
inzerce

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. 6/ roč. XIII 
červen  
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ávisl
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Malostranské 
podniky

inzerce
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petr Hejma podporuje
místní živnostníky

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

která si zaslouží naši podporu.“

NejeN 
Na str. 5

tradice  
malé 

strany

Újezd 46, Malá strana
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Tým Malostranské besedy, 
Malostranské nám. 35/21, 

se na vás těší.
Přijďte na lahodnou Plzeň 
načepovanou Ondřejem 

Ťoupalem.

Usměvavý Ondřej

exklUzivní 
rOzhOvOr
s hisTOrikem 

marTinem
PiTrem Při

PrOcházce 
kamPOU

martin Pitro, spisovatel
a populizátor historie

MísTní 
příběhy

Linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465

znOvu POTvrzenO!
Kampa je střed světa

Čtěte na
straně 6 - 7

resTAurACe
kAMPáriuM

KonČí!

str. 2
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VZHůRU na JaDRan!

Informace - reservace - prodej:
Tržiště 13, Malá Strana 
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
E-mail: lesser.travel@gmail.com
Web: https://lesser.travel

Léto 2021 konečně u moře!
Malostranská agentura

Lesser nabízí: 
Exklusivní pobyty pro zamilované
i rodiny s dětmi na ostrově Čiovo

v letovisku Sveti Križ
kemp** - hotel*** - villa****
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POsílejTe 
nám své TiPy

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

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

I když se vyučil kominí-
kem, vybral si svoji práci 
sám a má ji rád. Na Malé 
Straně jezdí už 25 let od 
neděle do čtvrtka mezi 18 h 
a druhou ranní. Za šichtu 
naběhá dost kilometrů, 
a i když by mohl jít letos 
do důchodu, chce dál pra-
covat. Do práce chodí dřív, 
aby pozdravil kamarády
a prošel si ulice svého dět-
ství. Chodil jako kluk na 
Malou Stranu k dědovi 
a vzpomínky tu má na ka-
ždém kroku.
A co se dá při vyvážce po-
pelnic najít? Třeba pytlík se 
zlatem. Nebo ženský trup 
bez hlavy. Tenkrát jel s po-

anna marie 
höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Kosmonautkou 
a zpívající

tenistkou. Teď 
mám sen být 

psycholožkou.“

„Po shlédnutí filmu 
jsem chtěl být 

ředitelem americké 
firmy. Pak byl ve 
škole průšvih.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

david 
dvořák

Malostranská 
beseda

„Vždy jsem
chtěl mít

hospodu s živou 
hudbou. Sen 

se splnil. “

jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

 „Jednoznačně 
popelářem,

lákala
mě jízda na

stoupačkách.“

jarka 
nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Chtěla
jsem být 

zpěvačkou jako 
Helenka 

Vondráčková…“

Čím jste chtěli být
jako malí?

anketa malostranských novin

„Popelářem a pak 
prezidentem. 
V šeru věků

se obě role jevily
příslibů plné.“

          Co nÁs napa(dne) aneb poCtIvý
popelÁř pepa brÁzdí malou stranu

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

20°C
červen

Hřímá-li v červnu,
vede se obilí

„Díky za nabídku,
ale já už kostel mám

Slyšeno: V hospodě

pelářským vozem policejní 
doprovod až na skládku, 
aby zkontrolovali, jestli 
hlava není uvnitř popelář-
ského vozu.  Nebyla tam. 
„No, tenkrát jsem měl růz-
ný vidiny po tom zážitku.“
A jaké je vlastně jezdit na 
stupátku popelářského 
vozu? O tom sní v dětství 
mnoho kluků. Podle Pepy 
je to zážitek. „Hodně mě 
ta práce baví. Potkávat 
se s ostatníma. Baví mě 
lidi.“ Přejeme Pepovi pev-
né zdraví a doufejme, že ho 
ještě dlouho budeme po-
tkávat na jeho obchůzkách.
Text: Hana Gajdošíková

Námět: Petr Chytil,  NAPA

jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

jmenuje se josef Švengr, ale nikdo 
mu neřekne jinak, než Pepa. většina 
místních tohoto úžasného popeláře 
zná. každý den, kromě pátku a sobo-
ty, prochází Pepa ulicemi malé stra-
ny a potkává se s lidmi na kus řeči.  

tým restauraCe
kAMPáriuM se
s nÁmI louČí

Restaurace Kampári-
um v Říční ulici bohužel 
končí, i když po celou 
dobu opatření, vyplýva-
jících z nouzového sta-
vu bylo výdejní okénko 
restaurace otevřené.
„Děkujeme všem za pří-
zeň, podporu a přísun po-
zitivní energie, zejména 
v posledním roce a čtvrt! 
Bohužel i přesto jsme to ne-
ustáli a boj prohráli,“ řekl 
Malostranským novinám 
provozovatel Kampária 
Josef Krejbich, který pod-
nik otevřel 12. ledna 2015. 

„Všichni otevírají, my za-
víráme! Vždy jsme se rádi 
lišili od ostatních. Nejde to 
brát jinak, než s nadsáz-
kou a nadějí, že brzy bude 
zase líp! I když je nám moc 
smutno, smějeme se a jsme 
vděční za naše milé hosty 
a příjemné zážitky s vámi. 
Děkujeme a snad zase ně-
kde na viděnou,“ vzkázal 
čtenářům novin a věrným 
hostům Josef Krejbich. Re-
dakce novin děkuje Kam-
páriu za skvělé jídlo i pěkné 
společné zážitky, na které 
nikdy nezapomene. 

čtenářům mávají
zaměstnanci kampária

 malOsTranský 
resTaUranT

POd PeTřínem
Hellichova 5

nakládané 
vuřty s cibulí

gurmánuv 
koutek

90 
kč
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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

          Co nÁs napa(dne) aneb poCtIvý
popelÁř pepa brÁzdí malou stranu

pIšte sI tyto novIny samI

prÁvě vyChÁzí: ŽertovnÁ KnIha bÁsní 
                           ondřeje höppnera

k Mání v ATeliéru 
pavla & olga, trŽIště 6
nebo volejte monIKa 777 556 578

umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.

za čas i druhou
našel jsem tuhou...

Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

vČetně nepřeKonatelné: 
umřela mI ponoŽKa

Pepa v akci
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josef Švengr pracuje na 
malé straně už 25 let
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1921

ště
kdo vydrží déle hlasovat? 
v místní soutěži zvítězila 
květa kloudná, manželka  

poslance kloudného. čas: 12 h.

Květa, KterÁ vydrŽí

Odkrvená 
ruka
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redaKCe bodovala 
ve zpěvu

co nového v redakci

Redakce Malostranských no-
vin nezahálí, umělecky roste
a zpívá o sto šest. Mluvčí mladé 
generace Anička i nový a svěží 
grafik Marek okouzlili porotu pě-
vecké soutěže Brdský kos v Mníš-
ku pod Brdy. „Jsme rádi, že jsme 
si mohli po dlouhé době zazpívat 
naživo před bezvadným publikem 
i porotou,“ podělil se o své pocity 
ze soutěže grafik Marek. Anička si 
dokonce ve své kategorii vyzpíva-
la Cenu poroty, v kategorii duetů 
druhé místo a zpečetila to Cenou 
diváků. Snad brzy uslyšíte redakci 
novin zazpívat naživo na některé 
z akcí na Malé Straně, třeba na 
blížícím se Prostřeném stolu.

vladimír 
janOUŠek: Times

do 6. 7. 
Sochař Vladimír Janou-
šek absolvoval Vysokou 
školu uměleckoprůmyslo-
vou v ateliéru Josefa Wag-
nera. Spoluzakládal umě-
leckou skupinu UB 12.  
Autor monumentálních 
realizací i komorních 
soch reprezentoval Čes-
koslovensko na světové 
výstavě Expo ´70 v ja-
ponské Ósace. Během 
normalizace byla Ja-
nouškova umělecká či-
nost zásadně utlumena. 
Jeho dílo nebylo dosud 

v celé šíři publiku před-
staveno. 

rUdé sTOleTí
do 1. 8.

Výstava v parku Kampa 
reflektuje století existen-
ce KSČ a jejího vlivu na 
společnost. Projekt před-
staví dějinné mezníky po-
litické strany a připomene 
komunistickou cenzuru   
a propagandu.

Online akce
Připravili jsme pro vás 
ON-LINE AKCE! Vše na-
jdete na fb, instagramu

a webu muzea. 
● Kódy a krajiny 2 
Český neokonstruktivis-
mus 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

Muzeum je od 3. května 
opět otevřené! Přijďte.
Těšíme se na Vás!

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

anička si
vyzpívala dortFo

to
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er sympaťÁK jaKub sluKa a Celý tým galerIe auKCe auKCí vÁs srdeČně zvou na nÁvštěvu

● „Proč jste otevřeli 
galerii právě na Mal-
tézském náměstí?“
„Prostory byly díky co-
vidu téměř rok prázdné               
a náhoda tomu chtěla, že 
Aukce aukcí je tady. Jsme 
rádi, že jsme součástí 
krásného prostoru, kte-
rému vévodí košatá lípa 
s lavičkou Václava Havla, 
jejímž autorem je Bořek 
Šípek. V první červnové 
aukci máme zrovna nád-
hernou toaletku se skleně-
ným stolem Bořka Šípka.“
● „Co u vás v galerii 
najdeme?“

„Jsme tu pro všechny 
milovníky umění, za-
čátečníky i pokročilé. 
Můžete se na nás obrá-
tit, pokud máte nějaký 
zajímavý obraz, grafiku, 
fotografii, starožitnost 
či jiný umělecký arte-
fakt, např. mince, šper-
ky, hodiny. Bezplatně 
vám poskytneme kon-
zultaci ohledně ocenění 
a prodeje. Často se na 
nás obracejí lidé ohled-
ně pozůstalostí. Vše ře-
šíme diskrétně. Všich-
ni Malostraňáci jsou            
u nás vítáni. Jako rodák 

jakub sluka otevřel na maltéz-
ském náměstí 3 galerii aukce 
aukcí. „Přijďte k nám! vážím 
si toho, že jsme na tak pěk-
ném místě,“ svěřil se redakci. 

rodÁK z malé strany a galerIsta jaKub 
sluKa: otevřte se zCela umění!

ze Zámeckých schodů 
vnímám Malou Stranu 
jako kulturní a spole-
čenskou oázu.“
● „Pokud chce ně-
kdo sbírat umění, 
co mu poradíte?“
„Tak především nalézt 
v sobě schopnost ote-
vřít se zcela umění. 
Chodit na výstavy, 
číst publikace, snažit 
se najít, co mě zajímá, 
naučit se dívat. Umění 
je subjektivní. Něko-
mu se líbí Josef Lada 
a někomu Vladimír 
Boudník. Existují sbír-
ky, kde žije v symbióze 
barokní umění s mo-
derními obrazy Zdeň-
ka Sýkory, Milana 
Grygara, Jiřího Johna 
či Adrieny Šimotové.“

na čepu dvanáctka 
radegast za 39 kč

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

257 531 839

zde můŽe 
být vÁš 
inzeráT!

volejte Ihned

telefon: 

777 556 578 
(monIKa)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-maIl:

vlídné zaChÁzení!

Cukrárna Astra
Hledáme prodavačku či prodavače

na plný úvazek i brigádně.
Zájemci volejte: 602 424 219

Otevřeno: 
pondělí až pátek 7.30 - 18 h, 
víkendy 9 - 17 h
Adresa: Perlová 8, Praha 1

a Staročeská pekárna

Najdete nás 
na Facebooku

 a také Instagramu
www.cukrarna-astra.cz

● „Kdy nás pozvete 
na nějakou akci?“
„Naše první interne-
tová aukce již probíhá 
na www.aukceaukci.
cz. Ukončení bude 
16. a 17. června 2021. 
Nabízené položky je 
možné si prohlédnout 
u nás v galerii. V aukci 
jsou mimořádná díla 
Jana Zrzavého, Aloise 
Wachsmana, Františ-
ka Muziky, Georgese 
Karse, Olbrama Zoub-
ka nebo Oty Janečka, 
Františka Kavána nebo 
práce na papíře Fran-
tiška Kupky.“
● „Na co se těšíte?“
„Až se rok s rokem sejde 
a my si budeme moci 
říci, že Aukce aukcí nám 
všem dává smysl.“

MuzikAnTi POzOr!
REDAKCE NOVIN PRODá ZáNOVNí 
DIGITáLNí PIANO yAMAHA P-125 

SE STOJANEM A SUS. PEDáLEM.
stÁle v zÁruCe. původní Cena 19 500 KČ, 

nyní za sKvělou Cenu 14 990 KČ!
volejte marKovI: 731 916 216
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představujeme místní podniky
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PeTr hejma (my, co tady žijeme, sTan), 
starosta mč Prahy 1: „Milá rodinná atmosféra 
spojená s individuálním přístupem. Držím jim palce“

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? pište: redakce@malostranskenoviny.eu
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alena schopfová,
majitelka as Optic

Újezd 46, Malá strana

Pohled
zvenčí

velký výběr
brýlí

podporujeme 
MísTní  

ŽIvnostníKyPetr Hejma, starosta

Krásu našeho hlav-
ního města si každý 
z nás zaslouží vidět 
v té nejlepší kvalitě. 
Zrak je ten nejdůle-
žitější smysl a brýle 
jsou nepostradatel-
nou pomůckou pro 
velkou část lidí.
V poslední době si brýle 
svou popularitu získá-
vají i mezi těmi, co mají 
ostříží zrak. Jsou totiž 
mimo jiné i skvělým 
módním doplňkem.
Malý lokální obchod 
AS Optic na Újezdě 
je bez debat ideální 
místo, kde si nová skla 
či obroučky pořídit.
Konzervativní nebo ex-
travagantní? Dioptrické 

nebo sluneční? Ať už 
máte jakékoliv přání,       
v AS Optic vás rozhod-
ně nezklamou.
Sami byste nevěřili, ko-
lik různých druhů, zna-
ček a tvarů naleznete       
v takto maličkém ob-
chodě. Je nutné se pře-
svědčit na vlastní oči.
Nechybí zde ani mož-
nost si profesionálně 
nechat změřit svůj zrak, 
tak abyste měli stopro-
centní jistotu, že brýle 
budou vašim očím ušité 
na míru. Pokud máte se 
svými stávajícími brý-

lemi nějaký problém, 
je zde pro vás k dispo-
zici i možnost servisu.
AS Optic je jedním
z mála lokálních míst, 
které na Malé Straně 
nabízí brýle, jinou opti-
ku zde pravděpodobně 
nenaleznete.

OTEVŘENO
je pondělí až pátek 
9.30 - 18 h. Telefon-
ní kontakt do pro-
dejny:  257 311 237, 
775 125 975. E-mail: 
asoptic@asoptic.cz. 
w w w . a s o p t i c . c z

černá 
kronika

Ve věku 85 zemřela 
22. 5. 2021 socioložka 
a signatářka Charty 
77 Jiřina Šiklová. Po 
roce 1989 založila na 
Karlově univerzitě Ka-
tedru sociální práce.
V plánech přednášek 
na společenskověd-
ních fakultách v ČR pro-
sadila gender. Šiklová 
je autorkou několika 
knih, publikovala v od-
borných časopisech.
V roce 1995 získala 
cenu Žena Evropy. Ob-
držela také medaili T. 
G. Masaryka I. stupně 
za zásluhy o repub-
liku. Na Malé Straně 
byla také velmi aktivní, 
účastnila se spousty 
akcí a měla zde mno-
ho přednášek. Čest její 
památce.

Jiřina ŠiklovásympaťÁK jaKub sluKa a Celý tým galerIe auKCe auKCí vÁs srdeČně zvou na nÁvštěvu

aukci aukcí založili roku 
2020 jakub sluka, michal 
Bulín a martin Bulín
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rodÁK z malé strany a galerIsta jaKub 
sluKa: otevřte se zCela umění!

jakub sluka je velkým 
znalcem umění
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Volejte Tel.: 607 855 439 

hledáme skladové prostory
s kanceláří cca 250 m²

pro firmu
house services cz.

Za vaše nabídky velmi děkujeme.

Kampa oČIma hIstorIKa martIna pItra.  
rozhovor o zelenýCh plíCíCh prahy

mOnika höPPner
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● „Jaký máš vztah ke 
Kampě?“
„Kampu považuji stále za 
jedno z nejromantičtěj-
ších zákoutí Malé Stra-
ny. Spolu se Střeleckým 
ostrovem a s Žofínem to 
jsou zelené plíce centrál-
ní Prahy. Kampa rovná 
se zamilované procházky, 
klábosení u piva, koncer-
ty a spousta dalšího, co
k lidem patří. Kampa má 
zřetelný genius loci místa, 
kde možná ještě vodníci 
dávají dobrou noc.“
● „Jaká je nejstarší 
zmínka o Kampě?“
„Nejstarší písemná zmín-
ka o ostrově pochází
z druhé poloviny 12. stole-
tí v souvislosti se zakláda-
cí listinou kostela Panny 
Marie pod řetězem. Ten 
nechal v blízkosti Kampy 
vybudovat rytířský řád jo-
hanitů neboli současných 
maltézských rytířů.“ 
● „Jak to tam asi ten-
krát vypadalo?“
„Víme, že v průběhu 15. 
století se zde začaly stavět 
mlýny, u kterých vznikaly 
mlýnské zahrady, později 
přetvořené na zahrady 

šlechtické. V průběhu 
staletí se ostrov postup-
ně zvyšoval přirozenými 
náplavami i navážkami. 
Po požáru Malé Strany
a Hradčan v roce 1541 byl 
na Kampu ve velkém svá-
žen odpad ze spálenišť. 
Břehy Kampy byly zpev-
něny počátkem 17. stole-
tí. Rovněž od 17. století 
na Kampě sídlili hrnčíři
a konaly se zde vyhlášené 
hrnčířské trhy.“ 
● „Znáš nějakou po-
věst o Kampě?“
„No jasně. Třeba o vodní-
ku Karbourkovi z Čertov-
ky. Jestlipak pořád chodí 
na pivo? Nebo o čertech
z Velkopřevorského mlý-
na a nebojácném zed-
nickém tovaryši Jirkovi. 
Anebo o obrazu Panny 
Marie na domě U obrázku 
Panny Marie a tamních 
lucerničkách.“
● „Kdy byla Kampa 
upravena do dnešní 
podoby?“
„Současné sady vznikly 
spojením jednotlivých 
šlechtických zahrad. Do 
dnešní podoby byl park 
upraven krátce po dru-
hé světové válce v letech 
1947–1948 ve volném 

anglickém krajinářském 
stylu. Jinak Kampa byla 
od roku 1785 zpřístupně-
na z Karlova mostu dřevě-
ným točitým schodištěm, 
kamenné novogotické 
schodiště od architekta 
Josefa Krannera lidé vy-
užívají od roku 1844. Do 
roku 1915 byla Kampa 
ostrovem. Když byla Čer-
tovka svedena do potrubí 
a jižní konec Kampy pro-
pojen s pevninou, stal se
z ní poloostrov.“
● „Jaké známé osob-
nosti tam žily?“
„Těch bylo. Třeba Jo-
sef Dobrovský, Zdeněk 
Wirth, Jan Werich, Jiří 
Voskovec, Vladimír Ho-
lan, Alois Mrštík, Karel 
Matěj Čapek-Chod, Edu-
ard Kohout, Jiří Trnka 
nebo Adolf Kašpar.“
● „Co nového připra-
vuješ?“
„Chtěl bych si vydat písňo-
vé texty v knižní podobě 
doprovázené ilustracemi 
a provést „renovaci“ první 
knížky o slovanských bo-
zích, která vyšla před dva-
ceti lety. A pak se uvidí.“ 
● „Na co se těšíš?“
„Radši na nic, o to víc jsem 
pak mile překvapený.“

Redakci Malostranských novin provedl pěkně 
Kampou historik Martin Pitro. „Vyzařuje z ní zvláštní
kouzlo i velké tajemství. Tak rád se sem vracím,“ 
svěřil se redakci nadšený popularizátor historie.

martin Pitro (49),
historik i fešák

inzerce

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

● Počínaje 22. 6. každou středu pořádáme 
koncert a každé úterý divadelní večer.

● Hrajeme v jednom z nejkouzelnějších 
dvorků na Malé Straně - Jánský vršek 8 
vždy od 19h. Vstupné dobrovolné.

malostranské večery pod 
širým nebem

zveme vás na divadla i koncerty!

program na www.divadloapropo.cz
pořádá hospůdka Kellyxír, muzeum alchymistů a divadlo apropo.



KvalIfIKaCe (2/3)

Pokračování příště
„Teď prodělám

zvěrolékařský kurz.“
„Když myslíš, že bys tak znamenité místo dostal, 

tak ti těch 50 tisíc na kauci půjčím.“

 7telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.euZáabava

malostranské noviny k poctě 
humoristickým listům (1921)

Kampa oČIma hIstorIKa martIna pItra.  
rozhovor o zelenýCh plíCíCh prahy

jan Werich

martin s ladislavem Frejem na křtu
knihy Průvodce třicetiletou válkou

Bustu josefa dobrovského
najdeme před Werichovou vilou

 Park kampa plný návštěvníků, 
akce kampa střed světa

Werichova vila skrývá
osudy různých osobností

VyCHáZí 
KNIHA KARLA 

HOLUBA
SALVE CASANOVA 

GIACOMO GIROLAMO

Publikace představuje 
Casanovu a společenský 
i politický život 18. stol. 

Kniha k dostání v Ateliéru 
Olga & Pavla na Tržišti 6, 

Praha 1, Malá Strana

Kalendárium 
Malé Strany

Františka 
Plamínková
novinářka

Jiří 
Brdečka

scénárista

červen

● Josef Teige 
*1. 6. 1862 Praha 
†6. 3. 1921 Praha
Právník, historik. Stu-
doval na malostranském 
gymnáziu. 

● Jan Patočka 
*1. 6. 1907 Turnov 
†13. 3. 1977 Praha
Filozof. Odborník na 
Masaryka.

● Karel Chytil 
*18. 4. 1857 Praha 
†2. 6. 1934 Praha
Historik umění. Byl 
členem Klubu Za starou 
Prahu. 

● Jiří Brdečka 
*24. 12. 1917 Hranice 
†2. 6. 1982 Praha  
Novinář, scénárista, 
režisér. Autor Limoná-
dového Joe. Blízký 
spolupracovník Jana 
Wericha a Jiřího Trnky, 
které navštěvoval na 
Kampě.

● Františka Plamínková 
*5. 2. 1875 Praha 
†30. 6. 1942 Praha 
Novinářka, politička. Od 
mládí se stýkala s Ma- 
sarykovou rodinou.

Karel 
Chytil

historik

Josef 
Teige

historik
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory malostranských, 

staroměstských a novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

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.

Křest fotopublIKaCe 
mudr. jIřího KuČery

Fotopublikace Foto-
grafie v časech prav-
dy vznikla po výstavě 
k 70. narozeninám 
Mudr. Jiřího Kučery. 
Křest proběhl ve Spol-
ku Galerii SOPMSH ve 
čtvrtek 13. 5.
Souběžně s DERNI-
SÁŽÍ výstavy „ASI 
16“ (220) fotografií 
JiKu byla zde uvedena 
nová foto knížka do ži-
vota. Byla slušná účast 
- navzdory době a poča-
sí mnozí překonali svoji 
zalezlost a radostně si 
užili i později v přileh-
lých krámech + aťasech. 
Jistý popRASk způsobila 
i neodjištěná láhev HO-

LUBOVICE pro editora 
Holuba Carlose, který 
nic tak velkého neočeká-
vaje (chtěl jen kapku sli-
vovičky od JiKu, neb vše 
- měsíce práce na knížce 
- provedl pro slávu Malé 
Strany de facto zadaras).
Překvapeni firemním 
trikem (R. Jelínek Vi-
zovice) s Holubem na 
vignětě a velikostí plně-
ní byli všichni kolem. 
Velmi pak potěšila nejen 
moravská děvčata, která 
navíc nabídka na brzký 
další „křest“ prostory 
Musea Slivovitz na 
Klárově, v bývalé faře
a pak domě Slávky Bu-
dínové, dávno i pracovi- Fo

to
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v

šti slovutnéhoj Jeffa. 
Zde navíc Moravan - 
Horňák Martin Ško-
dák z Hrubé Vrbky již 
začíná konečně s večery 
nejen s valašskou muzi-
kou.

Kuč

Naše akce 
www.kampanula.cz info: lída růžičková, 

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

Naše akce 

POřádáme 
a sPOlUPOřádáme

● Neděle 6. 6. v 18 h
42. (mini) TUras 
(cim) Bál. v mUseU 
slivOviTz, U Lužického 
semináře 4.

● Ćtvrtek 24. 6. v 18h
PrOsTřený sTůl na 
Malostranském náměstí 

● 11. - 13. června
výleT aUTy na vel-
ký Blaník a Blízké 
OkOlí

● vOjanOvy sady 
neznámé upřesníme

● rOjení rOháčů na 
PeTříně pol. června

●z neBOvid na Praž-
ské jarO v září

● Vždy 1x za měsíc v 18 h
seTkání s TarOT 
klUBem 015
Učená toulka s tarotem. Dr. 
Julius Hůlek 737 142 294.

● vycházky pro rodiče 
s dětmi malou 
stranou + kampou 

s Petrou dvořáčkovou. 
www.prahahrave.cz, tel.: 
731 802 799, rezervace:
info@prahahrave.cz.

dOPOrUčUjeme
● Každý čtvrtek malO-
sTranské Trhy na 
Malostranském náměstí.

● Od května: Po, st, pá
Ozdravná cvičení  
relax arTe sanaTO-
ria 18 - 20 h
Středy Gymn. Josefská 5, 
po + pá ZŠ Karmelitská, 
nebo v parku. Volejte Petru 
Krulichovou: 604 765 273, 
www.relaxartecentrum.eu. 
kOnec léTa - 29. 8. až 
11. 9. cvičíme u moře
v Chorvatsku 12 dní.

● BaskeT 
Středy 19 - 20 h muži, ženy 
všeho věku. Rekreační bas-
ket v Gym. Josefská 5. Info: 
Jara Svátek 605 131 136.

● V plánu je, ale dle celkové 
situace zatím nejistá: 
kOnFerence kamPa, 
malá sTrana sTřed 
svěTa - Básníci  ms 
+ hydePark + vino-
braní - v září.

Šťastný
jiří kučera

POZVÁNÍ KE STOLU - VÝZVA KAMPANULY 
k podpoře benefiční akce s názvem 

 

„P R O S T Ř E N Ý   S T Ů L“         
pro Konzervatoř Jana Deyla, Střední školu pro zrakově 

postižené a Nadaci Artevide  
 

čtvrtek 24. června 2021 - 18 - 22 h 
NA  MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ 

K „prostírání dobrot na společný, 60 metrů dlouhý stůl“ i sponzoringu 
vyzýváme instituce, firmy, kluby, restaurace a vinárny nejen z Malé Strany, 

také jednotlivce - osobnosti, občany, kteří chtějí pomoci… 
-------------------------------------------------------------------- 

U Stolu budou koncertovati: Anička, Amelie, Kája, Eliška, Marek, Lucie s harmonikou, 

Pražský Hradčanský orchestr Pepy Kocůrka      
& Muzikanti z Kampy…  

Prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí Nadace ARTEVIDE 
---------------------------------------------------------------------- 

Na „vstupenkách“ za 100 Kč budou vyznačena 4 jídla či nápoje věnované 
podporovateli, které obdržíte ve stáncích podniků v těsném okolí Stolu. 

Výtěžek poslouží k nákupu školních pomůcek a výtvarných potřeb… 
 

Vážení podporovatelé, hlaste, prosím, čím hodláte pomoci - jídla, nápoje. 
  

Veronika: 724 534 710, e-mail: vzikmundova@multiprojekt.cz 
 

       Lucie: 724 943 971, e-mail: Lucie@zraje.net    
 

      KampaNula děkuje  
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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

Glosa dNe

doČKalI jsme se rozvolnění! 
mInImÁlně do voleb

Všichni věděli, že se to 
blíží, jak se říká, už to 
bylo ve vzduchu. S květ-
novými dny stoupalo mezi 
lidmi napětí. Nejprve le-
těla šeptanda, že konec je 
na dosah. Když ale o konci 
vyšly zprávy i v novinách, 
všeobecná radost neznala 
mezí. Lidé zaplavili ulice, 
radovali se na každém 
rohu. Po dlažbě se válely 
pozůstatky všeho, co při-
pomínalo časy nesvobody. 
Na mnoha místech vzni-
kala spontánní setkání 
sousedů, vynášely se židle, 
lavice, sedělo se na ob-
rubnících chodníků. Lidé 
za zpěvu a tance popíjeli 
a dohromady slavili vy-
toužený a tak dlouho oče-
kávaný konec časů minu-
lých. Všichni věděli, že už 
není síly, která by je opět 

uvrhla do časů nesvobody. 
Minimálně do voleb.
Tak, poslední připomín-
kou podzimních voleb 
jsem se prozradil. Přestože 
to tak mohlo leckomu při-
padat, nepopisoval jsem 
květnové dny roku pět-
ačtyřicátého, tedy konec 
hrozné války, ale květno-
vé dny letošní, ve kterých 

jsme se konečně dočkali 
takzvaného rozvolně-
ní. Studenti zase mohou, 
opojeni vůní šeříků, ob-
divovat své spolužačky            
a naopak. Rozkvetlé kaš-
tany jim připomínají, jako 
každý rok, čas maturit. 
Lidé zaplavili venkov-
ní posezení před restau-
racemi, anebo si posezení 
vytvořili sami. Jak se před 
pětasedmdesáti lety válely 
na ulicích rozbité symbo-
ly třetí říše, tak dnes zase 
vidíme pohozené roušky 
a respirátory, symboly 
minulých měsíců. Popis 
květnových dnů v různých 
letech může být podobný, 
ale důvody radosti se ne-
dají srovnat. Oproti našim 
prarodičům se nám přes 
to všechno žije nádherně.

MN červen 21

lidé si užívají 
zahrádek

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.

Kateřina 
Klasnována stopě

Po bitvě o javor se          
v Praze 1 rozhořel 
další zvláštní kon-
flikt. Tentokrát jde      
o rekonstrukci hotelu 
InterContinental. Ze 
známého a vyhlášeného 
hotelu totiž dělníci od-
straňují 35 tun azbesto-
cementových panelů jako 
by se nechumelilo. Žád-
né speciální opláštění 
a další opatření, která by 
se dala v případě vysoce 
karcinogenního materiá-
lu očekávat, se nekonají.
A majitelům hotelu zjev-
ně ani nevadí, že hned 
vedle stojí Základní 
škola nám. Curieo-
vých. Zakrytí hotelu by 
je  totiž vyšlo na rozhod-
ně nemalé peníze a to si 
žádní miliardáři jako oni 
přeci nemohou dovolit.
Sami dělníci Metrosta-

vu jdou příkladem, že 
materiál není nebezpeč-
ný, když provádějí veške-

ré práce bez ochranných 
pomůcek.
I podle hygieny a odbo-
ru životního prostředí 
je údajně vše v pořád-
ku. Místní obyvatelé ale          
v klidu nejsou a někteří 
se začali bouřit.
Kauzy se chytila mé-
dia, ale zatím padlo jen 
trestní oznámení za ší-
ření poplašných zpráv. 
Není ovšem bez zajíma-
vosti, že jiné firmy, které 
se ucházely o zakázku, 
navrhovaly prostor při 
likvidaci azbestu herme-
ticky uzavřít.
No, nezbývá než doufat, 
že je vše opravdu v po-
řádku a pro jistotu se po 
dobu rekonstrukce ne-
chodit ke Contíku nadý-
chat čerstvého vzduchu...

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

hotel InterContInental 
se zdravým azbestem

Červen je měsícem, 
kdy Slunce prochází 
znamením Blíženců. Se 
svou lehkostí a vzdušností 
mu jde v patách, celý měsíc 
tímto znamením, také pla-
neta Merkur. V kontaktu 
s Neptunem, ze znamení 
Ryb, se z Boha slova a pís-
ma Hermese stává trochu 
mluvka. Mnoho až záplava 
slov a slibů, které nás tento 
měsíc provázejí.
21. 6. Slunce vstupuje 
do znamení Raka, v as-
tronomicko-astrologickém 
čase nastává letní sluno-
vrat. Rak je znamením 

ochranářským, má vztah
k rodině, tradici, zemi               
a také je to znamení spojené
s city a silnými emocemi.
Planeta Pluto ze znamení 
Kozoroha postupně otevírá 
všechny hluboká témata, 
ale i zranění spojená s rodi-
nou i naší českou zemí. Pla-
neta Saturn je v kontaktu    
s Uranem, občas se kvadra-
ticky přiblíží, občas vzdálí, 
ale pořád jsou v napěťovém 
vztahu. Revoluční změna 
formy pokračuje za pod-
pory Jupitera ze znamení 
Ryb, s ohledem na sociální 
oblasti.

astrovhled

cO říkají hvězdy v červnU

otevírÁní hluboKýCh 
témat je zde

asTrOlOžka 
dagmar kOcůrkOvá

Rekonstrukce 
v plném proudu

Sudoku pro  
nenáročné

12

1
3

3

3
1
2

3
3

3

1

pro líné

řeŠení: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

pro spící

2
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Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

VyCHáZí 
KNIHA KARLA 

HOLUBA
SALVE CASANOVA 

GIACOMO GIROLAMO

Publikace představuje 
Casanovu a společenský 
i politický život 18. stol. 

Kniha k dostání v Ateliéru 
Olga & Pavla na Tržišti 6, 

Praha 1, Malá Strana



Znamení Raka přináší 
do děje zklidnění, in-
trospektivní hloubání, 
shromažďování vje-
mů a jejich uchovává-
ní, zvyšování intuitiv-
ních vjemů.
Více než kdy jindy je ak-
centováno téma domova, 
rodiny a jejich příslušní-
ků. Tento čas nás vede
k uvědomování si toho, že 
nejbližší a bezprostřední 
domov je naše vlastní tělo. 
Tak, jak se cítíme, takový 
máme život a jeho situace 
pouze kopírují naše nala-
dění. Odvrácenou stranou 
tohoto znamení je ulpí-
vání, neschopnost čelit 
zpříma nastalým situacím, 
pštrosí politika, uhýba-

vost, strach, který je všude 
tam, kde chybí láska. 
V tomto čase si může-
me více uvědomovat, jak 
důležité je nezabývat se 
minulostí, tím se uvolní 
značné množství energie, 
kterou lze věnovat přítom-
ným dějům. Esencí tohoto 
času je rozlišení mezi trva-
lostí a stálostí citu a rychle 
se měnícími pocity.

domovní znamení „u zeleného raka“
nerudova ulice 235/43

 budouCnost podle domovníCh znamení

● Žije na Malé Straně ● 
Spisovatelka, šéfredak-
torka časopisu Rituals, 
astroložka, vykladačka 
Tarotu ● Kreslířka a tera- 
peutka s téměř 30letou 
praxí ● Vydala osm 
úspěšných knih o ast-
rologii a Tarotu ● Před- 
nášková činnost, pořá-
dání seminářů na vlast-
ní Tarotové škole. 

markéTa 
vOsTrá

MArkéTA vOsTrá ● taroty ● astrologie ● přednášky ● tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

21. června vstupuje slunce do znamení raka

markéta vostrá pro měsíc červen 
kreslila do svého kalendáře domovní 
znamení U zelenéhO raka

nerudova ulice 
235/43

11 Zabava telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce

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 
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jan neruda: Kam s ním (4.) 
Četba na pokračování. 

tedy lože - copak by ale 
mohlo být ve světě čistější-
ho, nežli mládenecké lože!
Polštáře jako dvě labutě. 
Pokrývka jako plášť li-
lie. Poslámka jako sníh. 
Žíněnky jako buchtičky. 
Slamník... „Ančo!“ „Rač-
te?“ „Kdypak jsem si dal 
naposled přecpat svůj 
slamník?“ „To já nevím - co 
jsem tady, ne - už musí být 
samá řezanka.“

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

ostateK uŽ není

-Pokračování příště-

jan neruda 
(1834 - 1891).
Novinář z Malé 
Strany, starý 
mládenec

Knihy jsou sice jen pod do-
zorem mým vlastním, ale 
domnívám se, že trochu 
prachu jim ani neškodí - 
vždyť vypadají sice tak oká-
zale, tak chlubně a hloupě! 
A ostatek - hm, ostatek už 
vlastně žádný není. Leda 

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Dům U Černého orla, Mos- 
tecká 271/11. Naproti bývalé pekár- 
ně. Správně: Pavel Plzák, Eliška 
Janečková, Martin Pokorný

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Kde najdeme tuto 
sochu barda Karla Hašlera?
Nápověda: Byla odhalena ne 
tak dávno - v roce 2009. Stojí 
na schodech.

Poznáte, jářku, 

kdE To jE?
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Slavné ženy

Malostranská pěvkyně
Jarmila Novotná 

Jarmila Novotná (1907 - 
1994) se narodila do vlas-
tenecké rodiny majitele 
módního salónu. Chodila 
k Emě Destinnové na Ma-
lostranské náměstí na ho-
diny zpěvu. Podporovala 
ji rodina prezidenta Masa-
ryka. Následovala skvělá 

mezinárodní kariéra. Jako 
druhá Češka po Emě De-
stinnové se Jarmila prosa-
dila v newyorské Metropo-
litní opeře (1940 - 1956). 
Patří k nejvýznamnějším 
osobnostem české opery. 
Hrála také ve filmu např. 
Skřivánčí píseň (1933). 

T. G. 
Masaryk, 
mecenáš

Ema 
Destinnová, 
profesorka

František 
Smolík, 
kolega

její rty uměly 
zašeptat




