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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. 7/ roč. XI 
červenec 2019
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Malostranské
servírky

VLÍDNÁ PETRA
Petra Burdová z kavárny 

Malostranské besedy, 
Malostranského náměstí 21, 
nese chutné latté za 69 Kč.
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Čtěte na straně 2

HLEDÁ SE VRABEC 
PRVNÍ ÚLOVKY NOVÉ SOUTĚŽE

PROSTŘENÝ STŮL 
NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ

Čtěte na 
str. 6 - 7

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY
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Muzikanti z Kampy u Prostřeného stolu. 
Tentokrát poprvé pod deštníky

PETR HEJMA PODPORUJE
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

Petr Hejma, 1. místostarosta
„Je to místní poctivá živnost, 

která si zaslouží naši podporu.“

RYTÍŘSKÁ 10 (V TRŽNICI)

OPRAVNA 
OBUVI A TAŠEK 

NEJEN 
NA STR. 5

Mezi kapkami deště
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POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

LOKÁL 
U BÍLÉ KUŽELKY

Míšeňská 12

Vařený vepřový 
krk, žampiónová 

omáčka
125 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

Věta, kterou jsem zaslechl:

HLEDÁ SE 
VRABEC

Kam zmizeli malostranští vrabci? 
Nebo tu stále jsou a jen se, ehm, 
schovali? Posílejte nám fotky vrab-
ců, které potkáte, na známou adresu 
redakce@malostranskenoviny.eu

Víte, že...
Záhada mizení vrabců 

dosud nebyla objasněna.

GURMÁNUV 
KOUTEK

„Vždycky se mi 
může stát, že se mi 
něco stane, ale nikdy 
se mi to nestalo...

Tržiště - Oblíbený ate-
liér Pavla & Olga na Tr-
žišti dostal pokutu tisíc 
korun od kontrolorů  živ-
nostenského odboru ma-
gistrátu. Pavla a Olga   
měly vystavené šaty ve 
dveřích obchůdku, čímž 
nedodržely pravidlo o zko-
laudovaném prostoru. 
Pokuta vyvolala velkou 

POKUTA ZA Š ATY, POVĚŠENÉ NA KLICE?  
  NA MALÉ ST RANĚ ŘÁDÍ KONTROLOŘI

bouři nevole nejen mezi  
místními obyvateli, pro-
tože ateliér je i tradičním 
místem setkávání.
„Rikša v Mostecké jim 
nevadí? Nebo koloběžky, 
válející se po ulicích?“ 
diví se místní. Kvůli po-
kutám musela nedávno 
zavřít nedaleká kavárna 
u Mo(u)drých luceren.

VADÍ VÁM ZBOŽÍ MÍSTNÍCH 
ŽIVNOSTNÍKŮ NA VÝLOHÁCH?

ANO: 2 %, NE: 98 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17. 6. do 
25. 6. 2019, mimo jiné na odběrních 
místech Malostranských novin, 
místních hospodách, kavárnách... 
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Obě fotografi e zaslala Kateřina Sklenářová
V zelené oáze ulice Be-
sední mají vrabci klid a je 
jich tu dost. Hnízdí tu 
v keřích a porostu a je 
jim dobře. Na přikrmo-
vání si zalétnou do dvora 
Na Prádle, kde dostanou 
i napít v horkých letních 

dnech. Pozdrav od vrab-
ců ze Všehrdovy 10 posí-
lá Kateřina Sklenářová

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Jela bych se 
všemi, co mám 
ráda, na cestu 
kolem světa.“

„Kdekoliv, 
kde budou 

prima lidé.“

„V Toskánsku 
na vinicích, 

pěstovala bych 
víno a chovala 

koně.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„V Krkonoších. 
A ani by to 

nemusely být 
celé dva roky.“

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Kocháním 
v ráji krajiny ro-
mantické, kolem 
děvy lepé, sladké 

ovoce…“ 

Jarka 
Nárožná

Divadélko Roma-
neto, Piráti

„Inspirovala 
bych se fi lmem 
Jíst, meditovat, 
milovat. Itálie, 
Indie, Bali… “

Kde a jak byste chtěli 
prožít dva roky prázdnin?

Anketa Malostranských novin

Počasí 

28 °C
ČERVENEC

Co červenec neupeče, 
to již srpnu neuteče.



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

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

Dívka ze str. 3

ště
Hosteska Mici při návrhu 
nejdůstojnějšího posedu 

pro poslance v lavici

POSLANECKÝ POSEZ

BOUŘLIVÝ 
ROK 1919

POKUTA ZA Š ATY, POVĚŠENÉ NA KLICE?  
  NA MALÉ ST RANĚ ŘÁDÍ KONTROLOŘI

Šaty ve dveřích 
ateliéru 
Pavla&Olga

A TOHLE NEVADÍ?

Rikša v Mostecké

Pavla&Olga

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

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

Adresa: Mostecká 3, Malá Strana
www.biomarket.cz

Tým prodejny 
Vacek Bio-Market

Těšíme se na vás!

AKCE ČERVENCE: 
Čokotwist 90 g 

za 10.90 Kč
Crosissant vícezrnný 80 g 

za 10.90 Kč
Taštička Balkánská 95 g 

za 12.90 Kč
Bulka z kamenné pece 

slunečnicová 63 g 
za 6.90 Kč

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 119 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

AKCE ČERVENCE
• Živá hudba 15. července od 19 hodin.
• Naše zahrádka pro vás otevřena!
• Přijďte ochutnat jídla našeho skvělého kuchaře!

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.

●Daruji malířský stojan 
studentce či studentovi 
AVU v Praze. Tel.: 224 930 
386, 605 428 780 

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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

257 531 839
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Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
vyhlašuje

I. ročník ankety o nejlepšího zdravotníka roku.
Hlasujte pro své favority v uvedených kategoriích

SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019

SRDCE PRO OŠETŘOVATELE, SANITÁŘE 2019
Anketa probíhá od 4. března do 15. října 2019. Více informací a ANKETNÍ LÍSTEK KE STAŽENÍ 

najdete na www nmskb.cz. Kontakt: kuncova@nmskb.cz, mobil: +420 727 854 065

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

ZE ŽIVOTA MÍSTNÍCH SPOLKŮ
MASARYK: „PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI JE NEJLEPŠÍ 
OBRANA PROTI ANARCHII.“ ● CO NA TO MALÁ STRANA

BIERFEST V ŘÍČNÍ 11

Redaktorka Monika Höppner 
zazářila v roli Sněhurky se svými 
malými divadelníky z HaFstudia 
v premiéře  Mobilní revue v Ma-
lostranské besedě dne 2. 6.
Společně s dětmi na prknech co 
znamenají svět hráli také senio-
ři z Poslední vlastenecké pod 
vedením ředitelky HaFu Hanky 
Francové. Byla to velká sláva. 

REDAKČNÍ SNĚHURKA 
MĚLA I S TRPASLÍKY 
SKVĚLOU PREMIÉRU  

MOBILNÍ REVUE
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

Tradiční Bierfest pro 
přátele litografi e, umění 
a Malé Strany se konal 
21. 6. v Říční 11 (Karel 
Čapek zde žil a tvořil 
1907 - 1925). Výtvarníci 
připravili rozmarnou di-
vadelní scénku na osla-
vu narozenin fotografa 
Zdeňka Lhotáka. K pivu 
a grilovaným dobrotám 
zahrála kapela Litografi -
čanka.

Víte, že...
V Říční 11 na půdě 
vzniklo nejslavnější 
české slovo „robot“.

DIVADÉLKO ROMANETO 
NATOČILO VIDEOKLIP 

S MUZIKANTY Z KAMPY

Rozmarná scénka 
jako dárek

Dvoreček 
jak vymalovaný

Hrálo se 
i po soumraku

Oslavenec 
Zdeněk Lhoták

Kampa - Divadélko 
Romaneto natáčelo 
záběr do videoklipu 
s Muzikanty z Kam-
py a s Malostraňá-
ky před domečkem 
Salla Terrena. Klip je 

možno zhlédnout na 
youtube pod názvem 
Kampa je střed světa -
 - Divadélko Romane-
to. Romaneto děkuje 
všem za radostnou 
spolupráci! Natáčení klipu

&Vítěz Poražený

OLDŘICH 
LOMECKÝ

(bývalý 
starosta)

 Třicet politiků 
z bývalého 

vedení radnice 
bylo obviněno 

kvůli prodeji bytu.

PETR 
STUCHLÍK
(volební praž-
ský lídr ANO)

Heslo „Petr Prahu 
fakt nakopne“ 

nezabralo. 
Stuchlík hlásí 

konec v politice.

OLDŘICH 
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PETŘÍN NECHAT JAKÝ JE, NEBO 
PŘIDAT CESTU PŘES VINICI? 
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Petřín -  Unikátní místo 
v centru Prahy by mělo 
zůstat krásné. Na tom se 
shodlo asi 30 účastníků 
setkání na Petříně při de-
batě se zástupci radnice 
Prahy 1 a projektanty ma-
gistrátu. 
Mezi občany však panují 
obavy o rozsah, podobu 
změn a nárůst počtu tu-
ristů. Podle některých by 
se do podoby Petřína ne-
mělo zasahovat vůbec. Pří-
tomní odborníci opono-
vali, že zásahy jsou nutné.
„Debata byla užitečná pro 
všechny strany,“ zhodno-
til setkání místostarosta 
Petr Hejma. 
Podle iniciátorky petice 
Petřín pro život Romany 
Ertlové zásahy nejsou po-

třeba. „Magistrát plánuje 
na úkor přirozeně rostou-
cí vegetace v nejkrásnější 
vyhlídce na malostranské 
střechy novou zástavbu. 
Petřín je třeba chránit.“
Odpůrcům zásahu do 
stráně Petřína vadí pře-
devším (a mimo jiné) ces-
ta přes vinici, která bude 
viditelná z vyhlídky, a pak 
také fakt, že byl podle nich 
projekt magistrátem ně-
kolik let utajen.

Místostarosta Petr Hejma 
na setkání s občany 
o budoucnosti Petřína

PETR HEJMA: VŠICHNI SE SHODNEME, ŽE PETŘÍN MUSÍ ZŮSTAT KRÁSNÝ 
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PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

RYTÍŘSKÁ 10 (V TRŽNICI)

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 1. mís-
tostarosta MČ Prahy 1:„Opravna obuvi v Rytířské je 
dlouholetou součástí kvalitních služeb v Praze 1 a pří-
kladem poctivého řemesla, které rádi podporujeme.“ 

Zahrála si v detektivním 
seriálu Vraždy v kruhu 
a mezi její zákazníky pa-
tří například Pavel Zed-
níček, Bára Basiková, 
umělci a personál ze Sta-
vovského divadla, oby-
vatelé z okolí i Češi žijící 
v dalekém zahraničí. 
Vyhlášená opravna 
obuvi Martina Pánka 
působí už téměř čtvrt 
století v Rytířské 10 
v prostoru bývalé Sta-
roměstské tržnice.
Úspěšně soutěží s tvr-
dou konkurencí, klesají-
cí kvalitou obuvi i s naší 
mizernou péčí o boty, 
a to dlouhodobě vysokou 

kvalitou práce i širokými 
službami.
„Opravujeme boty, ale 
také tašky, vyrábíme 
klíče, nabízíme opravy 
a prodej deštníků, čiště-
ní peří, výrobu razítek 
a drobný prodej věcí 
souvisejících s obuví: 
tkaniček, krémů, stélek 
nebo třeba lžic. Vytahu-
jeme boty a děláme i je-
jich drobné ortopedické 
úpravy,“ vyjmenovává 
Tomáš Rejhon, které-

ho zastihujeme v okénku 
sympatického stánku, 
kde pracuje už jedena-
dvacet let.
Opravna obuvi se 
stejně jako další pro-
vozovny ze Staro-
městské tržnice brzy 
odstěhuje. Naštěstí 
však jen za roh - do 
ulice 28. října. Jak 
to dopadne, se všich-
ni dozvíme na www.
opravnaobuvi.cz a na 
tel. č.: 776 724 096.

Tomáš Rejhon 
zde opravuje 
boty už 21 let

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

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

RYTÍŘSKÁ 10 (V TRŽNICI)
Zahrála si v detektivním 

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

RYTÍŘSKÁ 10 (V TRŽNICI)
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OPRAVA OBUVI A TAŠEK

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, místostarosta

Před krámkem

Zázemí pro 
zahradníky
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ak to se povedlo! Spo-
lek KampaNula uspořádal 
už osmý ročník benefi ční 
akce Prostřený stůl. Tento-
krát to bylo jiné v tom, že 

se na konci spustil déšť, ale málo-
kdo odešel, zpívalo se dál - nejprve 
pod deštníky a pak v podloubí pa-
láce Smiřických.
„Místní živnostníci prostřou svoje 
jídlo a pití a nabídnou ho souse-
dům a návštěvníkům. Příchozí si 
zakoupí konzumační lístky v hod-
notě 100 korun a celkový výtěžek 
je pak určen na podporu Nadace 
Artevide, která pomocí unikátní 

metody učí malovat nevidomé 
děti, Konzervatoře a střední školy 
Jana Deyla pro zrakově postiže-
né,“ popsal princip akce místosta-
rosta a spoluzakladatel KampaNu-
ly Petr Hejma.
Co vše jste mohli na stáncích 
ochutnat? Nechyběli koblihy, do-
mácí chleba, škvarkové placky, 
buchty, koláče, štrůdly, šunky 
nebo legendární pomazánky od 
ředitelky Nadace Artevide Zuzany 
Kopečné. A k tomu na zapití skvělá 
piva a limonády. Další Prostře-
ný stůl se bude konat už 10. 
září na Betlémském náměstí.

T

Velké zprávy 
z Malé Strany

ATELIÉR SOCHAŘKY WICHTERLOVÉ: HOTOVO
Petřín - Ateliér sochařky Hany Wich-
terlové na úpatí Petřína (naproti Tyr-
šovu domu) je zachráněn, bourat se 
nebude, staré plány vzaly za své. Sna-
hy o zachování ateliéru, o které bojo-
valy i Malostranské noviny, tak nepři-
šly vniveč. 
Domek byl koncem června předán do správy 
hl. města Prahy, které ho na vlastní náklady 
opraví. Provoz muzejního prostoru následně 
zajistí Galerie hl. m. Prahy. Hana Wichter-
lová patří k nejvýraznějším osobnostem čes-
kého moderního sochařství. V ateliéru pod 
Petřínem pracovala přes 50 let.

Ateliér na úpatí Petřína

ODEŠLA ANNA 
ROZEHNALOVÁ

Dne 17. 6. 2019 odešla v klidu 
do věčného báru paní Anna 
Barbi Rozehnalová. Čtenářům 
Malostranských novin známá 
zejména jako někdejší člen-
ka Waldštejn Clubu, básnířka 
a sousedka Jana Nerudy. 
V Nerudově ulici bydlela od roku 
1985. Pracovala v ČTK, Encyklope-
dickém ústavu a v Nakladatelství 
Paseka. Byla obdařena dokonalou 
znalostí rodného jazyka, ale rovněž 
bravurně zvládala němčinu, fran-
couzštinu a angličtinu. Sám Václav 
Havel o Barbince prohlásil, že je 
duší Nakladatelství Paseka.  
Jako členka Waldštejn Clubu - spol-
ku veselých kalíšků byla kronikář-
kou a také bavila  všechny štamgas-
ty bistra svými žertovnými básněmi, 
které psala každému na tělo.  Tato 
aktivita pokračovala obdobně také 
v hospůdce u Magistra Kellyho.
Pevně doufám, že Anna Barbi Ro-
zehnalová nyní sedí v nebeském 
bistru a za zpěvu Judity Čeřov-
ské se veselí  spolu s Jakubem 
Jakoubkem, Terezkou Berán-
kovou, Bohouškem Mírou, Ji-
tuš Čuprovou, Helenou Bou-
dovou, tanečníkem Petříkem 
a Jirkou Ornestem. 
Za rodinu děkuji jmenovitě Marcel-
ce, Lájošovi a Vlastíkovi, navíc sest-
ře Norbertě děkuji za modlitbu.  

S láskou vzpomíná vnuk 
Filip Minařík

Barbi

OSLAVA SOUSEDSKÉ POSPOLITOSTI 
KOLEM PROSTŘENÉHO STOLU

Bursíkovi, Věra Dvořáková, 
Jan Smetana, David Bodeček, 

Jitka Nazarská

AKCI PODPOŘILI: Klub Šatlava, Spolek Kocour Tobě, Ryby, drůbež, zvěřina – Mašek 
a Zemanová, Vacek Bio-Market, Masný krám, Cafe Botega-Mandl, Kafírna a Vokýnko Roma-
na Vopičky, Pivnice pod Petřínem, Nicolas Bar, Vinotéka U hada, Cafe de Paris, Napa bar&-
galerie, Bar U klíčů, Restaurace El Centro, Roesler craft beer &cake, Hospody U kocoura, 
U hrocha, U černého vola, Vinotéka U staré studny, Local Míšeňská, Cafe Míšeňská 3, Kavár-
na Čas, Kafíčko, Deli Maltéze, Restaurace Profesní dům, Restaurace Malostranská beseda, 
Galerie Peron, Dvůr Umění, Music club M4, Hradčanské včely, Kavárna Mlýnská, Blue Li-
ght Bar, Joes bar, Restaurace Baráčnická rychta, John Lennon Pub, Pizza Casanova, Kočár 
z Vídně, Cafe Royalpost, Plný pekáč, Cafe Vescovi & Dobroty, Cantina a Carmelita, Luka 
Lu, Dobrá trafi ka a kavárna, Natureza, Kamparium, A studio Rubín, Museum Kampa - Nada-
ce Jana a Medy Mládkových, Zlatá Praha, TURAS, TAK, Muzikanti z Kampy, Baráčníci, KC 
Kampa, SOPMSH, Atelier Pavla a Olga, Litografi cká dílna Říční, nemocnice Pod Petřínem, 
Ordinace praktických a zubních lékařů, AMU, Klub Malostranská beseda, KINO 64 U HRA-
DEB, Klub Za starou Prahu, Výtvarníci Karlova mostu, KPGM, Antikvariát Pražský Almanach, 
Maltézská pomoc, Vojanovy sady s.r.o, Městská policie Praha 1, Sbor dobrovolných hasičů 
P1, Malostranské noviny, Staroměstské noviny, Novoměstské noviny, OÚ MČ Praha 1....

Petr Hejma, 
1. místostarosta, 

spolek KampaNula
Redakční  

pes Denisa
Když začalo pršet, mnozí se 

schovali pod stříšky stánků...

Zuzana Kopečná, 
Artevide

Výstava obrázků 
nevidomých dětí

Malostranské 
noviny, září 2017

Sochařka 
Wichterlová 
zamlada
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Muzikanti z Kampy 
v podloubí paláce 

Smiřických

FOTO: 
Míra Lédl

Radní 
Petr Burgr

OSLAVA SOUSEDSKÉ POSPOLITOSTI 
KOLEM PROSTŘENÉHO STOLU

Bursíkovi, Věra Dvořáková, 
Jan Smetana, David Bodeček, 

Jitka Nazarská

PODPORUJEME MÍSTNÍ SPOLKY

Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Příprava volebního korteše(2/3)

Pokra-
čování 
příště

Profesor Haťapa přináší slovník nadávek...
Vyznání lásky kuchtě nic nestojí 

a člověk se leccost dozví...

Kalendárium 
Malé Strany

Ladislav 
Boháč
HEREC

Věra 
Jičínská
MALÍŘKA

ČERVENEC

● 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.
 
● 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 divad-
la. O přestávkách venčil 
na Střeleckém ostrově 
a na Malostranském 
nábřeží svého pejska. 

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

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

Herberta 
Masaryková
VNUČKA TGM

Václav 
Trojan
REŽISÉR

MALOSTRANSKÉ 
NÁMĚSTÍ 

20. ČERVNA 2019
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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 benefi ční 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.

Ko
lá

ž:
 M

N

MARIÁNSKÝ SLOUP ČEKÁ U BOROMEJEK 
NA PŘEVOZ NA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

Naše akce 
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

ysterie je největší 
nepřítel historie. La-
vina nenávisti, která 
se strhla kolem ná-

vratu Mariánského slou-
pu na Staroměstské ná-
městí svědčí o tom, že 
si rozzuření ideologové 
z druhé strany barikády 
velmi dobře uvědomují, 
o jak významný sym-
bol jde.
Pro mě osobně zname-
ná tento (ano, právě 
tento) Mariánský sloup 
připomínku toho, že je 

v této šílené době cosi, 
co nás přesahuje. Věč-
nost a pokora. Vztyčený 
prst přítomnosti, první 
kámen hráze proti ideo-
logické tuposti, která ce-
ní tesáky ze všech stran 
a hrozí pozřít tento svět.
Mariánský sloup vnímám 
jako naději, že se kyvadlo 
brzy vrátí druhým smě-
rem. Že se všechna ta vy-
prázdněná slova, který-
mi je denně vymýtán cit 
a zdravý rozum,  opět na-
plním svým původním, 
ryzím obsahem.
Jsem nadšeným zastán-
cem návratu Mariánské-
ho sloupu a pevně věřím, 
že se tam vrátí. 

H

DOPORUČUJEME
● ZÁŘÍ 
● Toulka kostelem sv. 
Havla: historie, zvonění. 
● Toulka Studánka 
v Lysolajském údolí. 
Dr. Julius Hůlek.
● Toulka Věží chrámu 
sv. Víta. Háta Hlavatá
● Úterý 10. 9. 
Prostřený stůl na Bet-
lémském nám. v rámci 
Betlémské kulturní noci
● Čtvrtek 12. 9. 
Spolkový den na Kam-
pě (Praha 1 - Petr Burgr)

● Čtvrtek 19. 9. 
Otevření prostor Spolku 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan na 
Malostranském náměstí
● Sobota 21. 9. 
XI. Malostranské 
vinobraní v parku 
na Kampě

● ŘÍJEN
● Čtvrtek 10. 10. 
Veselice na Rychtě. 
Cca od 18 h. Baráčníci 
zvou všechny místní 
spolky. Hraje Folklor trio.

Mariánský sloup 
na zahradě 
nemocnice 
pod Petřínem

Sochař Váňa
Sloup roku 

1918

Malostranské 
vinobraní

ONDŘEJ
HÖPPNER
Malostranské 
noviny

JÁ, NADĚŽDA 
PLÍŠKOVÁ 
Do 18. 8. 2019
Výstava grafi čky a bás-
nířky Naděždy Plíškové, 
manželky Karla Nepraše 
a členky volného usku-
pení Křižovnická škola 
čistého humoru bez vtipu. 
Grafi ky, kresby a objekty 
od 60. do konce 80. let. 
Kurátorka M. Placáková.

MEDA: 
AMBASADORKA 
UMĚNÍ  
30. 9. 2019
Speciální projekt věno-

vaný stým narozeninám 
Medy Mládkové. Ve Wa-
shingtonu DC., kde Mlád-
kovi prožili část svého 
života, vytvořili ze svého 
domu centrum středoev-
ropské kultury. Propoje-
ním umění, architektury 
a designu vznikl kom-
paktní celek, předchůdce 
Musea Kampa. Výstava 
představí práci a život 
Mládkových.

DALŠÍ PROGRAM 
13. 7. Kupka dvoreček. 
Přijďte převlečeni za uměl-
ce či umělecká díla, hud-

ba, pití, jídlo, zábava, od 
18 h. Sledujte FB událost 
Musea Kampa.
15. - 19. 7. Příměstský 
tábor. Základna v Museu 
skla Portheimka, Štefáni-
kova 12. 
12. - 16. 8. Příměstský 
tábor. Základna tábora je 
v Museu Kampa, U Sovo-
vých mlýnů 503/2. Pro děti 
6 až 12 let. Rezervace: 
rezervace@museumkam-
pa.cz nebo na tel. č.: 732 
875 540, 734 315 351. 
Cena: 3 700 Kč celý týden, 
možné přihlášení i na jed-
notlivé dny: 800 Kč za den.

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

www.museumkampa.cz

Retrospektivní výstava připravená ve spolupráci s Kicken 
Gallery Berlin je zaměřena na širší kontext vzniku New-
tonových prací. Prostřednictvím uměleckých děl z jiných 
médií ukáže souvislosti s dobovou výtvarnou scénou 
a představí inspirační zdroje. Součástí výstavy bude i před-
stavení spolupráce Helmuta Newtona a českých fotografů 
Tona Stana a Gabiny Fárové. Kurátorka: Ina Schmidt-Run-
ke, ředitelka Kicken Gallery, Helena Musilová. 

Do 28. 10. 2019

HELMUT NEWTON: 
IN DIALOGUE. MÓDA A FIKCE
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www.
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MINULÉ ČÍSLO
Malostranských novin

Vážená redakce,
jmenuji se Berta Macháč-
ková. Už to bude rok, co 
jsem se stala obyvatel-
kou Malé Strany a naši 
schránku začaly pravidel-
ně zaplňovat vaše noviny. 

Něco tak kouzelného na 
Praze 5 odkud pocházím 
nemáme. Náš dočasný 
pobyt na Malostranském 
náměstí se blíží ke konci 
a já vím, že mi to bude 
nesmírně chybět. Během 
těch krásných časů na 
Malé Straně jsem napsala 
pár básniček o místech, 

JMENUJI SE BERTA A PÍŠU BÁSNĚ O MALÉ STRANĚ
Dopisy

 

VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO 
NOVIN VYROBÍME ZDARMA 

Pro více podrobností volejte 
Monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.euinzerce@malostranskenoviny.euinzerce@malostranskenoviny.eu

Pro více podrobností
Monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.eu

PETR BURGR 
Radní Prahy 1 pro kulturu, 
sport, občanskou společ-
nost, spolky a Středisko 
sociálních služeb. Je čle-
nem spolku KampaNula 
a SOPMSH.

HEMŽENÍ SKAUTŮ U ZLATÉHO ROHU
Petr Burgr, 
jeho glosa

Minule jsme si slí-
bili, že napíšu něco 
pozitivního o okolí 
Staroměstského ná-
městí. Pro tentokrát 
přehlédneme davy tu-
ristů, nebo nevhodně 
zaparkované koloběž-
ky. 
Ani si nebudeme všímat 
nevkusných produkcí, 
co se už přestaly tvářit, 
že jsou umělecké, a rad-
ši se zaměříme na dům 
U Zlatého rohu, ten 

stojí mezi Malým a Staro-
městským náměstím. 
Nebudete tomu věřit, ale 
v tomto domě není hotel, 
ani se tam nenachází lu-
xusní restaurace, jak by 
každý, vzhledem k mís-
tu, kde dům stojí, předpo-
kládal. 
Celý dům je obsazen 
skauty. Ano, uprostřed 
historické Prahy, 30 me-
trů od orloje vstoupí-
te jako do jiného světa. 
Komu je přes 40 a získává  
pocity seniorského věku, 
posedět si v klasickém 
stanu s podsadou není nic 
neobvyklého. Za ceny, co 
jsou, i pro nás normální, 

dostanete běžné občerst-
vení. Po celém domě to 
hučí jako na skautském 
táboře při dopoledním 
programu, nebo chcete-

-li, jak to k mládí patří. 
Musím přiznat, že jsem 
měl zprvu pochybnos-
ti, zda je to pravé místo 
pro činnost Skautského 
institutu, pod tímto ná-
zvem je vše provozová-
no. Měl jsem pocit, že by 
se ke skautské činnosti 
lépe hodil dům s přileh-
lou zahradou. Musím 
přiznat, že jsem se mý-
lil. Právě umístění 
Skautského institutu 
zde, uprostřed dravé 
komerce, je cestou 
jak zachovat pestrost 
života i v této části 
Prahy.

Červenec 2019 Fo
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Vnitřek

U zlatého 
rohu

pár básniček o místech, 

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Na konci května sku-
pina okolo sochaře 
Petra Váni vytrhala 
dlažební kostky na 
Staroměstském ná-
městí přesně na mís-
tě, kde stával Marián-
ský sloup. 
Vzniklo tak provizorní 
staveniště a Praze 1 je 
ke cti, že byl nepovole-
ný zábor promptně od-
straněn. Společnost pro 
obnovu Mariánského 
sloupu se ale nevzdává 
a za měsíc hodlá sloup na 
náměstí „vrátit“. Co na 
tom, že nejsme nábožen-
ská katolická země a že 
národ dříve ani nyní po 
podobném aktu nevolal 
a nevolá? 
Národ naopak sloup jako 
domnělý symbol habs-
burské monarchie v roce 
1918 strhnul. No, národ  -
- „Žižkovskej Pepík" 
anarchista Franta Sauer 
s pomocí žižkovských 

hasičů a dalších kumpá-
nů sloup zbořil, protože 
měl pocit, že revoluce 
„ztrácí grády“. A tak jinej 
„Pepík“ přitáhl o sto let 
později ku Praze a hod-
lá nám tu vnutit repliku 
sloupu… 
Nechci na Staromáku 
sloup a nechci zpátky 
ani Stalina na Letné. 
Nestavím tyto dva „pa-
mátníky“ do stejné ro-
viny, ale nechci žádný 
symbol sváru a Staro-
mák by si rozhodně spí-
še zasloužil důstojnější 
připomenutí popravy 27 

českých pánů. Na to ale 
kupodivu žádná společ-
nost nevznikla. Zato se 
Společností pro obnovu 
Mariánského sloupu po-
depsal magistrát jakési 
memorandum a údajně 
má stavební povolení, 
takže nad tím nelze jen 
tak mávnout rukou jako 
nad nějakou nábožen-
skou recesí. 
Vždy jsem říkala, že 
pokud sloup na Staro-
městském náměstí, tak 
na Týnský chrám zpátky 
kalich. Nikdo už nevrá-
tí do Týnského chrámu 
ostatky Jana Rokycany 
či srdce Jiřího z Podě-
brad, ani panovníkovu 
sochu s nápisem Veritas 
vincit“ („Pravda vítězí“). 
O pravdu tu totiž nejde… 
Takže... Jak to asi 
celé asi nakonec do-
padne, tipnete si?

Mariánský 
sloup

Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

ODKAZ FRANTY SAUERA

která tu jsou. Přestože už 
tu nebudu bydlet, přála 
bych si zůstat součástí 
tohoto kouzelného místa 
(aspoň než se sem vrá-
tím). A tak mě napadlo, 
jestli byste otiskli mé bás-
ničky o Malé Straně ve va-
šich novinách. Je mi 17 let 
a zatím od své tvorby ne-

očekávám velké úspěchy, 
ale psaní ať už básní, pří-
běhů nebo i třeba novin 
je životní cesta, která mě 
dost táhne. 
Se srdečným pozdravem,

Berta Macháčková
Redakce: Milá Berto, 
básně ti rádi otiskneme 
v příštím čísle. Piš!
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VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOČERVENEC

Prohlídka - 12. 7. od 16 h - KDYŽ NÁ-
STROJE SLEZOU Z VITRÍN - Muze-
um hudby, Karmelitská 2/4 - Komentova-
ná prohlídka expozice hudebních nástrojů 
pro děti i dospělé a hudební dílnička.

Akce - 13. 7. v 10 h - GALASOVA 
KULATÁ KOUPACÍ CYKLOJÍZDA 
- Sraz Folimanka, pod Nuselským m. - 
Trasa: Lihovar - přívoz, Mokropsy pláž… 
www.galas.borec.cz

Akce - 13. 7. od 18 h - KUPKA DVO-
REČEK - Museum Kampa, U Sovových 
mlýnů 2 - Přijďte převlečeni za umělce či 
umělecká díla, hudba, pití, jídlo, zábava. 
Sledujte FB událost Musea Kampa. 

Kniha - tip - MARTIN JAN STRÁN-
SKÝ: DENÍK DOKTORA Z MRNIC 
- Černým humorem špikovaná sonda do 
svérázu českého venkova. Slovy Dokto-
ra z Mrnic: Všechno se nám vrátí. 

Výstava - Dlouhodobě - MUZEUM 
KARLA ZEMANA - Saská 3 - Muze-
um mapuje Zemanovu tvorbu od prvních 
animací 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.

Galasovy 
cyklojízdy

Kniha
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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 (XXVIII.)

ní potěšení, že nemá 
nejobyčejnějšího soucitu 
s nepřítelem v chorobě, 
zprotivil se mně. 
Několikrát šlehnul jeho 
zrak obloukem ku kre-
denci, u níž seděl pan 
štábní lékař. Zajisté, že 
by mu ruku stiskl, jen 
aby si nedával s tím ne-
mocným příliš mnoho 
práce. Zlý člověk, roz-
hodně zlý. 

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Hádanka: Víte, kde ja na 
Malé Straně tento obraz dvou 
milenců, namalovaný na zdi?
Poslal: Hledejte v přítmí Kar-
lova mostu.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Minule: Domeček se dvanácti ko-
míny, který schovaný obklopen 
jinými domy najdeme u Loretán-
ské zahrady Správně: Jan Dlabaj

Síla zloby

Pokračování příště

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

inzerce

Slavné místní ženy

Pak zas usedl, kouřil 
a pil. Když někdo k němu 
přistoupil, mluvil pan 
Schlegl hlasitěji a v del-
ších větách než kdy jin-
dy. Neušlo mně ani nej-
menší jeho hnutí, viděl 
jsem jasně, že má vnitř-

 11telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.euZ}abava

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

● ADRŠPAŠSKÉ    
   SKÁLY
● TRUTNOV
Přihlášky Vodičkova 18 
od 10. července

● 27. srpna

● BEČOV
● MARIÁNSKÉ 
LÁZNĚ
Přihlášky Vodičkova 18 
od 9. července

● 20. srpna

● RÁJEC - JESTŘEBÍ
● ZÁMEK A BLANSKO
Přihlášky v infocentru 
ÚMČ, Vodičkova 18 
od 17. června

● 10. července

Další výlety: 12. 9. Velhartice a Prášily
● 26. 9. Chebsko ● Více informací o pravidlech 
přihlašování se dozvíte v infocentru Úřadu měst-
ské části Vodičkova 18

Nabízíme pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionář ● Jsme tu pro vás!

Děkujeme 
za laskavou 

podporu 
radnímu 

Petru 
Burgrovi

VÍCE INFORMACÍ 
o akcích a přihlašování 
Karolína Schwarzová 

tel.: 725 397 934, 
Tereza Nosková 
tel.: 607 048 183

Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz

● ŠUMAVA Přihlášky na tuto akci je nutno podat osobně v infocentru 
Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18 od 5. června

● 9. července

Jsme tu 
pro vás!

Božena Weleková (1910 - 
1979) byla významná lout-
koherečka a herečka. Od 
roku 1945 byla po Anně 
Kreuzmannové druhou in-
terpretkou Máničky. 
V Divadle Spejbla a Hur-
vínka působila až do od-
chodu do důchodu v roce 

1968. Pravidelně chodí-
vala do parku na Kampě, 
kde dětem hrávala oblíbe-
né pohádky. Děti seděly 
na lavičce nebo pod stro-
mem, paní Božena vytáhla 
z kapsy nějakou pěknou 
loutku a z kolemjdoucích 
se rázem stali diváci. 

Loutkoherečka, milovnice Kampy
Božena Weleková

Mánička, 
kterou 
vodila

Josef 
Skupa, 

principál

Jan 
Vavřík, 
manžel

Všechno šlo 
jako na drátkách...



Příští číslo vyjde
1. srpna

Volejte Monice, tel.: 777 556 578.
Noviny k vyzvednutí v Info centru, 

Radnická 8, Brno - střed

Seženete i v Brně

Robert Štolba
Hudební skladatel, 
pianista, bubeník

„Když čtu Malostranské 
noviny, napadají mě 
vzletné halekačky.“
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Modré okénko
získává...
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Proč čtuProč čtu

Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerce

Tip: Čtenáři MN

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
PETR VÁŇA

Sochař
Na mariánském 
sloupu pracoval 
20 let. Sloup ny-
ní čeká v zahra-
dě u Boromejek.

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

257 531 839

Mazlíčci 
Malé Strany

Mazlíčci

FILIP
Skotský helení pes 

křížený s chrtem (8 let). 
Je z Jánské ulice. 

Foto: Romana Ertlová
Posílejte: redakce@

malostranskenoviny.eu
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DOBRODINEC. „Stará, musíme jít domů. 
Už jde zas vybírat a já nemám ano jeden knofl ík od kalhot.”


