Noviny, které si píší čtenáři sami
Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí.

Ne

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 3/ roč. XIV
březen 2022

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

malostranský masopust

Příběh lásky
a míru

Malostranské
podniky

Foto: Monika Höppner

téma
na přání

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
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Sympaťák Ruda
Usměvavý Ruda
z restaurace St. Martin,
Vlašská 7, nese
lahodné espresso
za 59 Kč.

M
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Ženich a nevěsta
Foto: Míra Lédl

Čtěte na str. 6 - 7

str. 2

inzerce

petr Hejma podporuje
Nejen
místní živnostníky na str. 5

MASNÝ KRÁM
Tržiště 265/6, Malá Strana
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

tradice
Malé
strany

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

ARGENTINSKÉ EMPANADAS
● Doručíme vám plněné kapsy
zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce
● Upečete je za pouhých
15 minut
● Užijte si lahodnou chuť

Empanada března:
Trhané vepřové
na červeném víně
s BBQ omáčkou
www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

Linka
pomoci
občanům

724 021 789
224 948 465

Foto: FB

Vzpomínka na
fotografa našice

redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

gurmánuv
koutek

Vepřové koleno
na černém pivě

POZVÁNKA N
SPOLEČENSKÉM

Vzpomínka na fotografa
Petra Našice

Malostranská
beseda
Malostranské
náměstí 21

Jednou větou
Monika
Höppner

Redakce
Malostranských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:

Šel bych za tebou až
na konec světa, ale
celou cestu bych brblal.
Slyšeno: V baru

Počasí

7°C

Březen
Březnové slunce
má krátké ruce

Posílejte
nám své tipy
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Foto: FB

339
Kč
Petr Našic
Ve věku 57 let 25. ledna zemřel fotograf
s atelierem ve Štěpánské ulici Petr Našic.
Byl to výborný fotograf,
mimo jiné fotil i pro MČ
Praha 1. Kromě toho, že
jako jediný český fotograf měl možnost fotit
průběh natáčení filmu
Amadeus, byl také dvorním fotografem režiséra
Emira Kusturici či spolupracoval s primabalerínou Dariou Klimentovou, hercem Vlastimilem
Brodským, hlasatelkou
Kamilou
Moučkovou,
operní pěvkyní Dagmar
Peckovou a dalšími.
S Petrem jsem se setkala
poprvé před čtrnácti lety.
Fotil divadelní představení Šampionky, ve kte-

Zpravy

rém jsem hrála. Celé to
bylo o tom, jak tři ženy
běží maraton. Maraton
byl připodobněn životu.
Petr tenkrát nafotil moc
vydařené snímky. Byl
s námi při tom, když
představení vznikalo...
Nikdy nezkazil žádnou
srandu a měl dobré srdce.
Naposledy jsem s Petrem
dlouze mluvila na Konferenci Kampa Střed Světa
v Muzeu hudby. Povídali
jsme si o starých známých
a o tom, jaké má plány…
Milý Petře, ty jsi svůj maraton už doběhl a musím
říct, že jsi byl běžec poctivý. Děkuji.
Výstava fotek Petra je od
11. 2. k vidění v Trick baru
Malostranské besedy.
Monika Höppner

Anketa Malostranských novin

Copak s vámi
dělá jaro?

Tango argentino je tanec společenský,
elegantní i horečnatý. Háta Hlavatá s tanečním partnerem Martinem vás zvou na
svoje středeční kurzy do Společenského střediska VIA na Újezdě 26. Přijďte!
● „Háto, jak dlouho je

tango argentino tvým
osudem?“
„Tancuji od roku 1998. Dnes
už si život bez tanga a jeho
světové taneční komunity
nedovedu představit.“
● „Kam pozveš čtenáře
novin na svoje lekce?“
„S mým tanečním partnerem Martinem jsme se loni
rozhodli navrhnout pár lekcí
kamarádům, až se z toho vyklubaly kurzy tanga pro malostranské usedlíky. Ve Společenském středisku VIA na
Újezdě 26 máme desítku
párů a na duben budeme vypisovat kurz pro začátečníky
i pro pokročilé. Bude se jednat o středy od cca 17 do 21
hodin. Přesný rozpis bude

od konce března.“
● „Jak ses k argentinskému tangu dostala?“
„Známý mě vyzval na tzv.
Schnuppertango na zkoušku o víkendu, bydlela jsem
ještě v Bavorsku, a po tomto
prozření jsem se už tanga
nepustila. Při žádném jiném
pohybu jsem nepoznala
soulad fyzického a duševního sepětí a radosti. Při tanci
se dostanete do určité taneční nirvány ve dvou, pár se
nadnáší, je spojen hudbou
a nechce se mu skončit…“
● „Na co se těšíš?“
„Těším se na nové nadšené
tanečnice a tanečníky, kteří
doplní naši rostoucí pražskou scénu a rozmanitost
věková a stylová se počítá.“

Endoskopická
léčba syndromu
karpálního tunelu

● moderní řešení
● spolehlivé výsledky
● krátká doba rekonvalescence

MUDr. Oldřich Šoula
neurochirurg

E-mail: info@neuroendo.cz, tel.: 604 226 996

www.neuroendo.cz

Tyto noviny vycházejí
na území Malé Strany
a Hradčan, tedy ZDE
Hradčany

Malá
Strana
5 370 obyvatel

David
Dvořák

Jan
Smetana

Jarka
Nárožná

„Mé tělo i mysl
rozdíly mezi
ročním obdobím
nedělají.“

„Na jaře se ve
Velikonoční
pohádce měním
na Slepičku.“

„Jaro se
mnou dělá
divy, krásné
divy...“

Jindřich
Pavliš

Firma Vojanovy
sady

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Vyvádí mě
přírodním
ševelením
příjemně
z linearity.“

„Učitel říkal:
Chlapci, učte se včas.
Až děvčata vytáhnou
krátké sukně, nic se
nenaučíte.“

„Rozkvétám!“

Ředitel
Musea Kampa

Divadélko
Romaneto

Malostranská
beseda

Malostranské
noviny
děkují MČ Praha 1
za podporu
tohoto vydání

Důležité
telefony

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

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@malostranskenoviny.eu

Mluvčí mladé
generace

Zde muže
být váš
inzerát!

Volejte hned
tel. č.:
777 556 578
Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

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

Foto: Archiv Háty Hlavaté
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Dívka ze str. 3

NA TANGO ARGENTINO VE
M STŘEDISKU VIA NA ÚJEZDĚ

Bota je
víc než
ploutev!

Rok
1922

Foto: Youtube

štěPrůkopnice plavání
v lodičkách

Slečna Květuše Fešná z Vlašské
ulice. Tvrdila, že podpatek je
nezbytný pro udržování směru.
Chytili ji v Hamburku.

Malý oznamovatel
Inzerujte v těchto novinách!
tady je 3+1 důvod proč:

Háta s Martinem učí
tango argentino ve středisku VIA
inzerce

DĚTI CHTĚJÍ MÍR

Koncert dětí pro Ukrajinu

● Kdy: čtvrtek 3. 3. v 15 h
● Kde: před Magistrátem hlavního města
Prahy na Mariánském nám.

Zazpívá Dětský pěvecký sbor Vratislavka
se sólisty pod vedením Evy Kleinové.
Na Ukrajinu můžete přispět na místě
i přes účet Červeného kříže:
333999/2700, var. s.: 1502.
Akce se koná pod záštitou Mariany Čapkové,
předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání
hl. m. Prahy. Díky, že pomáháte s námi!

Kresba: Simona Vlková

Háta tančí s úsměvem a elegancí

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
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

co nového v redakci

Zpráavy

VZPOMÍNKY
MARIE
J
Dopisyů
čtenář MALÉ STRANĚ A

REDAKCE NOVIN
PŘIJALA charlie

Foto: Monika Höppner

ČTĚTE, JAK SE REPREZENTANTKA V ZÁVODNÍM LYŽ
Pamětníkovi se stává, že mu stačí malý
podnět k tomu, aby se mu zjevil celý řetěz
vzpomínek. Posílám mou dávnou vzpomínku o zamrzlé Vltavě do redakce novin.
Redakce Malostranských
novin, zleva Charlie a Denisa
Redakce Malostranských novin
rozšířila své řady. K redakční
fence Denisce, která zná Malou Stranu i její utajená zákoutí
skvěle, přibyla Charlie. Je to
původně Rumunka a neunikne
jí ani myška, a to doslova. Border kolie Charlie teď sice bydlí
na Moravě, ale miluje starou
Prahu a Malostranské noviny,
stejně jako její páníček Roman.
Redakce se už těší, co všechno Charlie vypátrá a jaká nová
neotřelá témata přinese na redakční poradu.

Při čtení ankety v lednovém čísle vašich novin, kdy
se pan Smetana, ředitel
Musea Kampa, zmínil o své
radosti, se kterou by se prošel po zamrzlé Vltavě, se mi
vybavily dávné vzpomínky.
Vyhledala jsem svou fotku,
na níž se na ledě kloužu
před Karlovým mostem. Je
to snímek jedinečný. Fotografoval mne můj budoucí manžel Vrát‘a Hlavatý,
později uznávaný grafik,
ilustrátor a tvůrce moderního filmového plakátu.
Tehdy jsme byli spolužáky
na Vyšší uměleckoprů-

myslové škole. Cestu do
školy z Malé Strany přes
Karlův most v letech 1948
až 1952 jsem měla moc
ráda. V zimě byla cesta
ještě příjemnější. Bud‘ po
zasněžených ulicích nebo
přímo po Vltavě. Ta tehdy každoročně zamrzala.
Vyšla jsem z našeho domu
U dvou hrdliček v Nosticově ulici, prošla jsem malou
Kampou přes Čertovku
a hned za Lichtenštejnským palácem na náplavku
a tam jsem vstoupila na zamrzlou hladinu. Tehdy to
bylo místo spojené se jmé-

nou podrážku přišroubovali šlajfky. I na šlajfkách
se dalo krasobruslit. Ještě
jako maličké se mne ujal
starší pán a naučil mě kozáčka, váhu, kadeta, přešlapování i piruetu.
Nejhezčí vzpomínky mám
však na výlety se svou
starší sestrou po zamrzlé
řece až ke Zbraslavi. U nás
na Malé Straně se také
tenkrát sáňkovalo a lyžovalo na Petříně, bruslilo
před Sokolem. Časy, kdy
Vltava pravidelně zamrzala tak, že se na ní dalo
vesele rejdit, jsou ty tam.
Dost možná, že se někdy
alespoň na pár dní vrátí
do Prahy opravdová zima,
abych se na to mohla aspoň podívat.
Marie Janasová

nem proslulého plavčíka
Rouska, většinou lovil
nešťastníky, kteří hodlali ukončit život skokem
z mostu. Z nábřeží jsem
se vydala pod obloukem Karlova mostu na
protější břeh. Otevřenými dvířky po schodech vzhůru, pak okolo
zdravotní školy doleva
Křížovnickou rovnou do
školy. Vzpomínám, že
tam byli mými spolužáky
četné osobnosti: Andrle,
Pištěk, Srnec…
Kdopak si ještě dnes pamatuje na eldorádo Pražanů na zamrzlé Vltavě!
Lavičky, stánky s čajem,
párky a pečenými kaštany a umetené plácky na
bruslení. Na lavičce jsme
usedli a kličkou na pev-

HASIČI PRAHA 1
Vás zvou na tradiční
Hasičský bál
v Malostranské besedě
dne 26. 3. 2022
od 19 hodin.

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

FRANTIŠEK KUPKA
Stálá expozice

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

Dobrovolní hasiči
Vláďové Pixa a Krištof

Těšte se na hudbu
(BONUS ORCHESTR),
tanec, tombolu...
Vstupné: 150 Kč
Objednávky vstupenek
na tel.: 602 379 860.
Možno zakoupit
i na místě.
www.hasicipraha1.cz

KAREL VAŇURA:
VRSTVENÍ
25. 3. - 29. 5.
Výstava poprvé představuje dílo významného
výtvarníka, malíře a skláře Karla Vaňury, který
v šedesátých letech vytvořil unikátní malířské
dílo, v následujících
desetiletí pozoruhodné
objekty ze skla, zároveň
působil jako uznávaný
pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v ateliéru skla. Dílo Karla
Vaňury je koncentrované
a hledačské. Nepřejímal
dobové styly a směry,

jeho tvorba je původní
a autentická, jak to dokládá i připravovaný projekt. Výstava představuje
Vaňurovu práci se sklem,
malbu i kresbu.
JIŘÍ SOPKO:
RETROSPEKTIVA
12. 3. - 29. 5.
Ve třech patrech Musea
Kampa bude od března
k vidění stovka obrazů
Jiřího Sopka a několik desítek jeho kreseb
a akvarelů z let 1969 až
2021. Výstava se koná
u příležitosti jeho 80.
narozenin. Sopko patří

František Kupka,
Studie opice
mezi nejvýraznější osobnosti české poválečné
malby. Pro jeho tvorbu
jsou
charakteristické
výrazné barvy, zájem
o lidskou figuru a osobitý
smysl pro humor.
online akce
Připravili jsme ON-LINE
AKCE! Vše najdete na
fb, instagramu a webu.
● Kódy a krajiny 2
● Sběratelka umění
Meda Mládková
● „Werichova vila je taková naše celoživotní
láska” - O vile s architektem Markem Tichým

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

JANASOVÉ NA ZIMU NA
A ZAMRZLOU VLTAVU

černá
kronika

ŽOVÁNÍ MARIE JANASOVÁ NAUČILA PIRUETU NA VLTAVĚ

Radko Pytlík

Marie
Janasová

Foto: Archiv Marie Janasové
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpráavy

Marie roz. Pecánková,
pak Hlavatá, dnes
Janasová v roce asi
1950 bruslí na Vltavě

V 50. letech na světové
Univerziádě v Zakopaném

Literární
historik,
spisovatel a editor
Radko Pytlík zemřel
31. ledna ve věku 93
let. Věnoval se životu
a dílu Jaroslava Haška a jeho Osudům
dobrého vojáka Švejka. Psal také o jeho
literárních
současnících, například Vilému Mrštíkovi, E. E.
Kischovi, Franzi Kafkovi, Josefu Kadlecovi, Jiřím Křenkovi...
Ze současných spisovatelů se věnoval
také Bohumilu Hrabalovi. Psal pro Lidové
noviny,
Svobodné
slovo, Literární noviny... Radko Pytlík byl
otec herce a také zpěváka Vojtěcha Dyka.
Čest jeho památce!

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

MASNÝ KRÁM
Tržiště 265/6, Malá Strana
nabídky surovin, které
si z tohoto tradičního
obchodu můžete odnést domů, vám ihned
nastartuje
chuťové
buňky a velice rádi se
přidáte ke spokojeným
zákazníkům. Ti mohou
denně využít také nabídku bistra, jež nabízí
výběr ze dvou polévek
a tří hlavních chodů.
A na čem si lze tedy pochutnat? Na menu najdete přírodní kotletky,
tažená hovězí žebra,
pálivá pečená křidélka,

vepřovou
krkovičku,
kuře na paprice, kachnu na pomerančích
a mnoho dalších specialit. Takže pokud procházíte Malou Stranou
anebo jste ze sousedství, určitě si udělejte
čas na návštěvu Masného krámu a dopřejte si gastronomický
zážitek. Těší se na vás
Slávek Fučík a spol.

Slávek Fučík je
vždy dobře naladěn

OTEVŘENO
je od pondělí do pátku od 8.30 do 18 h

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), starosta
MČ Prahy 1: „S milovníky dobrého jídla fandím Masnému krámu a jsem rád, že je na Slávka Fučíka spolehnutí.“

Masný krám
na Tržišti

Sliny se sbíhají

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

podporujeme
místní
živnostníky
Pe
tr Hejma,
starosta

Foto: Jaroslav Tatek

Asi každý, kdo někdy
vstoupil
do
Masného
krámu
v ulici Tržiště na
Malé Straně, nezapomene na jedinečnou atmosféru tohoto lahůdkového
řeznictví s bistrem.
A je jistě málo těch,
kteří nevezmou za kliku, pokud jdou zrovna
okolo. Masný krám je
prostě gurmánů ráj!
Nezaměnitelnou podobu tohoto místa zde již
mnoho let vytváří hlavní tvář celého podniku:
řezník Slávek Fučík.
Jeho jiskra v oku při
představování aktuální
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Tema

MALOSTRANSKÝ MASOPU
TICHA ZA UKRAJINU A POČ
To se zase povedlo, slyšeli jsme od mnohých účastníků
letošního malostranského masopustu. K úspěchu takové
akce opět pomohlo i počasí!

láska

Petr burgr

Nevěsta s ženichem.
První polibek

Šťastní novomanželé

Láska na
Malostranském náměstí

Letošní malostranský masopust se vymykal proti
jiným letům. Přestože se
konal po vynucené pauze
a mohl se tedy stát jedním ze symbolů návratu
do normálního života,
mělo letošní veselí zvláštní pachuť. A nebylo to
jenom napínavým počasím. Dopoledne počasí, že
by člověk psa nevyhnal,
a odpoledne, jako každý
rok, paráda. Samozřejmě
i do našeho masopustního
průvodu dolehly ty hrůzy, které se dějí ne v tak
vzdálené Ukrajině. Velké
množství účastníků průvodu zvolilo pro své nalíčení modro-žluté barvy,
jako připomenutí toho, co
se právě na východě Evropy děje. A nejen to. Masopust jsme začali minutou
ticha za všechny padlé
a ruskou agresí trýzněné.
Trochu to připomínalo
začátek fotbalového zápasu. Chvíle připomenutí,
že víme, co se děje, a pak
do hry, v našem případě
do průvodu maškar. Aby
toho nebylo málo, tak
k tomu ke všemu byla rozkopaná cesta z Hradčanského náměstí do Neruinzerce

zde může
být váš
inzerát!
volejte ihned
vlídné zacházení!
telefon:

777 556 578
(monika)

e-mail:
inzerce@
malostranskenoviny.eu

HLEDÁME
RECEPČNÍ
Soukromá poliklinika
v centru Prahy hledá
recepční na plný úvazek.
● Požadujeme příjemný
vzhled, profesionální
vystupování.
● Znalost AJ podmínkou
a práce s PC.
● Nástup možný
ihned.
Těšíme se na Vás!
Kontakt: Jitka Bayerová
Tel.: 725 883 183, e-mail:
bayerova@mjs.narodni.cz

dovy ulice. Takže přejezd
kočárů a hasičských aut byl
obvyklou trasou nemožný.
Naštěstí operativně zareagovali naši strážníci, takže
se průvod masek na svou
obvyklou trasu dostal přes
Pohořelec a dolů Úvozem.
Pak už vše běželo podle
scénáře, které napsalo za
víc než dvacet let vedení
spolku Přátel Malé Strany a Hradčan. U Dvou
slunců „padla kobyla“.
Na balkonku v Thunovské ulici, vedle hostince
U Hrocha, proběhla „masopustní svatba“ a po veselici na Malostranském
náměstí, jako každý rok,
vše zakončilo na Kampě
u Karlova mostu „zastřelení medvěda“. Kdyby nebylo té Ukrajiny, můžeme
konstatovat, že letošní
malostranské masopustní veselí se vydařilo mimořádně, dokonce se prý
i Bruncvík usmíval. Za
což patří poděkování:
vedení MČ Praha 1, strážníkům městské policie,
dobrovolným
hasičům,
pěveckému souboru Bruncvík, zaměstnancům hostince U Vola, U Dvou slunců, prodejny Bio Vacek
a samozřejmě Spolku přátel Malé Strany a Hradčan,

jmenovitě: Tomáši Olivovi,
Karlu Chotkovi, Pavle Michálkové, Lence Pavlíkové
a dalším, prostě všem, kteří to letos odpracovali.
Foto: Míra Lédl,
SOPMSH a Facebook

Děvčátka poupátka

David Dvořák
(Beseda) s rodinou

Záa bava
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OPUST ZAČAL MINUTOU
ČASÍ MASKÁM PŘÁLO

Kalendárium
Malé Strany
březen

Eduard
Kohout
herec

Ladislav
Zelenka

violoncellista

Dobrovolní hasiči
s vedením Prahy 1

Jarmila
Turnovská

scénáristka

Viktor
Stretti

ilustrátor

● Miroslav Míčko
*26. 3. 1912 Praha
†1. 3. 1970 Praha
Historik umění.
● Jarmila Turnovská
*11. 8. 1930 Praha
†1. 3. 2010 Praha
Spoluautorka scénáře
seriálu Kamarádi (Malá
Strana, Hradčany).

Zahájení masopustu.
Zleva: Tomáš Oliva (SOPMSH),
Petr Burgr, místostarosta,
Petr Hejma, starosta

Miroslav Stejskal,
šéf Městské policie
Prahy 1, v čele průvodu

● Otto Pinkas
*2. 3. 1849 Praha
†12. 3. 1890 Praha
Dramatik, zakládající
člen Sokola.
● Viktor Stretti
*7. 4. 1878 Plasy
†5. 3. 1957 Praha
Ilustrátor, známý
především lepty Malé
Strany, Hradčan.
● Eduard Kohout
*6. 3. 1889 Č. Budějovice
†25. 10. 1976 Praha
Herec, bydlel Na Kampě
číslo 11.

Masopustní
veselí

Sbor Bruncvík

● Ladislav Zelenka
*11. 3. 1881 Modřany
†2. 7. 1957 Praha
Violoncellista, národní
umělec. Bydlel
v Mostecké ulici.

Malostranské noviny k poctě
Z přípravné činnosti volebního korteše (2/3) Humoristickým
listům (1922)
Na čepu dvanáctka
Radegast za 41 Kč

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

Profesor Huťapa přináší slovník nadávek s přihlížením
na nejnovější dosud neotřepané výrazy bolševické.

pokračování příště

Vyznání lásky kuchtě nic nestojí a človék se lecos dozví
o protikandidátovi.
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Charita
redakce@malostranskenoviny.eu
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Spolky

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských
a Staroměstských novin. FB: KampaNula

UČENÁ TOULKA V BŘEVNOVSKÉM
KLÁŠTERNÍM PIVOVARU SV. VOJTĚCHA
se na tezi podpořenou
archeologickými
výzkumy, o která hradiště, oppída nebo centra
pravěkého Pražska by
se mohlo jednat.
Vyloučeny ony pravěké a starověké kultury
Pražska, které nejsou
spojeny s ústřední mocí
středočeské
oblasti
a vychází zde tento seznam možných kandidátů na prehistorické
Pražské panství.
1. Knovízské hradiště pozdní doby bronzové 1380 - 800 př. n. l.,
na místě Závisti, doba
předkeltská,
kultury,

Naše
Našeakce
akce
Info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460,
mail: LudmilaR@seznam.cz
Pořádáme
a spolupořádáme
● Klub Nápadníků
pořádá Učené toulky:
Nově: M. Čakrt, O. Šefců,
M. Bouzek, J. Gebert, H.
Hlavatá, L.Doušová, Š.
Holubová. Dřív J. Cepák,
J. Sádlo, J. Kábele, J. Hůlek, J. Kroča, R. Haendl,
P. Hejma, J. Sedmík, K.
Holub, J. Kučera
● 2. 3. 17.30 h Učená
toulka vsedě. OSOBNOSTNÍ TYPY DLE
C. G. JUNGA. Dr. M.
Čakrt. Domeček - Salla,
KC Kampa, hlaste se:
Michal@Cakrt.cz.
● 17. 3. Sv. Jakub x
Šatlava vsedě: VYHRÁL
JAN ŽIŽKA VŠECHNY BITVY?
● 19. 3. Výlet vlakem,
pěšky 15 km. OTVÍRÁNÍ
STUDÁNEK na Voticku.
KampaNula + TAK + TURAS (jirkucka@centrum.
cz)
● VYCHÁZKY pro rodiče s dětmi Malou Stranou
+ Kampou P. Dvořáčková:
www.prahahrave.cz, tel.
731 802 799, www.facebook.com/prahahrave

Doporučujeme
● 12. 3. Soukromý
Ples Zlaté Prahy - info
středy večer v Šatlavě
● 26. 3. Bál Dobrovolných hasičů Prahy 1
- Malostranská beseda
● NAUČNÁ STEZKA
na Petříně, vždy odpol.
pro školy i rodiny: tel.
773 247 227. Rezervujte
termín koment. prohlídky
výstavy Hudební zvěřinec v Českém muzeu
hudby. V únoru vyhlášení
2. ročníku výtvar. a liter.
soutěže Zachraňte plcha
velkého pro děti. Info:
www.zachranteplcha.eu
● Relaxarte Sanatorium POZOR: 2., 4., 7., 9.
3. lekce zrušeny, pak pon.
18.30 - 20.30 h dynamické cvičení ZŠ Karmelitská 13. Stř. 18 - 20 h
zdravé protažení - Gym.
Josefská 5. Pát. 18 - 20
h dynamická meditace,
prvky z tai-chi, čchi-kung
ZŠ Karmelitská 13.
● BASKET TURAS
středy 19 - 20 h Gymn.
Josefská. Muži ženy
rekreačně. J. Svátek: 605
131 136

která se podílela na
keltské etnogenezi.
2. Závist hradiště,
cca 570 - 390 př. n. l.,
mocenské a kultovní
centrum v období halštatské a bylanské kultury.
Toto rané keltské období se vyznačuje rozvojem kultu vína a hostin,
podporovaného etruským vlivem.
3. Tato pra-Praha
byla po historické přestávce oživena vybudováním laténského oppida na keltské Závisti (2.
stol. př. n. l.), aby byla
rozvrácena pravděpo-

dobným útokem Germánů.
4. Praha slovanská.
Za slovanského období bylo na území Prahy
a okolí vybudováno několik hradišť (Bohnice
Zámka cca 790 n. l.,
Hostivař 820 n. l., Butovice 820 n. l.), která
předcházela Pražskému hradu, Malá Strana
cca 800 n. l., význačné
kovolitecké středisko
Tismice a soustava hradišť v pošembeří.
5. Přerod Prahy slovansko-avarského
období v centrum postupné převahy přemy-

slovské moci na Budči,
Levém Hradci, ve Vinoři a na Pražském hradě.
Můžeme si vybrat, kterou z možných Pražských domén přijmeme
jako pomyslného předchůdce naší Prahy stověžaté.
Sestavil JiKu

Břevnovský pivovar

JAKÉ BYLY UČENÉ
TOULKY V ÚNORU
1. 2. konečně TOK PUŠTÍKŮ, ve tmě a dešti Petřínem.
Celkem 12 i dětí.
8. 2. POSLEDNÍ PROHLÍDKA PODZEMÍ bývalého
pivovaru Dlouhá 25, bylo 22 lidí.
11. 2. Nápadníci KampaNuly (celkem deset) byli spolu
s dalšími 15 přáteli na dlouhé Toulce v Břevnovském
pivovaru, převážně vsedě. Nahlédli i do románského,
gotického a barokního podzemí. Téma českých dějin,
tradic a symbolů s přihlédnutím k prehistorii našeho
území za posledních několik tisíc let. Pokračováno
v tomto bude - zájemci pište na: jirkucka@centrum.cz.
14. 2. Toulka Tarotem s TATROT KLUBEM 015 vsedě,
8 lidí.
17. 2. Historická Toulka vsedě: Inkvizice v Čechách
R. Haendl, Šatlava 20 lidí.
22. 2. Toulka Malou Stranou: STARO-NOVÉ NEJEN
KAVÁRNY A GALERIE MALÉ STRANY.
POSTUPNĚ 60 LIDÍ vedl J. Kučera, BUDE SE OPAKOVAT!

KampaNula pořádá benefiční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola,
Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků a zachování genia loci Prahy 1.

Foto: Archiv

Kolik je v zásadě
Prah v auře hlavního města? Povětšinou se nám vybaví, že
Praha jest výsledkem
věštby kněžny Libuše
a přeložení sídla knížetem Bořivojem z Levého Hradce na Hradčany, případně existencí
městského sídliště na
dnešní Malé Straně od
období kolem roku 800
n. l., dle archeologických objevů posledních let. Existovalo zde
prehistorické knížectví
s ústředním hradištěm
před Pražskem přemyslovským? Podívejme

telefon inzerce: 777 556 578
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Komentáře, básně, glosy, postřehy

Milí čtenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Petr Burgr

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

Dagmar Havlová
ve filmu Vlastníci
u nás, na naší schůzi
nejsme schopni prosadit nic. Druzí si jen povzdechnou, že v jejich
domě se ani nesejdou,
natož aby si odhlasovali jakoukoliv formu
zvelebení svého domu.
A ti, co patří do třetí skupiny? To jsou ti, kteří si
v poklidu užijí film, pro-

NA STopě Kateřina
Klasnová

tože v jejich společenství to funguje tak, jak
to fungovat má, kde si
sousedé uvědomují, že
vlastnit byt je mimo jiné
také odpovědnost, a že
je nutné se respektovat
navzájem, včetně důvěry
k ostatním vlastníkům
a uživatelům jednotlivých bytů. Jsou to ti,
kteří si uvědomují význam slova společenství, a svým chováním
ke svým sousedům výraz
společenství
naplňují.
Kteří, když je potřeba, si
vzájemně pomáhají. Já
mám ten dar v takovém
domě bydlet.
Těchto pár slov je poděkování mým sousedům
a vlastníkům, s kterými
v našem domě bydlím.
MN březen 2022

Foto: Archiv

Glosa dne

Nevím, jestli všichni
čtenáři znají úspěšný
český film Vlastníci.
Jedná se o tragikomický
popis jedné schůze členů společenství vlastníků bytových jednotek.
Pointa filmu spočívá
v různých zájmech jednotlivých vlastníků bytů.
Jedni manželé chtějí
prosadit výstavbu výtahu, jiný vše blokuje,
protože má zájem získat
do svého vlastnictví byt
souseda a další chtějí celý dům zašantročit
úplně.
Diváci, kteří jsou členy
SVJ (společenství vlastníků jednotek) se po
zhlédnutí filmu většinou rozdělí do několika
skupin. Jedni si řeknou:
Takhle je to přesně jako

www.
malostranskenoviny.eu

Malostranské noviny,
minulé číslo

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

pro líné

pro spící

Řešení: Doplň trojku
a objednej celou láhev.

VLASTNIT BYT JE ZODPOVĚDNOST
ANEB PODĚKOVÁNÍ VLASTNÍKŮM

Poděkování
za tyto noviny

astrovhled

astroložka
Dagmar Kocůrková

HOŘÍ, MÁ PANENKO! ANEB
co se zdálo statické,
HASIČÁRNA ZA 200 MILIONŮ Vše,
se hýbe, doslova fičák
Co říkají hvězdy v březnu

Když se řekne sbor
dobrovolných hasičů,
vybavím si slavnou
Formanovu komedii
a scénu s tombolou…
Tímto ale rozhodně nechci znevažovat důležitost
neprofesionálních sborů.
Ostatně na Praze 1 výrazně pomohly např. v době
povodní a určitě mají své
opodstatnění na každé
městské části. Že radnice
na své hasiče myslí a dotuje kromě výbavy třeba
i hasičský ples, je v pořádku. Už dřív jsem sice navrhovala, aby Praha 1 více
podporovala také profesionální hasičský záchranný
sbor, který zasahuje denně např. u různých nehod
atd., ale pochopila jsem,
že dobrovolní hasiči jsou
„hýčkaná hračka“.
Teď mě ale přeci jen zara-

zil návrh výstavby zbrusu nové hasičárny za cca
150 až 230 milionů korun
z našich peněz. Ve hře

Hasiči v akci
jsou dvě lokace: jedna na
Břevnově a druhá v Holbově ulici u ministerstva
dopravy. Obě jsou v zeleni,
takže bez změny územního plánu to nepůjde. Ale
věc se zdá být jistá a zastupitelstvo bude o vhodném místě hlasovat už
v březnu.
Když jsem se ptala, zda
je tato obří investice nezbytná, odpověděl mi
místostarosta dobrovolných hasičů Filip Dvořák,

že mu taky „srdce krvácí
u plýtvání peněz z rozpočtu“, ale nelze jinak.
Předloni totiž zastupitelé
v zápalu boje o pozemek
hřiště školky v Revoluční schválili návrh, aby se
pro hasiče našla jiná lokace. Bylo by to na dlouhé povídání, ale nějakým
„omylem“ se tam totiž
ocitla garáž pro hasičské
auto, které se asi už nevešlo do Novomlýnské,
kde jsou také dobrovolní
hasiči. Každopádně staronové zázemí pro hasiče by údajně vyšlo „jen“
na 20 milionů korun
a voilá s novým jsme na
desetinásobku. Škoda, že
u politiků neplatí, že kdo
si hraje, nezlobí… Tipnete si, jak to dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

V březnu prochází
Slunce vodním, citlivým a senzitivním
znamením Ryb, až do
20. března. To vstupuje
do jarního ohnivého znamení Berana a nastává
jarní rovnodennost. Zima
pomalu dokončuje svou
vládu a předává své žezlo
jaru.
Během tohoto měsíce planeta Mars a Venuše se přesouvají ze zemitého Kozoroha do znamení Vodnáře
a tím nastává pohyb. Vše,
co se zdálo statické, se
hýbe, doslova fičák. Nový
vítr do plachet. Obsaze-

né znamení Ryb Jupiterem, Sluncem, Neptunem
a procházejícím Merkurem nabádají řídit směr
intuicí a srdcem.
Saturn ze znamení Vodnáře v kontaktu s planetou Uran ze znamení Býka
tvoří a přitom bortí staré
formy reformou... novou
formou. Vše je pořád ve
změně a vytváření nových
interakcí na rychlý vývoj.
Beran přináší vstupem
Slunce a taky Merkura do
jeho znamení nadšení, radost, elán a nové začátky,
směry a cesty. Jaro s novou esencí energie.
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še
Jsme va !

ucho

Kultura

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Jano. Syn je často nemocný, ve škole se necítí dobře. Co s tím?
Díky. Petra Ř.
Můj syn byl tento školní
rok také často nemocný.
Stěžoval si na každodenní
bolesti hlavy ve škole, kde
prožíval nepříjemné pocity. Ve volném čase neměl
chuť a energii na nic než
své oblíbené youtubery
a PC hry. Pár odborných
vyšetření ukázala pár nesrovnalostí, ale zásadní
změna nikde.
Požádala jsem o pomoc
moudrou a láskyplnou
ženu, ke které chodím roky
na tzv. Mohendžodáro
(ženské sdílení, spontánní
tanec, dynamické meditace). Věděla jsem, že poskytuje alternativní terapie, ale
doposud jsem je hodnotila
jako drahý špás s nejistým
výsledkem. Teď, v zdánlivě
bezvýchodné situaci syna,
mě intuice vedla jinak.
Zanedlouho syn ležel na
masérském lehátku a naše
terapeutka mu přikládala

ruce na různá místa na těle.
Asi po hodině naprosté relaxace z lehátka seskočil
jiný člověk! Zářily mu oči
a usmíval se od ucha
k uchu! Tato magická proměna nás tak uchvátila, že
jsme se synem sami absolvovali kurzy této metody.
Její účinnost spočívá
v tom, že jde k původní příčině vzniku problémů fyzických, mentálních i emocionálních. Podle Access
Consciousness (A.C.), jak
se metoda jmenuje, jsme
většinu našich přesvědčení - „programů“, podle
kterých každodenně jednáme, během života přebrali
od svého okolí. Tyto programy řídí vše, co se děje
v našem těle, mysli, v životě. A.C. obsahuje jednoduché nástroje na zrušení těch
programů, které nevedou
k našemu štěstí. Tím se
otevírá prostor pro vytvoření něčeho nového.
Syn čerstvě onemocněl.
Provádíme spolu naučené procesy, pokaždé

Radí
Jana Hogan
je mu lépe a spolu odkrýváme hlubší témata,
která postupně pročišťujeme. Máme konečně
v rukou (doslova) nástroje,
jak řešit příčinu problémů
v těle i na duši. Metoda je
tak jednoduchá, že ji zvládnou i děti, a ty jsou v ní
dokonce lepší než dospělí.
Pointa dnešního příběhu?
Nepříjemnosti života, jako
například nemocné, školu
nemilující dítě, v sobě mohou ukrývat veliké dary.
Napište nám do redakce, jaké rodičovské patálie prožíváte vy.
Vaše Jana Hogan
inzerce

Homeopatická Realitní makléř
poradna
Mgr. Filip Tretiník
Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.
Vyřešte pomocí homeopatie
své akutní i chronické dlouhodobé
zdravotní obtíže ● záněty, migrény,
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy
učení a sociálního chování dětí ● deprese, stavy marnosti a pocit života bez
radosti ● alergie včetně potravinových
intolerancí ● ekzémy

Rádi se ujmeme
prodeje nebo
pronájmu vaší
nemovitosti!

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

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com

zde může
být váš
inzerát!
volejte ihned
vlídné zacházení!
telefon:

777 556 578
(monika)

e-mail:
inzerce@
malostranskenoviny.eu

Linka
pomoci
občanům

724 021 789
224 948 465

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

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

39 Kč

Líza

Filip

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

RE/MAX Diamond Group
Samcova 1, Praha 1
Telefon: 608 055 943
E-mail: filip.tretinik@re-max.cz

www.re-max.cz/filiptretinik

Na čepu dvanáctka
Radegast za 41 Kč

Slavné místní ženy

Jan Neruda: Kam s ním (11.)
Četba na pokračování.

Peče někdo buchty?
Anča letí. Asi za hodinu zase přiletí. „Že prý
nejlíp to spálit v kamnech.“ „Inu ovšem - že
nás to nenapadlo! Tedy
palte! A víte co? Jděte
se po domě trochu poptat, nebudou-li někde
Foto: Archiv MN

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

Jan Neruda
(1834 - 1891).
Novinář z Malé
Strany, starý
mládenec

péct buchty a nepřejou
si pořádně podpálit
troubu? Nebo propláknout pec - rozumíte?“
Anča letí už zase. A pak
vyřizuje, že prý nikde
nebudou péct buchty,
a nikde že si nepřejou
propláknout pec. Ona
ale že už musí teď do
trhu a hrát si s tím spalováním že prý nemůže
také, až tedy večer.
-Pokračování příště-

Anna Haralíková

Hospodyně Jana Nerudy

Karolina
Světlá,
objekt touhy

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

Foto: Archiv

kde to je

Minule: Herec, který se v hospodě
U Tří pštrosů napil piva a zemřel, se
jmenoval Zdeněk Štěpánek (20. 7.
1968). Správně: Jiří Kuběna
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@malostranskenoviny.eu

[

Co nového
za vodou

[

www.staromestskenoviny.eu

Jan
Neruda,
spisovatel

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Hádanka: Víte, kde je na Malé
Straně tento zajímavý úl?
Nápověda: Najdeteho ve Vojanových sadech a otázka zní,
zda od vchodu vlevo či vpravo.

11

Josef
Thomayer,
lékař

Brýle vždy měla
vzorně vyleštěné
Do staromládenecké domácnosti Jana Nerudy
přišla Anna Haralíková začátkem roku 1881. Byla
mladá, statná, tmavovlasá
venkovská žena, o svého
pána se pečlivě starala
až do jeho smrti. Doprovázela ho za ošetřujícím
inzerce
inzerce

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

zajímavosti a novinky
ze Starého Města. Staroměstské noviny jsou
k mání zdarma například
v Kafírně U svatého Omara
(Tržiště 11), U Hrocha (Thunovská 10), v Akademii věd
(Národní 3) a mnoha dalších
kavárnách a hospodách.
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kupte si Žertovnou knihu básní
Ondřeje Höppnera
Včetně nepřekonatelné:
umřela mi ponožka
Umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.
Za čas i druhou
našel jsem tuhou...
Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

K mání v ateliéru
pavla & olga, tržiště 6
nebo volejte monika 777 556 578

