Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí.
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Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 2/ roč. XIII
únor

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

Malostranská
vnoučata

válka o ryBáŘskÝ domek

Foto: Archiv MN

ELIŠKA & JAKUB

pŘ míst
íBĚ ní
Hy

Spisovatel a guru všech
skautů JAROSLAV FOGLAR
tato místa miloval

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

● velká anketa
malostranskÝCH
novIn o BudouCnostI
ryBáŘskéHo domku
na kampĚ
● skautI Jsou skvĚlÝ
nápad, pŘesto tu Je
záŠŤ, poCIt kŘIvdy
a nenasytnost

str. 6 - 7

Foto:Monika Höppner
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ISL
V
ZÁ

nadšeně pomáhají ve
Vopičkově Vokýnku pod
Karlovým mostem. Přijďte
na klobásku nebo se zahřát
teplým nápojem.

vzpomínka na
sáru valovou

Modelka a umělkyně,
která psala
do Malostranských novin

Čtěte na str. 10

inzerce

LINKA
POMOCI
OBČANŮM

PETR HEJMA PODPORUJE
NEJEN
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY NA STR. 5

kavárna

724 021 789
224 948 465

FEJETON
Hradčany, Úvoz 196/6

Na čepu dvanáctka
Radegast za 39 Kč
www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

TRADICE
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STRANY

em
0g
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

GURMÁNUV
KOUTEK

Halušky s uzeným
a se zelím
119
Kč

eXstarosta lomeCkÝ:
vĚzení deset let
kvŮlI kŠeftu s Bytem?
Oldřich Lomecký
byl starostou
Prahy 1 v letech
2010 - 2018

RESTAURACE
KAMPÁRIUM,
ŘÍČNÍ 540/9

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Malostranských
novin

Věta, kterou jsem zaslechl:

„

Někdy zvítězí
i ti dobří
Slyšeno: V karanténě

Počasí

5 °C

ÚNOR

Mrazy v únoru,
vedra v srpnu
POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Exstarostu Prahy 1 Oldřicha Lomeckého podezřívá policie ze zneužití pravomoci úřední
osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Lomecký měl umožnit
prodej bytu patřícího
městské části za nižší
sumu, než schválilo zastupitelstvo.
Luxusní byt měl 227 m²
a je nedaleko radnice.
Zisk z nekalého prodeje
měl přesáhnout deset mi-

lionů korun. Na vše upozornil nynější zastupitel
David Bodeček.
Lomecký v roce 2012 bez
vědomí rady či zastupitelstva podepsal kupní
smlouvu k luxusnímu
bytu za 7 milionů korun,
což byla až pátá nejlepší
nabídka. Nejlepší nabídku přes 18 milionů podala
Olga Grillová, dcera
Ivany Tykač. Následně
odstoupila, aby pak byt
o několik měsíců později
získala za 10 milionů.

Anketa Malostranských novin

Jaké zimní radovánky si
v centru užíváte?

TYTO NOVINY vycházejí
na území Malé Strany
a Hradčan, tedy ZDE
HRADČANY

MALÁ
STRANA
5 370 obyvatel

David
Dvořák

Jan
Smetana

Jarka
Nárožná
Divadélko
Romaneto

Malostranská
beseda

„Naposledy
jsem vyhraboval
zapadlé auto
sněhem. Dalo to
zabrat.“

„Letos žádné.
Až mi doroste
vnučka, půjdeme bobovat na
Petřín.“

„Nejraději bych
se zkouloval,
kdekoliv
uvnitř.“

Jindřich
Pavliš

Firma Vojanovy
sady

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Promrzlé líce,
ruce i chodidla
v sadech Vojana
i vrchu Petřína.“

„Klouzání.
Při cestě
z domova na
tramvaj.“

„Bruslení na Vltavě, s redakční
fenou Denisou
v zápřahu to
sviští!“

Ředitel
Musea Kampa

Důležité
telefony

Policie:...............................158
Záchranka: .......................155
Hasiči:................................150
Tísňová linka:....................112
Redakce Malostranských
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@malostranskenoviny.eu

Mluvčí mladé
generace

Zpravy

Jak vyHnal ko
za polICII dĚtI z

Milovníci zimních radovánek to měli
začátkem února na Petříně nahnuté.
Začalo to tím, že si ministr Hamáček
všiml, že v Praze existuje nějaký Petřín. A pak na chvíli usoudil, že je
tam sáňkování a bobování zakázané.
Pak hned druhý den byli
do parku vyslaní naši
strážníci, kteří napomínali děti i dospělé, že by si
zimní radovánky na Petříně užívat neměli.
Do toho všeho primátor
Zdeněk Hřib vytáhl
sáňky a nechal se vyfotit,
jak zdolává hroudu sněhu
přímo na Staroměstském
náměstí. Až se doklouzal,
zjistil, že existuje jakási
dvacet let stará městská
vyhláška. Ta prý zakazuje
lyžování nebo sáňkování
na určitých místech Prahy, a to i v některých částech Petřína. Hřib slíbil,
že se na to všechno musí

pořádně podívat.
Nakonec si opět poradili rozumní občané sami,
protože používají selský
rozum.
Zjednodušeně
lze říct, že tam, kam se
na Petříně nesmí ani za
pěkného jarního či letního počasí pěšky, tam
se nesmí ani se sáňkami,
natož s lyžemi. Sáňkovat,
lyžovat a bobovat se tedy
na Petříně odjakživa smí,
ale jen někde.

Víte, že...

První Mistrovství světa
v jízdě na saních bylo
v Oslu roku 1955.
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

koronavIrus v pŘevleku
tI ze zasnĚŽenéHo petŘína

Dívka ze str. 3
Moje
švestky,
tvoje štěstí

Děsivé! Městská
policie zasahuje na
Petříně proti hrajícím
si dětem
Bouřlivý
rok
1915

Vítězka soutěže v pózování s ošatkou ovoce slečna
Květuše Širá z Jánského
vršku v roce 1915.

Malý oznamovatel
InzeruJte v tĚCHto novInáCH!
tady Je 3+1 dŮvod proČ:

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

Hřib na saních
vyvolal emoce
inzerce

právĚ vyCHází: Žertovná knIHa Básní
ondŘeJe HÖppnera
vČetnĚ nepŘekonatelné:
umŘela mI ponoŽka
umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.
za čas i druhou
našel jsem tuhou...
Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

k mání v atelIéru
pavla & olGa, trŽIŠtĚ 6
neBo voleJte monIka 777 556 578

Foto: Youtube

ště koŠatá kvĚtuŠe

&

Vítěz Poražený

OLDŘICH
DAVID
LOMECKÝ
BODEČEK
Exstarosta
Zastupitel
Prahy 1
Prahy 1
Ve chvílích volna Policie ho stíhá
kvůli kšeftu s
recituje na radnici
bytem. V případě
básně Ondřeje
Höppnera ze sbír- odsouzení mu
horzí až 10 let.
ky Budiž tma.

CO NOVÉHO V REDAKCI

redakCe se Šla
klouzat
Foto: Monika Höppner

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Redakce Malostranských novin
vyrazila bruslit na Vltavu i s redakční fenou Deniskou. Všichni se
úspěšně naučili piruetu s buřtem.

Zpr}avy

nostalGIe a realIta :
udĚlala masopust p

nĚkteŘí malostraŇáCI sI soukromĚ oBléklI ma
Masopust na Malé Straně letos
vzhledem k nouzovému stavu
nebyl, pravda. Ale někteří Malostraňáci si trasu průvodu prošli jen tak s vírou, že další rok
půjdou zase a na ostro!
Redakce Malostranských
novin zaznamenala velkou nostalgii.
Někteří se vydali jen tak,
na vlastní pěst, po obvyklé trase od Vola až dolů
na Kampu. A tak mohli
kolemjdoucí vidět v tradiční termín osamělou
kozu, klauna, nebo civil,
o kterém neměl nikdo ani
tušení, že je tu na Masopustu.
„Alespoň jsme si připomněli, co jsme dnes mohli
zažít. Na druhé straně,
možná, že nás čínský vi-

rus zachránil od vyvrknutých kotníků. Skutečně mrzlo a klouzalo
to,“ podal zprávu radní
Petr Burgr. Procházku od Vola si také třeba
nenechala ujít rodina Davida Dvořáka
z Malostranské besedy.
Příští rok Masopust určitě bude!

Rodina
Dvořákova

Radní Petr Burgr
s chotí po stopách
Masopustu

Víte, že...
Masopustní medvěd
vždycky dostane na
Kampě milost!

Před bistrem
U Bruncvíka
v neznámou dobou

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

FRANTIŠEK KUPKA
Stálá expozice

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

© Lukáš Fibrich

VÝSTAVA K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ
J. A. KOMENSKÉHO
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

PETER ORIEŠEK,
KRYŠTOF HOŠEK:
SOMA SEMA
do 9. 4. 2021
Dvojvýstava
sochařských individualit, které
od sebe dělí celá generace. Mladší z obou
autorů, Kryštof Hošek,
byl během své kariéry
s Orieškovou tvorbou
v úzkém vztahu díky rodinným vazbám. Oba autoři pracují primárně s ﬁgurou či s jejími fragmenty.
VLADIMÍR
JANOUŠEK: TIMES
do 30. 4. 2021

Sochař Vladimír Janoušek absolvoval Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru Josefa Wagnera. Spoluzakládal uměleckou skupinu UB 12.
Autor monumentálních
realizací i komorních
soch reprezentoval Československo na světové
výstavě Expo ´70 v japonské Ósace. Jeho dílo
nebylo dosud v celé šíři
publiku představeno.
ONLINE AKCE
Z důvodů vládního nařízení je Museum Kampa
do odvolání uzavřeno.

František Kupka,
Studie opice
Připravili jsme pro vás
ON-LINE AKCE! Vše najdete na fb, instagramu
a webových stránkách
muzea.
● Kódy a krajiny 2:
Český neokonstruktivismus pohledem Jaroslava
Vančáta. Přednáška.
● Sběratelka umění
Meda Mládková.
workshop o sběratelství
● Kódy a krajiny 1:
Od krajiny k racionalitě.
Online přednáška.
● Ve středu Evropy,
přednáška.
● Naslouchání Olgy
Karlíkové.

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Foto: FB, archiv MN
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpr}avy

a : malá strana sI teĎ
st potaJí a JednotlIvĚ

ČERNÁ
KRONIKA
ZEMŘELA
PANÍ EMILIE
PULDOVÁ (†89)

VE VĚKU 89 LET zemřela 10. února paní
Emilie Puldová, básnířka, velká ochránkyně zvířat a čestná
členka redakce Malostranských novin.
Spolu s Jindřichem
Houškou (†97), tehdy
nejstarší Malostraňák,
byli ozdobou prvního
bálu Malostranských
novin. Emilie milovala
přírodu, básně. Chodívala 1. května na Petřín
recitovat.
Hrávala na harmoniku,
akordeon a klavír. Čest
její památce!

Nostalgie 2019.
Tisíce masek
na Kampě...

Díra
Úje

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

kavárna feJeton
Úvoz 196/6, Hradčany

Vznikající
klenot
mezi kavárnami leží
v ulici Úvoz, konkrétně mezi Nerudovou
ulicí a Pohořelcem.
Manželé Ryšaví zde
otevřeli podnik Fejeton, a i když takřka nezažili normální provoz,
z řady zvědavců jsou již
stálí zákazníci.
„Lidé u nás najdou poctivá jídla a romantickou atmosféru v literárním duchu,“ popisuje
Petr Ryšavý a dodává:
„Dbali jsme na to, abychom vytvořili vzorovou pražskou kavárnu.“
Tomu je uzpůsobeno
vše: v jediný celek se
snoubí kultura, jídlo, pití

i servis. Můžete si otevřít
jednu z mnoha vystavených knih, usadit
se v dobovém křesle
a vychutnávat kávu
z královského podnosu. V nabídce jsou
i čepovaná piva Plzeň
či Otakar 11° z pivovaru Polička.
Mlsné jazýčky lze ujistit,
že lepší ingredience jinde nenajdou. Paní Ryšavá důkladně prověřuje kvalitu a chuť každé
položky, např. dodavatel pečiva byl vybrán až
po ochutnání od všech

pekařství v Praze. Už
jste zkusili šunkovou focacciu nebo ovocný koláč udělaný opravdu bez
kompromisů?
Přijďte se přesvědčit každou sobotu
a neděli mezi 11. a 17.
hodinou, třeba při procházce po Hradčanech
a Petřínu. V těchto dnech
slouží k výdeji okénko
a výběr je opravdu lákavý. A až se bude smět
sedět u stolu, třeba si Fejeton zamilujete a bude
jednou z vašich nejmilejších kaváren.

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
starosta MČ Prahy 1: „Tato provozovna je
poctivá živnost, která si zasloží naši podporu.

Manželé
Ryšaví
otevřeli na
Hradčanech
podnik
Fejeton

Skvělá káva,
koláče atd.

podporuJeme
místní
ŽIvnostníky
Pe
tr Hejma,
starosta

Výdejní
okénko

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? pište: redakce@malostranskenoviny.eu

Foto: J. Tatek

Foto: FB, archiv MN

klI masopustní masky a vydalI se nerudovkou dolŮ
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Tema

Z

válka o ryBáŘskÝ do
Rada MČ Praha 1 schválila vyvěšení záměru na výpůjčku Rybářského
domečku Skautskému institutu. Pokud se neobjeví jiné projekty, připadne na další dva roky skautům. Začátkem března už vše bude jasné.
TEXT: MONIKA HÖPPNER
Skautský
institut
otevře Rybářský domeček místním spolkům i obyvatelům
všech generací.
Budova, kterou si řada
lidí nepochybně spojí s legendární českou
komedií Jak utopit dr.
Mráčka aneb Konec
vodníků v Čechách, získá, doufejme, v blízké
době, nové využití.
Samozřejmě tento klenot v centru Prahy budí
vášně. Někteří místní by
si přáli, aby měl Rybářský domek na starosti

některý z malostranských spolků. Jiní naopak poukazují na nebezpečí monopolizace.
Jde prý o to, že za velmi
výhodných podmínek
a se štědrou dlouholetou
ﬁnanční podporou radnice provozuje již dvě
budovy ze tří v parku
Kampa spolek KC Kampa. Sallu Terrenu získal
spolek 16. 12. 2013 výpůjčkou od MČ Praha 1.
Náklady na provoz Sally
Terreny i druhé budovy
Komunitního a mateřského centra Kampa
je spoluﬁnancován nemalou sumou z grantů

radnice. Právě proto
někteří místní komentují zájem KC Kampa
o Rybářský domek s nelibostí.
Pokud dojde k podpisu
smlouvy mezi Skautským institutem a Prahou 1, domeček by měl
podle projektu skautů
veškerý svůj program
a aktivity cílit na organizované a neorganizované skupiny (i základních
a středních škol) a jednotlivce všech věkových
kategorií. Dramaturgii
a kvalitu činnosti by
měla garantovat Programová rada složená ze
zástupců městské části,
skautů a místních.
Skauti by se také rádi
propojili se zavedenými
místními spolky. Pokud
by se tedy upustilo od
žabomyších válek, mohlo by to na Kampě pěkně
klapat.

rozHovor: skaut ŘíHa
to Bude mít na trIku

„Začneme tou nejdůležitější otázkou. Jak
budete spolupracovat
s místními spolky?“
„Rád bych vás touto cestou ujistil o tom, že pokud s naším projektem
uspějeme, pak bychom
rádi vytvořili místo, které

skauti slibují
prostor pro
všechny generace
bude v maximální míře
otevřené, bude sloužit
místním
obyvatelům,
místním spolkům i širší veřejnosti. Jak jen to
bude v našich silách,
chceme být ku pomoci

Miloš Říha (Šípek)

Ředitel Skautského institutu

i při tradičních aktivitách, které se na Kampě
již konají.“
„Co konkrétně by se
ve vaší režii v domečku dělo?“
„Těšte se na řemeslné
a výtvarné dílny, komunitní centrum, bistro
s občerstvením a prostor
pro workshopy i kulturu.“

Foto: Archiv MN

velká anketa malostranskÝCH novIn:
Co má BÝt v ryBáŘském domku?
Líbí se vám myšlenka, že
by mohl vzniknout v Rybářském domečku otevřený
veřejný prostor pod záštitou Skautského institutu?
Nebo máte jiný nápad?
DAVID
BODEČEK
zastupitel
MČ Praha 1
„Rybářský domeček by měl mít
uživatele, který bude vybrán
způsobem, jež pro některé bude
minimalizovat pocit křivdy, že nebyly uchazečům dány stejné podmínky. Během dvou let jsem se
seznámil s několika zajímavými
projekty, mezi které patří i návrh
skautů. Netroufnul bych si vybrat uživatele pro objekt jednoho
z klenotů Prahy 1, a to bez konzultace se zástupci zvolenými občany, stejně tak se zájemci z řad
místních. Rozhodně bych nerad,
aby se díky netransparentnosti
domeček stal důvodem rozepří.“

PETR
BURGR
zastupitel
MČ Praha 1
„Užívat Rybářský domeček jako
otevřený prostor mi mluví z duše,
už proto, že spolkovou činnost
mám na radnici na starosti, navíc když v okolí se dnes nachází
desítky hospod. Věřím, že provoz
pod taktovkou Skautského institutu bude vhodným doplněním
místního života, který v nedalekém plynárenském domečku
zajišťuje KC Kampa, nebo v Sovových mlýnech Nadace Mládkových a nebude jejich konkurencí.
Z některých prohlášení to vypadá
jako by se někteří skautů obávali.“
KATEŘINA
KLASNOVÁ
místní, bývalá
zastupitelka
„Jsem ráda, že Rybářský domeček nebude chátrat, na druhou

stranu způsob výběru nájemce
se mi (asi jako více místním), nelíbí. K samotnému Skautskému
institutu výhrady nemám, lepší
než něco komerčního. Na realizaci jsem zvědavá.“
MARTIN
KOTAS
kavárna Mlýnská,
zastupitel
„Jsem rád, že Rybářský domek
se podařilo zachovat pro vyžití
občanů Prahy 1. Ať už připadne
komukoliv z možných, považuji to
za dobré. Jako opoziční zastupitel jsem z mnoha kroků současného vedení radnice rozladěn.
V této věci však naprosto respektuji jejich zodpovědnost a v rozhodnutí jim přeji šťastnou ruku.
Co se týká zúčastněných subjektů, myslím si, že ani v jednom případě to nemůže dopadnout špatně.Ohledně Skautského institutu
musím říct, že jejich práci dobře
znám a nesmírně si jich vážím.“

BARBARA
ŠABACHOVÁ
výkonná ředitelka
KC Kampa
„Myslím si, že mezi malostranskými je mnoho schopných lidí,
kteří mají chuť a schopnosti vytvářet tento zajímavý prostor pro
místní i veřejnost sami. Osobně
se mi líbí koncept toho, aby tento
prostor vznikal zespoda, z potřeb
místní komunity, protože se i tím
stane dlouhodobě udržitelným
a podpoří rozvoj místní sounáležitosti. A to za to stojí!“
JAN
SMETANA
ředitel
Musea Kampa
„O zájmu Skautského institutu
o objekt slyším prvně. Nepochybuji, že by pro Rybářský domeček dokázali připravit zajímavé
využití. Každopádně ale vím, že
zájemců se zajímavým projektem

Z}a bava
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domek na kampĚ

a

Kalendárium
Malé Strany
ÚNOR

Felix
Le Breux

Ferdinand
Pečenka

HEREC

KAMERAMAN

Božena
Němcová

Josef
Kábrt

SPISOVATELKA

ANIMÁTOR

● Jan A. Koželuh
*14. 12. 1738 Velvary
†3. 2. 1814 Praha
Varhaník sv. Víta.
● Emil Vachek
*2. 2. 1889 Hradec Králové
†1. 5. 1964 Praha
Tvůrce prvního ryze
českého detektiva
Klubíčka.
● Božena Němcová
*4. 2. 1820 Vídeň
†21. 1. 1862 Praha
Spisovatelka, chodila
tančit do domu v ulici
U Lužického semináře.
je více a v tomto ohledu
musí jednak Městská část
Praha 1 sama říci, co od
provozu očekává, poté
transparentně
posoudit
všechny projekty a vybrat
ten nejlepší. Já osobně
jsem přesvědčen, že v objektu má být otevřený veřejný prostor neziskového
charakteru využitelný pro
všechny věkové generace.
Jedna věc je připravit kvalitní projekt a jeho využití.
Druhá věc je dlouhodobá udržitelnost programu
a schopnost ho uﬁnanco-

váŠ Inzerát
do tĚCHto novIn
korona-zdarma

Volejte monice,
tel.: 777 556 578
e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

vat. A ﬁnanční stránku se
budou muset potencionální zájemci zaměřit.“
SLAVOMIL
JANOV
prezident Akademie
Jaroslava Foglara

„Skautský institut už několik let provozuje otevřené
společenské a komunitní
centrum na Staroměstském náměstí. Ohlasy
návštěvníků jsou pozitivní.
Pokud by se v obdobné
centrum ,pod skautskou
střechou‘ proměnil i Rybářský domeček, jistě by

se tak zajímavým prostorem pro edukaci i odpočinek oživil také levý břeh
Vltavy. A co se týče vztahu
Foglara ke Kampě a Malé
Straně, ten byl velmi pozitivní. Rád tam chodíval
s oddílem. Dokonce za
války měl provizorní klubovnu tam, kde je dnes
restaurace Konírna.“
RICHARD
BUREŠ
zastupitel
MČ Praha 1
„Mně by se tam líbilo
malé muzeum ﬁlmu.

I v tom jde ale o investice
a náklady, proto vítám,
že je nyní snahou otevřít
na pár let domeček pro
veřejné aktivity. Se zájmem jsem sledoval boje
mezi spolky, kdy veřejně
jsou jednotné a pak nás
přesvědčují, proč jsou
jedni lepší než druzí.
Skautský institut by mohl
být dobrým zastřešením,
které nabídne prostor
širšímu věkovému spektru. Uvidíme, jaké nabídky a podněty se objeví
v probíhajícím záměru.“

v nouzI o CIGarety (2/3)

Hoši přinesli náruč růží,
které pak usušili v kamnech

● Josef Kábrt
*14. 10. 1920 Lomnice
†7. 2. 1989 Praha
Ilustrátor. Spoluzaložil
studio Bratři v triku.
Přátelil se s J. Trnkou.
● Felix Le Breux
*5. 4. 1918 Plzeň
†4. 2. 1974 Praha
Herec, vypravěč.
● Ferdinand Pečenka
*9. 2. 1908 Krnsko
†3. 10. 1959 Praha
Kameraman, znalec
malostranských
a hradčanských zákoutí.

malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1921)

Růže pak usušili a vykouřili
Pokračování příště
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Charita
Charita
redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Spolky
polky

KampaNula

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

uČená toulka: ptaCtvo v zImĚ na vltavĚ
aneB Jak Jsme potkalI kaCHnu kopŘIvku

I přes nepříznivou
meteorologicko-pandemickou situaci se
v sobotním dopoledni
23. ledna sešlo na pláži „u labutí“ na, jinak
zcela lidu prostém
Klárově, několik rodin s dětmi - obdivovatelů zimujících vltavských
opeřenců. Roušky a dalekohledy byly samozřejmostí.
Hned na začátku nás
kromě o naši přízeň soupeřících labutí potěšili
i rackové, lysky a slípky
zelenonohé. Na Kampě,
stejně jako loni, pak nejvzácnější pták pozorovaný
na vycházce, samec kach-

ny kopřivky a skotačivé
potápky malé.
Na propusti Staroměstského jezu jsme se pokochali letkou odpočívajících kormoránů a pak už
nás sílící déšť deﬁnitivně
zahnal do tepla.
Od dobrovolného vstupného pro převahu dětí
upuštěno.
Domluvena
další Toulka a to na zimní Petřín, kde probíhá tok
sov – puštíků.
Také se těšíme na jarní
Toulky za ptactvem, ty
budou krásné. Opět je povede Jaroslav Cepák zoolog, ornitolog a Jiří Kučera, ochránci Petřínského
lesa.
Kuc

Naše
Našeakce
akce
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
POŘÁDÁME
A SPOLUPOŘÁDÁME
● Učené toulky se připravují
● JARNÍ PTACTVO
NA PETŘÍNĚ,
● VOJANOVY SADY
NEZNÁMÉ
● Z NEBOVID
NA PRAŽSKÉ JARO
● Vždy 1x za měsíc v 18 h
SETKÁNÍ S TAROT
CLUBEM 115
Učená toulka s tarotem.
Pro informace volejte Dr.
Julia Hůlka, telefonní č.:
737 142 294
● Vycházky pro rodiče
s dětmi Malou
Stranou, Kampou
s Petrou Dvořáčkovou.
www.prahahrave.cz,
telefonní č.: 731 802 799,
Aktuální informace:
www.facebook.com/prahahrave
Rezervace na mailu: info@
prahahrave.cz
● Pátek 19. 3.
JOSEFŮV TURASBÁL
Vinohradský pivovar
Šlapeto + Jackyllovy slipy

Samec
kopřivky

Pózující
labutě
Racek
vyhlíží jaro

Učená toulka
mezi ptáky

Naše fotek
akce prodloužena
Výstava
až do konce března

● Čtvrtek 8. 4.
KONFERENCE KAMPA,
MALÁ STRANA STŘED
SVĚTA - BÁSNÍCI MS +
HYDEPARK.
DOPORUČUJEME
● VÝSTAVA „ASI 16“
fotografií Dr. Jiřího Kučery
Malostranský spolek
(SOPMSH). Malostranské
náměstí 27. Prodlouženo
do března.
● Sobota 10. 4.
HAPPENING KAMPA
STŘED SVĚTA
● Od března 2021:
Pondělky + středy + pátky
OZDRAVNÁ CVIČENÍ
RELAX ARTE
SANATORIA
Tělocvičny škol na Malé
Straně, vždy 18 - 20 h.
Středy Gymnázium
Josefská 5, po + pá ZŠ
Karmelitská. Info Petra
Krulichová: 604 765 273,
www.relaxartecentrum.eu.
● Rekreační basket
muži a ženy všeho
věku, středy 19 - 20 h
v Gymnáziu Josefská. Info
Jara Svátek: 605 131 136

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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Komentáře, básně, glosy, postřehy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

PETR BURGR

Místostarosta Prahy 1
pro kulturu, sport, občanskou společnost, spolky
a Středisko sociálních služeb. Pro tyto noviny píše
glosy pravidelně několik
let, napsal jich už více než
tři stovky.

Rybářský
domeček
žití vyvolává až neuvěřitelné vášně.
Těm, kteří se o budoucí
život v domě těsně u Vltavy zajímají a myslí to
poctivě, doporučujeme
se v klidu zamyslet nad
pohnutkami, co vede
jednotlivé nositele vášní.
Kdyby nevěděli, jak na

to, tak ať se třeba zamyslí nad tvrzením: „My
proti skautům nic nemáme, ale nechceme,
aby Rybářský domeček provozovali.“
Co na to říci? Nutno ještě
připomenout. V současné
době je dům už několik
let prázdný, nevyužívaný.
Úvahy o využití na restauraci byly vždy spojeny požadovanou investicí cca
dvacet pět milionů.
Skauti slibují, že jsou připraveni otevřít dům pro
veřejnost v podstatě okamžitě a vynaložené peníze je možné zredukovat
na nutné opravy, jako je
například někdy v budoucnu výměna střechy.
Tak uvidíme, jak to s jeho
dalším využitím dopadne.
MN únor 21

Malostranské noviny,
minulé číslo

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2 1 3 2
2 1 3 2 1 3
3 21
3 2

PRO LÍNÉ

PRO SPÍCÍ

inzerce

NA STOPĚ KATEŘINA
KLASNOVÁ

zákaz snĚHovÝCH akCí
na petŘínĚ. CHudáCI dĚtI

Tak se opět Praha
1 dostala do středu
mediální pozornosti.
Bohatá sněhová nadílka v centru Prahy
vylákala
milovníky
zimních radovánek,
kteří popadli vše, co
je jízdy schopné, a vyrazili do parků a ulic.
Běžkovat po prázdném
zasněženém
Karlově
mostě se hned tak člověku nepoštěstí. Já jsem ale
spíš na sjezd a tak jsem
s dcerou vyrazila na Petřín.
Nebyla jsem zdaleka
sama. Petřín připomínal
lyžařské středisko v Alpách, lidé jezdili lanovkou se sjezdovými lyžemi i snowboardy, děti
i dospělí na bobech, sáňkách, pytlech i po zadku
sjížděly kopec. To by

Petřín
ale nebylo, aby se u nás
i sáňkování nezpolitizovalo. Ministr Hamáček zaznamenal,
že v Praze existuje
nějaký
Petřín,
a když se k němu doneslo, co na něm nezodpovědní Pražené
vyvádějí, nechal se
slyšet, že to je zakázané.
Hned druhý den do
parku vtrhli strážníci.
K jejich cti občany pouze napomínali, k jejich

necti tak činili bez opory ve vyhlášce. Politici
(též neznalí vyhlášky
a pražských poměrů) se
pro změnu začali předhánět, kdo zimní radovánky povolí. Kauza byla
na světě.
Co je ale Petřín Petřínem,
dá se na většině kopce
jezdit. Kdo na Malé Straně vyrůstal, to ví velmi
dobře. Letos navíc bylo
hodně sněhu,
jednak
pandemie koronaviru sebrala lidem skoro všechnu radost.
Mě osobně daleko víc
děsí různé (též politické)
návrhy na to, co na Petříně vybudovat a jak tento
náš unikátní kus zeleně
uprostřed Prahy zničit.
A co si o tom myslíte vy?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

ASTROVHLED

ASTROLOŽKA
DAGMAR KOCŮRKOVÁ

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V ÚNORU

soustŘedĚní na
vodnáŘské supervIze
Začátkem měsíce února prochází
znamením Vodnáře hned pět
planet z naší sluneční
soustavy, a to Slunce,
Jupiter, Saturn, Venuše a Merkur.
Vodnářská energie tak
ve své vizionářské podstatě navnímá nové evoluční směry a cesty celé
této doby.
Vodnář se dívá ze všech
úhlů pohledů a nadhledů do celé situace, nejen
osobní, ale i kolektivní
i planetární. Ze znamení
Býka proudí do znamení

Vodnáře stále energie
napětí, zaplať pánbůh už
ne přepětí.
Býk je spojen s elementem země, a téma
je, jak tyto vodnářské
evoluční směry uvést do
praxe. Jak nahoře, tak
dole.
Slunce vstupuje do
znamení Ryb dne
18. 2. Ryby s sebou
v tomto období přinášejí velkou pozornost na charitu a sociálně slabé a nemocné,
také soucítění spojené
s pomocí.

Foto: Archiv

GLOSA DNE

Vypadá to, že konečně
budeme vědět, jaké
využití najde takzvaný Rybářský domeček
na Kampě. Jméno dostal díky sídlu rybářského
svazu a rybářské restauraci v přízemí. Lidová
zdrobnělina vyjadřovala
všeobecné sympatie k dané budově, protože to,
čemu říkáme domeček, je
docela velký barák.
Samozřejmě nemůžeme
nepřipomenout, že se
mohl také klidně jmenovat U vodníků, protože
to byl právě tento dům,
který posloužil svojí fasádou jako sídlo vodnické
rodiny ve ﬁlmu Jak utopit
doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.
Nevíme, jestli to zavinili
vodníci, ale budoucí vyu-

www.
malostranskenoviny.eu

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku
a objednej celou láhev.

kdo vyvolává váŠnĚ kolem
vyŽItí ryBáŘskéHo domku?

Poděkování
za tyto noviny

10

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Kultura

vzpomínka na sáru valovou
(†30), modelku a autorku sloupku
„fantom malé strany“ do mn
Sára Valová (†30), Malostraňačka, spolupacovnice Malostranských novin, SOPMSH,
modelka pro ateliér Pavla &
Olga podlehla 26. ledna těžkému zranění.
Jistě si Sáru pamatujete buď
z malostranských masopustů, čarodějnic nebo z candrbálových
módních přehlídek. Tam patřila
k nejoriginálnějším a nejoblíbenějším modelkám, vždy svým osobitým pojetím všechny okouzlila
a pobavila. Vlastně všechny spolkové akce si Sára pokaždé užívala
a svou radost a pozitivní energii
přenášela i na ostatní.
Sára spolupracovala několik let
s Malostranskými novinami, kam
psala oblíbenou rubriku Fantom
Malé Strany. Dlouho se dařilo dr-

žet v tajnosti, že rubriku píše právě
ona.
Poslední rozloučení se Sárou se konalo v pátek 5. února v motolském
krematoriu. Obřadu se kromě rodiny a blízkých zúčastnili také přátele
a sousedé z Malé Strany. V rámci
obřadu se také promítaly fotky Sáry
a zahrály její oblíbené písně.
Sára byla divoká kočka Malé Strany. Svobodomyslná, sebevědomá
a nespoutaná. Bude nám všem
opravdu moc scházet. Myslíme na
celou rodinu, přítele Petra a pozůstalé. Sáro, děkujeme a věříme, že
tančíš stále dál, jen na jiném místě
a pro jiné publikum.
S úctou
redakce Malostranských novin.
členové SOPMSH
Foto: Míra Lédl, SOPMSH

Sára Valová
a její pravidelná rubrika
v Malostranských
novinách

Sára na akci
Zažít město jinak
2019

Malostranské
čarodějnice

Módní přehlídka
na Tržišti

S deštníkem
na přehlídce

Masopust a Sára
v roli ženicha
(nevěsta je její přítel)

Jan neruda: kam s ním (3.)
Četba na pokračování.

víC neŽ Jen pŮl
Především: čistota bytu je
prý půl zdraví. Desinfekce
vzduchu je prý také půl
zdraví.
Zdravé maso hovězí, telecí a vepřové je prý rovněž
půl zdraví. Dobré plzeňské
pivo je prý opět půl zdraví.
Jan Neruda
(1834 - 1891).
Novinář z Malé
Strany, starý
mládenec

Foto: Archiv MN
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telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

Summa summarum: když
dá na všechny předpisy
řádně pozor, je prý člověk v době cholery 2 krát
zdravější, nežli je vlastně
zapotřebí.
Proč bych ale nedal na
všechny předpisy úpěnlivě pozor, když jsou
a) k mému zdraví, b) když
plnění předpisů ouřadních
člověka zároveň plní rozkoší nevýslovnou!
-Pokračování příště-

Slavné místní ženy
Anna Haralíková

Hospodyně Jana Nerudy

Karolina
Světlá,
objekt touhy

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

Otázka: Na jakém domě na
Malé Straně najdeme tuto sochu svatého Josefa s malým
Ježíškem? Nápověda: Kousek vedle je pošta.

Brýle vždy měla
vzorně vyleštěné

Minule: Zátiší s lampou, kůzletem
a dvěma písmeny„K” je na Malé
Straně v Míšeňské ulici 6.
Správně: Jan Chmelík, Alena V.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@malostranskenoviny.eu

[

Co nového
za vodou

[

www.staromestskenoviny.eu

Jan
Neruda,
spisovatel

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

KDE TO JE
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Do staromládenecké domácnosti Jana Nerudy
přišla Anna Haralíková začátkem roku 1881. Byla
mladá, statná, tmavovlasá
venkovská žena, o svého
pána se pečlivě starala
až do jeho smrti. Doprovázela ho za ošetřujícím

Josef
Thomayer,
lékař

lékařem Josefem Thomayerem. Dne 22. srpna 1891
byla u Jana Nerudy, když
začal naříkat, že nevidí
a kolem deváté hodiny
večerní skonal. Pečovala
také o jeho hrob. Neruda
Anně odkázal všechno, co
měl. Tedy kufr rukopisů.

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

STRUČNÁ TIRÁŽ

Malostranské noviny
únor 2021 / XII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner
● Kultura, inzerce: Monika Höppner
● Foto: Míra Lédl
● redakce@malostranskenoviny.eu
● tel. inzerce: 777 556 578
● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2

inzerce

BudouCnost podle domovníCH znamení
markéta vostrá ● taroty ● astrologie ● přednášky ● tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

18. února vstupuje slunce do znamení ryb

Foto: Richard Nowak

DOMOVNÍ ZNAMENÍ „U ZLATÉHO PRECLÍKU“
TOMÁŠSKÁ ULICE 22/12

MARKÉTA
VOSTRÁ

● Žije na Malé Straně ●
Spisovatelka, šéfredaktorka časopisu Rituals,
astroložka, vykladačka
Tarotu ● Kreslířka a terapeutka s téměř 30letou
praxí ● Vydala osm
úspěšných knih o astrologii a Tarotu ● Přednášková činnost, pořádání seminářů na vlastní Tarotové škole.

Sluneční cyklus završuje v tomto znamení svoji pouť. Kapka
vody, která se oddělila, prošla dalšími skupenstvími, se vrací
opět do vod veškerenstva, již obohacena
o mnohá poznání.
V čase Ryb ukončujeme
vše, co se stalo bezobsažným, překonaným, vyprázdněným. Můžeme si
více než kdy jindy uvědomovat, kde všude ve svém
životě podléháme až příliš
iluzím, sebeklamu, bezcílnosti.
Více než kdy jindy se můžeme propojovat s oceánem Veškerenstva a nacházet zárodky toho, čím

se budeme zabývat v dalším slunečním cyklu.
Čas přeje vnitřnímu klidu
a tichu, odpuštění, jasnému zření na sebe sama
i na obklopující situace.
Esencí tohoto času je duševní svoboda.

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
1. března
Modré okénko
získává...

Malostranské noviny k mání
v Divadle Bolka Polívky, Jakubské nám. 5
Volejte Monice, tel.: 777 556 578

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Foto: Archiv

JINDŘICH PAVLIŠ
Vojanovy sady
Za dlouhodobou
podporu místního spolkového
a kulturního
života.
Tip: Čtenáři MN

Mazlíčci
Malé Strany

Své tipy na modré okénko
posílejte na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Proč čtu

Foto: Monika Höppner

MORČATA
(ZLEVA) JAROSLAV
A VALENTÝN
milují mrkvičku
z Malostranských trhů.
Fotku zaslala panička
Zuzka Jarošová.

MÍRA LÉDL
Fotograf
„Malostranské noviny čtu,
protože se z nich
vždy dozvím vše o lidech
a místě, které mám ze
srdce rád.“

VE ZLODĚJSKÉ RODINĚ. „Ty čteš čítanku?“ „Ale ne, vyškrtávám
klukovi věty jako S poctivostí nejdál dojdeš a podobné pitomosti.“
inzerce

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

