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Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

JAK PŘIŠEL
MEDVĚD O HLAVU
MALOSTRANSKÝ
MASOPUST 2020

Malostranské
servírky

PRUŽNÁ RENATA

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

Renata Maděrová
z Kavárny Čas,
U Lužického semináře 15,
nese lahodné lungo
za 45 Kč.

VIZ STR.

6 -7

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

...A DALŠÍ
DRAMATICKÉ
PŘÍBĚHY
ZE ZÁKULISÍ
inzerce

KRÁSNÉ JARO PŘEJE
VŠEM ČTENÁŘŮM
malostranská agentura

Jsme zde pro vás již 25 let!
Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
turist@airtickets.cz, www.lesser.travel

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

EXKLUZIVNĚ

TAJNÁ NÁVŠTĚVA
RYBÁŘSKÉHO
DOMKU
Kdy? Čtěte na str. 2

Foto: Monika Höppner

É

ISL
V
ZÁ

2

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

STŘIHORUKÝ FANTOM
Nakládaný KONEČNĚ DOPADEN
hermelín (NAŠLI U NĚJ NŮŽKY)
GURMÁNUV
KOUTEK

50

Kč

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Věta, kterou jsem zaslechl:

„

Když je cesta krátká
ještě neznamená,
že z ní nejde
uhnout

Slyšeno: Film Mladý gangster

Počasí

7 °C

BŘEZEN
V březnu prach,
jistý hrách.

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Tramvaj č. 22 byla
jeho oblíbená
Malá Strana - Výtečník,
který stříhal ženám vlasy
v tramvaji, už dostříhal.
Policisté ho dopadli v autobuse v Budějovické ulici v Praze 4. Našli u něj
jak nůžky, tak i prameny
vlasů, které měl v kapse.
Ke stříhání vlasů ženám
v prostředcích MHD přiznal.
„Střihoruký fantom“ (41)
řádil také na Malé Stra-

ně, jsou hlášeny případy
z Újezda a Karmelitské.
Na svědomí má asi 25
ostříhaných žen. S kriminalisty spolupracuje a také
jim vydal ustříhané prameny vlasů, které měl doma
schované. Dopustil se
trestního činu výtržnictví.
„Významně pomohla svědectví od občanů, kteří
muže poznali,“ uvedla
mluvčí pražské policie.

Anketa Malostranských novin

Je něco, co Vám
na Malé Straně chybí?

TYTO NOVINY vycházejí
na území Malé Strany
a Hradčan, tedy ZDE
HRADČANY

MALÁ
STRANA
5 370 obyvatel

David
Dvořák

Jan
Smetana

Jarka
Nárožná
Divadélko
Romaneto

Malostranská
beseda

„Více
obyvatelstva,
méně
trdelníků.“

„Nic mi tam
nechybí, naopak přebývá - je tam moc
turistů.“

„Chybí? Láska,
bezpodmínečná
láska. Když je ta,
tak je vše. Dobro,
krásno...“

Jindřich
Pavliš

Firma Vojanovy
sady

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Přivítal bych
na Malé Straně
v podhradí řád
a brzy rytířské
bratry blanické.“

„Je mnoho lidí,
které již na Malé
Straně nepotkávám...“

„Malá Strana
by měla být
větší. Ale lepší
malá, než
žádná.“

Ředitel
Musea Kampa

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

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@malostranskenoviny.eu

RYBÁŘSKÝ DO M
VÝBĚROVÉ Ř ÍZ
Kampa - Ostře sledovaný Rybářský
domek v parku Kampa: Výběrové
řízení zrušeno! Co tam tedy bude?

BAR U KLÍČŮ
Prokopská 294

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Zpravy

Mluvčí mladé
generace

Podmínka opravy domku
za 20 milionů se ukázala
ze strany minulého vedení radnice jako natolik
limitující, že se do výběrového řízení přihlásili
jen podnikatelé, kteří by
chtěli vložené miliony
co nejdříve vydělat zase
zpátky.
To znamenalo udělat
z romantického domečku
nějakou hodně drahou
hospodu, čili restaurant.
A jestli něco na Kampě
chybí, tak to rozhodně
nejsou nakládaní lanýži,
ale topoly, které nechalo
vykácet předminulé vedení radnice. Ale zpátky
k domku: Co v něm tedy
bude, když ne drahý restaurant?
Zatím je jisté jen to, že do-

mek nechá opravit nové
vedení radnice za oněch
20 milionů samo. Podle
zdroje Malostranských
novin zevnitř úřadu je ve
hře varianta, že domek
radnice nepronajme, ale
nechá si ho pro své potřeby.
„Pronájem opraveného
domku ale vyloučen není.
Převažuje však názor, že
by ho neměl dostat žádný
ze subjektů, který již má
pronajatou nějakou nemovitost v parku,“ říká
zdroj.

Víte, že...
PROHLÍDKA DOMKU
Spolek KampaNula ji
pořádá 1. 4. v 16.16 h
v rámci „Tajné toulky“.
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Dívka ze str. 3

O MEČEK: VŠECHNO JE JINAK!
Ř ÍZENÍ NEVYHRÁL NIKDO...

ký
vé
e?

Bouřlivý
rok 1920

ště

MISS ZÁVĚS

Vítězka místní soutěže
v pohlcování
statické elektřiny
Jiřina Potměduchová.

BREKEKE?

Malý oznamovatel
INZERUJTE V TĚCHTO NOVINÁCH!
TADY JE 3+1 DŮVOD PROČ:

Rybářský domek
v parku Kampa

Z ﬁlmu Jak utopit doktora
Mráčka, který se tu natáčel

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

inzerce

DOSTALI JSTE DO SCHRÁNKY
SVÉ OBLIBENÉ
MALOSTRANSKÉ NOVINY?
POKUD NE, VOLEJTE MONICE: 777 556 578
NEBO redakce@malostranskenoviny.eu
www.malostranskenoviny.eu
KOUČKA
Ing. TEREZA WEBEROVÁ
Moje služby: Komunikace ● Koučink
osobního rozvoje ● Firemní koučink

Palác Adria, Jungmannova 36/31,
Praha 1, tel.: 604 293 421
E-mail: tweberova@centrum.cz
www.kouctereza.cz

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

36 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

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

FRANTIŠEK KUPKA
Stálá expozice

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfreunda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava
soch Otty Gutfreunda.
LUBOMÍR PŘIBYL:
LINIEMI
K PROSTORU
do 22. 3.
Komorní přehlídka se zaměřuje na autorovu tvorbu z období sklonku 50.
a 60. let 20. století. Výstava mapuje klíčovou
etapu Přibylovy tvůrčí
cesty, kdy strukturální
abstrakci vystřídal zrod
racionálně
orientovaných tendencí. Kurátorka: Ilona Víchová.
JAN MERTA:
MUZEUM
do 24. 5.

Výstava představí práce
velkoformátové malby - z posledních let. Kurátorka: Martina Vítková.
JAN WOJNAR:
CELEK JSOUCNA,
JSOUCÍ V CELKU
od 7. 3. do 14. 6.
Výstava a doprovodná monograﬁe poprvé
komplexně představují celoživotní dílo Jana
Wojnara. Tato aktivita
vznikla ve spolupráci
s rodinou umělce a Galerií výtvarného umění
v Ostravě. Kurátorka:
Helena Musilová.

František Kupka,
Studie opice
DALŠÍ PROGRAM
4. 3. 17 h
Komentovaná prohlídka
výstavou Lubomíra Přibyla
7. 3. 15 - 17 h
Provazotisk aneb šňůrky, sítě, provázky - rodinná dílna.
21. 3. 15 - 17 h
Rodinná dílna s Janem
Mertou.
24. 3. 18 h
Komentovaná prohlídka
výstavy Muzeum s umělcem a kurátorkou.

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz
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Vítěz Poražený

MASOPUSTNÍ POPELÁŘSKÝ
ŘIDIČ
MEDVĚD
O fous uniknout (bývalý starosta)
zastřelení, ztratit Demolice kandehlavu a pak ji na- lábru byla škoda
řidiče. Škoda
jít - a to všechno
2 miliony se prý
v jeden den, to
se, jářku, nestává zaplatí z povinného ručení, ale...
každý den.

CO NOVÉHO V REDAKCI

REDAKCE ZLEVA: Monika,
redakční pes Denisa, redaktorka
Soﬁe, redaktorka Anna, Ondřej

Zpr}avy

JEJDA! POPELÁŘI ZBOURALI
U KARLOVA MOSTU VZÁCNÝ
KANDELÁBR (JEDEN ZE TŘÍ)
Malá Strana - To je
škoda! V půl deváté ráno
naboural na Dražickém
náměstí popelářský vůz
do vzácného kandelábru
(zdobená lampa) a srazil
ho k zemi. Kandelábr, vysoký přes osm metrů, se
rozlomil.
Škoda je za nejméně dva
miliony korun. Jedná se
o historickou památku
z roku 1867, která byla
v roce 2014 kompletně
zrekonstruovaná.
Poničený kandelábr je posledním ze tří původních
historických kandelábrů,
které se v Praze dochovaly. Většina jich totiž kvůli
elektriﬁkaci osvětlení do
roku 1985 zanikla. Zbylé
dva stojí na Loretánském,
respektive Hradčanském
náměstí.

Padlí andělé
Lampa byla před
pěti lety po
rekonstrukci
Tahle vypadal,
když stál

Ráno, které
se popelářům
nepovedlo

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
inzerce

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

Nabízíme pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionář ● Jsme tu pro vás!
● 17. března

● 31. března
● NÁMĚŠŤ
NAD OSLAVOU
● DALEŠICE
Přihlášky v podatelně
Vodičkova 18
● 23. dubna

Jsme tu
pro vás!

● SÁZAVSKÝ KLÁŠTER ● KUTNÁ HORA
Přihlášky v podatelně Vodičkova 18

VÍCE INFORMACÍ
o akcích a přihlašování
Karolína Schwarzová
tel.: 725 397 934,
Tereza Nosková
tel.: 607 048 183

M

Děkujeme
za laskavou
podporu
1. místostarostovi
Petru
Burgrovi

Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz

● TŘEBOŇ
● RYBNÍK SVĚT
Přihlášky v podatelně
MČ Praha 1
Vodičkova 18
● 28. dubna
● PAVLÍNINO
ÚDOLÍ
● KRÁSNÁ LÍPA
Přihlášky v podatelně
Vodičkova 18

„

KAŽDÝ DEN STOJÍ ZA TO,
ABY HO ČLOVĚK ŽIL

Zřizovatelem je Městská část Praha 1

FOTO: Pražská plynárenská - Plynárenské muzeum

NA MASOPUSTU
V PLNÉ SESTAVĚ

Foto: Ondřej Höppner

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Í
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TO JE DRZOST! STÁNKY NA
KAMPĚ POSTAVILI NAČERNO
A JEŠTĚ DALI KLOBÁSU ZA 120!
RADNICI NA TO UPOZORNILA POZORNÁ OBČANKA

PŘED

P0

FOTO: Pražská plynárenská - Plynárenské muzeum

Černé stánky
na konci
parku Kampa
Malá Strana - Klobásy za 120 Kč, grilovaná
kýta za 99 Kč? Takové
„dobroty” měli v plánu prodávat na Kampě stánkaři, kteří na
místo dovezli stánky a vše
si připravili tak, aby mohli začít co nejdřív pro-
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

S
MÍ ÍBĚH
PŘ

Po vyklizení

Pozorná
občanka
Pětioká
a vida! Záhy zjistil, že
vše je postavené na černo“. „Takové nebude
tolerováno,“ ubezpečil veřejnost starosta.
Majitelé stánku byli
vyzváni, aby stánky
urychleně odstranili, což
se také stalo.

dávat. Tomu ale udělala
díky upozornění občanky
přítrž radnice Prahy 1.
Na stánky upozornila
starostu Petra Hejmu
(STAN) všímavá obyvatelka Malé Strany Petra
Pětiooká. Starosta Prahy
1 se stánky začal zabývat

Hodně
mastná
uzenina!

Velké zprávy
z Malé Strany

Přichází Lama:
Nový klub

V Tomášské 21 otvírá
nový klub Lama. Vaří do
půlnoci. Několik pater
do sklepa. Pivo z Chříče.

ČERNÁ
KRONIKA

Sebevrah po
dlouhém vyjednávání omdlel

Hradčany - Tak to bylo
o fous. Nad 20metrovou
propastí v Jelení ulici
stál muž, který předtím
ohlásil, že chce spáchat
sebevraždu. Vyjednavač s mužem mluvil šest
hodit, hasiči dole stáli
s roztaženou plachtou.
Muž nakonec omdlel - a tak přežil.

Díra
Úje

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PAVLA
&
OLGA
Original fashion gallery a galanterie
Tržiště 6, Malá Strana
Talent měly rozhodně po
kom podědit: tatínek Jiří
Michálek byl akademickým malířem, maminka
Olga zase uměleckou
fotografkou. Není tedy
divu, že sestry Pavla
a Olga vždy tíhly
k umění - k tanci, divadlu
a kostýmům - a že jejich
styl „ležérní elegance“
má svoje skalní fanoušky nejen na Malé Straně
a Hradčanech, ale po
celé Praze i daleko od ní.
Nás v krásném obchodě přivítala Pavla Michálková, kterou jsme
nedávno coby masopustního medvěda za-

chraňovali před „smrtí“.
Už samotná návštěva
této malé módní galerie
je uměleckým zážitkem.
Kromě krásných šatů,
oblečení a doplňků můžete obdivovat i obrazy a fotograﬁe z tvorby
rodičů. Přímo zde také
tvorba obou sester často
vzniká a tady se rovněž
velmi rádi scházívají
sousedé a přátelé. Odtud
pochází řada kostýmů,
které zdobí masopust-

ní průvod, čarodějnice
anebo přehlídku při Malostranském candrbálu.
Přijďte navštívit Pavlu a Olgu i vy! Na své si
zde přijdou ženy od 18
let až po eleganci milující seniorky. Zaskočte
i tehdy, když vám doma
chybí třeba zip nebo jehly a nitě. Od pondělí
do pátku, vždy od 14
do 19 h. Nejlepší je dopředu se objednat na tel.
čísle 728 939 872.

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
starosta MČ Prahy 1: „Moc Pavle a Olze za

jejich práci pro sousedskou pospolitost děkuji
a při šíření ´ležérní elegance´ jim držím palce“.

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Pe

Pavla
Michálková

tr Hejma,
starosta

Malostranská
Krásné
kavárna
drobnosti

V obchodě

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@malostranskenoviny.eu

Foto: J. Tatek

y
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Tema

Z

MALOSTRANSKÝ MASO
MEDVĚD O HLAVU A DALŠÍ
Každý malostranský masopust je v něčem jiný a v něčem se
zase opakuje. Co je zatím konstantní, to je počasí. Jako by
se sám svatý Petr nad Malostraňáky slitoval a řekl si...
REDAKCE MN

Medvěd někde ztratil
hlavu, tak ji hledal...

Šťastné shledání těla
a hlavy...

Teď ji ještě pořádně
vykroutit...

Našel ji pan mlynář Horel
z Velkopřevorského mlýna.

Teď už se jen
pěkně treﬁt...

Konečně má medvěd
hlavu na svém místě.

„Když musí denně čelit
náporu turistů ze všech
světadílů, tak ať mají
alespoň malou radost
z toho, že jim nezmoknou
masky.“
Tak tomu bylo i letos. Sluníčko svítilo jako o závod
a přesto, že letošní veselice byla proti jiným letům
o čtrnáct dní dříve (mohly za to jarní prázdniny),
trasu průvodu provázelo
jarní počasí, což zase není
v této zimě žádný div.
Co ale bylo letos proti jiným letům jiné, to byla

naprosto pohodová atmosféra. Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan připravil
pro své členy a další spřízněné duše více než sto
masek, k tomu přibylo
dalších osmdesát od lidí,
kteří si své masky přinesli
z domova.
Starostovská slivovice, neboli starostovice, doplněná medovinou... Zdá se, že tato
kombinace tentokrát nenapáchala žádné škody.
Předseda
pořádajícího
Hradčansko malostranského spolku poděkoval

všem provozovnám,
které se do masopustního veselí zapojily, dále
i spřáteleným organizacím. Především spolku
dobrovolných
hasičů,
městským
strážníkům,
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, samozřejmě
Městské části Praha 1
a v neposlední řadě všem
členům Spolku občanů a přátel Malé Strany
a Hradčan, kteří se, jako
každý rok, nasazují při
zajištění náročné akce.
Akci mediálně podpořily Malostranské noviny,
nejlepší ve městě a okolí.

PŘÍBĚH JEDNÉ FOTOGRAFIE

Radní Špačková
s populární
kobylou

SETKÁNÍ PO LETECH. Paní Zuzana Červenková Sternberková, která má titul princezna, se na masopustu potkala se svým bývalým svěřencem ze skautského
tábora Miličín - nyní starostou Prahy 1 Petrem Hejmou.
inzerce

OBEC
BARÁČNÍKŮ
Staré Město
a Josefov,
Jana Žižky
z Trocnova

SHÁNÍ NOVÉ
ČLENY
Kontakt:
Rychtář Klíma
tel. č.: 732 400 665
E-mail:
pa.klima@centrum.cz
Vzdělavatelka:
Kratochvílová
tel. č.: 604 629 354

KOUČKA
Ing. TEREZA WEBEROVÁ
Moje služby: Komunikace ● Koučink
osobního rozvoje ● Firemní koučink

Palác Adria, Jungmannova 36/31,
Praha 1, tel.: 604 293 421
E-mail: tweberova@centrum.cz
www.kouctereza.cz

Na čepu dvanáctka
Radegast za 39 Kč

Redakce děkuje
MČ Praha 1
za grantovou podporu

Restaurace & Steak
● Polední menu od 119 Kč, steaky, nabídka dalších
jídel, včetně veganských a vegetariánských ● Piva
z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák
z Dobrušky, Naše pivo a růžové a bílé víno z Francie ● Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic

AKCE BŘEZNA

Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba,
v březnu 9. od 19 h ● Přijďte ochutnat jídla
našeho skvělého kuchařského týmu!
ŘÍČNÍ 540/9, PRAHA 1, MALÁ STRANA
● E-mail:kamparium@kamparium.cz
Tel.: +420 730 629 299 ● www.kamparium.cz, FB

Z}a bava
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

ASOPUST: JAK PŘIŠEL
LŠÍ MÍSTNÍ DRAMATA

Kalendárium
Malé Strany
BŘEZEN

Eduard
Kohout
HEREC

SCÉNÁRISTKA

Ladislav
Zelenka

Viktor
Stretti

VIOLONCELLISTA

Tradiční
scéna
na balkóně

Jarmila
Turnovská

ILUSTRÁTOR

● Miroslav Míčko
*26. 3. 1912 Praha
†1. 3. 1970 Praha
Historik umění.
● Jarmila Turnovská
*11. 8. 1930 Praha
†1. 3. 2010 Praha
Spoluautorka scénáře
seriálu Kamarádi (Malá
Strana, Hradčany).

Radostná
cesta
z kopce

Tomáš
Oliva
(SOPMSH)

Kapitán
Krakonoš

● Otto Pinkas
*2. 3. 1849 Praha
†12. 3. 1890 Praha
Dramatik, zakládající
člen Sokola.
● Viktor Stretti
*7. 4. 1878 Plasy
†5. 3. 1957 Praha
Ilustrátor, známý
především lepty Malé
Strany, Hradčan.
● Eduard Kohout
*6. 3. 1889 Č. Budějovice
†25. 10. 1976 Praha
Herec, bydlel Na Kampě
číslo 11.

Místostarosta Petr Burgr
zahajuje Malostranský masopust

Meditační
zastavení
kozy U Hrocha

Zpěv u TGM

ZASNOUBENÍ NA LEDU (4/4)

„Rychle pryč, někdo nás sleduje!“

● Ladislav Zelenka
*11. 3. 1881 Modřany
†2. 7. 1957 Praha
Violoncellista, národní
umělec. Bydlel
v Mostecké ulici.

Malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1920)

„Berete si mou dcerku dobrovolně?“

Pokračování
příšté
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Charita
Charita
redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Spolky

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory
Malostranských, Staroměstských a Novoměstských novin.

UČENÉ TOULKY PRAŽSKÝM HRADEM:
TAJEMSTVÍ BAZILIKY SV. JIŘÍ
Ve dnech 28. 1. a 4. 2.
2020 se uskutečnily
Učené toulky, tentokrát v bazilice sv. Jiří
na Pražském hradě.
Průvodcem byl Richard Händl.
Účastníci byli seznámeni
s historií kostela i s ním
spojeného kláštera sv.
Jiří. Velmi byla obdivována dnešní puristická
obnova, která se blíží
pravé podobě chrámu po
roce 1142. Zároveň byli
seznámeni s pohřebištěm

nejstarších Přemyslovců,
které se v kostele nachází
před původním oltářem,
včetně nejasností s určením jednotlivých členů
knížecí rodiny.
Samozřejmě byl vyzdvihnut význam zde pohřbené
kněžny Ludmily, pro jejíž
hrob byla v gotice vytvořena v chrámu samostatná kaple.
V barokní kapli sv. Jana
Nepomuckého jsme obdivovali obraz Václava
Vavřince Reinera (Anděl
nese Janovi mučednický
palmový list).
Obou toulek se zúčastnilo
vždy po pětadvaceti osobách. Richard Händl

Tajemné
oblouky

Hra
světla

Účastnící toulky
před basilikou sv. Jiří

Naše
Naše
akce
smělé akce
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
POŘÁDÁME
● Středa 11. 3.
Učená toulka: Z Nebovid na Pražské jaro.
Sraz 16 h před Nostitz.
palácem. Kostel sv. Vavřince. Vede Dr. Kábele.
● Pondělí 16. 3., 18 h
Učená Toulka Tarotem
pro začátečníky i pokročilé. Kavárna Deli Maltez v
podloubí na Maltézském
náměstí. Dr. Julius
Hůlek.
● Pátek 27. 3.,17.17 h
Učená toulka: Tajemná místa Petřína. Od
nemocnice pod Petřínem
(Kroča + Ertlová)
SPOLUPOŘÁDÁME
● KAMPA, MALÁ
STRANA, STŘED
SVĚTA
● Středa 1. 4., 16.16 h
TAJNÁ TOULKA
PARKEM KAMPA
● Středa 1. 4.,18 h

Konference KMSSS
v Mlýnské.
● Pátek 3. 4., 17.17 h
Učená Toulka
SANTINI & KAJETÁN
Přednáška M. Hozy
v kostele sv. Kajetána
v Nerudově ulici
● Pátek 3. 4.,18.18 h
PODZEMÍ
MALÉ STRANY
(J. Kučera) Nerudova ul.
(naproti kostelu). Ranně
gotická STRAHOVSKÁ
BRÁNA.
● Pátek 3. 4., 19.19 h
NEW KLUB LAMA
v podzemí Tomášské
ulice posezení s výkladem s občerstvením
tamtéž.
● Sobota 4. 4., 12.12 h
Toulka: VOJANOVY
SADY NEZNÁMÉ (Josef
Kábele, Jindřich Pavliš).
● Sobota 4. 4., 13.31 h
Občerstvení Časem J.

● Sobota 4. 4., 14.14 h
Pod Mostem (u Vokýnka)
OTEVŘENÍ BRÁNY XII.
„HAPPENINGU“ KAMPA
STŘED SVĚTA průvodem s hudbou do parku,
kde program kapely,
divadla, hry
● Pá - ne 24. - 26. 4.
Pěší etapový výlet.
Zámky a pivovary okolí
Kamenice nad Lipou.
(spolu s TURAS)
● 30. 5. - 1. 6.
Tábor Miličín
s Muzikanty z Kampy.
DOPORUČUJEME
● Sobota 14. 3.,19 h
50. Jubilejní Ples Zlaté
Prahy, na Lávce
● Sobota 14. 3.,19 h
XIII. MINIPLES kavárny Čas (U Lužického
semináře)
● Sobota 18. 4., 14 h
Kuličky a pétanque
u rozhledny na Petříně.

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.

Foto: Kuc

RICHARD
HÄNDL
spisovatel,
historik
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Komentáře, básně, glosy, postřehy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

PETR BURGR

Místostarosta Prahy 1
pro kulturu, sport, občanskou společnost, spolky
a Středisko sociálních služeb. Pro tyto noviny píše
glosy pravidelně několik
let, napsal jich už více než
tři stovky.

NA STOPĚ

(dnes již bývalým) nastaveny tak, že budoucí
uživatel zaﬁnancuje okolo
20 milionů korun do rekonstrukce. Což v praxi
znamenalo, že bude v domečku (bývalé rybářské
restauraci)
provozovat
výdělečný podnik, aby se
mu vložených 20 milionů
vrátilo.
Takže se sešly návrhy na
samé restaurace. A určitě
by to nebylo posezení za
pár korun.
Nové vedení radnice se
tedy následně rozhodlo soutěž zrušit, protože
drahá restaurace rozhodně není to, co by v parku
Kampa chybělo.
I tento krok však u místních iniciativ vyvolal
nevoli. Bylo až úsměvné, když se našli tací, co

Rybářský
domeček
na Kampě

Foto: Archiv

GLOSA DNE

Rybářský domeček na
Kampě má s rybářstvím společného stejně jako Nosticova koželužna s Janem Werichem. Stalo se to tak.
U Vltavy nějaký čas sídlili
rybáři a u Čertovky zase
bydlel, co by nájemník,
Jan Werich. Když Praha 1
vyhlásila výběrové řízení
na pronájem Rybářského
domečku, spustila se vlna
obav z jeho možného budoucího využití.
Delegace různých spolků a iniciativ si podávaly
dveře u pana starosty, na
radnici docházely dopisy
volající po zrušení soutěže a využití objektu například pro potřeby místních
obyvatel.
Podmínky soutěže však
byly vedením radnice

www.
malostranskenoviny.eu

Foto: Archiv

RYBÁŘSKÝ DOMEČEK V OKU HURIKÁNU
ZÁJMŮ. NEJDŘÍV SE ALE PĚKNĚ OPRAVÍ

Poděkování
za tyto noviny

nejprve zuřivě kritizovali
podmínky
výběrového
řízení a poté - ti samí - se
stejnou vehementností
podrobili kritice zprávu
o zrušení celé soutěže.
I to o něčem vypovídá.
MN březen 2020

Malostranské noviny,
minulé číslo

Vážená redakce,

stavili jsem se v hospodě
U Dvou slunců během masopustu a objevili jsme
tam úžasné Malostranské noviny. Taková krása! Opravdu svěží a milé
počtení. Jsme z Kladna
a tiše závidíme!
Jana a Petr Kousalovi

inzerce

KATEŘINA
KLASNOVÁ

MARIÁNSKÝ SLOUP:
VŠECHNO SOUVISÍ SE VŠÍM

Tak se v lednu rozhodlo. Nejen o novém
vedení radnice Prahy
1, ale také o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí.
Ačkoli spolu ty dvě události zdánlivě nesouvisí,
opak je pravdou.
Díky (staro)novému starostovi dostane umístění
sloupu asi zelenou. Pro
někoho důvod k radosti,
pro jiné ne. Osobně bych
raději důstojnější připomínku 27 českých „rebelů”, které tam v roce 1621
po dobu několika hodin
stínal kat Mydlář.
A čeho se dopustili? Snahy o možnost svobodně
vyznávat svou víru a spravovat svou zemi. Následovaly kruté perzekuce,
přesun majetku do rukou
cizáků, odchod intelek-

Mariánský
sloup
tuálního výkvětu národa,
násilné obracení na víru,
pálení knih a Obnovené
zřízení zemské - habsburský absolutismus a katolická víra jako jediné
náboženství. Z týnského
chrámu strhli jezuité kalich, ze kterého byla vytvořena svatozář „panny

do zlata oděné” - Immakulatě - neposkvrněné
Panně Marii, která se stala symbolem rekatolizace.
Drtivá většina národa
byla na začátku 17. století nekatolického vyznání. Během rekatolizace
se museli spasit útěkem
nebo lživě konvertovat.
A asi někdy z této doby
pramení devastace našeho sebevědomí a charakteru, zbytek dodělali
komunisti.
O kolik jiné by byly naše
dějiny, kdyby nebylo Bílé
hory a událostí následujících, se už nikdy nedozvíme. Neměli bychom
ale zapomínat - události
dávno minulé i ty relativně nedávné. Vše souvisí
se vším...
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

© Lukáš Fibrich

VÝSTAVA K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ
J. A. KOMENSKÉHO
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1
Otevřeno út - ne 10 - 17 h. Až do konce roku.
www.npmk.cz
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telefon redakce: 775 949 557

Kulturní nástěnka
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Malostranská beseda
Program (výběr)
HELENA ZEŤOVÁ
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123

Foto: Martina Houdek Stylová

BŘEZEN

Koncert - St 25. 3. v 19.30 h
LETENSKÝ DIXIELAND
Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Malá Strana
Večer plný pravého jazzu. Největší hity minulého století.
Vstupné je dobrovolné, ceny v kavárně mírné! Těšíme
se na vás. Rezervace míst na telefonu 257 225 400.
Divadlo dětem
So 7. 3. v 15 h
POHÁDKA
Z KARKULČINA
KOŠÍKU
Divadlo Apropo
Co se stane, když děti
najdou na půdě koše
plné loutek? Hravá pohádka.
www.divadloapropo.cz

Kultura

5. 3., 20 h
10 let v Besedě.
oslava
8. 3., 20.30 h
Vladimír Mišík
9. 3., 20.30 h
Ester Kočičková
a Moodycat band
15. 3., 19 h
Originální pražský
synkopický orchestr
17. 3., 20.30 h
Divokej Bill
23. 3., 20 h
Eric Clapton 75.
Birthday Concert
Petr Samšuk, Pavel
Jartym & Sam’s band
24. 3., 20.30 h
Circus Ponorka
26. 3., 20.30 h
Xavier Baumaxa
28. 3., 20.30 h
Vypsaná ﬁxa - rock
30. 3., 20.30 h
Jelen - folk - rock
GALERIE
Terka Kotek:
Brutální něžnosti.
Výstava do 8. 3.

CONSEQUENCES TOUR
(KŘEST DESKY) 18. 3., 20.30 h

Náš
TIP

Z

námá česká zpěvačka
Helena Zeťová, která
svoji kariéru odstartovala již v 15 letech, vydává po delší pauze novou
desku s názvem Consequences. Ta kopíruje
zpěvaččiny životní situace
a etapy. Fanoušci se mohou těšit i na stejnojmenné koncertní turné, kde
Helena zazpívá mimo jiné
i nejnovější singly ze zmíněné desky.

Na desce spolupracovala
se známými umělci, například s Ondřejem Brzobohatým, Sebastianem
Hádlem a či s Frankem
McCombem. ,,K Frankovi jsem se dostala přes
Martina Valihoru. Oni
spolu prakticky jezdí
a hrajou po celém světě,“
vzpomíná Helena.
Nenechte si ujít křest desky 18. 3. od 20.30 h v Malostranské besedě.

BŘEZEN 2020

Ve Smečkách 26, Praha 1

● Ne 1. 3. - 20 h
Jiří Dědeček
Včera, dnes a zítra
Recitál ze starých
i nových písní.

● Út 24. 3. - 20 h
Koncert Marie
& Teraté (sólo).
Dvojkoncert se sestrou
Terezií (kapela Teraté).

● St 11. 3. - 20 h
Blondýna
& Inženýr Vladimír
(koncert napůl)
Blondýna: rtěnka,
řasenka, boty
na podpatku a krásné
šaty.
Inženýr Vladimír:
Písně tak tklivé, že jsou
až veselé (a naopak).

● Čt 26. 3. - 20 h
Revue
s kapkou swingu.
Úžasný svět Prahy
20. let. Hraje dixieland
pražských aviatiků.

● Ne 15. 3. - 20 h
Tereza Jakobová
Jsem písničkářka a jaká
je vaše diagnóza? Tereza
tvoří písně skrze dlaně
pro lidi se srdcem na
dlani.
● Út 17. 3. - 20 h
Jan Burian
Jarní večírek
Písničkář, básník,
spisovatel za doprovodu
piana.

JAN BURIAN
Úterý 17. 3., 20 h
● St 18. 3. - 20 h
Bára Grafnetrová
Zase je mi do zpěvu.
Večer šansonu,
tentokrát s hostem
Radimem Uzlem.
● Pá 20. 3. - 20 h
Zlatka Bartošková
ŽIVOT JE ŠANSON.
Host: spisovatelka
Tereza Brdečková.
● Ne 22. 3. - 19 h
Komorní koncert
Uvidíte talentované
zpěváky organizace
Lighthouse Academy.

● Ne 29. 3. - 20 h
Prague Rhytm Kings.
Jazzové hudba 20. a 30.
let minulého stol.
● Po 30. 3. - 20 h
Jiří Smrž a Kli.
S kytarou za doprovodu
příčné ﬂétny.
● Út 31. 3. - 20 h
Ondřej Lidický
Stařec a facebook.
Sólové komediální představení o cestě starého
námořního vlka napříč
oceánem internetu,
aby zachránil vnuka,
kterého unesl facebook.

www.cinohernikavarna.cz

Četba na pokračování. Jan Neruda:
PAN RYŠÁNEK A PAN ŠLEGL (XXXIII.)
Svislá čelist
Právě se tam zase zahleděl, a tu pohnul pan
Schlegl náhle hlavou trochu stranou. Zrak jeho
lezl pomalu od podlahy po panu Ryšánkovi
vzhůru, přes špičatá jeho
kolena až ku ruce, která
Foto: Archiv MN

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

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

tu ležela na rohu stolku
jako koži potažená kostra; chvilku spočinul na
ruce té, pak zas se kradl
výš, až se dotknul svislé čelisti, zbědovaného
obličeje, - jen se dotknul
a již zrak se mihnul pryč
a hlava se zas narovnala.
„I zdrávi vstali - to je radost,“ spustil hostinský,
přicházející teprv odněkud z kuchyně...
Pokračování příště

Slavné místní ženy
Anna Haralíková

Jan
Neruda,
spisovatel

Karolina
Světlá,
objekt touhy

?

Josef
Thomayer,
lékař

Nejen brýle měla vždy
vzorně vyleštěné

Minule: socha dívky od Karly
Vobišové, která se nachází na Malé
Straně na Kampě před Sovovými
mlýny. Správně: B. Hofman
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@malostranskenoviny.eu

[

www.staromestskenoviny.eu

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,
Otázka: Víte, jak se jmenuje
ulice na Malé Straně, kde je
tento krásně starý nápis Pětikostelská ulice?
Poslal: Bohuslav Hofman

[

Co nového
za vodou

Hospodyně Jana Nerudy

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

KDE TO JE
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Do staromládenecké domácnosti Jana Nerudy
přišla Anna Haralíková začátkem roku 1881. Byla
mladá, statná, tmavovlasá venkovská, o svého pána se pečlivě starala až do jeho smrti.

Dne 22. srpna 1891 byla
u Jana Nerudy, když začal naříkat, že nevidí,
a kolem deváté hodiny
večerní skonal. Pečovala
také o jeho hrob. Neruda
Anně odkázal všechno, co
měl. Tedy kufr rukopisů.

ZAJÍMAVOSTI a novinky
ze Starého Města. STAROMĚSTSKÉ NOVINY jsou
k mání zdarma například
v Kafírně U svatého Omara
(Tržiště 11), U Hrocha (Thunovská 10), v Akademii věd
(Národní 3) a mnoha dalších
kavárnách a hospodách.

STRUČNÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny
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PRAHU ČEKAJÍ ZÁSADNÍ INVESTICE
DO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU
Pražská vodohospodářská společnost a.s. plánuje
v letošním roce investice ve výši 2,6 miliard
Mezi zásadní investice
patří například obnova páteřních vodovodních řadů z Káranské
vodárny, rekonstrukce významných vodojemů, rekonstrukce druhé poloviny Ústřední
čistírny odpadních vod
či úpravny vody v Podolí.
Rada Hlavního města
Prahy schválila již v červnu střednědobý investiční plán pro roky 2020 - 2024, dle kterého by
měly investice do vodohospodářské infrastruktury dosáhnout mezi lety
2020 - 2024 více než 16
miliard korun. Zvýšená
nutnost investic vyplývá
z historického podﬁnan-

cování vodárenské infrastruktury v Praze.
Cena vodného a stočného v Praze zůstává stále
na úrovni celostátního
průměru a ve spotřebním koši Pražanů představuje 1,4 % čistého příjmu domácností.
Průměrný Pražan utratí
za vodné a stočné měsíčně asi 270 korun, což je
zhruba 9 korun denně.
Jeden litr kvalitní pitné
vody stojí stále méně než
pět haléřů.

Víte, že...
Nejdelší česká řeka
Vltava pramení u obce
Kvilda na Šumavě

Podolská
vodárna

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) rekonstruuje vodárnu v Podolí a vybuduje odtud
nové propojení do vodojemu na
Floru.

