše a udělejte si
piknik. Program pro celou rodinu.
Dětem - 23. - 27. 7. a 30. 7. - 3. 8. od
8 do 16 h - PŘÍMĚStSKÝ tÁBor Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2
- Pro děti 6 až 13 let. Zkušení lektoři. Rezervace: rezervace@museumkampa.cz
Výstava - Do 14. 10. - HuDBa a PoHÁDKa - České muzeum hudby, Karmelitská 2/4 - Vydejte se s námi za pohádkou
do muzea. Komentovaná prohlídka k výstavě 23. 8. v 17 h. www.nm.cz
Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ
aneŽKa ČeSKÁ a HIStorIe
KŘIŽoVnÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy,
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.
Výstava - Dlouhodobě - MUZEU
Karla ZeMana - Saská 3 - Muzeum
mapuje Zemanovu tvorbu od prvních animací až po poslední tvůrčí období. www.
muzeumkarlazemana.cz

Kultura

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

Program (výběr)
SrPen
3. 8., 21 h
Krausberry
9. 8., 21 h
B.lues
15. 8., 21 h
Circus Praha
16. 8., 21 h
Jananas
17. 8., 21 h
Střídmí klusáci v kulisách višní
24., 8., 21 h
Vojtaano
27. 8., 21 h
Lili Marlene
29. 8., 20 h
Vodňanský + Skoumal:
S ÚSMĚVEM IDIOTA na
vděčné časy a někdy jinak (revokace autorského programu z května
1969 v původní necenzurované podobě)
30. 8., 20 h
Jan Spálený & ASPM

GALERIE

Připravujeme pro vás
další pěkné výstavy!

Jiří Schmitzer
21. 8., 21 h

Ná
T I Pš

Z

veme vás na koncert herce a písničkáře Jiřího Schmitzera v Malostranské
besedě. Od roku 1985
je členem pražské Ypsilonky a poprvé si jej
pro větší ﬁlmovou roli
vybral režisér Oldřich
Lipský do komedie Tři
chlapi na cestách (1975).
Dále si zahrál např.
v komedii Marečku, podejte mi pero nebo v ob-

líbených Postřižinách.
Popularitu mu přinesly
také jeho písničkové recitály. Připomeňme jeho
alba Recitál, Šílenec,
Bouda a Sbírka kiksů.
Nenechte si ujít koncert
plný osobitého humoru.

TUTO RUBRIKU
LASKAVĚ
SPONZORUJE

křížovka na hesLo

Vylušti tajenku a... Překvapení!
Praha 1, Malá Strana, u Sovových mlýnů 2, tel.: (+420) 257 286 147

CECIL BEATON:
fotograf KrÁloVen
7. 10. 2018

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

Jan ZrZaVÝ

Prodlouženo do 8. 7. 2018
Komorní výstava málo
známých prací Jana Zrzavého ze soukromých
sbírek.

VlaDIMÍr
KoPeCKÝ: energIe

Do července 2018
Komorní výstava aktuálních prací významného
skláře a malíře Vladimíra
Kopeckého.

ruDolf nĚMeC:
neroZuMÍM uŽ
NIETZSCHEMU
Do 9. 9. 2018

Umělcovo tvůrčí období
60., 70. a 80. let.

HoMMage
À Peter VaJDa

Od 21. 7. do 30. 9. 2018
Výstava je poctou významné osobnosti slovenské i české kulturní scény.

MarIana
MaCHaloVÁJÁNOŠÍKOVÁ:
MŮŽeŠ

Do 12. 8. 2018
Nevidomá sochařka, která své emotivní hliněné
sochy, plastiky a reliéfy
vytváří na základě hmatu.
www.museumkampa.cz

VÝStaVa na
ZÁMKu MoraVSKÝ
KruMloV

Do 30. 10.
Díla ze sbírky J. a M. Mládkových, obsahující díla
autorů české umělecké
scény 20. stol.

DalŠÍ PrograM

23. - 27. 7. a 30. 7. - 3. 8.
od 8 do 16 h. Příměstský
tábor. Pro děti 6 až 13 let.
Lektoři děti seznámí
s Kupkou, Werichem...
Lze i na jednotlivé dny.
Cena: 640 Kč/den. Rezervace:
rezervace@
museumkampa.cz

Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastního výběru v Restauraci pod Petřínem
(Hellichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat
Monice (tel.: 777 556 578). Vyhrávají první tři luštitelé.

tUto rUbrikU sponzorUje
nedostižný restaUrant
pod petřínem (hellichova 5)

Četba na pokračování. jan neruda:
pan ryšánek a pan šlegl (25.)
souboj titánů
Sklepník postavil před ně
po sklenici piva. Po chvilce - ale nikdy ne najednou, pozorovaliť se ovšem vzájemně vzdor vší
nevšímavosti - obrátili se
k stolku, vyndali z náprsní kapsy velkou, stříbrem
Foto: Archiv MN

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

kovanou pěnovku, ze
šosu váček naplněný tabákem, nacpali, zapálili
a odvrátili se od okna zas.
Tak seděli po dvě hodiny,
vypili po třech sklenicích
piva, pak se zdvihli, ten
dnes o minutu dřív, ten
zejtra, zastrčili dýmku,
schovali váček, sklepník
je oblékl, a oblečený poroučel se všem, jen svému sousedovi ne.
Pokračování příště

Slavné ženy

Božena Weleková

Poznáte, jářku,
Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

Minule: U Kocoura. Vedle v Zámecké
bydlela paní Zámečníková. Roku
1967 se otrávila z nešťastné lásky.
Správně: B. Hofman, E. Janečková
Dávejte úkoly ostatním! adresa:
redakce@malostranskenoviny.eu

[

www.staromestskenoviny.eu

Mánička,
kterou
vodila

Josef
Skupa,
principál

?

Otázka: Víte, na jaké adrese
je na Malé Straně tato vyhlášená kafírna?
Nápověda: Nahoru je to do
kopce, dolů z kopce.

[

Co nového
za vodou

Loutkoherečka, milovnice Kampy

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

Koutek pro chytré hlavy

11

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

Všechno šlo
jako na drátkách...
Božena Weleková (1910 1979) byla významná loutkoherečka a herečka. Od
roku 1945 byla po Anně
Kreuzmannové druhou interpretkou Máničky.
V Divadle Spejbla a Hurvínka působila až do odchodu do důchodu v roce

Jan
Vavřík,
manžel

1968. Pravidelně chodívala do parku na Kampě,
kde dětem hrávala oblíbené pohádky. Děti seděly
na lavičce nebo pod stromem, paní Božena vytáhla
z kapsy nějakou pěknou
loutku a z kolemjdoucích
se rázem stali diváci.

ZAJÍMAVOSTI a novinky
ze Starého Města. StaroMĚStSKÉ noVInY jsou
k mání zdarma například
v Kafírně U svatého Omara
(Tržiště 11), U Hrocha (Thunovská 10), v Akademii věd
(Národní 3) a mnoha dalších
kavárnách a hospodách.
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inzerce

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

36 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

reStauraCe

TLUSTÁ
MYŠ

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

Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

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

zde mŮže
být váš
inzerát!
voLejte ihned
vLídnÉ zacházení!
teLeFon:

777 556 578
(MONIKA)

e-maiL:
inzerce@
malostranskenoviny.eu

SMS

Napište SMS: MN mezera INZ
mezera TEXT INZERÁTU. SMS
pošlete na tel. č.: 900 11 30.
Cena SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Hledám v centru Prahy
prostor cca od 8 do 20 m2
na prodejnu čokolád. Za
nabídky děkuji předem.
Tel.: 737 430 242.
●Hledáme na DPP (brigádu) spolehlivou a pracovitou paní na úklid
vnitřních prostor paláce
na Praze 1 - Malá Strana.
Tel.: 773 923 876.
●Kuchyňský poradce.
Pomůžeme s realizací
nové kuchyně. Od A do Z.
Konzultace přímo na místě. Tel.: 774 222 112.

TRADICE
NA BARÁČNICKÉ RYCHTĚ
POKRAČUJE

V letních měsících u nás v poledne
ochutnáte nejen tradiční českou kuchyni,
ale například i studené ovocné a zeleninové polévky.

Žízeň zažene točené pivo jako křen
značek Malastrana Original Pils, Pilsner
Urquell a Svijany.

Posezení u večeře nebo jen tak u piva
v pátek a v sobotu večer zpříjemní zpěvem
a hraním naši harmonikáři s bohatým repertoárem staropražských a lidových písní.

Těšíme se na Vás!

Víte, že...
SPoleK BarÁČnÍCI si dal za cíl uchovávat staré české tradice a zvyky stejně jako původní
lidové kroje z Čech, Moravy a Slovenska. A tradice na Baráčnické rychtě pokračuje. Restaurace
dál nabízí to nejlepší z českých pokrmů. Sál bude po rozsáhlé a kompletní rekonstrukci otevřen
na podzim 2018. Můžete se těšit na novinky jako je videoprojekce a nové zázemí.

Baráčnická rychta, tržiště 23, Praha 1, Malá Strana. telefon: 257 286 083.
e-mail: info@baracnicka.cz. otevřeno denně od 12 do 23 hodin.

www.baracnickarychta.cz

Baráčnická rychta

