
inzerce

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. 

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
MN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 7/ roč. XIII 
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Malostranské 
podniky
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petr Hejma podporuje
místní živnostníky

Petr Hejma, starosta Prahy 1:  
„Je to místní poctivá živnost,  

která si zaslouží naši podporu.“

NejeN 
Na str. 5

tradice  
malé 

strany

saská 7, Malá strana
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Malostranské 
papírnictví

Katka a Tom Ticháčkovi
z restaurace St. Martin, 

Vlašská 7, lákají
na vynikající minismažáčky

v kornoutu za 99 Kč.
Mňam!

Veselí a UsMěVaVí 
KatKa a toM

Muzikanti z Kampy rozezněli
Malostranské náměstí

Místní 
příběhy

Linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465

Radost na malostRanském náměstí

Čtěte na
straně 6 - 7

jak kavárník
VopiČka slaVil

str. 2
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VZHůRU na JaDRan!

Informace - reservace - prodej:
Tržiště 13, Malá Strana 
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
E-mail: lesser.travel@gmail.com
Web: https://lesser.travel

Léto 2021 konečně u moře!
Malostranská agentura

Lesser nabízí: 
Exklusivní pobyty pro zamilované
i rodiny s dětmi na ostrově Čiovo

v letovisku Sveti Križ
kemp** - hotel*** - villa****

pRostřený stůl
pomáhá
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PoSílejte 
náM Své tiPy

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

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

Na Petříně najdeme pod-
zemní štoly, zrcadlové blu-
diště, hvězdárnu, barokní 
zahradu i kostel, v jehož 
blízkosti bylo dokonce do 
14. století umístěno popra-
viště, a samozřejmě naši 
malou Eiffelovku. Ale kro-
mě všech těchto pozoruhod-
ností je Petřín domovem 
pro nespočet živočichů, jako 
jsou strakapoud prostřední, 
lejsek šedý, netopýr rezavý, 
plch velký a další.
Je vlastně unikát, že upro-
střed města žijí chránění 
živočichové. A právě soutěž 
pro děti s názvem Zachraň 
plcha velkého si dala za 
úkol seznámit s touto sku-

anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Srandovními 
lidmi a Kampou, 

která je
střed světa.“

„Vším, čím je.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
dvořák

Malostranská 
beseda

„Hlavně
komunitou
lidí, kteří
zde žijí.“

jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Půvabem
skrytých

malostranských 
zákoutí i zdejších 

obyvatel. “

jarka 
nárožná
Divadélko 
Romaneto

„To se nedá
popsat, to se 
musí zažít.“

Čím je Malá Strana
jedinečná?

anketa Malostranských novin

„Řekou, vrchem, 
stromy, domy, 

prožitky
osobními

i osobitými...“

            Co nás napa(dne) aneb
ZaChRaŇme plCha Velkého Z petřína

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

26°C
čerVenec

Co červenec neuvaří,
srpen nedopeče

„Plakat smí
jen vítěz
Slyšeno: Před Besedou

tečností veřejnost blíže.
Soutěž vyhlásila Petřínská 
iniciativa s Werichovou 
vilou a zúčastnilo se jí na 
200 dětí od pěti do patnácti 
let. Ve výtvarné a literární 
kategorii tak měla porota 
těžkou práci. Potěšující je 
zájem o zachování přírod-
ní fauny a flory na Petříně
a vědomí, že lidem není 
lhostejné, co se s prostře-
dím, ve kterém žijeme nejen 
my, děje. Zabránit vyhube-
ní chráněných živočišných 
druhů neuváženými zásahy 
do jejich prostředí je zásluž-
ný počin. Ať žije Petřín!

Text: Hana Gajdošíková
Námět: Petr Chytil,  NAPA

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

Petřín je 327 m vysoký kopec v sa-
motném centru Prahy. Že ho všich-
ni znají? Ve skutečnosti tomu tak 
úplně není. ano, Petřín má jistě svo-
ji bohatou historii, ale kromě ní je 
také domovem různých živočichů.

Rodák, nestor Malé 
Strany, fanda historie 
americké armády Ro-
man Vopička vešel do 
klubu pětašedesátníků. 
Narozeniny slavil důstoj-
ně s rodinou a kamarády. 
Oslava to byla radostná
a proběhla samozřejmě
u legendárního Vopičko-
va vokýnka.
Roman Vopička, který 
pochází ze starého malo-
stranského rodu, provo-

zuje na Malé Straně dva 
naprosto klíčové podni-
ky: Bistro Bruncvík tzv. 
Vopičkovo vokýnko pod 
Karlovým mostem a pro-
slulou Kafírnu u svatého 
Omara na Tržišti. Bydlí 
se svou ženou Haničkou 
v Nerudově ulici.
Redakce novin oslavenci 
velmi gratuluje a přeje 
mu hlavně pevné zdraví! 
Víc takových Vopičků na 
Malé Straně!

Příběhy z malé strany

kavárník Vopička
slavil krásné

65. narozeniny 

doutník
oslavenci sluší
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Bar U Klíčů
Prokopská 294

nakládaný 
hermelín

gurmánuv 
koutek

50 Kč



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

inZeRujte V těChto noVináCh! 
tady je 3+1 důVod pRoČ:

3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Malý oznamovatel

inzerce

            Co nás napa(dne) aneb
ZaChRaŇme plCha Velkého Z petřína

pište si tyto noViny sami

pRáVě VyCháZí: ŽeRtoVná kniha básní 
                           ondřeje höppneRa

k Mání v ateliéru 
paVla & olga, tRŽiště 6
nebo Volejte monika 777 556 578

umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.

Za čas i druhou
našel jsem tuhou...

Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

VČetně nepřekonatelné: 
umřela mi ponoŽka
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děti na naučné
stezce na Petříně
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Dívka ze str. 3

ště

Vydržela posedávat týden  
a dvě hodiny. Titul jí byl násled-
ně odebrán, jelikož se ukázalo, 

že jí tajně platí výrobce punčoch.

rok 
1921

TicHá LiLi: misTRyně 
V poseDáVání beZ účeLU
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RedaktoRka toČila 
CeloVeČeRák

co nového v redakci

Nejmladší členka redakce 
Malostranských novin Anič-
ka Höppnerová nezahálí. 
Natáčela v červnu se sympa-
tickým režisérem Matějem Bal-
carem celovečerní film Pánský 
klub. „Zážitků z natáčení mám 
plno. Točila jsem s herci Jirkou 
Mádlem, Bolkem Polívkou, Ja-
nem Hrušínským, Zdeňkem Žá-
kem… Byl to i přes velká vedra 
skvělý zážitek. Nejvíc jsem si 
užila scénu, když do mě před 
školou skoro narazilo auto - ve-
terán, ale to jsme jenom hráli,“ 
zavzpomínala Anička na natáče-
ní s tím, že na place byla také 
bezva parta dětských herců.

vlaDiMír 
janoUŠeK: tiMeS

do 6. 7. 
Sochař Vladimír Janou-
šek absolvoval Vysokou 
školu uměleckoprůmyslo-
vou v ateliéru Josefa Wag-
nera. Spoluzakládal umě-
leckou skupinu UB 12.  
Autor monumentálních 
realizací i komorních 
soch reprezentoval Čes-
koslovensko na světové 
výstavě Expo ´70 v ja-
ponské Ósace. Během 
normalizace byla Ja-
nouškova umělecká či-
nost zásadně utlumena. 
Jeho dílo nebylo dosud 

v celé šíři publiku před-
staveno. 

rUDé Století
do 1. 8.

Výstava v parku Kampa 
reflektuje století existen-
ce KSČ a jejího vlivu na 
společnost. Projekt před-
staví dějinné mezníky po-
litické strany a připomene 
komunistickou cenzuru   
a propagandu.

Jiří ŠalaMoUn:
Kdo neViděl, 

neUVěří, To Mně 
VěřTe

17. 7. -  30. 9.

Jiří Šalamoun je žijící 
legenda knižní ilustrace 
a animovaného filmu. 
Autorově doposud nej-
rozsáhlejší retrospektivní 
výstavě v Museu Kam-
pa je právem věnována 
podstatná část expozice 
dobrotivému Maxipsovi 
Fíkovi.

online aKce
Připravili jsme pro vás 
ON-LINE AKCE! Vše na-
jdete na fb, instagramu
a webu muzea. 
● Kódy a krajiny 2 
● Sběratelka umění 
Meda Mládková 

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

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň 
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou 
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfre-
unda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka 
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé 
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava 
soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FrantiŠeK KUPKa

František Kupka, 
Studie opice

anička
s jirkou MádlemFo
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er kostel V neRudoVě uliCi bude uZaVřen. nepomohly ani petiCe. místní jsou beZmoCní!

„Do kostela Panny Marie 
Matky Ustavičné pomoci 
a sv. Kajetána v Nerudo-
vě ulici chodím od nepa-
měti. Má maminka do 
něj chodila vypomáhat 
již ve čtyřicátých letech, 
a já s ním mám spojené 
celé své malostranské 
dětství.
Zažila jsem i neblaze pro-
slulou Akci K a likvidaci 
tehdy v něm působící-
ho řádu redemptoristů 
ze strany komunistické 
diktatury. Jsem proto 
v šoku, že o tolik dese-
tiletí později zažívám

v tomto fungujícím 
kostele podobnou re-
presi a likvidaci řádu 
znovu, tentokrát však 
ze strany Arcibiskup-
ství pražského a bis-
kupa Wasserbauera.
V kostele sv. Kajetána 
začal působit Vojen-
ský a špitální řád sv. 
Lazara Jeruzalémské-
ho před více než dva
a půl lety. Od té doby 
byl otevřen téměř ka-
ždý den. Zvláště pak 
byl vyhledávaný v době 
koronavirové epidemie 
a zákazu bohoslužeb, 

dopis čtenářky novin Vlasty Vo-
říškové popisuje, jak vnímá chys-
tající se uzavření kostela Panny 
Marie Matky Ustavičné pomoci 
a sv. Kajetána v nerudově ulici. 

RodaČka Z malé stRany Vlasta 
VoříškoVá: o pána boha uŽ jim nejde!

když byl na rozdíl od 
většiny pražských 
kostelů stále otevřen 
k osobní modlitbě… 
Stejně tak kněží i čle-
nové řádu, kteří se 
o kostel starali, se
s místními sblíži-
li a stali se přiroze-
nou součástí Malé 
Strany. Chrám Páně 
se díky mši svaté
v tradičním římském 
ritu s vysokou úrovní 
církevní hudby začal 
plnit. Tolik mladých 
a zbožných lidí jsem
v něm viděla napo-
sledy za dob mládí.
V zanedbaném kos-
tele se vše vrátilo do 
původního stavu. Ob-
novily se boční oltáře, 
presbytář se uspořá-

na čepu dvanáctka 
radegast za 39 Kč

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

257 531 839

Zde můŽe 
být Váš 
inZeRát!

Volejte ihned

telefon: 

777 556 578 
(Monika)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-mail:

Vlídné ZaCháZení!

Cukrárna Astra
Hledáme prodavačku či prodavače

na plný úvazek i brigádně.
Zájemci volejte: 602 424 219

Otevřeno: 
pondělí až pátek 7.30 - 18 h, 
víkendy 9 - 17 h
Adresa: Perlová 8, Praha 1

a Staročeská pekárna

Najdete nás 
na Facebooku

 a také Instagramu
www.cukrarna-astra.cz

muZikanti poZoR!
REDAKCE NOViN PRODá ZáNOVNí 
DigiTáLNí PiANO yAMAHA P-125 

SE STOJANEM A SUS. PEDáLEM.
stále V ZáRuCe. půVodní Cena 19 500 kČ, 

nyní Za skVělou Cenu 14 990 kČ!
Volejte maRkoVi: 731 916 216

dal do původní podoby
i výzdoba celého koste-
la. i díky tomu byl kos-
tel hojně vyhledáván 
pro svou krásu např. 
při Noci kostelů. Ob-
novila se střecha, pro-
bíhá odvlhčování celé 
stavby a před zaháje-
ním byla oprava pláště 
kostela a dveří směrem 
do Nerudovy ulice.
K ničemu z toho už ne-
dojde. Řád i přes úspěš-
nou činnost dostal vý-
pověď a kostel bude k 1. 
srpnu uzavřen.
Jediným důvodem je 
osobní zášť pana kar-
dinála Duky a biskupa 
Wasserbauera k vedení 
řádu, kteří nastolili kru-
té represe vůči kostelu
a dokonce již přes tři mě-

Dopis

Čtenářky
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Představujeme místní Podniky
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PeTr HeJMa (My, co tady žijeme, sTan), 
starosta Mč Prahy 1: „Naši živnostníci nám pomáhají 
tvořit město, stejně tak paní Šípková. Držíme všem palce!“

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? pište: redakce@malostranskenoviny.eu
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Malostranské papírnictví

Paní olga Šípková,
majitelka papírnictví

saská 7, Malá strana

Pohled
zvenčí

Můžete zde koupit 
spoustu krásných věcí

poDporujeMe 
Místní  

ŽiVnostníkyPetr Hejma, starosta

Při procházce Malou 
Stranou není nikdy od 
věci odbočit z těch nej-
hlavnějších ulic a uliček. 
Objevit můžete nejen za-
jímavá zákoutí, ale třeba 
i podniky, o kterých jste 
si mysleli, že z centra 
Prahy téměř vymizely. 
To je případ Malostran-
ského papírnictví v Sas-
ké ulici. Kouzelný ob-
chod, kde seženete nejen 
veškeré potřeby do školy 
či kanceláře.
Opravdu nepřeháníme, 
takovýchto obchodů je 
skutečně pomálu a ani 
pandemie jim rozhodně 
nepomohla. Majitelka 
papírnictví Olga Šípková 
to ovšem nevzdala a má 

znovu otevřeno! Psací 
potřeby, papíry, obál-
ky, přáníčka, dekorace, 
notýsky a tak by se dalo 
pokračovat ještě několik 
dalších odstavců. Jed-
nu věc lze stoprocentně 
zaručit – když dorazí-
te sem, tak zjistíte, co 
všechno jste potřebovali, 
a dosud vás to ani nena-
padlo. Ano, je to přesně 
ten typ místa, kam jde 
člověk pro jednu kon-
krétní věc, a nakonec 
odchází s plnou taškou.
Paní Šípková se zároveň 
snaží, aby zejména dár-

kové produkty byly urči-
tým způsobem unikátní. 
Například pohlednice 
Prahy zde nejsou pouhý-
mi tuctovými fotografie-
mi Pražského hradu, ale 
rovnou uměleckými díly 
spojenými s naším hlav-
ním městem.

OTEVŘENO
je od 10 do 18 hod 
každý všední den,
v sobotu je pak 
otevřeno dopole-
dne. Více infor-
mací na www.
pompomtime.cz.

černá 
kronika

V covidové době (1. 
ledna 2021) zemřela 
dlouholetá učitel-
ka ze základní školy
v Josefské paní
Věra Kloubová, dříve 
Humlová.
Učila malostranské 
děti celá šedesátá 
a sedmdesátá léta. 
Kdo v té době chodil 
do Josefské, jistě si 
pamatujeme její pev-
ný hlas, kterým si při 
hodinách dějepisu, 
což byl můj oblíbený 
předmět, a zeměpisu 
dokázala sjednat po-
řádek.
Čest její památce.

Petr Burgr,
Malostraňák, zastupi-

tel a její bývalý žák

Věra Kloubová
kostel V neRudoVě uliCi bude uZaVřen. nepomohly ani petiCe. místní jsou beZmoCní!

Krásně zdobený oltář
v oblíbeném kostele
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RodaČka Z malé stRany Vlasta 
VoříškoVá: o pána boha uŽ jim nejde!

síce jsou v něm zakázány 
mše svaté. Rektor kostela 
se o něj více než rok účelo-
vě vůbec nestará, jiní kně-
ží do něj mají zákaz chodit. 
Řád se nátlaku nepodvolil, 
ale řádu dali výpověď
a kostel jako zástěrka, aby 
to oficiálně nevypadalo li-
kvidačně, naoko převezme 
Arcidiecézní charita Praha
a její ředitel Jan Balík, 
která se však o něj fak-
ticky nebude starat. To, 
že kostel bude uzavřen, 
společenství věřících se 
rozpadne a funkční řád 
bude vyhnán, je jim jedno. 
Nepomohlo nic, jednání, 
prosby, ani dvě petice vě-
řících.
V dobách svobody a de-
mokracie se představi-
telé pražského arcibis-

kupství chovají hůře, 
nežli církevní tajemníci 
za dob totality. Pan kar-
dinál Vlk kdysi zlikvido-
val na Malé Straně řád 
Maltézských rytířů, pan 
kardinál Duka a biskup 
Wasserbauer zlikvidují 
řád sv. Lazara. Historie 
se opakuje a v dobrém 
se na ně opravdu vzpo-
mínat nebude. Alespoň 
vidíme, jakým způsobem 
tito lidé jednají s vlast-
ními věřícími a že jim 
záleží jen na vlastním 
prospěchu. O Pán Boha 
a Církev už jim zřejmě 
vůbec nejde...“ 

Vlasta Voříšková
Pozn. redakce: Vyzýváme 

protistranu k vyjádření
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.
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Volejte Tel.: 607 855 439 

Hledáme skladové prostory
s kanceláří cca 250 m²

pro firmu
House services cZ.

Za vaše nabídky velmi děkujeme.

inzerce

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

39 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

● Počínaje 22. 6. každou středu pořádáme 
koncert a každé úterý divadelní večer.

● Hrajeme v jednom z nejkouzelnějších 
dvorků na Malé Straně - Jánský vršek 8 
vždy od 19h. Vstupné dobrovolné.

malostranské večery pod 
širým nebem

Zveme vás na divadla i koncerty!

program na www.divadloapropo.cz
pořádá hospůdka kellyxír, muzeum alchymistů a divadlo apropo.

Malostranské náměstí 24. června opět ožilo. Na tradiční 
akci Prostřený stůl se tu sešli sousedé i umělci. Všichni 
zpívali, hodovali a pili a ještě tím podpořili dobrou věc.
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Představte si, že Pro-
střený stůl to byl jubi-
lejní, již desátý! Navíc 
toto mecheche přilákalo 
spoustu lidí. Přes nepří-
zeň posledních měsíců, 
odcházející covidoby, se 
benefiční akce pro Kon-
zervatoř Jana Deyla, 
Střední školu pro zrakově 
postižené a Nadaci Arte-
vide velmi vydařila.
„Jsem moc ráda, že jsme 
se tady sešli, vážím si 
toho,“ řekla Malostran-
ským novinám prezi-
dentka Nadace Artevide 

Zuzana Kopečná. Akci, 
která byla svolána výzvou 
KampaNuly, slavnostně 
zahájili starosta Petr Hej-
ma spolu s Jiřím Kuče-
rou, Zuzanou Kopečnou  
a dalšími zakládajícími 
členy KampaNuly. Ti 
zavzpomínali na zaklá-
dajícího člena Ondřeje
Höppnera, duchovního 
otce Malostranských no-
vin, který tento svět opus-
til po zákeřné nemoci le-
tos v březnu.
Prostřený stůl lákal svými 
dobrotami a k dobré ná-

ladě přispěli nejen místní 
podnikatelé a spolky, ale 
i vynikající hudební pro-
gram. Zazpívali zpěváci 
z pěveckého sboru Vra-
tislavka: Anička, Amelie, 
Kája, Eliška, Mára, dále 
Lucie Doušová s harmo-
nikou, Pražský hradčan-
ský orchestr Pepy Ko-
cůrka, skvělí Muzikanti 
z Kampy, kteří hráli do 
pozdních hodin…
Malostranské náměstí se 
zaplnilo sousedy, umělci, 
dětmi i pejsky a bylo šťast-
né. Víc takových akcí.

Profesní dům dal víno + vysokou peněž-
ní částku, Zeman Potraviny+zvěřina...  
Moc dobré tradiční české pečivo - ma-
rokánky, linecké a koláčky, Nicolas bar
věnoval pizzu, Plný pekáč halušky, kte-
ré zmizely jako první, Karel Chotek po-
mohl zajistit stánky i s produkty: koláčky, 
rohlíky a chleba se škvarkovou poma-
zánkou + pívem Plzeňským, Zlatá Pra-
ha - řízečky a víno, Šatlava - chlebíčky
či víno. Sestry Boromejky natrhaly výbor-
né třešně z vlastní zahrady. Hasiči přivezli 
polní kuchyni a podávali špekáčky… Pod-
pora i od NAPY, cukrárny Saint Tropez.
Nutno také poděkovat všem pomocníkům:
v pokladně hlavně Heleně z KampaNuly, 
(TURASu) + Ivetě a Petře z RelaxArte 
a Angele + Ireně + Sabině ze Šatlavy-
-Zlaté Prahy, ty byly ve stáncích… Ri-
chardovi ze Šatlavy, co sehnal hudbu 

(Pepu Kocůrka) a zvukaře. Jirkovi K., 
který vyrobil a vytiskl pozvánky+plakátky, 
všude rozdal, vylepil. Jirkovi W. - sehnal 
všechny Muzikanty z Kampy. O mediál-
ní podporu se zasloužily Malostranské
a Staroměstské noviny. Akci zastřešova-
li Zuzana Kopečná z Nadace a její syn 
Borek. Vše obstarávala a se Zuzanou 
propojovala Ludmila, Jakub Vaculín ře-
šil povolení, Spolek (SOPMSH) + dámy
z Trhů poskytly zázemí. U Stolu koncerto-
vali: Anička, Amelie, Kája, Eliška, Marek, 
Lucie s harmonikou, Pražský Hradčan-
ský orchestr Pepy Kocůrka & Muzikanti
z Kampy. Na „vstupenkách“ za 100 Kč byla 
čtyři jídla či nápoje věnované podporova-
teli, které byly vyměněny za připravené 
dobroty. Výtěžek - přes 20 tis. Kč poslouží 
k nákupu školních pomůcek a výtvarných 
potřeb. Všem KAMPANULA DĚKUJE!

pRostřený stůl na malostRanském 
náměstí: sousedská slaVnost Zpět!

laskaVě přispěli ke ZdaRu akCe

O domeček na Kam-
pě se bude dva
roky starat Skautský
institut. Začátkem 
června schválili rad-
ní smlouvu o výpůjč-
ce.
V památkově chráněné 
budově má vzniknout 
kulturní a komunitní 
centrum, které budou 
využívat skautské od-
díly i obyvatelé Pra-
hy. „Skauti oživí toto 
krásné místo spolu 
se spolkem místních 
KamParta,“ řekl Ma-
lostranským novinám 
starosta Petr Hejma.
Rybářský domeček se 
pod správou skautů 
promění ve velké dílny. 
„My tomu projektu ří-
káme Skautský institut 

v Rybárně a bude mít 
podtitul Učím se tím, 
že to dělám. Bude to 
místo, kde se potkáva-
jí lidé, kteří třeba něco 
zajímavého umí a baví 
je to učit jiné lidi. Mís-
to, kde lidé mohou zažít 
pocit, že něco vytvoří 
vlastníma rukama,“ 
uvedl ředitel Skaut-
ského institutu Miloš 
Říha.
Domek nedaleko Sovo-
vých mlýnů získal svou 
přezdívku podle toho, 
že v něm dříve sídlil 
Český rybářský svaz. 
Ten v přízemí taky pro-
vozoval rybí restauraci.

velké zprávy z malé strany

praha 1 zapůjčí 
Rybářský domeček 

skautskému institutu 

rybářský domek Fo
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Miloš Říha (Šípek)
Ředitel Skautského institutu

přiklepnuto

skautům
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malostranské noviny k poctě 
humoristickým listům (1921)

VyCHáZí 
KNiHA KARLA 

HOLUBA
SALVE CASANOVA 

GIACOMO GIROLAMO

Publikace představuje 
Casanovu a společenský 
i politický život 18. stol. 

Kniha k dostání v Ateliéru 
Olga & Pavla na Tržišti 6, 

Praha 1, Malá Strana

Příště nový vtip
A štěstí mu přálo. Při vypsaném konkurzu dostal místo slouhy

a ujal se hned svého zodpovědného úřadu...

Kalendárium 
Malé Strany

Antal 
Stašek
novinář

Jiří 
Zahajský

herec

čerVenec

● Lída Sudová 
*31. 7. 1881 Praha 
†6. 3. 1971 Praha
Herečka. Kamarádka 
Wericha a Buriana.
 
● Jiří Zahajský 
*19. 1. 1939 Mšeno 
†19. 7. 2007 Praha
Herec, dabér. S manželkou 
Janou Brejchovou bydlel 
na Malé Straně. 

● Slávka Budínová 
*21. 4. 1924 Ostrava 
†31. 7. 2002 Praha 
Herečka. Do konce života 
bydlela na Malé Straně  
v domě U Bílé botky.
 
● Alfons Mucha 
*24. 7. 1860 ivančice 
†14. 7. 1939 Praha
Malíř. V letech 1911-1924 
bydlel v Thunovské ulici.

● Antal Stašek  
*22. 7. 1843 Stanový 
†9. 10. 1931 Praha
Novinář a politik. Přátelil 
se s  Janem Nerudou.
 
● Hynek Palla 
*12. 12. 1837 Praha 
†24. 7. 1896 Plzeň
Hudební skladatel 
a propagátor Sokola. 

Slávka 
Budínová
herečka

Alfons 
Mucha
malíř

pRostřený stůl na malostRanském 
náměstí: sousedská slaVnost Zpět!

Malostranské náměstí 
plné radosti

dobrovolní hasiči 
a jejich vůz

členové Kampanuly: Zuzana
Kopečná, Jiří Kučera, Pavla
Michálková, Petr Hejma a Jiří Wencl

Muzikanti z Kampy
hráli neúnavně

Sbor vratislavka

Malostraňák
eliáš
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

staroměstských a novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

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.

toulka za jarníM
ptaCtVem na petříně

Květnová ptačí toulka 
začala netradičně nave-
čer a navíc ze smíchov-
ské strany vrchu Pet-
řína. Toulkou provázel 
Jaroslav Cepák zoolog-
-ornitolog Národního 
muzea. Bylo 23 účastní-
ků (7 dětí).
Hned všechny na za-
čátku potěšili mladí 
brhlíci, holubi hřivnáči 
a pěnice černohlavá, je-
den z našich nejlepších 
ptačích zpěváků. U je-
zírka nad Musaionem 
objeveno hnízdo sojky 
s mláďaty. Výstup do 
kopce provázeli zpěvem 
sýkora koňadra, mod-
řinka a budníček menší. 

U jezírka s lachtanem 
nás překvapil déšť, kte-
rý účastníky rozehnal 
do úkrytů - nejpočetněj-
ší skupinu až do restau-
race Petřínské terasy. 
Odměnou byly nejen 
teplé nápoje, ale po uti-
šení deště za soumraku 
i překrásný song drozda 
zpěvného a červenky 
obecné. Rozsvěcující 
se Hradčany také stojí
za to.
Na chvíli přišli i účast-
níci právě dole v Muzeu 
hudby proběhlé soutěže 
žáků škol v kresbě. Kdo 
vyhrál, se dozvíte na 
www.zachranteplcha.eu.

Cep+Kuč
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Naše akce 
www.kampanula.cz info: lída růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: ludmilar@seznam.cz

Naše akce 

PořádáMe 
a sPolUPořádáMe

● vojanovy SaDy 
neZnáMé datum upřes-
níme

●Z neBoVid na PraŽ-
SKé jaro v září

● Vždy 1x za měsíc v 18 h
SetKání S tarot 
KlUBeM 015
Učená toulka s tarotem.
Dr. Julius Hůlek 737 142 
294.

● Vycházky pro rodiče 
s dětmi Malou 
stranou + Kampou 
s Petrou dvořáčkovou. 
www.prahahrave.cz, tel.: 
731 802 799, rezervace:
info@prahahrave.cz.

doPorUčUJeMe
● Každý čtvrtek Malo-
StranSKé trHy na 
Malostranském náměstí. 
Přijďte si nakoupit lokální 
produkty a dobrou zeleninu 
a ovoce.

● relaXarte Sana-
ToriUM cVičí
červenec - srpen Sokol 

- Tyršův dům na Újezdě: 
úterky 18.30 - 20.30 h + 
středy 18 - 20 h.

● Konec lÉTa cvičíme 
na ostrově Lošinj v Chor-
vatsku cca 10 dní viz www.
relaxartecentrum.eu (29. 
8.-11. 9.?)

● BaSKet tUraS & 
comp: ženy, muži všeho 
věku, rekreačně od 14. 7. 
- středy 19 - 20 h ve velké 
tělocvičně Sokola v Michno-
vě paláci na Újezdě.
Info Jara Svátek: 605 131 
136.

Sobota 11. 9.
● MaloStranSKé 
vinoBraní - Horňácké 
slavnosti na Kampě
v parku.

Čtvrtek 16. 9. odpoledne 
● sPolKoVý den na 
Kampě v parku. Budou 
představeny místní spolky.

Čtvrtek 21. 10. v 18 h
Muzeum hudby: odkládaná
● KonFerence KaM-
Pa, Malá Strana 
sTřed sVěTa - Bás-
níci  Ms + HydeParK

Brhlík

Pěnice černohlavá



9telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Malostranské noviny, 
minulé číslo

www.
malostranskenoviny.eu
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
Milí čTenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

Glosa dNe

o letníCh RadoVánkáCh,
VedRu a Času ZRání třešní

Tak na nás vletělo 
léto, jak už jsme dlou-
ho nebyli zvyklí. Za-
stánci globálního oteplo-
vání souhlasně pokyvují 
hlavami, že to přece už 
dávno říkali. Odpůrci 
oteplování zase naopak 
zdůrazňují, že v červnu 
jsou vysoké teploty nor-
mální, že tomu tak bylo 
vždycky a abychom si 
vzpomněli na doby, kdy 
se v tomto čase kosily 
louky, sušilo seno a tím 
plnily stodoly. Jenže kdo 
dneska suší sena, krávy 
se krmí vším možným
a pokud jich je málo
a hrozí, že bude málo
i mléka, místo sekáčů luk 
nastoupí řidiči kamionů 
a mléko včetně hovězího 
dovezou z míst, kde jsou 
kravky krmeny dotacemi 

z Evropské unie.
Prostě a jednoduše
v čase zrání třešní 
mají být tepla až ve-
dra. Přesto nutno říct, 
že klasicky nastavený 
cyklus prázdnin je vůči 
nám trochu nespravedli-
vý. Než totiž nastane čas 
volných dnů, proběhne 

plus, mínus dvacátého 
prvního června první 
letní den, který je spojen
s nejdelším dnem v roce. 
Každý rok mi je líto, jak 
nám tento den vlastně 
proběhne mezi prsty bez 
povšimnutí. Když ko-
nečně někdy v červenci 
naskočíme do letních 
radovánek sjíždění řek, 
horských túr, nebo una-
vující se nicnedělání na 
břehu moře, tak se nám 
už zase dny, sice nená-
padně, ale přesto neza-
držitelně krátí. Kdo by si 
nevšimnul, tak stačí při-
pomenout. Za pouhé tři 
neděle už budeme říkat: 
Svatá Anna, chladna 
zrána. Co z toho plyne? 
Každý den, tedy i letní, 
žijme naplno, jak to jde.

MN červenec 21

Jó, třešně zrály…

PeTr BUrgr 
Místostarosta Prahy 1 
pro kulturu, sport, občan-
skou společnost, spolky  
a Středisko sociálních slu- 
žeb. Pro tyto noviny píše 
glosy pravidelně několik 
let, napsal jich už více než 
tři stovky.

Kateřina 
Klasnována stopě

Automilci a autobijci 
v centru to je kapitola 
sama pro sebe. Nepo-
kládám se za před-
stavitelku ani jedné
z těchto skupin. Auto 
totiž považuji za ne-
zbytný dopravní pro-
středek, ale na druhou 
stranu souhlasím, že
v Praze 1 je těch aut 
až hrůza. Nedávno jsem 
zaznamenala progresivní 
návrh, že by za parkování 
měli rezidenti zaplatit té-
měř 200 tisíc korun roč-
ně. Podle tohoto nejme-
novaného chytrolína by to 
byla „cena, kdy by chodci, 
cyklisti a cestující v MHD 
přestali dotovat menšinu
v autech“. Nápad vy-
cházel z výpočtu dle ak-
tuální ceny záborů na 
Praze 1 a musím říct, 
že mě překvapilo, kolik 

lidí s návrhem souznělo. 
Např. by tím „konečně 
skončil parkovací socia-
lismus a nadvláda vozů“.
Uznávám, že současných 
1200 korun ročně je 
opravdu nízká částka, 
jen za psy platím více. 
Ale hlavní problém vidím 
jinde. V Praze 1 nás žije 
opravdu málo a myslím si, 
že potrestat nás ještě tím, 
že nebudeme moci jezdit 
auty, už by bylo trochu 
moc. Parkuje tu ale řada 
lidí, co tu nemá co dělat 
– od těch, co si parkovací 

kartu pořídili, kdo ví jak 
přes stovky aut různých 
úřadů a ambasád. Zvláš-
tě na Malé Straně, kde je 
opravdu málo obyvatel, to 
je zřetelné. Do centra na-
víc vjíždí kde kdo a snaží 
se tu parkovat, ačkoli do-
stupnost MHD je velmi 
slušná. A tak souhlasím 
s jiným nápadem – ome-
zit parkování pro úřady
a sama dodávám, že by 
se měla obnovit diskuze 
o mýtném, což ale souvisí 
i s dostavbou městského 
okruhu. Jsem ale v napja-
tém očekávání, zda zvítězí 
automilci nebo autobijci. 
Osobně bych si přála ně-
koho, kdo je prostě jen 
normální a zdravě uvažu-
jící… A co vy, tipnete si, 
jak to celé dopadne?

Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

koneC paRkoVaCího
soCialismu na pRaZe 1?

Červenec je měsícem 
v plném proudu léta 
a zrajícího ovoce. 
Astronomicky a astro-
logicky Slunce prochází 
citlivým empatickým 
znamením Raka, sou-
středěným na rodinu, 
tradici a historii. Také 
je čas se k těmto odkazů 
našich předků navracet. 
Rodinně i dějinně, s lás-
kou k tomu, kdo jsme
a co jsme, zvláště za kon-
stelace Slunce ve spojení 
s planetou Pluto.
22. 7. Slunce vstu-
puje do královského 

znamení Lva. Během 
tohoto měsíce Lvem 
také prochází Venu-
še a Mars. Pozornost
v tomto čase je soustře-
děná na srdce. Merkur
v Blížencích se soustředí 
na rozum a nastává je-
jich harmonické spoje-
ní. Myšlení srdcem.
Jupiter a Neptun zalé-
vá vše charitativní vo-
dou. A Saturn ze zna-
mení Vodnáře se snaží 
ovládnout autoritativně 
planetu Uran v Býku
a planety ve Lvu, což vy-
volává vlnění a tenze.

astrovhled

co říKaJí HVěZdy V čerVenci

haRmoniCké spojení 
srDce a rozuMu

asTroloŽKa 
dagMar KocůrKoVá

Špatně 
zaparkováno

Sudoku pro  
nenáročné

1

1
3
23

3
1 3
3

3

21

pro líné

řeŠení: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

pro spící

2
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Také máte pocit, že 
váš potomek tráví pří-
liš času na elektronic-
kých hračkách a nedě-
lá nic jiného? Tak to 
nejste sami.
Všichni jsme si prošli 
těžkým obdobím a mož-
ná ještě procházíme. Ka-
ždý jsme hledali cesty, 
jak se se vším vyrovnat 
a nezbláznit se. Jednou 
z těchto cest je „únik“ do 
virtuálního světa. Stavění 
v Minecraftu, střílečky, či 
pečení koláčků uklidňuje. 
Člověk má věci pod kon-
trolou.
Než příště půjdete vaše-
mu broučkovi vynadat, 
aby už konečně ten po-
čítač vypnul, zkuste se 
zastavit. Napočítejte do 
desíti nebo se pětkrát 
zhluboka nadechněte. 
Pamatujete na ten pocit, 
jaký jste cítili, když jste 
ho poprvé uviděli? Tu ne-
konečnou lásku a něhu? 
Chtěli jste, aby  byl šťast-
ný.
Kdyby nám někdo uká-

zal videa nahrávky naší 
každodenní komunikace
s našimi dětmi, asi by-
chom byli překvapeni. 
Kdy jsme je naposledy 
pochválili, vyjádřili po-
chopení pro jejich trápe-
ní? Jak by to asi dopadlo, 
kdybychom se ke svým 
kamarádům chovali stej-
ně jako k vlastním dětem? 
Jasně, s kamarády neřeší-
me neuklizené špinavé 
ponožky a nedostáváme 
se s nimi do stresujících 
situací, ve kterých jako 
automat opakujeme věty, 
které jsme slýchali od na-
šich rodičů. (Kteří samo-
zřejmě dělali, co nejlépe
v dané chvíli uměli.)
Takže, až příště půjdete 
vašemu pokladu důrazně 
říct, aby taky dělal něco 
jiného, než seděl na počí-
tači, zkuste mu to prostě 
klidně sdělit. Tak jako by 
to byl váš kolega v práci. 
Parťák. A pak se toho par-
ťáka zeptejte, co on na to. 
Co on potřebuje k tomu, 
aby se tak stalo. Hledejte 

jana uŽ to Zná!
poradna pro (zoufalé) rodiče

radí
jana Hogan

spolu řešení, ve kterém 
budete oba spokojeni.
Možná to nepůjde hned
a nebude vám zpočátku vě-
řit, podle toho, jak jste spo-
lu komunikovali dosud. 
Možná máte v sobě hodně 
bolavého z vašeho dětství.
Podtrženo sečteno, naše 
děti se k nám dříve či 
později budou chovat 
tak, jako se chováme my
k nim. Rozhodujeme
o tom my, rodiče, teď
a tady.
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy.

Vaše Jana Hogan

jsMe vaše

uCho!

inzerce



Znamení Lva vnáší do 
děje zvýšenou emoci-
onalitu, rozkvět kva-
lit, jako je odhodlání, 
statečnost, prokázání 
síly vůle, velkorysosti 
a ryzosti. Odvrácenou 
stranou znamení Lva je 
přehnaná dramatičnost, 
afektované jednání, po-
hodlnost, používání po-
zlátka k oslňování až 
oslepování druhých. Čas 
Lva nám umožňuje se 
konfrontovat s výše uve-
deným prostřednictvím 
nastalých situací tohoto 
času a zároveň si uvědo-
movat se zvýšenou sebe-
reflexí, co lze a je nutno 
měnit ve vlastních ná-
hledech na sebe sama. 

Doba přeje mimo sebe-
reflexe zejména tvůrčím 
činnostem, kreativním 
počinům, setkávání se
s druhými i oslavě živo-
ta jako takového. Esencí 
tohoto času je svobodná 
tvořivost.

domovní znamení „u Bílého lva“
vlašská ulice 358/7

 budouCnost podle domoVníCh Znamení

● Žije na Malé Straně ● 
Spisovatelka, šéfredak-
torka časopisu Rituals, 
astroložka, vykladačka 
Tarotu ● Kreslířka a tera- 
peutka s téměř 30letou 
praxí ● Vydala osm 
úspěšných knih o ast-
rologii a Tarotu ● Před- 
nášková činnost, pořá-
dání seminářů na vlast-
ní Tarotové škole. 

MarKéta 
voStrá

Markéta vostrá ● taroty ● astrologie ● přednášky ● tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

22. července vstupuje slunce do znamení lva

Markéta Vostrá pro měsíc červenec 
kreslila do svého kalendáře domovní 
znamení U BíléHo lva

Vlašská ulice 
358/7

11 Zabava telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce

ZajíMavoSti a novinky 
ze Starého Města. Staro- 
MěsTsKÉ noViny jsou  
k mání zdarma například  
v Kafírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu- 
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) a mnoha dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

sTrUčná TiráŽ
Malostranské noviny 
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jan neRuda: kam s ním (5.) 
Četba na pokračování. 

co jsem tady, ne - už musí 
být samá řezanka.“ - Anča 
je u mne šest let. Vzpomí-
nám zpátky, až za těch šest 
let - marné vzpomínání! 
Koupil jsem ten slamník, 
vycpaný a prošitý, ještě za 
dob růžového svého mládí 
„Ančo!“ „Račte?“ „Tadyhle 
máte 75 krejcarů - dojdete 
ihned k senaři pro tři otepě 
slámy - ihned, povídám!“
Anča letí.

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Marné vzpoMínání

-Pokračování příště-

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

Polštáře jako dvě labutě. 
Pokrývka jako plášť lilie. 
Poslámka jako sníh. Žíněn-
ky jako buchtičky. Slam-
ník - slamník - „Ančo!“ 
„Račte?“ „Kdypak jsem si 
dal naposled přecpat svůj 
slamník?“ „To já nevím - 

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, na jakém domě 
na Malé Straně jsou tihle tři 
opeření dlouháni? Nápově- 
da: Nejsou to pštrosi a je to 
na Valdštejnském náměstí.

Poznáte, jářku, 

kdE To jE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Socha skladatele Karla 
Hašlera na Starých zámeckých scho- 
dech. Správně: Pavel P., Jan F., 
Marie. Z., ivo B....

Slavné místní ženy

Božena Weleková (1910 - 
1979) byla významná lout-
koherečka a herečka. Od 
roku 1945 byla po Anně 
Kreuzmannové druhou in-
terpretkou Máničky. 
V Divadle Spejbla a Hur-
vínka působila až do od-
chodu do důchodu v roce 

1968. Pravidelně chodí-
vala do parku na Kampě, 
kde dětem hrávala oblíbe-
né pohádky. Děti seděly 
na lavičce nebo pod stro-
mem, paní Božena vytáhla 
z kapsy nějakou pěknou 
loutku a z kolemjdoucích 
se rázem stali diváci. 

Loutkoherečka, milovnice Kampy
Božena Weleková

Mánička, 
kterou 
vodila

josef 
Skupa, 

principál

jan 
Vavřík, 
manžel

Všechno šlo 
jako na drátkách...




