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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. 

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
MN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 12/ roč. XIV 
prosinec 2022  

Nez
ávisl
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Malostranské 
podniky

inzerce
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Sympatická Norma Lam De 
Neruda z El Centra, Maltézské 
nám. 9, nese kukuřičné tortilly 

s chorizem, k tomu 
guacamole, zelí a majonéza.

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

Usměvavá Norma
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Čtěte na straně 6 a 7

ZÁBAVA K POSEZENÍ 
U PIVKA ČI VÍNKA
ZPESTŘENÍ TEAMBUILDINGU
NA VÁNOČNÍ VEČÍREK

VŠECHNO ZAŘÍDÍME OD A DO Z
STAČÍ ZAVOLAT

723 997 239

neboJEDNORÁZOVĚ

PRAVIDELNĚ
dostat zákazníky 

k vám 
do restaurace!

to je způsob, jak

MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL

VODNÍCI 
A VÍLy 

V JEDNOM 
KOle

Unikátní kreslený malostranský 
kalendář na rok 2023

již v prodeji!

Tel.: 736 486 136 | www.astrobutik.cz

POZVÁNKA NA 
VÁNOČNÍ KONCERT

 Str. 2 - 3
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Pod taktovkou 
varhana Bauera
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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

anna marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Víla, 
protože 

líp zapadne 
do 

společnosti.“

„Jako otec 
tří dcer, 

tak 
samozřejmě 

víly.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
dvořák

Malostranská 
beseda

„Vodní víla, 
protože 

proto....“

jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Vodník 
na Kampě, 

víla na Petříně!“

jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Raději vodník, 
hraju totiž 

vodnici Bublinku 
s Divadélkem 
Romaneto.“

Víla, nebo vodník? 
A proč? 

anketa malostranských novin

„Víla, 
protože 

by mohla býti 
sympaticky 

vilná…“

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

3 °C
ProsiNeC

Studený prosinec - 
- brzké jaro.

„

jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

Slyšeno: od víly na Candrbálu

„Ovci ostříháš 
mnohokrát, ale z kůže 
ji stáhneš jen jednou.“

Ve Skautském in-
stitutu v Rybárně 
se uskutečnila akce 
nazvaná Multime-
diálek na Kampě. 
Všichni zájemci si měli 
možnost zahrát během 
odpoledne virtuální hry 
v klubovně, vyjít si na 
virtuální procházku vi-
zuálním světem, kterou 
si mohli přizpůsobovat 
dle vlastních představ, či 
si zkusit mixování hudby 
(DJing) a taky mixování 

videí (VJing). Vrcholem 
programu byl video-
mapping, kdy se budova 
Rybárny zalila po setmě-
ní světlem a barvami.
Akce proběhla ve spolu-
práci s DDM Praha 6, VJ 
Mafia, Vision Factory, 
XLAB, VJ Nicola Pavo-
ne, VJ Shikavi, Katarina 
Brič, DV Dimitri from 
Chair. Další program 
Rybárny najdete zde: 
www.skautskyinstitut.cz/
program-v-rybarne.

Velké zprávy z Malé Strany

MULTIMEDIÁLEK 
V RyBÁRNĚ NA KAMPĚ

ARGENTINSKÉ EMPANADAS
● Doručíme vám plněné kapsy 

zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce

● Upečete je za 15 minut
● Užijte si lahodnou chuť

● Každý čtvrtek nás najdete na 
trzích na Malostranském nám.

Empanada prosince:
Šunka&mozzarella

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

Denní menu 
za 139 Kč 
Výběr ze
tří jídel 

s chutnou
polévkou.

Otevřeno: 
denně 9 - 23 h

Adresa: 
Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

Malostranské 
noviny 
děkují MČ Praha 1 
za PodPoru 
tohoto vydání

 Zpravy

gurMánuV 
koutek

Vánoční koncerty jsou tra-
diční autorské happenin-
gy, kde od roku 1992 Var-
han O. Bauer dává prostor 
mladým talentům či svým 
kolegům. I letos se kromě 
Varhana starají o program 
další renomovaní sklada-
telé, např. Petr Wajsar, Jan 
Kučera, Swetja, Eva Kalav-
ská, Dominik Svoboda. 
Zahraje Filmový okamžitý 
orchestr, který diriguje 
Varhan O. Bauer za účasti 
sboru Brécy pod vedením 
sbormistra Lukáše Prcha-
la. Letos se můžeme těšit 
na Jitku Čvančarovou, Mi-
chaela Kocába, Romana 
Tomeše, Jana Kopečného 

VARHAN ORCHESTROVIČ BAUER ZVE 
NA VÁNOČNÍ KONCERT DO KOSTELA 

z kapely Botox, sopranist-
ku Vandu Šípovou, Ali-
ci Bauer a Natálii Hucul  
z Ukrajiny a slovenského 
hosta Juraje Hnilicu i trio 
mladých pražských zpěva-
ček s názvem Jejda! 
„Těším se na všechny svo-
je kamarády hudebníky  
a taky na to, jak se propojí 
úžasná vánoční atmo-
sféra Staromáku s trhy  
a stromečkem s nádhe-
rou pro oči i uši uprostřed 
náměstí v kostele sv. Mi-
kuláše, tak přijďte,“ zve 
Varhan na koncert, který 
je díky podpoře partnerů 
a MČ Praha 1 pro občany 
bez vstupného. 

První vánoční koncert byl před 30 lety. od-
startoval pěknou tradici. 21. 12. přesně od 
21.12 hodin uslyšíte v kostele sv. mikulá-
še na staroměstském nám. pod taktovkou 
varhana orchestroviče Bauera okamžitý 
filmový orchestr, sbor Brécy a další hosty.

ve virtuální realitě

Bar U Klíčů
Prokopská 294

Nakládaný 
hermelín

50 Kč



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:

3telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Malý oznamovatel

inzerce

atarzia je Katarína 
Kubošiová, 24letá 
studentka filmové 

scenáristiky na VŠMU  
v Bratislavě. V roce 2012 
začala jako autorka sklá-
dat folk-rapové písnič-
ky, postavené hlavně 
na slovenských textech 
reflektujících život mla-
dé ženy… Nejdřív začala 
jenom hledat tóny na ky-
taře, dnes má odehráno 

přes 40 koncertů po ce-
lém Slovensku. Písničky 
píše intuitivně, bez zna-
losti akordů. Nenech-
te si ujít koncert u nás  
v Malostranské besedě, 
který se ponese v duchu 
humoru a sóla. Uslyšíte 
také nové písně a ne-
snesitelné historky ze 
života… Těšíme se na vás  
v Besedě 13. prosince, 
tak přijďte.

13. prosince, 20.30 h
KATARziA

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

ProsiNeC
Program (výběr)

16. 12., 20.30 h Mu-
cha - punk
18. 12., 16 h Děvčát-
ko se sirkami - taneční 
pohádka
19. 12., 20.30 h Lili 
Marlene a Precedens - 
rock
20. 12., 20.30 h 
Strohoskop - funk - jazz
21. 12., 20 h EPYDE-
MYE - folk
23. 12., 17 a 20.30 h 
Jablkoň - folk
27. 12., 20 h Luboš 
Pospíšil a 5P - tradiční 
vánoční koncert
29. 12., 20.30 h 
Pražský ukulele band
30. 12., 20.30 h Es-
ter Kočičková a Luboš 
Nohavica - tradiční 
předsilvestří
31. 12., 20.30 h Ivan 
Hlas trio - Silvestr 

Náš 
TIP

k

 Zpravy

VARHAN ORCHESTROVIČ BAUER ZVE 
NA VÁNOČNÍ KONCERT DO KOSTELA 

josef Kemr,
*20. 6. 1922, +15. 1. 1995
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varhan orchestrovič Bauer 
pořádá vánoční koncerty již 30 let

www.uglaubicu.com

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

43 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

Na čepu dvanáctka 
radegast za 41 Kč
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Katarzia
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1922

Místní mistryně v předstírání 
spánku Květa Šafářová při 

své slavné produkci. Vdala se 
za ponocného.

MISS ŠLOfÍK

Tým Malostranské besedy 
přeje všem 

krásné Vánoce 
a šťastný nový rok!

vyřešTe PomoCí HomeoPaTie 
své akutní i chronické dlouhodobé 
zdravotní obtíže ● záněty, migrény, 
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy 
učení a  sociálního chování dětí ● de-
prese, stavy marnosti a pocit života bez 
radosti ● alergie včetně potravinových 
intolerancí ● ekzémy

HOMEOPATICKÁ 
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com 

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

257 531 839

Zde může
být váš
inzerát!

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

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika)
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fRANTIŠKůV DOPIS

Co noVého 
V redakCi

co je nového u vás posílejte na 
redakce@malostranskenoviny.eu

Do redakce novin přišel do-
pis od Františka: Milá redakce, 
prosím, otisknete mi můj text ve 
vašich novinách? Ahoj kamarádi, 
jmenuju se František, je mi 7 let  
a moc rád sbírám a měním kar-
tičky Pokémon. Sháním kamará-
da nebo kamarádku ideálně na 
Praze 1 k setkání a výměně kar-
tiček! Posílám kontakt na mého 
tátu, přes něho se můžeme do-
mlouvat. Mail: marsalekpetr13@
gmail.com. Tak se mi ozvěte, díky 
František

Otevřeno:
Po - čt  10 - 22 h
Pá          10 - 23 h
So           15 - 23 h

Přijďte 
posedět 
k nám 
do vinotéky!

Nabízíme:
* kvalitní italskou kávu
* italská vína i prosecco
* vyhlášené italské limonády a další nealko
* tortilly, prkénko plné dobrot k vínu, čerstvé polévky…
* prostor vhodný k rodinným oslavám i pracovním akcím

Adresa: Svatoslavova 268/47, Praha 4 - Nusle
Tel.: 734 590 831
Najdete nás na facebooku i instagramu
www.unomomento.cz
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NAŠE MALÁ STRANA JE TAKÉ V ZIMĚ PLNÁ PĚKNÝCH AKCÍ. KALENDÁŘ NEJEN PRO MALOSTRAŇÁKy
ROZEVŘENÁ 
MINULOST

Pořiďte si jako vánoč-
ní dárek pro své blízké 
krásnou autobiografickou 
knihu s názvem Rozevře-
ná minulost. Autorem 
autobiografie je televizní  
a filmový režisér a spisova-
tel Karol Wild, který žije  
u Karlova mostu. Kniha je 
velmi čtivá, plná zážitků  
a zvratů, které pan Wild 
ve svém životě zažil. Re-
dakce novin s autorem 
také chystá rozhovor. 
Knihu si můžete objednat 
na e-mailu: karol.wild@
volny.cz.

PRÁDELNA 
S VINÁRNOU

V Lázeňské 286/6 je 

otevřený nová provo-
zovna s názvem The 
Laundry. Kromě sa-
moobslužné prádelny 
zde mají také vinárnu 
s kvalitním českým ví-
nem a lahodnou kávu. 
Otevřeno mají každý 
den kromě neděle od 
10.30 do 20 hodin. Těší 
se na vás provozovate-
lé Andrea Ušiaková  
a Michal Exner.

SPOLEČNĚ 
V POHYBU

Jak říkal Rolando 
Toro, zakladatel a tvůr-
ce SYSTÉMU BIO-
DANZA, základní 
přirozeností člověka 
je věčná oslava života. 
Zveme vás na setkání 
s paní Evženií Jin-

VELKÉ ZPRÁVy Z MALÉ STRANy ANEB  
KDE SE CO U NÁS ŠUSTNE A ŠUSTLO

drovou, která zaha-
juje setkání „vivencie“ 
BIODANZY, ta vedou 
člověka od prožitku 
interakce a setkání  
s druhými, přes vy-
jádření emocí až  
k prožitku hlubokého 
láskyplného kontaktu 
se sebou samotným. 
Setkání jsou na Újezdě 
26 ve Středisku VIA 1., 
3., 8., 15., 17., 22., 29. 
a 31. 12. od 15.30 do 
18 hodin. Nutná regis-
trace: spolecnevpohy-
bu@email.cz.

KOLEDY 
S HAFEM

Přijďte si zazpívat 24. 
12. od 14.30 h pod Kar-
lův most koledy. Akci 
organizuje ředitelka Fo

to
: A

rc
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v

HaFstudia Hanka 
Francová. Bude to 
jako každý rok krásně 
vánoční. 

PŘEDNÁŠKA
TOGETHER 

IN ART
Nenechte si ujít  
8. 12. od 18 hodin za-
jímavou přednášku 
se sváteční atmosfé-
rou na téma: Zámec-
ká slavnostní tabule  
v průběhu dějin. In-
spirace knihou, která 
mapuje stolničení na 
šlechtických sídlech na 
území České republiky 
autorky Pavly Ka-
lousové. Rezervace  
a informace na e-mai-
lu: inarttogether@
gmail.com.

PRODEJ BYTU
3+kk - 137 m 

u Karlova mostu
www.Mostecka3.cz
tel.: 777 135 945

2

inzerce

ČTENÁŘ

RePORTéR

edUard ovčáčeK/
GroTesKa 

(70. - 90. léTa)
Do 8. 1. 

Zajímavý a doposud ne 
příliš často vystavovaný 
okruh Ovčáčkovy tvor-
by představují obrazy 
a kresby, v nichž se ve 
figurálním tématu pro-
sazuje prvek grotesky.  
K výrazným příkladům 
se řadí obrazy a asam-
bláže vytvořené v prů-
běhu 70. a 80. let, do 
nichž umělec promítl 
šeď a absurditu reality, 
zvrácenost nomenkla-
tury, tupost a prázdnotu 

veřejných projevů. K ty-
pickým příkladům patří 
obrazy Strašidlo na hra-
dě či Dva na tribuně. 

joseF PlesKoT: 
měsTa

Do 12. 2.
Výstava je se zaměřená 
na tři specifická městská 
sídla, v nichž má archi-
tekt Josef Pleskot nej-
více realizací - na Pra-
hu, Ostravu - Vítkovice  
a Litomyšl. Přehlídka 
nepředstaví jen jednot-
livé stavby a projekty, 
ale vzala si za úkol zpro-
středkovat Pleskotův 

přístup k architektuře, 
prezentovat práci jeho 
ateliéru v širších souvis-
lostech a přispět k odpo-
vědi na otázku po spole-
čenské roli architektury.

sTaNislav 
KolíBal: 

KNiHy a sTavBy
Do 12. 2.

Výstava prezentuje dva 
ikonické okruhy Kolí-
balovy tvorby vzdálené 
časem a zároveň pokrý-
vající celou jeho umě-
leckou dráhu. Uvidíte 
kresby z Ostravska i ilu-
strace knih…

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 záro-
veň stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolek-
ce dvou výjimečných umělců: Františka Kupky
a Otto Gutfreunda. Nově instalovaná expozice před-
stavuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka 
Kupky, průkopníka abstraktního umění. Výstava je rozší-
řena o dlouhodobé zápůjčky děl Kupky a součástí expo-
zice je rovněž výstava soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FraNTišeK KUPKa

František Kupka, 
Studie opice

 Zpravy
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černá 
kronika

Vynikající hudební skla-
datel, dramaturg, produ-
cent, aranžér a pianista 
Pavel Vaculík zemřel 14. 
listopadu ve věku 73 let. 
Stál za hudebními začátky 
Ivety Bartošové a Petra 
Sepéšiho, psal ale písně  
i pro Karla Gotta, Walde-
mara Matušku, Helenu 
Vondráčkovou, Hanu Za-
gorovou, Janu Kratochví-
lovou, Lucii Bílou nebo 
Báru Basikovou. Studoval 
skladbu a hru na klavír 
na Pražské konzervatoři, 
v Římě a na AMU v Pra-
ze. Pracoval v Českoslo-
venském rozhlasu.  Jeho 
manželkou byla Jiřina 
Krejčíková, dcera režiséra 
Jiřího Krejčíka. 

Čest jeho památce.
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NAŠE MALÁ STRANA JE TAKÉ V ZIMĚ PLNÁ PĚKNÝCH AKCÍ. KALENDÁŘ NEJEN PRO MALOSTRAŇÁKy

Křest kalendáře a knihy „poly_dštění mužů“

VELKÉ ZPRÁVy Z MALÉ STRANy ANEB  
KDE SE CO U NÁS ŠUSTNE A ŠUSTLO
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Hanka Francová 
s vánoční kapelou

Karol Wild

The Laundry

PAVEL VACULÍK

Díky za podporu Karlovi Janečkovi, CFO Clubu, Pražské energetice, a.s., MČ Praha 1, Ochrannému svazu autorskému, Disk.cz a sítí pizzerií Coloseum

 Zpravy

inzerce
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MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL 
S VODNÍKy A VÍLAMI
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Pouze v Praze. 

HODINOVÝ
MAN�EL

tel. Tonda: 720 658 976

DAONT

Osamělý důchodce provede 
levně práce hodinového man�ela 

(drobné opravy). 

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

257 531 839

(instalatér, elektrikář, 
zedník, malíř apod.)

Tel.: 607 855 439
E-mail: office@houseservices.cz

Hledáme řemeslníky 

PeTr BUrGr

vodník Bodeček
s vílou Höppner a partou od vltavy rozjančené víly

Parta snů

Prožili jsme candrbál ve 
stylu mexickém i balkán-
ském. Když si zájemci na 
plakátu přečetli, že je po-
řádán Malostranský can-
drbál ve stylu nejoblíbe-
nější pohádkové postavy, 
procházelo sály Besedy 
několik Marilyn Monroe, 
ty se míjely s Angelika-
mi, aby je na drink pozval 
Charlie Chaplin. 
V loňském roce to pro 
změnu byla nejoblíbe-
nější postava pohádko-
vá. Což znamenalo, že 
nebyl problém vyzvat  
k tanci jednu z Červených 
Karkulek a všemu vévo-
dil Hříbeček z Mrazíka.  
Z uvedeného výčtu je 
zřejmé, že jsme v malo-
stranském spolku připra-
vovali letošní candrbál s 
jistými obavami. Zvolili 
jsme totiž téma vodníků 
a víl, co na první pohled 
vypadá jako téma jedno-
stranné až pro účastníky 
příliš svazující. Milí čte-
náři, opak byl pravdou. 
Nikdo by nevěřil, jak fle-
xibilně může být využitá 
tradice oblečení českých 

vodníků, bludiček a krás-
ných rusalek. Navíc, když 
na proporcích vodních  
a močálových postav sa-
mozřejmě nezáleželo. 
Ale jestli si někdo zaslou-
žil uznání, tak to byla 
bicepsy obdařená velice 
umně nalíčená víla. Mu-
sím přiznat, že já jsem 
tuto „vílu“ poznal po-
dle jeho milé manželky.  
Z víly se vyklubal ředitel 
Městské policie Prahy 1 
Miroslav Stejskal. Neby-
lo to nic nového, jak jsem 
vám připomínal Hříbečka  
z minulého ročníku, tak  
i tehdy tím Hříbečkem byl 
náš šerif Prahy 1. 
Drazí čtenáři, jestli si ně-

kdo myslí, že program 
candrbálového večera byl 
studený jako mlha nad 
vodou Vltavy, tak se velice 
mýlí. Vše začalo vystoupe-
ním pavích krasavic, které 
byly zakryty pavími péry 
tak akorát. Módní přehlíd-
ku sester Michálkových po 
těch letech ani nemusím 
připomínat. Následující 
tombola s cenami od míst-
ních živnostníků, kterou 
losovaly šikovné sestry 
Pavlíkovy, byla programo-
vou tečkou úspěšného ve-
čera spolkového života na 
Malé Straně.
Díky všem, co candr-
bál organizačně zajistili  
a za podporu MČ Pra-
ha 1, týmu Malostranské 
besedy, kapele za muziku  
a  také těm, co věnovaly 
dary do tomboly.

To že každý malostranský candrbál má zvo-
lené téma, tradiční účastníci vědí. Za tři-
náct bálů jsme prožili módu let třicátých, 
šedesátých - ty byly zvláště povedené.

POZVÁNKA NA 
KŘEST KNIHy

Srdečně vás zveme na 
slavnostní křest dětské 
knihy s názvem V bílých 
peřinách, který proběh-
ne v neděli 4. prosin-
ce od 16 h v Domečku 
Salla Terrena na Kampě. 
Knížka bude na místě  
k prodeji a atmosféru bude 
zpříjemňovat milá a divo-
ká kapela Czardashians.
Kniha obsahuje 11 au-
torských říkadel Jiřího  
J. Čutky, která jsou  
v knize i zhudebněna do 
krátkých písní. Součás-
tí knihy jsou nahrávky 
a notové zápisy všech 

písní, které složila malo-
stranská harmonikářka 
Lucie Eva Doušová. Děj 
každého říkadla ilustro-
vala Petra Hanušová.
Milým sponzorem nahrá-
ní a produkcí vtipných 
aranží písní je další ma-
lostranský umělec, Petr 
Šoupa, (nahrávací studio 
c-flat s.r.o.), grafickou 
podobu knize vdechl Ro-
man Kunčík a vydat ji po-
mohla Iveta Steinerová  
s firmou polstareaperiny.cz. 
Těšíme se na vás. 

Tým autorů knihy 
Jiří, Lucie a Petra.

NaBíZím deeP
TissUe masáž

Hlubokou a relaxační 
masáž, která urychluje 

krevní oběh,
podporuje odbourávání 

toxinů, snižuje stres
a napomáhá k relaxaci 

těla. V příjemných
prostorách našeho

terapeuticko - relaxačního 
centra. Po domluvě

v pohodlí vašeho domova. 

Cena: 1000 Kč/60 min.
Juan Manuel Monjardin, Tel.: 724 006 393

masáže

juan manuel
monjardin
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ZDE MůžE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEfON: 

777 556 578 
(mONiKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Tema

MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL 
S VODNÍKy A VÍLAMI
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RůžOVÉ STŘEVÍČKy (2/2) Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1922)

rozjančené víly Paví tanečnice byly mrštné

Parta snů
ředitel městské policie 
stejskal s ženou jako víly

Kalendárium 
Malé Strany

Bohuslav 
Balbín

kněz

Zdena 
Fibichová
sochařka

ProsiNeC

● Zdena Fibichová 
*9. 12. 1933 Praha 
†17. 6. 1991 Praha
Sochařka, keramička  
a malířka. Vystavovala  
v Museu Kampa.

● Josef Svátek 
*24. 2. 1835 Praha 
†9. 12. 1897 Praha 
Kulturní historik. Žil  
a zemřel na Malé Straně.

● Bohuslav Balbín 
*3. 12. 1621 Hradec Králové 
†28. 11. 1688 Praha
Historik, kněz, osobnost 
českého baroka.

● Rudolf Friml 
*7. 12. 1879 Praha 
†12. 11. 1972 Los Angeles
Skladatel a klavírista. 
Bydlel na Novém Světě 
na Hradčanech.

● Zikmund Reach 
*19. 3. 1859 Praha 
†1. 12. 1935 Praha
Jeho fotografie Hradčan, 
Malé Strany a staré 
Prahy vůbec patří 
k historickým klenotům.

Rudolf 
Friml

klavírista

Josef 
Svátek
historik Fo
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Posílejte nám 
svá výročí! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Petr Burgr nechyběl 
a moderoval

...A pak si Marta vyšla 
na promenádu. To bylo radosti! 

Taková krása! 

Marta ty střevíčky tolik chtěla, až se 
zamilovaný Bouhouš odhodlal 

k velkému kroku...

Až pak, při posledním letním 
koupání vyšla najevo 

krutá pravda...
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory malostranských

a staroměstských novin. FB: KampaNula

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.

Výstava soutěže Za-
chraňte plcha velké-
ho ve Werichově vile 
se konala v podkroví 
Werichovy vily, kde 
to po roce opět žilo 
a inspirovalo imagi-
nací a poezií dětské 
tvorby. 
Děti pro 2. ročník sou-
těže kreslily, malovaly, 
tvořily grafiky a reliéfy 
nám známých i objevo-

KAMPANULA PODPORUJE OCHRANU VRCHU PETŘÍNA! 
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Trasa proti proudu po levém břehu Vltavy 
se zastávkami na Kampě 

a u Sovových mlýnů,
ukončení na Dětském ostrově.

Vede Jaroslav Cepák

NÁRODNÍ MUZEUM + PETŘÍNSKÉ INICIATIVY + KAMPANULA

zvou na

Vycházku k Vltavě 
za zimujícím vodním ptactvem

Sraz v sobotu 17. 12. v 9 hodin
v parku Cihelná „U labutí“

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.           PSY NEBRAT!

vaných zvířecích oby-
vatel malebného koutu 
vrchu Petřína, který měl 
být zničen. 
Jsou to právě tři roky, 
kdy se podařilo zastavit 
kácení stromů v Lobko-
vické zahradě a zastavení 
obludné stavby ve Velké 
strahovské zahradě. Pro 
všechny je překvapením, 
kolik druhů živočichů 
právě zde žije a jak mno-

ho druhů ptá-
ků sem přilétá 
hnízdit. Krás-
ná dílka děti 
tvoří na zákla-
dě podkladů 
zoologa Jaro-
slava Cepáka 
z Národního 
muzea. Festi-
val hlasů a zvu-
ků pod vede-
ním Lucie Evy 

Doušové, Marie Jansové, 
Evy Cepákové a Jaroslava 
Cepáka rozezněli indián-
ské vábničky na exotické 
ptáky, zvuky gongů, afric-
kých dešťů, loutky plcha  
a jeho partičky, živí neto-
pýři, jezevčík Viky a pře-
devším hlasy dětí. 

Naše akce Naše akce 
POřáDáME 
A SPOLuPOřáDáME: 
● Každé poslední pondělí Cim-
Bál v šatlavě - 26. 12… Každé 
druhé pondělí - 12. 12., 9. 1… od 19 h 
jazz v Šatlavě. 
● NeW Cyklus 4 Toulek vsedě 
s promítáním v Šatlavě. 10. 11. byla. 
1. 12. 18 h J. Gebert Toulka v Šatlavě: 
Prahahahaturizmus. Kam s 30 miliony 
platících diváků, Kouzlo a romantika 
staré a banalita nové Prahy. I/23 Nej-
krásnější parkoviště planety… II/23 
Obléhání staré Prahy. 
● vycházky pro rodiče s dětmi 
Malou Stranou + Kampou P. Dvořáč-
ková: www.prahahrave. cz. 
● 3. pond. v 18 h Toulka vsedě 
TAROT KLUB 015 - Deli Maltéze - Dr. 
Hůlek. 
● BasKeT TUras středy 19 - 20 h. 
Gymn. Josefská. Muži i ženy, všeho 
věku. Info J. Svátek 605 131 136. 
● čtvrtky NaUčNá sTeZKa Pe-
TříNem (spolupořádáme) - 15 za-

stávek u zvířecích sousedů. Odpol. ro-
diny s dětmi + jednotlivci: 773 247 227. 
● Pondělky salla + čtvrtky 
šatlava + Salla ev. Nicolas bar  
19 - 22 h Muzikanti z Kampy

DOPORuČuJEME: 
● 5. 12. 17 h mikulášská nadíl-
ka (SOPMSH) u Karlova mostu.
● 7. 12. 19 h Koncert j. Kocůr-
ka + orchestru v kostele Na prádle.
● 23. 12. 13.30 h Pražské sbory 
+ orchestr a pěvci z ND, na Kampě 
pod mostem. Rybova mše vánoční.
● 24. 12. 14.30 h Zpívání koled 
s Hankou Francovou a HaFem 
pod obloukem Karlova mostu. Sou-
běžně koledy u sochy Bruncví-
ka - muzikanti z Kampy.
● 24. 12. 22 h Půlnoční mše, kos-
tel Na prádle.
●26. 12. 14 h Koledy a divadlo 
Spolek Ledňák na Kampě u mostu.  
V 19 h nejen koledy s cimbálem  
v Šatlavě.

spolek KampaNula: (fb, str. 8 MN + SN) spolupracuje s Prahou 1, Klubem Za starou Prahu, 
TURAS, klubem Šatlava, Zlatou Prahou a Tarot Klubem 015, Dobrovolnými hasiči, se SOPMSH,  
s Kampou Střed Světa, KC Kampa, Malostranskými a Staroměstskými novinami, Prahou hravě, 
Dvorem umění, Malostranskou besedou, Drum, Baráčníky, Skautským institutem, Kampartou, As-
trem Praha, RZB, také s Eugenem Brikciusem, Kurtem Gebauerem, Jiřím Gebertem... S mnoha 
galeriemi, divadly, školami… Spolupořádá Toulky přírodou s (Národním muzeem, Petřínskou ini-
ciativou + Femancipacion), historiky z Klubu Nápadníků KampaNuly + výlety a basket s TURAS+-
cvičení s RelaxArte Sanatoriem.

Děkujeme panu Jindři-
chu Pavlišovi z Voja-
nových sadů, Michaele 
Čermákové a Jiřímu 
Pospíšilovi z Werichovy 
vily za podporu výstavy  
a všem partnerům a pa-
tronům za podporu sou-
těže. Festival se konal 

děti si akci ve Werichově vile parádně užily

za přispění Magistrátu 
hl. m. Prahy. Dík za or-
ganizaci patří Michalu 
Bouzkovi z Femancipati-
on, z.s. Díky i Malostran-
ským novinám za podpo-
ru Petřína.

Sepsali manželé 
M. a L. Bouzkovimichal Bouzek při vyhlášení
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
milí čTeNáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Malostranské noviny, 
minulé číslo

www.
malostranskenoviny.eu
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Poděkování 
za tyto noviny

gloSa dne

PŘÍBĚH O DOMÁCÍM MAZLÍČKOVI 
S LATINSKÝM NÁZVEM MARTES fOINA

Dá se říci, že máme do-
mácího mazlíčka. Každý 
čtenář může hádat, zda jde 
o kočičku, či o jaký druh 
pejska se jedná. Pravda je 
trochu jiná. Je to zvířátko 
s latinským názvem Martes 
foina neboli kuna skalní. 
Tím, že bydlíme pod stře-
chou, bylo záhy jasné, že 
konstrukční prostor mezi 
stropem a střechou si pot-
vůrka velmi oblíbila. Bylo 
to jako byste si ustlali pod 
tanečním parketem. Zkuše-
nost s tímto chytrým zvířát-
kem není v této části Malé 
Strany nic nového. 
Ještě v dobách minulých 
se kuna objevila v koste-
le U Pražského jezulátka. 
Tehdejší pan farář napsal 
na Obvodní národní výbor, 
co jako s tím. Ti mu odpo-
věděli, že kostel se nachází 

na úpatí Petřína, odkud 
kuna asi přišla a má se tedy 
obrátit na podnik Sady lesy 
zahradnictví, protože mají 
Petřín ve správě. Od nich 
přišel dopis, ve kterém 
panu faráři sdělili: Ano, na 
Petříně se kuny vyskytují, 
ale případnou likvidaci rea-
lizuje příslušný Myslivecký 
svaz. Duchovní otec byl ad-
ministrativně zdatný, inu, 
napsal na Myslivecký svaz. 
Tady odpověděli rychle  
s vysvětlením, že ano, jsou 
schopni kunu odchytit  

i v krajním případě zastře-
lit, ale je problém, protože 
kostel Pražského jezulátka 
není součástí jejich honitby. 
Tady se dá předpokládat, že 
důstojný otec i zaklel, ale 
bylo mu jistě ihned odpuš-
těno. 
Jak to s kostelní kunou 
dopadlo? Inu, nastal den 
významného církevního 
svátku, pan farář sloužil 
slavnostní mši, tedy i s po-
užitím vonného kadidla. Na 
to, zda je dýmající kadidlo 
vonné, měla kuna naprosto 
odlišný názor a radši odešla 
do petřínských skal. A jak 
dopadla naše kuna? Na roz-
díl od trápení důstojného 
pana faráře dnes už se vy-
rábí akustické plašiče, a tak 
náš mazlíček také odešel do 
petřínských skal.

MN prosinec 2022

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

Třetí listopadový víkend 
se v ulicích Prahy 1 obje-
vil první sníh. Nevydržel 
dlouho, ale snad to byla první 
předzvěst zimy, jak má být.  
K zimě patří také led a brus-
lení a mám velkou radost, 
že i letos si budou moct děti  
a dospělí zabruslit na Na 
Františku. 
Chybělo ale málo a nejen 
František ale i hřiště v Masné 
by zůstaly několik měsíců dě-
tem a školám uzavřené. Je to 
záhada, ale někdo na radnici 
totiž zapomněl, že na konci 
září skončí pětiletá smlouva 
na správu obou sportovišť  
a Praha 1 je nebude moct 
sama spravovat, natož zajistit 
oblíbené bruslení na největ-
ším kluzišti v samém srdci 
Prahy. Nikdo nejen že nevy-
psal výběrové řízení, ale ani 
se nedohodl se současným 
správcem na zajištění ales-

to naše Na Františku se kva-
litou a cenou nedá absolutně 
srovnat. Ostatně o polovinu 
menší kluziště z umělého 
ledu na Střeleckém ostrově je 
také výrazně dražší. 
A tak vám přeji krásný ad-
ventní čas strávený třeba  
s dětmi na kluzišti, a protože 
chystáme nové výběrové říze-
ní na správu obou sportovišť, 
budu moc ráda, když mi po-
šlete své nápady a připomín-
ky, aby do budoucna vše pro 
občany Prahy 1 fungovalo 
ještě lépe. 
Ještě jednou vám také děkuji 
za důvěru a vaše hlasy ve vol-
bách, beru to jako obrovský 
závazek, kterému se pokusím 
dostát.

Kateřina Klasnová, 
místostarostka, e-mail: ka-
terina.klasnova@praha1.cz

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

HURÁ! V SAMÉM SRDCI PRAHy 
SE BUDE ZASE BRUSLIT

V měsíci prosinci putuje 
Slunce ohnivým dynamic-
kým znamením Střelce. 21. 
prosince vstupem Slunce do 
zemitého, archaického zna-
mení Kozoroha nastává zimní 
slunovrat.
Z počátku měsíce posta-
vení planet na obloze přiná-
ší napěťové aspekty mezi zna-
mením Střelce, kde prochází 
Merkur, Venuše a Slunce do 
znamení Ryb, kde se nachází 
Neptun a Jupiter, ten má na-
kročeno do znamení Berana, 
a Marsem v Blížencích. 

Střelec se zaměřením na 
budoucnost a cizinu se na-
chází v rybím chaosu a zmat-
ku. V kombinaci s blíženec-
kým ostrým jazykem Marsu 
(slovo a meč) je to konstelace 
určitě ráznosti, aby se dal si-
tuaci směr a nový systém.
Vstupem Slunce a záro-
veň Venuše a Merkura do 
znamení Kozoroha se situace 
uklidňuje. Zemitý Kozoroh 
dodává stabilitě a vánoční po-
hodě. Luna se nachází v úplň-
ku 8. prosince. Nov nastává 
22. prosince.

aStroVhled

Co říKají HvěZdy v ProsiNCi

NASTÁVÁ ZIMNÍ SLUNOVRAT,
MÁME SE NA CO TĚŠIT

asTroložKa 
daGmar KoCůrKová

Sudoku pro  
nenáročné
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21

pro líné

řešeNí: Doplň trojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

pro spící

2

poň zimní sezóny a ledové 
plochy. To je ostatně důvod, 
proč v říjnu a listopadu byly 
několik dní oba areály zavře-
né. A jelikož jsem se od listo-
padu ocitla v pozici, že to ne-
mohu jen kritizovat, pokusila 
jsem se tuto první „horkou 
bramboru“ vyřešit. S kole-
gy jsme udělali schůzku se 
stávajícím správcem a i díky 
školskému odboru a kolego-
vi Davidovi Bodečkovi jsme 
se dohodli, že se sportoviště 
otevřou a bude led. 
V době zdražování energií 
to není levná záležitost, ale 
udělala jsem si srovnání  
i s umělými kluzišti a pořád 

Bruslení Na Františku

škoďák kuna



inzerce

10 Kulturatelefon redakce: 777 556 578 redakce@malostranskenoviny.eu

JANA Už TO ZNÁ!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

JSME VAŠE

UCHO!

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

257 531 839

Hledám
BriGádU
Nabízím nošení firemní 

korespondence na poštu, 
státní úřady a jiné firmy na 

Malé Straně.
Volejte, prosím, do redakce, 

tel.: 777 55 65 78

ZDE MůžE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEfON: 

777 556 578 
(mONiKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

vyřešTe PomoCí HomeoPaTie 
své akutní i chronické dlouhodobé 
zdravotní obtíže ● záněty, migrény, 
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy 
učení a  sociálního chování dětí ● de-
prese, stavy marnosti a pocit života bez 
radosti ● alergie včetně potravinových 
intolerancí ● ekzémy

HOMEOPATICKÁ 
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com 

radí
jana Hogan

Jak mohu svému dítěti 
pomoct, aby škola neby-
la opruz? Eva
Přiznám se, že i my doma 
řešíme stejnou otázku. Po-
dívejme se, co navrhuje Ne-
výchova: 
Vezměte si papír a napište 
si odpovědi na otázku: Co 
si pro svoje dítě přeju? 
Napište si všechno, co vás 
napadne. Pokud se zasekne-
te, ptejte se: A proč si to pře-
ju? Pokračujte tak dlouho, 
dokud vás budou napadat 
odpovědi. Koukněte na svůj 
papír. Vidíte tam i větu? Aby 
bylo v životě šťastné.
Nepřejeme si ze všeho nej-
víc pro svoje děti právě to-
hle? Jenomže škola a štěstí 
nějak nejdou dohromady, 
co? Zvykli jsme si, že škola 
rovná se povinnosti. Jaké-
pak štěstí, jde přece o vý-
sledky. Ale všimli jste si na 
sobě, že když vás práce baví, 
máte lepší výsledky? Jestli 
chcete nezájem vašeho dí-
těte skutečně změnit a po-
moct mu mít lepší výsledky, 
je tu jedna věc, kterou mů-

žete začít. Spočívá ve 3 jed-
noduchých krocích:
Zajděte za svým školákem  
a s upřímným zájmem se ho 
zeptejte: Co by ti pomohlo, 
abys byl/a ve škole šťast-
ný/á? Aby tě učení bavilo?  
A berte jeho odpovědi vážně. 
I kdyby napoprvé odpově-
děl, že škola je prostě opruz  
a bavit ho nikdy nebude. 
(Protože se už naučil, že 
štěstí je, když škola končí.)
Pak si s ním o tom povídejte: 
Co by šlo udělat, aby ho uče-
ní bavilo? Co by mu pomoh-
lo mít u úkolů radost? Co  
z toho jde udělat hned?
Vše si to spolu i pozname-
nejte. Ať vaše dítě vidí, na 
kolik věcí přišlo. Některé 
můžou být zatím nereálné, 
to vůbec nevadí. Důležité na 
tom je hledat, jak by to šlo. 
Můžete hledat dobrodružně 
spolu s ním. Ale nevnucujte 
mu svoje nápady. Hledá teď, 
co by pomohlo jemu, a aby 
to fungovalo, potřebuje si na 
to přijít sám. Možná řekne, 
že u toho potřebuje skákat, 
když se učí spelovat. Uvidíte.

Nakonec mu pomozte s tím 
začít. Ať se rozhodne:
Z čeho má největší radost, 
takže s tím chce začít hned? 
Co ze seznamu chce zkusit 
jako první? Kdy? Jak ho  
v tom můžete podpořit vy? 
Dát radost a štěstí na první 
místo je nezvyklé, že? Ale 
kdy jindy začít s tím, co je 
v životě nejdůležitější, než 
teď?
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské patá-
lie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku 
jsou inspirované Nevý-
chovou.

Vaše Jana Hogan

Dobrý den, 
jsem vaše čtenářka, díky 
za Malostranské noviny, 
jsou skvělé. Ráda bych  
v novinách otevřela téma 
Všebaráčnické rychty na 
Malé Straně, která je za-
vřená již třetí rok a nevíme 
proč. Když se dotazujeme 
Obce baráčnické, tak ti se 
chovají, jako že nic poma-
lu neví. Je to velmi neob-
vyklá situace, vzhledem  
k tomu, že právě baráčníci 
jsou majitelé domu. Před 
asi sedmi lety restauraci  
i se sálem pronajali Italovi 
Bonellimu, který vlastní 
hotel Alchymist. K tomu 
mu dali v podstatě za nic 
velkou zahradu, aby si 
mohl pohodlně propojit 
hotel s Rychtou. Ital ne-
chal zrekonstruovat malý 
a velký sál spolu se za-
hradou a od té doby jsou 
problémy. Nepřejte si vi-
dět, co provedl se sálem na 
Rychtě. Původně klasický 

sál, dřevěné jeviště, dřevě-
né stoly, židle, nyní působí 
kolotočářským dojmem… 
Dřív do Rychty lidé chodi-
li za kulturou a bavit se… 
Nyní je zavřená… Můžete 
prosím zjistit, co se stalo  
a zda se Rychta otevře? 

Děkuji Irena 
        
Redakce se zeptala  
a dostala za Veleobec 
tuto odpověď od Jaro-
slavy Trojanové:

Rychta byla zavřena roku 
2016, neboť byla potře-
ba rekonstrukce budovy. 
Byly zjištěny statické ne-
dostatky, byl vyhlášen 
stav nouze a my jsme si 
nemohli dovolit uzavření 
objektu... Koncem června 
2019 byly sál i restaura-
ce otevřeny pro akce ba-
ráčníků i veřejnost. Sál je 
modernizovaný, možnost 
propojení se zahradou,  
v restauraci zůstal za-

chován baráčnický ráz. 
Restaurace i sál jsou pro-
najmuty firmě Alchymist, 
s.r.o., která zde pořádá kon-
ference, svatby, koncerty… 
Baráčníci na sále pořádají 
sezení, akce pro dospělé  
i děti… Sál měl tu čest hostit 
v listopadu volební zasedá-
ní MČ Prahy 1. 3. prosince 
pořádáme pro děti Miku-
lášskou nadílku, 4. února 
chystáme krojový ples,  
3. června proběhne oslava 
130 let od založení Obce ba-
ráčníků Malostranských… 
Restaurace bude dle vyjád-
ření zástupců firmy Alchy-
mist, s.r.o. otevřena na jaře 
2023. Pokud by měl někdo 
zájem o pronájem sálu, 
může se telefonicky obrá-
tit na kancelář Veleobce  
v úterý a ve čtvrtek, tel.: 
257 531 461, e-mail: veleo-
bec@centrum.cz.

Redakce bude vývoj na 
Rychtě nadále sledovat.

ČTENÁŘI SE PTAJÍ: PROČ JE 
BARÁČNICKÁ RyCHTA ZAVŘENÁ?
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HOUSE SERVICES
www.houseservices.cz

Výškové práce
Péèe o fasády

Údr�báøské
práce

Rekonstrukce
staveb

Úklidové
práce

jednatel House Services

Veselé Vánoce a š�astný nový rok 
Vám i Vašim nemovitostem!

Milan Voříšek , MBA




