Noviny, které si píší čtenáři sami
Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí.
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Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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listopad 2021

®

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

Malostranské
podniky

Foto: Monika Höppner

XIII. KONFERENCE KAMPA,
PETŘÍN, MALÁ STRANA
STŘED SVĚTA

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
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Přičinlivý Adam
Sympatický Adam
z restaurace U Glaubiců,
Malostranské nám. 266/5,
nese lahodnou
Plzeň za 39 Kč.

Foto: Míra Lédl

Nově otevřené
knihkupectví

př Míst
íbě ní
hy

Spolky chrání Petřín! Ještě nikdy v historii
nedošlo k tak radostnému propojení spolků
Kampy, Petřína a staré Malé Strany.

Čtěte na str. 6 - 7

str. 10

Foto: Archiv Meander

Rozhovor s Jakubem
Pavlovským

inzerce

Linka
pomoci
občanům

724 021 789
224 948 465

Endoskopická
léčba syndromu
karpálního tunelu

petr Hejma podporuje
Nejen
místní živnostníky na str. 5

● moderní řešení
● spolehlivé výsledky
● krátká doba rekonvalescence

MUDr. Oldřich Šoula
neurochirurg

E-mail: info@neuroendo.cz, tel.: 604 226 996

www.neuroendo.cz

Spolek občanů a přátel
Malé Strany a Hradčan

Malostranský
Candrbál

Karmelitská 376/20, Praha 1

ve stylu pohádkovém
Malostranská beseda
13. 11. od 19.30 h
Více str. 11

CUKRÁRNA
SAINT TROPEZ

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

Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

tradice
Malé
strany
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

gurmánuv
koutek

Vepřové koleno
na černém pivě
229
Kč

Malostranská
beseda
Malostranské
náměstí 21

Jednou větou
Monika
Höppner

Redakce
Malostranských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:

Nemusíš to říkat
dvakrát, stačí
třikrát...

Slyšeno: V tramvaji č. 22

Počasí

15°C

LISTOPAD
Listopadové sněžení
neškodí vůbec osení.

Posílejte
nám své tipy
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

LIDOVÝ BÁSNÍK
JIŘÍ OŠLEJŠEK (80)
RECITUJE PRO VÁS
DOJEMNÝ DOPIS ČTENÁŘE
Milá redakce. Jmenuji se Jiří Ošlejšek.
Vystupuji pod názvem Lidový básník a zapojil jsem
se do letošní celostátní
kulturní akce Dny poezie.
Mé vystoupení se koná na
různých místech v republice pod názvem Lidový
básník recituje. Mé básně
zahrnují svojí tématikou
široké spektrum. Jsou
o ekologii, politice, životě i mých prožitcích, také
o lásce i zlobě. Píšu básně
pro zábavu i pro děti. Při
své osmdesátce říkám, že
jsem mladý básník, protože píšu teprve 14 let.
Své knížky si vydávám
a tisknu sám na vlastní
náklad a v omezeném
množství, ale v šuplíku mi
nezůstaly.
Srdečně vás zvu v Praze 1
na tato místa: 8. listopadu
v 19 h do Týnské kavárny,

Týnská 6, 15. listopadu
v 19 h do Národní kavárny na Národní 11, 18. listopadu v 19 h do kavárny
Čas v ulici U Lužického
semináře 15 a 21. listopadu v 15 h do Café Jericho
v Opatovické 26. Vstup je
pro všechny zdarma. Těším se na vás.
Váš Jiří Ošlejšek

Lidový básník
Jiří Ošlejšek

Anketa Malostranských novin

Co dělat na Malé Straně
v listopadu?

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

Malá
Strana
5 370 obyvatel

Jan
Smetana

Jarka
Nárožná

„Přivstat si
a pozorovat ji
s mlžným oparem
zvedajícím se od
Vltavy.“

„Doporučuji
kombinaci
kultury,
procházek
a svařáku.“

Ředitel
Musea Kampa

Divadélko
Romaneto

David
Dvořák

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@malostranskenoviny.eu

CO NÁS
LITOGRAFICKÁ

Litografická dílna v Říční pamatuje dobu císaře pána. Tuto převratnou novinu se dozvěděli místní tiskaři Martin Bouda, Matěj Bouda
a Štěpán Keprta od vnuka zakladatele dílny, pana Františka Tocla.
Rodina Františka Tocla, ten
získal tiskařskou koncesi už
roku 1911, celou dobu pečlivě
schraňovala dokumenty, které tuto informaci potvrzují.
Zároveň letos uplynulo 250
let od narození Aloise Senefeldera, pražského rodáka
a zakladatele této tiskařské
techniky.
Letošní tradiční Bierfest, přátelská akce pro výtvarníky
a blízké, se tedy 10. září nesl
v duchu oslav. Během večera
byla pro hosty připravena výstava fotografií z historie dílny,
kterou nainstaloval fotograf
Zdeněk Lhoták, jehož ateliér
byl původně součástí dílny. Vrcholem večera pak bylo slav-

Realitní makléř
Mgr. Filip Tretiník
Rádi se ujmeme
prodeje nebo
pronájmu vaší
nemovitosti!

„Tak jako
kdykoliv jindy:
hlavně
žít!“

Líza
Firma Vojanovy
sady

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„To, co v říjnu.
Radovat se
z barev
podzimu.“

„Jako každý
měsíc. Dělat sobě
i ostatním
radost.“

„Chodit listím
a kochat se.“

Jindřich
Pavliš

nostní odhalení nového loga
dílny panem Petrem Burgrem,
1. místostarostou MČ Prahy 1.
Společně s novým logem vznikají také nové webové stránky
www.litografiericni.cz, ty se
od listopadu nově rozšiřují
o e-shop vybraných litografických listů, které byly v dílně
vytištěny. Zájemci si je budou
moci vyzvednout přímo v dílně. Mladá generace tiskařů tak
chce umožnit nahlédnout do
unikátních prostor, kde tvořili například Adolf Born, Jiří
Šalamoun, Oldřich Kulhánek,
Tomáš Bím, Iva Hüttnerová,
Jiří Slíva, Xénia Hoffmeisterová nebo Michael Rittstein.
Text: Štěpán Keprta

Malostranská
beseda

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

Zpravy

Mluvčí mladé
generace

Filip

RE/MAX Diamond Group
Samcova 1, Praha 1
Telefon: 608 055 943
E-mail: filip.tretinik@re-max.cz

www.re-max.cz/filiptretinik

Zpravy

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578
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Dívka ze str. 3

S NAPADNE ANEB DÍLNA
Á V ŘÍČNÍ SLAVÍ 110 LET
pište si tyto
noviny sami

Bouřlivý
rok
1921

Parta umělců
z Říční slavila

Foto: Andrea Thiel Lhotáková a Josef Husák

Radní Petr Burgr
a litograf Martin Bouda

v zametání stop

Když nedostižná Jiřina zametá,
tak jen stopy. Jinak ani nevaří.

Malý oznamovatel
Inzerujte v těchto novinách!
tady je 3+1 důvod proč:

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

inzerce

Právě vychází: Žertovná kniha básní
Ondřeje Höppnera
Včetně nepřekonatelné:
umřela mi ponožka
Umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.
Za čas i druhou
našel jsem tuhou...
Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

K mání v ateliéru
pavla & olga, tržiště 6
nebo volejte monika 777 556 578

Foto: Youtube

ště místní Mistryně

Kapela hrála pod
vedením Richarda Cortése
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Co nového v redakci

Redakce letěla
Cessnou 172
Zleva Matyáš, Špaček
a redakce vzadu

Foto: Archiv MN

redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Zpráavy

POSTŘEHY
SVĚTLANY
KA
Dopisyřů
GALERIE: ITALOVÉ
čtená

ITALSKÝ DUCH NA MALÉ STRANĚ ŽIJE DÁL. POZV
Tak to byla jízda, tedy
vlastně let. Monika a Anička Höppnerovy za redakci novin znovu slavily 90.
narozeniny
pana
Zdeňka
Špačka (syn Karla Högera), tentokrát letem letadlem
Cessnou 172 k Českým Budějovicím. „Jsem rád, že
jsem letěl a dokonce mohl
i pilovat. Bylo to milé, že mi pilot Radek Matyáš řízení svěřil,“ řekl po letu pan Špaček
s tím, že si přál větší turbulence. Inu, není se čemu divit, vždyť pan Špaček dřív
pracoval jako pilot a posléze jako technik v televizi.
Redakce ve zdraví přežila
a již je pozvaná na další let se
Špačkem.

Malá Strana je malebnou částí Prahy
s krásnými zákoutími, ale i uměleckými
skvosty. Jednou z národností, která
ovlivnila styl Malé Strany, byli i Italové.
Italové ve starší češtině byli
nazývaní jako Vlaši. Jednou z prvních významných
osobností italského původu v Čechách byla Emma
Italská, třetí manželka českého knížete Boleslava III.
V 16. stol. už v Praze existovala čilá italská enkláva,
kterou tvořili řemeslníci
a obchodníci v době panováni Rudolfa II., kdy se
Praha stala hlavním městem Svaté říše římské. Početnou skupinu tvořili také
architekti, kameníci, štukatéři atd. Většina Italů tehdy
žila právě na Malé Straně.

Malostranské
náměstí
bylo známé jako „Vlašský
plac“ a tito Italové pocházeli většinou ze severu
Itálie. Hodně Italů bydlelo
ve Vlašské na Malé Straně. Tady také založili malostranský Vlašský špitál
a dnes v objektu sídlí Italský kulturní institut. Mnozí umělci a stavitelé působili u pražského dvora
císaře Rudolfa II. Na Malé
Straně žili mnohé italské šlechtické rody, jako
Thunové,
Colloredové,
Belcrediové... Taky tady
Italové založili Vlašskou

mie. Giangi má rád malostranský ruch, připomíná
mu to Itálii. Tržiště je rušná a rodinná ulice, kde se
všichni potkávají. „Kouzelným místem je Vrtbovská zahrada, je velmi
romantická a klidná pro
tvorbu a je i taková italská,“ popsal své oblíbené
místo Giangi.
Giangi má rád české umělce, s mnohými
z nich se setkává i ve své
galerii. Je dobře, že italský duch žije dál na Malé
Straně v různých podobách. Giangi Cornelio
má také do 2. listopadu
krásnou výstavu v galerii
Lapidárium v Rámové
ulici.
Sepsala Světlana
Kalousková

kongregaci Nanebevzetí
Panny Marie, která hrála významnou roli v italské emigraci do Střední
a Severní Evropy.
V současné době žije
v Čechách asi 3200 osob
italské národnosti. Mezi
nimi je mnoho umělců i stavitelů. Jedním
z nich je i Giangi Cornelio, italský malíř a designer, který se na Malé
Straně usadil v roce
2019, ale už před tím asi
20 let žil v Praze. Jeho
malá galerie The Red
door (Červené dveře)
na Tržišti si za necelé tři
roky získala popularitu
i díky tomu, že na malém
prostotu dokázal tento
umělec vytvořit malý
svět umění a gastrono-

Hledáte originální

dárek pro miminko
k jeho narození či k Vánocům?

Mám pro Vás ideální
tip na dětské
oblečení s motivy
Josefa Lady!
Baleno v dárkovém kufříku
nebo k dispozici jednotlivě.
Kompletně vyrobeno v ČR.
Osobní předání
na Praze 1 ZDARMA.

Tel.: 605 362 544 ● e-mail: info@beruveru.cz
● www.beruveru.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.
SVATOSLAV BÖHM:
PŮDORYSY PAMĚTI
do 5. 12.
Vzhledem k tomu, že se
Museu Kampa podařilo řadu prací Svatoslava
Böhma citlivě zrestaurovat po povodni v Krnově
roku 1997, mohou být
uskutečněny jak výstava,
tak doprovodná publikace zaměřené především na umělcovu tvorbu
z období 60. let až po příchod normalizace. Svým
kontextuálním
záběrem
a důrazem na souvislosti
výtvarného vývoje tento
projekt navázal na linii vý-

stav věnovaných umělcům
z okruhu Musea Kampa.
online akce
Připravili jsme pro vás
ON-LINE AKCE! Vše najdete na fb, instagramu
a webu muzea.
● Kódy a krajiny 2
● Sběratelka umění
Meda Mládková
● Podcastová komentovaná procházka po
uměleckých
dílech
Musea Kampa - Procházka v okolí muzea po
sochách a do sluchátek.
● „Werichova vila je
taková naše celoživotní
láska” - O Werichově vile

František Kupka,
Studie opice
s architektem Markem Tichým.
● Variabilní vánoční ozdoby - předvánoční výtvarná dílna.
● Krystaly na vánočním
stole - předvánoční výtvarná dílna.
● Bílá sukně - ženské
umělecké osobnosti 60.
a 70. let ze sbírek Musea
Kampa pohledem Kateřiny Štroblové - přednáška.
● Kreslené zpěvy Olgy
Karlíkové s Vítem Zavadilem - přednáška.
● 20 umělců Musea
Kampa: výtvarné dílny
proveditelné doma.

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

ALOUSKOVÉ Z HRADČANSKÉ
OVÉ NA MALÉ STRANĚ

POZVÁNKA DO GALERIE THE RED DOOR NA TRŽIŠTI 3

Scénický workshop
u Giangiho

černá
kronika

Jiří Cerha
Ve věku 78 let odešel do
muzikantského nebe 26.
10. Jiří Cerha, řečený Cidla. Zpěvák, skladatel,
pedagog, kapelník C&K
Vocalu, od roku 2000 člen
Spirituál kvintetu zemřel
13 dní poté, kdy v pražské
Lucerně zakončil Spirituál
kvintet svoji šedesátiletou
kariéru. Nejstarší československá folková skupina tam 13. října odehrála
poslední ze série čtrnácti
rozlučkových koncertů.
Jiří Cerha vyučoval komponování a zpěv na pražské konzervatoři. Jako
hudební skladatel se zabýval scénickou hudbou
a zhudebňováním různých klasických literárních a dramatických děl
světové literatury. Čest
jeho památce.

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

CUKRÁRNA SAINT TROPEZ
Karmelitská 376/20, Praha 1
Milujete sladké? Tak
to jste tu jednoznačně
správně. Těší se na vás
zákusky podle tradičních
receptur již z první poloviny 20. století. Tomu říkáme lákadlo samo o sobě.
Ale příběh Cukrárny St.
Tropez v Karmelitské ulici
je ještě zajímavější.
Podnik si otevřeli Michaela
a Jiří Nosálovi v roce 2009
původně ve Vodičkově ulici (do Karmelitské se stěhovali roku 2020) a odtud
přichází i zmíněný název.
K jeho otevření je totiž inspiroval francouzský pár
Nadine a Jean Francois
Musso. Ti léta provozovali
nedaleko letoviska St. Tro-

pez na Azurovém pobřeží
svou cukrárnu. A právě jejich vzájemné setkání dalo
vzniknout dnes již více než
deset let vyhlášené cukrárně v Praze. Česko-francouzská atmosféra je zde
znát na každém rohu.
Cukrařina není v rodině
Nosálů náhodou, dědeček
spolumajitele Vilém Nosál vlastnil ve 30. letech
minulého století cukrárnu
v Chocni. Dalo by se tedy
říci, že oba vysokoškoláci
ekonomického zaměření
se vrátili k rodinné tradici

a nechtějí ji nechat zaniknout.
Prvotřídní čokoláda, krém
a další suroviny. To je základ úspěchu této vyhlášené cukrárny. A samozřejmě se zde drží prověřených
receptur, kterým se občas nebojí dodat inovaci.
V roce 2012 obdržela cukrárna titul Absolutní vítěz
v soutěži Cukrárna roku.
Máme ještě něco dodávat?
Přijďte se přesvědčit sami!

Cukrárna St. Tropez
zvenčí a elegantní zákaznice

podporujeme
místní
živnostníky
Pe
tr Hejma,
starosta

Otevřeno je v pracovní dny
8 - 19 h a víkendy 9 - 19 h.

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
starosta MČ Prahy 1: „Milá provozovna, která nám
na Malou Stranu přinesla kousek dobré Francie. Ať se daří.“

Otevřeno mají
každý den

Zákusky oku
i chuti lahodí

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

Foto: Petr Našic

Foto: Archiv Světlany Kalouskové

Světlana
Kalousková

Giangi Cornelio
ve své galerii
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpráavy
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Tema

SPOLKY chrání petřín! sp
KAMPA, PETŘÍN, MALÁ ST
Tak je za námi Konference Kampa, Petřín, Malá
Strana Střed Světa. Odehrála se 21. 10. v Českém
muzeu hudby. Dle cca 150 účastníků, většinou znalců
podobných počinů i muzikantů, se povedla velmi.
Ještě nikdy v historii nedošlo
k takto radostnému propojení spolků mladé Kampy, lidí
z Petřína a staré Malé Strany! Až to hřálo a některé
dámy „mrasilo“!
Kdo nebyl, nebyl. Další Konference má být na jaře spolu
s happeningem v parku.
Pořádá vždy Mlýnská, TURAS, KC Kampa, Muzikanti z Kampy a další, to vše
s mediální podporou Malostranských a Staroměstských
novin. Po celá léta všichni
pomáhali ochránit Kampu
před tehdejším vedením Prahy 1 před tzv. rekonstrukcí
(rekodestrukcí). Všichni se
spojili a Kampu zachránili.
Letos na Konferenci navrženo téma Básníci Malé
Strany a přidán Hyde
Park, hlavně Petřín, který
ochranu poslední dva roky
potřebuje.
Akci moderoval Jiří Kučera (70) a Eugen Brikcius
(nedávno oslavil 80).
Vzpomenuto na Jiřinu Šiklovou a také na Hanu Hegerovou (20. 10. by měla 90).
Lucie Eva Doušová, hvězda i sopka večera, úvodem
na harmoniku zahrála novou
hymnu Kampy spolu se zpívajícím autorem Eugenem
Brikciusem. Úvod bloků
měl Dr. Jiří Kučera, 30 let
praktický lékař pro dospělé
lidi ze Starého Města i Malé

Strany. Spoluzakladatel některých spolků i KSS. Věnuje
se osvětové činnosti v oblasti zdraví. A zdraví lidí úzce
souvisí i s ochranou Kampy
a nyní hlavně Petřína, jehož
jedinečné přírodní území
je od roku 2019 ohrožováno již proběhlým kácením
a přestavbami dle plánů magistrátu. Petřín s Kampou
a Vojanovými sady tvoří plíce Prahy 1. O spolupořádání
byly požádány i Femancipation, Petřínská iniciativa,
KamParta a RelaxArte Sanatorium. Tyto spolky Kampu a přírodní Petřín chrání
a využívají ke své činnosti,
přibližují jej lidem. RelaxArte cvičí na Petříně a ve
školách Malé Strany léčivé
soubory.
Mimořádná
Konference
byla Beneficí pro Kampu
a Petřín a pomůže činnosti
spolků, kterou většinou sami
financují. Stejně tak činí
i KamParta na Kampě (Rybárně). O akcích nových
spolků referovali jejich zástupci. RelaxArte k organizaci všeho bylo i sponzorem.
Zmíněny i další spolky pomáhající svými činy přírodě nejen Petřína: TURAS,
Spolek KampaNula jehož
Klub Nápadníků má Učené
toulky. Kampa zachráněna,
žije dobře, velmi pomáhají
všichni - Muzikanti z Kampy, KC Kampa, Mlýnská
kavárna, Museum Kampa
a Werichova vila. Nově je tu

Rybárna, kde působí Skautský Institut a KamParta.
Vážně i vesele známí velikáni
recitovali verše Básníků Malé
Strany. Zazněly také básně
nedávno zesnulého šéfredaktora Malostranských a Staroměstských novin Ondřeje
Höppnera z jeho knihy
Budiž tma, verše statečně
recitovala jeho žena Monika
Höppner.
Vše shrnul 1. místostarosta
Petr Burgr a pozval všechny na Malostranský pohádkový candrbál 13. 11. v Malostranské besedě.
Radostně vnímáno bylo dotované občerstvení a hudba.
Nejen Muzikantů z Kampy, kteří úžasně hráli, zlepšovali náladu do 23 h.
Finanční dary se předají
potřebným. Díky všem!
Děkujeme Českému muzeu hudby za zapůjčení
sálu. Dík za záštitu starosty
a finance od MČ Praha 1.
Další sponzoři: (občerstvení) Městská policie,
Dobrovolní hasiči, SOPMSH, Vojanovy sady, s.r.o.,
Museaum Slivovitz, Museum Kampa, Klub Šatlava,
Malostranská beseda, Bistro
TUCET, Masný krám, kavárna Čas, Ateliér Pavla a Olga,
Lokál Míšeňská, RelaxArte
Sanatorium, M. Zenkl, Ordinace PL-Dr. J. Kučery, J.
Szeles, K. Chotek.

Foto: Míra Lédl

Jiří kučera

Jiří Kučera,
tahoun akce

inzerce

Unikátní kreslený malostranský
kalendář na rok 2022
již v prodeji!

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

39 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

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

Záa bava
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polu NA KONFERENCI
TRANA STŘED SVĚTA
Fot
Míra o:
Lédl

Místostarosta Petr Burgr zval
na Malostranský pohádkový candrbál

Kalendárium
Malé Strany
listopad

Jan
Zrzavý

Karel
Stloukal

Jana
Dítětová

Karel Matěj
Čapek

malíř

herečka

historik

spisovatel

● Karel Stloukal
*2. 11. 1887 Zlín
†19. 11. 1957 Praha
Historik, archivář.
Zabýval se mj. Pražským
hradem.

Harmonikářka Lucie Doušová
hrála hymnu Kampy

Velikán
Eugen Brikcius

● Miloš Jiránek
*19. 11. 1875 Lužec
†2. 11. 1911 Praha
Malíř, překladatel. Bydlel na Hradčanech
v Lumbeho vile.
● Karel Matěj Čapek
*21. 2. 1860 Domažlice
†3. 11. 1927 Praha
Spisovatel. Navázal na
Jana Nerudu.
● Jan Zrzavý
*5. 11. 1890 Vadín
†12. 10. 1977 Praha
Malíř. Bydlel na Zámeckých schodech.

Muzikanti z Kampy
hráli zvesela

Posílejte nám
svá výročí!
redakce@malostranskenoviny.eu

Monika Höppner statečně
recitovala verše Ondřeje Höppnera

Pivní reforma (1/3)

Malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1921)

Na čepu dvanáctka
Radegast za 41 Kč

Hledám
Brigádu

Nabízím nošení firemní
korespondence na poštu,
státní úřady a jiné firmy na
Malé Straně.
Volejte, prosím, do redakce,
tel.: 777 55 65 78

Sousedé, piva je málo! Každý den po půllitru, to nemá žádný nic. Navrhuji,
aby dle domovních čísel měl každý jeden den právo napít se dle libosti.

Pokračování příště
Bylo to sice trapné podívání pro ostatní,
ale každý se těšil, až přijde „jeho den“.

Foto: Archiv

● Jana Dítětová
*7. 10. 1926 Plzeň
†9. 11. 1991 Praha
Herečka, dcera hospodského. Manželka herce
Josefa Vinkláře. Bydlela
na Kampě.
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Spolky

KampaNula

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

UČENÁ TOULKA KAMPANULY: LORETA
A SPOKOJENÝCH 30 ÚČASTNÍKŮ

Jak jsi krásná, přítelkyně
moje, jak jsi krásná... Slova Písně Písní jedině dokážou adekvátně popsat
tuto památku. Pracuji na
Pohořelci a chodím okolo
Lorety každý den a stále
se mi neokoukala.
Ač je to stavba poměrně
známá, přesto do ní málokdo z Pražanů zajde.
Pro leckoho z nich zůstává pouhou romantickou
kulisou, maximálně si
návštěvníci vyslechnou
Loretánské zvonky a míří
dál.
Ale ony zvonky také znějí
jinak, když jste uprostřed
jejích ambitů. Jejich

historie je nesmírně zajímavá. Jsou tu instalovány už 325 let a stále
hrají. Loretě je věnoval
malostranský obchodník
Eberhard z Glauchova,
který obchodoval s plátnem. V Holandsku se
seznámil s vyhlášenými
zvonohrami, a rozhodl se
zde zakoupit sadu zvonů
a věnovat je pražské Loretě.
Zakázku zadal amsterdamskému zvonaři Fremymu, a ten je v rozmezí
mezi lety 1683 až 1691
zhotovil. Má to malý háček. Zvonař prodal kupci
i kusy, které nebyly dob-

ře povedené a ležely mu
v dílně... Kupec zvonům
příliš nerozuměl a kovolijec byl rád, že se zbavil
ležáků, a tak se do Prahy
dostal soubor zvonů průměrné kvality.
Byla to ovšem velká sláva, každý zvon měl svého
kmotra z řad významných šlechticů, největšímu zvonu byl kmotrem
sám císař Leopold I.
Pražský hodinář Petr Neumann sestavil zvonohru
a napojil ji na hodinový
stroj, systémem táhel
a kladívek na ni hraje
buď automat naprogramovanou melodii v kaž-

dou celou hodinu, nebo
na zvonohru lze hrát,
jako na hudební nástroj.
28. 9. 1695, na svátek sv.
Václava, byla zvonohra
slavnostně instalována.
Od té doby hraje. A to je
na ní pozoruhodné. Zůstala tak, jak ji tam pověsili. Třeba v Nizozemí
a Belgii nezůstaly žádné
původní. A tak se jezdí
Holanďané dívat na tu
autentickou
pražskou
zvonohru.
Na zvonohru hraje každou sobotu a neděli hudební publicista a pedagog Radek Rejšek, který
zároveň upravuje reper-

Loreta je
fotogenická
toár. Loreta je ale plná
pokladů hlavně uvnitř,
ale o tom snad příště...
Kristina Küblbecková

Naše
Našeakce
akce
Info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460,
mail: LudmilaR@seznam.cz
Pořádáme
a spolupořádáme
● TOULKA TAROTEM
s TAROT KLUBem 015 - Dr.
J. Hůlek: 737 142 294, 1x
měsíčně
● VYCHÁZKY pro rodiče
s dětmi Malou Stranou s P.
Dvořáčkovou: www.prahahrave.cz, tel. 731 802 799
●5. 11. 18 h DIVADELNÍ
PŘEHLÍDKA v Malostranské besedě. Pořádá KLUB
ŠATLAVA (KPGM)
●9. 11. 16 h KROUŽKOVÁNÍ PTACTVA ANEB
PTAČÍ OBYVATELÉ
Z OČÍ DO OČÍ. V zahradě
Nemocnice Milosrdných
sester sv. J. Boromejského, vede ornitolog Dr. J.
Cepák. Dle počasí oheň +
občerstvení.
●11. 11. 18 h R. Haendl:
ČESKÉ MÝTY A LEGENDY ANEBO PRAVDA. Klub ŠATLAVA
●2. 12. 18 h, R. Haendl:
PERIPETIE CÍSAŘE
KARLA IV. Klub ŠATLAVA
●14. 12. 18 h Vernisáž
výstavy VÁNOČNÍ SEN
FORTUNY v Lapidáriu
Rámová. LACO DECZI
(trubka + obrazy). Foky J.

Kučera, obrazy a šperky
D. Kocůrková, K. Kublbeckova, J. Kremanová, Z.
Wilczkova.
Doporučujeme
● Každý týden NAUČNÁ
STEZKA PETŘÍNEM,
odpol. pro školy i rodiny.
Petrinskainiciativa@gmail.
com, mob. 773 247 227
● BASKET TURAS stř.
19 - 20 h v Gymn. Josefská.
J. Svátek: 605 131 136
● Relaxarte Sanatorium cvičení. V Gymn.
Josefská středy 18 - 20 h
protažení, pátky 18 - 20 h
dynamická meditace
a prvky tai-či… ZŠ Karmelitská pondělky 18.30 - 20.30
dynamické cvičení.
www.relaxartecentrum.eu
● Čtvrtky od 17.30 h ARGENTINSKÉ TANGO na
Újezdě 26, VIA. Info Háta:
723 643 875
● Od 5. 11. Výstava
Olgy Vondrákové
a obrazy Dagmar Kocůrkové a fotky Jiřího Kučery
- Galerie U lanové dráhy
● 13. 11. MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL (SOPMSH) Malostr. beseda

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.

telefon inzerce: 777 556 578
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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

Candrbál
v Besedě
svým výkladem vytvoří
genia loci této nemocné
krajiny.
Samozřejmě ani zde nemůžeme
paušalizovat.
Ne, genia loci naší čtvrti
určuje něco jiného. Vedle krásné architektury,
zaklíněné mezi vlnící se
řeku a majestátní vrch
Petřín, jsou to především
lidé, kteří zde na Malé
Straně a Hradčanech žijí,
nebo profesně působí.
Jedná se o místa, co jsou
zde rozházeny jako perly

Kateřina
Klasnová

Pít či nepít, to je ta otázka

Ještě jsme se ani nestačili
vzpamatovat
z voleb do poslanecké
sněmovny a už se pomalu rozjíždí kampaň
komunální. Pozná se to
podle zvýšené horlivosti
koaličních i opozičních
politiků. A tak se symbolicky, rok před volbami,
na říjnovém zasedání zastupitelstva schválil záměr
vyhlášky, který by plošně
zakazoval pití alkoholu na
veřejnosti po celé Praze 1.
A hned se okolo toho strhla velká debata ve stylu pít
či nepít.
Odpůrcům v čele s exstarostou Pavlem Čižinským
vadí, že se zákaz bude
vztahovat i na rezidenty
Prahy 1 nebo studenty,
kteří si v klidu chtějí popíjet na ulicích. Narušovat by to údajně mělo
také pikniky v parcích…
Tak studentkou už dávno
nejsem, ale v centru by-

dlím a musím říci, že mě
nepřepadá touha popíjet
v noci na ulici a nevím, kdo
z mých sousedů má takové nutkání. Zákaz se totiž
týká doby mezi 22. večerní
a 6. hodinou ranní a to je
také doba, kdy už nikdo
příčetný ani nepiknikuje. Možná jsem škarohlíd
a na věci nahlížím pohledem mámy od malého
dítěte, která se už neumí
(a
nemůže)
odvázat.
V noci chci klid a ne hordy hulákajících turistů
s lahvemi v ruce. I tak totiž
vypadaly některé průvody pub crawl, kdy alkohol jejich průvodci vozili
v petkách na kárce a putovali od jedné pamětihodnosti k druhé. Proto jsem
už dávno navrhovala, aby
se vyhláška netýkala jednotlivých ulic, ale plošně
celého území Prahy 1. Jednak proto, že se centrum
zábavy různě přesouvalo

a také proto, že si strážníci stěžovali, že nevědí, ve
kterých ulicích zákaz platí
nebo že se jim turisté záměrně přesouvají do ulic,
kde zákaz neplatí.
Zkrátka byl to chaos, a tak
jsem tomu ráda, ačkoli to
nespasí vše. Stále je málo
strážníků, kteří by opilce
pokutovali a občas (nechci se nikoho dotknout
a už vůbec ne ikonické
postavy ředitele strážníků Miroslava Stejskala)
není ani vůle. Navíc je tu
také otázka restauračních
zahrádek a zajištění klidu
na nich atd. A v neposlední řadě zmíněnou vyhlášku musí vydat magistrát.
Když jsem to dříve navrhovala, vždy mi bylo odpovědí, že není politická
vůle. Jestli bude tentokrát, nevím. A co vy, tipnete si, jak to dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

z roztrhlého náhrdelníku. Můžeme namátkou
jmenovat Malostranskou
besedu,
Malostranský
spolek, rodinný podnik
U klíčů v Prokopské,
Komunitní centrum na
Kampě, nebo oblíbené
Okénko pod Karlovým
mostem.
Na Hradčanech nesmíme
zapomenout na ORPHENICu na Pohořelci, nebo
populární letní tábory
dobrovolných
hasičů
v Loretánské zahradě.
Malý příklad. Pokud
navštívíte letošní Malostranský candrbál v Malostranské besedě, koná
se 13. listopadu, budete
i vy tvořit genia loci této
krásné části Prahy a ještě
se pobavíte.
MN listopad 2021

Foto: Archiv

Glosa dne

V jednom televizním
pořadu
odborníci,
jinak na slovo vzatí,
velice vážně diskutovali, co tvoří v krajině
genia loci. Vcelku se
shodli, že je to schopnost
krajiny předávat dalším
generacím svoji historii.
Pokud by to tak bylo, pak
by genia loci naší krásné
Malé Strany a Hradčan
mohli tvořit jen průvodci
turistů, kteří často s velmi proměnlivou mírou
znalosti popisují svým
svěřencům, co právě
vidí, aby je pak někteří dovedli do spřátelené
hospody na předražený
oběd. Nebo stačí naplnit autobus průvodci
a dovézt je například do
krajiny, která je po těžbě
hnědého uhlí, s tím, že

www.
malostranskenoviny.eu

Malostranské noviny,
minulé číslo

Sudoku pro
nenáročné
3 2 1 3 2
2 1 3 2 1 3
3 2 1 3 21

pro líné

pro spící

Řešení: Doplň trojku
a objednej celou láhev.

GENIa LOCI MALÉ STRANY
A HRADČAN TVOŘÍ LIDÉ

Poděkování
za tyto noviny

astrovhled

astroložka
Dagmar Kocůrková

Co říkají hvězdy v listopadu

TĚLO I PSYCHÉ SI
PONECHÁ TO VÝŽIVNÉ
V měsíci listopadu
procházíme v kosmickém zvěrokruhu
hlubokým
vodním
znamením Štíra, 22.
11. vstupuje Slunce do
ohnivého znamení Střelce. Štír je průvodcem
podzemními světy, stejně
tak naším podvědomím.
Zkoumá vše skryté, tajemné a je alchymistou
zvěrokruhu.
V tomto čase prochází Štírem nejen Slunce,
ale také planeta Mars
a v průběhu měsíce i planeta Merkur. Je tím dána
pozornost na stínová té-

mata a jejich zpracování. Napěťové aspekty ze
znamení Vodnáře, kde se
nachází Jupiter a Saturn,
a napěťové aspekty ze
znamení Býka, od planety Uran, tato témata ještě
umocňují.
Se znamením Štíra v našem těle souvisí vylučování, a to psychické i fyzické, co je pro nás výživné
si tělo i psyché ponechá,
ostatní vyloučí. Očistění
vstupujete do znamení Střelce, který napíná
tětivu luku s pozorností
k smyslu života, víře
a existenci jako takové.
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Jsme vaš!

ucho

Kultura

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Jano. Jak nevyhořet
jako rodič? Díky, Martina K.
Rodičovství je asi jedna
z nejtěžších rolí, které
v životě zastáváme. Díky
ní někdy prožíváme pocity naprostého štěstí, které
může hned v následující
minutě vystřídat nejhlubší
zoufalství. Tuto náročnou
úlohu máme plnit nonstop
cca 20 let.
Minule jsme se věnovali
prevenci vyhoření. Je třeba
pravidelně a dostatečně dávat sobě. Čím víc, tím lépe
pro nás a všechny kolem
nás.
Když jsme my sami v pohodě, můžeme dál pohodu
rozdávat. Jen když se cítíme láskyplně opečovávaní,
jsme schopni dlouhodobě
péči a lásku poskytovat
ostatním. A kdo nám tu
láskyplnou péči má dát teď,
když jsme dospělí? My sami
sobě.
Také je třeba se vyvarovat další tendenci (našich)
rodičů, tabuizaci negativ-

ních emocí, která přispívá
k tomu, že se naučíme vědomě potlačovat a ignorovat vlastní emoce. Zkuste si
vzpomenout, jak se k vám
rodiče chovali, když jste
jako malí cítili vztek, smutek či jiné emoce, se kterými si oni nevěděli rady.
Být vzteklý nebo smutný se
nerovná být špatný. Emoce
jsou normální součástí lidského života. Ty s kladným
i záporným znaménkem.
Máme právo se zlobit nebo
plakat, když nám něco nejde nebo nám někdo ublíží.
Svobodně prožité pocity
často rychle odezní a my
můžeme normálně pokračovat tam, kde jsme skončili.
Jak se asi bude v dospělosti chovat člověk, kterému
dávali rodiče najevo, že
všechny jeho emoce jsou
v pořádku, a který si je
mohl v bezpečí od začátku
do konce prožít? A vedle
něho si postavme člověka,
kterému jako dítěti vštěpovali, že vztekat se nebo

Radí
Jana Hogan
plakat je špatné. Kde se asi
nacházejí všechny ty nedovolené a potlačené smutky
a naštvání? Umí je sám
v sobě a ve vztahu ke svému
okolí zdravě prožívat?
Příště se zkusíme s odvahou
podívat na své emoce hlouběji, na to, jak se zachovat,
když k jejich výbuchu dojde
před dětmi a jak takovým
výbuchům předcházet.
Napište nám do redakce, jaké rodičovské patálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku
jsou inspirované kurzem Nevýchova.
Vaše Jana Hogan

NOVÉ KNIHKUPECTVÍ
Čtěte rozhovor s Jakubem Pavlovským z nakladatelství Meander
o nově otevřeném knihkupectví (nejen pro děti) na Jánském vršku.
„Jakube, kde přesně „Pročpak jste si vybrali „Proč by k vám měli
na Malé Straně najde- pro nové knihkupectví čtenáři zavítat?“
me vaše nově otevřené zrovna Malou Stranu?“
knihkupectví?“
„Kvůli nezaměnitelným kni„K Malé Straně máme blíz- hám a například i dílnám
„Pro nové knihkupectví ký vztah, nejenže pod Hra- pro děti, které plánujeme
Meander jsme našli bez- dem bydlí část naší redak- pravidelně pořádat. Až do
vadné místo na Jánském ce, ale okouzlila nás svou konce roku rovněž nabídnevršku 327/5, tedy kousek kulturní historií a úzkými me oceněné knihy z našeho
od Nerudovy ulice. Ote- uličkami. A navíc chceme archivu za speciální cenu.
víráme 4. listopadu, kdy otevřít české knihkupectví Těšíme se na všechny místní
zároveň proběhne i slav- v místech, kde v posled- a na společné chvíle strávenostní otevření. Připra- ní době převažovaly spíše né nad knihami.“
www.meander.cz
vili jsme celodenní akci, podniky určené turistům.“
nebude chybět dílna pro
děti, odpolední křest podzimních titulů ani večerní
vernisáž.“
„Přibližte, prosím, čtenářům novin, jaké knihy u vás najdeme?“

Malostranské
noviny
děkují MČ Praha 1
za podporu
tohoto vydání

„Meander už 26 let vydává
kvalitní české a překladové
knihy pro děti, mládež i dospělé. Tvorba pro nejmenší čtenáře však převažuje.
Snažíme se, aby naše knihy
byly rozpoznatelné, kvalita
ilustrací a textu je pro nás
nanejvýš důležitá. “

Jakub Pavlovský

Slavné místní ženy

Jan Neruda: Kam s ním (9.)
Četba na pokračování.

přišel zvoník
Slamník už nemohu dát
do postele, je rozpárán,
sláma by propadala skrz
prkýnka-“ „Arci - no ale budu spát tedy na zemi!
Rozložíme
postranní,
dlouhý ten polštář tamhle z pohovky na zem,
Foto: Archiv MN

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

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

pěkně na něj usteleme a budu spát jako kníže to bude feš!“
Také jsem spal jako kníže. A hned ráno vynesla
Anča slamník na chodbu přede dveře, a čekali
jsme. Zvoník přišel a já
se honem vyložil z okna,
abych byl procedury
svědkem. Vůz přihrčel, Anča se vyhrnula se
slamníkem před dům.
-Pokračování příště-

Františka Plamínková
Novinářka, politička

Jan
Masaryk,
kamarád

Foto: Archiv

?

Minule: Pamětní deska skvělého
režiséra Pavla Juráčka je na adrese: Josefská 28/8 Praha 1, Malá
Strana. Správně: Pavel P.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@malostranskenoviny.eu

[

Milada
Horáková,
kamarádka

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

kde to je

[

Co nového
za vodou

www.staromestskenoviny.eu

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Otázka: Víte, kde je na Malé
Straně tato socha dívky s révou?
Autorkou je Karla Vobišová
(1960). Socha je z pískovce.
Nápověda: Hledejte v parku.
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Byla vtipnou
a pohotovou řečnicí
Františka Plamínková
(1875 - 1942) byla novinářka, politička a organizátorka ženského hnutí.
Byla vynikající, pohotová
a vtipná řečnice. Od mládí
se pravidelně stýkala s rodinou Masarykových.

Adolf
Hitler,
nepřítel

Dne 14. 9. 1938 napsala
Adolfu Hitlerovi otevřený
dopis, v němž se zastala
prezidenta Edvarda Beneše. Dne 30. 6. 1942 byla
popravena nacisty. Až do
své předčasné smrti zůstala svobodná a bezdětná.

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.
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