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. 4/ roč. XIII
duben

®

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

ONDRO, DÍK ZA TYTO NOVINY!

VZPOMÍNÁME
S LÁSKOU
Redakce novin je ve smutku.
Ve věku 55 let po dlouhé
těžké nemoci odešel
ONDŘEJ HÖPPNER,
novinář, básník,
vydavatel a šéfredaktor
Malostranských,
Staroměstských
a Novoměstských novin

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Malostranské
podniky

PŘIČINLIVÝ TOMÁŠ

Foto: Kateřina ze St. Martin
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z restaurace St. Martin,
Vlašská 7, vydává přes
okénko Butter Chicken za
145 Kč. Otevřeno po - pá
11 až 20 h, so - ne 12 až 20 h.

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

ONDŘEJ HÖPPNER
*11. října 1965,
† 19. března 2021

Poslední rozhovor s Ondrou
připravila jeho žena Monika

Čtěte na str. 6 - 7

S Jindřichem Pavlišem po
kvetoucích koutech
Malé Strany

Čtěte na str. 4 - 5

Foto: Archiv J. Pavliše

Foto: Petr Konečný

KDE CO KVETE?

inzerce

LINKA
POMOCI
OBČANŮM

PETR HEJMA PODPORUJE
NEJEN
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY NA STR. 5

PROVAZNICTVÍ
NA ÚJEZDĚ

724 021 789
224 948 465

TRADICE
MALÉ
STRANY

Vítězná 564/10, Malá Strana

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.“
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

GURMÁNUV
KOUTEK

Kachní roláda,
lokše a zelí
144
Kč

PRAHA CHCE VÝRAZNĚ
OMEZIT PRŮJEZD
MALOU STRANOU
Malostranské
náměstí

RESTUARACE
TLUSTÁ MYŠ,
VŠEHRDOVA 19

Jednou větou
Monika
Höppner

Redakce
Malostranských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:

Kde je vůle,
tam je cesta!

Slyšeno: V karanténě

Počasí

15 °C

DUBEN
Panská láska a dubnový
sníh za mnoho nestojí.

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Pražský magistrát zřídil pracovní skupinu,
která má projednat detaily omezení průjezdu
Malou Stranou a Starým Městem.
Vedení města by chtělo
vjezd aut omezit s pomocí
monitoringu registračních
značek kamerami a schválilo s tím související studii
úprav Smetanova nábřeží.
„V případě Malé Strany
je důležité rozhodnutí, kde
bude rozlišovací zařízení,
které bude průjezd cizích

aut monitorovat. Jedná se
také o pohlídání neomezeného příjezdu do nemocnice pod Petřínem,“ řekl k tématu místostarosta Prahy 1
Petr Burgr.
Rezidenti by mohli nadále
projet skrz Malou Stranu
a Staré Město z jihu na sever nebo naopak. Ostatní
by se museli vrátit stejným
směrem, jakým přijeli. Výstup k detailům by měl být
do konce května a nový režim začít fungovat na podzim.

Anketa Malostranských novin

Jak se udržujete
v kondici?

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

„Dvakrát týdně
vyběhnu, no,
někdy
spíš vyjdu,
na Petřín.“

„Snažím se
žít tady
a teď.“

„Strávil jsem
teď týden
v tichu
a ve tmě.“

Jindřich
Pavliš

Firma Vojanovy
sady

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Maximálně
orientálně:
necvičením,
nekonáním
a nemyšlením.“

„V psychické při
sklence vína
s přáteli. A ve
fyzické s přáteli
při sklence vína.“

„Kamarády,
zpěvem, hraním
na nástroje
a novým
cirkusem.“

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

TO JE ALE SK V
HRADČANSK Ý

Velkou radost mají ve spolku Hradčanské včely, protože jejich včelstva přežila zimu, jsou zdravá, krásná a plodivá. Před pár dny provedly
kontrolu úlů houževnaté členky spolku. Prý se velmi těší na další sezónu.
„Kolem včel je po zimě
spousta práce. Členky
našeho spolku začaly
kontrolu včelstev, vyčistily úly a jejich dna,“ popsala přípravu na novou
sezónu Jana Titlbachová ze spolku Hradčanské
včely. „Teď si hlavně přejeme počasí bez mrazíků,
aby včelky mohly pracovat,“ doplnila Gabriela
Kontra.
Zavedený spolek Hradčanské včely, který vznikl
v roce 2010 a má svoje úly
v okolí Petřína a Hradčan, se může pochlubit
i včelařskými úspěchy.
Několikrát jejich med

zvítězil v soutěži o nejlepší med v Česku. Jak
je to možné, vysvětlují
další členky: „Na venkově jsou dnes široké lány
s řepkou, které se stříkají
chemií. To se v Praze vůbec nedělá a včely tu také
mají pestřejší pastvu.
Tak i proto je náš med
chutný.“ Spolek pravidelně organizuje Třešňový
den, ten se bohužel vzhledem k omezením nekoná.

Víte, že...

Včelka mávne křídly
dokonce až 200krát za
vteřinu.

Zpravy
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Dívka ze str. 3

K VĚLÁ ZPRÁVA: VČELSTVA
K ÝCH VČEL PŘEŽILA ZIMU

Bouřlivý
rok
1921

Foto: Monika Höppner, Jana Titlbachová

Dcera místního prodejce
kvalitních vín, při své stepařské show, nerozlila ani
kapku.

Šťastné děti na exkurzi
u Hradčanských včel

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

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 MADAM ŠAMPÁŇ

Úly Hradčanských včel
na Novém Světě
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CO NOVÉHO V REDAKCI

REDAKCE SE TĚŠÍ
Z NOVÉHO GRAFIKA

Zpr}avy

KDE JE TEĎ MALÁ ST R
PO STOPÁCH KVETOUC ÍC

PROCHÁZKA ROZKVETLOU MALOU STRANOU S JIN
Marek Šíma
a ukulele
Redakce Malostranských novin
je posílena o nového, svěžího
graﬁka Marka Šímu.
Z redakčního čerta, za kterého se
poctivě oblékl při příležitosti Mikuláše na Malé Straně, povýšil na
lepší ﬂek. „Mám radost, že jsem
od Ondry dostal tuto příležitost
a vážím si toho, že mě ještě stihl
seznámit s tím, jak noviny fungují
a jak se tvoří.“
Markovi je skoro 17, studuje obor
multimédia na střední škole, je
vášnivý cyklista, zpívá, hraje na
kytaru, ukulele, klavír a snaží se
naučit na akordeon. Jeho největší výzvou je teď dobře vycházet s redakční kolegyní Monikou
Höppner a udržet kvalitu graﬁcké podoby novin. Hodně štěstí!

Malá Strana láká na jaře na ta
nejkrásnější místa nejen pro
oči, ale i duši. Jindřich Pavliš ml.
radí, kde se pokocháte rozkvetlou krásou a ještě zrelaxujete.
● „Kam si mají čtenáři našich novin zajít
během dubna?“
„Kvete to všude, kde jsou
tulipány, narcisy, zlatý
déšť, magnólie… Doporučuji Vojanovy sady,
Nosticovu zahradu a Petřín, kde letos kvete nejsevernější evropský sad
mandloní trochu později.
Já chodím nejradši mezi
mandloně v Seminářské
zahradě, které zasadil
můj táta s našimi lidmi.“

● „Jaká zvířata můžeme potkat v centru?“

„O rojení pávů a kolonii
nutrií na Střeleckém ostrově už ví asi celá Malá
Strana! Před pár lety se
jedna pávice rozhodla
usadit přímo v zahradách Úřadu vlády a rušila laserová čidla, až
je byli nuceni vypnout.
Sídlí tam dodnes.“
● O jaké parky se
vaše ﬁrma Vojanovy sady stará?
„Pečujeme o Vojanovy
sady, Klárov, Holubičku, Kampu, Střelecký
ostrov, Jelení, Pohoře-

Kvete to
jak v pohádce
lec, okolí Kramářovy
vily, malostranskou část
Petřína, ale i Františkánskou zahradu. Otec
založil ﬁrmu v roce
1992 a polovina našich
zaměstnanců s ním zde
působila už od začátku
80. let. Svěřená kontinuita vztahů a dlouhodobá služba zahradám
mě naplňuje. Cítím se
prostě dobře, jako hajný, kterému jeho revír
svěřil otec předchůdce.“

Jindřich Pavliš st.

KRÁSNÉ JARO PŘEJE
VŠEM ČTENÁŘŮM
malostranská agentura
Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

FRANTIŠEK KUPKA
Stálá expozice

Pracujeme pro vás rádi od
roku 1994!
Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
turist@airtickets.cz, www.lesser.travel

Restaurace & Steak
●Na vaši rodinnou oslavu můžeme připravit mini
řízečky, obložené mísy a další dobroty ●Na čepu
pouze Naše pivo a pet lahví máme dost ●Jsme
odběrným místem pro pivovar Kytín a Čížová
●Nabízíme mnoho zajímavých jídel každý den do
krabičky s sebou i do ruky na procházku Prahou
●Ochutnejte naše lahodná vína.

VÝDEJNÍ OKÉNKO
Otevřeno od 10 do 20 hodin
ŘÍČNÍ 540/9, PRAHA 1, MALÁ STRANA
● E-mail:kamparium@kamparium.cz
Tel.: +420 730 629 299 ● www.kamparium.cz, FB

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.
PETER ORIEŠEK,
KRYŠTOF HOŠEK:
SOMA SEMA
bude prodlouženo
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
bude prodlouženo

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.
On-line přednáška.
● Ve středu Evropy
On-line diskuze.
● Naslouchání Olgy
Karlíkové

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Foto: Jindřich Pavliš, archiv MN

Foto: Monika Höppner

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

T RANA NEJKRÁSNĚJŠÍ?
C ÍCH KRÁS, PÁVŮ I NUTRIÍ
S JINDŘICHEM PAVLIŠEM ML. Z FIRMY VOJANOVY SADY

ČERNÁ
KRONIKA

Hana Hegerová
VE VĚKU 89 LET zemřela 23. 3. šansoniérka Hana Hegerová.
Malou Stranu milovala.
Dokonce tam natočila
klip k písni Levandulová. Čest její památce.

Díra
Úje

Veso Djorem

Jindřich Pavliš ml.
pózuje s pávem

VE VĚKU 59 LET
odešel 15. 3. pan Veso
Djorem, provozovatel
restaurace LUKA LU
na Malé Straně, galerista, myslitel a mecenáš umění. Upřímnou
soustrast rodině a přátelům.

Seminářská zahrada
s rozkvetlou mandloní

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PROVAZNICTVÍ NA ÚJEZDĚ
Vítězná 564/10, Malá Strana

Lana, šňůry, motouzy, dětské prolézačky
či dokonce lanová zábradlí. To vše a ještě
mnohem více naleznete v provaznictví
na Újezdě. Možná
trochu lidem neznámé řemeslo si svou
tradici zachovává po
staletí a to platí i pro
tento malý krámek.
Historie tohoto provaznictví sahá již do předminulého století. Původně malý obchůdek
u dnes již neexistujícího
Řetězového mostu se
postupem času přesunul do přilehlé kamenné prodejny. Podnik se
zde postupně předával

z generace na generaci
a funguje dodnes. Tradice a láska k tomuto
zajímavému řemeslu z místa skutečně
sálá.
Provozovnu zdobí zavěšené sítě, obrazy lodí odkazující na námořnickou
profesi, která by se bez
provazů a lan jen těžko
obešla. Krámek nabízí
velice široký sortimentem provazů, provázků, šňůrek. Následují
ještě daleko soﬁstikovanější produkty
v podobě zmíněných

dětských prolézaček,
lanových
zábradlí,
ale i třeba provazových žebříků či houpacích sítí. Na území
celé městské části je tohoto druhu jediný. Proto
doporučujeme návštěvu
hned, jak tomu situace
dovolí. Zjistíte, co všechno potřebujete a jen jste
nevěděli, kde to koupit.

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Pe

Paní Jana
lanům rozumí

tr Hejma,
starosta

OTEVŘENO
je nyní pondělí - pátek 8.30 h - 17.30 h,
tel.: 776 886 449
www.provaznictvi.cz

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
starosta MČ Prahy 1: „Chválím tento obchod,
který je tolik let stále s námi. Držím mu palce!“

Pohled
zvenčí

Sortiment
široký

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

Foto: J. Tatek

Foto: Jindřich Pavliš, archiv MN
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Tema

Z

Po těžké nemoci odešel 19. března Ondřej Höppner (†55), zakladatel a šéfredaktor těchto novin. Čest
jeho památce. Přinášíme rozhovor
s Ondrou ze začátku března o jeho
vztahu k Malostranským novinám.
TEXT: MONIKA HÖPPNER
● „Dáš mi rozhovor?“

„Jsi moje žena, tak to asi
musím.“
● „Ondro, byl jsi šéfredaktorem časopisu Spy, pracoval jsi
ve vedoucích pozicích velkých deníků.
Proč jsi to opustil?“
„Vždycky jsem chtěl svými projekty bavit lidi.
Kromě krátké doby,
kdy jsem byl na stáži
v BBC, jsem pracoval pro
bulvár. Chtěl jsem hravost, nadhled a přesah.
Pak jsem toho měl dost
a vymyslel svoje noviny.“

●„A proč zrovna Malostranské noviny?“
„Doktor Kučera mě na
noviny navnadil, když
jsem u něho seděl jako
pacient v ordinaci. Byla
to pro mě výzva. Čím
menší region, tím líp.
Malá Strana je pidi, má
pět tisíc adres. Proměnil
jsem se ze dne na den
z šéfredaktora celostátních projektů v novináře
chodce. Chodil jsem po
Malé Straně s novinami v batohu a rozdával
je. Tak to bylo úplně na
začátku, když se rodil fenomén Malostranských
novin...“

● „Co pro tebe tyto
noviny znamenají?“
„Hodně. Černobílé noviny v retrostylu a na každé číslo se čtenáři těší.
Snažím se zde uplatnit
vše, co jsem se v mediálním světě naučil. Nezažil jsem zajímavější
komunitu, než na Malé
Straně. Komunikace se
čtenáři je těsná. Píšete
o lidech, které potkáváte. Můžete na Kampě
dostat za článek facku.
Některým lidem lezou
naše noviny do zelí…
A mám redakci snů: tak
třeba moje žena Monika,
že? Už máš taky mediální tykadla! Naučil jsem
tě je mít furt nastražená
a lapat jimi témata. Práce na Malostranských
novinách pro mě nikdy
nebyl krok stranou, ale
kupředu. Jsem rád, že
mohu být součástí cvrkotu na Malé Straně. “

Monika a Ondřej Höppnerovi,
mediální tykadla, v Besedě
na Candrbále

Foto: Archiv MN

ŠÉFREDAKTOR ONDŘEJ HÖPPNER OČIMA
JEHO KAMARÁDŮ A TAKÉ KOLEGŮ
JIŘÍ
KUČERA
glosující občan,
KampaNula
„Ondřej Hoppner se před jedenácti lety zjevil na Malé Straně
jako veliká kometa, by prozářil
celý zdejší prostor. Tedy nejdříve
byl na Starém Městě v ordinaci
pro řidičák. Nastíněna mu byla
a vedením SOPMSH odmítnuta možnost působení v místním
tisku, tedy v pauzírujících Obecních novinách... Situaci ovšem
uchopil rychle a samostatně
a svými Malostranskými novinami
osvítil pohasínající nebe zdejšího
společenského života. Postupně přijat většinou obyvatel a po
jeho deseti tisících výtisků novin
se každý měsíc jen zaprášilo.
V kombinaci se Staroměstskými
a pak i Novoměstskými novinami
byly jeho tisky aktuální, a jak se
stále ukazuje, i velmi nadčasové.
Stará čísla jdou stále na dračku.

Navíc, ruku na srdce, svými Malostranskými novinami napomohl i oživení tehdejších Obecních
novin jako čtvrtletníku. Spoluzaložením KampaNuly, prezentací
jejích akcí oživil lidem žití v centru. V novinách poskytoval místo
i opozici. V neposlední řadě i statě
z historie pomohly sousedským debatám a vztahům. Noviny se staly
zásadním pomocníkem při ochraně (2009 - 18) před rekodestrukcí
ohroženého parku ostrova Kampy.
Vždy i byly k dispozici pro propagaci Kampy Středu Světa - Konferencí, Happeningů a Vinobraní. Tímto
bylo de facto pomoženo volební
porážce tehdejšího vedení Prahy 1.
Ondřej se stal nepřehlédnutelným
fenoménem Prahy 1. Majákem
i bleskosvodem - mnozí s ním tvrdě
diskutovali, jiní s radostí své příběhy sdělovali, neb věděli, že budou
v jeho novinách mít oporu. Všichni
ale (někteří tajně) se na nová čísla
těšili. Nyní nám odešel po marném
boji se zákeřnou chorobou. Avšak

jeho následovníci slibují, že budou
v této cestě pokračovat, aby mohli
pomáhat nám všem. Těšme se
a pomáhejme také. Jak bylo vždy
psáno: Tyto noviny si píší čtenáři
sami.“
PETR
HEJMA
starosta
MČ Praha 1
„Ondřej se vždy zajímal o vše, co
se na jedničce dělo, a nejradši měl
ty obyčejné lidské příběhy. Mockrát jsme se při našich rozpravách
zdrželi do časných ranních hodin,
přitom si zahráli na piáno a bylo vidět, jak je mu ve společnosti přátel
dobře. Měl velké srdce a pomoc
druhým bral jako součást svého
života. V roce 2010 vznikly naše
první společné charitativní projekty s Malostranskými a Staroměstskými novinami a pak jsme ještě
s Jirkou Kučerou založili KampaNulu. Bylo úžasné Ondru sledovat,
s jakou lehkostí popisoval dění

okolo sebe, jak se radoval z prostých věcí a měl radost, když bylo
prostě dobře... A i když někdy
dobře nebylo, tak se s tím s grácií
vždy dokázal poprat.“
SESTRY
MICHÁLKOVY
SOPMSH, ateliér
Olga & Pavla
„Bude nám chybět Ondřejův sarkastický humor, občasná posezení u vína třeba pod platanem na
Malostranském náměstí. Bude
nám chybět jeho vyprávění a básnění. Byl skvělý kamarád!“
JINDŘICH
PAVLIŠ
ﬁrma
Vojanovy sady
„Když jsem v práci před deseti
lety po otci začal, pomohl mi
přátelskými radami typu „kdo je
kdo“ právě Ondra. I když jsem
o něm tehdy nic nevěděl a on
asi nic o mně, vedli jsme občas

Foto: Archiv

VZPOMÍNKY NA ONDŘ

Z}a bava

telefon inzerce: 777 556 578

DŘEJE HÖPPNERA
Redakce na loňském
masopustu

7

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Sbírku básní BUDIŽ
TMA vydal Ondřej
v únoru 2021

Kalendárium
Malé Strany
DUBEN

Jiřina
Štěpničková

Josef
Scheiwl

Josef
Schulz

Josef
Zítek

HEREČKA

ARCHITEKT

Prostřený stůl. Ondřej
a členové KampaNuly
s novými triky

Ondřej a Monika
si hoví v posteli na akci
Zažít město jinak

MALÍŘ

ARCHITEKT

● Jiřina Štěpničková
*3. 4. 1912 Praha
†5. 9. 1985 Praha
Herečka. Bydlela na Zámeckých schodech 10.
● Josef Zítek
*4. 4. 1832 Praha
†2. 8. 1909 Praha
Architekt a tvůrce Národního divadla.

Foto: Archiv

● Čeněk Vosmík
*5. 4. 1860 Humpolec
†11. 4. 1944 Praha
Sochař. Autor sousoší
Zápas gigantů nad bránou
do Pražského hradu.
psychologicko-filozofické hovory. Měl jsem ho,
chlapa, rád.“
KATEŘINA
KLASNOVÁ
bývalá
zastupitelka
„Na Ondru budu vzpomínat jako na člověka, který měl Prahu 1 upřímně
rád, a nebylo mu lhostejné, co se tady děje. Ne
vždy jsem s ním souhlasila, ale bavilo mě jeho
nadšení a vážila jsem si
jeho ochoty vyslechnout

VÁŠ INZERÁT
DO TĚCHTO NOVIN
KORONA-ZDARMA

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

si jiný názor a publikovat
ho. Na našem posledním setkání jsme si po
mnoha letech potykali a já jsem se těšila na
další společné povídání
o Praze 1. Budeme v té
diskuzi pokračovat jindy
a jinde, posílám pozdravy nahoru, Ondřeji…“
PETR
BURGR
místostarosta
MČ Praha 1
„Je to těžké. Napsat pár
slov o člověku, když ode-

jde příliš brzy. Myšlenky
jsou pod závojem šoku,
který nastane vždy, když
se nás, jako v případě
odchodu Ondřeje, osobně dotkne poznání, že
nikdo z nás nezná dne
ani hodiny. Myšlenky
a vzpomínky potřebují
svůj čas. Příležitostí zavzpomínat na chvíle prožité s vydavatelem novin,
spisovatelem, básníkem
bude jistě ještě dost. Co
by ale nemělo zapadnout, je nasazení Ondřejovy manželky Moniky

v posledních měsících
jeho života. Ono se to
dnes již tolik nenosí,
ale když se lidé berou
v kostele, skládají předepsaný slib, který končí
slovy: … a s tebou ponesu všechno dobré i zlé
až do smrti. V případě
manželky Moniky bylo
toto naplněno a především prožito bezezbytku.
Přidáme-li k tomu ještě
Ondrovy dcery, můžeme
jen povzdechnout: Ondřej Höppner odcházel
z tohoto světa jako král.“

V NOUZI O CIGARETY (3/3)

● Josef Schulz
*11. 4. 1840 Praha
†15. 7. 1917 Praha
Architekt. Navrhl např.
úpravu Sovových mlýnů.
● Jan Slavíček
*22. 1. 1900 Praha
†5. 4. 1970 Praha
Malíř. Bydlel v zadním
traktu Hrzánského paláce.
● Josef Scheiwl
*7. 4. 1833 H. Králové
†10. 6. 1912 Praha,
Malíř. Jako první nakreslil
korunovační klenoty. Pak
dostal šedý zákal.

Malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1921)

Omdlévá matka, dcery… Omdlévá i Lojzík, ježto růže,
které usušil a vykouřil jako cigarety, byly z hadrů.

Jiný
díl
příště
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Charita
Charita
redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Spolky
polky

KampaNula

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

Ani mrazivý únorový večer neodradil
sympatickou skupinu
nadšenců s dětmi různého věku, aby s rouškami a v patřičných
rozestupech vyrazili
od nemocnice pod
Petřínem vzhůru do
lesa oblíbeného vrchu
Petřín poslechnout si
houkání sovy - vábničkou rozčileného petřínského puštíka.
Po počátečním drobném
váhání se nedaleko sochy
Jaroslava
Vrchlického
ozval a několika šťastlivcům se dokonce podařilo
zahlédnout na větvi jeho
pěknou siluetu.

Poté se puštík opět vrátil do svého království ve
spodní části Lobkovické
zahrady, kde jedna samička v dutém stromě již seděla na svém hnízdě.
Všichni zúčastnění se
tak na vlastní uši (a někteří také na vlastní oči)
přesvědčili, že i v samém
centru velkoměsta se lze
zblízka setkat s tímto tajemným a zvláštním nočním tvorem.
Zprávu o únorové Toulce podal známý ochránce
Petřína, zoolog, ornitolog
pan Jaroslav Cepák. Text
o své postřehy doplnil
akcí nadšený Toulkař Jiří
Kučera.

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.

Vrchlický a puštík
na Petříně v symbióze

Výstava
Naše fotek
akce prodloužena
až do půlky dubna

SVĚTA - BÁSNÍCI MS
+ HYDEPARK.
Také Happening Kampa
Střed Světa v parku.
● Pátek 30. 4.
MALOSTRANSKÉ ČARODĚJNICE - SOPMSH
Snad budou, dle aktuální
situace.
DOPORUČUJEME
● VÝSTAVA „ASI 16“
fotografií Dr. Jiřího Kučery
Malostranský spolek
(SOPMSH). Malostranské
náměstí 27. Prodlouženo
do půlky dubna.

● 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.

● Od dubna, event. května: Po, st, pá
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.

● V plánu je, ale dle celkové
situace zatím nejisté:
KONFERENCE KAMPA,
MALÁ STRANA STŘED

● Rekreační basket
muži a ženy, vždy středy
19 - 20 h v Gymn. Josefská.
Info J. 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.

Foto: Archiv

UČENÁ TOULKA: SOVY V ZIMĚ NA PETŘÍNĚ
ANEB JAK JSME VIDĚLI TOKAJÍCÍHO PUŠTÍKA
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Komentáře, básně, glosy, postřehy

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

GLOSA DNE

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.

Tato glosinka by se
třeba mohla jmenovat: Střípky z dnešního dne. Skutečně tato
doba, kterou prožíváme,
je v něčem sice krutě jedinečná, ale jak už to
v české kotlině bývá, nebylo ještě nikdy tak zle,
aby se vytratil český humor. Co jiného říci na
informaci z tisku, že na
Olomoucku otevřeli rezervace pro očkování. Na
první pohled to vypadá,
jako když se Olomouc
nachází ve státě Dakota
a očkování bude i pro indiány, co žijí v rezervacích.
Prostě čeština je kouzelná. To že ten ďábelský virus má druhotné
účinky, dokazuje zkušenost jinak milé sousedky,
která rozčileným hlasem

Rudolﬁnum
popisovala její setkání
s revizorem v tramvaji:
„Přestože jsem měla na
hlavě klobouk a obličej
schovaný pod rouškou,
ten sprosťák mě vůbec
nekontroloval, jako by mi
bylo přes sedmdesát, hulvát jeden.“ Nebo, co jsme
v zimních měsících vídali
každý večer v televizních

NA STOPĚ KATEŘINA
KLASNOVÁ

BITVA (NEJEN) O JAVOR
POBLÍŽ KARLOVÝCH LÁZNÍ
Nedá mi, abych nevzpomněla na Ondřeje. Díky němu vychází
tyto noviny a díky nim
se lidé v Praze 1 dozvěděli o řadě kauz.
Ať už se bojovalo o podobu parku na Kampě
nebo proti kácení stromů
na Petříně... Určitě by ho
také zajímalo, co se děje
okolo tzv. Anenského
trojúhelníku a určitě by
dal prostor „javoromilcům“ i „javorobijcům“.
Právě letitý javor stříbrný se stal symbolem
celé kauzy, ale nejde jen
o něj. Ale za mnohem
horší považuji plánovanou „revitalizaci“, která
počítá s vydlážděním prostranství a průchodem
pod vozovkou směrem
k řece. Když pominu vyhozené desítky milionů

Protest
korun daňových poplatníků (jen dlažba vyjde na
25 milionů korun, kolik
bude stát podchod, lze jen
spekulovat),
nenávratně by to změnilo pohled
na Smetanovo nábřeží
z Kampy. Ani pohled
od Novotného lávky
směrem na Pražský
hrad by nebyl tak romantický.
Podle vizualizací má totiž
nad Vltavou vzniknout
několik vícepodlažních
teras, mol a lávek. Není

pochyb o tom, že se jedná
o ryze komerční projekt,
ačkoli ho radnice Prahy 1
vydává za přínos pro volnočasové aktivity občanů.
Že si Pražané myslí něco
jiného, dokazuje petice
proti kácení s více než
3 000 podpisy. Na konci března už padla lípa,
javor zatím chrání holub
hřivnáč a „javorová hlídka“ složená z občanů Prahy 1. Ale jak dlouho? Tzv.
čapadlo a podchod pod
vozovkou je v majetku hl.
města Prahy, a tak může
podivný projekt zastavit
magistrát. Primátor Hřib
se vyjádřil proti kácení javoru, ale o promenádě nad
řekou mlčí. Jak se k tomu
postaví? A co vy, tipnete
si, jak to celé dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

zprávách. Pod zasněženým kopcem, připomínající vzdáleně sjezdovku,
stojí po kolena ve sněhu
rozechvělý reportér, aby
národu sdělil nejhorší katastrofu, co můžeme zažít:
vleky nejezdí. Řekněte,
kdo z nás nemá doma lyže
a nechtěl by si čas od času
likvidovat klouby, navíc
s vědomím, že i lékaři,
co provádějí transplantace kloubů, také musí
z něčeho žít. Proč se ale
zpola zavátý redaktor nevyhrabal ze sněhu a nepostavil například před
Rudolﬁnum, aby připomněl ty, kteří nemohou
navštěvovat
koncerty?
Nebo snad člen symfonického orchestru je
méně důležitý než vlekař?
MN duben 21

www.
malostranskenoviny.eu

Malostranské noviny,
minulé číslo

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

PRO LÍNÉ

PRO SPÍCÍ

ASTROVHLED

ASTROLOŽKA
DAGMAR KOCŮRKOVÁ

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V DUBNU

NIC NENÍ JAKO DŘÍV,
VŠE JE V POHYBU
V dubnu máme sluneční vládu hned dvou
znamení kosmického
zvěrokruhu:
Berana
a od 19. 4. znamení
Býka. Beranem prochází nejen Slunce, ale
i planeta Venuše a Merkur, které se koncem měsíce posunují do Býka.
Beran je planetou ohně
a taky rychlých reakcí, vše
se dává do pohybu. Beran spaluje a přepaluje
vše, co souvisí se starým
nastavením, strukturami
a vzorci. V tomto měsíci se
můžeme potkat s nedoře-

šenými tématy minulosti,
a to díky planetě Pluto. Ta
vytahuje minulost z těch
největších hloubek. Rodí
se tím nové fáze a začátky.
Býk se snaží tuto energii
stabilizovat. Je to zemské
znamení, i když poněkud
neklidným způsobem. Planety se totiž setkávají
při průchodu Býkem
s Uranem, který všechno přetřese a dává novou podobu.
Téma měsíce: Nic není jako
dřív, vše je v pohybu. Staré
umírá, nové se rodí fyzicky
i duševně.

Foto: Archiv

O HUMORU A VEDLEJŠÍCH
ÚČINCÍCH ĎÁBELSKÉHO VIRU

Poděkování
za tyto noviny

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku
a objednej celou láhev.

Foto: Archiv

telefon inzerce: 777 556 578
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telefon redakce: 777 556 578

Kulturní nástěnka
NAŠE SMĚLÉ TIPY

redakce@maloStranSkenoviny.eu

Kultura

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
malostranskenoviny.eu

MUZEUM KARLA ZEMANA, SASKÁ 3
Muzeum Karla Zemana zdraví čtenáře. Vzhledem k současné situaci je muzeum zavřené, ale
o to víc chce rozdávat radost! Zpřístupnilo pro vás
ﬁlmy Čarodějův učeň a Ukradená vzducholoď. Info
na stránkách www. muzeumkarlazemana.cz
Museum
Kampa
zve na on-line akce!
Z důvodů vládního nařízení je muzeum uzavřeno. Připraveny jsou pro
vás on-line akce! Výstavy, přednášky, workshopy. Vše najdete na fb,
instagramu a webových stránkách muzea:
www.museumkampa.cz

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

Meda
Mládková

36 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

JAN NERUDA: KAM S NÍM (4.)
Četba na pokračování.

OSTATEK UŽ NENÍ
Jakmile jsem si tedy na
nejbližším nároží přečetl
dotyčné magistrátní nařízení, přerušil jsem ihned
procházku svoji a vrátil se
domů.
No - já myslím, čisto je
tu dost! Podlaha a nářadí
Jan Neruda
(1834 - 1891).
Novinář z Malé
Strany, starý
mládenec

Foto: Archiv MN

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

je pod stálým a pečlivým
dozorem mé Anče. Knihy
jsou sice jen pod dozorem
mým vlastním, ale domnívám se, že trochu prachu
jim ani neškodí - vždyť vypadají sice tak okázale, tak
chlubně a hloupě!
A ostatek - hm, ostatek už
vlastně žádný není. Leda
tedy lože - copak by ale
mohlo být ve světě čistějšího, nežli mládenecké lože!
-Pokračování příště-

Slavné místní ženy

Doubravka Branbergerová

Ema
Destinnová,
kolegyně

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

Na svou pěšinku
byla hrdá

Minule: Sochu svatého Josefa
s Ježíškem najdete v Klášteře
bosých karmelitánek v Josefské
Správně: Mára Š., Markéta B.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@malostranskenoviny.eu

[

www.staromestskenoviny.eu

Eva
Gerová,
dcera

Otázka: Kde je na Malé Straně dům, který má ve znaku tohoto orla se dvěma hlavami?
Nápověda: Je to v Mostecké
ulici a v domě sídlí hotel.

[

Co nového
za vodou

Operní pěvkyně, učitelka zpěvu

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

KDE TO JE
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Pěvkyně Národního divadla Doubravka Branbergerová (1885 - 1945)
se přátelila s Emou Destinnovou a mnohokrát
ji doprovázela do jejího
bytu na Malostranském
náměstí. Též spolu čas-

Nelly
Gaierová,
žačka

to zpívávaly. Velký vliv
na pedagogickou činnost
šikovné Doubravky měl
její neúnavný manžel Jan
Branberger (1877 - 1952),
hudební vědec a organizátor hudebního života
v celé Praze.

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.
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BUDOUCNOST PODLE DOMOVNÍCH ZNAMENÍ
MARKÉTA VOSTRÁ ● Taroty ● Astrologie ● Přednášky ● Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

19. dubna vstupuje Slunce do znamení Býka

Foto: Richard Nowak

DOMOVNÍ ZNAMENÍ „U ČERNÉHO MEDVĚDA“
MOSTECKÁ ULICE 53/4B

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.

Energie tohoto času
přináší prověření naší
schopnosti materializace našeho potenciálu, schopnosti zabezpečit se, schopnosti
dosahovat výsledků.
Odvrácenou stranou této
mince je přehnané ulpívání na jistotách, přemíra
hromadění, život orientovaný pouze na jeho materiální stránku.
Znamení Býka, které je
mírumilovné, vřelé a přátelské, si potřebuje osvojit
to, že jeho cena u druhých
není měřena tím, co má
a vlastní, ale tím, kdo je
on sám.
V čase Býka vnímáme více
než kdy jindy všechny

Mostecká 53/4b
krásy světa i života skrze
své smysly.
Esence tohoto času je
přesně namíchána z ingrediencí - smysl pro hodnoty a zvyšování krásy tohoto světa a veškeré lásky
v něm.

Markéta Vostrá pro měsíc duben
kreslila do svého kalendáře domovní
znamení U ČERNÉHO MEDVĚDA

Sezóna čistění
fasád začíná.
…Vaší nemovito
sti k službám.

Milan Voríšek, MBA
jednatel House Services

