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

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
MN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 11/ roč. XIV 
listopad 2022  

Nez
ávisl

é

Malostranské 
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petr Hejma podporuje
místní živnostníky

PETR HEJMA (MY, co tady žijeme, STAN):   
„Díky za další kulturní prostor, kde se mohou 

scházet příznivci umění i místní.“  

NejeN 
Na str. 5

Tržiště 3, Praha 1

tradice  
malé 

stranyPOTULNÁ 
MARINGOTKA 

Usměvavý Pepa z květinářství 
U Červeného lva, Saská ulice, 
s krásnou kyticí pro redakci. 

Přijďte si nechat uvázat 
podzimní kytku. 

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

SYMPAťák PEPA

VOJANOVY SADY
NezNáMé

 Str. 6 - 7
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MARKÉTA VOSTRÁ 
VYDÁVÁ NOVÝ

 KALENDÁŘ 
S DOMOVNÍMI 

ZNAMENÍMI 
PRO ROK 2023

Čtěte na 
straně 4 a 5

ASTROLOŽKA MARKÉTA VOSTRÁ

MÍSTNÍ 
PŘÍběhY

PRODEJ BYTU
3+kk - 137 m 

u Karlova mostu
www.Mostecka3.cz
tel.: 777 135 945

2



2 telefon redakce: 777 556 578 redakce@malostranskenoviny.eu

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

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„U Tří housliček. 
Hraju na housle, 

tak mám 
pro to znamení 

slabost.“

„Obraz svatého 
Václava na domě 

v Karmelitské, 
protože jsem tam 
v mládí bydlel.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
dvořák

Malostranská 
beseda

„Všechna. Jako 
náplava ze Starého 
Města mám třeba 
rád Zlatý prstýnek 

v Týnské.“

Jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Vypíchnu 
Černého koníka, 

kde žijí samí 
skvělí lidé, 

mí sousedé.“

Jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Dům U Obrazu 
Panny Marie - 

- U válečků 
na Kampě. Má 
krásný příběh.“

Jaké je vaše oblíbené 
domovní znamení? 

Anketa Malostranských novin

„U Černého 
koníčka. 

Dětství prožité 
U Černého koně 

v Hodkovičkách…“

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

12°C
liSToPAd

Větrný listopad - 
- mírná zima.

„

jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

Slyšeno: u Karlova mostu

Dřív chodili 
muži na vojnu, 
dneska k porodu.

Vyhlášená malostranská 
Kafírna U sv. Oma-
ra oslavila dne 20. října 
neuvěřitelné 29. výročí 
svého založení. Bylo tam 
veselo! Připomínáme, že 
Kafírnu, kterou provo-
zuje Roman Vopička se 
svou ženou Hankou, rádi 
navštěvovali např. herci 
Josef Kemr, Josef Vin-
klář, pan kovorytec Jin-
dřich Houška, ale třeba 
i prezident Václav Havel. 

Gratulaci Kafírně zaslala 
i Marie Gorčíková, kte-
rá ten samý den oslavila 
krásné 104. narozeniny. 
Blahopřejeme!
A Malostranská bese-
da už po desáté hostila 
dobrovolné hasiče, kteří 
měli 8. října svůj Ha-
sičský bál. Hrála pěk-
ná hudba, byla tombola 
i dobrá nálada. Hasičům 
děkujeme za pěknou 
akci. 

velké zprávy z malé strany

DObROVOLNÍ hASIČI 
I KAFÍRNA SLAVILI

ARGENTINSKÉ EMPANADAS
● Doručíme vám plněné kapsy 

zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce

● Upečete je za 15 minut
● Užijte si lahodnou chuť

● Každý čtvrtek nás najdete na 
trzích na Malostranském nám.

Empanada listopadu
Smetanové kuře&slanina

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

Denní menu 
za 139 Kč 
Výběr ze
tří jídel 

s chutnou
polévkou.

Otevřeno: 
denně 9 - 23 h

Adresa: 
Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

 Zpravy

gurmánuv 
koutek

MAloSTrANSká 
BESEdA

Malostranské 
náměstí 21

Vepřové koleno 
na černém pivě

349 kč

Nadace Artevide, kte-
rá vznikla před patnác-
ti lety a sídlí na Malé 
Straně, pomáhá nejen 
nevidomým, ale také so-
ciálně slabým. Výstava ne-
vidomých mladých umělců  
s názvem Tvořeno srd-
cem bude k vidění do 11. 
listopadu v Poslanecké 
sněmovně České Repub-
liky na Malostranské ná-
městí 7/19. „Dovolujeme 
si vás pozvat na vernisáž 
výstavy, která se koná 
ve středu dne 2. listopa-
du od 16 hodin.  Záštitu 
nad výstavou převzala 
místopředsedkyně Posla-
necké sněmovny Parla-
mentu České Republiky 
Ing. Věra Kovářová. Moc 
si vážíme spolupráce  

NADACE ARTEVIDE ZVE NA VÝSTAVU 
MLADÝCh NEVIDOMÝCh UMěLCů

a děkujeme za příleži-
tost vystavovat naše díla  
v tak honosném prostoru 
Prahy 1,“ řekl Malostran-
ským novinám Ctibor Ko-
pečný z nadace. Součástí 
vernisáže bude hudební 
vystoupení studentů Kon-
zervatoře a střední školy 
Jana Deyla, dále pre-
zentace techniky malby  
a happening samotné me-
tody akademického malíře 
Dina Čeča, kterou si budou 
moci vyzkoušet i přítomní 
hosté, k vidění bude více 
jak 20 obrázků z dílny Ar-
tevide. Výstava bude do-
stupná pro veřejnost pou-
ze 2. listopadu od 16 hodin, 
a to z důvodu jejího konání 
v neveřejném prostoru Po-
slanecké sněmovny.

Nadace Artevide a její nevidomí výtvar-
níci vystavují své obrazy v Poslanecké 
sněmovně. Přijďte se podívat na výsta-
vu s názvem Tvořeno srdcem.v kafírně bylo veselo

Unikátní kreslený malostranský 
kalendář na rok 2023

již v prodeji!

Tel.: 736 486 136 | www.astrobutik.cz



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:

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

Malý oznamovatel

inzerce

apela November 
2nd s charisma-
tickou zpívající 

kytaristkou Sašou Lan-
gošovou má za sebou 
tři kritikou ceněná alba, 
nominaci na Anděla, 
nespočet koncertů u nás  
i v zahraničí a aktuálně  
i nový singl a výpravný 
videoklip I Feel Love.
Jestliže její dosavad-
ní nahrávky zněly jako 
vkusný mix rocku a al-
ternativní country, nový 
materiál kapelu posouvá 

k rockovějšímu, blueso-
vě agresivnímu zvuku.
Kapela, kde kromě Lan-
gošové hrají kytarista 
Roman Helcl, baskytari-
sta Jakub Vejnar a bube-
ník Petr Ptáček, pracuje 
na nové nahrávce s čes-
kým producentem Bori-
sem Carloffem. Výsled-
ný sound má na starosti 
dvorní studiový inženýr 
kapely The Black Keys 
Tchad Blake a nashvill-
ský zvukový mistr John 
Netti.

30. listopadu, 20.30 h
NOVEMbER 2ND

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

liSToPAd
Program (výběr)

6. a 7. 11., 20 h Ro-
bert Křesťan a Druhá 
tráva - country
8. 11., 20 h Hedwig  
a její angry inch - rocková 
show Romana Tomeše 
19. 11., 19 h Malo-
stranský candrbál - po-
řádá SOPMSH - téma: 
vodníci a víly
20. 11., 20.30 h 
Schodiště - rock alter-
native
21. 11., 19 h 321 Je-
dem! - impro talkshow
22. 11., 20.30 h Mi-
rek Kemel s kapelou -  
- folk
23. 11., 20.30 h 
VESNA/Host: Tereza 
Balonová - alternative 
folk
24. 11., 20.30 h 
Thom Artway - pop
27. 11., 19 h Originál-
ní Pražský Synkopický 
Orchestr - raný jazz
29. 11., 20.30 h Bílá 
nemoc + OOZ - rock

Náš 
TIP

k

 Zpravy

NADACE ARTEVIDE ZVE NA VÝSTAVU 
MLADÝCh NEVIDOMÝCh UMěLCů

josef kemr,
*20. 6. 1922, +15. 1. 1995
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1922

získala v roce 1917 místní 
kráska Klára K. Na snímku  

s rozhodčím soutěže a svým 
budoucím snoubencem.

MISS LEJTKO

Ředitelka nadace Zuzana kopečná
a nevidomí zpěváci na Prostřeném stole

Nevidomí 
malují obrazy 
Čečovou metodou 

výtvarný a hudební 
workshop

výstava  nevidomých 
umělců

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

39 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

Na čepu dvanáctka 
radegast za 41 kč

Fo
to

: A
rc

hi
v 

M
al

os
tra

ns
ké

 b
es

ed
y

Saša langošová



4 telefon redakce: 777 556 578 redakce@malostranskenoviny.eu Rozhovor

VZPOMÍNKA NA 
ONDRU hÖPPNERA

co nového 
v redakci

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

Redakce novin si 11. října připo-
mněla nedožité 57. narozeniny 
Ondřeje Höppnera, zakladatele  
a šéfredaktora Malostranských 
novin. Malostranské noviny za-
čaly vycházet v září roku 2009. 
Ondra vymyslel grafickou podobu 
novin a dal jim ten starý pel prv-
ní republiky. Malostranským no-
vinám vytvořil také sourozence: 
Staroměstské, Novoměstské a Sta-
roBrněnské noviny. Ondro, máme 
tě rádi, vzpomínáme na tebe  
a děkujeme. Monika, Anička, So-
fie Höppnerovy, rodina a přátelé

Otevřeno:
Po - čt  10 - 22 h
Pá          10 - 23 h
So           15 - 23 h

Přijďte 
posedět 
k nám 
do vinotéky!

Nabízíme:
* kvalitní italskou kávu
* italská vína i prosecco
* vyhlášené italské limonády a další nealko
* tortilly, prkénko plné dobrot k vínu, čerstvé polévky…
* prostor vhodný k rodinným oslavám i pracovním akcím

Adresa: Svatoslavova 268/47, Praha 4 - Nusle
Tel.: 734 590 831
Najdete nás na facebooku i instagramu
www.unomomento.cz
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MARKÉTA VOSTRÁ, SPISOVATELKA, ASTROLOŽKA, VYKLADAČKA TAROTU I KRESLÍŘKA, ŽIJE A TVOŘÍ NA MALÉ STRANě

„Markéto, vychází ti 
další kalendář s do-
movními znameními 
Malé Strany a Hrad-
čan, tentokrát pro 
rok 2023, jak bys ho 
představila?“
„Kalendář je již čtvrtým 
pokračováním mého pá-
trání po známých i méně 
známých domovních 
znameních Malé Strany 
a Hradčan. Pátrání po je-
jich historii, významu, au-

torovi. Tentokrát jsem 
kreslila například - již 
málo rozeznatelné do-
movní znamení U Tří 
mouřenínů, které se na-
chází v Mostecké ulici, 
či překrásné znamení 
zobrazující svatého Lu-
káše, dokončujícího ob-
raz Panny Marie s Jezu-
látkem. To zdobí fasádu 
domu na Loretánském 
náměstí, kde se nachá-
zí původní staropraž-
ská pivnice U Černého 
vola.“

Markéta vostrá vydává další 
kalendář s domovními znamení-
mi pro rok 2023. Čtěte rozhovor 
o tom, kde bere inspiraci a jaká 
domovní znamení tentokrát  
v kalendáři najdete.

MARKÉTA VOSTRÁ: MALÁ STRANA 
JE NAPROSTÝ ORIGINÁL. JE MI DOMOVEM!

„Jak ses ke kreslení 
kalendářů dosta-
la a jak tě napadlo 
propojit astrologii 
s domovními zna-
meními?“
„Na Malé Straně 
bydlím v domě, 
který na sobě nese 
velice pěkné, do 
dnešních dnů 
velmi dobře za-
chovalé znamení  
U Černého koníčka. 
Toto znamení bylo 
prvotní inspirací, 
kdy jsem je kresli-
la jako péefko pro 
své blízké. Analogie 
s astrologickými 
znameními přišla 
záhy, protože do-
movní znamení 
této lokality jsou 

bohatá na lvy, raky, be-
ránky, váhy…“
„Čím se zabýváš?“
„Dá se říci, že rozvíjím 
stále totéž, vykládám, 
píšu, kreslím…“

MoNikA HÖPPNEr

ZÁBAVA K POSEZENÍ 
U PIVKA ČI VÍNKA
ZPESTŘENÍ TEAMBUILDINGU
NA VÁNOČNÍ VEČÍREK

VŠECHNO ZAŘÍDÍME OD A DO Z
STAČÍ ZAVOLAT

723 997 239

neboJEDNORÁZOVĚ

PRAVIDELNĚ
dostat zákazníky 

k vám 
do restaurace!

to je způsob, jak

ondřej, Anička, Monika

inzerce

MÍSTNÍ 

PŘÍběhY



 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

představujeme místní podniky
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

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

jana Bémová vystavuje 
v Potulné maringotce

Tržiště 3, Praha 1

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ  

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta

Pro milovníky umě-
ní máme dobrou 
zprávu. V ulici Trži-
ště se zabydlela Po-
tulná maringotka, 
což je malá a útulná 
galerie, kam jste sa-
mozřejmě všichni 
nejen Z Malé Strany  
a Hradčan srdečně zvá-
ni. Tento opravdu velmi 
komorní výstavní pro-
stor provozuje nezisko-
vá organizace Artists  
4 children a jeho ná-
vštěvou podpoříte fi-
nancování divadelní, 
hudební a žonglérské 
dílny pro nemocné  
a handicapované děti  
a seniory.

Momentálně se můžete 
až do 2. prosince při-
jít podívat na výstavu 
Jany Bémové s ná-
zvem Praha magická. 
Tato pražská rodačka 
prožila třicet pět let 
v USA a po svém ná-
vratu do Prahy se ve 
své tvorbě snažila zob-
razit vzpomínky na své 
mládí. „Když jsem byla 
malá holka, občas mě 
například strašily ně-
které sochy na Karlo-
vě mostě, tak jsem se 
prostřednictvím svých 

děl snažila s těmito 
vzpomínkami vyrov-
nat. Kromě toho jsem 
byla vždy inspirována 
hudbou, kterou jsem  
v místech Malé Strany 
pokaždé slyšela,“ uved-
la autorka současné vý-
stavy Jana Bémová.
Každého, kdo má 
vztah k Malé Stra-
ně, jistě vždy potě-
ší, když je obohacena  
o další kulturní prostor. 
Přijďte se do Potulné 
maringotky podívat  
a podpořit dobrou věc.

PETr HEjMA (My, co tady žijeme, STAN):  
„Díky za další kulturní prostor, kde se mohou schá-
zet příznivci umění i místní.“

Rozhovor

černá 
kronika

JOSEF SOMR
Vynikající divadelní  
a také filmový herec Josef 
Somr zemřel 16. října ve 
věku 88 let. Hrál mimo 
jiné v Brně, Pardubicích, 
pražském Činoherním 
klubu a nejdéle v praž-
ském Národním diva-
dle. Jedna z prvních rolí, 
kde se proslavil, byla ve 
filmu Ostře sledované 
vlaky. V roce 2012 zís-
kal Českého lva za pří-
nos české kinematografii  
a v roce 2014 Cenu Thálie 
za celoživotní činoherní 
mistrovství. Jeho dlou-
holetou partnerkou byla 
herečka Zuzana Šavrdo-
vá. Manželkou byla Alena 
Somrová. 

Čest jeho památce!
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MARKÉTA VOSTRÁ, SPISOVATELKA, ASTROLOŽKA, VYKLADAČKA TAROTU I KRESLÍŘKA, ŽIJE A TVOŘÍ NA MALÉ STRANě

křest kalendáře a knihy „poly_dštění mužů“

MARKÉTA VOSTRÁ: MALÁ STRANA 
JE NAPROSTÝ ORIGINÁL. JE MI DOMOVEM!
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Markéta vostrá

„Bydlíš na Malé 
Straně, jaké to je, 
žít v samém srd-
ci Prahy? Jak tě 
to inspiruje ve tvé 
tvorbě?“

„Malá Strana je napros-
tý originál, soubor dáv-
ných, zaniklých vsí ob-
klopených paláci. Tím, 
že spadá pod znamení 
Raka, lze zde pociťovat 

vše, co je vyjádřeno slo-
vem: domov.“
„Na co se těšíš?“
„Na každý malostran-
ský den.“
www.marketa-tarot.cz



Podzimní slunko ješ-
tě zlatilo malostranské 
věže, když se Vojanovy 
sady zavíraly. Hluchý 
třesk mříže - a pryč byly 
biomatky, houfně chtivé 
padančat, i biootcové, 
pomahači a přenašeči. 
Zapadla ta mříž jak za no-
vickou fortna klášterní. 
Teď jsme se sami mohli 
vydat na krátkou bota-
nicko-historickou pro-
cházku. Hm, co asi může 
člověk vidět v  parku, byť 
s minulostí kláštera? No 
právě kytky, co ten dech 
minulosti ukazují. 
Tak pojďme. Což by bylo 
o zdejší ovoce včetně 
třeba mišpulí - ale náh-
le floristický zázrak, byť 
kláštera sotva hodný. 
Nastojte: plná náruč psí 
kundy! Sem, sem, sestry 
karmelitky! Nález! Včet-
ně toho smradu! 
To je lidové jméno pro 
silně ohrožený druh, 
merlík smrdutý, rost-
linné zjevení středověké 
Prahy, kdy se o čistotu 
mnoho nedbalo. Kytka 
míst přehojně ochcáva-
ných, leč cizí puch sama 

nepřejímá. Smrdí si ze 
svého a po svém. Che-
nopodium vulvaria - 
„tělo nemyté ženy“, píše 
Linné. No jo, a co kdyby 
tady takhle historicky 
rostla spíš ožanka čpavá, 
Teucrium scordium? To 
by si matka Elekta teprve 
cvrnkla do hábitu! Ta to-
tiž smrdí ještě strašněji. 
Jako nemytý chlap.  
Pak jsme dál šli s Kris-
tinou Küblbeckovou po 
záležitostech zdaleka du-
chovnějších.

Vojanovy sady jsou 
zvláštní oázou v turistic-
ky exponovaných mís-
tech. Ač to tak nevypadá, 
je to jedna z nejstarších 
zahrad v Praze. Byla 
součástí románského 
Biskupského dvora 
(1182), který byl později 
zničen husity. Zahrada  
procházela složitým his-
torickým vývojem a vy-
střídala  mnoho majitelů. 
Nás ale zajímá období 
baroka, které v ní zane-
chalo výrazné stopy. Vy-
soká zeď, která ji obklo-
puje, byla vystavěna, aby 

bosé karmelitánky, těm  
tenkrát zahrada patřila, 
měly klid na práci a me-
ditaci.
Jak se do Prahy Řád 
bosých karmelitánek 
dostal? Bylo to na po-
zvání císařovny Anny 
Marie, ženy Ferdinan-
da II., která se rozhodla, 
že bude podporovat ten-
to řád, jestliže se jí narodí 
následník trůnu.
Tak roku 1656 přišly 
bosé karmelitánky do 
Prahy vedené svou mat-
kou představenou Ma-
rií Elektou od Ježíše. 
Byla to velká sláva, byly 
vítané jako duchovní 
konsolidátorky poměrů  
v zemi zničené třiceti-
letou válkou. Císař jim 
věnoval tuto rozsáhlou 
zahradu a stal se jedním 
mecenášů kláštera sv. 
Josefa.
Karmelitánky žily v přís-
né klauzuře. Nevycházely 
ven, svůj čas dělily mezi 
kontemplaci, modlitby 
a práci, tak byla zahrada  
pro život kláštera velmi 
důležitá. Matka Elekta 
se stala jednou ze záhad 
Prahy a symbolem mys-
tiky 17. a 18. století. Ze-

mřela roku 1663 a byla 
pochovaná v zahradě. 
Tři roky po její smrti se 
začala z jejího hrobu li-
nout silná vůně fialek. Po 
otevření hrobu bylo nale-
zeno její tělo neporušené 
a zůstalo tak dodneška. 
Sestry karmelitánky se  
o mumii své matky před-
stavené nadále starají.
Po karmelitánkách  
v zahradě zůstaly i jiné 
duchovní památky.  Na 
hlavní  pohledové ose 
zahrady je to polygonál-
ní  kaple sv. Terezie  

z Ávily se zajímavými ilu-
zivními malbami (1743), 
dále groteskní a trochu 
strašidelná kaple sv. Eli-
áše, ve tvaru umělé jes-
kyně, ozdobené krápníky, 
mušlemi a zrcátky (1770)  
a také dobře schovaná 
výklenková kaple sv. 
Jana Nepomuckého 
(1750), ve zdi zahrady, 
odkud je nádherný vý-
hled na Malou Stranu  
a Hradčany… Určitě na-
vštivte romantické Voja-
novy sady plné příběhů, 
stojí to za to! 
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inzerce

Pouze v Praze. 

HODINOVÝ
MAN�EL

tel. Tonda: 720 658 976

DAONT

Osamělý důchodce provede 
levně práce hodinového man�ela 

(drobné opravy). 

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

257 531 839

(instalatér, elektrikář, 
zedník, malíř apod.)

Tel.: 607 855 439
E-mail: office@houseservices.cz

Hledáme řemeslníky 

Spolek Kampanula pořádal Učenou toulku s názvem 
Vojanovy sady neznámé. Říjnovým večerem originálně 
provázel biolog Jiří Sádlo a o historii poutavě povyprá-
věla Kristina Küblbecková.

jiŘí Sádlo

kriSTiNA küBlBEcková

Biolog jiří Sádlo Hra se světlem

krása vojanových sadů
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ZDE MůŽE 
bÝT VÁš 
INZERÁT!

VOLEJTE IhNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZAChÁZENÍ!

Tema

VOJANOVY SADY NEZNÁMÉ ANEb ZA bAROKNÍ ZDÍ. 
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RůŽOVÉ STŘEVÍČKY (1/2) Malostranské noviny k poctě 
humoristickým listům (1922)

„Chceš - li mi, Bohoušku, dokáza-
ti, že mě máš rád, kup mi růžové 

střevíčky...“

„Co vás to napadá, vašnosti, 
nemám žádné růžové 

střevičky...“

„Co já budu dělati? 
Jestli neseženu růžové střevíčky, 

ztratím Martu navždy!“

Kalendárium 
Malé Strany

Karel 
Stloukal
historik

Jan
Zrzavý
malíř

liSToPAd

● Karel Stloukal 
*2. 11. 1887 Zlín 
†19. 11. 1957 Praha
Historik, archivář. 
Zabýval se mj. Pražským 
hradem a okolím.
 
● 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 Zá-
meckých schodech. 

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

Karel Matěj 
Čapek

spisovatel

Jana 
Dítětová
herečka
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svá výročí! 
redakce@malostranskenoviny.eu

PokrAČováNí PŘíšTě

Hra se světlem Účastníci Učené toulky

krása vojanových sadů
kristina küblbecková, 
živá socha
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských

a Staroměstských novin. FB: kampaNula

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.

1/  S podporou Kam-
paNuly 29. září 

proběhla v ulicích No-
vého Města (Poříčí + 
Soukenická a pak Klárov 
+ Tomášská) vernisáž 
plakátové výstav Eugena  
a Zuzany Brkciusových: 
Jindřich Štýrský slovem 
i obrazem. 

2/1. října SOPMSH 
zorganizovalo již 

tradičním Moštování 
jablek ve Vojanových 
sadech. Pršelo, ale ná-
vštěvníci byli stateční, 
schovali se pod stromy 
a velké stany a užívali si 
nejen dobrot dodaných 
opět Karlem Chotkem. 
Malování, zvláště na 
obličej vedla Kristina 
Küblbecková z Orfeniky  
z Pohořelce. Ornitologic-
ká rodina Cepákových 
odchytávala ptactvo, 

KAMPANULA hLÁSÍ: VELKÉ ZPRÁVY Z ČINNOSTI SPOLKů MALÉ STRANY
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před dětmi jej kroužko-
vala a vypouštěla zpět do 
parku. Paní Eva ukazo-
vala k pohlazení několik 
krotkých netopýrů. Vý-
tvarníky Karlova mostu 
reprezentovali malíři  
a hlavně Roman Kotrč, 
umělecký kovář, co tu  
v ohni kul kovy a vytvářel 
upomínkové drobnosti. 
Divadelní stan se napl-
nil dětmi, co se seběhly 
k představení divadla 
Buchty a loutky.

3/6. října se slavil 
Den seniorů v par-

ku na Kampě. Program 
byl parádní, např. se zpí-
valo s HaFem, cvičilo se  
s RelaxArte, zvalo se  
k basketu i výletům s TU-
RAS, o vývoji spolkového 
života slovem i obrazem 
informovala KampaNu-
la... A na louce vše uka-

zovali Dobrovolní hasiči. 
Hned vedle se resuscito-
valo, s boromejkou Xa-
verou se měřil tlak, po-
hoštění od Chotkových 
dobrot…

4/KAMPA JAZZ-
BAND se opět se-

šel a skvěle zahrál, jako 
každou druhou neděli,  
9. října od 16 h v Domeč-
ku na Kampě. Srdečně 
vás zvou: trombonista 
Laďa Kopecký, kapel-
ník Jirka Růžička a jeho 
Jazzband.  

5/Mnoho let funguje 
Šatlava, posled-

ních 6 let jako Klub, kde 
do 22 h často bývá vyni-
kající muzika všeho dru-
hu, jazz, beat, folk, coun-
try (čtvrtky Muzikanti  
z Kampy) učené přednáš-
ky - Toulky KampaNuly, 
schůzky klubů a spol-

Naše akce Naše akce 
PoŘáDáME 
A SPoLUPoŘáDáME:
● NEW cyklus 4 Toulek - předná-
šek vsedě s promítáním v Šatlavě 
- Arch. J. Gebert: 10. 11. 18.30 h 
PRA-Asanace-Metropolitní plán 
píše neviditelná ruka trhu
● 12 - 13. 11. Vlastivědný výjezd 
Znojmo, jirkucka@centrum.cz.
● 15. 11. 17 h Učená toulka kni-
hou s Eugenem Brikciusem + 
čtení z nové knihy v Muzeu litera-
tury v Pelého ulici. 
● 17. 11. Výlet auty na hrad Kra-
šov (s ASTRO PRAHA a TURAS)
● 22. 11. 16 h Toulka tmou ska-
lami Petřína s přednáškou R. 
Nového a J. Kroči v Hladové zdi, 
jirkucka@centrum.cz.
● 1. 12. 18 h J. Gebert Toulka  
v šatlavě: Prahahahaturizmus. 
● Vycházky pro rodiče s dětmi 
Malou Stranou + Kampou P. Dvo-
řáčková: www.prahahrave. cz. 
● Čtvrtky NAUČNá STEZKA 

PETŘíNEM (spolupořádáme) - 
15 zastávek u zvířecích sousedů. 
Odpol. rodiny s dětmi + jednotliv-
ci: 773 247 227. 
● 3. pond. v 18 h Toulka vsedě 
TAROT KLUB 015 - Deli Maltéze 
- Dr. Hůlek. 
● bASKET TURAS středy 19 
- 20 h. Gymn. Josefská. Muži  
i ženy, všeho věku. Info J. Svátek 
605 131 136. 

DoPoRUČUJEME: 
● 4. 11. 19 h Divadelní bienále 
KPGM (+ Zlatá Praha + Šatlava) 
v Malostranské besedě. 
● 19. 11. 19 h candrbál v Ma-
lostranské besedě, pořádá SO-
PMSH - KONEC VODNÍKŮ. 
● 5. 12. 17 h Mikulášská nadílka 
(SOPMSH) u Karlova mostu.
● RELAX ARTE SANAToRIUM: 
3x týdně cvičí ve školách. Po + pá 
ZŠ Karmelit. Stř Gymn. Josefská. 
Cca 18 - 20 h

Spolek kampaNula: (fb, str. 8 MN + SN) spolupracuje s Prahou 1, Klubem Za starou Prahu, 
TURAS, klubem Šatlava, Zlatou Prahou a Tarot Klubem 015, Dobrovolnými hasiči, se SOPMSH,  
s Kampou Střed Světa, KC Kampa, Malostranskými a Staroměstskými novinami, Prahou hravě, 
Dvorem umění, Malostranskou besedou, Drum, Baráčníky, Skautským institutem, Kampartou, As-
trem Praha, RZB, také s Eugenem Brikciusem, Kurtem Gebauerem, Jiřím Gebertem... S mnoha 
galeriemi, divadly, školami… Spolupořádá Toulky přírodou s (Národním muzeem, Petřínskou ini-
ciativou + Femancipacion), historiky z Klubu Nápadníků KampaNuly + výlety a basket s TURAS+-
cvičení s RelaxArte Sanatoriem.

ků (např. Zlaté Prahy, 
KPGM, TURAS, Kampa-
Nuly, Spolku na obnovu 
Rychty + Obcí Baráč-
níků. Opět ožívají malá 
divadla. Členská schůze 
13. října. podpořila výbor 
klubu v klidném oživení 
tradic tohoto místa, jeho 
genia loci.

6/Hornický spolek 
pořádá Hornic-

kou parádu 2022 na 
počest patronky sv. Bar-
bory, a to 30. listopa-
du. Tentokrát s přijetím  
v Senátu Parlamentu ČR.
Vychází se od restau-
race U Parlamentu cca  
v 10.30 hodin, ulicí Plat-
néřskou a Křížovnickou 
ke Karlovu mostu a dále 
ulicí Mosteckou na Malo-
stranské náměstí.

kapela HaFstudia zazpívala na dni seniorů
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
Milí ČTENáŘi, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Malostranské noviny, 
minulé číslo

www.
malostranskenoviny.eu
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Poděkování 
za tyto noviny

Glosa dNe

SVATbA NESVATbA ANEb 
JAK RADNICE PRAhY 1 ZAChRAŇUJE

To vám byla svatba. 
Hostů asi stovka, navíc 
se svatba konala na Mo-
ravě. Jídla, pití po celý 
den, na závěr se podával 
saviňónek z tatínkovy vi-
nice, jak by taky ne, když 
vdával jedinou dceru. 
Slavnostní a uvolněnou 
atmosféru dodával fakt, 
že oddávající zastupitel 
je rodinný přítel. Takže 
obřad na radnici byl do-
plněn historkami ze ži-
vota snoubenců. Jak šel 
den, hlasivky se snažily 
ze všech sil, cimbálová 
kapela také a nic nebrá-
nilo tomu, že závěr dne 
umocní úspěšně prožitý 
svatební den. 
To vše až do chvíle kdy 
panu oddávajícímu, který 
byl také mezi hosty, zazvo-
nil v kapse telefon. Nic ne-

obvyklého, jen bylo divné, 
že pan z radnice zblednul. 
Když domluvil, kopnul 
do sebe hlt slivovice a šel 
vyhledat ženicha. Jak se 
prodíral tančícími svateb-
čany, barva jeho pleti se 
blížila odstínu barvy šatů 
nevěsty. Když konečně že-
nicha našel, s opravdovou 
lítostí v hlase mu sdělil, 
že právě mluvil s paní od 
matriky, která mu sdělila, 
že sňatek je neplatný. 
Před týdnem byly totiž 
volby a pan oddávající 

nemůže už oddávat. Prý 
by to mohl zachránit do-
sluhující starosta, ale ten 
není a nebude. K tomu 
ke všemu se ukázalo, že 
nesvatba je skutečně pro-
blém, protože novoman-
želé musí být sezdáni 
kvůli hypotéce.  
Sice to několik dnů trva-
lo, ale vše dopadlo dobře. 
Nešťastní nemanželé po 
několikadenním hledá-
ní fungující matriky si 
řekli své ano na radnici  
v Praze 1. Na otázku, kte-
ré datum svatby si budou 
připomínat, až budou 
slavit výročí svatby, zda 
to moravské, nebo to 
pražské, se sklopeným 
zrakem odpověděli, že to 
moravské. To víte, cim-
bálovka je cimbálovka.

MN listopad 2022

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

Podzim je moje nejob-
líbenější roční období. 
V Praze 1 navíc začíná 
mezidobí bez hektického 
turistického ruchu. Zna-
mená to o trochu více klidu 
pro nás místní, i když některé 
ulice „paří“ bez ohledu na ne-
přízeň počasí celoročně. Oby-
vatelé Malé Strany patří mezi 
ty šťastnější, kteří nemusí 
alespoň v noci čelit hordám 
opilých turistů. Noční život 
se odehrává hlavně na řece 
díky různým party lodím, 
kterých už je na Vltavě tolik, 
že se jeden diví, že se tam 
vůbec vejdou a neztroskotají. 
Aby toho málo nebylo, v rám-
ci nově budované cyklostezky 
vzniklo teď pod Mánesovým 
mostem patrně načerno a za 
obecní peníze nové nástupní 
molo. 
Klidu této části Malé Strany 
nedodá ani plánovaná velká 

lo, že zdaleka nejde jen o mu-
zikál, ale hlavně o nabídku 
areálu pro soukromé party. 
Už jsme se sousedy prožili 
Vémolovu svatbu, akci Me-
trostavu a další. V bytech je 
vše slyšet, jako by tam člověk 
byl a vůbec nechápeme, proč 
se vůbec musíme těchto akcí 
pasivně účastnit. Ačkoli se 
většinou končilo v deset ho-
din, nevidím důvod, proč by 
takováto scéna měla vůbec  
v centru přesyceném hlukem 
vzniknout a navíc v obecních 
prostorách. Myslím, že ne-
jsme na Klárově jediní, komu 
to vadí, hluk se musí nést i na 
druhou stranu řeky. A obá-
vám se, že to bude gradovat. 
Před lety jsem se podivova-
la, jak tam může být hazard  
v podobě kasina, ale to tam 
byl alespoň klid...
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

JÓ, NA PLOVÁRNě - TAM TO ŽIJE 
ANEb EXPERIMENT LÉTA!

Vrcholem podzimního 
času je listopad. V tomto 
měsíci vládne vodní znamení 
Štíra, které souvisí s hlubo-
kou vodou a ponory a inten-
zivním prožíváním. Do ohni-
vého Střelce vstupuje Slunce  
v tomto roce 22. 11., a z vod-
ních hlubin nás vystřeluje až 
k nebesům.
Slunce doprovází ze Štíra 
do Střelce Venuše a Merkur. 
Venuše je planetou lásky a krá-
sy, Merkur planetou myšlenek  
a komunikace. Napětí mezi 
znameními Býka a Štíra nám 
dává vědomou příležitost 
pouštět, co se přežilo, aby 
něco nového mohlo přijít. 
Tento čas je spojen s tématy 

smrt, rozjímání a znovuzro-
zení. 
Střelec nás naopak ve zno-
vuzrození povznáší na duchu  
i těle. Mars ve znamení 
Blíženců dává jazyku hbi-
tý pohyb, ale i ostrost. Ju-
piter couvajícím chodem 
zaplul do Ryb, kde spolu 
s Neptunem vytvářejí vize 
pro sociální cítění. Během 
měsíce Jupiter dělá otočku  
a vše realizuje směrem  
k Beranu. Saturn běží vpřed 
vodnářskými etherickými vl-
nami. Pluto v Kozorohu také  
v pohybu vpřed, očišťuje staré 
struktury. A Luna ochránky-
ně země je 8. 11. v úplňku se 
zatměním. Nov je 23. 11.

astrovhled

co ŘíkAjí HvěZdY v liSToPAdU

STŘELEC VYSTUPUJE Z VODNÍCh hLUbIN 
A VYSTŘELUJE NÁS K NEbESůM

ASTroložkA 
dAgMAr kocůrková

Sudoku pro  
nenáročné
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pro líné

ŘEšENí: Doplň trojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

pro spící

2

restaurační zahrádka přímo 
v parku Cihelná. Zatím nej-
zajímavějším experimentem 
letošního léta je ale nová 
venkovní scéna Občanské 
plovárny. Ačkoli chodím 
okolo téměř denně venčit 
psa na Letnou, dlouho jsem 
nic zlého netušila. Pak jsem 
někde zahlédla reklamu na 
muzikál Noc na Karlštejně 
a říkala jsem si, že to budou 
asi Žluťáky. Vůbec mě nena-
padlo, že by v magistrátních 
prostorách mohla vzniknout 
otevřená venkovní scéna, 
která by generovala hluk jako 
United Islands a to navíc pra-
videlně. Záhy se totiž ukáza-

občanská plovárna

cimbálovka nade vše
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EdUArd ovČáČEk/
groTESkA 

(70. - 90. léTA)
Do 8. 1. 

Zajímavý a doposud ne 
příliš často vystavovaný 
okruh Ovčáčkovy tvor-
by představují obrazy 
a kresby, v nichž se ve 
figurálním tématu pro-
sazuje prvek grotesky.  
K výrazným příkladům 
se řadí obrazy a asam-
bláže vytvořené v prů-
běhu 70. a 80. let, do 
nichž umělec promítl 
šeď a absurditu reality, 
zvrácenost nomenkla-
tury, tupost a prázdnotu 

veřejných projevů. K ty-
pickým příkladům patří 
obrazy Strašidlo na hra-
dě či Dva na tribuně. 

joSEF PlESkoT: 
MěSTA

Od 5. 11. do 12. 2.
Výstava je se zaměřená 
na tři specifická městská 
sídla, v nichž má archi-
tekt Josef Pleskot nej-
více realizací - na Pra-
hu, Ostravu - Vítkovice  
a Litomyšl. Přehlídka 
nepředstaví jen jednot-
livé stavby a projekty, 
ale vzala si za úkol zpro-
středkovat Pleskotův 

přístup k architektuře, 
prezentovat práci jeho 
ateliéru v širších souvis-
lostech a přispět k odpo-
vědi na otázku po spole-
čenské roli architektury.

STANiSlAv 
kolíBAl: 

kNiHY A STAvBY
Od 5. 11. do 12. 2.

Výstava prezentuje dva 
ikonické okruhy Kolí-
balovy tvorby vzdálené 
časem a zároveň pokrý-
vající celou jeho umě-
leckou dráhu. Uvidíte 
kresby z Ostravska i ilu-
strace knih…

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 záro-
veň stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolek-
ce dvou výjimečných umělců: Františka Kupky
a otto Gutfreunda. Nově instalovaná expozice před-
stavuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka 
Kupky, průkopníka abstraktního umění. Výstava je rozší-
řena o dlouhodobé zápůjčky děl Kupky a součástí expo-
zice je rovněž výstava soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FrANTišEk kUPkA

František kupka, 
Studie opice

JANA UŽ TO ZNÁ!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

JSME VAšE

UChO!

radí
Jana Hogan

Je správné přijímat 
ukrajinské děti do čes-
kých škol?                    Iva
Možná i vaše děti získaly 
nové spolužáky z Ukrajiny. 
A možná přibudou další. Je 
to náročné pro přetížené 
vyučující, naše děti se musí 
dělit o prostor ve třídách. Je 
to dobrý nápad? 
Pokud sledujete tento slou-
pek déle nebo jste absolvo-
vali kurz Nevýchovy, víte, 
že naše děti se od nás učí 
hlavně tím, co my rodiče 
děláme, ne co dětem říká-
me. 
Co se naše děti mohly od 
nás dospělých naučit od za-
čátku příchodu Ukrajinců 
do Česka a do škol? Jak vy-
padá ukrajinská vlajka, jak 
se ukrajinsky řekne Ahoj, 
některé si možná zkusily 
představit, jaké to je muset 
odejít z domova. Podle mě 
to hlavní, co jim ukazujeme, 
je jedním slovem řečeno, 
solidarita. Když někdo po-
třebuje pomoc, je normál-
ní a správné ji poskytnout,  
i když to pro nás znamená 

určité nepohodlí nebo oběť. 
Napadení Ukrajiny ukázalo, 
že nikdy nevíme, kdy bude-
me potřebovat pomoc my 
Češi. (Nabízí se myšlenka, 
jak by asi vypadala naše 
alternativní historie, kdyby 
nás „naši spojenci nezradi-
li“ v roce 1939.) Vraťme se 
ale z mezinárodní roviny  
k našemu každodennímu 
životu. Za X let budeme my 
rodiče staří a pravděpodob-
ně budeme potřebovat po-
moc s nákupem, úklidem 
atd. Můžeme si takovou 
pomoc zaplatit anebo se ob-
rátit na naši rodinu a okolí. 
Jak pro ně bude normální 
na naši prosbu reagovat?
Někoho možná napadne, 
jestli by nebylo lepší ukra-
jinské děti učit odděleně od 
českých. Podle mého laic-
kého názoru nebylo, určitě 
je to na delší odbornou de-
batu, zkráceně řečeno pro 
jejich integraci do českého 
života a pro skutečné pří-
nosy naší solidarity, mají, 
podle mě, být děti obou 
zemí vyučovány spolu. Jako 

dítě socialismu si pamatuji 
tzv. zvláštní školy pro rom-
ské děti, které, opět z mého 
laického pohledu, nepo-
mohly soužití mezi Romy  
a ostatními. 
Jsem pyšná na to, jak se 
současná vláda, instituce, 
minulé vedení pražského 
magistrátu a (ne)obyčejní 
lidé zachovali, když to bylo 
třeba.
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku jsou 
inspirované kurzem Nevý-
chova.

Vaše Jana Hogan

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

257 531 839

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

ZDE MůŽE 
bÝT VÁš 
INZERÁT!

VOLEJTE IhNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZAChÁZENÍ!

vYŘEšTE PoMocí HoMEoPATiE 
své akutní i chronické dlouhodobé 
zdravotní obtíže ● záněty, migrény, 
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy 
učení a  sociálního chování dětí ● de-
prese, stavy marnosti a pocit života bez 
radosti ● alergie včetně potravinových 
intolerancí ● ekzémy

hOMEOPATICKÁ 
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MbA., Rhom.

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com 
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