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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. 3/ roč. XI 
březen 2019
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Malostranská
kuchyně

EVA & DAN
Šéfkuchařka Eva připravila 

krásné maso z Uruguaye 400 g
 za 499 Kč, nový šikovný 

kuchař Dan zadní vepřové 
pečené koleno za 329 Kč. 

Ochutnejte v Kampáriu (Říční 9). 

inzerce

Podrobnosti na str. 5
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Čtěte na straně 2 - 3

BEZRUKÝ FRANTÍK 
& JEHO JÍZDY 

PO MALÉ STRANĚ

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

UMĚNÍ řídit auto nohama proslavilo Bezrukého Frantíka po celém 
světě. Ve své Fordce jezdil nejraději po Malostranském náměs-

tí. Nakonec ho zabila lidská závist... Více čtěte na str. 6 - 7

VELKÝ POŽÁR 
NA KAMPĚ

Frantíkova noha 
za volantem

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

257 531 839
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Anketa Malostranských novin

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

RESTAURANT 
U TEMPLÁŘŮ

Vítězná 13

Hovězí na čes-
neku, brambo-
rový knedlík

GURMÁNSKÝ 
KOUTEKKOUTEK

119 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 

„Nosem hraji na 
fl étnu, chodím 

na válci a u toho 
hraji na ukulele 

a zpívám.“

„Umím 
vzorově

ráčkovat!“

„Umím 
vyvolávat 
duchy!“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Umím zahrát 
na dudy 

budíček.“

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Fotbalovou 
stahovačku 

doleva a pak 
láteřit a skládat 
komplimenty.“

Počasí 

13°C

Věta, kterou jsem zaslechl:

Světlana 
Kalousková

Hradčanská 
galerie J. Kalouska 

„Umím věštit 
z karet tak 

dobře, že na 
masopust jsem 
šla za věštírnu.“

KOUTEK

Víte, že...
Při velkém požáru Malé 
Strany 2. června 1541 

lehla popelem většina domů

POŽÁR NA KAMPĚ: V HROZNOVÉ 
ULICI SE PROPADL STROP

Kampa - Plameny a mrač-
na kouře zachvátily pod-
krovní byt v Hroznové 
ulici č. 5. V pátek 22. 
února v 12.44 h na místě 
zasahovalo několik ha-
sičských vozů z centrální, 
holešovické, smíchovské, 
krčské a petřínské sta-
nice, spolu s jednotkou 
HÚOPH.
Plameny se rákosovým 
stropem dostaly až na 
střechu. Hasiči dostali 
požár pod kontrolu za 
necelou hodinu. Z domu 
zachránili dvě osoby, jed-
na  byla předána do péče 
zdravotníků. 
Zásah komplikoval po-
padaný strop v bytě, za-
sahující hasiči proto mu-
seli část ohořelých prvků 
rozebrat a z bytu vynést. 
Škoda byla odhadnuta 

na 900 000 Kč, příčinou 
vzniku požáru byla tech-
nická závada elektrické 
topné dečky.
V domě kdysi bydlela 
zpěvačka Eva Olmerová 
a předci místního rodu 
Vopičkových (v domě má 
z druhé strany Roman 
Vopička slavné „Vokýn-
ko“ čili  bistro Bruncvík).
„Ráda bych poděkovala 
všem obětavým souse-
dům a neznámým lidem, 
kteří pomáhali při likvi-
daci požáru u nás v domě,“
řekla Malostranským no-
vinám obyvatelka domu 
Jiřina Pavlíková.

NA PETŘÍNĚ SE 
LYŽOVALO, BUDE 
TO DOBRÝ ROK

Malá Strana - Sněhu le-
tos příliš nebylo, ale sně-
hová nadílka začátkem 
února stála za to.
Ondřej Vosecký bydlí 
pod petřínským kopcem 
již několik let. Po lyžo-
vání na Petříně toužil už 
dlouho. Sen se mu splnil  
letos 4. února. „S pár ka-
marády vstáváme brzy 

ráno na východ slunce. 
Oblíknout lyžáky, vyčis-
tit zuby a honem rychle 
na kopec. Jisté bylo jen 
to, že nebudou padat la-
viny. Sníh byl skvělý.“ 
Den předtím se Ondřej 
Vosecký vrátil z Krkonoš 
a zjistil, že na Petříně 
jsou lepší podmínky na 
lyžování, než tam.

Lyžař 
na Petříně

PŘÍBĚH 

ČTENÁŘE

BŘEZEN
Jak prší v březnu, 
tak také v červnu.

„Na konci každé 
šachové partie 
končí oba králové 
v jedné krabici.
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Jakou máte 
zvláštní dovednost?



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

POŽÁR NA KAMPĚ: V HROZNOVÉ 
ULICI SE PROPADL STROP
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Dívka ze str. 3

ště
Veselá místní dvojka při své 
tradiční produkci. Pamětníci 

by mohli vyprávět! 

HANKA & MANKA

BOUŘLIVÝ 
ROK 1919

Hasiči odvádějí obyvatelku 
domu, kde hořelo

ŠKODA ZA 
900 TISÍC KČ

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

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
Volejte: 774 826 887, E - mail: info@prirodnipecivo.cz

Jsme přírodní 
bio pekárna

Pečeme s láskou 
bez umělých přísad a cukru

„Chceš-li v zdravém žití býti, 
musíš Přírodní pečivo míti!“

• Bio a kváskové pečivo
• Bezlepkové pečivo

• Přirozeně sladké pečivo
• Semínka, ořechy, sušené ovoce,                       

luštěniny, obiloviny
Příjem objednávek pondělí až čtvrtek 7.30 - 14 h

www.prirodnipecivo.cz

• Semínka, ořechy, sušené ovoce,                       

Hasič za komínem 
na střeše 
domu Hroznová 5

Hasičské vozy na 
náměstí Na Kampě
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ODVÁŽNÁ MALOSTRANSKÁ 
TOULKA ZA HUSICÍ NILSKOU

Víte, že...
Husice nilská se dožívá 
věku nejméně pěti let. 

Mívá až deset potomků.

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

&Vítěz Poražený

SNĚHULÁCI 
NA PETŘÍNĚ  

Letos už prý 
sněžit nebude, 
tak mají malo-
stranští sněhu-
láci odzvoněno. 
Nejvíc jich bylo 

na Petříně.

PRAŽŠTÍ 
HASIČI

Palec nahoru 
za skvělý zásah 

při ničivém 
požáru bytu 
v podkroví 

v Hroznové ulici 
na Kampě.

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

Malá Strana - Jarně - zimní 
Toulka KampaNuly za vltavským 
ptactvem se setkala se sluneč-
ným počasím připomínajícím 
spíš první polovinu dubna. I to 
přilákalo v sobotu 16. února na 
Ornitologickou toulku kolem 60 
zájemců o vodní opeřence (včet-
ně dětí), malostranských i přes-
polních. 
Šlo se, povídalo, pozorovalo da-
lekohledy podél břehu Vltavy 
z Klárova proti proudu na 
Kampu k Sovovým mlýnům. 
Průvodcem a odborným garan-
tem byl Dr. Jaroslav Cepák. 
Zřejmě největším ornitologickým 
špekem byl pár husic nilských, 
který se nám zblízka předvedl 
hned na Klárově. Elegantním 

kormoránům a rackům oděným 
zčásti již do svatebního hávu na 
Kampě zpěvem zdatně sekundo-
vali sýkory, šoupálci a hrdličky 
a po celou dobu se tak bylo na co 
dívat a co poslouchat. 
Část účastníků protáhla příjem-
nou dopolední procházku až na 
Dětský ostrov, kde bylo na řece 
několik druhů kachen a racků. 
Tři nejvytrvalejší zakončili Toul-
ku u známého hejna malostran-
ských vrabců a pak chutným obě-
dem v pivnici Pod Petřínem. 
Zde byla naplánována další, ten-
tokrát květnová Toulka za ptačím 
zpěvem na Petřín.       

Sepsali J.C a J.K.
P.S.: Pro opravdové zájemce 
o ornitologii bude v sobotu 27. 4. 

od 10 do 16 h Den otevřených 
dveří v arboretu Kroužkovací 
stanice Národního muzea (Hor-
noměcholupská 34). 
Kromě ornitologů budou i „neto-
pýráři“, entomologové, botanici, 
geologové, mykologové z Národ-
ního muzea.
Ráno před akcí ornitologická vy-
cházka do hostivařského lesopar-
ku s ukázkou kroužkování ptáků, 
sraz v 7.30 h před hospůdkou 
„Karolína“, na rohu ulic Hosti-
vařská a U Břehu. -kuc- 
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Na Kampě zdárně sekundovali šoupáci a hrdličky

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

NEJMLADŠÍ členka redakce 
Anička (9) vystoupila se svým 
číslem „s ukulele na válci“ v rám-
ci představení cirkusové školy 
Cirqueon. Na válci, v němž se 
točilo dítě, ušla (při hraní na uku-
le) neuvěřitelných deset metrů.

VYSTOUPENÍ 
S VÁLCEM A UKULELE
V CIRKUSE CIRQUEON
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S ukulele 
na válci 
(dítě uvnitř)

Na Kampě zdárně sekundovali šoupáci a hrdličky

Pravda dalekohledu

Ptačí strom (koruna)

Účastníci Toulky 
se kochali 

nevídanými výjevy
z říše ptactva

Husice 
nilská

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.

INZERCE

●Daruji malířský stojan 
studentce či studentovi 
AVU v Praze. Tel.: 224 930 
386, 605 428 780.
●Rodilá mluvčí italského 
jazyka nabízí kurzy pro za-
čátečníky, pokročilé i děti. 
Tel.: 734 122 
●Prodám rotoped Kettler 
Golf. Jako nový. Cena do-
hodou. Jsem z Malé Strany. 
Tel.: 724 007 924
●Jsem Ital, učím zákla-
dy italské kuchyně dospělé 
i děti. Je to jednodušší, než 
si myslíte. Tel.: 603 953 576



ZÁTAH NA DROGOVÉ DEALERY!
RADNICE SE DO TOHO OBULA

inzerce
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Místostarosta Petr Hejma bojuje s policií za bezpečnější uliceMístostarosta Petr Hejma bojuje s policií za bezpečnější ulice

Centrum - Rušení noč-
ního klidu opilými turis-
ty, bezohlední provozo-
vatelé hlučných turistic-
kých atrakcí a drogy. To 
jsou největší problémy 
bezpečnosti a pořádku 
v Praze 1, s nimiž se po-
týká nedostatečný počet 
policistů a strážníků.
Za bezpečnost, pořádek 
a turistický ruch od kon-
ce roku zodpovídá první 
místostarosta Petr Hej-
ma (My, co tady žijeme, 
STAN). Jedná s poslanci, 
senátory, s představiteli 
magistrátu, policie, měst-
ských strážníků a s další-
mi odborníky, aby společ-
ně našli řešení této vážné 
situace. 

Víte, že...
Na Václavském 

náměstí a okolí je 
24 nevěstinců.

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

KREJČOVSTVÍ
ZACH & spol.

ÚJEZD 391/41, MALÁ STRANA

Radní Prahy 1 PETR BURGR (My, co tady žijeme, 
KDU-ČSL): „Krejčovství Zach & spol. je typickou živ-
ností dotvářející kolorit Malé Strany. Poctivé řemeslo 
potřebují oba břehy Vltavy a budeme ho podporovat.“

Na současné adrese síd-
lí rodinná fi rma, která 
šije klasické pánské ob-
leky, pláště a dámské 
kostýmy už 26 let. První 
adresou proslulého krej-
čovství byla od roku 1991 
Josefská a po ní na rok 
Klárov. 
„Mezi naše zákazníky 
patří pánové Schwar-
zenberg, Lobkowicz 
a Kinský. Šili jsme 
ale obleky i pro pana 
prezidenta Havla, Jo-
sefa Luxe a pro řadu 
dalších zákazníků jak 

z Prahy 1, tak i z cizi-
ny,“ popisuje pan Vla-
dimír Zach, rodilý Ma-
lostraňák, který na Malé 
Straně prožil většinu 
svého života. 
Kostýmy jeho krejčov-
ství jsme mohli obdivo-
vat i v Havlově fi lmu Od-
cházení, ve Svěrákově 
pohádce Tři bratři, 
v muzikálech Drákula, 

Bídníci, nebo v Diva-
dle Járy Cimrmana 
či ve Státní opeře Pra-
ha. Velký úspěch měly 
jeho pánské kostýmy 
pro operu Evžen Oněgin 
Státní opery Göteborg. 
Když na zkoušku obleku 
přicházel Václav Havel, 
vždy si s personálem 
připil čerstvě natočenou 
plzní.

Vladimír Zach 
ve svém krámku

Pan Zach před 
krejčovstvím 
se svým spolu-
žákem a radním 
Petrem Burgrem

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@staromestskenoviny.eu

KREJČOVSTVÍ
ZACH & 

ÚJEZD 391/41, MALÁ STRANA

KREJČOVSTVÍ
spol.

ÚJEZD 391/41, MALÁ STRANA
spol.

ÚJEZD 391/41, MALÁ STRANA
spol.

Fo
to

: P
et

r N
aš

ic

„Věřím, že se nám co nej-
rychleji podaří dosáh-
nout citelného zvýšení 
hlídek policistů a strážní-
ků v nejpostiženějších lo-
kalitách. Jsme jako Pra-
ha 1 připraveni fi nančně 
ke zvýšení počtu strážní-
ků přispívat,“ říká Petr 
Hejma a chválí policisty, 
s nimiž jsme ho zastihli na 
pravidelné bezpečnostní 
kontrole v ulicích. 
S policií se tentokrát vy-
dal na Václavské náměstí 
na zátah proti drogovým 
dealerům. A výsledek? Tři 
gauneři za katrem! 

Text: PETR BIDLO

Místostarosta 
Petr Hejma

Zátah proti dealerům drog 
na Václavském náměstí

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, místostarosta

 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.euZpr}avyZpr}avy
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BEZRUKÝ FRANTÍK: „CHCI A PROTO UMÍM!“ 
JAK PAK POTŘÁSL PREZIDENTOVI NOHOU

ONDŘEJ HÖPPNER
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Bezruký Frantík v kostce
● Košili i s knoflíčkem u krku si zapínal půl hodiny 
● Jako chlapec dokázal přehodit nohou kostel 
kamenem ● Uměl plést nohama košíky a vyře-
zával loutky ● Prezident Masaryk mu daroval na 
cestu za oceán závratných půl milionu korun ● Cho-
dil vždy pečlivě oholen a upraven. 

„Svůj výcvik v řízení au-
tomobilu jsem absolvo-
val v několika dnech. Za-
čal jsem v květnu 1920,“
napsal později Bezruký 
Frantík (vlastním jmé-
nem František Filip) ve 
své knize.
Frantík se narodil dne 20. 
února 1904 bez rukou, 
nohama se naučil psát, 
kreslit, šít, řezat pilou, 
vyrábět loutky, psát na 
stroji i řídit auto.
Byl slavný po celém světě.
Když se setkal s americ-
kým prezidentem Har-
dingem či miliardářem 
Fordem,  vyzul si botu 
a podal jim k pozdravu, 
jak měl ve zvyku, pravou 
nohu.
Po narození si všichni 
mysleli, že se bezruký 
hoch bude živit žebro-
tou. Frantík se však na-
učil všechno dělat no-
hama. Už ve škole měl 
speciální lavici a tabuli.
„Podnikat“ začal na refý-
ži nádraží v Jablonném 
nad Orlicí. Cestující mu 
z oken vlaků házeli mince
a sladkosti a obdivova-
li šikovnost, s jakou je 

Fratník sbírá a nohama 
strká do kapsy na břiše. 
Tam si ho všiml lékař, 
který mu doporučil po-
byt v nově vzniklém Jed-
ličkově ústavu v Praze. 
Vyřezával loutky, hrál 

divadlo, vyrobil a pečo-
val o elektrické osvětlení 
loutkové scény. V 16 le-
tech, si splnil dávný sen: 
naučil se řídit auto.
„V jízdě nabyl jsem bě-
hem doby takové praxe, 
že úplně bezpečně jezdím 
rychlostí až stokilomet-
rovou. Má jízda stala se 
zakrátko senzací Prahy. 
O jízdě pražskými ulice-
mi natočili jsme krátký 
fi lm s názvem Bezruký 

šofér, který byl promít-
nut všemi pražskými 
biografy a později šel do 
ciziny, kde udělal velký 
rozruch,“ píše Frantík 
ve své knize. Dodejme, 
že to samozřejmě nebyl 
žádný „automat“, ale ří-
zení si vyžadovalo velké 
zručnosti.
Frantíkova oblíbená tra-
sa byla od Národního 
divadla přes Mánesův 
most na Malostranské 
náměstí.
V roce 1923 pozvali 
Bezrukého Frantíka do 
USA. Později se přestě-
hoval do Brna, kde se 
dvakrát oženil (měl dvě 
děti), podnikal v reklam-
ně a otevřel si cukrárnu. 
Zemřel 19. února 1957 
bezprostředně poté, co 
se rozšířila pomluva, že 
zmrzlinu ve své cukrárně 
připravuje nohama.

Bezruký 
Frantík

Bezruký Frantík byl jedním z prvních řidičů, kteří 
jezdili v automobilu po Malé Straně. Zcela jistě však 
byl první, kdo řídil nohama a byl senzací celé Prahy 
a později se proslavil po celém světě.

Bezruký Frantík 
u  benzínové  pumpy

Propagace 
jeho druhé 
knihy

Bezruký Fantík 
řídí svůj vůz
na Malou Stranu

Startér

Řízení

Auto dostal 
od ředitele 

továrny Ford

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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

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

257 531 839

malířský stojan 
studentce 

či 
studentovi AVU 

v Praze.

Daruji

Tel.: 224 930 386, 
605 428 780.

inzerce
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BEZRUKÝ FRANTÍK: „CHCI A PROTO UMÍM!“ 
JAK PAK POTŘÁSL PREZIDENTOVI NOHOU

Bezruký Frantík 
řídil i troubil nohama
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VÝROČÍ 115 LET OD NAROZENÍ

Kalendárium 
Malé Strany

Gabriela 
Preissová

SPISOVATELKA

Eduard 
Kohout
HEREC

BŘEZEN

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

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

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

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

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

František 
Drtikol

FOTOGRAF

Karel 
Sladkovský

NOVINÁŘ

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)Cesta svíčky ke slávě (2/4)

Pokra-
čování 
příštěHokyně: „Svíčku nemám, ale Pepík Vám ji přinese. Počkejte chvilku.“ Mydlář: Tady je svíčka. Stojí 30 haléřů.

BEZRUKÝ FRANTÍK: „CHCI A PROTO UMÍM!“ BEZRUKÝ FRANTÍK: „CHCI A PROTO UMÍM!“ 

Prezident 
USA Warren 

Harding, 
s nímž si 
Bezruký 

Frantík po-
třásl nohou
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KampaNula
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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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UČENÁ TOULKA ZA TAROTEM

POŘÁDÁME ● ● ● ● ● ● ●

● HORY - LYŽE, BĚŽKY, 
BOBY!
O zimních víkendech výjezdy 
do východních KRKONOŠ - Ly-
sečinská bouda, či Labská před 
Špindlem. Info Lída Růžičková 
(tel. č.: 724 346 460).

 ● St 13. 3. 
TOULKA 
PRO NÁPADNÍKY 
Podzemím Malé Strany - 
- Thunovská ulice, počet míst 
omezen (psát na jirkucka@cen-
trum.cz),  pak i Starého Města, 
chrámem sv. Víta a kostelem 
sv. Havla.., i pro děti s LES 
(Ornitology) přírodou Prahy. 

DOPORUČUJEME ● ● ● 

● So 2. 3. 
SOPMSH: MALOSTRANSKÝ 
MASOPUST! 
Dopoledne strojení masek 
v Malostranské besedě, pak 
od 13 h sraz všech u Černého 
vola. ● Od 12 h bude ZABIJAČ-

KA před Malostranskou bese-
dou.

● So 9. 3. 
MINIPLES 
V KAVÁRNĚ ČAS
Míšeňská 2, vchod z náměstí

● So 16. 3. 
HASIČSKÝ BÁL V MALO-
STRANSKÉ BESEDĚ

● So 17. 3. 
PLES ZLATÉ PRAHY 

● 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. 
Téma: Vzestup Kampy a Malé 
Strany - Středu Světa díky Ha-
ppeningu. 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 
ŘIMSOLOGIE), primář MUDr. 
Petr Popov, AT odd. VFN (Hu-
mor + Alkohol ve Středu Světa), 
Richard Händl („Proroctví“),

● 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. 
a další kluby a spolky (stále 
volají další...) V parku Kampa...

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

● Neděle 7. 4. 
PLES SENIORŮ ŽOFÍN
od 17 do 22 h Palác Žofín. 

Moderuje A. Hemala. Vystoupí 
J. Laufer, J. Zelenková

● Květen
KampaNula + TURAS - TOUL-
KY + VÝLETY: KRKONOŠE, 
ČESKÁ KANADA, BRDY, MILI-
ČÍN...(i pro děti)...

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

Významné lokality nebo 
témata spojená zejména 
s Malou Stranou, motivo-
vané výraznou pořadatel-
skou iniciativou MUDr. 
Jiřího Kučery a sdružení 
KampaNula, se staly bě-
hem několika posledních 
let atraktivním pojmem. 
Jednou z posledních byla 
Učená toulka tentokrát 
vsedě, nazvaná CESTA 
ZA TAROTEM, usku-
tečněná 7. února v klubu 
Šatlava a poněkud ku-
riózně určená „znalcům 
i naprostým laikům, také 
okultistům i jejich odpůr-
cům“. 
Spolupořadatelem bylo 
neformální společenství 
TAROT KLUB 015, kte-

ré se již čtvrtým rokem 
pravidelně schází kaž-
dé třetí pondělí v měsíci 
v kavárně Deli Maltez na 
Maltézském náměstí. 
Toulkou provázel PhDr. 
Julius Hůlek, zaklada-
tel TK 015 a organizátor 
klubových setkání. Nej-
prve shrnul, že je Tarot 
jedním z hlavních esote-
rických či okultních systé-
mů. Není jen balíčkem 78 
karet, ale významově dů-
myslnou strukturou, kte-
rá dovoluje nahlédnout 
do budoucnosti.
Záhy pak bylo přikročeno 
k praktickým ukázkám. 
Korunu všemu nasadila 
otázka odpovědnosti ko-
munálních zastupitelů 

vůči nám, svým voličům. 
A Tarot potvrdil, že nic 
nového pod sluncem. 
Karta Ďábla na domi-
nantní pozici napovědě-
la, že sliby se někdy mění 
v chyby, když zastupite-
lé jsou odpovědni nejen 
nám, ale jsou i závislí na 
obecně panujícím systé-
mu. Nejdříve sice hodně 
slibují (karta Pravé míry 
v předpokladech), ale na-
konec jsou rádi, když 
v konfl iktech všeho druhu 
aspoň čestně obstojí („zá-
pasící“ karta Sedmička 
Holí v důsledcích). 
Závěr toulky názorně 
ukázal, že Tarot nejen po-
učí, ale může i pobavit. 

-kuc-

PhDr. Julis Hůlek

Místní kostelík

Výzva spolkům
CHCETE, 
ABY MĚL 

TAKÉ 
VÁŠ SPOLEK 
SVOU AKCI 
V TÉTO 

RUBRICE?

UČENÁ TOULKA ZA TAROTEMUČENÁ TOULKA ZA TAROTEM
Učené Toulky KampaNuly za historií a místopisem, nyní Tarotem až 

k otázkám o odpovědnosti komunálních zastupitelů vůči nám, svým voličům…

Tarotoví muzikantiŠatlava

Pište na adresu 
redakce@

malostranskenoviny.eu
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260 TURISTŮ JE NA HLAVU

S odchodem měsíce 
února nám, co tady 
bydlíme, pomalu od-
chází i relativní klid 
od zahraničních ná-
vštěvníků historické 
Prahy. 
Nastávající měsíc březen 
lze už poznat podle sku-
pin mladých, především 
Italů, kteří  k nám každý 
rok v tomto čase přijíždě-
jí. Prý je to u nich zvyk na 
středních školách, jezdit 

na několikadenní školní 
výlety. Od 90. let je pro 
mladé apeninské studen-
ty Praha velmi oblíbená. 
Doplňují tak osm milionů 
zahraničních návštěvní-
ků, kteří každý rok zaví-
tají do Prahy. Je zřejmé, 
že všichni alespoň jednou 
projdou Prahu 1, kde nás 
trvale bydlí necelých tři-
cet tisíc. 
Porovnáme-li tato dvě 
čísla, tak na každého z nás 
každoročně připadá víc 
než 260 příslušníků všech 
možných národností. To 
je opravdu číslo, které po-
řádně může prověřit naši 

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.

pohostinnost. Musím se 
přiznat, že si sebekriticky 
uvědomuji své nedostat-
ky, opravdu někdy mám 
rád svůj klid. 
Na druhou stranu se mi 
nabízí možnost ukázat 
svou velkorysost. Skuteč-
ně jsem připraven svých 
260 turistů věnovat pro-
vozovatelům barů, co 
zavírají ve čtyři hodiny 
ráno. S radostí každému 
řidiči historických atrap 
nabízím, ať si mé turisty 
vezmou domů. 
Všechny je rád pošlu těm 
majitelům směnáren, co 
nabízejí okrádající  kurzy. 
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MINULÉ ČÍSLO
MN únor, 2019

Vážená redakce,
jsem křtěná Vltavou, ne-
mohla bych žít jinde než 
v Praze a ze všech jejích 
čtvrtí mám nejraději Ma-
lou Stranu. Životní pouť 

mě nakonec přivedla na 
Smíchov - a můj sen, by-
dlet na Malé Straně, se už 
dávno rozplynul. Z velké 
části se rozplynuly i tiché 
a romantické malostran-
ské  kouty. 
Ostrůvky starých časů, 
jakým je třeba obchod 

Ryby - drůbež - zvěřina 
v Karmelitské ulici, je 
zapotřebí opatrovat jako 
rodinné stříbro . 
Je mi přes osmdesát, ale 
raději dojedu tramvají na 
Malostranské náměstí 
a nakoupím u paní Zema-
nové, než bych se motala 

v nákupním středisku 
na Andělu. Jen doufám, 
že řečený obchod zůsta-
ne v rukou jejího syna 
a nestane se z něj to, co 
z ostatních obchodů ko-
lem (viz Nerudova ulice).

Zdravím vás srdečně, 
Mgr. Eliška Čermáková

Je třeba chránit ostrůvky tradice

Turista 
kam se podíváš

Dopisy

260 TURISTŮ JE NA HLAVU260 TURISTŮ JE NA HLAVU

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Radnice čtvrt roku poté
Uplynulo čtvrt roku od 
voleb, které přepsaly roky 
zavedené politické pořád-
ky v Praze 1, a tak si už lze 
dovolit krátké hodnocení. 
I když na skutečné vý-
sledky si budeme muset 
ještě počkat. Nové vede-
ní radnice převzalo úřad 
v chaosu - na radní čekaly 
vyklizené kanceláře, až na 
kostlivce ve skříních a ty 
budou vymetat ještě hez-
ky dlouho... 
Už dnes je jisté, že pri-
ority budou odlišné než 
v letech minulých. Určitě 
to nebudou např. podzem-
ní garáže za stovky milio-
nů korun, nebo podpora 
výstavby nových hotelů. 
Světlo světa spatří nový 
rozpočet na veřejném jed-
nání zastupitelstva 6. 3.
Příjemnou změnou je čas 
jednání od čtyř odpoled-
ne, aby se mohli účastnit 
i občané. Věcí nevídanou 
je i to, že se hosté mohou 

v případě potřeby občer-
stvit. Dřív byla i voda jen 
pro vyvolené, tedy zvole-
né.
Všichni, kdo zažili „sráž-
ku” s vedoucí majetkové-
ho odboru paní Tomíč-
kovou (a že jich nebylo 
málo), se také mohou ra-
dovat, už úřad opustila. 
Také tisková mluvčí (ofi -
ciálně celé radnice, ale 
ve skutečnosti především 
pana exstarosty) vyklidi-
la pole a další personální 
změny lze očekávat. 
Řada radních informuje 
občany o tom, co na úřa-
dě dělá přes sociální sítě -
- také milá a vítaná změna 

oproti fotkám exstarosty 
s modelkami, případně se 
zmíněnou mluvčí...
Ustanovila se i většina 
komisí a hurá, po více 
než deseti letech se chys-
tá nová bytová koncepce, 
ke které jako předsedkyně 
bytové komise také hod-
lám přispět. Cíl je jasný -
- zastavit vylidňování Pra-
hy 1 a vrátit normální ži-
vot do ulic. Že to je nereál-
né? Není, v Amsterdamu 
na velké změny v přístupu 
k turismu stačil jeden roz-
čilený důchodce; v Praze 
1 na to máme „7 stateč-
ných“ a starostu… Podaří 
se jim to, tipnete si?

Radnice Prahy 1

Prostě se ukazuje, že 
jsem vlastně člověk vel-
korysý a k lidem co vyu-
žívají zájem o naší histo-
rickou Prahu na hranici 
slušnosti, velmi přející.

Březen 2019



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

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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)

•
K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOBŘEZEN

Ezoterika -  2. - 3. 3. - INTERAKTIV-
NÍ MAGICKÝ VÍKEND - MAGIE ŽI-
VOTA - Muzeum alchymistů a mágů sta-
ré Prahy, Jánský vršek 8 - Magie v praxi 
- rituály, přednášky, prodej pomůcek. 

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.

Divadlo - Čt 7. 3. v 19.30 h - BLAŽEN-
KA - Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Hu-
debně dramatická show o znovunalezení 
vlastní síly v režii Ivety Duškové. 
www.divadlokampa.cz

Výstava - Do 14. 3. - FOTOGRAFIE: 
GALASOVY CYKLOJÍZDY - Kavár-
na Bajkazyl, Československé armády 41, 
Hradec Králové - Cyklistická výstava Vlá-
di Galase. www.galasovycyklojizdy.cz

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

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

VITÁLNÍ KOLAPS
Do 24. 3. 2019
Oba autoři, Ivan Pinkava 
a Vojtěch Míča, patří ke 
zlomové generaci, kte-
rá si zažila poslední fázi 
totality, její pád a euforii 
ze znovunabyté svobo-
dy. To přispělo u obou 
k citlivému vztahu k otáz-
ce svobody a s ní spoje-
né kulturní identity. Kurá-
tor: Petr Vaňous.

JIŘÍ VALENTA: 
DECH IKON, ŘEČ 
MEDITACE 
Do 7. 4. 2019
Duchovní aspekty tvorby 

Jiřího Valenty. Předsta-
veny zejména bílé ob-
razy, v nichž se uplatňu-
je jednoduchá tvarová 
symbolika a důležitým 
výrazovým prostředkem 
je světlo. Kurátorka: Ilo-
na Víchová.

VLADISLAV 
MIRVALD 
Do 10. 3. 2019
Autor pracoval v Lou-
nech v kontaktu s přáteli 
Zdeňkem Sýkorou a Ka-
milem Linhartem. Analy-
zoval způsob, jakým zrak 
a mysl zpracovávají vizu-
ální informaci, zprostřed-

kovanou geometrií.

VLADIMÍR 
KOPECKÝ: 
STŘET BAREV 
Do 2. 6. 2019
Výstava skláře a malíře 
představuje kolekci děl 
z posledních dvou let. Ku-
rátorka: Helena Musilová.

PRAHA BYLA 
KRÁSNĚJŠÍ NEŽ 
ŘÍM 
Do 12. 5. 2019
Angelo Maria Ripellino 
Storia Della Poesia Ceca 
Contemporanea - Dějiny 
současné české poezie.

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

Galasovy 
cyklojízdy

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

F otografi cké vzpo-
mínky Roberta 
Vana mají výji-

mečný charakter. Svou 
premiéru zažily při pří-
ležitosti uvedení knižní 
publikace MEMORIES 
před dvěma lety v Praze. 
Výstava tenkrát poprvé 
představila barevnou 
tvář autorovy tvorby, 
která je pro jeho rukopis 
netradiční. Záměrem 
bylo veřejnosti přinést 

něco nového a upoutat 
její pozornost na sním-
ky focené Polaroidem, 
který fotograf s oblibou 
používal v období 70. 
a 80. let. „Jsem rád, 
že cyklus MEMORIES 
můžu představit také 
v nádherných prosto-
rách Malostranské gale-
rie,“ zve na výstavu, která 
je uspořádána při příleži-
tosti umělcových 70. na-
rozenin, Robert Vano.

BŘEZEN
Program (výběr)

4. 3., 20.30 h 
Vlasta Redl a Tichá parta
5. 3., 20.30 h 
Pocta Zuzaně Navarové
6. 3., 20.30 h 
Barbora Mochowá & 
Unique Quartet
13. 3., 20.30 h 
Hudba Praha Band
16. 3., 19 h 
Hasičský bál
17. 3., 20.30 h 
Tomáš Kočko a orchestr
20. 3., 20.30 h 
Xavier Baumaxa
27. a 28. 3., 20.30 h 
Jananas
31. 3., 20.30 h 
Václav Koubek

Robert Vano: 
MEMORIES

Výstava do 17. 3.

Každou neděli 
od 15 h hrajeme 
v TRICK BARU 

pohádku pro děti.

DIVADLO 
DĚTEM

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[ [
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Koutek pro chytré hlavy

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

k němu. Zaklepal na piks-
lu a podával šňupec. 
Když pak zase pikslu za-
vřel a ji zatřás, podotknul 
hledě přitom ke dveřům: 
„Dnes pana Ryšánka te-
dy neuvidíme.“ 
Pan Schlegl neodpově-
děl, s kamennou lhostej-
ností hleděl přímo před 
sebe. „Povídal tamhle 
pan štábní lékař,“ vy-
pravoval hostinský...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Hádanka: Víte, jak se se jmenu-
je náměstí na Malé Straně, ze 
kterého vede nejužší ulička v Pra-
ze? Nápověda: Hledejte u ka-
várny Čas.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Minule: Sochu tohoto kníratého 
muže v divném klobouku (Turek) 
najdeme na Karlově mostě.
Správně: Karel Kotek

Stalo se něco

Pokračování příště

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

inzerce

Slavné místní ženy

Stalo se něco. 
Bylo ve středu před ne-
dělí Jubilate, když při-
šel a usedl pan Schlegl. 
Usedl, nacpal si a odfou-
kl oblak dýmu, valící se 
jako z výhně. Teď vstou-
pil hostinský a přímo 

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

● ZLATÁ KORUNA   
  KLÁŠTER 
● ČESKÉ BUDĚJOVICE  
  MĚSTO
● 4. 4., čtvrtek
Přihlášky od čtvrtka 7. 3. 
osobně přes podatelnu 
ÚMČ Praha 1.

● ČASTOLOVICE 
  ZÁMEK
● CHOCEŇ 
   MĚSTO
● 23. 4., úterý
Přihlášky od čtvrtka 21. 3.
osobně přes podatelnu 
ÚMČ Praha 1.

● KRÁSNÝ DVŮR,  
   ZÁMEK
● KADAŇ
   MĚSTO
● 2. 5., čtvrtek 
Přihlášky od úterý 4. 4. 
osobně přes podatelnu 
ÚMČ Praha 1. 

Herečka
Stella Zázvorková 

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

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

Miloš 
Kopecký, 
manžel

Jan 
Zázvorka, 

táta

Jiří 
Sovák, 

kamarád

Našla 
mouku 
s ušima

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. 

ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ

Děkujeme za laskavou podporu 
radnice MČ Prahy 1 

a radnímu Petrovi Burgrovi




