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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. 8/ roč. XII 
srpen 2020
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Malostranští 
číšníci

USMĚVAVÝ ONDRA
z restaurace Kampárium, 
Říční 540/9, nese chutný 
hovězí burgr s hranolky 

a domácí tatarkou za 289 Kč 
a Naše pivo za 39 Kč. 

inzerce

Fo
to

: J
os

ef
 K

re
jb

ic
h

EXKLUZIVNÍ 
FOTOGRAFIE

Čtěte na str. 4 - 5

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

MUZIKANTI Z KAMPY: 
JAK TO VŠECHNO 
ZAČALO

PETR HEJMA PODPORUJE
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

Petr Hejma, starosta Prahy 1: 
„Je to místní poctivá živnost, 

která si zaslouží naši podporu.“

NEJEN NA 
STRANĚ 5

BAR 
U KLÍČŮ

PATŘÍ 
K MALÉ 
STRANĚ

Prokopská 4, Malá Strana
denně 10 - 23 h

POŽÁR  
MUSEA 
KAMPA

Muzikanti z Kampy 
na Karlově mostě

NEJSLAVNĚJŠÍ MALOSTRANŠTÍ BARDINEJSLAVNĚJŠÍ MALOSTRANŠTÍ BARDINEJSLAVNĚJŠÍ MALOSTRANŠTÍ BARDI

Rozhovor 
s Jiřím Wenclem 

str. 6 - 7

KELLYXÍR
S TÍMTO INZERÁTEM MÁTE MOUČNÍK 

KE KÁVĚ ČI DOMÁCÍ LIMONÁDĚ ZDARMA

Alchymistická hospůdka opět ožívá od půli srpna

Otevřeno denně 11 - 22 h ● Jánský vršek 8, 
Malá Strana, Praha 1 ● Těšíme se na Vás!
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2  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

 MALOSTRANSKÝ 
RESTAURANT

POD PETŘÍNEM
Hellichova 5

Nakládané 
vuřty s cibulí

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

GURMÁNUV 
KOUTEK

Radní Prahy 1 podpo-
řili záměr vrátit pomník 
maršála Radeckého na 
Malostranské náměstí, 
kde stál od roku 1858 - 
1919. Pro je také kulturní 
komise.
Situace se zasekla na po-
stoji magistrátu a jeho 
podivné, nově vytvořené 
sekce Institut pláno-
vání a rozvoje. Ten prý 
s návratem sochy nepo-
čítá. Zásadní roli tak se-
hrají peníze. Spolek Ra-
decký již vybral 240 
tisíc korun.
Podle ankety, kterou 
uspořádaly Malostranské 
noviny mezi místními 
občany, je většina dotá-
zaných (72 %) pro návrat 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Umím šipku 
parádně. Díky ní 
mám kamarád-
ku, vrazila jsem 
do ní ve vodě.“

„Popravdě... 
Já bych šipkou 
do vody žádnou 

neoslnil...“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
Dvořák

Malostranská 
beseda

„Skákat ne, 
házet jo.“

Jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

 „Umím. A vím 
že je dobré se 
podívat, zda 

není pod hladi-
nou kámen.“

Jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Ne. Odnaučil 
mě ji roku 1970 
učitel plavání, 
vzpomínám na 
něj s hrůzou.“

Umíte skákat šipku 
a co vám to přineslo?

Anketa Malostranských novin

KOZA PŘEDBÍHALA 
VE FRONTĚ 

BISTRA BRUNCVÍK

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Umím. Skok 
z větších výšek 

přináší adrenalin 
a ohrožení 

života.“

sousoší, nicméně více než 
polovina svůj souhlas 
podmiňuje vhodným vý-
běrem místa. Tam, kde 
stálo sousoší Radeckého 
původně, je nyní tramva-
jová zastávka a koleje.
Architekt Jan Bárta při-
pomíná, že je souso-
ší maršála Radeckého 
„krásné umělecké dílo“ 
a že tvořilo dokonalou 
dominantu náměstí.
Unikátní sousoší je nyní 
v lapidáriu.

MARŠÁL RAD ECKÝ MÁ K NÁVRATU NA 
MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ VELMI BLÍZKO

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechl:„Smolař 
jako já štěstí 
nepotřebuje

Slyšeno: V karanténě

Počasí 

26 °C
SRPEN

V srpnu již nelze 
slunci mnoho věřit.

Víte, že...
Josef Václav Radecký 
(1766 - 1858) byl český vo-

jevůdce ve službách rakous-
ko - uherské monarchie.

marinovaná s křenem 
a horčicí, salát, 450 g

MUSELA NA KONEC

Umíte skákat šipku Umíte skákat šipku Umíte skákat šipku Umíte skákat šipku Umíte skákat šipku 

90 
Kč

Vida! A to se zdálo, že se zavřela 
voda. Slavný pomník maršála Ra-
deckého má stále naději na návrat 
na Malostranské náměstí.

FOTO 
PŘÍBĚH

www.unetickypivovar.cz

Blahodárné účinky Únětického piva výtečné jakosti 
pocítíte v těchto provozovnách centra Prahy:
● Café Kolíbka, Řeznická 10 ● Kavárna Velryba, 

Opatovická 24 ● U Pravdů, Žitná 15 
● Bar No. 7, Na Struze 7 a dalších…

Únětický pivovar, to je z nebe dar, 
Únětický pivovar, to není žádný zmar.
Tohle pivo piješ, ať jsi singl nebo pár.

Tohle pivo piješ, ať máš svatbu nebo žal.
Blahodárné účinky jsou jak z nebe dar,

když si dáš těch sklenic pár.

V PRAZE 1 
LOVÍ VELRYBA

Od 1. do 31. srpna milé občany loví 
legendární Kavárna Velryba, 

Opatovická 24, parádní propagační akcí

2 + 1 ZDARMA
PŘI VYPITÍ DVOU ÚNĚTICKÝCH PIV 

V KAVÁRNĚ VELRYBA 
DOSTANETE TŘETÍ ZDARMA! 
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1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2) MN jsou součástí místního života
3) Bez vás by to opravdu 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

inzerce

Dívka ze str. 3

ště
Krásná Vilemína při 

místní skautské soutěži 
ve vázání uzlů

Bouřlivý 
rok 1920

MISS UZEL

MARŠÁL RAD ECKÝ MÁ K NÁVRATU NA 
MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ VELMI BLÍZKO

Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1 
Otevřeno út - ne 10 - 17 h. Až do 30. 6. 2021. 

www.npmk.cz

VÝSTAVA K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ 
J. A. KOMENSKÉHO

© Lukáš Fibrich

Zde by mohla socha 
stát. Původně byla 
více vlevo. Další 
možné umístění je 
na volné ploše býva-
lého parkoviště.

PASTA ONER 
ALFONS MUCHA: 
ELUSIVE FUSION

 do 25. 10. 
Protnutí dvou význam-
ných osobností, Alfonse 
Muchy, jednoho z hlav-
ních iniciátorů art nouve-
au, a Pasty Onera, jed-
né z vůdčích osobností 
street artové scény, kte-
rý se již více než deset 
let zabývá obrazy.
 
MILADA HORÁKOVÁ

do 24. 8
Výstava v parku Kampa 
připomíná památku Mi-
lady Horákové, poprave-

né ve vykonstruovaném 
procesu. Na velkých, 
osvětlených panelech 
mezi Werichovou vilou 
a Museum Kampa k vidění 
fotodokumentace, výstřiž-
ky z novin, archivní ma-
teriály z té doby o Miladě 
Horákové a dalších obě-
tech procesů…

  DALŠÍ PROGRAM 
Letní šifrovací hra 

do 26. 08. 
Letní šifrovací hra pro 
dospělé i rodiny s dětmi 
s názvem Mezi sochami. 
Připravené jsou tři okru-
hy: pro rodiny s dětmi, 

pro dospělé i zkušeněj-
ší hráče. Po trase na-
vigace za pomocí šifer 
a doprovodná brožura 
přiblíží problematiku so-
chařských realizací ve 
veřejném prostoru. Star-
tovné 150 Kč.

LÉTO PRO DĚTI
10. - 14. 8.  

Základna tábora je v Mu-
seu skla Portheimka, 
Štefánikova 12.
Cena: 3 700 Kč, nelze 
přihášní na jednotl. dny. 
Pro děti 6 - 12 let. Pro při-
hlášení: lektorskeodde-
leni@museumkampa.cz

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

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň 
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou 
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfre-
unda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka 
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé 
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava 
soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FRANTIŠEK KUPKA

František Kupka, 
Studie opice



OTEVŘENÝ DOPIS ŘEDITELE SMETANY ● MILIONOVÉ ŠKODY ● KDE BYLA PANÍ MEDA MLÁDKOVÁ?

NIČIVÝ POŽÁR V MUS EU KAMPA: OBČANÉ SE 
SKLÁDAJÍ NA OPRAV Y VE VEŘEJNÉ SBÍRCE

Vážení přátelé 
Musea Kampa,
rádi bychom se na Vás 
obrátili v souvislosti s ni-
čivou katastrofou, která 
postihla Museum Kampa 
- požár technického pro-
storu. 
Následky, které po sobě 
požár zanechal, jsou dlou-
hodobé a škody stále ještě 
vyčíslujeme. Bohužel do-
šlo též k průniku zplodin 
potrubím do části Musea 
Kampa a jejich usazení 
na některých uměleckých 
dílech.  
Před sedmi lety již po-
druhé vyplavila Museum 
Kampa velká voda. Letos 
prožívá další extrémně 
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TRÉNINK NA KONI: KLUS 
A SKOK PŘES PŘEKÁŽKY

CO NOVÉHO V REDAKCI

MARŠÁL 
RADECKÝ

Socha slavného 
vojevůdce je velmi 

blízko návratu 
na Malostranské 
náměstí. Radnice 

Prahy 1 je pro, 
magistrát proti.

&Vítěz Poražený

Nejmladší členka redakce 
Anička trénovala na závodním 
koni klus a zdolání překážek. 
Prý se jí to bude v životě hodit. 

nelehký rok. Po nuce-
ném uzavření v prvé 
půlce letošního roku, 
kdy nadace přišla o veš-
keré příjmy plynoucí 
ze vstupného, prostory 
znovu ožily a snažily se 
znovu nadechnout. 
Abychom zachránili Mu-
seum Kampa, založili 
jsme veřejnou sbírku: 
www.donio.cz/Kam-
pa, kde mohou všichni 
příznivci muzea přispět 
k obnově. 
Jiří Pospíšil, předse-
da správní rady Musea 
Kampa - Nadace Jana 
a Medy Mládkových,
Jan Smetana, ředitel 
Musea Kampa 

MÍSTNÍ NÁSTĚNKA●VZKAZY●OZNÁMENÍ

CVIČENÍ 
NA JADRANU! 

31. 8. - 7. 9.
Ostrov Mali Lošinj pod ISTRIÍ.

CÍSAŘSKÉ VZDUŠNÉ LÁZNĚ V LESE
Penzion, 2 lůž., polopenze. Se cvičením 440 Euro 

na 7 dní. Pokoje vždy se sociál. zázemím.,
Zdravotní pohyb 2 x denně 2 hod! (joga, tai či, či 

kung, aerobic, dynamická meditace, bazén.       
 Bez cvičení 40 Euro denně.

Doprava z Prahy 800 Km - auta, bus, vlak, + loď...
OBRATEM SE HLASTE: 

relaxartecentrum@gmail.com 
Petra Krulichová a Jiří Kučera

OTEVŘENÝ DOPIS ŘEDITELE SMETANY ● MILIONOVÉ ŠKODY 

WWW.DONIO.CZ/KAMPA
JAK PŘISPĚT NA OBNOVU MUSEA KAMPA ZJISTÍTE NA TÉTO ADRESE

Zakladatelka muzea Meda Mládková 
(100 let) bydlí v bytě v Museu Kampa, 
požár ji nijak neohrozil.

PRIMÁTOR 
HŘIB

Pražský primátor 
Hřib (levicová 

Pirátská strana)  
čelí kritice kvůli 
arogantnímu 

jednání, zřejmě 
bude odvolán.

do 29. srpna

TUTO RUBRIKU V RÁMCI BOJE ZA ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ 
PANDEMIE KORONAVIRU ZAŠTIŤUJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1.

E-MAIL: redakce@malostranskenoviny.eu TEL.: 777 556 578 (Monika)

WWW.RELAXARTECENTRUM.EU



OTEVŘENÝ DOPIS ŘEDITELE SMETANY ● MILIONOVÉ ŠKODY ● KDE BYLA PANÍ MEDA MLÁDKOVÁ?

NIČIVÝ POŽÁR V MUS EU KAMPA: OBČANÉ SE 
SKLÁDAJÍ NA OPRAV Y VE VEŘEJNÉ SBÍRCE
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Velké zprávy
z Malé Strany

Díra na 
Újezdě

Linka pomoci 
občanům

Pandemie koronaviru 
způsobila v Praze 1 
podle odhadů místním 
hotelům a podnikům, 
závisých na turistech, 
propad tržeb až o 50 % 
a pokles počtu hostů 
až o 70 %. 

JAK PANDEMIE 
SRAZILA TRŽBY

724 021 789 
224 948 465

MČ Praha 1

Linka pomoci 

ČTENÁŘ 
REPORTÉR

Karlův 
most: 

minulost 

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
starosta MČ Prahy 1: „Návštěvu baru U klíčů, 
dnes už legendy mezi malostranskými podniky, 
všem doporučuji. Tradiční místo setkávání. Je to 
provozovna, která si zaslouží naši podporu!“

Z Malostranského 
náměstí to je kousek 
a z Maltézského pak 
co by kamenem do-
hodil. Už téměř 25 let 
funguje v romantické 
Prokopské uličce, v nád-
herném domě se základy 
ze 14. století, bar U klíčů.  
Název tohoto útulné-
ho rodinného baru má 
svůj původ už v profesi 
pradědečka dnešních 
provozovatelů Josefa 
Mlíky a jeho sestry Ive-
ty, který v domě vedl zá-
mečnictví, a tuto tradici 
dodnes udržuje téměř 
osmdesátiletý Ivetin 

a Josefův otec. Krásný 
dům patří jejich rodině 
už od začátku 20. století.
Provoz baru U klíčů se 
vždy opíral o stálé hosty 
z okolí, a to platí i dnes. 
„Občas se na zahrádku 
posadí nějaký turista, 
ale jinak je naše kliente-
la místní a někteří štam-
gasti k nám chodí od sa-
mého počátku,“ vypráví 
Josef Mlíka, který má 

v době naší návštěvy 
službu. Posedět lze u to-
čeného budvaru a výbor-
ného vína ze Strachotína 
pod Pálavou, ke kterým 
je možné zakousnout 
nakládaný hermelín, 
utopence, matjesy a dal-
ší klasiku. 
Bar U klíčů vás srdečně 
zve : 7 dní v týdnu, od 11 h 
do pozdního večera. 
Tel. č.: 736 686 067

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

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky
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BAR U KLÍČŮ
PODPORUJEME 

MÍSTNÍ 
ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta

Romantická 
zahrádka

Skvělý
Josef Mlíka

Prokopská 294/4, Malá Strana

Začalo hořet 
v technické 
místnosti, kouř 
postupně zahalil 
celou budovu.
NYNÍ UŽ JE 
MUSEUM KAMPA
OPĚT OTEVŘENO.

Škoda je zatím 
vyčíslena 
na 12 milionů Kč

Obrazy 
Františka Kupky 
zůstaly 
nepoškozeny

Zasahovaly 
tři jednotky 
hasičů

HISTORICKÉ 
OKÉNKO
Sovovy mlýny 
naposledy vyho-
řely roku 1896 při 
„spektakulárním 
požáru“. Od té 
doby byly uzavřeny 
- až do roku 2000, 
kdy zde vzniklo 
Museum Kampa.
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Na čepu dvanáctka 
Radegast za 39 Kč

„Měl jsem to štěstí, že mě osud v roce 1965 pra-
covně zavál na Malou Stranu. Bylo to náhodou 
přesně na mé 23. narozeniny, kdy jsem byl jme-
nován stavbyvedoucím na rekonstrukci historic-
kého domu v ulici U Lužického semináře. 
Když jsem pak hned druhý den potkal Zdeňka 

Štěpánka, za pár dní zas Jana Wericha, 
Eduarda Kohouta a řadu dalších velikánů, 
bylo rozhodnuto. Až na malou pauzu z rodinných 
důvodů jsem Malé Straně a hlavně Kampě zů-
stal do dneška věrný. A snažím se Kampě vrátit 
s muzikanty alespoň trochu z toho, co mi dala,“ 
říká Jiří Wencl, zakladatel kultovního malo-
stranského uskupení Muzikanti z Kampy.

inzerce

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

257 531 839

MUZIKANTI Z KAMPY: „KAŽDÉ NAŠE HRANÍ 
JE JEDNA VELKÁ PŘÍHODA,“ ŘÍKÁ J. WENCL

Restaurace & Steak
● Polední menu od 119 Kč, steaky, nabídka dalších 
jídel, včetně veganských a vegetariánských ● Piva 
z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák 
z Dobrušky, Naše pivo a růžové a bílé víno z Fran-
cie ● Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic

AKCE SRPNA
Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, 

10. srpna od 19 h ● Naše zahrádka pro vás 
otevřena! ● Sledujte naše speciální nabídky

ŘÍČNÍ 540/9, PRAHA 1, MALÁ STRANA 
● E-mail:kamparium@kamparium.cz

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

ROZHOVOR

TEXT: MONIKA HÖPPNER

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

Jirko, jak a kdy 
vzniklo seskupení 
Muzikanti z Kampy? 
Koho to byl nápad? 
Příhoda k tomu by 
nebyla?
„Byl to dlouhý proces. 
Už to ve mně dlouho 
doutnalo, až jsem někdy 
v roce 1996  pozval ka-
marády muzikanty k ob-
časnému hraní do  mého 
bytu Na Kampě. Postup-
ně jsme přizvali další 
muzikanty, pauzy mezi 
hraním se zkracovaly, 
až se nakonec  několik 
let pravidelně ve čtvrtek 
hrálo na náplavce pod 
Karlovým mostem. Je-
nom v zimě jsme se stě-
hovali do tepla.“ 

Jak zvnikl název sou-
boru?
„Dlouho jsme byli jen 
takové bezejmenné for-
mální sdružení, až nám 
někdo navrhl název Mu-

zikanti z Kampy, který se 
záhy všeobecně ujal, jako 
by zlidověl.“
   
Jakou hrajete hud-
bu? 
„Mimo vážnou hudbu 
snad všechno. A co ne-
hrajeme my, to hrají  
spřízněné kapely, které 
se na nás nabalily. Mu-

zikanti z Kampy nejsou 
jen hudebníci - ale i přá-
telé…“ 

Co tobě osobně spo-
lečná hraní s přáteli 
dávají?
Fascinuje mě jejich 
nadšení, spolehlivost 
a zodpovědnost. Tyhle 
vlastnosti se hlavně pro-
jeví, když jsme přizváni 
k charitativním akcím, 
které dosud vždy dopad-
ly skvěle. Na příklad na 
PROSTŘENÉ STOLY.“ 

Kde všude vás v nej-
bližší době můžeme 
vidět a slyšet hrát?
„Za celou dobu naší exi-
stence jsme zejména 
v zimě hráli celkem ve 25 
hospodách. Někde tře-
ba jenom jednou, někdy 
déle, někde i několik let. 
Rádi vzpomínáme na Bí-
lou kuželku v Míšenské.“ 

Kde na Malé Straně 
hrajete  nejraději? 

„Všude, kde hrajeme, 
hrajeme rádi, a je to na 
nás vidět. Trochu ale 
v těchto letních dnech 
preferujeme hraní venku 
pod širým nebem.“ 

Máš pro nás něja-
kou pěknou příhodu 
z hraní?
„Každé naše hraní je jed-
na velká pěkná příhoda 
- tohle nám často říkají 
náhodní i stálí návštěv-

níci. Každé hraní je uni-
kátním a naopakovatek-
ným zážitkem.“

A na co se těšíš, Jirko?
„Až mě přestanou bolet 
záda.“

JIŘÍ WENCL, 
zakladatel kultovního 

malostranského 
uskupení Muzikanti 

z Kampy.

Víte, že...
Pan Wencl stál také 
za dalším slavným 

projektem s názvem 
„Pípa ve ve zdi“ Fo

to
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●DOMEČEK NA KAMPĚ 
Každé pondělí - Pondělníci

6. srpna - Čtvrtečníci
27. srpna - Čtvrtečníci

●NIKOLAS BAR - TRŽIŠTĚ 10 
13. srpna - Čtvrtečníci
●ŠATLAVA - SASKÁ 5 
Každý čtvrtek od 20 h

MUZIKANTI Z KAMPY
srpen od 19 h

Kde hrají
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MUZIKANTI Z KAMPY: „KAŽDÉ NAŠE HRANÍ 
JE JEDNA VELKÁ PŘÍHODA,“ ŘÍKÁ J. WENCL

Báječní 
Muzikanti z Kampy 
na Karlově mostě

Pokra-
čování 
příšté

Zatracená frajle! 
Čte a přitom vzdychá! Ten zas huláká veršíčky!

TULÁK NA LETNÍM BYTĚ Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1920)VÁŠ INZERÁT 

DO TĚCHTO NOVIN 
VYROBÍME ZDARMA 

Volejte Monice, 
tel.: 777 556 578

e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.eu

Kalendárium 
Malé Strany

Pavel 
Juráček
REŽISÉR

Eva 
Olmerová
ZPĚVAČKA

SRPEN

● Eva Olmerová 
*21. 1. 1934 Praha 
†10. 8. 1993 Praha
Zpěvačka. Bydlela 
v Hroznové ulici. 

● Pavel Juráček 
*2. 8. 1935 Příbram 
†20. 5. 1989 Praha 
Režisér. Bydlel na Malé 
Straně.

● Pavel Janák 
*12. 3. 1882 Praha 
†1. 8. 1956 Praha
Architekt, autor úpravy 
Černínského paláce.

● Stanislav Jandík 
*14. 5. 1902 Praha 
†1. 8. 1970 Praha
Spisovatel, grafi k. Na-
psal profi l Jana Nerudy.

● Vincenc Červinka 
*2. 8. 1877 Kolín 
†2. 10. 1942 Praha
Novinář, kritik. Psal pro 
časopis Zlatá Praha. 

● Milena Jesenská 
*10. 8. 1896 Praha 
†17. 5. 1944 Ravensbrűck
Překladatelka a blízká 
přítelkyně Franze Kafky. 
Obě babičky měla na 
Malé Straně.

Vincenc 
Červinka
NOVINÁŘ

Milena
Jesenská
NOVINÁŘKA

FRANTA, co hraje rád 
pro lidi. Vzadu vpravo 
obětavý HARRY a jeho 

kontrabas

NAĎA, co zná zpaměti 
nejméně 1120 písniček.
CTIRAD má zase zesilo-

vač v hrdle.

VLADIMÍR a jeho 
proslulé ukulule

FRANTIŠEK a 
jeho klarinet nikdy 
nezklamou. Už v 10 
letech na něj hrál 
za pětikorunu na 

pohřbech

DANA a její úžasné 
lidovky. ZDENĚK 
a jeho saxofon 

Fo
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KampaNula
 Charitaredakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita  Spolkypolky

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

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

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

Naše významné akce 

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.

UČENÁ TOULKA TAM, KDE POPRVÉ ZAZNĚLA 
PÍSEŇ „KDE DOMOV MŮJ“. DÁLE TÉŽ PODZEMÍ

KampaNula pořádala 
benefi ční Učenou toulku 
SANTINI & KAJETÁN. 
Prohlédli jsme si kostel 
sv. Kajetána v  Nerudově 
ulici. Včetně přednášky 
a ukázek mobiliáře vedl 
rytíř Mgr. Libor Černý, 
řádový sakristian koste-
la a správce kostela rytíř 
Miroslav Hoza.
Kostel Panny Marie Mat-
ky ustavičné pomoci a sv. 
Kajetána byl postaven na 
přelomu 17. a 18. stole-
tí jako součást staršího 
kláštera řádu theatinů,  
nazývaných také Kajetá-
ni, proto se kostelu často 
říkalo „U Kajetánů“ nebo 
„sv. Kajetána“.  

V refektáři kláštera 
provozoval Josef Ka-
jetán Tyl v letech 1834 -
- 1837 české divadlo. 
Zde zazněla zřejmě 
poprvé píseň: „Kde 
domov můj“. Nejzají-
mavější částí kostela je sa-
monosné točité schodiště 
vedoucí ze sakristie až do 
svahu nad kostelem do řá-
dového domu. Autorem je 
Jan Blažej Santini-Aichel.
Navázala TOULKA 
PODZEMÍM MALÉ 
STRANY vedená J. Ku-
čerou. U kostela, napro-
ti a nad, se nachází pod 
domy ranně gotické hrad-
by a základy Strahovské 
brány. Vzhledem k epide-

miologické situaci nebylo 
možno sestoupit do pod-
zemí. 
Uličkami pokračo-
váno do nově otevře-
ného klubu o mnoha 
patrech a s ranně go-
tickými sklepy a sály. 
Do KLUBU LAMA To-
mášská ul. 21/14. 
Po prohlídce prostor ná-
sledovalo „gotické“ pose-
zení s debatou o historii 
těchto míst a výtečným 
občerstvením. Domlouvá-
ny hudební akce v tomto 
NOVÉM KLUBU.
Všichni zváni. Bude 
vždy oznámeno v MN, 
SN, NN + na fb Kam-
paNuly.  -JiKuč- Řád sv. Lazara

Kostel sv. 
Kajetána

Sokol - Tyršův dům  ● Středy (úterky) 
18-20 h ● Vzadu v patře pro aerobní 

skupinku úterní  lekce od 17 h

OZDRAVNÉ CENTRUM 
RELAX ARTE SANATORIUM 

Rezervace: info@prahahrave.cz
tel. 731 802 799

www.prahahrave.cz
FB: prahahrave

KURZY CVIČENÍ 
K POSÍLENÍ 

CELKOVÉHO ZDRAVÍ

Info: Petra Krulichová: 604 765 273 
www.relaxartecentrum.eu

PRAHA HRAVĚ 
VYCHÁZKY PRO RODIČE 

S DĚTMI MALOU STRANOU, 
KAMPOU A STŘELÁKEM 
S PETROU DVOŘÁČKOVOU 

POŘÁDÁME

● Vždy třetí pondělí 
i v létě 18 h
TOULKA TAROTEM 
Kavárna Deli Maltez na 
Maltézském náměstí. 
Tarot Klub 015. 
Dr. J. Hůlek

● Neděle 13. 9., 16 h 
TOULKA Magický 
Petřín (oheň + kose-
ní?). Pro velký úspěch 
JINOU TRASOU!

● Středa 23. září 
TOULKA: Katedrála 
sv. Víta (Richard 
Haendl) 

● Čtvrtek 22. října 
18 - 21 h 
Odložená KONFEREN-
CE KAMPA, MALÁ 
STRANA STŘED 
SVĚTA - BÁSNÍCI + 
HYDEPARK

DOPORUČUJEME
Čtvrtky přibližně 
každých 14 dní 
od 16. 7. 
MALOSTRANSKÉ 
TRHY 

● Každou středu 
19 - 20 h 
TURAS BASKET 
Rekreační, muži, ženy. 
V létě NOVĚ VELKÁ 
TĚLOCVIČNA SOKOL 
TYRŠŮV DŮM. Info: 
Jára Svátek 605 131 136 

● Pondělí 7. 9. k večeru 
25. LITERÁRNÍ VÝ-
LET EUGENA BRIK-
CIUSE

● Středa 9. 9. Hornické 
odpoledne na Haštal-
ském náměstí

● Čtvrtek 17. září 
SPOLKOVÝ DEN 
v parku Kampa
 
● Sobota 19. září 
MALOSTRANSKÉ 
VINOBRANÍ + pravé 
HORŇÁCKÉ SLAV-
NOSTI, muziky, sbory
 
● Čtvrtek 24. 9. 
VYLEPOVACÍ 
VÝSTAVA EUGENA 
BRIKCIUSE

● Čtvrtek 1. října odp. 
DEN SENIORŮ  
v parku na Kampě, hud-
ba, tanec.

Horňácké 
slavnosti 

na Kampě

Oltář
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Malostranské noviny, 
minulé číslo

www.
malostranskenoviny.eu
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny
Poděkování Poděkování 

Komentáře, básně, glosy, postřehyKomentáře, básně, glosy, postřehy

inzerce

GLOSA DNE

POŽÁR V MUSEU KAMPA: PROČ 
MUSELI HASIČI VŠECHNO OBJÍŽDĚT

Na Malé Straně zase 
hořelo. Tentokrát 
v areálu Sovových 
mlýnů, kde jsou umís-
těny sbírky Nadace 
Mládkových. 
Proti loňskému po-
žáru bytu v Hrozno-
vé ulici, kde šlo o život 
obyvatelky bytu, byla 
v Sovových mlýnech 
ohrožena vzácná umě-
lecká díla. Problém je, co 
nám obyvatelům Malé 
Strany oba požáry uká-
zaly. V domě v Hroznově 
ulici se zasahující hasiči 
nebyli schopni oriento-
vat, až místní staroused-
líci museli zásahovou jed-
notku upozornit, jak se 
k hořícímu bytu dostat. 
Dá se to vysvětlit absencí 
jejich výcviku v historic-
kých objektech. Skutečně, 

několik set let starý dům 
je se svými dispozicemi 
něco jiného, něž něko-
lik desítek pater vysoký 
panelový dům, který má 
v každém patře stejné 
rozložení místností. 
Při požáru v rozvodně 
Sovových mlýnů to bylo 
ještě horší. Návštěvníci 
Kampy s udivením hle-
děli na kolonu hasičských 
vozů přijíždějících od 

Národního divadla, aby 
k zásahu připravení hasiči 
záhy poznali, že se ze smí-
chovské strany přes beto-
nové květináče k ohni 
opravdu nedostanou a že 
je nutné celou Kampu 
objet až na Klárov a poté 
přes ulici U Lužického 
semináře konečně zau-
jmout vůči požáru bojové 
postavení. Budiž hasičům 
útěchou a nám místním 
naopak varováním, že 
v tom nebyli sami. 
Houkající záchranka také 
dohoukala u betonových 
květináčů. Nutno ještě 
podoktnout. 
Ty květináče zabraňují 
vjezdu do parku a jsou 
tam už několik let. To 
vše se událo při dnešních 
technologiích, co zajišťují 
navigaci. -srpen 2020-

Betonové 
květináče

PETR BURGR 
Místostarosta Prahy 1 
pro kulturu, sport, občan-
skou společnost, spolky 
a Středisko sociálních slu-
žeb. Pro tyto noviny píše
glosy pravidelně několik 
let, napsal jich už více než 
tři stovky.

inzerce

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Už dříve jsem pře-
mýšlela, jestli napsat 
o rekonstrukci Bet-
lémského náměstí. 
Několik let je toto místo 
doslova zastavěno re-
stauračními zahrádka-
mi podniků. I když jsem 
zaznamenala obavy, že 
revitalizace nepřinese nic 
pozitivního pro místní 
obyvatele, říkala jsem si, 
že si počkám, jak to do-
padne. 
A i když jsem osobně od 
rekonstrukce nic závrat-
ného nečekala, přeci jen 
jsem si říkala, že když jde 
o veřejný prostor a sliby 
radnice lze snadno ověřit, 
nebude realita tak zlá. Na 
konci července je téměř 
dokonáno…. Teď už je 
jisté, že i když se to rad-
nice snažila „udělat pro 
lidi“, dopadlo to jako vždy 

přesně opačně. Na nově 
vydlážděném náměstí 
byste jen marně hledali 
slibované nové stromy 
či vodní prvek. Naopak - 
- jako bonus funkční 
pumpa, která tam již stá-
la, neteče a zmizely lavič-
ky, na kterých posedávali 
čerství absolventi s květi-
nami a svými rodinami. 
Prostor naopak opanuje 
obrovská konstrukce oko-
lo zahrádky restaurace 
Oliva Nera. Možná, že se 
časem na náměstí objeví 
nějaký strom v květináči, 

možná pumpa opět pote-
če a objeví se další vodní 
prvek. 
Jisté ale je, že v původ-
ních plánech s ničím 
takovým radnice nepočí-
tala a jen kvůli tlaku lidí 
a opozice se odhodlala 
dodatečně s památkáři 
o těchto věcech jednat. 
A to je samo o sobě 
dost smutné. O to více 
jsem ráda, že my, Ma-
lostraňáci, jsme zatím 
uhájili Kampu, kde 
měla taky proběhnout už 
před lety revitalizace za 
více než sto milionů ko-
run s heslem více betonu 
a méně zeleně. A jak to 
dopadne na Betlémském 
náměstí, si už netroufám 
predikovat. A co vy, tip-
nete si, jak to dopadne?

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

REKONSTRUKCE BETLÉMSKÉHO 
NÁMĚSTÍ: ČEKÁNÍ NA STROM

Pumpa 
pokroku

Slunce v srpnu putu-
je královským zna-
mením Lva, od 23. 8. 
vstupuje do znamení 
Panny.
Celý srpen nás provází 
hvězdná konstelace plná 
přetlaků a hodí se k ní 
přísloví  Dvakrát měř 
a jednou řež.
Na začátku měsíce se 
Slunce dostává do napě-
ťového aspektu s plane-
tou Uran, což naznaču-
je, že v našich životech 
a společnosti se mohou 
dít situace, které nám 
zvýší tep a adrenalin.
K této konstelaci při-
spívá planeta Mars, 
která prochází zna-

mením Berana a kde 
je v plné síle v dishar-
monickém aspektu 
k planetám Jupiter, 
Saturn a Pluto, které 
jsou ve zpětném chodu, 
s pohledem na minulost, 
ve znamení Kozoroha.
Beran se doslova trká 
s Kozorohem, až to jisk-
ří, je to konstelace bojů, 
válek, přetahování, kdo 
s koho.
V tomto čase je  po-
třeba se vyhnout 
zkratovitému  jed-
nání. Předejde se tak 
výbuchům, hádkám 
a požárům. Buďte ve 
střehu a čtěte Malo-
stranské noviny. 

ASTROVHLEDASTROVHLEDASTROVHLED

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V SRPNU

DVAKRÁT MĚŘ 
A JEDNOU ŘEŽ

Vážená redakce,
dočetla jsem se u vás 
v novinách o akci Malo-
stranské farmářské trhy, 
tak jsem tam šla a dob-
ře jsem udělala. Výběr 
ovoce, zeleniny a všeho 
možného byl velký, také 
počasí se vydařilo. Díky!

Jana Koutná

ASTROLOŽKA 
DAGMAR KOCŮRKOVÁ
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VYŘEŠTE POMOCÍ HOMEOPATIE 
své akutní i chronické dlouhodobé 
zdravotní obtíže ● záněty, migrény, 
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy 
učení a  sociálního chování dětí ● de-
prese, stavy marnosti a pocit života bez 
radosti ● alergie včetně potravinových 
intolerancí ● ekzémy

HOMEOPATICKÁ 
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com 

PORADNAPORADNA

K

Kulturní nást ěnka    

● So 1. 8. - 20 h
EQ Jazz - ChetBaker 
Tribute 
Komorní jazz v podání 
kvartetu zaměřeného 
na jazzovou poetiku.

● Út 4. 8. - 20 h  
Stanislav Kothan
hudební country sdružení 
Praha

● Út 18. 8. - 20 h
Akustický  trojkoncert:
Poslouchej srdcem
Norbi Kovács, Katka 
Svobodová a Vítek 
Fiala. 

● Čt 20. 8. - 20 h 
Klárka Modrá 
Jan Bružeňák
Koncert. Písničkář 
a básník Jan Bružeňák 
a Klárka Modrá a ukulele 
(autorské písně). Dva 
osobití písničkáři na 
jednom podiu.

● Po 24. 8. - 20 h
Anička Kuchařová 
a Honza Trávníček

Večer se slacklinerkou 
(provazochodkní) 
Aničkou Kuchařovou 
a s horolezcem Honzou 
Trávou Trávníčkem.

● Út 25. 8. - 20 h 
Inženýr Vladimír
Koncert

● St 26. 8. - 19 h
Písničky a povídání, 
jedním slovem 
ČASOVÁNÍ.
Připravil a uvádí Hynek 
Žirovnický.

● Čt 27. 8. - 20 h
Bára Grafnetrová 
Zase je mi do zpěvu
Večer šansonů s talk-

show, humorné povídání 
s hostem, tentokrát 
s hercem Janem 
Přeučilem, velkým 
gentlemanem.

● Po 31. 8. - 19 h
JOZIE
Pražská hudební sku-
pina, zaměřující se na 
žánry R&B, soul a blues.

Ve Smečkách 26, Praha 1
SRPEN 2020

www.cinohernikavarna.cz

Skupina JOZIE. Pondělí  31. srpna, 19 h
R&B, soul a blues. 

Inženýr 
Vladimír

aroslav Nejezchle-
ba, známý spíše 
jako Olin Nejez-

chleba spolupracoval 
s mnohými hudební-
ky, např. s Marsyas,
Vladimírem Mišíkem, 
dosud hraje s Čun-
dergroundem, Petrem 
Kalandrou, Vlastou 
Redlem... 
V Malostranské besedě 
zahraje s kapelou s ná-
zvem Olin Nejezchleba 

& KYBABU, kde zpívá 
a hraje na violoncello a 
baskytaru... Do kapely 
přizval kytaristy Norbi-
ho Kovácse (Ivan Hlas 
Trio, Lokomotiva) a Pav-
la Skálu (ETC, Ebenové, 
Marsyas, Blues Session...), 
bubeníka Jiřího Zelen-
ku (ETC, Bratři Ebenové, 
Marsyas, Blues Session...) 
a houslistu Vladimíra 
Pavlíčka (ETC...). Máte 
se na co těšit! 

12. 8., 21 h, Malostranská beseda 

OLIN NEJEZCHLEBA 
& KYBABU

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

SRPEN 
Program (výběr)

● 6. 8., 21 h
Vítkovo kvarteto 
● 7. 8., 21 h
Krausberry
● 11. 8., 21 h
Benvolio
● 23, 24. a 25. 8., 20 h
Dekkadancers: 
Hornybach
GALERIE MB
Jan Saudek „85“ Život 
do 31. 8. 2020

J

Náš 
TIP

Zveme vás na naše 
akce na Střeleckém 

ostrově
● 10. 8., 18 h
Charlie Slavík
● 13. 8.,18 h
Peňa - workshop ar-
gentinského tance
● 13. 8., 18 h
FoXo
● 15. 8., 15 h
Ponton Beat Picnic
● 24. 8., 20 h
20 Minutes

NAŠE SMĚLÉ TIPY

Koncert - Po 24. 8. v 19 h
LETENSKÝ DIXIELAND 
Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Malá Strana 
Večer plný pravého jazzu. Největší hity minulého století. 
Vstupné je dobrovolné, ceny v kavárně mírné! Těšíme 
se na vás. Rezervace míst na telefonu 257 225 400.

Divadlo dětem 
18. a 21. 8. v 18 h 
a 22. 8. v 19 h
FAUST 
Divadlo Apropo uvá-
dí pod širým nebem  
rodinnou loutkovou ko-
medii FAUST. Jánský 
vršek 8. Vstupenky na: 
www.mysteriapragen-
sia.cz/vstupenky/
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Četba na pokračování. Jan Neruda: 
PAN RYŠÁNEK A PAN ŠLEGL (36.)

koval teprv teď pan Ry-
šánek panu Schleglovi, 
ale nepohlédl. „Kouřím 
také tříkrálový s červe-
ným,“ dodal po chvilce, 
jako by cítil, že přec musí 
ještě něčeho dodat. 
Nacpal si, zapálil a baf-
nul. „Chutná?“ zavrčel 
pan Schlegl hlasem sto-
krát drsnějším než oby-
čejně. „Chutná - zaplať 
pánbůh.“

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Velké smíření

Pokračování příště

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

Pravice páně Schleglova 
zůstala na váčku přimra-
zena, oko jeho připnulo 
se k zemi, teď bafnul, teď 
zahrčel hrdlem. 
Již tu ale byl sklepníček 
zpět. „Děkuju, už mám 
vida váček svůj,“ podě-

inzerce

ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města. STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY jsou 
k mání zdarma například 
v Kafírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) a mnoha dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny 

srpen 2020 / XII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 

Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@malostranskenoviny.eu

● tel. inzerce: 777 556 578 
● tel. redakce: 775 949 557

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Slavné místní ženy

Eliška Junková (1900 - 1994)
pocházela z osmi souro-
zenců. S manželem Čeň-
kem Junkem (1894 - 1928) 
se seznámila v práci na 
úřadě. Studovala i hudbu 
ve škole Leoše Janáčka. 
Do závodního vozu sedla 
poprvé v roce 1923 a záhy 

se stala nejrychlejší že-
nou světa (občas porazila 
i manžela). Eduard Bass 
o ní psal oslavné ódy v Li-
dových novin. Po tragické 
smrti manžela v roce 1928 
se přestěhovala do pod-
krovního bytu na Hradča-
nech, kde žila až do smrti.

Automobilová závodnice 
Eliška Junková 

Čeněk 
Junek, 
manžel

Eduard 
Bass, 

spisovatel

Leoš 
Janáček, 
pedagog

Všec

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, na jakém domě 
na Malé Straně jsou tyto zají-
mavé sluneční hodiny?
Nápověda: Hledejte na Malo-
stranském náměstí. 

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Reliéf božího oka je na 
domě zvaném U Zlaté hvězdy. Stojí 
v čele horní části Nerudovy ulice.
Správně: Alice Pořádková



Příští číslo vyjde
1. září

Malostranské noviny k mání 
v Divadle Bolka Polívky, Jakubské nám. 5

Volejte Monice, tel.: 777 556 578

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...
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Tip: Čtenáři MN

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
MARIE ZAŤKOVÁ 

usměvavá Moravačka
Za distribuci 
Malostranských 
novin v Jihomo-
ravském kraji 
(Blansko) 

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

257 531 839

Mazlíčci 
Malé Strany

Mazlíčci

Posílejte: redakce@
malostranskenoviny.eu

Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

„Na tomto místě nedávno řečnil císař Vilém s ruským carem.“ 
„Ano, všiml jsem si, že tady ještě plave spousta mrtvých ryb...“

„Protože Malotranské 
noviny hovoří za nás!“
Jana Titlbachová, 
Hradčanské včely 
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Bydlí v ulici Prokopská 
s páníčkem Vláďou 

a paničkou Dášou. Nej-
radši má k procházkám 

Kampu a Petřín. Poslala:  
Petra Ungermannová

ČERTÍK


