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Servírky 
Malé Strany

SLEčNa MÁJa
z restaurantu U Glaubiců 
(Malostranské nám. 5), 

nese lahodnou tankovou 
Plzeň za 33 Kč.

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

®

Cˇ ís. 5/ roč. IX 
květen 2017
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přIspěJme JeptIŠKám 
Na VarhaNy!

  www.malostranskenoviny.eu

SRDCE
pro 

ČTENÁŘE

Rudá barva v černobílých 
novinách? ano! Jak se říká: 

„Pokrok nezastavíš.“ 
Malostranské noviny děkují 

zdeňku Bergmanovi a Vojtěchu 
Ryvolovi a jejich lodím...

VEŘEJNÁ 
SBÍRKA

Nemocnice 
pod Petřínem

...Za VŠeChNo dobré, Co pro Nás KoNaJí...Místní 
příběhy možná nastala ta vhodná chvíle, aby... podrobnosti na str. 6 - 7

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

257 531 839

Barokní svatojánské 
slavnosti 

na Vltavě pod 
Karlovým mostem

Str.12



Malá Strana - Podle 
průzkumů veřejného 
mínění trvale roste po-
pularita Malostranských 
novin, nejoblíbenější-
ho místního periodika, 
které si měsíc co měsíc 
upevňuje svou roli.
Malá Strana má 5, 3 ti-
síc obyvatel, Hradčany 
1, 7 tisíc. Malostranské 
noviny vycházejí v ná-
kladu 10 tisíc výtisků 
a díky propracované-

mu systému odběrních 
míst (hospody, kavárny,
spolky) a kamelotům 
(skauti) jsou k mání po 
celé Praze. Jeden výtisk 
si přečtou dva a více 
čtenářů, celková čtenost 
tak dosahuje až 25 tisíc 
čtenářů na jedno číslo. 
Strmý nárůst křivky ob-
liby zaznamenaly např. 
po svém příspěvku 
k záchraně Litografické 
dílny v Říční 11.
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inzerce

anketa Malostranských novin

anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„S rodinou. 
Dáváme si 
pusu pod 
stromem 
s květy.“

Jindřich 
Pavliš
Vojanovy 

sady
„Právě jsem 

v Africe, 
takže... Pusu 

na líčko!“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Lenošením 
na chajdě s ro-
dinou a pusou 
pod rozkvetlou 

jabloní.“

Barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„To je právě 
to krásné 
tajemství 

prvního máje…“ 

„Na Petříně 
jsem denně, 
takže venkov 

a pusu dostanu 
od vnoučka.“

„S rozkvetlou 
třešní 

a milovanou 
manželkou.“ 

dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

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

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Velké zprávy z Malé Strany

PoSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPy

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Kampa - Paní Jiřina Šu-
hajová, která se dlouhá 
léta starala o květiny na 
balkónku domu Na Kam-
pě 9, zemřela na konci 
března. 
Balkónek, na kterém jsou 
dva mýty opředené vá-
lečky, obraz Panny Marie 
a „věčné“ světýlko, je 
vstupní branou na Malou 

Stranu. Povinnosti paní 
Cabalkové nyní převzal 
její soused pan Skřivan, 
což se týká nejen zalévá-
ní, ale především koupě 
květin. „Světýlko u obra-
zu panny Marie svítí na 
elektřinu,“ sdělil Malo-
stranským novinám oby-
vatel úžasného domu Na 
Kampě 9 pan Cabalka.

paní Šuhajová, která se starala o magický 
balkónek u Kar  lova mostu, náhle zemřela

Od chvíle, co jsem 
si pořídil koloběžku 
a jezdím na ní po 
Praze, vídám kolem 
sebe více úsměvů 
a někdy zazní 
i hlasitý smích...

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Počasí 

Jednou větou

KVĚTEN
Na mokrý duben - 

- suchý červen.

16 °C

Pivní sýr, nejlepší 
v celé Praze!

U Kocoura
(Nerudova 2)

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

HRadčaNy

MaLÁ 
STRaNa

aNo: 2 %, Ne 98 %
Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v obdo-
bí od 6. 4. do 22. 4. 2017, 
m. j. na odběrních místech 
Malostranských novin. Do-
tazováno 100 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGEntURA medIa sKaUt se ptá V UlICíCh

soUhlasíte s přestaboU parKU 
Kampa, KteroU dělá radNICe?

Jak slavíte 1. máj 
a s kým?

děkujeme za přízeň: 
obliba malostranských 
novin strmě stoupá!

duben 2017

Skvělá šance pro fotografy: Vyfoťte  lásku na Malé Straně! Str. 8-9

NoviNy pro prahu 1 a prahu 5

Září 2009 No.1 
ZaloŽeNo 2009

ve viNárNě Zlatý had

dNes 16 straN 

Malostranské 
noviny

Konečně důkaz: V maltě 
Karlova mostu jsou vejce!

Slavný Turek ze sousoší na Karlově mostě nad spory odborníků o pojivo kroutí hlavou. 

O přítomnosti vajec v maltě věděl už dávno. Stejně jako o vzácném mechu mezi pilíři.

Malá Strana - Legenda 
nelže! Malta Karlova 
mostu skutečně obsahuje 
stopy bílkovin. Dokázaly 
to nejnovější expertízy, 
které umožnila právě 
probíhající rekonstrukce 
mostu.
„Mimo veškerou po-
chybnost jde o bílkoviny 
z vajec,“ potvrdila ing. 
Štěpánka Kučková, spolu-
autorka studie.
Stavba tohoto nejslavnějšího 
českého mostu byla zahájena 
roku 1357, základní stavební 
kámen prý položil samotný 
Karel IV. Vajíčka do malty 
dodaly kvočny z Velvar.
„Kromě vajec se do malty 
přidávalo také mléko, tvaroh, 
klihy, želatiny nebo volská 
krev,“ sdělují ve své studii 
Štěpánka Kučková, Radovan 
Hynek, Peter Koník a Milan 
Kodíček z Vysoké školy 
chemicko - technologické.
Jiní odborníci výsledky stu-
die zpochybňují. Zedníkům 
prý mohl do malty od-
padnout drobek ze svačiny. 
Více na str. 2 

Na Malé 
Straně řádí 
podvodník

Malá Strana - Tři případy 
okradených důvěřivých lidí  
v místních bytech za posled-
ních pár týdnů řeší policie. Muž 
střední postavy s vlnitými vlasy 
se pod záminkou, že přišel zkon-
trolovat vodu, vetřel do bytu  
a pak kradl peníze a šperky. Na 
policii se přihlásily tři stařenky, 
které obral o více než 20 tisíc 
korun. Podrobnosti na str. 3

Nové venkovní kino 
Letní poloha je zdarma
Hergetova cihelna - Nový 
biograf Letní poloha na ná-
plavce u Hergetovy cihelny 
navazuje na tradici letního 
kina na Střeleckém ostrově. 
Bezplatné projekce začínají 
denně ve 20:15 h. Promítají 
se zásadní snímky naší  
i světové kinematografie.  

      Celý program kina  
na září najdete na str. 3

Exkluzivně
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redakce@malostranskenoviny.com
Zdarma

www. malostranskenoviny.com

Dušek 
uvádí 
aztéckého
šamana 

Kulturní 
pruvodce

Našli jsme 
příbuznou   
 básníka  
Nerudy

více str. 6více str. 4
vybírejte na str. 10-12

Exkluzivní rozhovor se šamanem a náčelníkem Xolotlem. Str. 4

září 2009

Vyfoť si svůj 
talíř

Ing. daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.cz
www.kotula.cz/malastrana.html

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
• znám každý kout                   

Malé Strany
• Vaši nemovitost              

prodám do tří měsíců          
a poskytnu kompletní       

servis s převodem 
• Najdu solidní nájemce       

pro Váš byt
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Malý oznamovatel

1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2) MN jsou součástí místního života
3) Bez vás by to nešlo
PLUS: Inzerát vám vyrobíme zdarma 
Volejte ihned! Tel.: 777 556 578

INZerUJte V těChto NoVINáCh! 
tady Je 3+1 dŮVod proČ:
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1917

Místní mistryně v zakládní 
rukou jako symbolu pozice, 

kdy dumá, až vydumá.

mIss roZUmbrada

paní Šuhajová, která se starala o magický 
balkónek u Kar  lova mostu, náhle zemřela

 

Snímek vlevo: Paní 
Šuhajová zalévá 
květiny na balkónku 
domu Na Kampě 9 
(poskytl pan Cabalka, 
děkujeme!). Snímek 
vpravo nahoře: Paní 
Šuhajová se psem 
Emilkou. Snímek 
vpravo dole: Vodo-
vod na chodbě domu.

Balkonek domu 
Na Kampě 9

Paní Šuhajová 
s konvičkou

inzerce
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dříVe & dNes

VÍTE, ŽE: Stávala tam, kudy dnes vedou tramvajové koleje (a naproti prodávají fakt dobrý kebab - 99 Kč)

PoSÍLEJTE SVÉ FoToGRaFIE 
starých a nových míst v Praze pořízené 

ze stejného místa na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu  

Socha Radeckého na Malostranském náměstí
Kde to je1900 Dnes
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PRaŽSKÝ 
CHODEC

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Redakční pes denisa oslavila 
v předvečer čarodějnic své první 
narozeniny. Dostala buřtovo - 
- šunkový dort, sfoukla svíčku. Dal-
ší dary: krůtí sendvič, lososíček 
a postroj na běhání. 

redakční pes 
denisa slaví 

první narozeniny
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Co je nového u vás posílejte na 
redakce@malostranskenoviny.eu

HELENA 
ČELIŠOVÁ
(Ředitelka 

Střediska sociál-
ních služeb 

MČ Praha 1)
...že ty peníze 

pro seniory vždy 
„vydoluje“.

&Vítěz Poražený

MARTIN
SKÁLA

(šéf místní ODS, 
koalice MČ Praha 1)
Prý už je venku 

(seděl kvůli 
podezření 

z braní úplatků), 
stín zůstává.

U Kocoura, 
Nerudova 2

V proslulé pivnici 
U Kocoura vznikl
nový, neregistro-
vaný spolek s náz-
vem „Kocour Tobě“.
Kromě toho, že zde 
mají vynikající Plzeň, 
rodí se tu, nad pěnou 
dní, zajímavé myšlen-
ky. Například odpo-
věď na všechny otáz-
ky: „Těžko říct, takhle 
z hlavy.“
Malostranské noviny  
navštívily zasedání 
spolku Kocour Tobě
a zjistily, že místopřed-
sedou je pes jménem 
Coff ee, který vyniká 
v mnoha dovednos-
tech. Všechno ostatní 
je v ilegalitě. 
Na všetečnou otázku 
Malostranských no-
vin, jaký je cíl spolku, 
se dostalo odpovědi: 
„Důstojně zemřít.“ 
Což je celkem smělá 
vize u příležitosti zro-
zení.

Vítáme NoVÝ 
spoleK: „KoCoUr tobě“

MARTIN

V  ILEGALITĚ 

Místopředseda 
spolku Kocour 

Tobě pes Coffee

VIZIoNář sedláČeK 
U JeZUlátKa: smělá 
předNáŠKa o ráJI

Tomáš Sedláček

Karmelitská - Kostel Panny 
Marie Vítězné a svatého An-
tonína Paduánského praskal 
ve švech. Vizionář (a ekonom) Tomáš Sed-
láček z Malé Strany tu měl přednášku na 
smělé téma: „Ekonomika ráje a digitální 
nebe.“ Bylo úžasné sledovat, jak se pod jis-
krou svěžích myšlenek o prvních dnech 
Adama rozzářil celý kostel.  Mimochodem: 
Pan Sedláček si nezlomil ruku na segwayi, 
na kterém tak rád jezdí, ale na kole.

Panny Marie 
Vítězné

denisa s redak-
torkou aničkou

Mile prázdné 
nebe



 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.euZpráavy

Míst
ní 

příběh
yZpráavy

Již tradiční akce Kampa 
Střed Světa (KSS) má zřej-
mě patent na počasí. Letos 
se opět vydařilo, ostatně 
stejně jako to všechno. 
Je milé, že řečníci z pó-
dia poděkovali Malo-
stranským novinám za 
mediálním podporu. 
Vřele děkujeme organi-
zátorům akce KSS Jiřímu 
Wenclovi, Jiřímu Kučerovi, 
Martinu Kotasovi...

Úžasný 
Jiří Schmitzer

Každý z hostů si našel 
svůj soukromý Střed Světa...

Před novou bystou 
J. Wericha

Jiří Kučera (KampaNula, vlevo) 
a Jiří Wencl (Muzikanti z Kampy)

Loutkové 
divadlo

Tady To 
začaLo...
Jiří Wencl (Mu-
zikanti z Kampy) 
trhá pásku vstu-
pu na Kampu. 
Přihlíží Vopička 
junior, ve střehu 
je matka s ko-
čárkem. Kampa 
JE a BUDE Střed 
Světa!

Kavárníkovi Kotasovi zase natloukli, tentokrát 
kvůli graffiti Václava havla(!) v parku Kampa

Míra Lédl

Fotoreportáž míry lédla: 
Kampa střed sVěta 2017

Pan Kučera a pan Smetana 
(Museum Kampa)

přistupují ke Středu Světa

Kampa - Majitel kavárny 
Mlýnská Martin Kotas byl 
podruhé v krátké době stlu-
čen. Tentokrát si na něj vy-
šlápli filmaři, kteří natáčeli 
v parku Kampa.
Kotas filmaře upozornil, že 
není dobrý nápad zamalo-
vávat graffiti, zobrazující 
prezidenta Václava Havla, 
bílou barvou

Ochranka se prý sice chova-
la slušně, ale produkční na 
něj vylítl. 
„Dal mi facku a já spadl na 
zem,“ řekl Malostranským 
novinám Kotas. „Mohli ten 
obraz zakrýt. Určitě by to 
šlo vymyslet.“ 
Horší následky měla rvač-
ka, k níž došlo před ně-
kolika měsíci. Kotasovi se 

nelíbilo, že opilí Angličané 
močí na rotundu Nalezení 
svatého Kříže nedaleko Ná-
rodního divadla.
Tehdy ho srazili k zemi  
a mlátili mu hlavou o ob-
rubník. Dostal mnoho úde-
rů do obličeje, měl rozbitou 
hlavu. Kotas byl po útoku 
v bezvědomí a má dodnes 
zdravotní následky.

Martin 
Kotas

Graffiti 
Václava 
Havla
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boromeJKy doUFaJí, že bUdoU 
mít NoVé VarhaNy

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Malo-
stranských novin). Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

(Předesílám, 
že miluji ptactvo)

Na dvorku byli holubi.
Klovali do dlaždic, 
přiťapkali až ke mně bez
jakékoli známky strachu.
Neměl jsem však - co bych 
nasypal holubům.

Odešel jsem, abych přinesl 
zrní holubům,
v době mého návratu
na dvorku holubi nebyli.

Odešel jsem. 
Po chvíli jsem viděl z okna,
že na dvorku jsou holubi.
Sešel jsem, abych nasypal 

zrní holubům.
Při mém prvním pohybu 
polekaně vzlétli.
Na dvorku bylo zrní.
Na dvorku nebyli holubi.

Trápila mě 
zbytečnost zrna na dvorku
a počal jsem jej sbírat.

V tu chvíli jsem poznal,
že jsem naprosto bezmocný 
v otázce holubů
a že není v mé moci
abych pomohl holubům.

Jakmile jsem 
pocítil svou bezmocnost,
zaslechl jsem šumění křídel
jakoby andělských.
To holubi, holubice 
a holoubátka přilétali
ke mně a zobali mně z ruky.

můj první máj - Jedna báseň
Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

místní spolek 
vydává vlastní 

periodikum

Jeden z místních 
spolků SOPMSH za-
čal vydávat vlastní pe-
riodikum.
Do redakce Malostran-
ských novin volají čtená-
ři:  „Proč? Vždyť už jedny 
noviny máme!“
Malostranské noviny vy-
cházejí na Malé Straně, 
Hradčanech a okolí od ro-
ku 2009 pravidleně v ná-
kladu 10 tisíc výtisků mě-
síčně. Redakce MN je 
toho názoru, že novin 
není nikdy dost - kéž by je 
měla každá ulice. Neměly 
by však být napojeny na 

obecní kasu. Čtvrtletník 
SOPMSH sponzoruje ve-
dení radnice Prahy 1 část-
kou 20 tisíc Kč na jedno 
vydání, ročně 80 tisíc Kč, 
a to nejméně do voleb. Ty 
budou na podzim přístí-
ho roku.  Za tuto „štěd-
rost“ vedení radnice tedy 
očekává politickou pod-
poru?
Četné místní spolky, 
které jsou v politické ne-
milosti, nedostávají ani 
korunu. Radnice pod 
tlakem veřejnosti musela 
omezit vydávání radnič-
ního časopisu.

Jezdíme sem s rodinou každý rok na 
Drakiádu  (děti pobíhají s draky) a vždy 
se ve mně setkávají dva základní poci-
ty: Radost a mrazení v zádech. 

TLESKÁME

Vopička

přispějte na Kašpárka
Kampa - Místní oblí-
bené divadélko pro děti 
Romaneto, kterému ne-
dávno ukradli rekvizi-
ty, shání sponzora hry 

Námořnická pohádka 
z Kampy. Pokud byste 
o někom věděli, zavo-
lejte Monice, tel.: 777 
556 578.

Nemocnice 
pod Petřínem 
(pohled z Petřína)

Mariánský Sloup 
pro Staroměstské 

náměstí čeká 
na zahradě nemoc-

nice po Petřínem 
Sestry boromejky 

nad rakví Václava Havla

Sestry boromejky z ne-
mocnice pod Petřínem 
uveřejňují tento text:

Milí přátelé 
a naši příznivci,
v rámci projektu nových 
varhan do nemocnič-
ního kostela sv. Karla 
Boromejského je pro ši-
rokou veřejnost spuštěn 
systém konkrétní pod-
pory: adopce jednotli-
vých píšťal či rejstříků. 
Je tak možné v symbo-
lické ceně podpořit stav-
bu nových varhan a stát 
se tak kmotrem či kmo-
trou jednotlivých píšťal: 
Píšťaly v manuálu jsou 
v hodnotě 1000 Kč, 54 

pedálových píšťal je pak 
v hodnotě 2000 Kč.
Kontaktujte nás pro vý-
běr tónu a rejstříku v sa-
kristii kostela sv. Karla 
pod Petřínem, emailem 
adopcepistal@seznam.cz, 
nebo telefonicky na čísle 
737 414 780. Děkuje-
me za vaši pomoc!
Dary lze předat osobně 
či poslat převodem na 
účet 1028743011/0100, 
var. symbol 1855, „VAR-
HANY POD PETŘÍN“, 
děkujeme!
Každý se tak v našich 
varhanech může stát tó-
nem, který bude slyšet!
POZN. RED.: MN jsou 
kmotrem tónu A.

Malostranské noviny 
podporují občanskou 
společnost, byť v ní 
někdy bývá těsno
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boromeJKy doUFaJí, že bUdoU 
mít NoVé VarhaNy

Kalendárium 
Malé Strany

JOSEF 
LEV

PĚVEC

Jana 
Werichová

HEREČKA

KVĚTEN

● Josef Lev 
*1. 5. 1832 Sazená 
†16. 3. 1898 Praha 
Pěvec. Přátelil se 
s Janem Nerudou, který 
u něj 10 let bydlel. 

● Václav Holzknecht 
*2. 5. 1904 Praha 
†13. 8. 1988 J. Hradec
Klavírista, hudební 
vědec, přítel Jaroslava 
Ježka.

● Karel Němec 
*16. 10. 1839 Litomyšl 
†3. 5. 1901 Praha 
Ovocnář. Syn Boženy 
Němcové. Pracoval i pro 
Pražský hrad.

● Karel Link 
*4. 8. 1832 Praha 
†4. 5. 1911 Praha
Taneční mistr.

● Milada Gampeová 
*9. 4. 1884 Praha 
†6. 5. 1956 Praha 
Herečka. Bydlela 
na Malé Straně.

● Jana Werichová 
*18. 10. 1935 Praha 
†9. 5. 1981 Praha 
Herečka. Dcera Jana 
Wericha.

Milada 
Gampeová

HEREČKA

Karel 
Němec

OVOCNÁŘ

PRO NEMOCNICI 
POD PETŘÍNEM

děti nade vše

Petr Burgr 
na drakiádě: 

Limonádu 
zdarma a rád

desítky draků na nebi nad 
Nemocnicí Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského 

Harmonika 
je fajn, ale...

Restaurace & Steak

Tel.: +420 730 629 299
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ Nekuřácká restaurace 
▪ Polední menu od 95 Kč, steaky, nabídka dalších               

jídel, včetně veganských a vegetariánských 
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák   

z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády, chutné mošty a belgická čokoláda

AKCE KVĚTNA
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba, v květnu 9. od 19 hod.  

a navíc v pondělí 22. od 19 hod.                       
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.

Zde mŮže 
bÝt VáŠ 
INZerát!

VoleJte IhNed

teleFoN: 

777 556 578 
(moNIKa)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-maIl:

VlídNé ZaCháZeNí!
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KampaNula
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KampaNula
 Charitaredakce@malostranskenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

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

 Charita

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.

Ve čtvrtek 22. června 
2017  18 - 21 hod.
(...na zatím tajném 
místě Malé Strany...)

K „prostírání dobrot na 
společný stůl“ i sponzo-
ringu vyzýváme všech-
ny instituce, podniky, 
restaurace, firmy, kluby 
a vinárny nejen z Malé 
Strany, také  jednotlivce 
- osobnosti, občany, kteří 
chtějí pomoci…
Během podvečera budou 
koncertovati: Hudební 
tělesa studentů Kon-
zervatoře Jana Deyla 
a Střední školy pro zrako-
vě postižené, četní hosté 
a Muzikanti z Kampy…

Prodejní výstava obrazů 
zrakově postižených dětí 
Nadace ARTEVIDE

Na „vstupenkách“ za 100 
Kč budou vyznačena čty-
ři jídla či nápoje, které 
obdržíte ve stáncích pod-
niků v těsném okolí Pro-
střeného stolu. Výtěžek 
bude předán k nákupu 
školních pomůcek a vý-
tvarných potřeb…

Podporovatelé, hlaste 
prosím Veronice Zik-
mundové, zda a s čím 
hodláte pomoci. Tel: 724 
534 710. Mail: kam-
panulaos@gmail.com           
KampaNula děkuje. kuc

VI. prostřený stůl na malé straně

Naše akce
Nově Malé toulky pro zasloužilé Nápadníky 

(co mají nápady a sami vedou Toulky).

● Čtv. 4. 5., 17 h
Schůze KampaNuly 
v Šatlavě

● Čtvr. 11. 5., 18 h
Spolek „Kocour Tobě“ 
BĚHÁNÍ PETŘÍNEM, 
nad Hellich. ulicí

● Stř 17. 5., 17.05 h 
v podloubí vedle MB. 
Učená Toulka Malo-
stranským náměstím - 
Maršál Radecký a jeho 
pomník - Richard Haen-
dl, závěr v Šatlavě

● 2.- 4. 6. 
Skautský tábor Miličín 
s Muzikanty z Kampy

● Čtvr 22. 6.
VI. PROSTŘENÝ STŮL 
Konzervatoři J. Deyla

DOPORUČUJEME:

● Pátek 26. 5. 
Morodochium-Bohnická 
divadelní v Šatlavě

● Sobota 27. 5.
 10 - 21 h POUPĚNÍ  
Strýttyjátr - HaF na 
Kampě

● Pon. 19. 6. 
Literární výlet Eugena 
Brikciuse

KampaNula pořádá 
a spolupořádá

Radecký

oSLoVENI JSoU: Restarurace Profesní Dům, Baráčnická rychta, 
Malostranská beseda, Cafe Taussig, Cafe de Paris, Napa bar&galerie, 
Bar U klíčů, Restaurace El Centro, Kafírna a Vokýnko Romana Vopičky, Pivnice 
Pod Petřínem, Nicolas Bar, hospody U dvou slunců, U kocoura, U hrocha, 
U černého vola, Vinoteka U staré studny, Ryby, drůbež, zvěřina - Mašek 
a Zemanová, Bio Market Vacek, Local Míšeňská, Vinotéka U hada, Cafe 
soda, Kavárna Čas, Kafíčko, Deli Maltéze, Galerie Peron, Dvůr Umění, Mu-
sic club M4, Hradčanské včely, Kavárna Mlýnská, Blue Light Bar, Restaurace 
Baráčnická rychta, Klub Šatlava, Spolek Kocour Tobě, Cafe Botega - Mandl,
John Lennon Pub, Cafe Vescovi&Dobroty, Cantina a Carmelita, Luka Lu, 
Dobrá trafika a kavárna, Green Spirit, Kampárium, Divadlo Kampa, Divadlo Rubín,
Muzeum hl. m. Prahy, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, 
Zlatá Praha, TURAS, TAK, Skaut, Muzikanti z Kampy, Baráčníci, KC Kampa, 
SOPMSH, Ateliér Pavla a Olga, Litografická dílna Říční, Nemocnice Pod Pe-
třínem, Ordinace praktických a zubních lékařů, MATFYZ, AMU, Malostranská 
beseda, KINO 64 U HRADEB, CČSH, Klub Za starou Prahu, Výtvarníci Karlova 
mostu, OTEVŘI OČI, KPGM, Antikvariát Pražský Almanach, Maltézská pomoc, 
Vojanovy sady, s.r.o, Městská policie Praha 1, Sbor dobrovolných hasičů P1, 
Malostranské noviny, Staroměstské noviny, Novoměstské noviny...

pro Konzervatoř Jana deyla, střední školu pro zrakově postižené a Nadaci artevide...

Kdy: čtvrtek 11. května od 18 h ● Kde: Na konci Hellichovy ulice u Petřína 
● Co: VÝSTUP, VÝBĚH, ev. VÝJEZD NA PETŘÍN ● Trasa: pěšinami - 
svahem, kontrolní stanoviště u kostela sv. Vavřince na Petříně... ● Cíl je 
U kocoura. Pravidla + kriteria hodnoceníse řeší… ● Ví se, že možno ab-
solvovat jakýmkoliv způsobem (chůze, běh, kolo, lanovka, vzducholoď…) 
● Vyhlášení vítězů ● 20 h U kocoura  Co s sebou: Dobrou náladu a ka-
pesné. ● Vypnuté mobily. ● Akce není sponzorovaná žádným sponzorem.

VSTUP VOLNÝ!  OBČERSTVENÍ VLASTNÍ!
POZOR! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

P.S.: Žádné další informace na sociálních sítích nenajdete.

KOCOUR 
TOBĚ

Spolu s Malostranskými novinami, KampaNulou, 
Klubem Šatlava a TURAS pořádá a zve na akci:

„TĚŽKO ŘÍCT 
TAKHLE Z HLAVY”

NEREGISTROVANÝ SPOLEK  
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MN 4, duben 2017

Jaro patří mláďatům. 
Holčičky se uculují nad 
mobilními telefony za-
věšenými na pásce na 
krku a s kamarádkami 
se hihňají. Kluci šoupou 
nohama a ohlížejí se na 
kamarády, než přijdou 
s hlavou skloněnou k té 

spolužačce s copánky, 
aby jí dali pusu a utekli. 
Také si vždy kladete tu 
otázku, kdy pro ně nasta-
ne ten zlom? 
Spálili jsme zase zimu 
a jejím popelem si poma-
zali tváře, abychom při 
vítání jara provedli i jiné 
kousky. 
Jak se proměňují naše 
moci, dle toho kým zrov-
na sami jsme. Malá čaro-
dějka s kouzlem nevin-

nosti roste v šarlatánku 
s podmanivými čáry, 
než se z ní stane ježiba-
ba metající vůkol černou 
magii. A co se stane, když 
vypustíme gina z lahve? 
Co byste si přáli? A co 
by si asi tak mohl přát 
fantom? Co dělá utržené 
sluchátko už víme a jsme 
na něm závislejší, než 
Mach a Šebestová. Co ale 
furt ještě neumíme, je 
převracet počasí. A ješ-
tě že tak. Ten bordel, co 
by lidi vyrobili! Když je 
vedro, tak chtěj chládek 
a jakmile se ochladí, zase 

FANTOM MALÉ STRANY
Co NEVÍ oN, NEVÍ NIKdo

Jako že...
květen...

fňukaj po létu a tvrdí, že 
to takhle nepamatují. 
Změna je život a naopak. 
Deal with it. 

www.
malostranskenoviny.eu

proč nejdou hodiny na mikuláši?

Dnes už nepotkáte na 
ulici člověka, který 
by neměl k dispozici 
okamžitou informa-
ci, kolik je právě ho-
din. Vedle možností, 
které nám dávají naše 
mobilní telefony, si 
drtivá většina z nás, 
uchovává tradici v no-
šení náramkových 
hodinek. 
Z toho se dá vyvodit, že 
pouliční hodiny jsou už 
dnes zbytečným přežit-
kem. Jak je tedy možné, 
že nás tolik štve, když už 
drahné  měsíce nefungují 
hodiny na věži u chrámu 
svatého Mikuláše?  A při-
tom, doby kdy tyto hodi-
ny byly jedinou možností 
zjistit, kolik právě je, jsou 
samozřejmě pryč. 
Vysvětlení je jednodu-
ché. Svým neukazováním 
správného času nám 
všem nefunkční hodiny 
na věži ukazují, jaký je 

tady všeobecný nepořá-
dek. 
Možná, že je ale vše ji-
nak. Třeba na „Mikuláši“ 
neopravené hodiny jsou 
jen ukázkou úsporných 
opatření magistrátu. 
Třeba se ti, co mají hodi-
ny na starosti, domluvili 
s těmi, co mají povinnost 
opravovat chodníky, aby 
nedělali nic. 
Tím nás všechny donutí 
chodit se zrakem sklo-
peným k zemi a na věžní 
hodiny se nás podívat ani 
nenapadne. Jinak totiž 
riskujeme ulomený pod-
patek, nebo šlápnutí do 
„něčeho“. 
No a hned se nemusí 
zaplatit oprava hodin. 
Podle reakce nás Ma-
lostraňáků je vidno, že 
pohled k nebi někdy ris-
kneme. 
Vždyť naši předko-
vé to dělali mnohem 
častěji. Na rozdíl od 
nás, oni při pohledu 
vzhůru zjistili, kolik 
je právě hodin. 

MN květen 2017

Petr Burgr, 
jeho glosa

PETR BURGR 
Vedoucí člen Spolku 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan. 
Bydlí na Malé Straně, 
na Staré Město chodí 
do práce.

sluchátko už víme a jsme 
na něm závislejší, než 
Mach a Šebestová. Co ale 
na něm závislejší, než 
Mach a Šebestová. Co ale 
na něm závislejší, než 

furt ještě neumíme, je 
převracet počasí. A ješ-
tě že tak. Ten bordel, co 
by lidi vyrobili! Když je 
vedro, tak chtěj chládek 
a jakmile se ochladí, zase 

Vážená redakce,
jsem zaměstnanec rad-
nice MČ Praha 1, takže 
jistě pochopíte, že se pod 
tento dopis nepodepíšu.
Chci vám zatleskat za od-
vahu, se kterou rozkrý-
váte zákulisní vazby ve 
vedení radnice, a držím 
palce, aby vám to vydrže-
lo co nejdéle.
Jste nejlepší noviny, kte-
ré znám - a i to je důvod, 
proč vám jde vedení rad-
nice tak zuřivě po krku. 
Vydržte!

Chobotnice 
pod tlakem

Letenská 
ulice

Hodiny na sv. Mikuláši. 
Foceno v pravé poledne

Ne každý má svůj hamburger

radnice nechala rozrýt 
část parku Kampa
Radnice využila oprav
Werichovy vily a za-
kousla se i do přileh-
lého parku. Z okolí 
vily již zmizelo několik 
stromů - některé ne-
chala radnice pokácet, 
jeden údajně spadl 

sám. Proti stavebním 
zásahům do podoby 
oblíbeného parku se 
vzedmula vlna občan-
ských protestů. Radi-
kální přestavbě parku 
se podařilo zabránit, 
ale i tak nechala rad-

nice pokácet nádherné 
topoly u KC Kampa 
a teď „modernizuje“ 
i okolí pomníku budi-
tele Dobrovského. Míst-
ní spolky (Zlatá Praha, 
KampaNula...) usilují  
o záchranu parku.

Zákoutí u dobrovského navždy zničeno

oblíbené zákoutí před Werichovou 
vilou dostává betonový kabát
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Malostranské noviny:
Odvážná otázka číslo 1 - 
Co je u vás, jářku, 
v Muzeu Karlova mos-
tu nového?

Zdeněk Bergman: 
„Na počátku března 
jsme otevřeli novou 

stálou expozici věnovanou 
naší nejslavnější světici 
sv. Anežce České a také 
Rytířskému řádu Křižov-
níků s červenou hvězdou, 
v jejichž klášteře Muzeum 
Karlova mostu sídlí. Pří-
pravy trvaly několik měsí-
ců a návštěvníkům dávají 
možnost nahlédnout do 
zákulisí řádového života. 
Nyní se již ale opět inten-
zivně věnujeme přípravě 
naší největší události – 
Svatojánským slavnostem 
Navalis.“

Malostranské noviny:
Co pěkného letos přine-
sou barokní Svatoján-
ské slavnosti Navalis?

Zdeněk Bergman:  
„Také v letošním 
roce přivítáme na 

pódiu ukotveném ve vl-
nách Vltavy houslovou 
virtuosku Gabrielu Deme-
terovou, kterou doprovodí 
symfonický orchestr pod 
taktovkou autora díla vy-
tvořeného právě pro naše 
slavnosti - Kryštofa Mar-
ka. Čekají nás například 
dechberoucí kousky pa-
rašutistů v čele s Markem 
Rahbanim, regata veslic 
v čele se šampionem Vác-
lavem Chalupou a spousta 
dalšího. Závěr večera roz-
září velkolepý svatojánský 
ohňostroj, který bude na-
prosto jedinečný, takový 
ještě Praha nezažila. Na 
všechny se budeme těšit 
v tradičním čase, v předve-
čer svátku sv. Jana Nepo-
muckého, 15. května.“

Malostranské noviny:
S hezkým počasím 
roste chuť plavit se po 

Vltavě a plavby Praž-
skými Benátkami patří 
k těm nejkrásnějším. 
Jaká plavba je vaše 
nejoblíbenější? 

Zdeněk Bergman: 
„Nejkrásnější je po-
hled na Prahu z vod-

ní hladiny Vltavy. Všem 
doporučuji naši vyhlíd-
kovou plavbu Pražskými 
Benátkami na patentních 
vltavských člunech typu 
Vodouch. Jezdíme kaž-
dý den, 365 dní v roce, za 
každého počasí, na lodi 
jsou v chladném období 
roku umístěna kamínka, 
tzv. lodní bubínek, na lodi 
je teplo a útulno. Všichni 
návštěvníci dostanou před 
plavbou drobné občerstve-
ní a v ceně lodního lístku je 
i vstup do Muzea Karlova 
mostu, kde je k vidění stá-
lá expozice stavby Karlova 
mostu a nově již zmíněná 
Svatá Anežka Česká a his-
torie Křižovníků.“

zdeněk Bergman, 
mistr detailu

1

2

3

Král přeVoZNíKŮ ZdeNěK berGmaN: 
tři otázky, na které zná odpověď jen on

•
K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOKVĚTEN

PARK
KAMPA

Galasovy 
cyklojízdy

divadlo - St  17. 5. v 19. 30 h - VLNy 
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Mo-
nodrama herečky Nataši Burger nejen 
o mnoha polohách ženy a vztazích 
k sobě i mužům. www.divadlokampa.cz
 
čtení - 18. 5. v 19 h - JaNa BodNÁ-
RoVÁ - z PERIFÉRIÍ - Klementinum, 
vchod B2, 1. p., zasedací sál (nad galerií 
Klementinum) - Autorské čtení slovenské 
spisovatelky doplněné videem s poezií. 

akce - So 27. 5. od 10 do 21 h - PoU-
PĚNÍ - STRÝT*TyJÁTR - Park Kam-
pa - Přehlídka divadelních, tanečních 
a hudebních dětských souborů. Pro děti 
s rodiči i prarodiči. www.poupeni.cz

akce - So 27. 5. v 10 h - MÁJoVÁ VESE-
LICE aNEB ŠESTÝ SRaz VoLaN-
TŮ a CHoPPERŮ - Sraz Folimanka, pod 
Nuselákem - Cíl Újezd u Průhonic restaurace 
u Vendise. www.galasovycyklojizdy.cz

akce - So 3. 6. od 14 do 17 h - dĚTSKÝ 
dEN Pod PETŔÍNEM - Nemocnice sv. 
K. Boromejského, Vlašská 36 - Šermířské 
divadlo, bublinová show, soutěže, tombo-
la, hasiči Prahy 1. www.nmskb.cz

Výstava - Dlouhodobá - SVaTÁ 
aNEŽKa čESKÁ a HISToRIE KŘI-
ŽoVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, Kři-
žovnické nám. 3 - K vidění řádové oděvy, 
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty…

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

www.museumkampa.cz

adoLF BoRN: 
Jedinečný svět
Do 30. 7.
Kromě slavných ilustrací Macha a Šebestové, Mau-
glího nebo Jámy a kyvadla, uvidíte i Bornovu volnou 
tvorbu nebo kresby z cest. Kurátor výstavy Petr Volf 
připravil přehlídku Bornových děl, kde se proplétají mytologické příběhy, vystupují 
postavy z období Rakousko-Uherské monarchie, slavní umělci i smyšlené postavičky.

Adolf Born: Marco Polo

ToMÁŠ RaJLICH: 
zcela abstraktní 
retrospektiva
6. 5. - 30. 7. 
Výstava zdokumentu-
je Rajlichův vývoj živé 
monochromatizující mal-
by, včetně recentních 
prací s monochroma-
tickou aluminiovou folií 
a dosud neviděné práce. 

RadEK KRaTINa: 
Konstanty 
a proměnné
13. 5. - 30. 7. 
Kratinovy reliéfy a struk-

tury z 60. let, k nimž pat-
ří zejména známé práce 
ze zápalek, od kterých 
byl jen krůček k dřevě-
ným reliéfům tvořeným 
otočnými či posuvný-
mi válečky a hranoly. 
Druhý okruh Kratinovy 
tvorby zahrne kovové 
variabily.

daLŠÍ PRoGRaM
10. 5. Cyklus Procházky 
uměním s Jitkou Hospro-
vou - viola. Žesťový kvin-
tet Hudby Hradní stráže 
a Policie ČR, v 19 h.

13. 5. Komentovaná pro-
hlídka k výstavě Adolfa 
Borna, v 15 h.
13. 5. Dílna pro rodiny 
s dětmi, objevte úžasný 
svět Adolfa Borna. Rezer-
vace nutná. V 16 h.
28. 5. Expedice přes řeku: 
Odpoledne pro rodiče 
s dětmi v Museu Kampa 
a kině Ponrepo. V Museu 
Kampa ve společnosti 
Adolfa Borna objevíte 
nové světy. V kině Ponre-
po si vytvořte svůj ani-
movaný fi lm. Rezervace 
nutná. 12 - 16.30 h.
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zaJÍMaVoSTI a novinky 
ze Starého Města. STaRo-
MĚSTSKÉ NoVINy jsou 
k mání zdarma např. v Ka-
fírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) něřkuli dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [
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Místní velikáni

Malíř pokojů
Otto Vopička

otto Vopička (*23. 3. 
1917,  Hroznová 5, †5. 4. 
1987, Nerudova 49). Malá 
Strana před pár dny osla-
vila 100. výročí jeho na-
rozenin. Otto Vopička byl 
vyhlášený malíř pokojů, 
jeho služby vyhledávala 
celá Praha. Toto řemeslo 
se v rodině Vopičků dědilo 
z generace na generaci. 
Jeho syn Roman Vopička 
má na Malé Straně proslu-
lé „Vokýnko“ (bistro Brun-
cvík) pod Karlovým mos-
tem a Kafírnu U sv. Omara.

Vážený 
pane starosto,
opravdu se mi nechce 
věřit, že tak jednoduchá 
záležitost, ja

otto Vopička 
U Schnellů (1977)

Malostranské judo 
(1929). ottík vlevo

•30 středisek v Praze - ve vaší 
  ZŠ, nebo v její blízkosti 
•profi  trenéři
•tradice od roku 1993

TENIS 

Nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLEVa 20 % 
nebo RaKETa HEad zdaRMa

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz

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

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 29 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

Těšíme se
 na vás!

Od května u nás 
v hospůdce ochutnejte 

vína z rodinného 
Vinařství Kubík 

ve Velkých Bílovicích!

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

NOVINKA

INZERCE POMOCÍ SMS
NÁVod: Napište sms: MN meze-
ra INZ mezera TEXT INZERÁTU. 
Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. 

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

● Domácí řemeslnické 
práce všeho druhu. Rych-
le, spolehlivě i příjemně. 
Jaroslav Doksanský. Tel.: 
702 063 224. 
●Žena hledá jen pro 
sebe malý zařízený byt, 
garsonku, pokoj v dosahu 
mhd v Praze do 7700 Kč 
na klidném místě. Spě-
chá. Volejte a nebo pište 
sms.
●70letý ZTP - vozíčkář, 
vdovec z Prahy hledá 
ženu, která se cítí osamo-
cena. Tel.: 792 489 468.



„Jsem rád za pěkné novi-
ny, kde se navíc dočtu, co 
se v centru Prahy děje!“

Zdeněk Špaček
zvukový technik,
syn Karla Högera
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Příští číslo vyjde
1. června

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. čtěte mimo jiné  
v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...
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Proč čtuProč čtu

30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

Mazlíčci 
Malé Strany

MazlíčciAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce

ToMÁŠ oLIVa
předseda SoPMSH

...za příkladnou 
aktivitu při 
novém odlití 
bysty Wericha 
a její umístění 
na zeď.

Tip: Kolemjdoucí

JERRy alias RoCKy 
Páníček: 

Andrej Attanasi (11) 
ze Saského dvora

PoSÍLEJTE FoTKy 
doMÁCÍCH MazLÍčKŮ! 

redakce@
malostranskenoviny.eu

PRVNÍ MÁJ Na MaLÉ STRaNĚ. A to je teprve začátek!


