
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

®
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Malostranské 
podniky
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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

Újezd 49, Malá strana

tradice  
malé 

strany

Fo
to

: A
rc

hi
v 

SI

CAFFe vesCOvi

Milá Jana z restaurace
Tlustá myš, Všehrdova 19, 

nese tác snů.
Přijďte se osvěžit!

USměVaVá jana

Místní 
příběhy

Linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465

vzpOMínkA nA
sochaře hanzíka

str. 2 - 3
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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 u moře!

Malostranská agentura
Lesser nabízí: 

Exklusivní pobyty pro zamilované
i rodiny s dětmi na ostrově Čiovo

v letovisku Sveti Križ
kemp** - hotel*** - villa****

skaUTI a kaMpaRTa UŽ MaJí 
kLíČ oD RybÁřskÉho DoMkU!

DoproDej

CO SE Tam
BUDE DÍT?

Čtěte rozhovor s milošem 
Říhou (Šípkem), ředitelem 
Skautského institutu.

Čtěte na str. 6 - 7

Peter Bédi
janek Rubeš

Barbora Mrázová
miloš Říha

jan Lukačevič
Vojtěch Kordovský
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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

Uspořádal desítky výstav
a s jeho díly se můžeme se-
tkat v Národním divadle, 
Karolínu či ve Voršilské za-
hradě... Při procházce po 
Starých zámeckých scho-
dech si jistě každý povšimne 
plastiky českého písničkáře 
Karla Hašlera. I to je práce 
Stanislava Hanzíka.
V jeho ateliéru pod Praž-
ským hradem se vystřídala 
celá řada známých osobnos-
tí. Například fotograf Josef 
Sudek, herci Rudolf Hrušín-
ský a Josef Kemr, architekt 
Jaroslav Fragner, spisovatel 
Bohumil Hrabal…
Když si od něj Josef Kemr 
chtěl objednat portrét, po-

anna marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Nic. Jen bych si 
přála, aby

Malá Strana
byla větší!“

„Lepší kontrola 
těch, co zde nemají 

parkovat.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
dvořák

Malostranská 
beseda

„Je tu tak krásně, 
že klady vítězí 
nad zápory...“

Jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Na Malé Straně 
někdy spíš
přebývá…“

Jarka 
nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Moje dětství. 
Hlídač v parku, 

zapalovač
pouličních 

lamp…“

Co vám na Malé
Straně chybí?

anketa malostranských novin

„Nic.“

          co nÁs napaDne aneb pane
sTanIsLaVe hanzíkU, DěkUJeMe VÁM!

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

19°C
záŘí

 Září jezdí na
strakaté kobyle.

„I pád na držku
je pohyb dopředu.

Slyšeno: Před Besedou

žádal ho Hanzík, zda by bylo 
možné portrétovat i Rudolfa 
Hrušínského. Hned druhý 
den přišli do Nerudovky oba. 
Busta Hrušínského je vytvo-
řena otevřenou formou, ve 
které na první pohled zare-
gistrujeme doteky tahů prstů 
a je patrné sochařovo úsilí.
„Myslím, že sochařství má 
být mementem lidského 
chování, jak tomu bylo od 
Věstonické venuše,“ pro-
hlásil v médiích. Odešel 
významný nositel tradice. 
Sochař, který hledal nové 
způsoby modelace odpoví-
dající potřebám portrétu. 
Umělec s nezaměnitelným 
rukopisem.

jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

Osobitý sochař z nerudovky, Stani-
slav Hanzík, zemřel 12. srpna. Bylo 
mu devadesát a zanechal za sebou 
parádní díla a nezapomenutelnou 
stopu. jeho plastiky získaly mnoho 
ocenění jak doma, tak i v zahraničí.

 maLOSTRanSKá 
BESEda

Malostranské 
náměstí 21

Vepřové koleno 
na černém pivě

gurmánuv 
koutek

229 
Kč

Tanečník, herec, cho-
reograf, pedagog a Ma-
lostraňák Vlastimil 
Harapes slavil 75. naro-
zeniny. Oslava proběhla 
v baru NAPA. Mezi gra-
tulanty nechyběla např. 

operní pěvkyně Gabriela 
Beňačková nebo herečka 
Marta Vančurová a sa-
mozřejmostí byl i tane-
ček při živé hudbě. Ať žije 
Vlastík! 

Zdraví čtenářka Hanka

TaneČník
haRapes sLaVIL 

pŮLkULaTÉ
osLaVa oČIMa ČTenÁřky

Tanec s Martou
Vančurovou

Muzikanti

Vlastík s Gabrielou
Beňačkovou

S gratulanty

Rádi se ujmeme 
prodeje nebo
pronájmu vaší 
nemovitosti!

Re/MaX Diamond Group
samcova 1, praha 1

Telefon: 608 055 943
e-mail: filip.tretinik@re-max.cz

www.re-max.cz/filiptretinik

ReaLITní MakLÉř
MGR. FILIp TReTIník

FilipLíza



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 napaDne aneb pane
sTanIsLaVe hanzíkU, DěkUJeMe VÁM!

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
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Stanislav Hanzík
*24. 7. 1931
+12. 8. 2021 

Dívka ze str. 3
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Bouřlivý 
rok 

1921

ště
místní mistryní ve stoji na 
jedné noze se stala Jana 

dlouhá (19). Vydržela v této 
pozici stát tři dny.

koLIk MÁ sLeČna nohoU?

Karel Hašler, 
dílo sochaře Hanzíka
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cosI neznÁMÉho UpRosTřeD něČeho znÁMÉho. hesLo, kTeRÉ VysTIhUJe IDeU naUČnÉ sTezky

zase Ten peTřín! naUČnÁ sTezka
kRÁsaMI neDoceněnÉ peTřínskÉ příRoDy

ReDakce naTÁČeLa 
abeceDU

co nového v redakci

Anička Höppnerová, nejmladší 
členka redakce, natáčela s dal-
šími mladými zpěváky ve studiu 
Vintage písně z projektu Písnič-
ková ABECEDA. „Básně Jiřího 
Žáčka zhudebnil Richard Mašata 
a moc krásně se nám to zpívalo,“ 
okomentovala nahrávání Anička. 
Písničková ABECEDA je posta-
vená na generacemi oblíbených 
básních Jiřího Žáčka. Každé 
písmenko abecedy je oblečené 
do chytlavé melodie a doplněné
o metodiku, která podporuje ob-
lasti důležité pro zdravý vývoj 
dětí.  Duchovní matkou projektu 
je zpěvačka a pedagožka Eva 
Kleinová, která pracuje s moder-
ními hlasovými metodami zdra-
vého zpívání.

anička Höppnerová 
ve studiuFo
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jiŘí ŠaLamOUn:
KdO nEViděL, 

nEUVěŘí, TO mně 
VěŘTE

do 30. 9.
Jiří Šalamoun je žijící 
legenda knižní ilustrace 
a animovaného filmu. 
Autorově doposud nej-
rozsáhlejší retrospektivní 
výstavě v Museu Kam-
pa je právem věnována 
podstatná část expozice 
dobrotivému Maxipsovi 
Fíkovi.

SVaTOSLaV BÖHm:
PŮdORySy PaměTi

28. 9. - 5. 12.

Vzhledem k tomu, že se 
Museu Kampa podařilo 
řadu prací Svatoslava 
Böhma citlivě zrestauro-
vat po povodni v Krnově 
roku 1997, mohou být 
uskutečněny jak výstava, 
tak doprovodná publi-
kace zaměřené přede-
vším na umělcovu tvorbu
z období 60. let až po pří-
chod normalizace. Svým 
kontextuálním záběrem 
a důrazem na souvis-
losti výtvarného vývoje 
tento projekt navázal na 
linii výstav věnovaných 
umělcům z okruhu Musea 
Kampa.

OnLinE aKCE
Připravili jsme pro vás 
ON-LINE AKCE! Vše na-
jdete na fb, instagramu
a webu muzea. 
● Kódy a krajiny 2 
● Sběratelka umění 
Meda Mládková 
● Podcastová komen-
tovaná procházka po 
uměleckých dílech 
Musea Kampa - Pro-
cházka v okolí muzea po 
sochách a do sluchátek.
●  „Werichova vila je 
taková naše celoživot-
ní láska” - O Werichově 
vile s architektem Mar-
kem Tichým. 

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

Cílem projektu Naučných 
stezek je přiblížit veřej-
nosti krásu a důležitost 
petřínské přírody, která 
je ve stínu vrcholu Pet-
řínské rozhledny nedo-
ceněna. Naučná stezka je 
ve spolupráci s Národním 
muzeem - Českým mu-
zeem hudby obohacena
o prohlídku výstavy „Hu-
dební zvěřinec“, ukazující 
netradiční spojení příro-
dy a hudby všem věko-
vým kategoriím. Projekt 
je cílen na rodiny s dětmi
a dětské skupiny, které 
provází zkušený lektor. 

Lektoři dětem interaktiv-
ní formou zprostředková-
vají své znalosti. Naučná 
stezka malým návštěv-
níkům nabízí edukativní 
program hravou formou 
a zároveň poukazuje na 
důležitost ochrany příro-
dy kolem nás.
Vzdělávací motiv celé-
ho projektu má velmi 
komplexní rámec a díky 
spolupráci Velvyslanec-
tví Švédska v Praze se 
jeho přesah dotýká i čes-
ké historie. Návštěvníci 
jsou seznámeni s osudy 
velikánů jako byli Raoul 

Petřín se může pyšnit nevídanou druho-
vou rozmanitostí i výskytem vzácných 
druhů. Díky roháči velkému byl dokonce 
zařazen mezi evropsky významné lokality.

Wallengberg, Sir Nico-
las Winton nebo Vele-
slav Wahl.
Spíše než bezprostřed-
ní touha po změně je
z projektu cítit dobro-
volná snaha přiblížit 
informace o přírodě ko-
lem nás co nejvíce mla-
dým lidem. Proto, aby si
v budoucnu sami moh-
li zvolit, jaká rozhod-
nutí udělají. Aby měli 
dostatek teoretických 
informací o významu 
přírody - a aby každým 
jedním krokem, který 
udělají, měli možnost 
osud přírody ovlivnit.
Za prvotním motivem
k zrozením naučné 
stezky stojí Mgr. Eva 
Špačková, místosta-
rostka MČ Prahy 1, 

která také v roce 2019 
podpořila tlak spolků na 
zachování zdejší přírody. 
Finální podobu projekt 
získal díky Mgr. Jarosla-
vu Cepákovi, PhD., Isa-
bele Bouzkové, Andreji 
Sarkisovi a Šimonovi 
Sarkisovi, Mgr. Janě 
Lejskeové, Mgr. Roma-
ně Ertlové, Femancipa-
tion, z. s. a Národnímu 
muzeu. Projekt dále 
podpořil odbor školství
a životního prostředí 
MČ Praha 1.
Kontakt pro objednání 
naučné stezky: Petrin-
skainiciativa@gmail.
com, mobil: +420 773 
247 227
Veronika Hanušová, 
lektorka stezky a stu-
dentka ČZU

DopIsy

ČTenÁřŮ

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

39 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců
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představujeme místní podniky
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? pište: redakce@malostranskenoviny.eu
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CAFFe vesCOvi

Barbora Strnadová
pózuje před kavárnou

Újezd 49, Malá strana

itálie na dosahPro mlsné jazýčky

poDpoRUJeMe 
Místní  

ŽIVnosTníkyPetr Hejma, starosta

Malé bistro s velkým 
srdcem. I tak se dá po-
psat roztomilý podnik 
na Újezdě. Potrpíte si 
na kvalitní kávu a lo-
kální produkty? Tohle 
místo je určené přímo 
pro vás! Ráno se cestou 
do práce stavit na kávu 
a pro něco na zub. Od-
poledne naopak udělat 
malý nákup na večeři. 
Za nás je to v případě 
Caffe Vescovi ideální 
scénář.
Unikátnost místní 
kávy spočívá v tradi-
ci, která přetrvává již 
více než tři čtvrtě sto-
letí. Gino Vescovi v sa-

motném srdci italské 
Padovy založil místo, 
kde je pražení kávy 
hotové náboženství. 
Na Újezdě máte příle-
žitost ochutnat tento 
výjimečný produkt. 
Populární horký ná-
poj zde má ještě jednu 
přidanou hodnotu. Je 
totiž připravován na 
repasovaném stroji Fa-
ema E61, který oceňují 
přední světoví baristé.
Vaši kávu si zde může-
te vychutnat i s malou 

sladkou či slanou sva-
činou. A můžete si zde 
nakoupit i s sebou. Sa-
mozřejmostí je kvalitní 
zrnková i mletá káva. 
A pokud chcete i po 
dopití svého šálku zů-
stat v Itálii, najdete zde 
autentické produkty
z této země.
Caffe Vescovi je určeno 
pro místní a tomu od-
povídají i ceny.

Otevřeno  je: 7.30 až 18 h,
o víkendu do 17 h.

PETR HEjma (my, co tady žijeme, STan), 
starosta mČ Prahy 1: „Malé Straně skvělá káva
a služby sluší! A Caffe Vescovi je zárukou obojího.“

černá 
kronika

Ve věku 69 let zemřel 
29. 7. osobitý herec Vla-
dimír Marek. Narodil se
v Praze do rodiny kucha-
ře a dámské krejčové, 
byl jedináčkem. Dětství 
prožil v domě na Haš-
talské ulici 25. Od 11 let 
recitoval a hrál dětské 
role v divadle Říše loutek. 
Vyučil se knihkupcem. Na 
Divadelní fakultu Akade-
mie múzických umění 
byl přijat díky svému ta-
lentu bez nutné maturity. 
V letech 1973 až 1991 
hrál v královéhradeckém 
Divadle Drak, kam jej 
angažoval Josef Krofta. 
Od roku 1991 měl stálé 
angažmá v Divadle Na 
zábradlí. Hrál např. ve 
filmech Krvavý román, 
Ples upírů… Miloval Pra-
hu. Čest jeho památce.

Vladimír MarekcosI neznÁMÉho UpRosTřeD něČeho znÁMÉho. hesLo, kTeRÉ VysTIhUJe IDeU naUČnÉ sTezky

děti na naučné
stezce poznávají Petřín
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zase Ten peTřín! naUČnÁ sTezka
kRÁsaMI neDoceněnÉ peTřínskÉ příRoDy



6 telefon redakce: 777 556 578 redakce@malostranskenoviny.eu Tema

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu

● Koncerty v 19 h: 1. 9. Paní Tau, 5. 9. HERna,
8. 9. Adéla Radimcová, 9. 9. Blue Grizzly, 15. 9. Still in The 
blues, 16. 9. Deliou - harfa a housle a umění vůně Rafaela.
Další koncerty 22. a 23. 9.

● Divadlo: 14. 9. v 18 h Oživlá Laboratoř - alchymistická 
show. Od září zahajujeme víkendové pohádky.

● Hrajeme na adrese Jánský vršek 8. 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.

akce je podpořena grantem MČ praha 1.

RybÁřský DoMek oTeVřen VeřeJnosTI.
RozhoVoR se skaUTeM MILošeM říhoU

mOniKa HÖPPnER
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● „Miloši, už máte 
klíč od Rybářského 
domku. Co se tam 
teď děje?“
„Hned, jak to bylo možné, 
jsme se s členy a členkami 
místního spolku KamPar-
ta, ze kterých se vyklubali 
skvělí kumpáni, pustili 
do práce. Je to vzrušující 
pocit, když otevřete dve-
ře do nového prostoru
a tyto zelené dveře se 
lvími hlavami jsou ob-
zvláštně záhadné, to ně-
jak zvláštně vytuší snad 
každý, kdo třeba jenom 
Kampou prochází ko-
lem.“  
● „Co je za dveřmi?“
„Skrytý vesmír, mís-
to, kudy chodily dějiny.
Z těch starých tu nezby-
lo mnoho, našli jsme ale 
třeba pod nánosem lina 
krásné dřevěné schody. 
A pak spoustu připomí-
nek dob relativně ne-
dávných, které evokují 
příběhy lidí, kteří tu byli 
před námi. Starý bar, 
židle v koutě, prázdný 
trezor ve zdi. Musíte na 
ty lidi myslet. Kdo tyhle 
věci používal, jaké mají 

osudy, co je těšilo a co 
trápilo? Pochopíte, že se 
stáváte součástí příběhu, 
nic netrvá věčně a nako-
nec nezbývá doufat, že 
jednou, až třeba nebu-
deme, tak tohle výjimeč-
né místo bude v dobrém 
spojováno nejen s vodní-
ky, ale třeba i se skauty.
Příběh bude pokračovat.“
● „V jakém stavu do-
mek je?“
„Na interiéru domu se 
podepsalo, že jej nikdo 
dlouho nepoužíval. Ješ-
tě před převzetím klíčů 
jsme vytvořili seznam 
drobných úprav, kte-
ré jsme si odsouhlasili
s MČ Praha 1 a pustili se 
do toho. Nepředstavujte 
si nic velkého a náklad-
ného. Nepředstavujte si 
ani nějaké draze place-
né profíky. Prostě jsme 
vymalovali, vyměnili 
světla, odstranili nánosy. 
Chtěli jsme, aby prostor 
byl maximálně čistý, bez 
vyumělkovaných zby-
tečností a chtěli jsme si 
to odpracovat. A hlavně 
jsme chtěli, aby se dům, 
třeba i jen provizorně, 
co nejdříve pootevřel 
pro veřejnost. Pan sta-

rosta nám slavnostně 
začátkem srpna předal 
symbolický klíč a ode-
mkli jsme pro veřejnost. 
Oslovili jsme tři zajímavé 
umělce, kteří v horním 
patře vytvořili dočasnou 
výstavu do konce srpna, 
cosi jako magicky realis-
tickou bytovou jednotku. 
2+1. Ano, v Rybářském 
domečku se v minulosti 
bydlelo a chtěli jsme to 
před nastěhováním dílen 
trochu připomenout.“
● „Uspěli jste na Hit-
hitu a vybrali na vy-
bavení dílen...“
„Máme z toho radost. 
Můžete se těšit na nejrůz-
nější workshopy, vzdělá-
vací a kulturní akce. Ve 
spolupráci s KamPar-
tou otevřeme v přízemí
i dětský klub. Hlavní pro 
nás je, aby domek ožil 
jedním z důležitých prin-
cipů skautské výchovy: 
Učím se tím, že to dělám. 
Chceme, aby byl domek 
co nejrychleji otevřen, 
byl přístupný celý den
a byl místem, kde se se-
tkávají lidé, kteří něco 
umí, s těmi, kdo se chtějí 
něco naučit. Od září za-
čne nové dobrodružství!“

Hurá. Břehy Vltavy jsou spojené. 5. 8. zástupci 
Skautského institutu, který sídlí na Staroměstském 
nám., spolu s malostranským spolkem KamParta
převzali klíče od Rybářského domku na Kampě.

miloš Říha, ředitel 
Skautského institutu

inzerce

z rukou starosty Prahy 1 Petra Hejmy si miloš 
Říha, vedoucí Skautského institutu, a Roman 
dušek, ředitel spolku KamParta, převzali klíč 
od Rybářského domku. Plánují zde dílny, které 
budou mít velký rozptyl přes práci se dřevem, 
látkou, hlínou až po 3d tiskárnu. Bude zde dět-
ský klub, zázemí pro místní děti.  mČ Praha 
1 zapůjčila domek na dva roky, završil se tak 
rok a půl dlouhý proces o budoucnosti budovy.

noVÁ ÉRa RybÁřskÉho DoMkU

Zde může
být váš
inzerát!

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

volejte ihned:
777 556 578

(monika)

na čepu dvanáctka 
Radegast za 39 Kč

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

257 531 839
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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

pRakTIcký nÁpaD (2/3)

Pokračování příště
Magnet přitahuje železo! Natřel jej lepem
a položil na místo, kde čekal na zajíce.

Přihopkal Matěj, rýpl čenichem do podivného před-
mětu, ale magnet upěl mu na nose.

Malostranské noviny k poctě 
humoristickým listům (1921)

Kalendárium 
Malé Strany

Karolina 
Světlá

spisovatelka

Alexandr 
Brandejs
mecenáš

záŘí

● František Hofman 
*1. 9. 1891 Přeštice 
†3. 3. 1969 Praha
Malíř, obraz T. G. M.
či Pražského jezulátka. 

● Václav E. Horák 
*1. 1. 1800 Lobeč 
†3. 9. 1871 Praha
Varhaník, zpíval ve 
sboru v chrámu sv. 
Mikuláše.

● František Roith 
*16. 7. 1876 Praha 
†5. 9. 1942 Voznice  
Architekt, monumenty.

● Karolina Světlá 
*24. 2. 1830 Praha 
†7. 9. 1899 Praha
Spisovatelka, přítelkyně 
Jana Nerudy.
 
● Karel Tůma 
*6. 9. 1843 Praha 
†9. 5. 1917 Praha 
Redaktor Humoristic- 
kých listů.
 
● Alexandr Brandejs 
*7. 9. 1848 Hřebečníky 
†19. 5. 1901 Praha 
Mecenáš umělců jako 
Mikoláš Aleš, František 
Ženíšek, Julius Zeyer, 
Jaroslav Vrchlický...

František 
Hofman

malíř

Karel 
Tůma

novinář

RybÁřský DoMek oTeVřen VeřeJnosTI.
RozhoVoR se skaUTeM MILošeM říhoU

Roman dušek a miloš Říha
dostali klíč od starosty Petra Hejmy

V čerstvě otevřeném domku byla 
k vidění výstava Proměna 2+1

Rybářský domek
otevřen místním
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory malostranských, 

Staroměstských a novoměstských novin.

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.

XIII. MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ  
DOZVUKY HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ 

 
v sobotu 11. září 2021 

v parku na Kampě, kde od 14 h vystoupí: 
 

Horňácká cimbálová muzika Marka 
Potěšila, folklorní soubor Lipovjan, skupina 
tanečníků a zpěváků z Nové Lhoty, ženský 
sbor z Javorníka, mužský sbor z Lipova, 

tanečnice a zpěvačky z Kuželova a sólisté: 
Jožin Slovák, Eva Tučková a dcera Tereza. 
Hosté: Cimbálová muzika Matěje Kůrečky 

a folklorní soubor Kordulka ze Starého 
Poddvorova (Podluží) 

Moderují: Jiří Miškeřík a Tomáš Sečkař 
 

SKLIZEŇ MALOSTRANSKÉHO VÍNA, 
KOŠTY VÍN A BURČÁKŮ, KLOBÁSEK + 

HORŇÁCKÝCH POCHUTIN! 
 

Spolupořádají: 
Letní poloha, kavárna Mlýnská, TURAS, 

Muzikanti z Kampy a Agentura Ant. Vrby...         
Za pomoci Městské policie, Dobrovolných 
hasičů a MČ Praha 1, KampaNuly, Musea 

Kampa, KC Kampa, Vojanových sadů, s. r. o., 
Malostranských a Staroměstských novin. 

 
VSTUP VOLNÝ!        V I T A J T E ! 

Naše akce 
info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460,

mail: ludmilaR@seznam.cz

Naše akce 

POŘádámE 
a SPOLUPOŘádámE

● 11. 9. 14 h Xiii. maLO-
STRanSKé VinOBRa-
ní - Dozvuky Horňáckých 
slavností Kampa
● 14. 9. 18 h Dr. J. Sádlo 
PETŘín PLný PLOdŮ. 
Spolupořádá Petřínská 
iniciativa, Femancipation, 
KampaNula, zdarma, pet-
rinskainiciativa@gmail.com
● 7. 10. 16 h? LORETa 
(K. Kublbecková) - počet 
omezen
● TOULKa TaROTEm
s TAROT KLUBem 015, Dr. 
J. Hůlek: 737 142 294, 1x 
měsíčně
● VyCHázKy pro rodiče 
s dětmi Malou Stranou + 
Kampou s P. Dvořáčkovou: 
www.prahahrave.cz, tel. 
731 802 799
●12. 10. 16 h KROUžKO-
Vání PTaCTVa ve Velké 
Strahovské zahradě -  Dr. 
J. Cepák
● 15. - 17. 10. (s TURAS) 
PiVOVaRy Vysočiny
● 21. 10. 18 h Muzeum 
hudby (s KSS) Xiii. 
KOnFEREnCE - KAM-
PA, MALÁ STR., PETŘÍN, 
STŘED SVĚTA + BÁSNÍCI

dOPORUČUjEmE

● 3. 9. 12 h Brikciusovi - 
Plakátová výstava
● 6. 9. odpol. až večer li-
terární výlet E. Brikciuse
● Každý týden naUČná 
STEzKa PETŘínEm, 
odpol. pro školy i rodiny.  
Objednání: Petrinskainicia-
tiva@gmail.com, mob. 773 
247 227
● BaSKET TURaS  stř. 
19 - 20 h v Gymn. Josefská. 
J. Svátek: 605 131 136
● Relaxarte Sanatori-
um 15. 9. 18 - 20 h  gymn. 
Josefská. Od 20. 9. 3x 
týdně ve školách Josefská 
a ZŠ Karmelitská. www.
relaxartecentrum.eu
● Čtvrtek (každý) od 16. 9. 
od 17.30 h aRGEnTin-
SKé TanGO na Újezdě 
26 , VIA. Info Háta: 723 
643 875
● 16. 9. 16 h SPOLKOVý 
dEn na Kampě
● 30. 9. odpol. dEn SEni-
ORŮ  na Kampě
● 2. 10. Malostranské 
moštování - Vojanovy 
sady (SOPMSH)
● 13. 11. maLOSTRan-
SKý CandRBáL (SO-
PMSH) Malostr. beseda

Specifickým rysem této 
naší malé čtvrti jest, že 
de facto každý den se 
někde scházejí muzi-
kanti, by naživo hráli
a zpívali. Velmi to při-
spívá i všemi opěvo-
vanému geniu loci.
Mimo velké slavnos-
ti - Kampa Střed Světa 
a Vinobraní na Kampě
v parku, jsou různé jamy 
a koncerty ve Wericho-
vě vile, v Muzeu hudby,
u Malého Glena, v Dob-
ré trafice, Klubu Újezd 
ale i v Museu Slivowi-
tz na Klárově. A uvidí 
se, jak sezona začne 
v Rubínu, divadle Na 

na MaLÉ sTRaně To ŽIJe aneb 
VšIchnI se pTaJí, kDe Že To hRaJí?

Prádle, Baráčnické 
rychtě, na AMU, v kos-
telech… Malostranská 
beseda nabízí denně 
hudební, bálové, pleso-
vé i divadelní bonbony
a koncem léta ještě lec-
cos i na Střeleckém ost-
rově. Pravidelně hudba 
zpěv zaznívá z kavárny 
Čas, Klubu Šatlava, Do-
mečku Sally KC Kam-
pa, NAPA baru a Nico-
las baru. Snad přibude
i Rybárna Skautské-
ho Institutu na Kampě
a VIA na Újezdě.
Týden začíná nedělním 
večerem v kavárně Čas, 
kde přátelé Aleše Pražá-

ka jamují. V Čase se ale 
hraje dle programu kaž-
dý den…
Každou druhou neděli
v měsíci od 16 do 19 h 
je v Domečku - Salle 
super JAM JAZZ SES- 
SION starých jazz-
manů a zpěvaček!
Další dny hudba dle 
rozpisu na stránkách 
KC Kampa. V Mandlu 
Botega se opět snad roz-
běhnou hudební večery. 
Hrává zde Sdružení Pe-
třín a Folklor Trio.
V klubu Kavárny N - 
Míšeňská 3 se v sutere-
nu  jamuje. Zrovna tak
v Mostecké 4 a v Šatlavě

v Saské (hudba a zpěv 3x 
týdně). Ostatně Bar a ga-
lerie NAPA v Prokopské 
nabízí Dixieland hraný 
mladými... Kousek výš 
na Tržišti v Nicolas baru 
se hraje v pondělí, ve 
středu i ve čtvrtek, větši-
nou country & pub Mu-
zikantů z Kampy.
Hudební sopkou se stala 
Lucie z Ráje (z Tržiště), 
která se svou harmoni-
kou rozsvěcuje večery, 
kde se objeví. V hospo-
dách, vinárnách v Mich-
nově paláci...
Na Jánském vršku
v Kellyxíru se rozjelo di-
vadlo i hudební večery.

V Kostele Na Prádle
v Říční hrává 2x ročně 
Pepa Kocůrek s Hrad-
čanským orchestrem 
(taky na Nový rok U hro-
cha). V kostelíčku jsou 
další produkce… Vánoč-
ní hraní a zpěvy na Kam-
pě u Karlova mostu jsou 
akce zcela specifické.
O tom ale příště.

JiKuč

Folklor Trio
a Petr Samšuk



9telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

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

o hoJnÉM kLaDení VěncŮ
U nÁs na pRaze 1

Vedle května a října 
je měsíc srpen dalším 
měsícem, kdy v hoj-
ném počtu klademe 
věnce. V květnu si polo-
žením věnců připomíná-
me konec války v Evropě, 
včetně obětí pražského 
povstání a v říjnu je zase 
čas vyhrazen na připo-
menutí vzniku Českoslo-
venska, dnes České re-
publiky. To měsíc srpen 
je „kladečsky“ nejvý-
raznější. Alespoň v Praze 
1. Máme zde místa, která 
připomínají vyhasnutí ži-
votů v srpnových dnech 
roku 1968. Například je 
jedno na Klárově. Připo-
míná mladou ženu, která 
před hlídkou sovětských 
vojáků u předsednictva 
vlády vytáhla z tašky roz-
kládací deštník. Protože 

byl černé barvy a hlíd-
kující „Ivan“ rozkládací 
deštník nikdy neviděl, 
zato samopal černé barvy 
ano, dopadlo vše tak, jak 
nám připomíná již zmíně-
ný pomník.
Snad dvě desítky metrů 
dál stojí okřídlený lev, 
co zase upozorňuje na 
dva a půl tisíce česko-
slovenských letců, kteří 
zapojení do královského 

letectva Velké Británie,
v letech druhé světové vál-
ky, nasazovali své životy 
za svobodu, demokra-
cii, vlast… Protože ti, co 
přežili, se hromadně vráti-
li do Československa prá-
vě v srpnu, připomínáme 
si jejich osud položením 
věnců k okřídlenému lvu 
také v srpnu. Osud letců 
návratem do osvobozené 
vlasti ale zdaleka nekon-
čil. Protože při odchodu
z obsazené vlasti, podle 
některých, zvolili ne-
správnou světovou stranu, 
dostalo se jim po návratu 
„bonusu“ v podobě uvěz-
nění a perzekuce jejich 
blízkých. Vděčnost komu-
nistické diktatury měla 
vždy zvláštní formy. To 
ale mají diktatury dodnes.

MN září 2021

Okřídlený lev

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

Kdybych nežila na Malé 
Straně, chtěla bych byd-
let v Anežsko - Haštalské 
čtvrti. Okolí Anežského 
kláštera, Haštalu, Obecního 
dvora, Řásnovky, Kozího 
plácku - míst, která unikla 
asanaci Starého Města, to 
má neskutečné kouzlo. Jsou 
to magická místa, kam ráda 
chodím a kde mám na rozdíl 
od Malé Strany pocit, že to 
tam žije a nikoli turistickým 
ruchem. Není divu, že řada 
„foglarovců“ se domnívá, že 
právě tato tajemná zákou-
tí byla předlohou pro děj 
Rychlých šípů. Jedna ulice 
dokonce dostala pojmeno-
vání Ve Stínadlech.  A právě 
v této úzké a krátké uličce 
má za nedlouho vyrůst pě-
tipatrový dům s třemi pod-
zemními patry garáží. Dům 
na vizualizacích vypadá jako 
špatný vtip, ale investor to 

myslí smrtelně vážně. A my-
slí to vážně už dlouho, jen 
teď se realizace záměru ne-
bezpečně přiblížila...
Dodnes se pamatuji na svůj 
údiv, když mě sousedé, kte-
rým dům zastíní vnitroblok, 
před lety pozvali na budoucí 
stavební parcelu. Nechápa-
la jsem a dodnes nechápu, 
jak se na pozemek zvíci „psí 
boudy“ může vmáčknout 
taková obluda. A jako tehdy 
tak i dnes považuji za největ-
ší chybu (i když omyl to ur-
čitě nebyl), že pozemek ma-
gistrát vůbec prodal. Kdyby 

si ho Praha nechala, nic
z toho by se nedělo.
Ani trochu se nedivím 
místním, že se tak tvrdo-
šíjně brání výstavbě, která 
nerespektuje genius loci 
této čtvrti. Kdo Prahu 1 
nemiluje a neumí chodit
s očima otevřenýma a vní-
mat unikátní krásu toho-
to místa, nepochopí. Celé 
roky se dařilo výstavbu od-
kládat, ale donekonečna to 
nepůjde. V územním plánu 
je místo vedeno jako sta-
vební pozemek a teď už je 
na památkářích a Praze 1,
jak se k projektu posta-
ví. Jestli bude hájit zájmy 
památkové zóny a obyva-
tel nebo jako už tolikrát 
upřednostní komerční zá-
jmy. A co vy, tipnete si, jak 
to dopadne?
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

sTíny naD sTínaDLy a co 
na To paMÁTkÁřI?

Měsícem září Slunce 
putuje znamením Pan-
ny, 22. září vstupuje do 
znamení Vah a nastává 
podzimní rovnoden-
nost. Panna je zname-
ním sklizně. Co jsme 
zaseli, to sklízíme. Je  
znamením země, která 
vydává své plody, a slaví 
se dožínky. Panna také 
představuje schopnost
a způsob myšlení a ana-
lýzy. Také způsob, jakým 
umíme situace trávit, 
naše břicho a střeva.
A to jak psychicky, tak
i fyzicky. Proto se v tom-
to období víc hledají 

konstruktivní řešení si-
tuací, než emotivní.
Přispívá k tomu i zname-
ní Vah. Váhy jsou rození  
diplomaté, vyvažují, roz-
važují a hledají cestu mí-
rumilovnějšími způsoby. 
Saturn, Pluto, Jupiter 
a Uran se stejně jako
v minulém měsíci drží 
ve zpětném chodu, jejich 
energie se  soustřeďuje 
více na vnitřní procesy, 
než pohyb kupředu.
V tomto období je aktiv-
ní osa znamení  Panny  
a Ryb, což je zaměření 
pozorností na sociální
a zdravotnickou oblast.

astrovhled

CO ŘíKají HVězdy V záŘí

co JsMe zaseLI,
tO sklízíMe

aSTROLOžKa 
daGmaR KOCŮRKOVá

Bude to tak
vypadat?

Sudoku pro  
nenáročné

12
3
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21

pro líné

ŘEŠEní: Doplň trojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

pro spící

2
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Dobrý den, Jano. Naše 
dvě děti spolu špatně 
vycházejí, neustále se 
hádají, někdy si i ubli-
žují. Jak to mám změ-
nit? Díky. Pavla
Milá Pavlo. Vztahy mezi 
sourozenci nám krásně 
zrcadlí, jak to máme do-
ma nastaveno. Nejen ve 
vztahu dospělý - dítě, ale 
také ve vztahu dospělý -
- dospělý. Děti se od nás učí 
hlavně nápodobou, neustá-
le pozorují, jak se chováme, 
bez ohledu na to, co říká-
me, jak by se měly chovat. 
Už jste někdy přiběhli za 
svými hádajícími se dětmi 
se slovy: „Okamžitě pře-
staňte nebo …“ Dosáhli jste 
skutečný klid a mír?
Přesvědčení, že rodič má 
být rozhodčí v roztržkách 
mezi sourozenci, je jed-
ním z rozšířených omylů. 
Daná záležitost může mít 
svůj prazačátek v situaci, 
která vznikla před týdny, 
měsíci či roky, o které my 
nemáme ponětí. Jakmile 
se postavíme do role soud-

ce a obviníme jedno z dětí, 
obvykle to starší dítě, to 
pak ztrácí chuť nám cokoli 
vysvětlovat. Patrně je na 
roli viníka už zvyklé a tak 
se nám zase podařilo je 
utvrdit v přesvědčení, že 
mu křivdíme, nerozumíme 
mu, asi je už nemáme rádi 
a ono svého sourozence 
ještě více nesnáší.
Rodič soudce tedy vznesl 
svoje obvinění, a teď ješ-
tě po proviněném chce, 
aby se hned teď a ze srdce 
omluvil. K dovršení všeho 
často následuje „spravedli-
vý“ trest.
Jak tedy jinak? Kde a jak 
se děti mají naučit, jak ře-
šit spory? Jak se postavit 
šikanujícímu spolužákovi, 
učitelce, šéfovi? Jak se na 
někoho zlobit a nepřestat 
ho mít rád? Jak ustupovat 
a hledat kompromis? Sa-
mozřejmě s námi rodiči.
A jak je to naučíme? Tím, 
že nebudeme jejich spo-
ry řešit za ně a dáme jim 
prostor se tyto dovednosti 
naučit. Pomoci, jen když to 

Jana UŽ To znÁ!
poradna pro (zoufalé) rodiče

Radí
Jana Hogan

bude nezbytně nutné. Ne-
stavět děti proti sobě. Spo-
lečně hledat řešení tak, aby 
byli spokojení všichni.
Tento přístup může jít proti 
všemu, co jste dosud v živo-
tě prožili. Hledání kompro-
misu a smíru není silnou 
stránkou české kultury. 
Důsledky vidíme naprosto 
všude. Při hlubším hloubá-
ní to však dává smysl. Po-
kud chceme naučit nějaké 
chování, potřebujeme ho 
sami žít.
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy.

Vaše Jana Hogan

JsMe Vaše

Ucho!

inzerce



Znamení Vah přispívá 
do toku dějů schopnos-
tí velmi dobře vycítit 
pravou míru a to ze-
jména ve vztazích. Kde 
je čeho již přespříliš
a kde naopak málo na 
to, aby se dalo hovořit
o oboustranně har-
monicky prožívaném 
vztahu. Znamení Vah 
udržuje dynamickou 
rovnováhu, tak aby 
nevznikala diference. 
Znamení Vah je jediné, 
které je ve zvěrokru-
hu předmětem, nikoli 
člověkem, zvířetem či 
kombinací obojího. Do 
popředí se tak dostává 
téma lásky, citu, sou-
citu a pochopení, což 

jsou hodnoty, které po-
třebuje toto znamení 
v sobě rozvíjet, aby se 
nedosahovalo harmo-
nie pouze pod taktov-
kou chladné kalkulace 
rozumu. Esencí tohoto 
času je rovnováha mezi 
rozumem a citem.

domovní Znamení „u tří housliček“
nerudova ulice 210/12

 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

22. září vstupuje slunce do znamení Vah a nastává podzimní rovnodennost.

markéta Vostrá pro měsíc září
kreslila do svého kalendáře domovní 
znamení U TŘí HOUSLiČEK

nerudova ulice 
210/12
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zajímaVOSTi a novinky 
ze Starého Města. STaRO- 
měSTSKé nOViny jsou  
k mání zdarma například  
v Kafírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu- 
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) a mnoha dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [
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Jan neRUDa: kaM s níM (7.) 
Četba na pokračování. 

ták a on vám dovolí, abyste 
do jámy vysypala slamník.“ 
Vždyť on rozum mužský 
také není zrovna k zahození! 
Šla a přišla. Že prý domov-
ník nechce. Že prý tam do 
jámy házejí služky také hor-
ký popel a sláma by se moh-
la vzchytit. A jáma by prý 
také byla brzy plna a sedlák 
si teď pro smetí nepřijede, 
až v zimě, teď prý má doma 
dost co dělat.

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

MUŽský RozUM

-Pokračování příště-

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

„Kampak se dává taková 
sláma stará?“ „To já nevím!“ 
„Hm,“ povídám najednou, 
„zde tumáte peníz, jenž je 
šesták. Jděte tamhle do 
toho vysokého domu. Tam 
mají jámu na smetí - dejte 
domovníkovi ten peníz šes-

Slavné místní ženy

Se skladatelem Jarosla-
vem Ježkem se seznámi-
la v New yorku, kde se  
i vzali. V roce 1947 při-
vezla jeho urnu do Prahy. 
Ježkova matka Františka 
(bydlela v Kaprově ulici) 
však nechtěla synovu 

manželku přijmout, tak 
Frances bydlela u Werichů 
na Kampě. Jan Werich 
vzpomíná, že urnu s po-
pelem měla pod postelí. 
Werichově vnučce Zdence 
Kvapilové se říkalo Fanča 
(po Frances Ježkové). 

Žena J. Ježka, bydlela u Werichů
Frances Ježková 

Jaroslav 
ježek, 
manžel

Jan 
Werich, 

kamarád

Jan 
Masaryk, 

přítel
S ježkem byl svět 
nejen tmavomodrý...

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, kde je na Malé 
Straně dům, který má ve zna-
mení tuto zlatou číši?
Nápověda: Hledejte dřevěné 
dveře v Nerudově ulici.

Poznáte, jářku, 

kdE To jE?
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Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Úvoz 6, dům U Tří sekyrek 
(tři sekyrky v kartuši). Původní maji-
tel domu byl zřejmě tesař. Správně: 
Pavel P., Markéta N.




