
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Ce
na

 1
 S

M
S 

je
 3

0 
Kč

 v
č.

 D
PH

. P
os

ky
tu

je
 A

TS
, w

ww
.p

la
tm

ob
ile

m
.c

z 

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. 2/ roč. XV 
únor 2023  

Nez
ávisl
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Malostranské 
podniky

inzerce
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Fešák Václav Pazourek 
z restaurace Pod Petřínem, 

Hellichova 5, čepuje 
lahodnou Plzeň za 63 Kč.

Přijďte na jedno.

Linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465

LEGENDA VÝČEPU

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

ŠveC lAWART
HleDá ATeliéR
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PŘEDSTAVUJEME 
MÍSTNÍ SPOLKY

SPOLEK OBČANŮ 
A PŘÁTEL MALÉ STRANY 

A HRADČAN
VÍCE NA STRANĚ 5

ZPĚVAČKA EVA OLMEROVÁ

Fo
to

: k
ni

ha
 E

va
 O

lm
er

ov
á

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

Kde zpěvačka 
na Malé Straně žila,

kam chodila do hospody
a proč házela budíky 

do Čertovky? 
Čtěte na straně 6 a 7.
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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 

„V domě  
u Karlova mostu 

s balkónkem, 
světýlkem  

a příběhem…“

„Mám štěstí, 
bydlím na Malé 
Straně tam, kde 

se nám to  
s ženou líbí.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
Dvořák

Malostranská 
beseda

„Tam, kde 
bydlím, na 

Malostranském 
náměstí. 

Je tu krásně.“

jan
smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„V Lichtenštejn-
ském paláci,  

s vodou vpředu  
a parkem 
v zádech.“

jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto

 „Už od dětství  
v domě U obráz-
ku Panny Marie  

s balkónkem  
a legendou…“

Kde chcete na Malé 
Straně bydlet? 

anketa Malostranských novin

„Jsem 
spokojen tam, 

kde jsem…“

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

3 °C
ÚNor

Zima v únoru, 
horký srpen.

„

jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

Slyšeno: na přednášce

Všechno se 
dá vysvětlit. 
Bohužel ne všem. 

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

Michnovský letohrádek si leckdo 
pamatuje jako rybí restauraci. 
Po řadě let, kdy se pro objekt ne-
dařilo najít vhodné využití, byli 
tímto úkolem pověřeni skauti. 
Vzniklo tak komunitní centrum, 
které staví na spojení místních 
iniciativ se skautskou vyřídil-
kou. V letohrádku dnes najdete 
společnou dětskou klubovnu, 
ústřední prostor sousedského 
spolku Kamparta, který pořádá 
v Rybárně kroužky, doučování, 
tvořivá odpoledne, dětské dny  
i bazárky dětského oblečení.
Pro starší děti i dospěláky jsou 
k dispozici dílny, vybavené od 

sKAUTsKÝ iNsTiTUT HlásÍ, CO NOvéHO 
V SOUSEDSKÉ KLUBOVNĚ PRO VŠECHNY

kladívek až po svářečku. Na kur-
zech si můžete vyzkoušet insta-
lateřinu, keramiku, vyvolávání 
fotek nebo 3D tiskárnu a plést 
vás naučí babičky na kurzu od 
Elpidy. 
Skautský institut v Rybárně se 
těší i v novém roce na spolupráci 
s místními spolky a sousedský-
mi skupinami, které mohou vy-
užít zázemí klubovny, velkého 
sálu s dataprojektorem i kavár-
ny. Omrkněte Rybárnu při kul-
turní akci, kurzu nebo u kávy či 
piva. Otevřeno máme denně do 
deseti, abychom udrželi Kampu 
i nadále klidnou a bezpečnou.

Kampa již dlouho platí za společný 
dvorek sousedů z Prahy 1. V parku  
u sovových mlýnů však nenajdete jen 
fajn místo na piknik, ale také dětskou 
klubovnu, dílny a zázemí, které už rok 
a půl tvoří skautský institut v rybárně.

● 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.

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

ARGENTINSKÉ EMPANADAS

Empanada února: 
Chorizo Cheesburger

gURMÁNUV 
KOUTEK

mALosTrANsKá 
BEsEDA

malostranské 
náměstí 21

Vepřové koleno 
na černém pivě

359 Kč
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Dopravní podnik  
a Magistrát hl. m. 
Prahy připravují vý-
měnu kolejí tramvají 
v úseku zastávek Ma-
lostranská - Újezd. 
S tím budou samozřejmě 
spojena dopravní ome-
zení. K dispozici bude 
náhradní autobusová 
doprava. 
„Koleje tu většinou slouží 
už jedenadvacet let, a tak 
je jejich životnost u konce. 
Výměna má zajistit větší 
bezpečnost i podstatně 
tišší provoz. Informace  
o jednotlivých etapách 
rekonstrukce i doprav-
ních omezeních, která 
s nimi budou spojena, 
budeme postupně a včas 

zveřejňovat,“ ujistil radní 
Prahy 1 pro dopravu Voj-
těch Ryvola.
Výměna proběhne cel-
kem ve čtyřech etapách. 
Od 28. ledna do 16. úno-
ra budou vyměňovány 
koleje od Klárova na Ma-
lostranské náměstí, od 
16. února do 4. března  
v úseku Malostranské 
náměstí - Hellichova  
a poté budou na řadě dvě 
závěrečné etapy od 4. do 
31. března, během kte-
rých budou postupně vy-
měněny koleje od Helli-
chovy ulice po Vítěznou.
Podrobnosti nalezne-
te na www.praha1.cz  
a www.dpp.cz. 
Děkujeme za trpělivost!

MALOU STRANU ČEKÁ 
VÝMĚNA KOLEJÍ!

Tramvaj v Karmelitské



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

coustic Needles je 
mladý projekt, který 
nabídne svěží zvuk 

a osobité kompozice,  
u kterých se prolínají 
vlivy jazzu, funku či hip 
hopu. Skladby jsou za-
jímavé nekonvenčními 
rytmy či harmoniemi.
Kapelu založili tři bube-
níci, kteří ale nezůstali 
jen u bicích. Jelikož se 
věnují i jiným nástrojům, 
mohl se Jakub Eben pře-
sunout ke klavíru, Lukáš 
Mandlík k baskytaře a je-

jich učitel Michal Nosek 
zůstal u bicích.
Kapela spolupracuje ve 
studiu či na koncertech 
s různými hosty jako na-
příklad zpěvačka Zaira 
nebo mladý multiinstru-
mentalista Prokop Korb. 
Po dvou vydaných EP 
(Cycling, Memory), kde 
zahostoval například 
fenomenální kytarista 
Miroslav Chyška nebo 
skvělý klávesista Martin 
Brunner, se kapela vě-
nuje koncertování.

20. února, 20.30 h
ACOUsTiC NeeDles

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

ÚNor
Program (výběr)

8. a 26. 2., 20 h 
Hedwig a její angry inch 
- rocková show Roma-
na Tomeše 
14. 2., 20.30 h Ivan 
Hlas Trio - folk rock
17. 2., 20 h Barování 
se Sandrou Novákovou 
a Filipem Rajmontem 
- fenomenální večírek 
plný překvapení.
18. 2., 20.30 h Žlutý 
pes - rock
22. 2., 20 h Marien - 
folk
23. 2., 20.30 h Mad-
house express - psy-
chedelic rock
25. 2., 15 h Říše lou-
tek: Medvídek Ťupínek 
- pohádka
25. 2., 19 h LUSO 
KARNEVAL - tradiční 
karneval
27. 2., 19 h 321 Je-
dem! - impro talkshow
28. 2., 20 h Jiří Dě-
deček 70 - folk. Koncert  
a oslava významného 
životního jubilea.

Náš 
TIP

A

 Zpravy

sKAUTsKÝ iNsTiTUT HlásÍ, CO NOvéHO 
V SOUSEDSKÉ KLUBOVNĚ PRO VŠECHNY
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Nálada při křtu knihy 
byla uvolněná

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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acoustic Needles

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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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1923

Místní mistryně v rychlosti 
navlékání ponožek Květuše 

Drbohlavová při slavném 
závodě.

MISS PONOžKA
Před rybářským domkem

Děti v akci

r. Dušek a m. říha dostali klíč 
od tehdejšího starosty P. Hejmy 
v srpnu 2021
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VÝzVA PRO MILOVNÍKY PIVA

DOPISY ČTENÁŘSTVA
co je nového u vás posílejte 

na redakce@malostranskenoviny.eu
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k Redakce novin na-
vštívila v obuvnickém 
ateliéru v Myslíkově 
ulici úžasného mistra 
ševce Erika Martina 
Lawarta, který šije pa-
rádní boty na míru. 
„Vyučil jsem se tesařem, 
chtěl jsem stavět krovy 
katedrál, ale nakonec 
mě zavál osud přes his-
torický šerm, kterému 
jsem se věnoval, až k šití 
bot,“ začal vyprávění pan 
Lawart ve svém ateliéru, 
který je plný šídel, kopyt  
a vůně kůže. Boty si  
u něho třeba nechali vyro-
bit Karlové Gott a Schwar-
zenberg. „Funguje to tak, 
že si nejdříve vyrobím 
model kopyta podle míry 
nohy zákazníka a od ko-
pytáře si nechám vyrobit 
identický pár. Na něm uši-
ji zkušební pár bot a po 14 
dnech nošení a konzultaci 

se zákazníkem šiju finální 
pár,“ popisuje celý ně-
kolikaměsíční proces bot 
na míru sympatický švec 
a doplňuje: „Můj ateliér 
mně začíná být těsný, hle-
dám pěkný a světlý pro-
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Tým podniku 
Pivo a tak

Tema

Jsme Tomáš a Mirek, dva 
kamarádi, zapálení domovar-
níci a milovníci řemeslného 
piva. 
Naše cesta začala klasickou 
větou: Tak pojďme do toho! 
Řekli jsme si, že pražská do-
movarnická scéna si zaslouží 
svůj vlastní pořádný obchod, 
kde každý najde, co potře-
buje pro vaření piva. Během 
lockdownu se ukázalo, že do-
mácí pivovarnictví je pro lidi 
příjemná kratochvíle.
Když jsme pak po dvou letech 
získali prostor v Karmelitské, 
rozhodli jsme se do toho doo-
pravdy šlápnout. Přibrali jsme 
Jirku a společně jsme založili 
místo, po kterém jsme vždycky 

toužili. Místo, kde každý najde 
to nejlepší pivo z české i zahra-
niční scény. Prostor, kde se do-
mácí vaření piva stává realitou 
a kde každý najde vše, co pro 
pivo potřebuje. 
Zároveň přinášíme místo pro 
setkávání přátel nad sklenicí 
skvělého piva. V našem de-
gustačním sklepě pořádáme 
pravidelné i nepravidelné piv-
ní dýchánky, kde vám chceme 
nabídnout to nejzajímavější  
z novinek světa řemeslných 
piv. Rádi bychom Malostraňá-
kům přinesli útočiště, kde si 
můžeme společně užívat krásu 
malých várek piva. Uvítáme 
vás vždy od úterý do soboty od 
13 do 21 h v Karmelitské 22.

ŠveC lAWART 
HleDá ATeliéR

stor na Malé Straně.“ Po-
kud o něčem vhodném pro 
pana Lawarta víte, dejte, 
prosím, vědět. Telefon:   
603 463 645, e-mail: 
lawart@lawart.cz. 
Díky!

Erik Martin  lawart

…MÁTE-LI VOLNÝ PROSTOR, OzVĚTE SE

Hrajeme nedìle v 15 h

VÍKENDOVÉ POHÁDKY

Divadlo Apropo 

Napø. 19. 2. 15 h Dvì pohádky se zvíøátky (Apropo)
26. 2. 15 h Mikulkovy pohádky (Divadlo Elf)

Hrajeme soboty v 11 h 
a nedìle v 15 h
Napø. 18. 2. 11 h Princezna �ermontázie
19. 2.15 h Perníková chaloupka
25. 2.11 h Èarodìjnice Petrana
26. 2. 15 h Pohádka z Karkulèina košíku

Loï Kamina
Dvoøákovo nábøe�í, molo 16

Celý program zde: www.divadloapropo.cz

Jánský vršek 8

ŘEMESLO MÁ

zlATé DNO

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

Bota 
na míru
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JAK VOLILA 
PRAHA 1

Také Praha 1 žila v posled-
ních dnech prezidentskými 
volbami. Redakce dělala prů-
zkum v ulicích Prahy 1 pár 
dní před volbami, světe div 
se, všichni dotázaní (30 lidí) 
svorně odpověděli, že bu-
dou volit pana Petra Pavla. 
A zde jsou přesné výsledky, 
jak opravdu volili občané  
z Prahy 1.
Konečný výsledek: 
Petr Pavel dostal na Praze 1 
84,08 %, tedy 12 637 hlasů.
Andrej Babiš jen 15,92 %, 
konkrétně 2392 hlasů. Vo-
lební účast na Praze 1 byla  
68,87 %. 
Děkujeme všem, kteří přišli 
k volbám. A novému panu 
prezidentovi gratulujeme  
a přejeme jen to nejlepší a ať 
se mu daří!
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NA PETŘÍNĚ SE (zASE) NĚCO DĚjE…

Kořeny posvátného 
jasanu na Petříně

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ SPOLKY
Děkujeme mČ Praha 1 za tuto pěknou rubriku!

Tipy na oblíbené spolky pište na: redakce@malostranskenoviny.eu
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SPOLEK OBČANŮ A PŘÁTEL 
MALÉ STRANY A HRADČAN

Tomáš oliva

Jeden z nejstarších 
spolků novodobé 
historie Prahy 1 byl 
založen v roce 1989. 
Dlouho míval sídlo  
v Malostranské besedě, 
odkud se pak po její re-
konstrukci přestěhoval 
o malý kousek dál do 
bývalého papírnictví na 
Malostranském náměs-
tí. Jeho předsedou je 
Tomáš Oliva, někdej-
ší ředitel ekonomické-
ho oddělení Kanceláře 
prezidenta republiky  
v době prezidenta Vác-
lava Havla.
Spolek je velmi aktiv-
ní a nedílnou součástí 

komunitního života na 
Malé Straně a Hrad-
čanech, má kolem 150 
členů, vydává občasník 
Obecní noviny, pořádá 
kulturní akce a výstavy. 
Na výstavách prezentu-
je díla malostranských  
a hradčanských umělců, 
které chce představit 
anebo je připomenout. 
„Někdy jsme překva-
peni, co se mezi námi 
skrývá za poklady, mezi 
umělci, členy spolku,“ 
usmívá se Tomáš Oliva.
Událostí roku je Malo-
stranský candrbál, 
který má dlouholetou 
tradici a koná se na 

podzim v Malostranské 
besedě. Kdo ho v těchto 
místech nezažil, jako by 
nebyl! Za dveřmi je teď 
ale další velká a dnes 
už slavná akce Malo-
stranský masopust. 
Zveme vás proto všech-
ny v sobotu 18. února 
na sraz masopustního 
průvodu před legendár-
ní hospodou U černé-
ho vola! Za doprovodu 
veselé dechové hudby 
z Mladé Boleslavi pů-
jdeme průvodem až na 
Kampu, kde se tradič-
ně pokusíme zastřelit 
medvěda. Všichni jste 
srdečně vítáni.

Tema

Paví tanečnice na candrbálu

Vodníci a zároveň čestní 
členové soPmsH

Petřín - Počátkem 
roku zaznamenali 
místní „podezřelou“ 
aktivitu ve Velké 
strahovské zahradě 
v místě bývalého ryb-
níčku pod Promená-
dou Raoula Wallen-
berga, hned vedle 
památného jasanu. 
Pokáceno bylo několik 
stromů a počínající zem-
ní práce naznačovaly, že 
se „něco chystá“. 
Na MHMP jsme se nako-
nec dozvěděli, že zmíně-
ná činnost je součástí šir-
šího záměru odvodnění 
Strahovské a Lobkovické 
zahrady, v tomto případě 
obnovy rybníčka, který 
byl v minulosti zavezen 
stavební sutí. Na první 
pohled tedy akce bohu-
libá, o které ale bohužel 
nikdo z občanů ani členů 
místních spolků nevěděl. 
Na jednáních o budouc-
nosti Petřína, která pro-
běhla v uplynulých letech 
na různých úrovních  

(a že jich bylo požehna-
ně), se to jen hemžilo slo-
vy o zapojení veřejnosti, 
potřebě včasné informo-
vanosti atd.  Bohužel zmí-
něný případ ukazuje, 
že zůstalo jen u slibů. 

Pánové úředníci, byl by 
opravdu takový pro-
blém rozeslat vysvětlující  
e-mail a na místě pra-
cí umístit cedulku, jaká 
akce a proč zde probíhá? 
Ve slušné společnosti by 

to mělo být pravidlem.
Jaroslav Cepák, 

Petřínská Iniciativa, 
Národní muzeum

Redakce bude čtená-
ře informovat, co se 
na Petříně děje dál. 
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inzerce

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

 
HLAVNÍ(HO) ÚÈETNÍ(HO)

hlavní pracovní pomìr na dobu neurèitou, nástup dle dohody
pevnou pracovní dobu
platové ohodnocení dle naøízení vlády, zamìstnanecké benefity
pøíjemné pracovní prostøedí v centru Prahy

vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdìlání, pøíp. støedoškolské vzdìlání s dlouholetou praxí
znalost úèetnictví, zamìøení na pøíspìvkové organizace výhodou
praxi samostatné úèetní alespoò pìt let
znalost práce na PC
orientaci v zákonì o úèetnictví 
praxe v sestavování rozpoètu pøíspìvkové organizace výhodou
komunikativnost, poctivost, peèlivost

V pøípadì zájmu kontaktujte: 
Zoru Kuèerovou 

tel. 720 028 562 
e-mail:kucerova@socialnisluzbyp1.cz

STØEDISKO SOCIÁLNÍCH 
SLU�EB PRAHA 1

HLEDÁ

nabízíme:

po�adujeme:

PRAHA 1

STØEDISKO
SOCIÁLNÍCH
SLU�EB
PRAHA 1

Hospoda 
U měšťánků 

(Nyní Kampa 14)

jan Werich, 
herec, zpěvák 
a spisovatel

jiří Trnka, 
výtvarník  

a ilustrátor 

OLMEROVÁ: MOjE jÍzDA KAMPOU
Možná je to náhoda, ale v Hroznové 5 žila Eva s uhlířem, který se jmenoval Bubák

Eva Olmerová se při-
stěhovala na Kampu 
do Hroznové 5 v roce 
1959, když jí bylo 25 
let. Malý byt s vý-
hledem na Čertovku 
získala od kamaráda.
„Eva Olmerová  
měla byt v prvním 
patře. Hned vedle 
byli Zlesákovi,“ řekl 
Malostranským no-
vinám Roman Vo-

pička, jehož dědeček  
bydlel na stejné ad-
rese.
„Nad ní bydleli 
Špačkovi. Špačková 
(dříve Starostová) 
byla sestra mého 
dědy Vopičky,“ 
vzpomíná Roman 
Vopička, který má 
v domě směrem ke 
Karlovu mostu slav-
né bistro  Bruncvík.

Režisér z divadla 
Semafor Karel Ma-
reš vypráví o jeho 
prvním setkání  
s Olmerovou v roce 
1962: „Šlo se po dře-
věných schodech 
venku na pavlač. 
Byla tam cedulka 
Eva Olmerová. Tak 
jsem tam zabušil, 
protože zvonek tam 
nebyl. Otevřel něja-

Stůl štamgastů 
hospody U měšťánků

Václav 
Krška, 
režisér

Eva Olmerová 
vzpomíná:
„Měla jsem nový 
smaltovaný kýbl. Klu-
ci ho popadli a hupky, 
šupky do hospůdky  
U Měšťánků pro piv-
ko. Paní vedoucí je 
přivítala: Aáá, vidím 
kbelík, to je jistě od 
Werichů. Ne, tak ur-
čitě od Trnků… Ne? 
A hošové, dobráčkové, 
hned radostně ozna-
movali: Ale kdepak 
paní, přistěhovala se 
sem nová umělkyně 

a my u ní pracujeme. 
K Měšťánkům jsem 
chodila, co jsem byd-
lela na Kampě. 
Ve výčepu byl stůl pro 
štamgasty, kde mě 
Jan Werich představil 
Jiřímu Trnkovi, Krš-
kovi… 
Já na pivo sice moc 
nejsem, ale tam měli 
dobrý a navíc byla 
vždycky legrace.“ 

Ukázka z knihy  
J. Kříženeckého 

Eva OlmerováU okna  nemocnice 
pod Petřínem

se psem 
Dagem

s maminkou

Dům, kde žila (pohled 
z Karlova mostu).

„otevřely se dveře a tam stálo cosi 
v pruhovaném námořnickém triku, 
vycpané svalama a tukem a nad tím 
hlava jako zelí,“ tak popisuje setkání 
s tehdejším partnerem zpěvačky Evy 
olmerové její objevitel režisér mareš.

ký uhlíř, který se ptal,  
o co jde? Řekli jsme, 
že hledáme zpěvač-
ku Evu Olmerovou, 
že jsme z divadla Se-
mafor. On se otočil 
a zavolal: Evo, pojď 
sem! Je tady nějakej 
Semtamfór!“
Eva Olmerová tehdy 
pracovala v Benzině   
a zpívala po barech.
Legenda o budících, 
které ráno hází do 
Čertovky, pochází z té 
doby. „Pokud vím, 
žádné budíky se při 
čištění Čertovky nikdy 
nenašly,“ řekl Malo-
stranským novinám 
již před lety pan Jind-
řich Pavliš st. z firmy 
Vojanovy sady.

Eduard 
Kohout, 

herec

Eva 
olmerová, 

zpěvačka
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zDE MŮžE 
bÝT váŠ 
INzERÁT!

vOlejTe iHNeD

TELEfON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ zACHÁzENÍ!

Tema

PRÁCE SNŮ (2/3) Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1923)

...pak prodělám zvěrolékařský kurz....! ...banka mi půjčí, kolik si řeknu...

PoKrAČoVáNí PříšTě

Kalendárium 
Malé Strany

Bedřich 
Moser

humorista

Josef 
Šejnost
sochař

ÚNor

● Miroslav Cikán  
*11. 2. 1896 Praha 
†1. 2. 1962 Praha
Filmový režisér. Znalec 
Malé Strany.

● Josef Mysliveček  
*9. 3. 1737 Praha 
†4. 2. 1781 Řím
Hudební skladatel. Naro-
dil se v Sovových mlýnech.

● Josef Šejnost  
*30. 5. 1878 Těšenov 
†9. 2. 1941 Praha
Sochař a medailér. Autor 
pamětních desek, např.  
A. Kašpara (Na Kampě).

● Ferdinand Schulz  
*17. 1. 1835 Ronov  
†16. 2. 1905 Praha 
Novinář. Bydlel na 
Slovanském ostrově. 

● Bedřich Moser  
*5. 3. 1821 Mítov 
†21. 2. 1864 Praha 
Humorista. Zavřeli ho 
kvůli článku o fiktivním 
divadle na Malé Straně. 

● Josef Főrster  
*22. 2. 1833 Osenice 
†3. 1. 1907 Praha
Skladatel, ředitel kůru  
v chrámu sv. Víta.

Ferdinand 
Schulz
novinář

Miroslav 
Cikán

režisér

OLMEROVÁ: MOjE jÍzDA KAMPOU
Možná je to náhoda, ale v Hroznové 5 žila Eva s uhlířem, který se jmenoval Bubák
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Eva olmerová 
(*21. 1. 1934 ,
† 10. 8. 1993)
v roce 1962, 

kdy žila na Kampě. 
Bylo jí 28 let.

Víte, že...
Když se Eva Olmerová 
přistěhovala na Kampu, 

měla za sebou rok 
vězení za to, že ztloukla 

policistu.

PoKrAČoVáNí PříšTě

VÝROČÍ 30 LET

ÚMRTÍ
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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.

Série 4 přednášek na 
téma PRA.SANACE, dal-
ší bude 9. 2. 18 - 19.30 h,  
je o trendech a ideolo-
giích, které si s kvali-
tou historického města 
nedělají velkou hlavu. 
Na téma kultivovaného 
rozvoje připravují kluby 

UČENÉ TOULKY V ŠATLAVĚ A PŘÍPRAVA NA KONfERENCI KAMPA STŘED SVĚTA
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UÈENÁ TOULKA 
KAMPANULY V ŠATLAVÌ
(PØÍPRAVA KONFERENCE KAMPA STØED SVÌTA)

Ètvrtek 9. 2. 18 - 19.30 h

+ další info na téma Konference Kampa Støed Svìta 
+ pøedstavení komise pro udìlení: 

Nové ceny PRA.SANACE
za nevhodný projekt v Praze 1, 
ji� realizovaný nebo plánovaný.

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ
20 H HRAJÍ MUZIKANTI Z KAMPY

Arch. Jiøí Gebert:

OBLÉHÁNÍ STARÉ PRAHY

Toulka + promítání v klubu Šatlava: 

NEKUØÁCKÁ AKCE

a spolky KAMPANU-
LA, ŠATLAVA, ZLATÁ 
PRAHA, TURAS a další 
v rámci 15. KONFEREN-
CE KAMPA Malá Strana, 
Petřín, Rychta, Praha 1, 
STŘED SVĚTA (28. 3.) 
vyhlášení Velké Ceny 
PRA.SANACE. Rozuměj 

„Sanace“ na živém těle 
Prahy. Pozitivní jsou 
všechny podněty a ná-
zory.
Malá Strana je jedineč-
ná a stává se vzorem 
pro urbanisty na celém 
světě. Za rozvoj můžeme 

Naše akce Naše akce 
PořáDámE 
A sPoLUPořáDámE: 
● 9. 2. 18 h Učená toul-
ka (promítání) šatlava: 
Arch. Jiří Gebert: Obléhání 
staré Prahy + Konference 
Kampa Střed Světa + Nová 
cena PRA.SANACE za ne-
vhodný projekt v Praze 1, 
již realizovaný nebo pláno-
vaný. 
● 18. 2. 13 h od Černé-
ho vola - Malostranský 
masopust (SOPMSH) 
● 22. 2. 19 - 21 h Učená 
toulka vsedě. Jaroslav 
Kohák Aljaška a lososi. 
● 20. 2. 19 h Klub  
v šatlavě… JAZZ (i k tan-
ci) 
● Vycházky pro rodiče 
s dětmi Malou Stranou 
+ Kampou P. Dvořáčková: 
www.prahahrave.cz.
● Čtvrtky NAUČNá 
sTEZKA PETříNEm 
(spolupořádáme) - 15 za-
stávek u zvířecích souse-
dů. Odpol. rodiny s dětmi + 
jednotlivci: 773 247 227. Do 
konce školního roku trvá vý-
stava prací dětí ve Wericho-
vě vile ze soutěže Zachraň-

te plcha.
● 3. pond. v 18 h Toulka 
vsedě TAROT KLUB 015 - 
Deli Maltéze - Dr. Hůlek. 
● Pondělky salla + 
čtvrtky šatlava + Salla 
ev. Nicolas bar 19 - 22 h 
Muzikanti z Kampy. 
● BAsKET TUrAs středy 
19 - 20 h. Gymn. Josefská. 
Info J. Svátek 605 131 136. 
● rELAX ArTE sANA-
ToriUm 3x týdně cvičí 
ve školách M. Strany. Po + 
pá ZŠ Karmelitská, středy 
Gymn. Josefská. 18 - 20h, 
www. relaxartecentrum.
eu. Spolek KampaNula: (fb 
kampanula, str. 8 MN+SN)  
● 28. 3. 18 h 15. KoN-
FErENcE KAmPA, 
malá strana, Pet-
řín, rychta, Praha 1, 
sTřED sVěTA. Síň Praž-
ského jara, kostel sv. Vav-
řince - Hellichova 18. Téma: 
HUMOR V PÉČI O OHRO-
ŽENÝ STŘED SVĚTA + 
Cena PRA.SANACE. Před-
nášející (8 minut, promítání 
možné). Hlaste se na: jirkuc-
ka@centrum.cz.

považovat jen její kulti-
vaci. Jedna konfrontace 
s historickými soubory, 
jako je Tančící dům, sta-
čí. Rostlé město se může 
kultivovat bez změny 
tváře a identity. Volné 
plochy nejsou budoucí 

Tyršák, plánovaná zbytečná hala, 
ničící Zákampí a kryjící barokní michnův palác

stavební parcely a žádné 
domy tu nejsou „přežilé“. 
Pro plánovače města je 
někdy těžké pochopit, že 
kultivace je podnikatel-
ská příležitost. 

Přednášel a sepsal 
Arch. Jiří Gebert

masaryčka již realizovaná, značně 
předimenzovaná zástavba zakrývající Vítkov
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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

TEST NERVOVÉ ODOLNOSTI zAČÍNÁ 
NA MALÉ STRANĚ Už PŘI PARKOVÁNÍ

Koho by neštvaly auty 
přeplněné ulice. Na-
víc když jste řidič, který 
každý den, kdy se svým 
autem vyjede, spustí 
tím neodvratně test své 
nervové odolnosti, která 
spočívá v tom, jak se mu 
podaří zvládnout něko-
likrát se opakující objíž-
dění ulic ve svém okolí, 
aby konečně po příjez-
du domů zaparkoval. 
Diskuze nad omezením 
průjezdu Malou Stranou  
a nábřežím od Národní-
ho divadla po náměstí 
Jana Palacha trvá již mi-
nimálně dvacet pět let. 
Samozřejmě, že Praha se 
nerozkládá jen na území 
Prahy 1 a je nutno při-
hlédnout i k důsledkům 
jaké by tato opatření vy-
volala v okolních částech 

vnitřní Prahy. Leta letou-
cí jsme slyšeli argument, 
že dokud nebude vybu-
dován tunel, který vyře-
ší průjezdnost na Letné, 
není možné o takových 
opatření uvažovat. Tu-
nel Blanka je minimálně 
v provozu již nějakých 
sedm let a zde na Malé 
Straně a Smetanově ná-
břeží stále nic. A co se na 

magistrátu a v Praze 1 vy-
střídalo radních majících 
na starosti právě řešení 
dopravy. Pokud by se 
tento dopravní problém 
dal vyřešit pouze pusou, 
tak tady žijeme v doprav-
ním ráji.  
Skutečně řečí jsme od 
rádoby kompetentních 
pánů slyšeli dost a dost. 
Dokonce to už nemohly 
poslouchat ani tramva-
jové koleje, co protínají 
Malou Stranu. Řekly si 
dost a opotřebovaly se 
tak, že se musí vyměnit. 
To znamená uzavřít na 
dva měsíce průjezd Ma-
lou Stranou. Jak to v sou-
vislosti s pravým břehem 
dopadne to ti, co to mají 
vědět, jak to tak vypadá, 
nevědí. A to je smutné.

MN únor 2023

PETr BUrGr 
Žije na Malé Straně,  
je zastupitelem MČ Pra-
ha 1, člen představen-
stva SOPMSH a člen 
KampaNuly. Pro tyto no-
viny píše glosy pravidel-
ně několik let, napsal jich 
už více než tři stovky.

Sudoku pro  
nenáročné

12

1
3
23

1
2

3
3

3

21

pro líné

řEšENí: Doplň trojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

pro spící

2

Vyšší princip

V lednu se slavnostně ote-
vřela část cyklostezky pod 
Mánesovým mostem smě-
rem k úřadu vlády, zatím-
co úsek k Lužickému semi-
náři a park Cihelná zůstal 
uzavřený. Cyklostezka ve-
doucí odnikud nikam je výsled-
kem nekomunikace magistrátu 
a Prahy 1 o tomto společném 
díle. Protože u „místa činu“ 
bydlím, často vidím, jak se ně-
jaký cyklista chystá zanořit pod 
most, aby zjistil, že dál se nedo-
stane. Paradoxů je ale u této in-
vestiční akce víc než dost. Úsek 
u úřadu vládu dělal magistrát  
a kromě toho, že se kolaudoval 
dřív, to žádná hitparáda není. 
Zábradlí je zapuštěno špatně, 
stejně jako je špatně udělaný 
pás pro slepce a jako bonus 
tam je úplně jiný druh lamp  
v jiné barvě než na úseku, který 
realizovala Praha 1. 
„Naše“ část se ale také může 

lí u schodiště z Klárova jako  
u vstupu do bazénu také zrov-
na nepodtrhuje genia loci uni-
kátního místa. 
A jako třešnička na dortu jsou 
posprejované zdi, které řeším  
a věřím, že se graffiti jako pěst 
na oko v novém parku odstra-
ní. Vím, že kritizovat je vždy 
snadnější než něco dělat, ale 
na této akci je přesně vidět, jak 
moc je do budoucna důležité, 
aby existovala součinnost od-
borů na úřadě Prahy 1. Nyní se 
totiž investiční akce, i když jde 
např. o ty v zeleni, dějí úplně 
mimo kontrolu a připomínky 
životního prostředí. A za sebe 
si jen postesknu, že celý projekt 
měl být víc diskutovaný s lidmi 
a měl být citlivější k tomuto 
unikátnímu místu… Pište mi 
svoje podněty na katerina.
klasnova@praha1.cz
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

CO S CYKLOSTEzKOU, 
KTERÁ VEDE ODNIKUD NIKAM? 

pochlubit některými unikáty 
jako například výběrem mo-
biliáře. V parku Cihelná jsou 
úplně jiné lavičky a koše než 
kdekoliv jinde v Praze 1… Mo-
biliář „každý pes jiná ves“ z hle-
diska estetiky i údržby špatně. 
Za životní prostředí máme také 
další připomínky - nekvalitně 
provedené mlatové povrchy, 
nekvalitně udělaný pás - pře-
chod mezi dlažbou a nábřežní 
zdí, otazníky visí nad (staro)
novými kotvícími prvky, není 
dokončeno zatravnění severní 
části plochy atd. Dlažba, i když 
byla předělávaná, nevypadá 
jako u stavby za desítky mili-
onů korun, nerezové zábrad-

cyklostezka

kateřina 
klasnováJak to vidí

Unikátní stavby,
které nemají ve světě 

obdoby.

Sledujte nabídky pracovních pozic na 
www.kolektory.cz

Chcete být u toho?
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jANA Už TO zNÁ!
Přestaňte přežívat a začněte si život užívat!

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!

radí
jana Hogan

Od podlahy
Současný systém, od po-
litiky, ekonomiky, přes 
zdravotnictví a média, je 
založený na prospěchu 
malé skupiny na úkor 
všech, včetně Země. Je 
to systém založený na lži 
a někdy až neuvěřitel-
né temnotě. Byly tu od 
počátku, ale teď se začí-
nají dostávat trvale na 
světlo. Pevně věřím, že 
všechno nefunkční po-
stupně nahradíme tím, 
co bude prospěšné pro 
všechny na celé plane-
tě. Tento proces začíná 
vnitřní proměnou těch  
z nás, kteří se probudili  
z hluboké amnézie a jsou 
připraveni na sobě pra-
covat. Je třeba, abychom 
začali žít ne na základě 
ega, ale srdce.

Kořeny
Dnes to vezmeme od 

podlahy, lépe řečeno od 
kořenů. Procházíme ná-
ročným převratným ob-
dobím, a tak nám v éteru 
lítá silný koktejl emocí  
a energií. Sviští tu vztek, 
smutek, úzkost, rozčaro-
vání, pocity beznaděje. 
Je tu taky velké množ-
ství radosti, kreativity, 
laskavosti a léčení, ale 
ne každý je teď umí na-
jít.  Pokud se už nechcete 
nechat okolím zmítat ode 
zdi ke zdi, hlavně pokud 
jste tak citliví na energii 
jako já, můžete začít za-
pouštět svoje kořeny. 

K nebi
Strom se silnými koře-
ny je pevně spojený se 
Zemí a svými větvemi 
míří k nebi. Pokud to 
tak cítíte, najděte si pár 
minut na klidném místě, 
mezi stromy nebo doma,  
a hrajte si. S lehkostí 
můžete předstírat, před-

stavovat si, nebo prostě 
vědět, že vám z chodidel 
nebo z pánve rostou dolů 
kořeny. 

Lehce a radostně
Zapojte svoje silné strán-
ky, někdo je více vizuál-
ní, jiný sluchový, někdo 
má silnou představivost. 
Dejte svým kořenům 
barvu, strukturu, čichem 
vnímejte vůni hlíny ko-
lem. Cokoli vás baví, na-
padne a dává vám smysl. 
Probuďte svou fantazii, 
jakou jste si užívali v pěti 
letech. Někdo místo ko-
řenů vnímá tunel svět-
la. Nebo třeba kotvu. 
Až kořeny/tunel/kotva 
dorazí uvnitř Země tam, 
kde se jim nejvíce líbí, 
vaše tělo se možná uvolní  
a vy zhluboka vydechne-
te. 
Když budete připraveni, 
začněte nahoru do těla 
nasávat zemskou ener-

gii. Pokud chcete, dejte 
jí barvu, teplotu a vlast-
nost, například léčivost, 
láskyplnost nebo ohni-
vou sílu. Naplňte celé 
tělo od chodidel až po 
vršek hlavy. Tady přeby-
tek energie proudí ven 
a jako vodotrysk zalévá 
celé tělo. Vnímejte, jak 
každá buňka ve vašem 
těle začíná zářit. Případ-
né napětí nebo cokoli, 
co už v těle nechcete 
mít, se vyplavuje z těla 
ven a mizí v nenávratnu.  
S lehkostí a radostí. Po-
zorujte, co se uvnitř děje. 
Dýchejte.

To pravé
Jestli se vám tohle líbí, 
dopřejte si to každý den 
nebo kdykoli se necítí-
te tak, jak byste chtěli. 
Nebo hledejte něco jiné-
ho, co vás osloví. Pokud 
se rozhodnete hledat, 
najdete přesně to pravé 

pro vás. Každý si může 
darovat alespoň 10 mi-
nut jen pro sebe. Tento 
čas pro sebe není v sou-
časné době luxusem, ale 
naprostou nutností. 

Poznámka
na závěr
Je ještě jeden oprav-
du jednoduchý způsob, 
jak se v dnešní době 
udržovat v rovnováze  
a chránit se před emo-
cemi, které nevedou  
k našemu štěstí. Přestaň-
te sledovat tradiční mé-
dia, jedoucí podle vzorce 
Co nejvyšší sledovanost 
= Co největší zisk z re-
klamy.

Vaše Jana Hogan

KATEřiNA ČErNá:
sNy ZAZNAmENANé

Do 12. 3.
Kateřina Černá vystu-
dovala Akademii výtvar-
ných umění (1957 - 1963)  
v malířském ateliéru Kar-
la Součka. Ještě na aka-
demii malbu nahradila 
asambláží. Místo štětce 
a olejových barev použí-
vá tempery, tuš, odstřiž-
ky látek, barevné papíry, 
krajky, korálky, voskova-
ný povrch, stříbrnou ko-
vovou fólii… Nenápadný 
půvab její snové skuteč-
nosti, zároveň ryzí tajupl-
ný ženský svět má v sobě 

cosi kosmického, kouzlo, 
které často naší přítom-
ností chybí. 

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 projek-
ty, ale vzala si za úkol 
zprostředkovat Plesko-
tův přístup k architek-

tuře, prezentovat práci 
jeho ateliéru v širších 
souvislostech a přispět  
k odpovědi na otázku 
po společenské roli ar-
chitektury.

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

(instalatér, elektrikář, 
zedník, malíř apod.)

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

Hledáme řemeslníky 
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