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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. 

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
MN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 2/ roč. XI 
únor 2019
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Malostranské
servírky

MARCELA
Usměvavá Marcela Kahleová 

z kavárny Malostranské 
besedy, Malostranské nám. 21, 

nese lahodné latté za 69 Kč.

inzerce

RYBY - DRŮBEŽ V KARMELITSKÉ 
TEĎ ČELÍ OSUDOVÉ ZKOUŠCE

Podrobnosti na str. 5
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Čtěte na straně 2 - 3

CO S NIMI BUDE?

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

RYBY - DRŮBEŽ - ZVĚŘINA - Mašek, Zemanová v Karmelitské 30. Zleva 
Ladislav Zeman, Jana Zemanová, Lukáš Zeman (syn). Čtěte na str. 6 - 7 Čtěte na straně 2 - 3Čtěte na straně 2 - 3

Podivuhodný 
příběh 

lásky
na Malé 

Straně

TEĎ ČELÍ OSUDOVÉ ZKOUŠCETEĎ ČELÍ OSUDOVÉ ZKOUŠCE

MISTNÍ 
PODNIKY

ROZHOVOR

OZNÁMENÍ
Milí sousedé,

Rada MČ Praha 1 opět vyhlásila 
Granty na opravu domovního 

fondu pro rok 2019. 

Těším se na spolupráci
Mgr. David Bodeček 
radní pro oblast majetku 

a bytovou politiku

Bližší informace naleznete 
na adrese www.praha1.cz
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Anketa Malostranských novin

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM

Hellichova 5

Hovězí na 
houbách, hous-
kové knedlíky

GURMÁNSKÝ 
KOUTEKKOUTEK

139 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 

„Byli jsme na 
Špičáku, svítilo 

sluníčko a pěkně 
jsem se rozjez-

dila.“

„Od zvolení 
radním lyžuji 
denně jen na 

sjezdovkách na 
území Prazy 1.“

„Letos jsme 
ještě nelyžova-

la. Vyměnila 
jsem hory 
za teplo.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Byl jsem na pár 
dní lyžovat 

ve svých 
oblíbených 

Krkonoších.“

Už jste byli letos 
lyžovat - a kde?

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Nikoli, 
snad to vyjde 

v únoru!“

Počasí 

1 °C

Věta, kterou jsem zaslechl:

Světlana 
Kalousková

Hradčanská 
galerie J. Kalouska 

Naposledy 
na Petříně jsem 

lyžovala 
na talíři 

s pejskem!“

KOUTEK MALOSTRA NSKÝ PŘÍBĚH LÁSKY: 
JEMU JE 92, JÍ 36. A PAK...

ÚNOR
Mnoho mlh v únoru 
přivodí mokré léto.

Malá Strana - „Tak se 
nám dědeček zamiloval,“ 
volala do redakce Ma-
lostranských novin čte-
nářka a svěřila se s tím-
to příběhem.
Dědovi je 92 let a pořád 
je to štramák. Při jedné 
zdravotní procházce na 
Kampě se zeznámil se že-
nou (36), tedy o více než 
půl století mladší. Byla to 
láska na první pohled.
Redakce zná jména 
účastníků, ale s ohledem 
na jejich soukromí je ne-
zveřejní.
Děda bydlí v bytě neda-
leko se svou dcerou a její 
rodinou. 
„A pak se k nám dědova 
nová láska nastěhovala. 
Přijdu domů, tam sedí 
cizí žena. Nemůžeme 
udělat nic. Volala jsem 

na policii, ale tam mi 
řekli, abych byla hlavně 
v klidu. Prý je to zkrátka 
dědova návštěva. Sna-
žila jsem se situaci řešit 
i s tou novou paní, ale 
všechno marné. Není s ní 
žádná řeč,“ vypráví o no-
vé situaci v domácnosti 
dcera.
Děda vzhledem ke svému 
věku patří k nejstarším 
obyvatelům Malé Strany 
(nejstarší je zřejmě Meda 
Mládková z Musea Kam-
pa, které bude letos v září 
100 let).
Žádná řeč prý není ani 
s dědou. Jednak je zami-
lovaný a pak je také na-
chluchlý. Se svou mladou 
láskou chodí o francouz-
ské holi na procházky po 
okolí - často do místních 
vináren a podniků.

„
Raději uvidím, 
jak selžeš, než 
abych vyhrál

AŤ ŽIJE BUVOL 
ŠATLAVSKÝ!

Saská - Buvol šatlavský 
je nezdolný pracant. Je 
spolehlivý, věrný a citli-
vý. Dobře odolává stre-
sovým situacím. Má sil-
ný charakter a zdravé 
sebevědomí. Je jediným 

z buvolů, který není bý-
ložravý. Má rád domácí 
tlačenku a dršťkovku.
Buvol šatlavský je Jiřka!
Všechno nejlepší k naro-
zeninám od Tygra a Hada 
(Cirkus Humberto)!

Královna 
Šatlavy

Společenská rubrika
Výročí ● Narození ● Svatby ● Úmrtí

POSÍLEJTE NA ADRESU: redakce@malostranskenoviny.eu
NEBO NÁM ZAVOLEJTE: tel.: 777 556 578 (Monika)



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

INZERUJTE V TĚCHTO NOVINÁCH! 
TADY JE 3+1 DŮVOD PROČ:

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

Malý oznamovatel

inzerceinzerce

MALOSTRA NSKÝ PŘÍBĚH LÁSKY: 
JEMU JE 92, JÍ 36. A PAK...
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Upozornění
Redakce upozorňuje 

všechny místní štramá-
ky, aby naslouchali své-
mu srdci, ale zůstali ve 
střehu. Případně pište 
o radu sem: redakce@
malostranskenoviny.eu

Dívka ze str. 3

ště
Květa S. z Besední při nácviku 

lukostřelby pro revoluční 
hru Nikdo není hájen

NEDOSTIŽNÁ KVĚTA

BOUŘLIVÝ 
ROK 1919

PŘÍBĚH 
ČTENÁŘKY

„Pokud je mi známo, dě-
da hostí nejen ji, ale také 
její kamarádky,“ zoufá si 
dcera a dodává, že když 
pak dědovi přijdou slo-
ženky, protáčejí se jí pa-
nenky.
„Místní lékařka mi na-
víc řekla, že náš děda 
není jedinou láskou té 
paní. Prý má ještě dal-
šího staršího pána,“ říká 
čtenářka a navrhuje, aby 
redakce uveřejnila upo-
zornění pro ostatní. Že
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JEMU JE 92, JÍ 36. A PAK...
„Pokud je mi známo, dě-
da hostí nejen ji, ale také 

 zoufá si 
dcera a dodává, že když 
pak dědovi přijdou slo-
ženky, protáčejí se jí pa-

„Místní lékařka mi na-
víc řekla, že náš děda 
není jedinou láskou té není jedinou láskou té 
paní. Prý má ještě dal-paní. Prý má ještě dal-

říká říká 
čtenářka a navrhuje, aby 
redakce uveřejnila upo-

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

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

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

PIVEČKO: 
Kozel za 37 Kč
a Prazdroj za 48 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Přijďte se
 ohřát

Těšíme se na vás!

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

Akce února
Únor bílý sílí pole, 
pi-o, wole, přijďte 
na pivo, je zima!

Tel.: 777 365 747
E-mail: antiksberatel@seznam.czE-mail: antiksberatel@seznam.czE-mail: antiksberatel@seznam.cz

VÝKUP OBRAZŮ, 
MINCÍ A BANKOVEK
• Nejvyšší ceny zaplatím za malované 

obrazy různých žánrů (podepsané       
i nepodepsané). 

• Dále mám zájem o stříbrné, zlaté 
mince a oběžné sady mincí i staré 
bankovky. 

• Profesionalita a solidní 
jednání. 

Denní menu 
za 119 Kč 

Výběr ze tří jídel 
s polévkou, 

malým pivem 
nebo 

malinovkou.
Otevřeno: 

denně 9 - 23 h
Adresa: 

Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu
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ORNITOLOGICKÁ TOULKA 
ZA PETŘÍNSKÝM PUŠTÍKEM

Víte, že...
Další toulka (za vodním ptac-
tvem) bude v sobotu 16. 2. 

Sraz v 9.30 h v Cihelné u labutí. 

NEJMLADŠÍ členka redakce 
Anička (9) měla premiéru v hlav-
ní roli hry „Perutinka“ básníka 
Paula  Eluarda v divadle Leit-
nerka v centru Brna.  Jedno-
aktovka je součástí literárního 
večera Láska, poezie, hudba 
(Veselá divadelní společnost).

PRŮNIK DO BRNA: 
RADAKTORKA ANNA 
VE HŘE PERUTINKA
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&Vítěz Poražený

SMĚNÁRNY
„CHANGE“
Nové vedení 
města chce 

rušit směnárny, 
které nabízejí 
zázračný kurz 
ze nehorázný 

poplatek.

HELENA 
ČELIŠOVÁ

(Ředitelka stře-
diska sociálních 

služeb P1) 
O služby stře-
diska je ob-

rovský zájem, 
zvláště o výlety.

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

Malá Strana -  Po setmění v 18 h 
dne 17. ledna se vydali zájemci 
o sledování ptactva opět na Pet-
řín. Ornitologové nahlásili pro-
bíhající tok sov. 
Mezi duby pod rozhlednou váb-
ničkou vysílán hlas samečka 
i samičky. (Ač ne až na vrcholu 
hory, byli jsme výše než je špič-
ka věže chrámu sv. Víta!)

Občas se mezi stromy ozvala 
slabá odpověď. Křížem krážem 
po schodech i cestách k pomní-
ku Vrchlického a zpět. Opět 
v lese odpověď. Vidět ale ani 
dalekohledy ve větvoví korun 
stromů nebylo nic.
Až po hodině již při sestupu 
k Vlašské rozhoukal se Petřín 
silně. A rozehřály se pak tak, že 

přehlušily i houkání policejních 
vozů a sanitek dole ve městě.
Tuto akci pořádala KampaNula 
a hnutí  LES. -kuc- 
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KURZ BUBNOVÁNÍ  
v KC Kampa na djembé, 

šamanský buben, na didgeridoo
Lektor kurzu: 

DR. LUBOMÍR HOLZER
Místo konání: „ Školička“ 

KC Kampa, U Sovových mlýnů 3, Praha 1 
Kdy: únor - květen, neděle á 14 dní 19 - 21 h
Zahájení kurzu: 10. 2., další lekce 24. 2.

Hlaste se OBRATEM na e-mail: 
daniela.jenickova@email.cz 

Mezi duby pod rozhlednou vábničkou byl vysílán hlasMezi duby pod rozhlednou vábničkou byl vysílán hlas

Účastníci toulky. Uprostřed ornitolog 
Jaroslav Cepák. Vpravo Martin Bursík.Puštík

Zloděj ukradl SRDCE od stolku 
Václava Havla. Ehm, vrátí ho?

Ze židle od stolku Václava Hav-
la na Maltézském náměstí 
někdo ukradl srdce.
„Včera jsem si všimla, že je ulo-
meno jedno ze skleněných srd-
cí. Třeba už to v redakci víte, 
třeba požádáte milé občany 

o navrácení, případně o milé-
ho sponzora, který by opravu 
zajistil. Prostě jsem si říkala, 
že když už vaše noviny čtu, tak 
vám zkusím i napsat a upozor-
nit na poničení hezké věci“.

Dana Mosazná

DOPIS 
ČTENÁŘE

přehlušily i houkání policejních 

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 ÚNORA

• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v únoru 11. od 19 h.
• Mnohé jsme pro vás vylepšili, přijďte vyzkoušet!
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.

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.

●Rodilá mluvčí ital-
ského jazyka nabízí kurzy 
pro začátečníky, pokročilé 
i děti. Zkuste to a volejte. 
Tel.: 734 122 801.
●Ich wohne auf der Kle-
inseite und suche in der 
Umgebung einen lieben 
Mann, der deutsch spricht 
und schon im Ruhestand 
ist. Danke! Tel. 702 975 261
●Prodám rotoped 
Kettler Golf. Jako nový. 
Cena dohodou. Jsem 
z Malé Strany. Tel.: 724 
007 924
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  „MY SE NA TO MLÝNSKÉ KOLO 
   SLOŽÍME!“ VOLAJÍ ČTENÁŘI

Malá Strana -  Slavné 
kolo Velkopřevorského 
mlýna se sice točí, ale jako 
by pomalu a neochotně.
„Já už toho mám dost,“ 
řekl Malostranským no-
vinám mlynář Jindřich 
Horel, který se o kolo 
stará již několik desítek 
let. Nedávno musel ne-
chat kolo opravit - ale vše 
zaplatil ze svého. 
„Takovou neochotu úřa-
dů nepamatuju. Na Čapí 
hnízdo peníze jsou, ale 
na takovouhle památku 
ne. Zajímavé je, že na 
Paloušův mlýn (v parku 
Kampa, pozn. red.) pení-
ze byly,“ zlobí se mlynář 
Horel.
O kolo je třeba se také 
denně starat. „To musíte 
kupovat mazivo, lézt do 

vody... Teď se například 
rozbilo stavidlo,“ říká 
pan Horel.
Do redakce Malostran-
ských novin volají čtená-
ři, že by rádi mohli.
„Pokud by byla na pro-
voz uspořádána sbírka, 
ráda na něj přispěju tře-
ba tisícikorunou,“ řekla 
MN čtenářka. 
„Děkujeme všem, ale mís-
to sbírky by měly pomoci 
úřady,“ říká pan Horel.
Velkopřevorský mlýn je 
druhou nejčastěji fotogra-
fovanou památkou v Pra-
ze (po Pražském hradu). 
Kolo bylo loni v srpnu 
postaveno nové (po 26 
letech provozu). Sekerník 
František Mikyška odvedl 
skvělou práci, za kterou 
dostal řádně zaplaceno.

Co na to mlynář? ● Kolo Velkopřevorského mlýna se točí navzdory
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Velkopřevorský mlýn 
(slavný pohled 

z Karlova mostu)

Mlynář Horel 
přitloukává čepy 

na starém kole

Víte, že...
Na Čapí hnizdo 

se peníze našly, ale 
na mlýnské kolo nejsou.

  „MY SE NA TO MLÝNSKÉ KOLO 
   SLOŽÍME!“ VOLAJÍ ČTENÁŘI

  „MY SE NA TO MLÝNSKÉ KOLO 
   SLOŽÍME!“ VOLAJÍ ČTENÁŘI

  „MY SE NA TO MLÝNSKÉ KOLO 

Přijďte na lahodnou kávu do KAFÉRNY v Nerudovce
Dobrých kaváren není nikdy dost, tedy obzvlášť v centru Prahy. 

„Chtěl bych, aby naše kavárna byla pro Mlostraňáky místo, kam se 
rádi vracejí,“ řekl Malostranským novinám kavárník Radek Obermayer, 

který provozuje v Nerudově 32 kavárnu s názvem KAFÉRNA.
Čím se u Vás 
v KAFÉRNĚ, když 
je ta zima, zaruče-
ně zahřejeme?
Určitě potěší sva-
řák, Baileys Latte 
nebo naše Masa-
la, tedy černý čaj 
s kořením a mlékem. 
Vše vás krásně pro-
hřeje.
Blíží se svátek sva-
tého Valentýna… 
Na co k vám nalá-
káte zamilované?

Nejen zamilované páry budou mít z čeho 
vybírat! Mrkvový dort s vlašskými oře-
chy, lehký makovo-borůvkový, citronový 
cheesecake nebo karamelový medovník 
jsou neodolatelné.
A jakou kávu si k dortům můžeme ob-
jednat? 
V KAFÉRNĚ máme vždy čerstvě pražené 
kávy a často je střídáme. Zákazníkům vět-

šinou doporučujeme jejich oblíbený typ 
nápoje s tím, že je seznámíme s aktuální 
kávou na mlýnku a co od ní očekávat.
A prozradíte nám, jakou kávu pijete 
Vy?  
Osobně preferuji vyvážené espresso s tóny 
po lískových oříšcích nebo fi ltrovanou kávu 
z ovocitějších arabic. 
Pozvete nás do KAFÉRNY na nějakou 
zajímavou akci?
Určitě přijďte 24. února od 17 hodin na 
přednášku od kolegů z pražírny s názvem 
Mamacoff ee na cestách. Podělí se o osobní 
zkušenosti s kávovými farmáři na různých 
kontinentech, povypráví o procesech při 
zpracování kávy a nebude chybět ani cup-
ping. To je praktická část, kdy budeme de-
gustovat různé kávy...
Co je u vás v kavárně nového? 
Například jsme zavedli možnost objednání 
si fi remní nebo týmové snídaně, případně 
nabízíme prostor kavárny pro porady ještě 
před otvíračkou. Po zavírací době si u nás 
zase můžete zamluvit naši kavárnu i s obslu-

hou na narozeninové 
oslavy či semináře…
Co chystáte na 
jaro? 
S počátkem jara 
spustíme víkendové 
brunche a prodlou-
žíme otevírací dobu. 
Také vylepšíme před-
zahrádku, kde se 
budou za přízni-
vého počasí konat 
koncerty a kulturní 
akce. V létě plánujeme ozvláštnit nabídku 
letními specialitami a snad se také s naším 
mobilním kávovým stánkem objevíme na ně-
které z akcí na Malé Straně pod širým nebem.
Jak jste se vlastně ke kavárnictví do-
stal?
Oklikou... Měl jsem to štěstí pracovat v jed-
né z nejlepších kaváren v Sydney, kde jsem 
se v podstatě všemu z oboru naučil... Tak 
přijďte k nám do KAFÉRNY ochutnat naši 
kávu!

Kavárník
Radek Obermayer

KAFÉRNA
Otevřeno denně 10 - 17 h
Přátelská obsluha, výběrová káva, sandviče, polévky, 
dorty, předzahrádka ve vnitrobloku, wi-fi 
Adresa: Nerudova 32, Praha 1

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

www.kaferna.cz

Bývalý grafi k a designer, 
dnes kavárník s deseti-
letou praxí. Celoživot-
ní nadšenec do sportu 
a budoucí novopečený 
tatínek.

Radek Obermayer

Možnost fi remních snídaní 
až pro 35 zákazníků 



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

RYBY - DRŮBĚŽ - ZVĚŘINA... A DÁL?

MONIKA HÖPPNER

OBLÍBENÝ MALOSTRANSKÝ KRÁMEK BY RÁD ZŮSTAL TAM, 
KDE JE, ALE SITUACE JE ZAPEKLITÁ... ČTĚTE ROZHOVOR 
S MAJITELKOU PANÍ ZEMANOVOU A JEJÍ RODINOU

Rod Mašků sahá až do 15. století. 
Na Malé Straně působí už 200 let

Rod Mašků sahá až do 15. sto-
letí, od 17. století byl v každé 
generaci Mašků řezník a vlastnil 
řeznický obchod. Mašek Karel 
(*1885, †1965) byl na Malé Stra-
ně majitelem světoznámé plzeň-
ské restaurace U Schnellů a též 
vlastníkem jednoho z prvních 
místních automobilů. Mašek 
Jaroslav (*1925, †1994) měl pro-
vozovnu (podloubí k Mostecké), 
kterou už za bývalého režimu ob-
divovala většina Pražanů.

Máte svůj oblíbený český obchůdek 
ve svém okolí? Pište na adresu:

redakce@malostranskenoviny.eu

Situace není jednodu-
chá a radnice se ji snaží 
vyřešit. První místosta-
rosta  Petr Hejma 
(My, co tady žijeme, 
STAN) k tomu říká:
„Záleží nám na tom, 
aby tradiční české 
obchody provozované 
českými živnostníky 

setrvaly  v Praze 1 
i nadále. V rámci své-
ho působení na radni-
ci Prahy budu usilovat 
o to, aby se místním 
obyvatelům zachovala 
i tato oblíbená prodej-
na za předpokladu, 
že budou dodržována 
daná pravidla.“ 

CO NA TO RADNICE

Karel Mašek
(1885 - 1965)

Světoznámá 
restaurace 
U Schnellů

Zapeklitý případ stručně
Řeznictví dostalo od Prahy 1 několikrát výpověď kvůli 
neplacení nájmu (naposledy loni). Po uhrazení dluhu
byla vždy výpověď vzata zpět, ale pak se objevil stej-
ný problém. Nyní je vše řádně zaplaceno. O novou 
smlouvu usiluje syn paní Zemanové. Obchod má 
podporu místních spolků, vznikla i petice.

● MN: Obchod s před-
louhým názvem Ryby 
- Drůbež - Zvěřina ro-
diny Zemanů a Mašků 
patří už neodmyslitelně 
k Malé Straně. Jak dlou-
ho vlastně sídlíte na ad-
rese Karmelitská 30?
Jana Zemanová: „Od 
března 1993. Syn Lukáš 
zde se mnou pracuje 14 
let, několik let tady ob-
sluhoval můj muž Ladi-
slav, pomáhala nám dří-
ve i dcera Veronika a také 
neteř Barbora...“
Lukáš Zeman: „Můj 
dědeček Jaroslav Mašek 
byl ale před tím v pod-
loubí na Malostranském 
náměstí, měl tam roky 
Potraviny 1211, teď je 
tam pizzerie, a můj pra-
dědeček Karel Mašek 
byl kdysi majitelem re-
staurace U Schnellů, nad 
ní bydlel. Pamatuji si, 
jak jsem jako malý kluk 
seděl v rohovém okně 
a fascinovaně se díval na 
tramvaje, které jezdily 
kolem, to byla moje nej-
oblíbenější zábava.“

● MN: A prý se teď ale 
řeší, zda budete mít 
možnost dál obchod pro 

místní provozovat?
Jana: „Rádi bychom za-
chovali historii naší ge-
nerace…“
Lukáš: „Jednáme s rad-
nicí, zda budeme moci 
v Karmelitské zůstat, 
věřím, že se nám podaří 
s nimi nějak domluvit.“
Jana: „Chceme udržet 
sortiment pro místní 
obyvatele za příznivé 
ceny. A zároveň si pře-
jeme přiměřené nájem-
né, počet obyvatel Malé 
Strany a okolí se snižu-
je. Překvapila nás také 
odezva podpisové akce 
za zachování našeho ob-
chodu.“ 

● MN: Jaký tady v ob-
chodě máte sortiment? 
Jana: „My tady máme 
všechno. Nejdřív jsme 
měli ryby a drůbež 
a zvěřinu. Máme čers-
tvé ryby i uzené, drůbež 
a zvěřinu čerstvou i mra-
ženou. Ovšem na rohu 
zrušili lahůdky, tak jsme 
přidali saláty a chlebíč-
ky. Později jsme začali 
prodávat pečivo, koláče 
a dorty, protože pekárna 
má dlouhodobou dovole-
nou…“
Lukáš: „Vždycky když 
nějaký obchod Ma-

lostraňákům zavřeli, při-
dali jsme sortiment. Na-
jdete u nás třeba i uze-
niny, alkoholické i neal-
koholické nápoje. O Vá-
nocích jsme prodávali 
kapry z obce Železná, ty 
kapři byli vynikající, pro-
tože neznali bahno, žili 
v pstruhové vodě. Nej-
větší kapr vážil 10,31 kg 
a taky se prodal. Roz-
porcovali jsme ho na dvě 
půlky zákazníkům a naše 
rodina použila hlavu na 
vynikající rybí polévku.“

● MN: Kdo k vám ze 
slavných sousedů chodil 
a chodí nakupovat?
Jana: „Jé, těch bylo a je! 
Jana Brejchová, Jiřina 
Jirásková se Zdeňkem 
Podskalským, Petr Ště-
pánek, pro krůtu o Váno-
cích Josef Kemr, Jan Ka-
nyza, pan Květ - partner 
Eduarda Cupáka, Martin 
Štěpánek, který už od 
dveří vždycky hlásil, že si 
jde pro pusinku, Slávka 
Budínová, Juraj Kuku-
ra…“  
Lukáš: „Když se objeví 
místní zákazník ve dve-
řích, tak už víme, co si 
koupí… Víte, chodí k nám 
nakupovat spousta seni-
orů, přijdou s hůlčičkou, 

něco nakoupí a popoví-
dáme si, a pak odcházejí 
s dobrou náladou a větši-
nou zapomenou tu svou 
hůlku tady u nás u pultu, 
protože jsou uzdrave-
ní…“

● MN: Jak jste ještě 
spjatí s místními a s dě-
ním na Malé Straně?
Jana: „Myslím, že jsme 
součástí Malé Strany. 
Když někdo něco neví, 
nebo se ztratí, nebo něco 
na Malé Straně hledá, 
je místními odkázán 
k nám, protože my víme 
všechno, fungujeme 
trošku jako takové míst-
ní infocentrum. Známe 
také spoustu lidí, kteří 
tady skutečně žijí. Přispí-
váme do tomboly Can-
drbálů místního Spolku, 
každý rok dáváme něco 
jiného... Věnovali jsme 
třeba na ten poslední 
sklenici utopenců, pan-

ďuláka z uzenin nebo 
huso kachnu. Podpořili 
jsme také akci Prostřený 
stůl…“
Lukáš: „A jsme připra-
veni být i nadále součástí 
Malé Strany… Vždyť to 
tady máme rádi.“

CO NA TO 
SOUSEDÉ

● Předseda místního 
spolku SOPMSH (Spo-
lek občanů a přátel Ma-
lé Strany a Hradčan) 
pan  Tomáš Oliva 
k tomu říká:
„Obchůdky jako je Ryby 
- Drůbež patří ke kolo-
ritu Malé Strany a roz-
hodně bychom o něj 
neradi přišli. Doufáme, 
že se ekonomická strán-
ka věci vyřeší a vše bu-
de v pořádku.“



Kalendárium 
Malé Strany

Bedřich 
Moser

HUMORISTA

Josef 
Šejnost
SOCHAŘ

ÚNOR

● Miroslav Cikán  
*11. 2. 1896 Praha 
†1. 2. 1962 Praha
Filmový režisér. Znalec 
Malé Strany.

● Josef Mysliveček  
*9. 3. 1737 Praha 
†4. 2. 1781 Řím
Hudební skladatel. Naro-
dil se v Sovových mlýnech.

● Josef Šejnost  
*30. 5. 1878 Těšenov 
†9. 2. 1941 Praha
Sochař a medailér. Autor 
pamětních desek, např. 
A. Kašpara (Na Kampě).

● Ferdinand Schulz  
*17. 1. 1835 Ronov  
†16. 2. 1905 Praha 
Novinář. Bydlel na Slovan-
ském ostrově. 

● Bedřich Moser  
*5. 3. 1821 Mítov 
†21. 2. 1864 Praha 
Humorista. Zavřeli ho 
kvůli článku o fi ktivním 
divadle na Malé Straně. 

● Josef Főrster  
*22. 2. 1833 Osenice 
†3. 1. 1907 Praha
Skladatel, ředitel kůru 
v chrámu sv. Víta.

Ferdinand 
Schulz
NOVINÁŘ

Miroslav 
Cikán

REŽISÉR
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RYBY - DRŮBĚŽ - ZVĚŘINA... A DÁL?

Manželé Zemanovi 
se synem, který 
ukazuje na kultovního 
vodníka

Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Cesta svíčky ke slávě (1/2)

Host v hotelu: „Ještě bych prosil jednu svíč-
ku.“ Pokojská: „Hned prosím.“

Pokojská k portýrovi: „Pošlete pro svíčku.“ Portýr k podomkovi: 
„Přineste od hokyně jednu svíčku.“

Pokračování příště
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Lukáš Zeman před provozovnou 
v Karmelitské 30 (naproti Tržišti). 

Usměvavá 
Jana Zemanová 

v provozovně 
Ryby - Drůbež...

Slavný Jaroslav Mašek  
(vpravo), otec paní Zemanové. 

Foto z proslulé provozovny
v podloubí (rok 1965)

MISTNÍ 
PODNIKY
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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. 

 Spolky

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.
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Vydařený výpad malostranských spolků 
do krásných Krkonoš (Lysečinská bouda)

POŘÁDÁME

● Čt 7. 2., 17.17 h
CESTA ZA TAROTEM 
Šatlava - Učená toulka vsedě. 
S laiky, také okultisty i jejich od-
půrci. Akci spolupořádá TAROT 
KLUB 015 & Julius HŮLEK. 
Vstup volný!

● So 16. 2., 9.30 h
UČENÁ TOULKA 
ZA VODNÍM PTACTVEM 
K VLTAVĚ
Sraz u řeky (v Cihelné) u labutí. 
S sebou termosky a svačinu, da-
lekohledy. Psy nebrat! (Na počest 
„Mezinárodního dne mokřadů“ 
- 2. 2.) Průvodce a odborný ga-
rant Jaroslav Cepák z Ornitogic-
ké společnosti. Pořádá Kampa-
Nula + LES - Vstup volný!

● HORY - LYŽE, BĚŽKY, 
BOBY!
O zimních víkendech výjezdy do 
východních KRKONOŠ - Lyse-
činská bouda, taky na Labskou 
před Špindlem. Info Lída Růžič-
ková (tel. č.: 724 346 460).

DALŠÍ TOULKY: 
Podzemím Malé Strany i Sta-
rého Města, chrámem sv. Víta 
a kostelem sv. Havla s LESEM 
(Ornitology) přírodou Prahy. 

DOPORUČUJEME

● Od 18. 2. (po, st, pá) 
OZDRAVNÁ CVIČENÍ 
(I VENKU) S RELAXARTE 
Sanatoriem v tělocvičnách škol 
Karmelitská a Josefská. Po-
drobnější informace na adrese
relaxartecentrum@gmail.com

● So 2. 3. 
SOPMSH: MALOSTRANSKÝ 
MASOPUST! 
Dopoledne strojení masek v Ma-
lostranské besedě, pak od 13 h 
sraz všech u Černého vola. 
● Od rána bude ZABIJAČKA před 
Malostranskou besedou.

● So 9. 3. 
MiniPles v Kavárně Čas
(Míšeňská 2, vchod z náměstí)

● So 16. 3. 
SOUKROMÝ PLES ZLATÉ 
PRAHY 

● So 16. 3. 
HASIČSKÝ BÁL 
V MALOSTRANSKÉ 
BESEDĚ

● Pá 22. 3.
PLES PRAHY 1
NA ŽOFÍNĚ

● So 23. 3. 
MORAVSKÝ PLES 
NA ŽOFÍNĚ

● Čtv 28. 3., 18 - 20 h 
XI. KONFERENCE KMSSS 
V kavárně Mlýnská na Kampě. 

Na téma: Vzestup Kampy a Ma-
lé Strany - Středu Světa díky 
Happeningu. Eugen Brikcius 
(Happening a Recese), Jana 
Štefl íčková (kapitoly z Diplom-
ky), Petr Placák (Happe cestou 
k Monarchii?), Martin Kotas 
(postřehy mladších), Dr. Julius 
Hůlek (CO DÁL SE STŘEDEM 
SVĚTA NA KAMPĚ OČIMA ŘIM-
SOLOGA), primář MUDr. Petr 
Popov, AT odd. VFN (Humor + 
+ Alkohol ve Středu Světa).

● Neděle 31. 3. 
PLES SENIORŮ ŽOFÍN

● Pá 5. 4.,18 h
ZASAZENÍ STROMU 
VŠECH SPOLKŮ
Kampy Středu Světa, Kampa-
Nuly, Dobrovolných hasičů, Mu-
zikantů z Kampy, KC Kampa, 
MCTŽ, Klubu Šatlava, TURAS. 
V parku Kampa...

● Pá - so 5. - 6. 4., 14 - 20 h
XI.HAPPE KAMPA, 
MALÁ STRANA STŘED 
SVĚTA V parku na Kampě.

Naše akce + Kulturní program + Naše tipyNaše 
Více o akcích: www.kampanula.cz a FB ● Lída Růžičková, mail: LudmilaR@seznam.cz, tel.: 724 346 460

akce + Kulturní program + Naše tipy

Mistr 
tarotu 
Julius 
Hůlek

Skupina zástupců ne-
jen malostranských 
spolků (KampaNula, 
TURAS, SOPMSH, 
MCTŽ, Relax Arte 
a další) vyrazila v polo-
vině ledna na inspekční 
pobyt na obnovenou Ly-
sečinskou boudu (patří 
Spolku na její obnovu, 
vede Karel Chotek) do vý-
chodních Krkonoš. 
Běžkové trasy, stopa udr-
žovaná na Rýchory i na 
Malou Úpu - Pomezky, až 
na Jelenku pod Sněžku, 
krásnými lesy s výhledy 
do hor, i na tu nejvyšší.
Všude i menší sjezdov-
ky (800 metrů) pro děti 
i zdatnější. Několik re-
staurací ve starém stylu. 

Přímo na Lysečinské bou-
dě vlídné zacházení, skvě-
lá kuchyně i bar. Nové po-
kojíčky a sprchy. Prostě 
pohádka.
Je nám ctí šířit slávu o čis-
té kráse tohoto zapomí-
naného koutu Krkonoš. 
KampaNula, My, co tady 
žijeme + další spolky do-
poručují lidem z centra 
Prahy (i s dětmi) vyjet do 
dostupných Krkonoš. Ne 
drahé pobyty, vleky, hos-
půdky toto umožňují.
Hlaste se mailem, te-
lefonem o bližší infor-
mace, již tuto zimu vy-
razte. Info zašle Lída 
Růžičková (LudmilaR
@seznam.cz, tel. 724 
346 460). -kuc-

Lysečinská bouda

Místní kostelíkÚčastníci zájezdu



9telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

www.
malostranskenoviny.eu

PĚST NA OKO NA HRADČANECH

Armády turistů, kteří 
každoročně navštěvu-
jí Prahu, jsou důka-
zem, že vedle levného 
piva je naše město 
opravdu ve světě zná-
mé svou krásou. 
Naši předkové prostě 
uměli. Historických bu-
dov, ulic, nebo jenom 
zákoutí je v našem městě 
nespočet. Ještě štěstí, že 
se zvědaví turisté většinou 
soustředí na hlavní turis-

tické trasy, alespoň zatím. 
K nim samozřejmě pat-
ří Hrad se svým okolím, 
takže také Hradčanské 
náměstí. Pokud na ná-
městí vyrazíte, tak nejlépe 
ráno, kdy tam potkáte lidí 
opravdu málo. Naštěstí 
v tu dobu turisté ještě vy-
spávají, za což můžeme 
poděkovat zase našemu, 
pro ně, levnému pivu.
Ráno je jedna z mála části 
dne, kdy obyvatel Prahy 
může v klidu vychutnat 
dědictví minulých genera-
cí. Jenže vedle minulosti 
máme i někdy problema-
tickou přítomnost. Co si 

Petr Burgr, 
glosa dne

PETR BURGR 
Žije na Malé Straně, 
je radním pro kulturu 
a spolky (My, co tady 
žijeme, KDU-ČSL). 
Působí ve spolcích 
KampaNula a SOPMSH.

máme myslet o reklam-
ním poutači, co stojí na již 
komentovaném Hradčan-
ském náměstí. Trochu, 
jak se říká, pěst na oko. 
Nebo že by někdo měl ta-
kovou moc a kouzelným 
proutkem reklamní válec 
přenesl do míst, kde si 
podává ruku baroko s re-
nezancí? Válec oblečený 
do reklam, který patří spíš 
před Masarykovo nádra-
ží. Protože na kouzelné 
proutky nevěříme, může-
me si jen povzdechnout, 
že tu pěst na oko nám za-
sadili ti, co to povolili, a to 
včetně památkářů.
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MINULÉ ČÍSLO
MN leden, 2019

Vážená redakce,
vymýšlíme s kolegyní 
projekt Muzea Lenno-
novy zdi, které by mělo 
stát v okolí Velkopřevor-
ského náměstí. Nechybí 

nám píle ani odhodlání. 
Sháníme pro muzeum 
prostor a napadlo nás, že 
by bylo skvělé, kdyby se 
o našem nápadu dozvědě-
la širší veřejnost z Prahy 
1, proto vás tímto žádáme 
o pomoc. Byli byste ocho-
tni v Malostranských no-

vinách otisknout článek, 
který by krátce představil 
náš projekt, aby se o něm 
lidé dozvěděli a mohli 
nám případně nám s tím 
také nějak pomoct?

Děkujeme
Eva Ticháková 

a Markéta Šindelková

Zajímavý projekt Muzea Lennonovy zdi

Sloup 
na Hradčanském
náměstí

Dopisy

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

KOLOBĚŽKA NA STROMĚ
Tak jsem na Nový rok 
u nás v parku na stro-
mě našla koloběžku… 
Když na podzim ulice za-
plavily zelenobílé elektro-
koloběžky, upřímně jsem 
se asi jako všichni Praža-
né divila. 
Bylo to ze dne na den a já 
nechápala, odkud se ten-
to nový hit dopravy vzal. 
Ještě víc jsem se ale po-
divila, když jsem zjistila, 
že za vším stojí magistrát, 
který s americkou fi rmou 
uzavřel memorandum 
o provozu sdílených elek-
trokoloběžek. Jak se záhy 
ukázalo, zjevně bez na-
stavení striktních podmí-
nek a pravidel. Inu, takto 
u nás podnikání tradičně 
kvete. 
Hlavu pomazanou, býva-
lého radního Dolínka, vů-
bec nenapadlo řešit, jaký 
bude mít tato zábava do-
pad na dopravu a chod-
ce, případně co se bude 

dít s prošlápnutými nebo 
zkrátka jen odloženými 
elektrokoloběžkami. Kdy-
koli o nějakou zakopnu, 
objevím ji zapíchnutou 
v koši, uprostřed ulice 
nebo jako teď na stromě, 
říkám si, že to asi byla po-
msta Krnáčové „zpovyka-
ným Pražákům“. 
Že by totiž lidé využívali 
elektrokoloběžku místo 
auta, což byl údajně pů-
vodní záměr, mohl ně-
kdo myslet jen v žertu. 
Alespoň já na nich v cen-
tru Prahy vidím téměř 
výhradně turisty, kteří 
ohrožují chodce, často se 
prohánějí v parcích, klid-

ně dva na jedné elektro-
koloběžce a kde tento ba-
kelitový předmět nechají, 
jim je upřímně buřt. 
Konečně trochu zimní po-
časí sice turisty od této zá-
bavy na chvíli odradí, ale 
na jaře jsou jako kobylky 
zpět a asi jich ještě přibu-
de, jelikož se na trh tlačí 
další společnosti. 
I tomuto podnikání se 
samozřejmě dají nasta-
vit mantinely a důsledně 
provozovatele pokutovat. 
Takto to dělají například 
ve Vídni. To by se ovšem 
muselo chtít. 
Jak to asi dopadne, 
tipnete si? 

Parkování na větvi

Lennonova zeď

PĚST NA OKO NA HRADČANECHPĚST NA OKO NA HRADČANECH



10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

•
K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOÚNOR

Koncert - So 9. 2. v 19 h - BRODWAY 
MEETS WEST END - Hotel Marriot, 
Celnice 8 - Benefi ční koncert ve prospěch 
dětského oddělení onkologie v Motole. 
Účinkují: V. Bellová, J. Feinstein...

Divadlo - St 13. 2. v 19.30 h - VLNY 
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Sedm 
příběhů, sedm hlasů a sedm žen v před-
stavení jedné herečky. Napsala a hraje 
N. Burger. www.divadlokampa.cz

Divadlo - Po 25. 2. v 19 h - TICK, 
TICK… BOOM! - Divadlo Na prádle, 
Besední 3 - Česká premiéra broadway-
ského muzikálu. Hrají: Vaněk, Pecha, 
Jagerčíková. www.napradle.cz

Akce - So 2. 3. - MALOSTRANSKÉ 
MASOPUSTNÍ VESELÍ - Sraz masek 
U Černého vola ve 13 h - Průvod jde dolů 
Nerudovkou až na nám. Na Kampě. Za-
stávky - hospůdky. Pořádá SOPMSH.

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

Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE 
KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mos-
tu, Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, 
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

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

K
apela I Love You 
Honey Bunny 
(Kristiá n Kraev-

ski, Martin Šolc, Se-
bastian Jacques, Josef 
Keil) vystupuje od roku 
2013. Za tu dobu stihla 
zahrá t na ř adě  tuzem-
ský ch festivalů  a pro-
cestovala znač nou č á st 
Evropy a v roce 2017 
odehrá la 10 koncertů  
v Kanadě . Př edstavila 
se na showcase festivalu 

Nouvelle Prague a dopo-
sud vydala 5 singlů . Na 
debutové m albu spolu-
pracovala s producenty 
Duš anem Neuwerthem, 
Tomá š em Neuwerthem 
a Viktorem Hokeš em. 
Mastering dodalo lon-
dý nské  studio MET-
ROPOLIS pod vedení m 
Johna Davise. V Malo-
stranské besedě si kape-
la v únoru odbyde svou 
premiéru.

ÚNOR
Program (výběr)

1. a 2. 2., 20.30 h
 Bratři Ebenové
6. 2., 20.30 h
Ivan Hlas trio - 15 let 
spolu
10. a 11. 2., 20.30 h 
Vladimír Mišík a etc.
14. 2., 19.30 h
Zimní VlčkoviceFest
15. 2., 20.30 h
Krausberry
18. a 19. 2., 20.30 h 
Radůza s kapelou
23. 2., 20.30 h
Bruno Ferrari
24. 2., 20 h 
Originální Pražský Syn-
kopický Orchestr
25. 2., 20.30 h
Norbi Kovács
26. 2., 20.30 h
Vanua2

Přijďte od 1. 2. na vý-
stavu fotografi í Roberta 
Vana.

I Love You 
Honey Bunny

5. 2., 20.30 h

GALERIE

Náš TIP

IVAN PINKAVA - 
VOJTĚCH MÍČA: 
VITÁLNÍ KOLAPS
Do 24. 3. 2019
Oba autoři patří ke zlo-
mové generaci, která si 
zažila poslední fázi tota-
lity, její pád a euforii ze 
znovunabyté svobody. 
Zdá se, že tato životní 
okolnost přispěla u obou 
k citlivému i střízlivému 
vztahu právě k otázce 
svobody a s ní spojené 
kulturní identity. Právě 
tyto momenty lze nachá-
zet kdesi v nejzákladněj-
ších vrstvách jejich díla. 
Kurátor: Petr Vaňous.

JIŘÍ VALENTA: 
DECH IKON, ŘEČ 
MEDITACE 
5. 2. - 7. 4. 2019
Komorní výstava se sou-
středí zejména na du-
chovní aspekty tvorby 
Jiřího Valenty, předsta-
veny budou zejména bílé 
obrazy, v nichž se uplat-
ňuje jednoduchá tvarová 
symbolika a důležitým 
výrazovým prostředkem 
je světlo. Kurátorka: Ilo-
na Víchová.

VLADISLAV 
MIRVALD 
5. 2. - 10. 3. 2019

Autor pracoval v Lou-
nech v blízkém kontaktu 
s přáteli Zdeňkem Sý-
korou a Kamilem Lin-
hartem. Ve své vrcholné 
tvorbě analyzoval způ-
sob, jakým zrak a mysl 
společně zpracovávají 
vizuální informaci, zpro-
středkovanou geometrií.

VLADIMÍR 
KOPECKÝ: 
STŘET BAREV 
Od 5. 2. 2019
Výstava skláře a malíře 
představuje kolekci děl 
z posledních dvou let. Ku-
rátorka: Helena Musilová.

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

www.museumkampa.cz

Výstava navazuje na projekt Anatomie skoku do 
prázdna. Rok 1968 a výtvarné umění v Česko-
slovensku, výstava realizovaná v Západočeské 
galerii v Plzni ve spolupráci s Museem Kampa. 
Kurátorka: Helena Musilová.

Do 24. 3. 2019

SÍLA ČINU. JAN PALACH A JAN ZAJÍC 
V UMĚNÍ V LETECH 1969 - 1989
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ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města. STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY jsou 
k mání zdarma například 
v Kafírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) a mnoha dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [
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Koutek pro chytré hlavy

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

Schlegl byl fyzicky silněj-
ší, vše na něm bylo krát-
ké, úsečné, když promlu-
vil, znělo to jako z věže 
bác! Pan Ryšánek mluvil 
měkce a rozvláčně, byl 
sláb, ale mlčel a nenávi-
děl se stejnou hrdinností.  
Stalo se něco. 
Bylo ve středu před ne-
dělí Jubilate, když přišel 
a usedl pan Schlegl. Usedl, 
nacpal si a odfoukl...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Hádanka: Víte, kde na Malá 
Straně najdete sochu tohoto 
kníratého muže v divném klo-
bouku? Nápověda: Hledejte 
tam, kde kouká jelen.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Minule: Tuto kouli nalzeneme ve 
zdi domu  v Černínské ulici na Novém 
Světě na Hradčanech. 
Správně: Veronika Janečková

Stalo se něco

Pokračování příště

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

inzerce

Slavné místní ženy

Válčili zbraněmi svými: 
mlčením jedem prosák-
lým, opovržením nej-
těžším. A bitva zůstáva-
la věčně nerozhodnuta. 
Kdo konečně as postaví 
nohu svou na krk pře-
moženého soupeře! Pan 

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

POUZE OSOBNĚ PŘES PODATELNU Úřad MČ Praha 1, 
Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem, popř. tele-
fonicky: 221 097 280, 221 097 300. 
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior 
může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřed-
nostněni též budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří po-
sledních výletů. Výlety jsou zdarma a jen pro občany Prahy 1.
V první možný den přihlášení na daný výlet bude přihláška 
umožněna jen těm, kteří neabsolvovali minimálně dva posled-
ní výlety. Všem ostatním bude přihláška otevřena týden od 
prvního možného data přihlášení na daný výlet. Tímto se chce-
me vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazujeme si mož-
nost daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by nesplňoval 
výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení. 
Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma 
(tel.: 777 161 539) a zeptat se, zdali se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě 
změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefo-
nicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe 
mobilní telefon. 
 Mgr. Karel Ulm, MPA, koordinátor výletů, tel.: 777 161 539

Červený Hrádek 
a Jirkov - město 
● Úterý, 26. února, 8 h 
Na tento únorový výlet 
se přihlašuje 
od pátku 25. ledna. 
Přihlášky osobně přes 
podatelnu ÚMČ Praha 1, 
Vodičkova 18.

Sklárna Bohemia 
Poděbrady 
a Libice n. Cidlinou - 
- památník 
● Čtvrtek, 7. března, 8 h 
Na tento březnový výlet 
se přihlašuje od čtvrtka 
14. února. Přihlášky 
osobně přes podatelnu.

ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ

Děkujeme za laskavou podporu 
radnice MČ Prahy 1

Ploskovice - zámek
a Litoměřice - město. 
● Čtvrtek, 21. března, 8 h 
Na tento březnový výlet 
se přihlašuje 
od úterý 26. února. 
Přihlášky osobně přes 
podatelnu ÚMČ Praha 1, 
Vodičkova 18.

Herečka, oblíbenkyně J. Wericha
Hana Vítová

Když sedmnáctiletá Jana 
Lašková (1914 - 1987) 
vstoupila do hospody 
U Měšťánků na Kampě 
č. 14, už tam na ni čekal 
Jan Werich s Jiřím Vos-
kovcem. Slíbili jí angažmá 
v Osvobozeném divadle 

a hned jí začali vymýšlet 
pseudonym. U stolu s ni-
mi seděl básník Vítězslav 
Nezval. „Ta není vaše, ta 
je Víťova!“ řekl žertem 
Víťa. Hana Vítová zářila 
např. ve fi lmu Noční mo-
týl (1941). 

Jan 
Werich, 
herec

Jiří 
Voskovec, 

herec

Vítězslav 
Nezval, 
básník

Hana Vítová prý 
byla milenkou 
Jiřího Voskovce




