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

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
MN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami
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Cˇ ís. 7 / roč. VI
červenec 2014

Maltézské náměstí
19. června 2014
Více na str. 6 - 7

Malostranské 
náměstí: Park 
vs. parkoviště

Malostranské 
servírky

SLEČNA LUCIE
Usměvavá Lucie Kristová 

z kavárny Malostranské besedy, 
Malostranské náměstí 21, nese 
marcipánový dort s malinami 

za sladkých 69 Kč

Miss 
marcipán
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Slavnost, která spojila Malou Stranu
PROSTŘENÝ STŮL

už 
potřetí 
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Slavnost, která spojila Malou StranuSlavnost, která spojila Malou Stranu

Petr Burgr, 
Kateřina Jacques 
a Jan Václav Čep 
nesou petici za náměstí 
bez aut na magistrát str. 7

www.poliklinikanarodni.cz

Více info na str. 3

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

viz str. 4

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Dočasná
s leva 20 % Nabízíme širokou škálu značkových 

psacích potřeb nejen pro náročné 
klienty, ale i pro školáky.

www.penshop.cz
Více info na str. 3

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

11o KVASNICOVÝ SPECIÁL 
12o WEISSBIER • 12o STAROVALAŠSKÁ 

14o RUBÍN SPECIÁL

Adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

Stylová pivnice 
v srdci Prahy

Tel.: +420 576 501 131 www.valasska-pivnice.cz

UBYTOVÁNÍ V PRAZE www.hotel-praha-zlate-jablko.cz

Výjimečná piva za jedinečnou 
cenu 29 Kč!

Každou 3. středu v měsíci od 19 h živá hudba
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inzerce

Jak by mohlo vypadat 
Malostranské náměstí?

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Mým přáním 
je, aby vypadalo 

jako důstojný 
střed Malé 

Strany.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Fialky, lavičky 
a socha delfína, 
který by hlídal, 
aby tam už ne-

bylo parkoviště.“ 

Žhavá anketa Malostranských novin

David
Meixner
Manažer 

Baráčnické rychty

„Blbě! Ale 
pevně doufám, 

že to bude 
naopak.“

„Jako za císaře 
pána. Bez aut, 
s Radeckým 
a Nerudou 
v kavárně.“

Roman 
Vopička

Kafírna
U sv. Omara

„Pár laviček, bez 
aut a více zeleně. 

To by se mi 
líbilo.“

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

„Kruhová kašna, 
lavičky, strom 
a skrz matfyz 
průchod na 

horní náměstí.“

Číslo měsíce

100
dní zbývá do 
komunálních 
a senátních 
voleb.

Císlo měsíce

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@malostranskenoviny.eu
posílejte na adresu:

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Malostranských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

Císlo měsíce

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

N      ikdy by mě nena-
padlo, jak rozleh-
lý může být park 

Kampa. Pěšky sotva pět 
minut, o holi na půl dne. 
Nu což, aspoň si to všech-
no pěkně prohlédnu.
Když mě náhodou potká-
te, jak se tam štrachám 
mezi platanem a vy-
leštěnými nemluvňaty, 
nelamte nade mnou hůl 
- ani tu mou, ani, případ-
ně, tu svou.
Jednou přijde den, kdy 
postavíme z holí vítěznou 
vatru a zažehneme ji na 
počest zdraví, svěžesti 
a ladných skoků přes ka-
luž, které vždy zdobily 
nás, mrštné štramáky.

Hlavně 
nezlomit hůl

Žofín - To bylo milé! Již 
5. ročník festivalu dět-
ských divadelních, taneč-
ních a hudebních soubo-
rů se konal v rámci Strýt 
tyjátru Poupění na Žofíně 
dne 14. a 15. 6. Pořádalo 
HaFstudio.

Odešla paní Přibová (†88)

Poupění: Pěkný festival 
na Žofíně k potěše dětí 

Svatojánský vršek - 
Bezmála osmihodinový 
happening Sen Svatoján-
ského vršku proběhl 21. 
6. Pěkná hudba, divadlo, 
tanec, film. Občerstvení 
za ceny lidové. Akci pořá-
dalo Muzeum pražských 
pověstí a strašidel.

O ČEM 
SNÍ VRŠEK Na Kampě -  Dne 5. 6. 

nás v tichosti opustila ve 
věku požehnaných 88 let 
naše milá paní Ludmila 
Přibová. Celý svůj život 
prožila na Malé Straně 
Na Kampě. Nikdy na její
úsměv a temperament  ne-
zapomeneme. Za všech-
ny její přátele a známé  
s pokorou a úctou                

 Jiří Wencl

U Lužického semi-
náře - Populární kavár-
na oslavila dne 17. 6. ku-
latých 10 let existence.
Slavilo se uvnitř i na dvo-
rečku, mimo jiné hráli 
Muzikanti z Kampy.

Kavárna Čas 
odkukala 10 let

Újezd - V pátek 6. 6. se 
slavil již 24. Litografický 
Bierfest v Říční ulici č. 
11. V domě bydleli bra-
tři Čapkové: Takřka 80 
let je tu v přízemí zad-
ního traktu  litografická 
dílna. Kraluje v ní Mar-
tin Bouda s fotografem 
Zdeňkem Lhotákem. Če-
povali pivo z Únětic.

Litografi cký 
Bierfest v Říční

Velké zprávy 
z Malé Strany

René
Pavlů

Malostraňák 
(Na Prádle)
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Na Žofíně bylo veseloDěti mávaly pro radost 
sobě i druhým

26 °C
ČERVENEC: 

Na Petříně uzříš louži, 
slunce si mrak nezaslouží. 

Počasí 

Recept dle 
Dobromily

Kuřecí nožičky 
na pochodu

Chyť pět kuřat a zbav je 
nožiček. Peří se šikne, 
tělo ulož, hlav se zbav. 
Povař do polosyrova... 

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Paní 
Přibová 

při 
tanci

Kampa - Od 8. 7. do 13. 
8. si pojďte zaskákat do 
Sokola na trampolínách. 
V út a čt od 18 do 20 h 
trenéři. Poplatek 150 Kč 
za trénink.

Letní trampolíny 
v Sokole

Děkujeme MČ Praha 1
za grantovou podporu

těchto novin.

Vyměním 1 + kk            
v samotném centru 

Brna za jakýkoliv byt 
v centru Prahy. 
Dohoda jistá. 

Telefon: 602 791 551.

VÝMĚNA BYTU
BRNO - PRAHA            

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Dočasná
s leva 20 %

Šéfredaktor
Malostranských 
novin, 775 949 557
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Malý oznamovatel

Protože jsou to nejlepší noviny ve městě.
Náklad 10 tisíc výtisků měsíčně do všech
schránek bytů a fi rem na Malé Straně 
a Hradčanech. Po celé Praze je přes 50 
odběrních míst. Čtenost je odhadována 
na 40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

PROČ INZEROVAT  PRÁVĚ
V MALOSTRANSKÝCH NOVINÁCH

inzerce
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Vopička slavil narozeniny 
navzdory opravám můstku

Matka 
Jana Nerudy

To když 
mně bylo 

120!
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Kampa - Kavárník Ro-
man Vopička dostal dne 
16. 6. k 58. narozeninám 
módní přehlídku. Pod 
Karlovým mostem u Bis-
tra Bruncvík tak k poctě 
tohoto velikána kávy po-
sedávaly modelky Vintage 
butiku Scoro Coco.
Shodou okolností ve stej-
né době začíná oprava 
přilehlého mostíku přes 
Čertovku (ten, co je ově-
šen zámky). Provozova-
telé okolních obchodů 
a restaurací (Zašívárna) 
nejsou příliš nadšeni 
a obávají se, že jim hluk 
odláká zákazníky. Na 
mostíku budou řemesl-
níci pracovat rok, zámky 
zmizí v propadlišti lásky.   

Roman Vopička 
v obležení 
retro - modelek na džípu

Dívka ze str. 3

ště

Vydržela posedávat týden 
a dvě hodiny. Titul jí byl násled-
ně odebrán, jelikož se ukázalo, 

že jí tajně platí výrobce punčoch.

Rok 
1914

TICHÁ LILI: MISTRYNĚ 
V POSEDÁVÁNÍ BEZ ÚČELU

Mostík přes 
Čertovku

MUDr. Martin Jan 
Stránský MD, ředitel 
Polikliniky na Národní, 
odpovídá na vaše dotazy:

Unikátní Centrum zdravot-
ní péče o hudebníky, jediné 
v ČR, vzniklo nyní v Poli-
klinice na Národní. Zhruba 
dvě třetiny profesionálních 
hudebníků a více než po-
lovina studentů hudebních 
škol trpí zdravotními potí-
žemi, které přímo souvisí 
s jejich profesí. Centrum je 
složeno z neurologa (MUDr. Martin Strán-
ský), ortopeda (Prof. MUDr. Tomáš Trč) 
a specialistky na rehabilitaci (Hana Stáhlí-
ková). Zaměřuje se nejen na léčbu již vznik-
lých komplikací v důsledku hry na hudební 
nástroj, ale hlavně na prevenci.

Poliklinika na Národní, 
Národní 9, 110 00 
Praha 1

U nás najdete pro-
fesionální zdravotní 
péči poskytovanou 22 
odborníky různých 
oborů včetně odběro-
vé stanice. 

Jsme tu pro vás.

Pro další dotazy: 
poliklinika@narodni.cz

Poliklinika na Národní

Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

Vážení a milí spoluobčané! 

Adresa kamenné prodejny:
Na Záhonech 7 (cca 300 m od metra Kačerov), Praha 4
Otevírací doba:
Po - pá  8 - 17 h, mimo tyto hodiny možno dohodnout
schůzku po tel. domluvě
Telefon: +420 273 130 610
E-mail: info@penshop.cz

Kvalitní psací potřeby, 
hodnota, která přetrvá 
po staletí.

Nabízíme širokou škálu značkových psacích potřeb nejen 
pro náročné klienty, ale i pro školáky.
Najdete u nás např. značky Cross, Mont Blanc, Parker,  
Visconti, Faber-Castell, Caran d´Ache, Moleskine.
Sleva 50 % na vybrané modely.
Z dalšího sortimentu: ruční papír, hroty, náplně, inkousty, 
hodinky, dárkové sady, potřeby pro výtvarníky…

Kuličkové pero 
Caran d‘Ache 849

Velkokapacitní náplň Go-
liath do kuličkového pera 
Caran d‘Ache má výdrž až 
600 stran A4. Lze jím na-
psat čáru dlouhou 8 km!

Víte, že

Naše produkty můžete zakoupit přes e-shop, 
ale také přímo v kamenné prodejně nedaleko 
metra Kačerov. Čeká tam na Vás tým našich 
školených odborníků.

Nabídka měsíce

www.penshop.cz

Sovička Pavly 
Gajduškové nakreslená 

kuličkovým perem 
Caran d‘Ache 849
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Prapory zavlály, kroje blýskly, do dáli ženy výskly
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Baráčníci se konečně sešli 
v průvodu a byla to sláva

NA OTÁZKY EXKLUZIVNĚ ODPOVÍDÁ 
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

&Otázky   odpovědi

Odpověď starosty:
„Jsem rád, že mohu vaše 
čtenáře a naše spolu-
občany informovat, že 
jednání, která jsme vedli 
s magistrátem, přinesla 
konkrétní výsledky. 
V tomto směru nás při 
jednáních určitě podpo-
řila i petice, kterou jsme 
s ostatními občany pode-
psali.
Rada hlavního města 
Prahy uložila řediteli
Institutu plánování a roz-
voje hlavního města 
Prahy, aby ve spoluprá-
ci s naší městskou čás-
tí a také Poslaneckou 
sněmovnou připravil 
návrh zadání a podkla-
dy pro vypsání ideové 
soutěže na revitalizaci 
Malostranského náměs-
tí. Soutěž byla před ně-

Posílejte své otázky na 
známou adresu: 

redakce@
malostranskenoviny.eu

kolika dny vyhlášena 
a my samozřejmě bude-
me velmi bedlivě sledo-
vat její průběh. Její vý-
stupy pak budou nepro-
dleně projednány v na-
šich odborných komisích 
i v Zastupitelstvu Městké 
části Praha 1.

Pozn. red.: Na strán-
kách www.archiweb.cz, 
kde je soutěž vyhlášena, 
se uvádí: „Cílem revita-
lizace náměstí je vytvo-
řit veřejné prostranství, 
jehož součástí může být 
i parkování v míře, kte-
rá bude s tímto charak-
terem v souladu.“

Viz též strana 7

Malá Strana - Baráč-
nická župa Jana Žižky 
z Trocnova oslavila dne 
21. června 65. výročí za-
ložení.  Na Loretánském 
náměstí se sešel zástup 
v krásných krojích. Na 
náměstí u Hradu zazpí-
vali písničky prvnímu 
prezidentovi. Pak se pře-
sunuli do Baráčnické 
rychty na vydatné občer-
stvení, tombolu, promlu-
vy, zpěv hymny a tanec.

Pane starosto, kdy bude 
zrušeno parkoviště na 

Malostranském náměstí?Tito Baráčníci se v takové parádě 
sešli poprvé po 30 letech! 

Ředitel paroplavby 
Štěpán Rusňák zve 
na projížďku

Milí Malostranští, 
parné léto s teplotami 
mnohdy tropickými, čas 
prázdnin a dovolených, to je 
měsíc červenec. Hned na za-
čátku nás čekají PROKOP-
SKÉ DEŠTĚ (7. 7. - 12. 7.):
Na sv. Prokopa,  venku častá
krápota (4. 7.). Následuje 
MARKÉTSKÉ LÉTO (13. 7. - 
17. 7.), teplé a suché období: 
Sv. Markyta hodila srp do 
žita (13. 7.). Pak přicházejí 
MAGDALENSKÉ DEŠTĚ 
(18. 7. - 23. 7.): Sv. Eliáš při-
chází s bouřkou (20. 7.). 
Parníky pražské paroplavby 
i motorové lodě PRAGUE 
BOATS pro Vás vyplouvají 
po celé prázdniny na ho-
dinové plavby z KAMPY, 
od ČECHOVA MOSTU, 
z HOLLARU, RAŠÍNOVA 
NÁBŘEŽÍ i z ČERTOVKY od 
MUZEA KARLA ZEMANA. 
Zlatým hřebem je plavba 
na nejmodernější pražské 
lodi GRAND BOHEMIA 
z Kampy a tradiční víkendo-
vé plavby parníkem na SLA-
PY a linka do ZOO.  Těšíme 
se na letní viděnou na palu-
bě! Ahoj!

NOVINKY 
OD KORMIDLA

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost
VLTAVSKÝ HLASATEL

Nová kniha o Kampě 
a Čertovce

Paroplavba pokřtila no-
vou knihu: Kampa, Čer-
tovka a Pražské Benátky. 
K dostání bude na všech 
přístavištích a na www.
paroplavba.cz.
Grand Bohemia pod 
Karlovým mostem

Nejmodernější pražská 
loď je pro vás připrave-
na na hodinové plavby 
z přístaviště KAMPA. 
Nenechte si ujít jedineč-
ný zážitek: plavbu na ote-
vřené palubě pod Karlo-
vým mostem!!!
Elekrolodí od muzea 

Karla Zemana
Je místem, odkud vyplou-
vají celé prázdniny naše 
mahagonové elektrolo-

dě na plavbu Čertovkou 
a Pražskými Benátkami. 

Farmářská loď
Na Rašínově nábřeží je 
celé prázdniny v plném 
provozu Farmářská loď. 
Přijďte ochutnat naše vy-
nikající speciality!

Koncerty na lodi 
Malostranské 

besedy
Nová loď kotví o prázd-
ninách u Střeleckého 
ostrova. Bude sloužit 
letní scéně Malostranské 
besedy pro koncerty na 
vodě i jako občerstvovací 
stanice pro návštěvníky 
ostrova a kolem plovoucí 
lodičky.

Sladká Praha na lodi 
Lužnice

Dopřejte si luxusní ser-
vírovanou večeři s živou 
hudbou. Loď Lužnice pro
vás vyplouvá každý den ve
20 h od Čechova mostu!

Pozvánka na Velké 
prázdninové plavby 

parníku VLTAVA:

www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prazske-benatky.cz, www.prague-fi ne-dining.cz
Darujte plavbu parníkem kamarádovi nebo milé. Podrobnosti zde:

● 26. 7. - Plavba na Mělník
● 11. 8. - Dvoudenní plavba 

do úchvatných Drážďan
● 23. 8. - Plavba na Mělník

Lev se na Klárově tluče s Preclíkem
Malá Strana - V parku 
na Klárově byla dne 17. 
6. odhalena dvoumetro-
vá socha lva s křídly. Jde 
o památník českosloven-
ským letcům, kteří za vál-
ky bojovali v britské RAF. 
S umístěním památníku 
na Klárově ale nesouhla-
sí pražští památkáři. Po-

dle nich se socha na Klá-
rov nehodí. Nebyla na ni 
vypsána veřejná soutěž 
a navíc se prý „tluče“ 
s pomníkem 
D r u h é m u 
odboji od 
s o c h a ř e 
Vladimíra 
Preclíka. Okřídlený lev

Tip 
čtenáře

Naštvaný 
Preclík
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Tuto 
stránku 
sponzoruje 
MČ
Praha 1

Zpr}avy

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RRRRR

STRUČNĚ 
Z RADNICE

Začínající porcelán 
v Galerii 1

Studenti ateliéru kera-
miky a porcelánu Vysoké 
školy uměleckoprůmys-

lové v Praze představili v 
Galerii 1 své diplomové 
práce. 

Vítání občánků: 
Šťastná třináctka 

Starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký přivítal nové ob-
čánky Prahy 1: Šest hol-
čiček, pět kluků a jedna 

dvojčata (holčička a chla-
peček). Tedy, jestli dobře 
počítáme, celkem 13 dětí. 

Mezinárodní turnaj 
žáků ve fotbale

Ve třetím ročníku meziná-
rodního žákovského fot-
balového turnaje o Pohár 
starosty Městské části 

Praha 1 zvítězil tým Bra-
tislavy. 

Dětský den pod 
Petřínem

Milosrdné sestry sv. Kar-
la Boromejského uspořá-
daly v areálu nemocnice 
pod Petřínem dětský den. 
Akci podpořila radnice.

facebook stránka
wwww.facebook.com/praha1

Galerie 1
www.galerie1.cz

Měsíčník Praha1
www.paraha1.cz/měsicnik

youtube kanál
www.praha1.tv

Víte, že...
Nájemce vily se marně 

hledá už 12 let.

Vítání občánků
Pak pošlete na radnici jméno a příjmení dítěte, 
datum jeho narození a adresu trvalého bydliště 

(popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná).

E-MAIL: radka.jirikova@praha1.cz 
POŠTA: Odbor Kancelář starosty, 
oddělení kultury, Vodičkova 9, 
115 68 Praha 1, k rukám Radky 
Jiříkové. 

Chcete svou ratolest slavnostně uvést 
mezi občany naší městské části? 

Do hlavičky „Vítání občánků“. Každý odesílatel 
bude písemně kontaktován.

O osudu Werichovy 
vily napoví anketa
Kdo si ten dům pronajme, naznačí občané

O nájemci Werichovy 
vily rozhodnou v an-
ketě obyvatelé Prahy 1, 
schválilo to vedení rad-
nice dne 24. 6. Anketní 
lístky si lidé budou moci 
vyzvednout na radnici, 
nebo stáhnout z interne-
tu. Vyběr je z těchto tří 
kandidátů: Nadace Post 
Bellum, Nadace Jana 
a Medy Mládkových, 
nebo Charta 77.  Anketa 
(vyhlášení na konci srp-
na) však bude mít pouze 
orientační charakter. Na-
konec rozhodnou zastu-
pitelé, kteří se výsledky 
řídit nemusí. Stále není 
ukončeno výběrové říze-
ní na fi rmu, která prove-
de opravu vily a parku. 

Prázdná 
Werichova vila čeká 
na nové podněty
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INFORMAČNÍ 
KANCELÁŘE

Prahy 1  jsou tu pro vás!

Vodičkova  18,  tel.: 221 097 280

podávání informací ● příjmová pokladna 
(jen Vodičkova ul.) ● ověřování podpisu a opisu 

s listinou ● Czech POINT ● podatelna

Otevřeno od pondělí do soboty vždy od 8 h
Malostranské náměstí 22, tel.: 221 097 200

Otevřeno po- pá od 8 h, přes prázdniny zavřeno

Meda 
Mládková?

Nadace 
Post Bellum?

Nový, svěží 
nájemce?

Úřednická 
anekdota

Čeho se zlatá rybka bojí 
nejvíce?
Že ji vyloví český úřed-
ník nebo hluchoněmý. 
S oběma je poměrně těž-
ká domluva.

Pracovník 
měsíce
ČERVENEC

Jiří 
Doležal 

Když je potřeba doplnit 
kancelářské potřeby (pa-
pír do tiskárny, náplně do 
sešívačky, obaly, desky, 
ořezávátka atd.), tak se
dostanete do skladu k Jir-
kovi, který vždy s úsmě-
vem vše připraví.

referent 
majetkové 
správy

Do této rubriky nominuje 
Veronika Blažková, tisková 
mluvčí MČ Praha 1. Posílej-
te jí své tipy na „Pracovníka 

měsíce“ na adresu: 
veronika.blazkova@

Praha1.cz



Prostřený stůl nasytil Malou Stranu
6 telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu Zpr}avy

To byla paráda: Úžasná sousedská slavnost na Maltézském náměstí
Okolní restaurace 
snesly své dobroty, 
ochutnávalo se, zpí-
valo, tančilo, popíjelo. 
Když pořádají odboráři 
demonstraci, nebo něja-
ký pochod po Praze, vždy 
nadsadí počet účastníků.
Pochopitelně to samé mů-
žete očekávat od nás, 
kteří jsme připravili již 
třetí ročník „Prostřeného 
stolu“ na Maltézském ná-
městí. 
Jenže, co je neoddiskuto-
vatelné, kolik se během 
večera prodalo kuponů, 
z kterých vznikl příspě-
vek pro konzervatoř Jana 
Deyla  a Nadaci Artevide. 
Výtěžek v celkové výši činí 
skvělých 25 tis. Kč. Takže 
u nás žádná nadsázka, 
lidi přišli a bavili se pře-
velice. Nebudu se chlubit 
vlastním peřím, spíš dám 
přednost účastníkům.
Karel Kolář z Nosticovy 
ulice: „Víš, co se mi tady 
líbí, že tu nejsou žádní 
cizinci, tohle je opravdu 
akce pro nás.“
Básník Karel Šiktanc s pa-
ní: „Výborný, moc se 
nám tu líbí. Na Betlém-
ském náměstí jsme také 
byli, ale škoda, že to tam 
propršelo, tady se vždy 
počasí vydaří!“
George, co se vrátil po tři-
ceti letech z USA užívat 
důchod v Praze: „To je 
akce, všichni na sebe má-
vají, ahoj, nazdar. Petře, 
to je opravdu úžasný.“
Lenka, toho času bydlí 
v Podolí: „Vy nevíte, co 
tady máte!“
A tak bych mohl dále po-
kračovat. Například že 

pan profesor Zámečník 
z Deylovy konzervatoře 
tradičně perfektně při-
pravil své studenty. Syn 
Romana Vopičky s part-

nerkou (Calm Season) 
zahráli také moc pěkně 
a to nemluvím o pěvec-
kém sboru Coro d´Oro, 
nebo operní pěvkyni Janě

Štěrbové. Že vše zakonči-
li Muzikanti z Kampy, to 
už nemusím připomínat 
vůbec. Takže, suma su-
márum, přišlo nějakých 

čtyři sta lidí a bavili se 
opravdu náramně. Ško-
da, že se neukázal nikdo 
z radnice Prahy 1, ač byli 
srdečně zváni. -Burgr-

U prostřeného stolu 
a kolem se o zábavu 
starali Muzikanti z Kampy 

Pořádající KampaNula. 
Zleva: Petr Burgr, Láďa 

Kryštof, Ondřej Kučera, Jiří 
Wencl, Pavla Michálková, 

Ika, Petr Hejma, Jiří Kučera

Sousedé 
z přilehlé ambasády

Maltézské 
náměstí 
pohled shora

Zuzana 
Kopečná 

a nevidomá 
zpěvačka

Pod podloubím 
sídlí Deylova 
konzervatoř

Zleva: 
Skaut Cabalka, 
Roman Vopička 
a sud s opičkou

Štěpán Rusňák (ředi-
tel PPS) a Jiří Kučera 
(KampaNula)

V dopise pana 
starosty Lomeckého
prozatím nebyla žádná 
naše připomínka zohled-
něna. Odpověď je obha-
jobou stávajícího projek-
tu. Současně uvádí, že si 
váží naší práce a že rov-
něž ze strany úřadu je zá-
jem, aby podoba Kampy 

byla ku prospěchu všem 
obyvatelům. 
Věří, že díky další dis-
kusi se nám podaří do-
pracovat k takové po-
době revitalizace parku 
Kampa, s níž budeme 
všichni spokojeni, přes-
tože je jasné, že výsle-
dek bude vždy do znač-
né míry kompromisem. 
Výkonný tým KC Kampa 

však stále neztrácí víru, 
že starosta má na srdci  
hodnoty, které z Kam-
py činí jedinečné místo 
v srdci Prahy, a také stej-
ně  jako my ví, že Kampa 
si zaslouží, aby tyto hod-
noty byly bráněny všemi 
prostředky.

Za KC Kampa 
Alena Kopecká, 

Olga Lomová

KC Kampa se vyjadřuje k dopisu starosty 
Lomeckého na téma revitalizce parku Kampa

OznámeníOznámeníOznámení

Občané v dubnu vyměřili plánovanou podobu 
parku Kampa a sepsali své výhrady. KC Kam-
pa je prostředníkem mezi občany a radnicí, 
která se snaží dále jednat, než spustí opravy.

Petr Hejma, 
spoluza-
kladatel 
KampaNuly

Povedlo 
se to, mám 

radost!



Kalendárium 
Malé Strany

Antal 
Stašek
NOVINÁŘ

Jiří 
Zahajský

HEREC

ČERVENEC

● Lída Sudová 
*31. 7. 1881 Praha 
†6. 3. 1971 Praha
Herečka. Kamarádka 
Wericha a Buriana.
 
● Jiří Zahajský 
*19. 1. 1939 Mšeno 
†19. 7. 2007 Praha
Herec, dabér. S manželkou 
Janou Brejchovou bydlel 
na Malé Straně. 

● Slávka Budínová 
*21. 4. 1924 Ostrava 
†31. 7. 2002 Praha 
Herečka. Do konce života 
bydlela na Malé Straně 
v domě U Bílé botky.
 
● Alfons Mucha 
*24. 7. 1860 Ivančice 
†14. 7. 1939 Praha
Malíř. V letech 1911-1924 
bydlel v Thunovské ulici.

● Antal Stašek  
*22. 7. 1843 Stanový 
†9. 10. 1931 Praha
Novinář a politik. Přátelil 
se s  Janem Nerudou.
 
● Hynek Palla 
*12. 12. 1837 Praha 
†24. 7. 1896 Plzeň
Hudební skladatel 
a propagátor Sokola. 

Slávka 
Budínová

HEREČKA

Alfons 
Mucha

MALÍŘ

 7Zpr}avy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

To byla paráda: Úžasná sousedská slavnost na Maltézském náměstí

Majitel pozemku, na kte-
rém se nachází parkoviště 
na Malostranské náměstí, 
je pražský magistrát. Ten 
po několikaměsíčním vá-
hání zareagoval na petici 
občanů a vyrazil cestou, 
na jejímž konci by mělo 
být mimo jiné  také zruše-
ní parkoviště. 
V polovině června vedení 
města vyhlásilo architek-
tonickou soutěž na celko-
vé řešení náměstí. Připra-
vovaná proměna náměstí 
se také dotkne jeho mo-
biliáře. Kde budou, či ne-
budou lavičky, pítka, v ja-
kém počtu nebude žádný 
problém, ale návrat po-

mníků,
co tam by-
ly, to vyvolá váš-
ně. Jedni volají: Chceme 
návrat pomníku maršá-
la Radeckého! Jiní zase: 
Chceme zpátky pomník 
Ernesta Denise! A to na 
náměstí kdysi stál pra-
nýř. Taky by se tam ješ-
tě vešel a mohl by být 
funkční. 
Naštěstí členy výběrové 
poroty jsou mimo jiné ar-
chitekti Tomáš Novotný 
a M. Šik, ten je dokonce 
předsedou poroty. Oba 
svému řemeslu rozu-
mí a Malou Stranu mají 
opravdu rádi. -Burgr-

Uviděla jsem v oblacích 
Hrad a barokní skvost sv. 
Mikuláše, palác Smiřic-
kých, opravenou a věžič-
kami ozdobenou Malo-
stranskou besedu. Najed-
nou mi došlo, že tak jako 
si nedáme do starožitné 
truhly brambory, nemě-
li bychom odkládat auta 
na jedno z nejkrásnějších 
míst na světě.
Náměstí přečkalo požá-
ry, asanaci, války i řádění 

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Malostranské náměstí: 
Park a kašna nebo auta?

DNES ZÍTRA?

Kašna 
s delfínem

Ne, to není utopie! Pro-
měna Malostranského 
náměstí v park nebyla 
nikdy tak blízko!

Kateřina 
Jacques
Autorka petice 
na Malostranské 
náměstí bez aut

Do  barokní truhly 
nepatří brambory!

„socialistických“ inžený-
rů. Řekla jsem si, že par-
koviště musí pryč. Lidé 
mě zrazovali - prý se něco 
takového nemůže poda-
řit. Začala jsem přesvěd-
čovat své okolí a se Sdru-
žením občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan 
jsme spustili petici. Dva 
roky usilovné práce, na-
sbíralo se 5500 podpisů.
Stačí jedno hlasování na 
magistrátu, tři měsíce na 
výpověď pro provozova-
tele parkoviště a náměstí 
se rozsvítí. 
Nevím, jestli tady bude 
více stromů, kašna, pa-
mátník, jaké tvary la-
viček, zda bude plocha 
travnatá, nebo dláždě-
ná…, ale jsem si jistá, 
že náměstí se nadechne 
a začne vyprávět. Věřím, 
že tenhle sen se stane 
skutečností. Těším se, až 
se tam potkáme! 

-Jacques-

•Rucní výroba kronik dle prání zákazníka

Rodinná firma s tradicí!

Dále nabízíme:
Desky na diplomy 
Desky na jídelní lístky Tel.: 602 734 119

E-shop: 
www.epapirnictvi.euDesky na diplomy 

Soupis památek - 
encyklopedický přehled sídel

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

257 531 839

V PRAZE 1

PETR 
HEJMA www.starostove-nezavisli.cz

Komunální volby se 
blíží: 10 a 11. října! 

POJĎME 
DO TOHO! VÍME, 

JAK NA TO!



 DopiSy8  Charitatelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

KampaNula
 Charitaredakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
Malostranských novin a Staroměstských novin. Web: www.kampanula.cz

Naše akce
Co pořádáme nebo podporujeme

KampaNula pořádá benefi ční 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. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

POŘÁDÁME:
 Červenec - srpen
Skautská poznávací hra - 
80. výročí Foglarovy kni-
hy Přístav volá.

Září 
Čtvrtek 11. 9. II. PROST-
ŘENÝ STŮL na Betlém-
ském náměstí v rámci 
III. Open Air Festu Bet-
lémák.         

PODPOŘÍME:
Sobota 20 září 
Malostranské vinobra-
ní - Dozvuky Horňác-
kých slavností v parku na 
Kampě.

POŘÁDÁME:
Učené toulky v září 
a říjnu
Petřín - Jaroslav Rybář, 
Vyšehrad - Richard Hän-
dl, Staroměstský orloj, 

Jan Žižka, Nezapomenu-
telné nevěstince - MUDr. 
Jan Sedmík.

Koncem října 
Benefice pro Artevide

PODPOŘÍME:
 Sobota 8. 11. 
Malostranský candrbál 
- 25 let SOPMSH, Malo-
stranská beseda.

 24. 12. 14.30 h 
Zpívání Koled s HaFstu-
diem pod Karlovým mos-
tem.

POŘÁDÁME:
 Pátek 28. 11., 19 h
Od 19 hod JAZZ+BLUES 
JAM,  Baráčnická rychta.

 Středa 24. 12., 14 h 
Stědroodpolední svařák 
u sochy Bruncvíka.
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Další toulka pořádaná 
sdružením KampaNu-
la proběhla ve středu 
11. června. 
Účastníci se sešli v rodném 
domě Kiliána Ignáce Dien-
tzenhofera v Nosticově 
ulici. Zde vyslechli struč-
nou informaci o dynastii 
Dientzenhoferů, kteří pů-
sobili v Čechách od druhé 
poloviny 17. století. 
Nejvíce se hovořilo o Kryš-
tofovi Dientzenhoferovi 
(1655-1722) a jeho synovi 
Kiliánu Ignácovi (1689-
1751), kteří se významným 
dílem podíleli na barokní 
podobě Malé Strany. 
Potom už následovala pro-
cházka malostranskými 
ulicemi. Začala v Nostico-
vě ulici, kde Kilián Ignác 
navrhl přestavbu hned 
dvou měšťanských domů 
- rohový U Jonáků čp. 467 
a U Dvou hrdliček čp. 466. 
Další zastavení nás čeka-
lo ve Všehrdově ulici 
a bylo opět v „režii“ Kiliá-
na Ignáce, který přestavěl 
pro svého bratra Jindři-
cha dům U Hrbků čp. 438 
a v kostele sv. Jana Křtitele 
přistavěl oratoř a schodiš-
tě. 
Rychlé přesunutí na 
Újezd nás odměnilo pů-
vodním dílem Kiliána Ig-
náce krásně zasazeným 
do úpatí Petřína - Knot-
kovský dům čp. 412, dnes 
známý spíše jako cukrárna 
U Knofl íčků. 
Pokračovali jsme Újezdem 
na roh Hellichovky, kde 
v místě dnešních domů 
čp. 452 až čp. 454 stával 
Petržílkovský dům, který 
v roce 1704 koupil Kryštof 
Dientzenhofer a nákladně 
jej přestavěl. Od roku 1719 
v něm bydlel s rodinou 
jeho syn Kilián Ignác. 
Okem jsme přehlédli 
Chotkův palác, na jehož 
městišti stávali hned tři 
domy - jeden z nich U Zlaté 
koule barokně přestavoval 
v letech 1700 až 1702 Kryš-
tof nejprve pro Michaela 
Mirtha a později pro Vác-
lava Adalberta Valkouna, 
ten byl po přestavbě zná-
mý jako dům „Valkoun-
ský“. Dalším zastavením 

byl původní kostel sv. Máří 
Magdalény (dnes České 
muzeum hudby), přestože 
nás sličné dobově vystro-
jené krásky lákaly na kon-
cert, odolali jsme vábení 
„sirén“ a připomněli si, že 
projekt Francesca Caratti-
ho stavěl v počátku Gion 
de Capauli, aby jej v letech 
1698 až 1709 dokončil 
Kryštof výrazným dvojvě-
žovým průčelím, ten v kos-
tele vystavěl i rodinnou 
hrobku Dientzenhoferů. 

V Karmelitské ulici a na
Malostranském ná-
městí jsme zhlédli další 
dvě Kryštofovy stavitelské 
práce - Vrtbovský palác 
a Kaiserštejnský palác. 
V tomto paláci  žily dvě 
významné české operní 
pěvkyně – Marie Sittová 
a Ema Destinová. 
Dominantou Malostran-
ského náměstí je nepo-
chybně kostel sv. Mi-
kuláše, do jeho podoby 
nesmazatelně promluvili 
oba Dientzenhoferové. 
Kryštof v období 1703 až 
1713 a Kilián Ignác, který 
se na fi nální podobě exte-
riéru i interiéru podílel od 
roku 1737. Unikátní dílo 
českého vrcholného baro-
ka je právem považováno 
za jeden z vrcholů evrop-
ské barokní architektury. 
Poté jsme se krátce zasta-
vili v Zámecké ulici, kde 
Kilián Ignác přestavoval 
dům U Černého hada č.p. 
202 a Kryštof dům Krásné 
Panny Marie čp. 201. 
Další kroky nás zavedly 
do Tomášské ulice a v té 
jsme si připomněli tři Di-
entzenhoferovské stavby. 
Kryštof koupil roku 1714 
renesanční dům U Bílé-
ho piva čp. 13 od Václava 
Hoffmanna a barokně jej 
přestavěl pro svoji dceru 
Marii Annu provdanou 

Krusburskou. Další dva 
měšťanské domy jsou v To-
mášské ulici připisovány 
Kiliánu Ignácovi - dům 
U Zlatého preclíku čp. 22 
a zejména dům U Zlatého 
jelena čp. 26 s nepřehléd-
nutelným sousoším sv. 
Huberta s jelenem od Ma-
xmiliána Brokoffa (1688-
1731). 
Současná podoba koste-
la sv. Tomáše Apoštola je 
nepochybně dílem Kiliána 
Ignáce, který kostel zni-
čený po zásahu bleskem 
v roce 1723 přestavěl do 
vrcholně barokní podoby. 
Geniálně vyřešil průčelí 
do úzké uličky směrem 
k domu U Schnellů, když 
spojil prvky tří slohů - re-
nesanční, raně a vrcholně 
barokní, přesto průčelí 
působí zcela jednotným 
dojmem. 
Následoval přesun Josef-
skou a Mosteckou ulicí 
do Míšeňské, kde se na-
chází rohový dům U Bílé 
kuželky čp. 66. Ten přesta-
věl Kryštof v letech 1709 až 
1710 pro Františka Josefa 
Schreinera. 
Ten se stavbou tak fi nanč-
ně vyčerpal, že staviteli 
nezaplatil, dlužnou část-
ku vyrovnal až po prodeji 
domu v roce 1714. 
Poslední zastávkou byl 
Lužický seminář na rohu 
Míšeňské a U Lužického 
semináře, barokní novo-
stavba postavená v letech 
1726 až 1728 bývá připi-
sována Kiliánu Ignácovi, 
svědčí o tom mimo jiné 
i velký štít ve střeše s typic-
kým dientzenhoferovským 
kasulovým oknem.
Jedna zajímavost na závěr 
- k ochraně Malé Strany 
přispěl Kryštof v roli for-
tifi kačního stavitele od 
roku 1716, neboť se podí-
lel na výstavbách Písecké 
a Újezdské brány, které 
se nacházely na hranicích 
Malé Strany. 
Sešlo se 25 zájemců a vy-
bráno bylo 1280 Kč na 
podporu zdravotně posti-
žených dětí Prahy 1.
Toulku komentoval a po-
vídání sepsal Dr. Josef 
Kábele.

Dientzenhoferovská toulka 
po Malé Straně (Dr. Kábele) 

Chrám sv. Miluáše 
na Malé Straně

Těšíme se na velmi poučnou toulku 
pod vedením MUDr. Jana Sedmíka 

Nezapomenutelné nevěstince

Kostel sv. Tomáše 
byl zničen 

po zásahu bleskem, 
Kilián Ignác 

ho postavl znovu

Kilián Ignác 
Dientzenhofer

Vyprávěl
Josef Kábele
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Dopisy, komentáře, básně, glosy, fejetony
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

Glosa
Lev, Klárov

dominovaly jen mohutné 
vrby jako předzvěst, že 
návštěvníka Malé Strany 
také čekají krásná zákoutí 
Kampy, Vojanových sadů 
či až magického Petřína.
Jak se říká, dnes se na 
Klárově pro pomníky 
nedá ani plivnout. A ani je 
nemusí povolovat památ-
káři. To jsou věci. Jak asi 
tohle zní všem, kteří ně-
kdy něco v Praze 1 rekon-

struovali. Já si skutečně 
vážím všech obětí za naši 
svobodu, tedy i  oběti 
Československých letců 
v Anglii a tak mě napadá, 
kdybychom na oplátku 
umístění okřídleného lva 
Albionu na Klárově, zase 
my vytvořili sochu lva na-
šeho, dvouocasého. 
Jestli pak by nám ho 
místní radnice, bez povo-
lení tamních památkářů, 

postavila uprostřed Lon-
dýna, sto metrů od sídla 
anglické vlády. Když už 
by se nám to nějakým fí-
glem podařilo, zda by na 
odhalení takto instalo-
vaného památníku přišli 
představitelé anglického 
parlamentu, vlády, nebo 
již zmíněné londýnské 
radnice. Nerespektová-
ní pražských památkářů 
při instalování pomníku 

na Klárově budí pode-
zření, že jde jen o to, aby 
při slavnostním odhalení 
mohli být strhávači lan-
tuchů pár vteřin v mé-
diích. Drazí milí, ona ta-
ková vteřinka v médiích, 
v hlavním vysílacím čase, 
pár měsíců před volbami, 
ta má cenu zlata. Za to, 
obětovat podobu Klárova 
přece stojí. Někomu.

MN červenec 2014

Pamatujete si, jak vy-
padal Klárov ještě před 
několika lety? Travnatá 
plocha, kde majestátně 

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

inzerce

Malostranské noviny 
č. 6, červen 2014

Díky za tyto 
noviny

Skvělý text Dr. J. Kučery 
o všem, co se děje na Malé 
Straně! Bravo! J.B.

Dopis
Vážená redakce,
v minulém čísle Malo-
stranských novin otiskl  
Petr Burgr svojí pravidel-
nou glosu, tentokrát na 
téma odhalení Lavičky 
Václava Havla u lípy na 
Maltézském náměstí.  
V glose mimo jiné popsal, 
jak se lípa až z Moravy 
dostala na Malou Stranu. 
Pochopitelně se ve svém 
článku nezmínil, že to byl 
právě on, kdo v roce 2006 
zařídil všechna povolení 
a proto mohla lípa být 
natrvalo zasazena  na 
Maltézském náměstí. 
Je dobré připomenout, 
když se podaří dobrá věc.

 Miroslava Mencová, 
Karmelitská 25

Báseň
V Čertovce se čerti žení
to dnes máme počasí!
Co nahoře, je i dole
na hladině... slov. Asi
takhle z pekla cháska
točí koly božích mlýnů
řeknu si a další z rýmů
pošlu moři severnímu...

Ondřej Höppner

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište sms: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ SMS

●Pronajmu garáž, P 4, 
Krč, 1500 Kč měsíčně. T. 
večer: 724 802 409.
●Veškeré zednické 
práce. Např. zítky ze 
ztraceného bednění dlaž-
by, rekonstrukce bytů, 
fasády... T.: 605 938 130.
●Mladá maminka s roč-
ním synem hledají malý 
byt nebo podnájem v bytě 
na Praze 1 za rozumnou 
cenu. T.: 737 145 060.
●Malíř z Malé Strany 

nabízí své služby v oboru 
malířství a lakýrnictví. Ce-
nová nabídka a vysvětlení 
postupu předem samo-
zřejmostí. T.: 774 007 148.
●Kosmetika, pedikú-
ra, masáže v blízkosti va-
šeho bydliště. T.: 731 529 
600, www.marevital.cz.
●Instalatér, topenář, 
plynař. Opravy i výměny 
baterií, WC, umyvadel, 
radiátorů, sporáků. I vět-
ší práce. T.: 722 608 008.

●Nabízím výuku češ-
tiny pro cizince anglicky, 
francouzsky a německy 
mluvící. Profesionalita 
a dlouholeté pedagogické 
zkušenosti. T.: 222 315 700.
●Koupím činžovní nebo 
polyfunkční dům přímo 
od majitele na Praze 1. T.: 
731 618 364, e-mail: ire-
na.ragasova@re-max.cz
●Koupím gramodesky 
LP. T.: 222 317 231 (po - 
so 11 – 18 h) 

●Účetnictví. Nabízím 
kompletní zpracová-
ní   a vedení účetnictví, 
daní a mezd, zastupovaní 
na úřadech. T.: 775 654 
906, e-mail: v.kadubec@
email.cz  
●Pedikúra a regenerační 
masáže. E-Style v novém, 
P 5 - Košíře. T.: 721 135 744
●Rekvalifikační kurzy 
pedikúry. Individuál. vý-
uka, P 5, Vrchlického 96. 
T.: 721 135 744

Senátor 
Martin Bursík
Váš soused, váš politik

Správná 
volba 

pro
Malou 

Stranu

Krakonoš 
doporučuje

Prodáváte
nebo chcete

pronajmout
byt na Praze 1

Za maximálně možnou tržní cenu?
A s právní jistotou?

� 602 713 713
www.maxima.cz

�

Washingtonova 5, Praha 1, Muzeum

18 let
tradice

Pak se obraťte na Vašeho
dlouholetého souseda



Malostranská beseda červenec
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedywww.malostranska-beseda.cz

ČERVENEC Restaurace 
pivnice 

kavárna
NECHTE SE ZLÁKAT skvělou gas-
tronomií, kde hlavní roli hraje 
česká kuchyně, vynikající tanko-
vé pivo, kávové speciality, milá 
obsluha a příjemné ceny. To vše

v režii Pilsner Urquell Original
Restaurant. Přijďte s přáteli 
ochutnat některou znovuobje-
venou pochoutku, jakou je na-
příklad skvělá jehněčí pečeně.

Jsme tu pro vás od snídaně 
až po sklenku na dobrou noc

Kavárna
9-22 h

Restaurace 
11-23 h

Pivnice
16-01 h

Francouzská bageta 
s uzenou šunkou,
čerstvou rukolou 

a ementálem. 
Velmi chutné!

Konfi tovaná vepřova 
plec se slaninou,

restované 
bramborové nudle 

a listový špenát

300 g steak 
z vepřové krkovice 

grilovaný v drceném 
pepři, ve slupce 

opečené brambůrky,
barevný zeleninový salát 

a studená hořčičná 
omáčka

95 Kč 159 Kč 189 Kč
Denně polední menu: 3-chodové za 120 Kč

VIDEOKAVÁRNA TRICK-BARTRICK-BARTRICK-BAR
GALERIE Špičkově vybavený projekční 

sál je tu jen pro Vás. Zázemí 
pro Vaše fi lmová díla i první 
pokusy. Veškeré formáty.

Bude nám ctí nabídnout Vám 
k Vašemu fi lmovému koktejlu 
Váš oblíbený koktejl. Barové 
zázemí před a po projekci. 

Výběr z programu
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ČERVENECČERVENEC

Otev

Náš TIP

IVAN KRÁL & BAND
27. 7. 2014, 20.30 h, Malostranská beseda

Těšíme se na vás!

R ocker s českými 
kořeny a světo-
vým věhlasem! 

Ověnčen hvězdnou spo-
luprací s Patti Smith či 
Iggy Popem, v poslední 
dekádě proslulý i u nás 
jako autor, interpret 
a producent, defi nova-
ný jako podstatou ky-
tarový, ale různorodým 

Ivan Král si živé koncerty pěkně vychutnává.

18. 7. - 8. 8. Jiří Ryvola: 
obrazy - grafi ka - kresby.

•
D

Koncert - Pá 4. 7. v 19  h - SUCCU-
BA - Baráčnická rychta, Tržiště 23/555  
- Nenechte si ujít koncert a křest nového 
CD folkové kapely. Více info: 
www.baracnickarychta.cz

Koncert - Čt 24. 7. v 19 h - BRATŘI 
EBENOVÉ - Střelecký ostrov, velká 
scéna - Stálice naší hudební scény s hu-
morem zahrají pod širým nebem. Více 
info: www.letnak.cz

Koncert - Čt 31. 7. v 19 h - VLTAVA 
- Střelecký ostrov, velká scéna - Legen-
dární kapela Vltava hraje, kde jí to nejvíc 
sluší, tedy u Vltavy. Více info: 
www.letnak.cz

K

Kulturní nástěnka    •
D Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ČERVENEC 2014

náladám a barvám ote-
vřený muzikant. 
Až neuvěřitelně ko-
morní koncert čeká 
všechny návštěvníky 
v neděli 27. července 
v Malostranské besedě, 
kde Ivana doprovodí 
kapela v čele s kytaris-
tou a zpěvákem Hon-
zou Ponocným.

1. út. Bílá nemoc - 21 h 
8. út. Originální Praž-
ský Synkopický Or-
chestr - zač. 21 h
9. st. Jananas - zač. 21 h
10. čt. Traband - zač. 21 h
15. út. Roman Dra-
goun & His Angels - 
zač. 21 h
17. čt. Petr Kalandra 
Memory Band + Os-
kar Petr trio - zač. 21 h
18. pá. Screewballs 
The Rockabilly Band 
- zač. 21 h
21. po. Ivan Hlas trio - 21 h
22. út. Blues Session - 
zač. 21 h
24. čt. Vlasta Redl - 21 h
28. po. Robert Křesťan 
& Druhá tráva - 21 h
31. čt. Prokop-Andršt-
-Hrubý - zač. 21 h
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Jste vikářem v kostele sv. 
Tomáše na Malé Straně. 
Přibližte, prosím, vaši fi -
lozofi i, fi lozofi i augustini-
ánů? 
Jsme tady, abychom lidem 
obohatili jejich duchovní 
život. Důležitá je pro nás 
cesta sebepoznání, která 
vede ke štěstí. Věřit, žít, 
oslavovat, to je naše hlav-
ní krédo. Modlit se spolu 
- tedy věřit, pracovat - tedy 
žít a pak oslavovat. Víte, ta 
oslava je velmi důležitá. 
 
Co vás čeká zajímavého 
v nejbližší době?
V červenci pořádáme pří-

městské tábory, také se-
tkání s mládeží a dokonce 
i prázdninový tábor ve 
Španělsku. V srpnu od-
jedu navštívit rodinu do 
Španělska. Od září zase 
začínají všechny běžné 
činnosti, tedy katechismus 
a různá setkání s lidmi. 
 
Může k vám do kostela 
přijít kdokoliv?
Kdo má zájem, ať přijde. 
Na našich setkáních např. 
s mladými lidmi rozebírá-
me vybraná témata a pak 
vše završíme tím, že si za-
jdeme společně na pivo. 
Máme u nás v kostele 
Svatotomášský sbor a také 
krásný sociální program. 
Každou sobotu od 9 do 10 
hodin vítáme lidi bez do-
mova. Nachystáme jim jíd-
lo, oblečení, deky a hlavně 
si s nimi povídáme. Větši-
nou se u nás sejde tak 60 
až 100 lidí, kteří potřebují 
pomoct. Nabízíme zdarma 
kurzy jazyků.
 
Na Malé Straně žijete 17 
let, jak ji vnímáte?
Je to město ve městě s neo-

pakovatelnou atmosférou. 
Pocházím z malé španěl-
ské vesnice a snad právě 
proto se tady cítím jako 
doma.
 
Nikdy jste nelitoval, že 
jste se dal duchovní cestou 
a nemáte děti, manželku?
Samozřejmě jsem pochy-
boval, prošel krizí, přemýš-
lel jsem, jestli jsem se vydal 
dobrou cestou. Potkala mě 
také pokušení. Pak jsem 
si ale uvědomil, že jdu tou 
svou cestou, kterou jsem 
si vybral. Jsem tady, abych 
sloužil lidem. Kdybych měl 
ženu, děti, nemohl bych 
být lidem k dispozici…
 
A dokážete poradit třeba 
těm, kteří prožívají krizi 
v rodině? 
Když něco nefunguje, 
ptám se: Proč? A pak ná-
sleduje další otázka: Kdy 
jsi naposledy chválil svou 
drahou polovičku? Víte, 
základem je chválit. Neza-
pomínejme na to, chválit 
druhé je moc pěkné.

Juan Provecho, vikář v kostele sv. Tomáše, ředitel Školy sv. Augustina
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Juan Provecho

MALOSTRANSKÉ NOVINY PŘEDSTAVUJÍ

Tuto rubriku fi nančně podpořila 
MČ Praha 1

Focení v ateliéru i v interiérech
Zpracování fotografi í 

Pro Malostraňáky přátelské slevy
Těší se na Vás Kristýna Svobodová

Tel.: +420 608 872 255 
www.photobykristyna.com

Malostranská fotografka 
nabízí veškeré 

fotografi cké služby



11 Zabava

Místní ženy

Koutek pro chytré hlavy

Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (XV.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULE: Pan Vorel 

marně čeká na zákazníky. V tom přichází Poldýnka.

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

Slečna Poldýnka byla dá-
mička buclatá, nevysoká, 
ale silných ramen a boků, 
tak něco přes dvacet let 
stará. 
Vypravovalo se o ní již asi 
čtyřikráte, že se bude vdá-

vat, a světlé oči její měly
onen výraz lhostejnosti, 
vlastně unavenosti, jaký 
se vkrade do očí všech 
dam, když čepec nejde 
trochu dlouho. Její chůze 
byla poněkud batolivá, 
ale přitom měla ještě pří-
znak svůj zvláštní.

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města (to je tam, 
co je orloj a Hus).
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Pro líné Ještě línější

Otázka: Víte, na jakém domě
na Malé Straně jsou tihle tři
opeření dlouháni? Nápově-
da: Nejsou to pštrosi a je to 
na Valdštejnském náměstí.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Socha skladatele Karla 
Hašlera na Starých zámeckých scho-
dech. Správně: Pavel Plzák, Jan 
Fiala, Jana Kopečková, Ivo Buk...

STAROMĚSTSKÉ NOVINY
jsou zdarma k mání například 
v Malostranské besedě nebo 
v Kafírně U sv. Omara.

www.staromestskenoviny.eu

Osudová žena?

Co nového 
za vodou[ [

Autorka knih o historii a pro děti
Alena Ježková

Spisovatelka Alena Ježko-
vá, PhD. píše knihy s his-
torickou tématikou: Praha 
babka měst, Staré pověsti 
české a moravské nebo 
Příběhy českých knížat 
a králů. Její poslední kniha 

o klášterech Tichá srdce 
se stala bestsellerem. 
V Praze 1 žije od naroze-
ní. V komunálních volbách 
(v říjnu) kandiduje v čele 
společné kandidátky KDU 
- ČSL a STAN. 

inzerce

Příště: Tak to 
vypadá zajímavě! 
Že by měl pan 
Vorel vymalováno? 
Dozvíte se příště!

inzerceinzerce

Sudoku pro  
nenáročné
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PRO LÍNÉ

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

PRO SPÍCÍ

Elmar 
K. Greif

Vážení přátelé 
Malé Strany,

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

rád bych Vás pozval do 
naší Svatotomášské piv-
nice, která je během MS 
ve fotbale otevřena každý 
večer od 17 h a láká kro-
mě přímých přenosů na 
dobře vychlazené svato-
tomášské pivo a na pivní 
speciál. Nový člen našeho 
kulinářského týmu Marek 
Fichtner pro vás připravil 
výborné pochutiny! 
The Augustine Prague je 
také hlavní partnerský ho-
tel 49. MFF Karlovy Vary. 
Festivalovou atmosféru te-
dy budete moci prožít i zde 
na Malé Straně.  Těšíme 
se na viděnou! Za celý tým 
generální ředitel 

Elmar K. Greif

Alena Ježková 
bude psát pro 
Malostranské 
noviny seriál 
o domovních 

znameních 

Léto je v plném proudu, 
přijďte si ho užít do naší 
zahrady a na terasu a na-
čerpejte energii z letního 
menu. 
Naše SPA pro vás připra-
vilo regenerační procedu-

THE AUGUSTINE PRAGUE, Letenská 12/33, Malá Strana, Praha 1, 118 00 
Tel.: (+420) 266 112 233, E-mail: info@augustinehotel.com, www.augustinehotel.com

Každou neděli do 14 hodin si můžete 
vychutnat bohatou snídani za 550 Kč, 

včetně horkých nápojů a čerstvých džusů. 

Léto v zahradách hotelu 
The Augustine Prague!

Líná nedělní rána 
v klášterní zahradě

ry Ginger Renewal a La-
vender Dreams; přeneste 
se na chvíli do provoně-
ného ráje a po proceduře 
se nechte osvěžit jedním 
z letních signature kok-
tejlů. 

na naší terase každý čtvrtek od 18 do 22 h 
za 880 Kč, neomezená konzumace pokrmů 

a koktejl na přivítanou.

Letní grilování

Letní terasa 
restaurace Augustine



Příští číslo vyjde
1. srpna

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Café 

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

VÍTE o někom ze svého okolí, kdo si za-
slouží Modré okénko? Napište na adre-
su: redakce@malostranskenoviny.eu.

Modré okénko
dnes získává...

ING. ALENA DOLEŽALOVÁ 
 Dobrá duše Kampy

Za to, že: Šije 
panenky pro 
UNICEF, podpo-
ruje africkou dív-
ku (adopce na 
dálku), rozmazlu-
je vlaštovky...
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MN TRICET
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Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

„Protože jsem z Malé 
Strany a nikde se o ní 

nedozvím tolik jako právě 
z Malostranských novin.“

Hanka Vítková, 
antikvariát U Moudrých 

luceren (Vlašská 6)

TIP: Jarmila Kostkanová

ŇUFINKA
Snímek tohoto opravdu 
výjimečně roztomilého 

štěněte poslala paní 
Vrbová z Malé Strany.

Zvířata 
Malé StranyAktuální vtip ze 100 let starých novin

PRÁZDNINOVÉ RÁNO. „Já to věděla, že se ráno neprobudím 
sama. Šla jsem spát s opicí a probouzím se s kocovinou.“

Matka 
Jana Nerudy

Junge, 
Junge...

inzerce52
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

Chcete se také stát odběrním místem? 
Zavolejte hned tel. číslo: 777 556 578

Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je 
podmíněno ročním příspěvkem 1 000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

odběrních míst
Malostranských novin
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U Hrocha, Thunovská 10. Baráčnická rychta, Tržiště 23 / 555.  Sokol, 
Tyršův dům, Újezd 450. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. 
Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců, Malostranské nám. 5. U 
Moudrých luceren, Vlašská 6. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské 
nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce. 
Café Lounge, Plaská 8. Informační kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22. 
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá myš, Všehrdova 19.
Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. 
KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, Malostranské nám. 27. 
Divadlo Na Prádle, Besední 3. České muzeum hudby, Karmelitská 2. 

Konírna, Maltézské nám. 10. Ferdinanda, Karmelitská 18.  Atelier Pavla 
a Olga, Tržiště 3. U staré studny, Tržiště 3. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6. 
Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských 
pověstí a strašidel, Mostecká 18. U Parlamentu, Valentinská 8. Hospoda 
Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  Lazebnictví  U Milušky, Sněmovní 170 / 15.
Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46. Salon Mila, 
Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, Pohořelec 8. 
Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida café, Malostranské nábřeží 3.
Restaurace Profesní dům, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé 
kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b. Desk Room, 
Prokopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48. Valašská pivni-
ce, Úvoz 26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 309/14. 
Genius Loci, Malostranské nám. 11. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Přístavi-
ště Pražské paroplavby na Kampě. Metrocafe, vestibul metra Malostranská, 
Klárov 51. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10. Restaurace  Občanská plovárna 
- The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1. Vinotéka U Mouřenína, Tržiště 17.

MALOSTRANSKÁ BESEDA, 
Malostr. nám. 21, tel.: 257 409 114

Tel.: 731 618 302

Řeším prodeje, pronájmy,
nestandardní případy, 

exekuce a privatizace bytů
e-mail: gabriela.jahodova@re-max.cz

Gabriela Jahodová
Vaše 

realitní agentka 
pro Malou Stranu

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 24 KČ!

Otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

HOTOVÁ JÍDLA 
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h 
(přes obědy nekouříme)

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 27 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

 

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

PODPETŘÍNSKÝ 
RÁDCE:
Naše minizahrádka
v parném létě 
čeká 
na vás!


