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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. 9/ roč. X 
září 2018
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Malostranské 
servírky

SLIBNá KAČKA
Kačka Burdová z Nicolas 

Baru (na Tržišti 10) 
nese osvěžující Aperol 

Spritz za 119 Kč. 

Čtěte na str. 5 a 12

př

zdeněk 
Bergman

inzerce
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MÍSTNÍ 
přÍBěhY

kolo vElkopřEvorského mlýna 
JE v CaJku. rozhovor s mlYnářEm

čtěte na str. 2 - 3

věCÍ, 
kTEré sE 
poDařilo 
na malé 
sTraně 
prosaDiTCelý příběh čtěte 

na stranách 6 - 7

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

uŽ sE ToČÍ!

Velká oprava kola 
6. srpna 2018

5

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

257 531 839



Letenská - Začalo to 
pádem dvou větviček na 
dvůr, kde sídlí místní 
strážníci, a skončilo tak-
řka vzpourou proti vrch-
nosti. 
Po pádu větviček nastou-
pili do akce dřevorubci,
kteří začali strom (paja-
san žláznatý) řezat. Je-
likož jde o jediný strom 
v Letenské ulici, na místě 
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Anketa Malostranských novin

Velké zprávy z Malé Strany

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Restaurant
Tlustá myš 

Všehrdova 19 

Velmi chutná 
kulajda a točená 

limonáda

Oběd 
pod 100 Kč

53 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 

„Snědla jsem 
ho s plněnými 
knedlíky, když 
mi bylo šest. 

Bylo to mňam.“

Vojtěch 
Ryvola

Pivovarník,
Loď Pivovar

 „Rodiče mi slí-
bili za první zub 
koloběžku. A nic. 
Koupil jsem si ji 

v 52 letech.“

„Dnes jsem již 
více zvědav, kdy 
mi vypadne ten 
poslední a jak.“

 „Visel na 
vlásku, vytrhla 
jsem si ho ve 
škole sama. 

Dávno tomu.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Myslím, že ve 
školce, když 

jsem kousl do 
dalamánku.“

Kdy vám vypadl 
první zub a jak? 

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Při rytířském 
souboji s jabl-

kem  po vítězství 
čs. fotbalistů 
v Bělehradě.“

Malá  Strana - I dí ky li-
dem z uskupení My, co 
tady ž ijeme se podař ilo za-
brá nit, aby vedení  radnice 
napá chalo na Malé  Straně  
nenahraditelné š kody. Vy-
bí rá me pě t př í kladů , ač  je 
jich mnohem ví c (a za ten 
pá tý  vrchnost nemů ž e).
1. Gará ž e pod Malo-
stranský m ná mě stí m.
Vrchnost je posedlá  pod-
zemní mi gará ž emi, ač  
někde jsou poloprá zdné . 
Hlavní m argumentem pro-
ti tě m pod Malostranský m 
ná mě stí m je, ž e by to mohl 
odnést chrá m sv. Mikulá š , 
v základech již napuklý.
2. Bagry na Kampě . Jen 
dí ky mnoha protestů m  se 
podař ilo zabrá nit rozko-

pá ní  Kampy pod faleš ný m 
praporem „revitalizace“. 
Topoly vrchnost poká cela.
3. Znič ení  atelié ru so-
chař ky Wichterlové . 
Vrchnost ho  chtě la zbou-
rat a poš ilhá vala po pě k-
né m domu vedle.
4. Vý pově ď   unikátní 
litografické dí lně  v Ř í č -
ní  11. Přežila fašistickou 
okupaci, komunistickou 
totalitu, ale toto vedení ji 
málem zničilo.
5. Hodiny na kostele 
sv. Mikulá š e. Mě ly ně -
kolik mě sí ců  „splaš ené  
ruč ič ky“. Dí ky ně kolika 
ná vš tě vá m na vě ž i (pan 
Burgr) a telefoná tů m na 
patř ič ná  mí sta se nakonec 
podař ilo hodiny srovnat.

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

Počasí 

20°C

Věta, kterou jsem zaslechl:

BiTva o Jasan: 
zŮsTal JEn pahýl

září
Teplé září - dobře 

se ovoci i vínu daří

věCÍ, kTE ré sE poDařilo 
na malé  sTraně prosaDiT

se shromáždily asi dvě 
desítky místních občanů 
a snažily se kácení zabrá-
nit vlastními těly. 
Dřevorubce nakonec ro-
zehnala policie. Zůstal 
jen pahýl.

Víte, že...
Na Malé Straně žije 
přibližně 200 psů.

Jsem jediný, 
kdo nic neví, 
nebo je nás víc?

„

5vzpoura proTi aroGanCi moCi
PřED PO
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Malý oznamovatel

inzerceinzerce

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 garážím pod Malostranským  náměstím – 
Hrozí poškození kostela sv. Mikuláše ● ztišení hluku v ulicích – Větší zapojení 
strážníků při boji proti alko-turistům ● Podpora českých obchůdků

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

Petr Petr 
HejmaHejma

MALÁ STRANA, HRADČANY, STARÉ MĚSTO, NOVÉ MĚSTO

SPOLEČNĚ 
SILNĚJŠÍ

věCÍ, kTE ré sE poDařilo 
na malé  sTraně prosaDiT

Dívka ze str. 3

ště

Dcera místního obchodníka 
se stolními lampičkami 
se stínítkem na hlavě

Rok 
1918

přiČinlivá Jiřina 
miluJE sTÍnÍTka

Martin 
Kotas

SPOLEČNĚ 
Martin Martin 
KotasKotas

Martin Martin 
KotasKotas

Jiří 
Kučera

1 2

4 5

AUTA JSOU PRYČ. Nyní 
se tu mohou setkávat lidé. 
NE GARáŽíM pod 
Malostranským náměstím. zNIČENí dílny v říční

ČASOVÝ CHAOS
hodin na sv. Mikuláši

BAGRY na Kampě
zNEUCTĚNí 
sochařky Wicherlové

3

mEDa mláDková 
slavÍ  8. zářÍ

99. narozEninY 
GraTuluJEmE!



raDnÍ Jan WolF pro mn: 
přÍspěvEk maGisTráTu 

na mlýnské kolo JE ČEsT

Velkopřevorské náměstí - 
- Kolo Veplkopřevorského 
mlýna se po několika měsích 
opět točí. Zásadní měrou 
k tomu přispěl magistrát 
hlavního města Prahy a rad-
ní Jan Wolf. Ten má v gesci 
kromě kultury odbor památ-
kové páče. 

„Přispěvek na opravu tak 
důležité pamětihodnosti jako 
je mlýnské kolo Velkopřevor-
ského mlýna je povinnost,“ 
řekl Malostranským novinám 
radní Jan Wolf. Dodal, že je 
to i čest, protože kolo patří 
mezi nejznámější pražské 
památky. 

Malostranské noviny, 
říjen 2017
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inzerce

Velké zprávy z Malé Strany

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

REDAKČNí řADY se utěše-
ně rozrůstají. Novým přírůstkem 
je štěně Rocky, které se stalo 
novým členem části rodiny, žijící 
v Blansku. Rocky zatím mapuje 
trasu deka - miska. Dostal funkci 
externího spolupracovníka.

Do rEDakCE 
přiBYl rEDakČnÍ 
pEs ExTErnisTa 
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Rocky

Velké zprávy z Malé StranyVelké zprávy z Malé Strany&Vítěz Poražený

ADRIANA 
KRNáČOVá

(primátorka, 
ANO)

Nezvládnutá 
koordinace 

oprav komunika-
cí nejen v centru 

Prahy

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

JINDřICH 
HOREL

Podařily se opra-
vy lopatek kola 

Velkopřevorské-
ho mlýna. Musel 

se kvůli tomu 
dokonce potopit 

v Čertovce.

MÍST
NÍ 

přÍBěh
Y

Radní JAN WOLF (KDU/ČSL), 
MY, CO TADY ŽIJEME

Ozdravné centrum Relax Arte Sanatorium 
zahajuje na Praze 1 kurzy 

cvičení k posílení celkového zdraví
Od konce září do pol. prosince 3x týdně 

v tělocvičnách škol na Malé Straně:

Ing. Petra Krulichová, manažerka 604 765 273
MUDr. Jiří Kučera, PL pro dospělé 605 216 143

E-mail: relaxartecentrum@gmail.com

pondělí 19 - 20.30 h Kardio + posilování (ZŠ Karmelitská 13)
středa 17.30 - 19 Zdravé jógové protažení 

(Gymnázium Josefská 7)
pátek 17.30 - 19 h Dynamická meditace - prvky z Tai Chi 

Chuan, Čchi-Kung, Čínské jógy (ZŠ Karmelitská 13)
Cena lekce: 1,5 hod. za 190 Kč 

Cvičení vedena zkušenými lektory 
Zájemci se hlásí e-mailem, příp. telefonicky a budou jim 

sděleny podrobnosti.

DOZVUKY KONFERENCE 
KAMPA-MALÁ STRANA-PRAHA 1-STŘED SVĚTA

Čtvrtek 20. září 2018 od 17:30 h
v kostele sv. Jana Křtitele Na prádle (v Říční ulici u Kampy)

Moderují: Jiří Kučera st. a Martin Kotas

BARBARA SLEZÁKOVÁ
Od 20 h: KONCERT PRO MCTŽ (My, co tady žijeme) 

& hosté. Vstup volný. WWW. a FB KampaNula & MCTŽ

Letní poloha, Kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy, Klub Za sta-
rou Prahu, KC Kampa, Museum Kampa, Baráčníci,  SOPMSH, Zlatá Praha, 
KPGM, Hradčanské včely, Klub Šatlava, Vojanovy sady, Malostranské novi-
ny, KampaNula... pořádají a zvou na



rYBářský DomEČEk 
na kampě CháTrá

inzerce

 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.euZpr}avyZpr}avy

MÍST
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Strážci košů
Malostranské noviny 
vyslaly do ulic hlídky 

proti nepořádku

zámecké schody

Ke Hradu

Hradčanské náměstí

Co s TÍm? volby jsou 
5. a 6. 10.

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.

Dejte si dobrý oběd 
či večeři na hradě

Zastavte se u plotny, přivoňte si a nechte si přinést, co lahodí vašemu 
nosu i oku. V restauraci Kuchyň na Hradčanském náměstí vaří po-
dle starých českých kuchařek a znovu objevují zapomenuté suroviny. 
Na terase se čepuje pečlivě ošetřené pivo za rozumnou cenu a užijete 
si Prahu jako na dlani.
Každý den se servíruje 
něco jiného, nakoukněte 
pod pokličku a vyberte si 
z šesti jídel. Teď už jen 
usedněte k prostřenému 
stolu a ponořte se do 
zážitků, kterým holdo-
vala šlechta v palácové 
kuchyni. „Vycházíme ze 
starých receptů a kucha-
řek. Vaříme z prvotních 
surovin, meleme si mou-
ku, kvasíme, zavařuje-
me, snažíme se vařit jako 
v době, kdy neexistoval 
potravinářský průmysl 
a stejně tak jídlo serví-
rovat. Hosté si vybírají 
v kuchyni z hrnců ne-
ovlivněni ničím, jen 
svými smysly,“ přibli-
žuje nabídku šéfkuchař 

Marek Janouch, kte-
rý doposud šéfoval ku-
chařům v restauracích 
Lokál. Jaká jídla můžete 
v Kuchyni ochutnat? 
Zkuste třeba hovězí ve-
verku na víně, vepřový 

řízek smažený na sádle, 
srbskou kotletu, bram-
borové placky nebo chlu-
paté knedlíky. K pití si 
dejte pivo z tanku, limo-
nádu nebo sklenku vína 
od českých dodavatelů.

Kuchyň, Hradčanské náměstí 186/1, Praha 1
REZERVACE na +420 736 152 891 nebo na kuchyn@ambi.cz

www.kuchyn.ambi.cz

Šéfkuchař Marek Janouch vaří vždy s úsměvem.

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 ZÁŘÍ

• Otevřena naše zahrádka! 
• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v září 10. od 19 h.
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠí KOzEL 
NA MALÉ STRANĚ!
KOzEL 11° 32 KČ!

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

Příště: Karlův most

„máme pro něj využití, které by mu slušelo,“ 
říká pETr hEJma (lídr my, co tady žijeme)  

Kampa - V domku na 
břehu řeky (luxusní ad-
resa U Sovových mlýnů 1)
byla oblíbená rybí re-
staurace Rybářský klub. 
Ta ale skončila, objekt 
už dva roky chátrá a jeho 
okolí se stalo útočištěm 
bezdomovců. 
Radnice už dva roky sli-
buje, že najde nájemce, 
ale nic. Při nájmu např. 
50 tisíc měsíčně tak při-
šla městská část o více 
než milion Kč. Za to by šly 
třeba opravit mimo jiné 
místní lavičky.
„Mohla by tu být kavárna, 
nebo ateliér pro mladé,
nápadů máme spousty,“ 
říká k tomu Petr Hejma, 
lídr My, co tady žijeme. 

Bývala tu nevalná rybí restaurace, 
dnes je tu ještě horší prázdno

Škoda 
za milion?
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A PřECE SE TOČí! Kolo Velkopřerovského mlýna 
opět nabírá na obrátkách, ale byla trnitá cesta, jak vyprá-
ví mlynář Jindřich Horel pro Malostranské noviny.

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

Můj známý Jan Zeman mě 
vybídnul, že mohu přehod-
notit výběr seznamu hodnot, 
který jsem pro něj sepsal 
před dvěma lety.  
On se ptá, zda jsem pořád 
stejný, anebo zda jsem po-
krokový. Před dvěma lety 
jsem uvedl, že hlavní a nej-

důležitější hodnota je pro 
mě pokora. 
Záleží na tom, jestli jsem 
přívětivý až servilní, anebo 
pokorný před Pánem vesmí-
ru, před hlubinou tajuplné 
přírody, před věčností, před 
zázrakem života. A tak to 
máš u všech hodnot. 
Upřímnost, pravda, milo-
vání, rozvážné chování atd.  
Buď před lidmi – anebo 
před věčným Hospodářem. 

Zůstanu věrný svému za-
dání: na místo pokory dnes 
volím moudrost. Nemyslím 
moudrost před lidmi, ale tu 
životní moudrost. 
Když se tak dívám kolem 
sebe, tak moudrosti příliš 
nevidím. Jsem já moudrý 
před lidmi? Bůh suď.

Seznam hodnot ten si mů-
žete rozkliknout na www.
eticia21.cz

Seznam 
hodnot

Exkluzivně: vElká oprava 
kola vElkopřEvorského mlýna

věčně pokácený patník 
u vrtbovské zahrady

FOTO-fejeton

Vzpomene si někdo, jak dlouho je vyvrácen patník 
při vstupu do Vrtbovské zahrady v Karmelitské ulici? 
Jsou to měsíce, nebo už to je rok, či dva?  Vrtbovská 
zahrada je nejoblíbenějším místem, kde se na Malé 
Straně uzavírají občanské sňatky. Ten patník je pro 
svatebčany takové malé uvítání.  Petr Burgr

Že
rto

vn
á 

ko
lá

ž:
 O

nd
ře

j H
öp

pn
er

rukověŤ voliČE

omalu a jistě vstupujeme do období slibů 
a chlubení. Do volební kampaně. Přede-
vším od TOP 09, ODS, ČSSD a hnutí ANO 
budeme poslouchat hlavně to druhé. 

Jak léta na radnici vládli dobře, co všechno pro nás oby-
čejné lidi udělali: Zajistili jsme, podpořili jsme, pomohli 
jsme... Tedy o tom, jak utráceli peníze z veřejných pro-
středků. Aby výčet „úspěchů“ byl úplný, připomeňme si, 
na co současné vedení radnice, asi z vrozené skrom-
nosti, pozapomíná. Takže jen tak namátkou:  
1) Uvedená koalice čtyř stran zajistila způsob, jak za-
šantročit Nemocnici Na Františku do soukromých 
rukou. 
2) Již v tak přetíženém centru jsou povolovány me-
galomanské akce, jako jsou například maratonské 
běhy, z kterých občan Prahy 1 nemá nic, jenom hluk, 
nepořádek, zmatek a bezmocný skřípot zubů. 
3) Pomohli nastolit takový způsob kontroly parkova-
cích zón, že dnes může na úkor rezidentů v Praze 1 
parkovat, kdo chce. 
A to nemluvíme o plánu mermomocí realizovat pod-
zemní garáže pod Malostranským náměstím. Takto 
můžeme pokračovat.  Jediné, co na to občan z Prahy 1 
v říjnových volbách může říci, je - vážení, sbohem. 

Jeroným Pražský

Výčet „úspěchů“

P
10místní volby 5. a 6. 10. 
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Pohled od kola 
na mostík

zastupitel Petr Burgr 
(My, co tady žijeme) 

a mlynář Horel 
u porouchaného kola 

loni na podzim. 

paní Radka Kvačková 
z domu nad Čertovkou. 
„Byl jsem se teď poptat 
na ministerstvu kultury, 
jestli by nám něco neda-
li,“ vypráví pan Horel.
„Nejdřív si mě projeli 
rentgeny, jestli nemám 
kalašnikov. Nový mi-
nistr Staněk tam nebyl, 
protože se odjel koupat. 
Sekretářka mi řekla, že 
havarijní záležitosti se 
mají hlásit rok předem. 
Řekl jsem, že z lógru věš-
tit neumím. Ona na to, 
že mám podat žádost.
Tak jsem šel do vrátnice, 
kde jsem vyplnil žádost. 
Pak mě poslali do dva-
cátých dveří vlevo do 
podatelny, ale nejdřív 
prý musím zase projít 
rámem, jestli nemám 
kalašnikov.
V podatelně mi řekli, 
že abych si mohl podat 

žádost, musím si podat 
žádost. Na to jsem od-
pověděl, jestli bych si 
aspoň nemohl tu první 
žádost okopírovat. Paní 
s obrovskou kopírkou 
v zádech, že ne.
Na to jsem opáčil, že 
panu ministrovi, až se 
vrátí z koupání, řeknu, 
že ji nechtěla okopíro-
vat. Ona na to, jestli 
vyhrožuju. Řekl jsem, že 
asi ano. Tak mi nakonec 
tu žádost žádosti okopí-
rovala.“ 
To by se za Hermana ne-
stalo. Jindřich Horel se 
staral o kolo už dávno 
před rokem 89. Tehdy 
mu za to dávali 260 Kč 
měsíčně a ještě vyfasoval 
holiny a olej na mazání 
kola. To byly časy.

„Všichni mají z kola ra-
dost, ale platit to musíme 
my,“ povzdechl si pan Jin-
dřich Horel, mlynář.
Kolo bylo v takovém stavu, 
že ho musel před několika 
měsíci vypnout, protože 
hrozilo, že se rozpadne.
Lítal po úřadech, aby zís-
kal dotaci na opravu kola, 
které je jednou ze tří nej-
slavnějších pražských pa-
mátek.
Největší sumu na opravu 
věnoval magistrát, a to 
250 tisíc korun, především 
díky radnímu Janu Wolfo-
vi (My, co tady žijeme).
Se svou troškou do mlýna 
přispěla i radnice Prahy 1 
(90 tisíc Kč). Kolo ale stálo 
470 tisíc. Zbývající část-
ku doplatila panu Mikys-
kovi, který kolo postavil, 

Kdo a kdy 
ho postaví?
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Exkluzivně: vElká oprava 
kola vElkopřEvorského mlýna

Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)

Mlynář Jindřich Horel 
(vlevo) pomáhá stavět kolo

Kalendárium 
Malé Strany

Karolina 
Světlá

spisovatelka

Alexandr 
Brandejs
mecenáš

září

● František Hofman 
*1. 9. 1891 Přeštice 
†3. 3. 1969 Praha
Malíř, obraz T. G. M.
či Pražského jezulátka. 

● Václav E. Horák 
*1. 1. 1800 Lobeč 
†3. 9. 1871 Praha
Varhaník, zpíval ve 
sboru v chrámu sv. 
Mikuláše.

● František Roith 
*16. 7. 1876 Praha 
†5. 9. 1942 Voznice  
Architekt, monumenty.

● Karolina Světlá 
*24. 2. 1830 Praha 
†7. 9. 1899 Praha
Spisovatelka, přítelkyně 
Jana Nerudy.
 
● Karel Tůma 
*6. 9. 1843 Praha 
†9. 5. 1917 Praha 
Redaktor Humoristic- 
kých listů.
 
● Alexandr Brandejs 
*7. 9. 1848 Hřebečníky 
†19. 5. 1901 Praha 
Mecenáš umělců jako 
Mikoláš Aleš, František 
Ženíšek, Julius Zeyer, 
Jaroslav Vrchlický...

František 
Hofman

malíř

Karel 
Tůma

novinář

Svatba s Růženkou (2/2)

„A nyní si vyjedem, drahá Růženko,  
abych ti ukázal můj svatební dar!“

„Rány boží! Obecní býk se splašil!“ „To mají z té červené vily. Rozdráždila býka, 
ten do ní drcnul a tohle zbylo.“  

Pokračování příště

Uprostřed 
díla

Pohled na stavbu 
od Karlova mostu

Pohled 
z mostíku

Utahování 
čepů

 
František Mikyska, 
který kolo postavil
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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

a zvon Václav - P. Hejma, 
R. Händl
● St 17. 10. v 17:10 h 
Učená toulka: Dějiny 
prostituce Starého Města , 
MUDr. Jan Sedmík
DOPORUČUJEME
● Čt 13. 9., 19 h
Vernisáž + HAPPENING 
v galerii KVALITÁŘ + 
Prostřený stůl, Senovážné 
náměstí 17.
● So 22. 9. 14 - 22 h 
X. MALOSTRANSKÉ 
VINOBRANÍ - DOZVUKY 
HORŇÁCKÝCH 
SLAVNOSTÍ. Na Kampě.
● St. 26. 9. 18-20 h 
MCTŽ - Setkání občanů, 
diskuse návrhů IPR u sv. Jiljí
● So 6. 10., 14 h 
PRŮVOD BARÁČNÍKŮ ze 
Staroměstského náměstí 
na Klárov. Pak v Jinonicích 
oslava 115 let trvání III. župy

Čtvrtek 6. září 17 - 20 h

na BETlémském náměsTÍ
Dobroty sestry Marušky a restaurací z okolí.

Muzikanti z Kampy (VII. Betlémská kulturní noc)

prosTřEný sTŮl 

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

Petr Petr 
HejmaHejma

MALÁ STRANA, HRADČANY, STARÉ MĚSTO, NOVÉ MĚSTO

SPOLEČNĚ 
SILNĚJŠÍ Martin 

Kotas

SPOLEČNĚ SPOLEČNĚ 
Martin Martin 
KotasKotas

Martin Martin 
KotasKotas

Jiří 
Kučera

malosTranské 
v i n o B r a n Í

DozvukY  horŇáCkýCh  slavnosTÍ

v sobotu 22. září 2018
14 h, park na kampě

Vystoupí:  Horňácká cimbálová muzika Jarka Miškeříka s primášem 
Janem Kománkem, Horňácká cimbálová muzika Kubíci, Mužský sbor 
z Hrubé Vrbky, Horňácký mužský sbor Chotár, Ženský sbor z Hrubé 
Vrbky. Dětský folklorní súbor Lúčánek, Taneční súbor Retro Velička, 

Taneční súbor Suchovjan. Sólisté: Martin Hrbáč, Jaroš Hrbáč, 
Martin Prachař, Eva Grombířová, Jožka Slovák, Jura Miškeřík, Janí-
ček Pavlík, Pavel Zemčík. Moderují: Jura Miškeřík, Martin Kuchyň-

ka, Tonda Vrba. Slovenský host: Taneční súbor Kopaničiar 
s muzikú z Myjavy. Spolupořádají: Letní poloha, kavárna Mlýnská, 
TURAS, Muzikanti z Kampy a Agentura Ant. Vrby. S pomocí Městské 
policie, Dobrovolných hasičů a OU MČ Praha 1, KampaNuly, Musea 

Kampa, Vojanových sadů, s.r.o. a Malostranských novin.
VSTUP VOLNÝ!        V I T A J T E !

JuBilEJnÍ x. & i. mEzinároDnÍ

● So 15. 9. 
Účast na skvělé akci 
ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
● Čt 20. 9., 17.30 - 20 h
Kostel sv. Jana Na prádle - 
DOZVUKY KONFERENCE 
KAMPA, MALÁ STRANA, 
PRAHA 1 STŘED SVĚTA, 
+ 20 h KONCERT PRO 
MCTŽ (My, co tady žijeme). 
BARBARA SLEZÁKOVÁ 
& HOSTÉ!  VSTUP VOLNÝ!
● Ne 23. 9., 15 -18 h 
Toulka LESEM Petřína 
od nemocnice. Rodiče 
s dětmi (KampaNula + MCTŽ 
+ LES), dendrologická 
procházka, občerstvení
● Ne 30. 9., od 16 h 
COUNTRY KONCERT & 
TÁBORÁK na Střeláku PRO 
RODIČE S DĚTMI …NEJEN 
PRO MCTŽ 
● Út 2. 10., 17.17 h
Učená toulka: Havelské 
město, kostel sv. Havla 

100 LET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

malosTranské 

100 LET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

malosTranské 

100 LET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
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září měsíc lovu, občané jako bizoni

Tak si představte, že 
podle indiánských ná-
zvů měsíců se září jme-
nuje Měsíc lovu. 
Je až neuvěřitelné, jak to 
pro letošek ti pomalovaní 
válečníci vystihli. V le-
tošním roce ale nepůjde 
o bizony. Letos se lovnou 
zvěří stanou občané ži-
jící v Praze 1, tedy voliči. 
Naopak plíživými lovci 
voličských skalpů budou 
kandidáti, případně kan-

didátky, co v pestrobarev-
ných dresech jednotlivých 
politických stran usilují 
o své zvolení. Zbraněmi, 
v žádném případě ne-
budou šípy, nebo pušky 
opakovačky. 
Tentokrát se bude v Mě-
síci lovu lovit rafi novaněj-
šími zbraněmi. Například 
nastoupí renomovaní fo-
tografové, co za nemalé 
peníze vytvoří portréty 
kandidátů a kandidátek, 
kteří s tvářemi vyhlaze-
nými od vizážistů budou 
na voliče číhat ze všech 
možných koutů, od re-
klamních sloupů počínaje 

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.

až po boky projíždějících 
tramvají konče.  
Bude o strach v Měsíci 
lovu otevřít konzervu, 
aby z ní nevyskočil něja-
ký kandidát, či kandidát-
ka na starostu. Možná, 
že to někde takhle fun-
guje, čím více peněz dáte 
do volební kampaně, 
tím větší je šance na vaše 
zvolení. Ujišťuji vás, že 
v Praze 1 celý tento před-
volební cirkus jsou vy-
hozené peníze. 
Jak já znám své sousedy, 
ti si uvědomují, že volby, 
co nás 5. a 6. října čekají, 
nebudou soutěží foto-

grafů, kreativců a re-
klamních agentur. V Pra-
ze 1 půjdou naši sousedé 
k volbám s rozumem 
a nenechají se tento-
krát napálit nákladným 
pozlátkem předvolební 
kampaně.       Září 2018
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srpen 2018

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Vážená redakce,
v Hospodářských novi-
nách jsem si přečetla, že 
starosta Lomecký v 90. 
letech pronajímal hotely 
u německých hranic.
Také jsem ovšem slyšela, 
že to nebyly hotely, ale 
bordely, a že je neprona-
jímal, ale provozoval.

Chtěla jsem se tedy ze-
ptat, jestli byste mi 
nemohli zjistit, kde je 
pravda. Případně jestli 
neznáte nějaké Němce, 
kteří těch služeb využili.
Nepodepíšu se, protože 
je prý velmi mstivý.
Odpověď: To je velmi 
ošemetné a sami tomu ne-

věříme. Pro jistotu jsme 
se však obrátili na tis-
kovou mluvčí starosty 
Lomeckého slečnu Ve-
roniku, zda by mohla tu 
případnou pomluvu po-
tvrdit, nebo vyvrátit.
Nepřišla nám však zatím 
žádná odpověď. Takže 
zatím: Alles gute.

Bordely pro němce, nebo pomluva?

Volby

Blíží se volby, a tak 
i přes parné léto rad-
nice nelení. Jako vždy 
se v okurkové sezóně řeší 
hlavně prodlužování ná-
jemních smluv na lukra-
tivní nebytové prostory. 
Letos se to rozhodlo vzít 
vedení Prahy 1 z gruntu 
a nejprve vyvěsilo zá-
měr prodloužit nájemní 
smlouvy hned několika 
prodejnám luxusní módy 
v Pařížské ulici, a to až do 
roku 2030. Hezky poti-
chu a nenápadně, a hlav-
ně oblíbeným systémem, 
který má s transparent-
ním výběrovým řízením 
pramálo společného… 
Nenápadně se to nepo-
vedlo a po vlně mediální 
kritiky se radní rozhodli 
manželům Bakalovým 
nevyjít vstříc. Ale zajíma-
vá není pouze Pařížská.

 A tak v srpnu pro změnu 
páni radní rozhodli, že 
by bylo dobře prodlou-
žit smlouvu stávajícímu 
nájemci celého paláce 
Žofín, a to hned do vzdá-
lené budoucnosti v roce 
2034. Nebylo by na tom 
asi nic tak divného, kdy-
by ale nebyla tato smlou-
va historicky dlouhodobě 
kritizovaná (nájem je už 
od roku 1994), nebyla tu 
sporná výše nájmu (ak-
tuálně 8 milionů ročně 
plus přilehlé pozemky za 
korunu - což je vzhledem 

přÍpaD ŽoFÍn: ztráta paměti, 
nebo služba stejným kmotrům?

k částkám za pronájem 
sálů více než diskutabil-
ní) a hlavně kdyby nájem 
nekončil až za šest let  - 
- tedy v roce 2024! 
Divné? Nikoli, jen se his-
torie opakuje. Úplně stej-
ně Žofín pronajal exsta-
rosta Filip Dvořák, když 
v roce 2010 také těsně 
před volbami smlou-
vu, která měla končit až 
v roce 2014, prodloužil 
do roku 2024. Tehdy se 
do něj opřel jakýsi kan-
didát na starostu Oldřich 
Lomecký, když prohlá-
sil, že se jedná o „službu 
spolukmotrům z pražské 
ODS“ a že se o tom před 
volbami nemělo vůbec 
jednat. Náš současný sta-
rosta Olda tedy patrně 
trpí výpadkem paměti - 
- nebo sám těm kmotrům 
slouží. Co myslíte?

Pronajmu Žofín, 
zn. levně

VolbyVolbyVolbyVolbyVolby

STRUČNá TIRáŽ
Malostranské noviny 
září 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
Distribuce do poštovních schránek. 
Pokud vám noviny nepřišly, volejte 

Monice na tel. č. 777 556 578 

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

PIVEČKO: 
Kozel za 33 Kč
a Prazdroj za 44 K.
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!

S novým školním 
rokem přichází 
stres, přijďte ho 
rozpustit k nám 

do pivnice.

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

Podpetřínský rádce
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Kulturní nástěnka    •
vÝBĚR toHo neJlepšíHoZáří

SPOLEK 
ČESKÝ 

SUP

Akce - 10. - 14. 9. - TÝDEN OTEVřE-
NÝCH DVEří V HAFU - HAFstudio, 
Ostrovní 16 - Vaše děti mohou zdarma vy-
zkoušet kurzy herectví, pantomimy, pohy-
bového divadla. www.hafstudio.cz
 
Divadlo - Po 17. 9. v 19.30 h - PADE-
SÁTKA - A Studio Rubín, Malostranské 
nám. 9 - Komedie o namazaných běžkách 
a namazaných chlapech. Hrají: Pavelka, 
Prachař, Taclík. www.astudiorubin.cz
 
Divadlo - Po 24. 9. v 19 h - TICK, 
TICK… BOOM! - Divadlo Na prádle, 
Besední 3 - Česká premiéra broadway-
ského muzikálu. Hrají: Vaněk, Pecha, Ja-
gerčíková. www.napradle.cz

Akce - So 29. 9. od 14 h - DRAKIÁDA 
- Nemocnice sv. K. Boromejského, Vlaš-
ská 36 - Krásná akce pro rodiny s dětmi 
v zahradách nemocnice. Soutěže, výro-
ba draků a legrace. www.nmskb.cz
 
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.
 
Výstava - Dlouhodobě, denně 10 - 18 h 
- NOSTALGIC MUSEUM - Vítězná 11 
- Nově. Exponáty z 19. stol. Orchestriony, 
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

K apela Špuntkva-
ně mísí klasický 
český punk s roc-

kovými riff y a popový-
mi aranžemi, ale nebojí 
se ani výletů do odliš-
ných žánrů. Punkové 
razanci ulevují melo-
dické pasáže. Šikovně 
svázané nálady inspi-
rované bluesrockovými 
melodiemi se spojují 
s mladým a moderním 

pojetím hudby. To vše 
je doplněno česky zpíva-
nými, neotřelými, hra-
vými a poetickými texty. 
Velikou předností kapely 
je energie, která tryská 
z každého živého vystou-
pení. V Besedě 29. 9.!

září
Program (výběr)

4. 9., 20.30 h
MANTABAN - křest alba!
7. 9., 20.30 h
Bedřich a Zoufalci - 
rock ’n’ roll 
8. 9., 20 h
Barování se Sandrou 
Novákovou a Filipem 
Rajmontem
9. 9., 19 h
BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO GALERII: Norbi 
Kovács + Krausberry - 
malá parta
12. 9., 20.30 h
Václav Kopta & kapela
18. 9., 20.30 h
Olympic
23. 9., 20.30 h
Robert Křesťan a Druhá 
tráva
27. 9., 20.30 h
Screwballs Rockabilly
28. 9., 20 h
Koncert pro Áju - vzpo-
mínkový koncert pro Áju 
Dvořáčkovou

GALERIE
Připravujeme pro vás 
další pěkné výstavy!

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

Špuntkvaně
29. 9., 20.30 h

RUDOLF NĚMEC: 
NEROzUMíM UŽ 
NIETZSCHEMU
Do 9. 9. 2018 
Umělcovo tvůrčí období 
60., 70. a 80. let. Těžiš-
těm výstavy jsou Němco-
vy antropometrické mal-
by, po kterých navazovaly 
od 70. let obrazy pracující 
se šablonami a technolo-
gií stříkání barvy.

HOMMAGE 
À PETER VAJDA
Do 30. 9. 2018 
Výstava je poctou osob-
nosti slovenské i české 
kulturní scény. Vajda 

založil sbírku sloven-
ského umění 60. - 80. let 
20. stol., při koncipová-
ní sbírky Prvej sloven-
skej investičnej skupiny 
reagoval na potřebu žít 
v kulturním a demokratic-
kém prostředí.

PABLO PICASSO: 
VáŠEŇ A VINA
15. 9. 2018 - 15. 1. 2019 
Cyklus La Suite Vollard 
o 100 výjevech ze živo-
ta umělce a jeho zápa-
su o tvorbu je zapůjčen 
z Musea Reina Sophia 
v Madridu. Dílo z let 1930 
- 1936.

VÝSTAVA NA 
záMKU MORAVSKÝ 
KRUMLOV
Do 30. 10. 
Díla ze sbírky J. a M. 
Mládkových, obsahující 
díla autorů české umě-
lecké scény 20. stol.

DALŠÍ PROGRAM
1. 9. Rodinná dílna k vý-
stavě Cecila Beatona. 
V 15 h. 
4. 9. Tvůrčí večer k vý-
stavě R. Němce pro do-
spělé. V 18.30 h.
8. 9. Program k oslavě 
narozenin zakladatelky 
muzea Medy Mládkové.

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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Víte, že...
Dokončení rekonstrukce sálu Baráčnické rychty se chýlí ke konci a my se 
těšíme na slavnostní otevření. To se nese v duchu letošního podzimu. Rádi Vás uví-
táme v nových prostorách, které budou ideální pro vánoční večírek, rozlučkovou 
party, slavnostní gala večeři, módní přehlídku či celodenní konferenci.

Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1, Malá Strana. Telefon: 257 286 083. 
E-mail: info@baracnicka.cz. Otevřeno denně od 12 do 23 hodin. 

www.baracnickarychta.cz         Baráčnická rychtawww.baracnickarychta.cz         Baráčnická rychta

Žízeň zažene točené pivo jako křen 
značek Malastrana Original Pils, Pilsner 
Urquell a Svijany.

Posezení u večeře nebo jen tak u piva 
v pátek a v sobotu večer zpříjemní zpěvem 
a hraním naši harmonikáři s bohatým re-
pertoárem staropražských a lidových písní.

Na podzim u nás v poledne ochutnáte 
nejen tradiční českou kuchyni, ale na-
příklad i vynikající ovocné a zeleninové 
polévky.

Těšíme se na Vás!

TRADICE 
NA BARÁČNICKÉ RYCHTĚ 

POKRAČUJE

Příští číslo vyjde
1. října

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

Seženete i v Brně


