
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. 4/ roč. XV 
duben 2023  
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Malostranské 
podniky
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Svěží Pavel z restaurace 
Malostranské besedy, 

Malostranské náměstí 21, 
čepuje lahodnou Plzeň. 

Tak přijďte na pivo! 

Linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465

MISTR 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

vzPOMÍNKA NA 
JAROslAvA HAŠKA

 Str. 6 - 7
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PŘEDSTAVUJEME 
MÍSTNÍ SPOLKY

sKAUTi
z NeRUDOvKY

VÍCE NA STRANĚ 5

Foto: Míra Lédl

MÍsTNÍ 
přÍbĚhy

Jiří Kučera, duchovní otec akce 
Kampa Střed Světa, s Eugenem 

Brikciem na Konferenci. 
Čtěte na straně 5

NA vAŠe 

přÁNÍ

XV. KONFERENCE 
KAMPA, PETŘÍN, MALÁ STRANA

STŘED
SVĚTA
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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 

„Švejka psal  
v Lipnici nad 
Sázavou a prý  
tam i prováděl  

na hradě.“

„Napsal přes dva 
tisíce povídek, 
ve kterých je 

úžasný humor.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
dvořák

Malostranská 
beseda

„Stačilo by, kdyby 
politici věděli, 
co Jaroslavčík 

napsal za román!“

jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Prý Hašek 
prohlásil, že 

nejlepší vzduch 
je v restauraci!“

jarka 
nárožná
Divadélko 
Romaneto

 „Byl bohém, 
tulák 

a anarchista.“

Co zajímavého víte 
o Jaroslavu Haškovi?

anketa Malostranských novin

„Patrně se  
z revolučního 
nadšení naučil 

i čínsky.“

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

14 °C
dUBEn

Duben hojný vodou - 
- říjen vínem.

„

jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

Slyšeno: od zkušeného

Raději uvidím, 
jak selžeš, 
než abych vyhrál.
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Je naprosto nesku-
tečné, že po Karlově 
mostě byla provozována 
kolejová hromadná do-
prava. Nejenže po mostě 
jezdila koňka, ale dokon-
ce i tramvaj elektrická. 
23. září 1875 v 15 hodin 
byl slavnostně zahájen 
provoz koňské tramvaje. 
Nejdelší přerušení pro-

vozu tratě přes Karlův 
most vyvolala povodeň 
roku 1890, kdy se 4. září 
zřítilo několik oblouků 
mostu do Vltavy. Koňka 
se na opravený most vrá-
tila 19. listopadu 1892. 
Doprava elektrickými 
tramvajemi přes Karlův 
most byla zahájena 28. 
září 1905.

OKÉNKO DO HISTORIE

Tema

Tìšíme se na vás.

KURZY TANGA 

Háta & Martin

Pro pokroèilé a v párech 
støedy od 22. 3. od 17.30 h 
do konce kvìtna 
Lekce 80 minut 

Pro závaznou pøihlášku 
se hlaste na: 723 643 875 
nebo e-mailem
hata.hlavata@yahoo.de

ARGENTINA
Znovu kurzy Tanga Argentina 
v ŠATLAVÌ Saská 5, Praha 1

U gLaUBIců
Malostranské 
náměstí 266/5

Šunk. tlačenka 
s cibulí

125 Kč

gURMÁNUV 
KOUTEK

Jak vzpomínáte na 
studium na konzer-
vatoři?
Vystudovala jsem hu-
debně dramatický obor. 
Měla jsem úžasné pro-
fesory, učili mě třeba 
Radovan Lukavský, Ja-
roslava Adamová, Jiří 
Vala, Václav Hudeček. 
Hrála jsem v Semaforu, 
zpívala v Divadle hudby 
a natočila pár Bakalářů  
s Vladimírem Menšíkem... 
A co jste dělala po 
studiích?
Po absolutoriu se mi na-
rodily děti a věnovala 
jsem se rodině. Něko-
lik let jsem měla pořad  
v České televizi Aerobik 
s Bárou. Pak jsem pro-

bÁRA GRAFNETROVÁ ZVE ČTENÁřE 
NA pOřADy SE ZAJÍMAVÝMI hOSTy

vozovala Fitness studio  
v Maiselově ulici a kadeř-
nictví a holičství ve Va-
lentinské.
V centru Prahy máte 
parádní hudebně zá-
bavné pořady se zají-
mavými hosty. Kam 
byste nás pozvala?
Třeba 6. dubna ve 20 h 
v Činoherním klubu, Ve 
Smečkách, mám šansono-
vý večer Dámy v černém. 
Můžete mě vidět 4. dubna 
od 19 h ve Werichově vile, 
kde mám Večer pod sta-
rou lucernou, mými hos-
ty budou Miloň Čepelka  
a Pavel Mészáros. 
Kromě moderování 
těchto pořadů se také 
věnujete zpěvu…

Bára grafnetrová vystudovala pražskou 
konzervatoř. Ráda se směje, zpívá a v cen-
tru Prahy pravidelně pořádá večery se zají-
mavými hosty…

Karlův most dříve...

... a dnes.

Malostranské 
noviny 
děkují MČ Praha 1 
za PodPoru 
tohoto vydání



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

enechte si ujít v Ma-
lostranské besedě 
koncert Janka Le-

deckého. Ten ke svému 
koncertu v Besedě říká: 
„Na podzim 2019 jsem 
si vyzkoušel, jak fungují 
moje písničky se symfo-
nickým orchestrem. Co 
se týče hudební výpravy, 
nemůžete tomu dát víc. 
To je zkrátka konečná, 
nebo-li strop. A právě 
proto se letos zkusím vrá-

tit k tomu úplnému počát-
ku. K tomu tvaru, jakou 
má písnička, když ji napí-
šu. Ale když už takhle do-
razím jen s kytarou, do-
jde i na písničky těch, od 
kterých jsem se učil, jak se 
to píše. Tajně, nikdy se to 
nedozví. Ale vám to pro-
zradím. Rolling Stones, 
Beatles, Bob Dylan, BB 
King... Těším se na vás!“ 
Těšte se na koncert v Be-
sedě 25. dubna. 

25. dubna, 20.30 h
JANEK LEDECKÝ

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

dUBEn
Program (výběr)

15. 4., 20 h Barování 
se Sandrou Novákovou  
a Filipem Rajmontem - fe-
nomenální večírek
17. 4., 20.30 h Lili Mar-
lene - futuristický šanson
19. a 30. 4., 20 h 
Hedwig a její angry inch 
- rocková show Romana 
Tomeše 
18. 4., 20.30 h Ivan 
Hlas Trio - folk rock
21. 4., 20 h nadační 
fond Modrá rybka - na-
dační koncert
22. 4., 20 h Love and 
Other Cliches + guest - in-
die/soft rock
23. 4., 19 h Pingls ane 
Hot Café Revue - taneční 
groteska
24. 4., 19 h 321 Jedem! 
- impro show 
26. 4., 20.30 h Ester 
Kočičková & Moody Cat 
Band - Nekorektní pís-
ňová show o Bohu, lásce  
a smrti
27. 4., 20 h Tereza Ba-
lonová a band - pop

Náš 
TIP
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janek Ledecký

Tema

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 45 Kč

bÁRA GRAFNETROVÁ ZVE ČTENÁřE 
NA pOřADy SE ZAJÍMAVÝMI hOSTy

Bára v akci
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Díky svým spolužákům 
z konzervatoře Ondřeji 
Vetchému, Lukáši Vacu-
líkovi, Janu Čenskému  
a dalším, kteří mi fandi-
li při mém návratu k mé 
milované herecké pro-
fesi, jsem se také vrátila 
k šansonům. 6. dubna 
ve 20 h zajděte do Čino-
herního klubu na šanso-
nový koncert s názvem 

Hapkoviny aneb Dámy  
v černém s Petrou Hap-
kovou. Budu moc ráda.  
Na co se těšíte?
Moc se těším na nový po-
řad o Janu Werichovi, kte-
rý připravuji. Bude se to 
hrát u něj doma ve Weri-
chově vile. A samozřejmě 
se těším léto a na setkání  
s vámi, diváky, protože 
bez vás by to nešlo.

S janem Čenským 
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1918

Místní mistryně v pózování  
se záclonou slečna  

KLáRa KoLíČKoVá (19) 
při své mistrovské show.

Miss záclONA

● Doručíme 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 dubna: 
Pálivé hovězí 
& uzený sýr

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

Zde může
být váš
inzerát!

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

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika) www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839
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DĚKuJEME ZA 
hASIČSKÝ bÁL

DOPISY ČTENÁŘSTVA
co je nového u vás posílejte 

na redakce@malostranskenoviny.eu
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inzerce

Zahájení Hasičského bálu

Tema

Děkujeme Sboru 
dobrovolných hasi-
čů Prahy 1 za skvělý 
Hasičský bál, který 
se konal 18. břez-
na v Malostranské 
besedě. Akce byla od 
začátku až do konce 
uvolněná! Pěkné uvítání 
s nastoupenými hasiči  
s úvodním slovem pana 
Vladimíra Krištofa, su-

per muzika kapely Ever-
Green, parádní tombola 
a po celou dobu skvělá 
nálada. Na akci zavítali 
místní, přespolní a zá-
stupci MČ Praha 1 i se 
starostkou Terezií Ra-
doměřskou a místosta-
rostou Davidem Bodeč-
kem. Už se těšíme na 
ten další Hasičský bál. 
Zdravíme redakci Pavla 

poøádá pro dìvèata a chlapce 10+ z Prahy 1  
výuku univerzální sebeobrany ve které je obsa�eno,

SPOLEK
Bedøich Rýè - lektor JIU JITSU, dr�itel 6 DAN JIU JITSU

Tak se dostav: Praha 1, �itná 13, tìlocvièna (ve vnitrobloku) od bøezna, 
ka�dou støedu od 17 do 18 hodin 

Kontaktní telefon: 605 958 245

„Vyhýbej se svému nepøíteli, pokud se mu nemù�eš vyhnout, 
zaøiï to tak, aby se on pøíštì vyhnul tobì!”

Chceš toto Bojové Umìní studovat a zjistit, zda je JIU JITSU pro tebe?

KARATE – JUDO – AIKIDO

Mladá manželka zakladatele Sokola
Renáta Fügnerová - Tyršová

Renátu znal 
Tyrš od narození 

(*1854, †1937)

yrš byl Renátin domá-
cí učitel a nejlepší přítel 
jejího otce. Tyrš i Füg-

ner žili dlouho jen pro Sokol 
(vymysleli tykání a červené 
vesty).
Tyrš se později s Renátou 
oženil (po smrti Fügnera), 
ale nebylo to jen tak. Byla  
o 17 let mladší a její matka ne-
souhlasila. Tyrš pak záhadně 
zahynul v roce 1884 v říčce  
u rakouské vesničky Ötzi 
(ano, právě tady našli mumii 
pračlověka). 
Renáta Tyršová opatrovala 
dílo svého muže a stejně jako 
on přednášela dějiny umění.

Slavné ženy Malé Strany

T

Miroslav Tyrš
ManŽEL

Kateřina Fügnerová 
MaTKa

jindřich Fügner 
oTEc

Kdy: 6. dubna 2023 ve 20 h
Kde: Kavárna Činoherní klubu, Ve Smečkách 26, praha 1

Vstupenky v prodeji v pokladně divadla nebo online

STUDENTSKÝ JAM(ÍK)

Jam session se skvìlými hosty. 
Pøijïte si zahrát, zazpívat 
nebo se jen tak zaposlouchat.

Kdy: 26. 4. v 19.30 hodin

Organizuje DDM Praha 6 
s finanèní podporou MÈ Praha 6.

více na: www.ddmp6.cz

Kde: Kavárna Kina Dlabaèov, 
       Bìlohorská 24, Praha 6

Trio jEjda!
s kapelou

Sokolský znak
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EXKLuZIVNĚ Z KONFERENCE KAMpA STřED SVĚTA

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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sKAUTi z NeRUDOvKY

Skauti u Čertovky

Skauti z Nerudovky 
jsou nedílnou sou-
částí Prahy 1 už přes 
40 let. Mohli jste je po-
tkat při úklidu odpadků 
na Petříně, roznášení 
Betlémského světla ane-
bo při udílení Čestného 
občanství a Cen Prahy 1. 
Ale také při sousedském 
muzicírování či akcích 
Zažít město jinak nebo 
Kroužkování ptáčků. 
Skautský vodácký oddíl 
ZHSK z Nerudovky úzce 
spolupracuje s Měst-
skou částí Praha 1, která 
podporuje jeho činnost. 
Oddíl je velmi aktivní  
a pro Prahu 1 toho udě-

lal už hodně. Vznikl na 
začátku 80. let minulé-
ho století jako turistic-
ký oddíl (skauti tehdy 
neměli zrovna na růžích 
ustláno). 
Prošla jím řada známých 
osobností, například se-
stry Geislerovy, novinář 
Erik Tabery, zpěvák Ma-
těj Ruppert nebo výtvar-
ník Roman Týc.
„Naším prvním půso-
bištěm byl domek na 
Kosárkově nábřeží. Pak 
jsme měli klubovnu ve-
dle Městské knihovny. 
Od roku 1990 sídlíme 
v Nerudovce, v příze-
mí Bretfeldského pa-

láce,“ říká akademická 
malířka Michala Kate-
řina Rocmanová, v od-
díle přezdívaná Káča. 
„Po celou dobu jsme  
v Praze 1. Staré Město 
a Malou Stranu máme 
moc rádi a často hra-
jeme různé hledací  
a poznávací hry v jejích 
malebných uličkách,“ 
dodává.
Oddíl s tajuplným ná-
zvem Ze-Hnje-She-Kha 
a číslem 170 patří do 
organizace Junák - čes-
ký skaut, pod středisko 
Arcus Praha. Má sedm 
družin pro děti ve věku 
od šesti do patnácti let. 

Tema

Slibovka

Kostel svatého Vav-
řince je tak trochu  
v pozadí hlavního 
tepu Malé Strany. Jeho 
historie připomíná lidské 
osudy. Původně si uží-
val slávy farního kostela 
osady Nebovidy včetně 
hřbitova, co se nacházel 
kolem kostela. Někdy 
ani sláva kostelů netrvá 
věčně a náš kostelík byl 
koncem 18. století zrušen 
a dvě stě let sloužil jako 
klasický činžák. I z toho 
se náš kostelíček dostal 
a po rekonstrukci z 80. 
let minulého století za-
čal sloužit jako příjemná 
koncertní síň, což je navíc 
umocněno tím, že zde síd-
lí tak bohulibá organizace 
jako je Pražské jaro. Budiž 
vedení Pražského jara ke 
cti, že se neuzavírá pouze 
do hudebních partitur,  
a otevírá tento krásný 
prostor i pro takovou 
akci jako je naše Konfer-
nece Kampa Střed Světa. 
To, že duchovní otec celé 

akce, tedy MUDr. Jiří 
Kučera, v názvu použil 
u slov střed a světa velká 
písmena, svědčí o tom, že  
i náš nositel Hippokratovy 
přísahy to s tím středem 
minimálně geograficky 
nemyslí úplně vážně. Co 
je ale důležité, že Kampa 
je středem světa v našich 
srdcích. To také dokazo-
valo setkání milovníků 
naší krásné čtvrti, které se 
zde uskutečnilo koncem 
března. Ten, kdo dora-
zil, nelitoval. Příspěvky  
a zdravice nebraly konce. 
Jako první vystoupil, kdo 
jiný než nám všem známý 
MUDr. Kučera: „Spolky se 
semkly, zachránily Kam-
pu, ale nesmíme polevit, 
protože je ohrožen Petřín. 
Postupně se kácí stromy, 
aniž by nám, místním, 
vysvětlili účel kácení,“ 
hřímal, až se skleněné ta-
bulky v gotických oknech 
otřásaly. Po zdravici paní 
starostky se diskuze sou-
středila především prá-

vě na zelený drahokam 
Prahy 1, vrch Petřín. Vše  
s důrazem na jeho přírod-
ní výjimečnost. 
V diskuzi nešlo jen o flo-
ru či faunu. Pan primář 
Petr Popov, pokračovatel 
docenta Skály (to byl ten, 
co bojoval proti alkoho-
lismu), se ve svém pří-
spěvku vrátil na Kampu 
a ocenil, že se na Kampě 
nepěstovalo víno a ani se 
v okolí nenacházel žádný 
pivovar. A o pálení něče-
ho ostřejšího nejsou taky 
žádné záznamy, ani ty 
policejní. 
Ekonom Tomáš Sedláček 
zase přítomné zasvětil do 
duchovního rozměru eko-
nomie. Prostě v kostele 
sv. Vavřince se ukázalo, že 
s Kampou coby středem 
světa je to jako s geniem 
loci. Vytváří jej lidé, kteří 
to tady milují. 
Velké poděkování patří 
všem, kteří na Konferenci 
přispěli!

Sepsal Petr BurgrFo
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na Konferenci se 
debatovalo...

... a pozorně 
naslouchalo.
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jaroslav Hašek stojí na Karlově mostě a chystá se skokem 
do ledové Vltavy ukončit svůj život. Je mu 28 let. Před půl ro-
kem dostal padáka z časopisu Svět zvířat, protože si vymýšlel 
zvířata (velryba tresčí). Je necelý rok ženatý s dcerou štukatéra 
Jarmilou a už ví, že skrz domácí krb cesta nevede. 

Nebýt tohoto muže, nebyl by Švejk
hašek volal: Já tam musím!     půlnoční drama na Karlově mostě

vatba s Jarmilou Ma-
yerovou znamenala 
pro Haškův život stej- 

ný šok jako pro anarchistu 
vstup do armády.
Vzali se po čtyřech letech 
dne 24. května 1910, krát-
ce poté, co byl Hašek zatčen 
na anarchistické demonstraci.
Před svatbou Hašek musel 
na přání Jarmiliných rodičů 
vstoupit do katolické círk-
ve, které se dosud vysmíval.  
A slíbit, že přestane pít.  
A najít si „normální“ práci. 
Tak začal „normálně“ obcho-
dovat se psy.
Když stál Hašek dne 10. 
února 1911 na Karlově mos- 
tě, byl úplně namol. A ob-

razně řečeno: na dně, což 
bylo přesně to místo, kam 
té mrazivé noci směřoval  
i doslova.

Postavy kymácející se nad 
roubením mostu si všiml 
švec Josef Rousek, který by-
dlel v domě Na Kampě 9 (ten 
slavný s balkónkem).
Vyběhl na most a společně 
s divadelním vlásenkářem 
Eduardem Bräuerem 
Haška přemluvil, aby si to  
s tou sebevraždou rozmyslel.
Policejní hlídka pak Haška, 
který prý blábolil (v pro- 
tokolu se uvádí: silná neu- 
róza), odvezla do ústavu pro 

choromyslné. Tam strávil Ja-
roslav Hašek očistný, uklidňu-
jící týden.
První povídku, kde se obje-
vil Švejk, napsal Hašek až 
v květnu 1911 (jmenovala  
se Pitomec u Kumpanie).

Zoufalství

Švec a majitel půjčovny 
loděk z domu Na Kampě 
č. 9. Oknem neustále po-
zoroval řeku. Až do své  
smrti v roce 1942 zachrá- 
nil pan Josef Rousek před 
utopením asi 200 lidí.
 Měl čtyři děti, byl šťastně 
dvakrát ženatý.

Kdo byl J. Rousek

Manželskou krizi 
nezažehnalo dítě

JARMIlA Hašková, roz. Mayerová

ašek se s Jarmilou 
seznámil v roce 
1906, kdy Jarmila 

chodila do Ženského vý-
robního spolku. 
Její otec, štukatér, vlast- 
nil na Vinohradech dům 
a nerad viděl, že se jeho 
dcera schází s nýman-
dem, který ještě ke vše-
mu pije jak duha. Hašek 
si možná od svatby  

(r. 1910) sliboval, že jeho 
život dostane řád, ale opak 
byl pravdou. 
Po neúspěšném pokusu 
o sebevraždu 10. 2. 1911 
chytil druhou mízu: 
Téhož roku vymyslel 
Švejka, založil Stranu 
mírného pokroku v me- 
zích zákona a počal sy- 
na Richarda. Rozvedl se 
dva roky nato.

s
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dyž v Praze řádi-
li Švédové, byla 
to hrůza. Jeden  

z nich, obtěžkán lupem 
(vykradl kostel), jel Ne-
rudovou ulicí směrem  
k Úvozu. Právě tady ho 
zastihli rozhořčení oby-
vatelé Malé Strany. Strhli 

O bezhlavém 
Švédovi

U Červeného lva, 
nerudova ulice č. 41

Strašidla 

a legendy

ho z koně, chvíli ho mu-
čili a pak mu po zásluze 
usekli hlavu.
Aby se na jejich čin nepři-
šlo, zakopali ho i s hlavou 
na hřbitově kostela sv. 
Jana Křtitele na Jánském 
vršku. Darebák teď straší  
a hledá lup.

K

cválal si to ulicí, když v tom 
si všiml, že mu něco chybí...

dům U Červeného lva
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ZDE MůžE 
bÝT VÁŠ 
INZERÁT!

vOleJTe iHNeD

TELEFON: 

777 556 578 
(MONiKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNé ZAChÁZENÍ!

Tema

přÍČINA A NÁSLEDEK (1/2) Malostranské noviny k poctě 
humoristickým listům (1923)

PoKRaČoVání PŘíŠTĚ

Nebýt tohoto muže, nebyl by Švejk
hašek volal: Já tam musím!     půlnoční drama na Karlově mostě

JARoSlAv Hašek na nejznámějším snímku. Se synem Richardem. Vpravo Švejk v podání Rudolfa Hrušínského.

Richard 
Hašek, 

vnuk

PAN JoSEf RoUSEK (s bidlem) z domu Na Kampě 9 zachránil před utopením nejméně dvě stovky lidí.

Strážce odkazu svého dě- 
dečka. V Lipnici provo- 
zuje Haškův oblíbený hos- 
tinec U České koruny. Opa-
truje křesílko, které dostal 
Hašek jako svatební dar od 
rodičů nevěsty Josefa  
a Josefíny Mayerových.
„U tohoto stolu se zrodil  vo-
ják Švejk,“ popsal pan Ri-
chard Hašek.

Děkuji 
vám, pane 
Rousku.

DobRý voják Švejk byl 
přeložen do 60 jazyků 

včetně arabštiny.
 HAŠEK často vypustil 
zprávu, že zemřel. Když 

přijeli kamarádi na  
pohřeb, opil se s nimi.  
Pak umřel doopravdy  

a nikdo nepřijel.

Víte, že...

co by se nestalo, 
kdyby Hašek skočil
Nenarodil by se Richard 
Hašek (syn i vnuk). Nevznikla 
by postava Švejka (a tedy ani 
slavné Ladovy ilustrace).
Nebyla by založena oblíbená 
Strana mírného pokroku  
v mezích zákona. 

Exkluzivní 
fotografie

věnoval pan 
Roman vopička 

látka na záplaty pro kluka? 
Mám nápad!

Spíchla jsem si klobouček, 
mužíčku!

Ke kloboučku patří kostýmek! 
Zaplať!
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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.

Zakladatelé: Již zemřelý 
kněz Mgr. Svatopluk Ka-
rásek (zal. spolu s Josefem 
Bělochem), lékař MUDr. 
Jiří Kučera,  býv. staros-
ta P1 Ing. Petr Hejma, ak. 
malířka Kateřina Kubátová, 
výtvarnice Pavla (a Olga) 
Michálkovy, spisovatel 
Richard Händl, sociolog 
PhDr. Michal Čakrt, hu-
debnice a pedagožka Hana 
Francová.
Počet členů k 31. 1. 
2023: 171 všech generací, 
bývalí starousedlíci, lidé, 
kteří zde prožili dětství, 
studovali zde (ZŠ, SŠ, VŠ). 
Mezi členstvem mnoho 
osobností. Účastní se života 

KampaNula podporuje Klub Šatlava, z.s.
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klubu. Narůstá počet práv-
níků, architektů, lékařů, 
umělců všeho druhu, hu-
debníků a zpěváků i ze sfé-
ry vážné hudby. Přicházejí 
herci, režiséři, nejen místní 
politici, novináři, básníci  
i spisovatelé. 
Další významní členo-
vé: režisérka Alena Činče-
rová, Ing. Arch. Jiří Geb-
ert, filmař Jaroslav Kohák, 
právník Dr. Vlad. Petříček 
(člen výboru), režisérka 
Adéla Sirotková, ak. malíř. 
Jiří Šorm, režisér Ludvík 
Svoboda, režisér Pavel Jan-
dourek, ak. malíř Zdeněk 
Zálešák, herečka Vanda 
Hybnerová, herec Ivan Ur-

bánek, fotograf František 
Ortmann, herečka Antonie 
Rašilovová, sportovní re-
daktor Pavel Kadeřábek, 
vedení SOPMSH (Ing. To-
máš Oliva, Petr Burgr),  
z Veleobce Baráčníků rych-
tář Jaroslav Proček, syn-
dička Jaroslava Trojanová, 
rychtář OB Hradčany Mi-
roslav Ribiero, rychtář OB 
Malá Strana Pavel Horák, 
rychtář OB Smíchov Oldřich 
Kouřimský, herci Monika  
a Oldřich Navrátilovi, zpě-
vačka Petra Hapková, orto-
ped prof. MUDr. Pavel Dun-
gl,  novinář Martin Brys, 
myoskelet. Lékař MUDr. 
Pavel Pacovský, častým 
hostem je i národní umělec 
Vlastimil Harapes.
Spřátelené spolky, kte-
ré se pravidelně scháze-
jí v KŠ a které zde mají 

Naše akce Naše akce 
PoŘádáME 
a SPoLUPoŘádáME
● 4. 4. 17 h Učená toulka 
PREHISToRIí PETŘína 
(od dubu Perunova ku prahu 
pražskému). Sraz v kostele sv. 
Vavřince na Petříně u rozhled-
ny. Kostel bude otevřen panem 
farářem. Průvodci: R. Nový  
a J. Kroča. Občerstvení. 
VSTUP 200 Kč, studenti a dů-
chodci 100 Kč.
● 14. 4. 19.30 h TURaS 
jaZZ Band BaLL v Ma-
lostranské besedě. Letenský 
Dixieland + zpěv Anna Wagne-
rová a Vendulka Chmelíková, 
Kampa Jazz band Jiřího Růžič-
ky, zpěv Darja Kuncová, Petra 
Hapková, Richard Tesařík, 
Pražská Dixielandová Společ-
nost Kuby Ševčíka + zpěv Eva 
Vágnerová. Předprodej: 300 Kč 
Ticket Stream, Mal. Beseda.  
V místě: 350 Kč. Oděv uvolně-
ný…
● 19. 4. 19 - 21 h Učená 
toulka vsedě: Přednáška + 
promítání v Šatlavě: Jaroslav 
Kohák: HAWAI
● 22. - 23. 4. ETaPoVÝ 
VÝLET TURaS: 103. KŘI-
VOPIVOKLÁT, JARNÍ Pivová-

ry Český Brod + Kostelec nad 
Černými lesy (spaní), neděle 
Říčany Marvánek + pivovar. 
Pište na skturas@gmail.com. 
Bude nutná záloha.
● Čtvrtky naUČná STEZ-
Ka PETŘínEM (spolupořá-
dáme) - 15 zastávek u zvířecích 
sousedů. Odpol. rodiny s dětmi 
+ jednotlivci: 773 247 227. 
●3. ročník výtvarné a lite-
rární soutěže Zachraňte 
plcha velkého, pro děti od 5 
do 15 let, literární kategorie do 
18 let. Práce je nutné předat do 
30. dubna 2023. Více info na 
www.zachranteplcha.eu 
● 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 hrají Muzikanti  
z Kampy. 
● BaSKET TURaS stř. 19 - 
20 h. Gym. Josefská. Info Svá-
tek 605 131 136.
● RELaX aRTE Sana-
ToRIUM 3x týdně cvičí 
ve školách M. Strany. Po + 
pá ZŠ Karmelitská, středy 
Gymn. Josefská. 18 - 20 h,  
www.relaxartecentrum.eu

schůze, sezení, volby, 
křty, společenské akce, 
spolek KŠ podílí na je-
jich činnosti:
Baráčníci, Zkatá Praha, 
KPGM - Klub přátel Gle-
nna Milera, Spolek občanů  
a přátel Malé Strany a Hrad-
čan, Skaut - junák, Kampa-
Nula, RAS, TURAS, Relax 
Arte, TAK, Kocour tobě, 

Muzikanti z Kampy, Velko-
království malostranské
KLUB ŠATLAVA pomá-
há Praze 1:  Benefiční akce 
„Prostřený stůl“ + Spolkový 
den. Spolupráce na diva-
delním BIENALE. Příprava 
tomboly Malostranského 
candrbálu, sponzoring.  
Konference Kampa Střed 
Světa. Noc literatury.

Klub Šatlava založen pro záchranu původ-
ních prostor „baru Šatlava“ pro obyvatele  
a přátele nejen z Prahy 1, jako Klub Šatla-
va PETIcI (podpis 200 místních obyvatel).

debata v Šatlavě



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

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

huRÁ! MALÁ STRANA KONEČNĚ 
DOsTAlA NOvé TRAMvAJOvé KOleJe

Tak nám na Malé 
Straně skončilo jar-
ní fitness, tedy ži-
votní styl sportovní 
zdatnosti, jak nám 
ho připravil Doprav-
ní podnik skoro dva 
měsíce trvající výmě-
nou kolejí, kdy jsme 
se sokolskou jiskrou  
v oku šlapali pěšky od 
Újezda po Malostran-
ské náměstí, někdy až 
na Klárov. A nešlo jen  
o nabídku fyzické zdat-
nosti. Díky výměně kole-
jového svršku jsme mohli 
poznat největší městskou 
firmu i z jiného úhlu, 
než je úplatkářská aféra 
kolem jejího vedení, či 
podle řidičů, kteří mají 
jediný druh zábavy, při 
kterém odborným zra-
kem ohodnotí náš běžec-

ký styl, to když dobíháme 
jejich tramvaj. Následně 
prověří naši psychickou 
odolnost tím, že nám 
zavřou dveře, jak se říká 
před nosem, a odjedou. 
Nutno ovšem spravedlivě 
připomenout, že takoví 
nejsou všichni. To my, 
díky výluce, šlapající po 
hlavní trase Malé Strany 
jsme měli příležitost oce-
nit, jak brilantně to těm 
klukům šlo, když dlažbu 
se starými kolejemi ro-
zebrali a následně zase 

vše už s novými kolejemi 
opět dali do původního 
stavu. Jako by neměli 
s vedením Dopravního 
podniku nic společného. 
Navíc nám v těch oran-
žových vestách nabourali 
naše stereotypy, podle 
kterých měli stát u dveří 
úřadu práce a dožadovat 
se výplat sociálních dá-
vek, a ne nám ukazovat, 
jak se dá brilantně pra-
covat. 
Dnes už ale opět pod-
léháme vábení zvonků 
tramvajových souprav  
a sedíc, či stojíc v jedné ze 
čtyř  linek, co zde projíž-
dějí, dáváme šanci svým 
tukovým formacím, aby 
nám i ony ukázaly, jak se 
umí usazovat na nejméně 
vhodných partiích naše-
ho těla.             MN duben

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

Karmelitská

Jako obyvatelé Malé 
Strany máme tu ob-
rovskou výhodu, že 
se na naší straně řeky 
nachází tolik zeleně. 
Bohužel i díky velkému 
pohybu turistů není vždy 
ve vzorné kondici. 
Zničení zeleně si bohu-
žel vyžádala i výstava 
soch v parku Holubička 
pod Starými Zámeckými 
schody. Travnatá plocha 
byla částečně poškoze-
na během instalace soch 
galerií Kunsthalle a čás-
tečně návštěvníky parku, 
kteří si touží díla Krišto-
fa Kintery prohlédnout 
pěkně zblízka. Turisty 
neodradil ani záhon růží, 
který také dostal pěk-
ně zabrat. Jsem ráda, že 
na jednání se zástupci 
Kunsthalle jsme se do-
hodli, že obnoví zeleň  

jít s Dopravním podnikem 
a chci se pokusit projed-
nat alternativní možnosti 
vybudování výtahu, které 
by neznamenaly de facto 
zničení tohoto unikát-
ního místa pod Starými 
Zámeckými schody. Vy-
budování bezbariérového 
výtahu samozřejmě pod-
poruji, ale bylo by ideální 
najít jiné místo blíž tram-
vajím. Bylo by to smys-
luplnější i pro samotné 
uživatele výtahu a navíc 
by byl zachován genius 
loci parku, který bychom 
mohli citlivě revitalizovat. 
Staré Zámecké schody to-
tiž hned tak bezbariérové 
nebudou…
Pište mi svoje podněty 
na katerina.klasnova@ 
praha1.cz
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

visÍ sNAD NAD PARKeM 
hOLubIČKA DAMOKLůV MEČ? 

a umístí cedulky se záka-
zem vstupu na trávník. 
Ale zničený trávník není 
žádná pohroma oproti 
tomu, co se v parku chys-
tá. Mám na mysli projekt 
Dopravních podniků, 
který počítá s vybudová-
ním bezbariérového výta-
hu přímo u sochy Dívky  
s holubicí od Václava Šim-
ka, podle které park nese 
jméno. Praha 1 k tomuto 
záměru dala negativní 
stanovisko, a ačkoli pro 
letošní rok se s touto in-
vesticí nepočítá, visí nad 
parkem jako Damoklův 
meč. Chystám se proto se-

Park Holubička

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

CH: Mimochodem, pře-
mýšlel jsem o tom člově-
ku, co si uvědomil, že už 
žil jiný život před tímhle. 
Nevím, co si o tom mám 
myslet. Znamená to, že 
už jsme měli jiné životy? 
Jenom si to teď nepama-
tujeme? Asi by to bylo 
fajn, nebrali bychom 
sebe a tenhle život tak 
vážně. Už jsme tu byli  
a budeme zase. Co si  
o tom myslíš ty?  
JH: Pro mě je to jeden  
z různých zdrojů a všech-
ny vypráví stejný příběh: 
Před tímhle jsme proži-
li spoustu životů. Naše 
duše/esence zůstává 
stejná, naše tělo je jako 
oděv, který si pro daný 
život oblečeme. A když 
je čas, zase ho sundáme. 
Zdroj/Stvořitel/Vesmír 
je laskavý a život je o ra-
dosti, tvoření, získávání 
nových prožitků a zkuše-
ností … To je moje osob-
ní přesvědčení. Každý 
může věřit, čemu chce.
CH: Líbí se mi, že tvoje 

víra je nevinná a tole-
rantní. Myslím, že to je, 
proč jsem odmítl nábo-
ženství… Protože víra 
vyžadovala, abych soudil 
lidi, kteří měli jiné názo-
ry. Na druhou stranu, ži-
dovská myšlenka tikkun 
olam (v hebrejštině ná-
prava světa, je v židov-
ském náboženství před-

stava o nápravě světa 
prostřednictvím konání 
různých skutků) a po-
dobné myšlenky v jiných 
náboženstvích a filozo-
fiích, ve mně vyvolávají 
obavy, že tato duchovní 
přesvědčení vedou k pa-
sivitě lidí tváří tvář k utr-
pení druhého. Myslím 
na chudé lidi v Africe, 
na holokaust, na hrozící 
klimatické pohromy… 
Já mám, možná díky ná-
hodě, v životě štěstí. Ale 
tím více vnímám stále 
platné otázky: Proč něco 

neudělali? I když ne že 
bych toho nějak moc 
podnikal pro nápravu 
čehokoli.
JH: Já to chápu. Ptám 
se sebe sama: Je v po-
řádku být šťastná a žít  
v blahobytu, když jiní 
nemohou? A odpovídám 
si: Ano! Takto je mno-
hem pravděpodobnější, 

že budu pomáhat těm, 
kteří to mají v životě těž-
ší. Můžu třeba přispívat 
na charitativní projekty 
atd. Taky věřím, že nej-
sem zodpovědná za ži-
voty jiných lidí. Mohu se 
rozhodnout, že jim budu 
pomáhat. Užírat se vinou 
za neštěstí jiných nepo-
máhá ani jim, ani mně. 
CH: Souhlasím, ale není 
to dilema? Změna kli-
matu, ve srovnání třeba  
s holokaustem, má dopad 
na nás všechny. Možná 
ještě aktuálněji nás ohro-

žují politické úspěchy 
ultra pravicových stran. 
Můj problém asi je, že 
si sice žiju v relativním 
komfortu, ale nemám 
žádné přesvědčení, žád-
nou víru.
JH: A když vyhraje ultra 
levice a klima bude v po-
řádku, potom už budeš 
šťastný? Je možné, že 

nemáme přístup ke všem 
informacím? Dostává-
me 50 % dobrých zpráv 
o tom, co se děje doma 
a v zahraničí? Určitě se 
každý den dějí i pozitivní 
věci?
CH: Máš pravdu. Moje 
myšlenky jsou můj nej-
větší nepřítel. Vždy si to 
uvědomím, když zno-
vu narazím na citáty od 
Marca Aurelia. Třeba: Po 
své vůli můžeš prožít ži-
vot v plné duševní poho-
dě, i kdyby ti všichni spí-
lali a i kdyby divoká zvěř 

sápala bědné údy tvé tě-
lesné schránky. Neboť co 
překáží při tom všem tvé 
duši zachovat klid, správ-
ně posuzovat okolnosti  
a pohotově užívat nabíze-
jících se příležitostí?
JH: Super! Už jsem se 
bála, že jsem na tebe moc 
tvrdá. Jeho citáty jsou 
parádní. Není úžasné, že 
jsme vždycky měli lidi 
jako je Marcus Aureli-
us, kteří nám ukazovali 
cestu? Myslím si, že jsi 
znovu našel ty citáty, aby 
sis připomněl, co už víš. 
Mimochodem, existují 
skvělé způsoby, jak brát 
své myšlenky jako po-
mocníky, nebo je jen po-
zorovat.

Vaše Jana Hogan
jana.hogan444

@gmail.com

Hana PURKRáBKoVá: 
ZE ŽIVoTa 
do 21. 5. 

Hana Purkrábková patří 
k silné generaci umělkyň, 
které na uměleckou scé-
nu vstoupily v 60. letech. 
Vystudovala Vysokou ško-
lu uměleckoprůmyslovou  
v ateliéru prof. Jana Kavana, 
kde se seznámila se socha-
řem a keramikem Karlem 
Pauzerem. Od roku 1969 
se zabývala volnou tvorbou 
v ateliéru, který vybudovali 
právě s Karlem Pauzerem 
v Brunšově. V její tvorbě se 
propojuje naivizující realis-
mus zobrazení se smyslem 

pro ironii a absurditu ba-
nálních situací. Výstava je  
v prostoru tzv. Konírny a na 
nádvoří před ní. 

Rony PLESL: 
STRoMy RoSToU 

Z nEBE
do 2. 7. 

Rony Plesl patří k mezi-
národně nejuznávanějším 
tvůrcům v oblasti skleněné 
plastiky. Výstava Stromy 
rostou z nebe je pomyslně 
rozdělena do dvou celků. 
První z nich představuje 
stejnojmennou instalaci, 
která se stala součástí 
prestižní přehlídky součas-

ného umění Biennale Arte 
v Benátkách v loňském 
roce. Druhá část výstavy 
odhaluje nejaktuálnější po-
lohu Pleslovy tvorby v mé-
diu skla.

ZBynĚK SEKaL: 
SEKaL 100

do 2. 7.
Tvorba Zbyňka Sekala se 
v mnohém vymyká nejen 
českému, ale i světovému 
sochařství. Vyrůstá ze stře-
doevropské modernistické 
tradice a svými východisky 
se dotýká principů, které 
jsou příznačné východní 
vizuální kultuře.

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

Mám dlouholetou zkušenost s tvorbou novin a časopisů, 
grafikou (loga, inzerce, vizitky, plakáty, brožury, bannery, 
publikace včetně jazykových mutací...), 
zlomem a DTP včetně pozice art-directora.
Znalost programů na platformě PC i MAC 
Adobe Creative Cloud - InDesign, Illustrator, Photoshop,
QuarkXPress, FreeHand.

GRAFIČKA HLEDÁ PRÁCI

Návrhy a grafické zpracování, 
zlom, korektury, 
DTP příprava podkladů pro tisk.
Jazykové znalosti: Aj.

Tel. Petra - 721 817 288
E-mail.: cervenkovapeta@email.cz

Rozhovor přes Messenger
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