
inzerce

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. 8/ roč. X 
srpen 2018
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Malostranští 
výčepní

pŘIČInLIVÝ VÁCLAV
Výčepní  Václav pazourek 
z restaurantu pod petří-

nem (Hellichova 5) roztáčí 
lahodný prazdroj za 44 Kč.

Čtěte na str. 5 a 12

př

Zdeněk 
Bergman

inzerce
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MÍSTNÍ 
příBěhy

nespokojení oBčané teĎ BeroU 
pořádek do vLastníCh rUkoU

čtěte na str. 2

příBěh 
pejska 

od mUZea 
hUdByCelý příběh čtěte 

na stranách 6 - 7

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

Lavičkový fantom 
ZnovU UdeřiL

parčík u Cihelné ulice,
20. července, 17.30 h

ZnovU UdeřiL

ODMENA!ˇ

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

257 531 839
12



Karmelitská - Život píše 
příběhy. „Přimhouřím oko, 
ale chci pomoc pro jed-
noho pejska,“ říká stráž-
ník před Muzeem hudby. 
Redakční auto parkovalo 
při rozvozu novin pár 
vteřin na místě, kde by 
nemělo.
Takže plníme, co jsme 
slíbili, a rádi.
Laskavého páníčka s vel-
kým srdcem hledá černý 
Německý ovčák. Pejsko-
vi jsou 4 roky, je oddané 
povahy a zvládá základ-
ní povely. 
Na vodítku netahá a os-
tatních pejsků si nevšímá.  
Rád bude bydlet v bytě,
nebo domečku se zahrád-
kou se spaním uvnitř.
Má nemocnou slinivku 
a denně musí brát práš-
ky (cca 500 Kč měs.) a jíst 
speciální granule. 
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Anketa Malostranských novin

Velké zprávy z Malé Strany

pOsÍLeJTe 
nÁM sVÉ TIpY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

restaurant 
pod petřínem
Hellichova 5

penne s kuřecím 
masem, posypané 

parmezánem

Oběd 
pod 100 Kč

99 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tyto

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 

„Moře a pak 
ledová tříšť 

v zoo.“

Vojtěch 
ryvola

Pivovarník,
Loď Pivovar

„Pohled na krás-
nou ženu. Po 

pátém pivu na 
mé lodi je každá 

krásná.“

„Když začne 
pršet.“

„Sklenička 
Prosecca v létě 
osvěží, v zimě 

zahřeje.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Dobře vychlaze-
ná Plzeň nebo tři 
kopečky citróno-

vé zmrzky.“

Co vás v létě 
zaručeně osvěží?

Jindřich 
pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Ledový grepový 
juice a hroty le-

dem předchlaze-
ných dámských 
prsních dvorců.“

Vítězná - Legendární ve-
tešnictví u tramvajové za-
stávky na Újezdě skončilo 
na konci června.
„Je to škoda, tento obchů-
dek patřil ke koloritu mís-
ta,“ řekl Malostranským 
novinám pan Petr Burgr, 
který bydlí nedaleko a ob-
čas si tu koupil nějakou 
maličkost.
Důvodem uzavření veteš-
nictví je zvýšení nájmu 
majitelkou domu. Podle 
výpisu z katastru nemovi-
tostí je majitelkou domu 
Vítězná 534/16 paní He-
lena Smotlachová, její sta-
novisko se nám do uzávěr-
ky nepodařilo zjistit.
Podle odhadů platil maji-
tel vetešnictví Milan Drač-

ka měsíčně kolem 20 tisíc 
korun.
„Neoficiálně jsem dostal 
nabídku vetešnictví pře-
vzít, ale za cenu dvojná-
sobného nájmu. To jsem 
odmítl,“ řekl Malostran-
ským novinám pan Jiří 
Majrich ze známého Po-
dolského vetešnictví. „Po-
dle mě byl nájem zvýšen, 
aby je dostali pryč.“
Vetešnictví bylo v obchodě 
ve Vítězné od začátku 90. 
let minulého století. Podle 
pamětníků tu předtím byl 
pultový prodej potravin. 
Nedávno byla hned vedle 
zrušena legendární cuk-
rárna. Dnes se tu prodáva-
jí boty. Sousední květinář-
ství čeká, co bude.

máte k tomu příběh? pište na e-mail:
redakce@malostranskenoviny.eu

Počasí 

25°C

Věta, kterou jsem zaslechl:

dojemný příBěh 
pejska a strážníka 

U mUZea hUdBy

Chcete mě?

srpen
Vedro v srpnu, 

málo sněhu v zimě

Když slunce slibuje, 
že nespálí, namastí 
si kapsy výrobci 
opalovacích krémů.

„

 proč Zavře Li sLavné veteŠniCtví   
   na ÚjeZdě  a Co teĎ BUde dáL

Za péči se Vám odmění 
mazlením.  Pejsek se na-
chází v pražském útulku 
v Troji pod evidenčním 
číslem 68/2018. Pro 
bližší info volejte: 222 
025 917, 222 025 916.

Víte, že...
Na Malé Straně žije asi 

500 psů a koček.
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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:

inzerceinzerce

Dívky ze str. 3

ště

sestry smrčkovy při velmi 
odvážné přehlídce 
spodního prádla

rok 
1918

odvážné sestry 
smrčkovy

Legendární vetešnictví 
ve Vítězné ulici už 

je minulostí

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

Z VOLeBnÍHO prOGrAMU prO MALOU sTrAnU ● rekonstrukce parku Kampa 
– provést pouze nutné opravy za maximálního uchování genia loci  ● rybářský domeček – Je 
ostudně prázdný. Najdeme smysluplné využití – např. pro mladé – kavárna, ateliér…  ● ne gará-
žím pod Malostranským  náměstím – Nejsou potřeba ● Ztišení hluku v ulicích – Máme 
řešení problému s turisty ● podpora českých obchůdků – Vrátíme Pražanům jejich ulice

BurgrBurgrBurgr

MALÁ STRANA, HRADČANY, STARÉ MĚSTO, NOVÉ MĚSTO

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ

 proč Zavře Li sLavné veteŠniCtví   
   na ÚjeZdě  a Co teĎ BUde dáL



radní WoLf vs. rUdý 
traBant před masážním 

saLÓnem v mosteCké

Mostecká - Na reklamní 
trabant si před masážním 
salónem v Mostecké stěžují 
desítky čtenářů Malostran-
ských novin. Obrátili jsme se 
tedy na radního magistrátu 
hl. m. Prahy pana Jana Wol-
fa. Ten se vypravil 10. čer-
vence na místo.

„Dnes po obědě jsem byl na 
rohu ulic Mostecká a Josef-
ská u Karlova mostu vyjed-
návat s fi rmou provozující 
masáže odstranění kýčové-
ho červeného trabantu, coby 
nositele reklamy pro tuto 
provozovnu. Mluvil jsem po 
telefonu s provozním, který 

mě, jak jinak, poslal do háje. 
Po dobrém to tedy nejde a tak
teď s mým sekretariátem 
hledáme právní možnost, jak 
auto dostat pryč jinou ces-
tou,“ říká radní Jan Wolf. 
Vývoj situace kolem reklam-
ního trabantu budeme pozor-
ně sledovat.

rudý trabant, 
který hyzdí 

Mosteckou ulici
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inzerce

Velké zprávy z Malé Strany

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

VIDA! Nejmladší členka redak-
ce dostala nové kolo a hned přišla 
s nápadem, že na něm bude roz-
vážet tyto noviny. Vlastně - nejpr-
ve byl nápad a až pak kolo. 

anička dostaLa 
nové koLo, BUde 
na něm roZvá-

žet noviny
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Anička 
a nové kolo

Velké zprávy z Malé StranyVelké zprávy z Malé Strany

Pro více informací volejte: 777 122 009 (Martin)

PAMĚTNÍ DESKA PRO HUGA HAASE
Vážení čtenáři. 
Máte - li chuť, budeme velmi rádi, když přispě-
jete jakoukoliv částkou na výrobu a umís-
tění pamětní desky Huga Haase na jeho rod-
ný dům v Bezručově 5 v Brně. Vždyť jedi-
nečný Hugo pochází z Brna! Za spoluúčast 
na této mimořádné události vám srdečně 
děkujeme.         Vaše StaroBrněnské noviny.

Do poznámky napište: Hugo Haas - deska.

Transparentní účet StaroBrněnských novin: 
9442810001/5500. 

&Vítěz Poražený

ZDenĚK 
BAKALA

(mediální mag-
nát, Mr. OKD)
Impérium se 

hroutí, nad Hav-
lovou knihovnou 
na Hradčanech 
se stahují mraky

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

ŠLApACÍ
LABUTĚ
Jsou těžké 

a neohrabané, 
ale vypadají 
na Vltavě tak 
roztomile, že 

stojí za tu trochu 
námahy.

Z d
rUhé 

str
any řek

y

radní JAn WOLF (KDU/ČsL), 
MY, CO TADY ŽIJeMe

radní Wolf 
u trabantu

do těchto novin 
vám vytvoříme

Zdarma
volejte hned na tel. č. 
777 556 578 (monika)

inZerát



inzerce
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ChoBotniCe na frantiŠkU: 
raZie a padák řediteLe

Z d
rUhé 

str
any řek

y

UŽ ZAse! Po policejní 
razii v Nemocnici Na 
Františku padla první 
obvinění. Ve hře jsou 
úplatky za pět milionů Kč, 
manipulace se zakázkami 
za 44 milionů a další.
Obviněno bylo celkem 11 
lidí. Z vedení radnice Pra-
hy 1, která má nemocnici 
ve správě a zodpovídá za 
její chod, zatím nikdo.
Ředitel Nemocnice Na 
Františku Robert Ze-
lenák dal výpověď poté, 
co byl policií obviněn. Ve 
vazbě je podnikatel To-
máš Horáček (ČSSD) 
přezdívaný Velrybář (dě-
lal náhončího členů ČSSD). 
Ten je považovaný za klí-
čovou postavu kauzy.
Radní Prahy 1 pro oblast 
zdravotnictví a místosta-
rosta Daniel Hodek 
(ČSSD) dává od kauzy 
ruce pryč. V tom se sho-
duje se starostou Oldři-
chem Lomeckým (TOP 
09), kterému loni zatkli 
předsedu fi nančního vý-
boru Martina Skálu 
(ODS). Obviněn byl i po-
radce radního Hodka 
Martin Stříteský (před-
nosta kliniky Všeobecné 
fakultní nemocnice na 
Karlově náměstí). 
Všechna obvinění padla 
v souvislosti s dodávkou 
stravovacích služeb od 
fi rmy Eurest, jejíž bývalý 

Za vŠeChno prý mŮže tajemný veLryBář

LOMeCKÝ 
Starosta 
(TOP09)

HOrÁČeK 
Velrybář
(ČssD)

HODeK 
radní

(ČssD)

sTŘÍTesKÝ
Poradce 

radního Hodka

TVrDOŇ 
Manažer  
(eurest)

manažer Antonín Tvr-
doň patří také mezi ob-
viněné.
Skandál má dopad na tvr-
dé jádro moci v Praze 1,
jímž je propojení TOP 09, 
ODS a ČSSD.  Je tu i další 
skandál se zakázkami od 
kolotočáře Kočky (příště).
Razie proběhly také v ne-
mocnici Na Bulovce.
 

staroměstské noviny, 
březen 2017

DOCELA NEDÁVNO: 
RAZIE NA RADNICI
Policie zatkla 28. února 2017 šéfa místní ODS, zas-
tupitele Martina skálu u něj doma. Pak jeli ozbro-
jenci z Útvaru pro vyšetřování organizované-
ho zločinu na radnici MČ Prahy 1, kde zapečetili 
kanceláře (Martina Skály a Michala Valenty z ODS, 
předsedy komise pro obchod a služby) a zabavili 
stohy dokumentů. Martin Skála (ODS), blízký spo-
lupracovník starosty Oldřicha Lomeckého (TOP 
09) a předseda fi nančního výboru radnice, strávil 
několik týdnů ve vazbě. Nyní vše řeší soud. 

Víte, že...
Za přijetí úplatku 
hrozí podle § 331 

až čtyři léta vězení.

OBVINĚN

OBVINĚN

ZeLenÁK 
Ředitel 

nemocnice

OBVINĚN

VAZBA

O FOUS JÁ NIC, JÁ MUZIKANT

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

257 531 839

Restaurace & Steak

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

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ 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 studené i horké, chutné mošty                                     

a belgická čokoláda
AKCE SRPNA

• Otevřena naše zahrádka! 
• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v srpnu 13. od 19 h.
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.

Filip Šebl, 
váš řemeslník 
ze Starého Města
Volejte: 774 525 421

Instalatérské, topenářské 
a výškové práce

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

INZERCE
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.

●Jsem v nouzi, nemám 
koupelnu ani WC, může 
mi, prosím, někdo daro-
vat oblečení či potřeby do 
kuchyně? Děkuji, Marie. 
Tel.: 774 568 931.
●Žena hledá v Praze za-
řízenou garsonku i s TV 
v dosahu MHD. Spěchá. 
E-mail: skopalova@vol-
ny.cz. Tel.: 604 979 589.
●Maminka hledá pod-
nájem pro sebe a dceru na 
Praze 4, 10, 2. Dlouhodo-
bě, s možností trval. bydli-
ště. Tel.: 604 578 524.
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Na Malé Straně řádí neznámý občan, 
který opravuje rozbité lavičky. Říká si 
Lavičkový fantom. Redakce Malostran-
ských novin dostala tento dopis:

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

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
Zastavte zastavte

běžím a volám 
za autobusem, ale pak 
toho nechám, znám se.

Lidstvo je jak zájezdový 
autobus, který se žene 

stovkou po asfaltu,
maj toho dnes hodně 

prohlédnout a cestující 
se baví jak obvykle.

Tady hrají karty,
vzadu se pokoušejí o zpěv,

jiní vyprávějí sprosté 
anekdoty, ženský se smějí 

ječivým smíchem
a soudruh z osobního se 

vnucuje mladé paní,
které se roznemohl manžel 

a nemohl s námi jet.

Určitě to znáte je to 
pokaždý stejný. 

Chlapi křičej aby se 

zastavilo tamhle 
u té hospody, kluci si 

představují že řídí
a Jarouškovi je z té jízdy 
na nic, sedí vpředu a tiše 

zvrací do pytlíku 
a  tak autobus uhání dál 
naší opravdu krásnou 

krajinou s nic netušícími 
lidmi.

Jen řidič to ví a ten 
to nikomu neprozradí

nechce kazit tak pěkný 
zájezd, nechce přetrhnout 
falešný zpěv ječivý smích a 
fl irtování, je mu líto kazit 

tak krásný zájezd.

Jediný řidič to ví.
Praskly brzdy

a ten rozjetý autobus už 
nikdo nezastaví.

Praskly brzdy
a ten řítící se autobus 

směřuje k jasnýmu konci.

autobus

„Protože jsou to už bez tří 
dnů čytři měsíce od mého 
podnětu na radnici Praha 
1 k řešení náplavky a par-
ku (náplavce) u Cihelné, 
nevydržel jsem to a opra-
vil jsem další lavičku. Při-
tom taková blbost, nákla-
dy cca 150 Kč.
Lavičky s nefunkčním 
osvětlením a vyšlapaný-
mi povrchy dělaly ostudu. 
Jsem názoru, že banální 
opravy by neměly trvat 
čytři měsíce.
K mojí smůle jsem taky 

meškal, takže druhá la-
vička, na kterou jsem si 
brousil fošnu, už v parku 
není. Zbyla mi tedy jedna 
fošna na oldschool lavič-
ku s takovou tou betono-
vou konstrukcí (délka 196 
cm, rozteč šroubů 144), 
takže pokud víte o nějaké 
takové zanedbané, rád na 
ni fošnu přišroubuji.“
Kdo je tajemný fantom? 
Po jeho identitě pátráme. 
Jakoukoli informaci vo-
lejte do redakce na telefon 
775 949 557.  

Lavičkový fantom: Už se na to 
nemohL dívat a opravUje Lavičky 

na maLé straně sám. Znáte ho?

rUkověŤ voLiče

okolský slet se nám vydařil po všech 
stránkách. I to, že jsme nezapomněli na 
rok 1956, kdy komunisté sokolskou or-
ganizaci zrušili. 

Ta komunistická strana, díky které, jako její člen, 
začal svojí profesní kariéru v podniku zahraničního 
obchodu současný předseda vlády, který se bude 
po třiceti letech opět ptát svých soudruhů, jak má 
vládnout. 
Je Sokolům ke cti, že pískotem vyjádřili svůj názor 
na svoji minulost i současnost. Na stadionu v Edenu 
nepískali ale všichni. Například náš pan starosta ne-
zapískal. Byla to pro něj taková malá patálie. 
Být na tribuně kousek vedle předsedy vlády, těšit 
se na celostátní propagaci své osoby a oni Bratři 
a Sestry Sokolové začnou při vyslovení jména jeho 
souseda pískat. Nečekali jsme, že si pan starosta 
Prahy 1 vloží prsty do úst a začne pískat také. Ale 
musel pan starosta Prahy 1 a místostarosta Sokola 
panu Babišovi tleskat? 
Jak je to s hodnotami, kterými se zaštituje TOP 09?

Váš Jeroným pražský 

Kdo pískal a kdo ne
na Sokolském sletu
S

9místní volby 5. a 6. 10. 

PROČ SE NETOČÍ 
MLÝNSKÉ KOLO?

vy se ptáte, 
my odpovídáme

Dobrý den, všimla jsem si, že se již delší dobu ne-
točí kolo Velkopřevorského mlýna. Jak dlouho bude 
stát? Proč stojí? Maruška Vacků
ODpOVĚĎ: Kolo se netočí, protože 
je rozbité.  Mlynář Horel ho zastavil už 
před více než půl rokem, protože hro-
zilo, že se rozpadne. „Nové mlýnské 
kolo stojí asi  milion  korun,“ řekl Ma-
lostranským novinám mlynář Jindřich 
Horel, který se o kolo staral. „Vzhle-
dem k tomu, že jde o jednu z největš-
ších pražských atrakcí, měla  by nové 
kolo zaplatit radnice  Prahy 1.“

kde By mohL 
Udeřit příŠtě

odměna 
Za dopadení 

fantoma

maLá strana

Oprava lavičky svépomocí hro-
zí na Malé Straně takřka všude 
tam, kde jsou lavičky. Na náplav-
ce, Petříně, Kampě...
Občané, otrávení laxním přístu-
pem vedení radnice (TOP 09, 
ODS, ČSSD, ANO), již takto sami 
uklidili koryto Čertovky. Radnice 
Prahy 1 mlčí a nereaguje...
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Lavičkový fantom: Už se na to 
nemohL dívat a opravUje Lavičky  

na maLé straně sám. Znáte ho?

Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)

Kalendárium 
Malé Strany

Pavel 
Juráček
režisér

Eva 
Olmerová
zpěvačka

srpen

● Eva Olmerová 
*21. 1. 1934 Praha 
†10. 8. 1993 Praha
Zpěvačka. Bydlela  
v Hroznové ulici. 

● Pavel Juráček 
*2. 8. 1935 Příbram 
†20. 5. 1989 Praha 
Režisér. Bydlel na Malé 
Straně.

● Pavel Janák 
*12. 3. 1882 Praha 
†1. 8. 1956 Praha
Architekt, autor úpravy 
Černínského paláce.

● Stanislav Jandík 
*14. 5. 1902 Praha 
†1. 8. 1970 Praha
Spisovatel, grafik. Na-
psal profil Jana Nerudy.

● Vincenc Červinka 
*2. 8. 1877 Kolín 
†2. 10. 1942 Praha
Novinář, kritik. Psal pro 
časopis Zlatá Praha. 

● Milena Jesenská 
*10. 8. 1896 Praha 
†17. 5. 1944 Ravensbrűck
Překladatelka a blízká 
přítelkyně Franze Kafky. 
Obě babičky měla na 
Malé Straně.

Milena 
Jesenská

překladatelka

Vincenc 
Červinka
novinář

Svatba s Růženkou (1/2)

„Vystavíme pěknou vilu, to bude nejlepší 
svatební dárek pro moji Růženku!“

„Hotovo, ale jakou barvou ji natřít?  
Růženka miluje vášnivě červenou!“

„Dělníci usilovně pracovali 
a natírali a natírali...“  

pokračování příště

před PO

při dosedu hrozí 
propadnutí

s pěknou 
novou fošnou

Fantom přistižen  
s náhradní fošnou!

náplavka
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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.

Naše akce
Kampanula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

PŘIPRAVUJEME
● Účast na akci ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK sobota 15. 9.
● Toulky: Havelské 
město, kostel sv. Havla 
a zvon Václav, Dějiny 
prostituce Starého Města, 
Nový Svět.

DOPORUČUJEME
● Pondělky: Muzikanti 
z Kampy v Domečku.
● Vždy třetí pondělí 
19-23 h: Zpívání v Šatlavě 
bez kouře.
● Středy: Franta Krupka 
& comp Nicolasbar 
(Tržiště 10).
● Čtvrtky: Muzikanti 
z Kampy v Nicolasbaru 
a v Šatlavě.
● Vždy druhou neděli 

(12. 8.) 16 - 19 h JAM 
JAZZ v Domečku. 
Staří jazzmani a mladé 
zpěvačky.
● Neděle 19 h hraní 
v kavárně Čas.
● Sobota 22. 9., 14 - 22 h 
X. MALOSTRANSKÉ  
VINOBRANÍ - Dozvuky 
horňáckých slavností 
v parku na Kampě.

Občas operativně Spo-
jená Iniciativa Rodin 
A Klubů má v Praze 1, 
zvláště na Malé Straně, má 
již několikaletou tradici 
a jak se ukazuje i velmi 
podobné ba stejné záměry 
a cíle snažení jako uskupení  
MY CO TADY ŽIJEME, 
s kterým jest čím dál více 
(např. v četných klubech) 
i „personálně“ propojena. 
Přitažlivost území MS (ve 
znamení Raka) je dána 
nejen polohou pod Hra-
dem a umělecko - spole-
čenskou historií, nedo-
tčenou krásou starých 
domů, uliček, náměstí 
a rozsáhlých parků, palá-
ců a zahrad. Také množ-
stvím hospod, vináren, 

Čtvrtek 6. září 17 - 20 h

na BetLémském náměstí
výtěžek pro zdravotně postižené z prahy 1, 

v rámci akce Betlémská kulturní noc

prostřený stŮL rADOsTI A sTArOsTI (neJen) MALOsTrAnsKÉ
galerií, klubů, divadel, 
kostelů i muzeí. Lidi to 
sem odjakživa táhlo a rádi 
tu jsou a pokud možno 
i bydlí a žijou. 
Archeology vykopané prv-
ní sídlo je 7000 let staré, 
v Josefské ulici. Menší 
Město pražské pak vzni-
kalo od 9. století, hradby 
kamenné již ve století de-
sátém - dříve než vzniklo 
v 11 stol. Staré Město na 
druhém břehu Vltavy.
Původní spolky přetrvá-
vají zde od 19. století - Ba-
ráčníci,  Sokol, také Skaut. 
90 let sídlí v Juditině věži 
Klub Za starou Prahu. 
A desítky let tu vznikají, 
mimo sportovní, rybářské, 
hasičské, myslivecké spol-
ky a jednoty také stolní 
společnosti a kluby např. 
Zlatá Praha (50 let), Čes-
ký Sup, TURAS (40 let). 
Také TAK+NOHYB (50 

let) - členové těchto klubů 
působí i ve volném sdru-
žení Muzikanti z Kam-
py (15 let), SOPMSH + 
opět Obecní noviny (29 
let). KPGM (48 let). Dal-
ší stolní společnosti od 
Glaubiců i od Dvou Srdcí 
se stále desítky let schází, 
nyní ve Mlejně, U hrocha,
Pod Petřínem a v Šatla-
vě. Dále U Kocoura (nově 
Kocour Tobě), Černého 
vola (nejen KPGM), U za-
věšenýho kafe, také v Ni-
colas Baru, Dobré trafi ce 
a kavárně, Malostranské 
besedě, na Baráčnické 
rychtě, v divadlech Rubín 
a Kampa. V galeriích a Ate-
lierech (např. Pavla & 
Olga), Litografi cké díl-
ně Říční 11. Trampové 
hrávali po hospodách, 
nyní jen občas. Více na 
www.Kampanula.cz 
a facebook

sirak - spojená 
iniCiativa rodin a kLUBŮ 

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

MUDr. Jiří 
Kučera st.
Všechlékař, 
buditel, lidumil

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ
HejmaHejmaHejma

MALÁ STRANA, HRADČANY, STARÉ MĚSTO, NOVÉ MĚSTO
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malostranskenoviny.eu

jak hloupost šlape a přitom nasává

Jedním z turistických 
nešvarů, který nás, 
co tady žijeme, trápí, 
je takzvaný Pedál Pub. 
Šlapací zařízení, kde až 
17 lidí šlape do pedálů, 
uprostřed vedle sudu piva 
stojí mladá, jak ji nazvat, 
asi pivní stevardka, která 
šlapačům nalévá, co se do 
nich vejde. 
Jak se sud prázdní, tak 
naopak narůstá hlučnost 
pohybovou energii dodá-

vajících mladíků. Na Malé 
Straně nás ještě chrání 
prozíravost našich před-
ků, když vystavěli Menší 
město pražské na kopco-
vitém terénu. 
Ono to moc dohromady 
nejde, lámat do sebe jeden 
půllitr za druhým a při-
tom šlapat k Hradu na-
horu Nerudovkou. To na 
druhém břehu Vltavy řádí 
pivní party šlapačů jinak.
Přitom pivo, pokud se pije 
s mírou, je společenský 
nápoj. Lidé se sejdou, po-
sedí, popovídají si a s chu-
tí přitom popijí náš ná-
rodní nápoj. 

Petr Burgr, 
jeho glosa

peTr BUrGr 
Žije na Malé Straně, 
na Staré Město chodí 
do práce (My, co tady 
žijeme, KDU/ČSL). 
Je ve spolcích Kampa-
Nula a SOPMSH.

Kolik politických 
stran, nebo bo-
hulibých spolků 
bylo založeno 
jen díky tomu, že 
pan výčepní měl 
pivo jako křen.
Ale pochutnat si 
s přáteli na dob-
rém chmelovém 
moku a přitom 
stále šlapat, je 
z našeho českého 
pohledu úplná blbost. 
Představte si, že by v ně-
jaké hospodě místo židlí 
měli jen rotopedy. 
Kdo si tam bude chtít dát 
pivo, musel by pěkně šla-

pat. Tak vám ani neřek-
nu, co si o šlapacích ná-
soskách myslím. Někdo 
by jim to přeložil a ještě 
by na mě přišla hromad-
ná žaloba.

Fo
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Mn číslo 7, 
červenec 2018

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Vážená redakce 
Malostranských 
novin, tak jsme si vy-
jestli s rodinkou na výlet 
na Petřín a běda! Je to 
tam celé rozkopané. L.V.
Redakce: Ano, ale ko-
nečně tam postavili WC.

petřín jako 
staveniště

Pedál Pub 
na Malé straně

Prostranství před 
hotelem InterConti-
nental v Pařížské uli-
ci se nedávno dostalo 
do hledáčku médií. 
Dravá developerská 
skupina pana Křetín-
ského se tam totiž roz-
hodla vystavět sed-
mipatrovou budovu. 
Historicky tam do roku 
1945 domy byly, tak proč 
nevyužít každý dosud 
volný centimetr čtvereč-
ní? Mediální hvězdou se 
následně stal i starosta 
Lomecký, který se vyprsil 
v tričku Stop stavbě a ne-
chal se slyšet, že výstavbu 
za žádnou cenu nepovolí. 
Člověk by málem uvěřil, 
že v případě potřeby sám 
demonstrativně ulehne 
pod bagry. 
Záchvat aktivismu však 
starostu záhy opustil. 

Obvykle se předvoleb-
ní sliby porušují až po 
volbách, ale pan staros-
ta prokázal mimořádný 
politický talent, když to 
zvládl nejenže před vol-
bami, ale ještě během je-
diného měsíce. 
Na červnovém jednání 
zastupitelstva totiž zve-
dl ruku pro zastavění 
piazzety. Respektive do-
poručil zastavět plochu 

nová stavba v pařížské: 
jak starosta svlékl triko

jednopatrovou budovou, 
ale zároveň odhlasoval 
připomínku k metropo-
litnímu plánu, aby byla 
Pařížská ulice čtvrťovou 
třídou, což znamená na-
výšení okolních budov 
o dvě patra. 
Takže se můžeme do-
čkat minimálně tří pater 
a od třech to k sedmi 
není tak daleko… Místu 
asi ani nepomůže, že se 
z něj magistrátní radní 
rozhodli udělat náměstí 
Miloše Formana. 
Jak známo, developeři 
mají na Praze 1 zelenou. 
Stavbě tak může zabránit 
snad jedině Golem, který 
se podle některých záha-
dologů právě na tomto 
místě bývalého židovské-
ho ghetta nachází. Jak 
to všechno asi dopadne, 
tipnete si?

náměstíčko 
z okna hotelu 
InterContinental

Hodinu čekáte... pět minut jedete... A pak tohle!
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spOLeK 
ČesKÝ 

sUp

Cvičení - spOLeK ČesKÝ sUp - 
nÁBOr - Spolek s tradicí přijme 5 členů 
a členek. Odborně vedené pravidelné cvi-
čení v tělocvičně v Karmelitské. Společen-
ský život. Info p. Švejda, tel.: 602 245 611.

Dětem - 30. 7. - 3. 8. od 8 do 16 h - pŘÍ-
MĚsTsKÝ TÁBOr -  Museum Kampa, 
U Sovových mlýnů 2  - Pro děti 6 až 13 let. 
Zkušení lektoři a umění - Kupka, Werich. 
Rezervace: rezervace@museumkampa.cz

Akce - 14. 8 - MeZInÁrODnÍ FLA-
ŠIneTÁŘsKÝ FesTIVAL - V 10 h 
koncert u sv. Mikuláše na Starom. n., ve 
14 h na Kampě u Karlova mostu a v 19 h 
u Českého muzea hudby. www.nm.cz

Akce - 10. - 14. 9. - TÝDen OTeVŘe-
nÝCH DVeŘÍ V HAFU - HAFstudio, 
Ostrovní 16 - Děti mohou zdarma vyzkou-
šet kurzy herectví, pantomimy, pohybové-
ho divadla. Více na www.hafstudio.cz

Výstava - Do 14. 10. - HUDBA A pO-
HÁDKA - České muzeum hudby, Karme-
litská 2/4 - Vydejte se s námi za pohádkou 
do muzea. Komentovaná prohlídka k vý-
stavě 23. 8. v 17 h. www.nm.cz

Výstava - Dlouhodobě, denně 10 - 18 h 
- nOsTALGIC MUseUM - Vítězná 11 
- Nově. Exponáty z 19. stol. Orchestrio-
ny, fl ašinety, hrací obrazy. Zahrajete si na 
fl ašinet! www.nostalgicmuseum.com

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

Náš TIP

Z
veme vás na kon-
cert herce a písnič-
káře Jiřího Schmi-

tzera v Malostranské 
besedě. Od roku 1985 
je členem pražské Yp-
silonky a poprvé si jej 
pro větší fi lmovou roli 
vybral režisér Oldřich 
Lipský do komedie Tři 
chlapi na cestách (1975). 
Dále si zahrál např. 
v komedii Marečku, po-
dejte mi pero nebo v ob-

líbených Postřižinách. 
Popularitu mu přinesly 
také jeho písničkové re-
citály. Připomeňme jeho 
alba Recitál, Šílenec, 
Bouda a Sbírka kiksů. 
Nenechte si ujít koncert 
plný osobitého humoru.

srpen
Program (výběr)

3. 8., 21 h
Krausberry
9. 8., 21 h
B.lues
15. 8., 21 h
Circus Praha
16. 8., 21 h
Jananas
17. 8., 21 h
Střídmí klusáci v kuli-
sách višní
24., 8., 21 h
Vojtaano
27. 8., 21 h
Lili Marlene
29. 8., 20 h
Vodňanský + Skoumal: 
S ÚSMĚVEM IDIOTA na 
vděčné časy a někdy ji-
nak (revokace autorské-
ho programu z května 
1969 v původní necen-
zurované podobě)
30. 8., 20 h
Jan Spálený & ASPM

GALERIE
Připravujeme pro vás 
další pěkné výstavy!

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

Jiří schmitzer
21. 8., 21 h

rUDOLF nĚMeC: 
nerOZUMÍM UŽ 
nIeTZsCHeMU
Do 9. 9. 2018 
Umělcovo tvůrčí období 
60., 70. a 80. let.

HOMMAGe 
À peTer VAJDA
Do 30. 9. 2018 
Výstava je poctou vý-
znamné osobnosti slo-
venské i české kulturní 
scény. Vajda založil sbír-
ku slovenského umění 
60. - 80. let 20. století, 
při koncipování sbírky Pr-
vej slovenskej investičnej 
skupiny reagoval na po-

třebu žít v kulturním a de-
mokratickém prostředí.

MArIAnA 
MACHALOVÁ-
JÁnOŠÍKOVÁ: 
MŮŽeŠ
Do 12. 8. 2018 
Nevidomá sochařka, kte-
rá své emotivní hliněné 
sochy, plastiky a reliéfy 
vytváří na základě hmatu.

VÝsTAVA nA 
ZÁMKU MOrAVsKÝ 
KrUMLOV
Do 30. 10. 
Díla ze sbírky J. a M. Mlá-
 dkových, obsahující díla 

autorů české umělecké 
scény 20. stol.

DALŠÍ prOGrAM
30. 7. - 3. 8. od 8 
do 16 h. Příměstský tá-
bor. Pro děti 6 až 13 let. 
Lektoři děti seznámí 
s Františkem Kupkou 
v Museu Kampa, Janem 
Werichem ve Werichově 
vile nebo s uměleckým 
sklem v Portheimce… 
Lze i na jednotlivé dny. 
Cena je: 640 Kč/den, 
v ceně je oběd, sladká 
odměna a nápoj. 
Rezervace: rezervace@
museumkampa.cz

praha 1, Malá strana, U sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz

Výstava poprvé komplexně představuje britského fotografa 
Cecila Beatona. Od 30. do 70. let dokumentoval soukromé 
okamžiky britské královské rodiny i osobnosti světové kultu-
ry a politiky. Jako slavný módní fotograf pro časopisy Vogue 
a Vanity Fair se dostal k módní tvorbě a vytvořil kostýmy pro 
fi lm My Fair Lady, za které získal Oskara.

Do 7. 10. 2018

CeCIL BeATOn: 
FOTOGrAF KrÁLOVen
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ZAJÍMAVOsTI a novinky 
ze Starého Města. sTArO-
MĚsTsKÉ nOVInY jsou 
k mání zdarma například 
v Kafírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) a mnoha dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

sTrUČnÁ TIrÁŽ
Malostranské noviny 
srpen 2018 / X. ročník

● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@malostranskenoviny.eu

● tel. inzerce: 777 556 578 
● tel. redakce: 775 949 557

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Koutek pro chytré hlavy

četba na pokračování. jan neruda: 
pan ryšánek a pan Šlegl (26.)

Tak seděli po dvě hodiny, 
vypili po třech sklenicích 
piva, pak se zdvihli, ten 
dnes o minutu dřív, ten 
zejtra, zastrčili dýmku, 
schovali váček, sklepník 
je oblékl, a oblečený po-
roučel se všem, jen své-

mu sousedovi ne. Zase-
dal jsem schválně k stolu 
stranou vedle kamen. Vi-
děl jsem panu Ryšánkovi 
a panu Schleglovi takto 
přímo do tváře a mohl 
jsem je pohodlně a nená-
padně pozorovat. 
Pan Ryšánek býval ob-
chodníkem s kanafasem, 
pan Schlegl obchodní-
kem se železným zbožím.  
Teď už oba byli...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

Minule: Kafírnu najdeme v ulici 
Tržiště a patří Romanu Vopičkovi, 
který také chodil do ZŠ Úvoz. 
Správně: Eliška Janečková

tváří v tvář

Pokračování příště

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

Otázka: Víte, v jaké ulici je 
na Malé Straně tato bysta 
Winstona Churchilla?
Nápověda: Ulice se v 18. sto-
letí  jmenovala Sklenářská.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
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Slavné místní ženy

Eliška Junková (1900 - 1994)
pocházela z osmi souro-
zenců. S manželem Čeň-
kem Junkem (1894 - 1928) 
se seznámila v práci na 
úřadě. Studovala i hudbu 
ve škole Leoše Janáčka. 
Do závodního vozu sedla 
poprvé v roce 1923 a záhy 

se stala nejrychlejší že-
nou světa (občas porazila 
i manžela). Eduard Bass 
o ní psal oslavné ódy v Li-
dových novin. Po tragické 
smrti manžela v roce 1928 
se přestěhovala do pod-
krovního bytu na Hradča-
nech, kde žila až do smrti.

Automobilová závodnice, Hradčany 
Eliška Junková 

Čeněk 
Junek, 
manžel

eduard 
Bass, 

spisovatel

Leoš 
Janáček, 
pedagog

nejrychlejší 
žena světa

59
kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní 

číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme

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

Muzeum Karla Zemana, Saská 3.  Stará Praha, Vítězná 11. U Hrocha, Thu-
novská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova kafírna (U sv. 
Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Museum Kampa, 
U Sovových mlýnů 2. Klub Za starou Prahu, knihkupectví, Mostecká 1 (Judina 
věž). Vacek Bio-Market, Mostecká 3. Dvůr umění, Mostecká 14. Klub Šatla-
va, Saská 2. Baráčnická rychta, Tržiště 23.  U Glaubiců, Malostranské náměstí 
5. U moudrých luceren, Vlašská 6. Národní kavárna, Národní 11. Galerie 
Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akademie 
věd, Národní 3, recepce. Café Lounge, Plaská 8. Kino 64 U Hradeb, Mostecká 
21. 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, Mal-
tézské nám. 10. Ferdinanda, Karmelitská 18.  Atelier Pavla a Olga, Tržiště 3. 
U staré studny, Tržiště 3.  U Mecenáše, Malostranské náměstí 10. Hospoda U 
Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských pověstí a strašidel, 
Mostecká 18. Poliklinika na Národní, Národní 9, III. patro. U Parlamentu, 
Valentinská 8. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  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, Ci-
helná 2b. Desk Room, Prokopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48. 
Valašská pivnice, Úvoz 26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 
309/14. Restaurace Kampárium, Říční 9. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Me-
trocafe, 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. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

U hrocha, thunovská 10
vopičkova kafírna, tržiště 11 

spolek - sopmsh, malostranské náměstí 27 
vopičkova kafírna, tržiště 11 



Richard Suk
Malostranská zelenina, 

Tržiště 11
„Vždy se z novin do-

zvím lokální informace 
a nic mi neunikne!“

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

Příští číslo vyjde
1. září

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

Mazlíčci 
Malé Strany

Mazlíčci

své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerce

Tip: Čtenáři MN

ArT
Na Malé Straně přibyl 
nový psí přírůstek. Je 
to 6týdenní jezevčík. 

Jmenuje se Art. 
Foto poslal: 

Lukas Kowalski 
Posílejte: redakce@

malostranskenoviny.eu

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
sLÁVeK JAnOV 

Akademie J. Foglara
Blahopřejeme 
k 60. naroze-  
ninám a děku-
jeme za pomoc 
těmto novinám.

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

257 531 839
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rOMAnCe nAD BUŘTY: „Představ si, Ello, že jsme sami dva na pustém 
ostrově. Chěla bys?“ „Snad až jindy, já mám strejdu na ministerstvu zásobování.“


