
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. 2/ roč. XIV 
únor 2022  
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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

U Sovových Mlýnů 134/1, Kampa

tradice  
malé 

stranyRybářSKý
doMečeK

Usměvavá Simonka
z restaurace Stará Praha, 

Vítězná 530/11,
nese lahodné presso

a bacardi.

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

VýStaVa foteK
paVly MichálKoVé

str. 4 - 5
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ŠarmanTní Simona
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Čtěte na str. 6 - 7

Rychlé šípy
V afRice

hRaJte S NáMi 
pátRací hRU

V ceNtRU pRahy

MíStNí
příběhy

HLEDÁME 
rECEPČní

Soukromá poliklinika
v centru Prahy hledá

recepční na plný úvazek.

● Požadujeme příjemný 
vzhled, profesionální

vystupování.
● Znalost AJ podmínkou

a práce s PC.
● Nástup možný

ihned.

Těšíme se na Vás!
Kontakt: Jitka Bayerová
Tel.: 725 883 183, e-mail:

bayerova@mjs.narodni.cz

ARGENTINSKÉ EMPANADAS
● Doručíme vám plněné kapsy 

zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce

● Upečete je za pouhých
15 minut

● Užijte si lahodnou chuť
Empanada února:

Pálivé hovězí
& uzený sýr

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta
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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

anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Ne, já chci žít 
teď. Se svou 

rodinou
a kamarády.“

„Záleží na tom, 
čím bych byl
a jak by mi

sloužilo zdraví.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
dvořák

Malostranská 
beseda

„Je to lákavé,
ale každá doba

je krásná.
Záleží na nás…“

jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Nikoliv. Postačí 
mi z tepla domova 

do oné doby 
nahlédnout
skrz knihu.“

jarka 
nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Nechtěla.
Baví mě
žít tady
a teď.“

Chtěli byste žít před 
sto lety?

anketa Malostranských novin

„Spíše jen
navštíviti

a v mládí poznati 
děda mého, mistra 

puškařského.“

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

3°C
únor

Když v únoru slunce 
svítí, bude hodně kvítí

„Kde je srdce,
tam jsou oči.
Slyšeno: Na přednášce

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

257 531 839

jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

Kamarádi z Argentiny, 
které osud svedl dohro-
mady, začali bydlet před 
třemi lety na Malé Straně. 
„Byli jsme okouzleni Ma-
lou Stranou. Nádherné 
místo, které v sobě skrý-
vá tajemství i eleganci,“ 
popsal svůj vztah k Malé 
Straně Santiago a dodá-
vá: „Náš podnik jsme po-
jmenovali na počest Malé 
Strany Malá Argenta. 
Připravujeme lahodné 
argentinské plněné em-
panadas a musím říct, 
že Čechům velmi chut-
nají,“ doplnil usměvavý 
Santiago, který je na Malé 
Straně už jako doma, 
hraje například s Muzi-
kanty z Kampy, rád se 
Malou Stranou prochází 

příběh čtyř KaMaRádů z aRgeNtiNy,
Kteří Si zaMiloVali MaloU StRaNU

a navštěvuje místní akce. 
„Když vaříme, je to dlou-
hý proces, často trvá pří-
prava několik hodin. Baví 
mě vymýšlet nová jídla
a vždy vaříme z lokálních 
surovin a s láskou,“ vy-
světlil redakci sympatický 
kuchař Mauro.
A jak jejich podnik fungu-
je? Objednejte si argen-
tinské speciality přes web 
www.malaargenta.cz 
či instagram nebo face-
book. Pak vám je přivezou 
zmrazené domů, a když 
dostanete hlad, na 15 mi-
nut je dáte péct a máte 
skvělý oběd. Zmrazené vy-
drží tři měsíce v mrazáku. 
Nejoblíbenější jsou em-
panadas plněné pálivým 
hovězím a uzeným sýrem.

Čtyři kamarádi z malé Strany Santiago, 
mauro, Gustavo a Cristian, původem z ar-
gentiny, si otevřeli podnik malá argenta. 
jejich vynikající empanadas, pro milovníky 
masa i vegetariány, k vám doručí až domů. 
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Krásná čtecí akce pro-
běhne v nově otevřeném 
knihkupectví Meander 
na adrese Jánský vršek 5. 
Pořadatelé zvou čtenáře 
novin 8. 2. od 17 h na již 
druhý podvečer pro děti 
a rodiče s názvem Babič-
ky čtou dětem.
A o jakou akci se vlastně 
jedná? Babičky, a zá-
roveň slavné literátky, 
čtou dětem ve věku do 10 
let, díky čemuž posilují 
mezigenerační sdílení 
času. Ale jde i o něco víc -
- o rozvíjení dětské fanta-
zie těmi nejlepšími kniž-

ními příběhy a podporu 
čtenářské gramotnosti 
těch nejmladších.
Únorovou babičkou je 
spisovatelka Daniela Fis-
cherová, která napsala už 
mnoho knížek pro děti, 
například Duhové po-
hádky, Tetovanou tetu, 
Ochechuli s ukulele, Vú-
dúlínka či Ptáka Noha 
a ptáčka Nožičku. Akce 
je tentokrát vhodná pro 
děti ve věku do 6 let.
Pro všechny děti mají 
v knihkupectví Mean-
der připravené teplé 
kakao. Přijďte.

velké zprávy z malé strany

babičky čtou dětem
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EndoSkoPiCká
léČba SyndromU

karPálníHo TUnElU
● moderní řešení 

● spolehlivé výsledky
● krátká doba rekonvalescence

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

MUDr. Oldřich Šoula
neurochirurg

Malostranské 
noviny 
děkují MČ Praha 1 
za PodPoru 
tohoto vydání

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned 
tel. č.:

777 556 578
Dotazy posílejte na e-mail:

inzerce@malostranskenoviny.eu

 maloSTranSký 
rESTaUranT

Pod PETřínEm
Hellichova 5

pečená žebra 

gurmánuv 
koutek

marinovaná s křenem  
a hořčicí, salát, 450 g

180 
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

příběh čtyř KaMaRádů z aRgeNtiNy,
Kteří Si zaMiloVali MaloU StRaNU

Část týmu malé argenty. Zleva: mauro,
kateřina, Santiago a malý antonio.
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Dívka ze str. 3

ště

bouřlivý 
rok 

1922

Slečna marta snila o boháčích 
z USa, ale nakonec si polepšila: 

Ulovila chovatele drůbeže.

chtěla Se, chUděRa, 
Vdát do aMeRiKy

Empanadas
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zeMřel SKaUt
edUaRd MaReK († 104)

vZPomínáme

Redakce novin vzpomíná na 
krásný rozhovor v Malostran-
ských novinách 5 v roce 2018 
se skautem Eduardem Markem, 
skautským jménem Hroznýš, 
který zemřel 22. 1. ve věku 104 
let! Pan Marek ve svém životě 
zažil hodně zkoušek. Za okupa-
ce podporoval perzekuovanou 
židovskou rodinu a byl vyslýchán 
a vězněn gestapem. Po únoru 
1948 se zapojil do protikomu-
nistického odboje - a vyfasoval 
deset let žaláře a úmorné dřiny 
v uranových dolech. V rozhovoru
v Malostranských novinách pro-
zradil své celoživotní motto: „Žij 
tak, aby byl svět lepší!“

Eduard
Marek
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fotogRaficKý doKUMeNt MaloStRaŇačKy paVly MichálKoVé MapUJe čáSt JeJího JediNečNého díla

oSobitá UMělKyNě paVla MichálKoVá
VyStaVUJe SVé fotogRafie Na Malé StRaNě

Pavla Michálková, výjimeč-
ná postava české výtvar-
né scény, Malostraňačka, 
scénografka, módní návr-
hářka, textilní výtvarnice
a herečka, patřila i za tota-
lity mezi významné osob-
nosti nezávislé kultury. 
Pavla je již roky význam-
nou členkou SOPMSH, 
pořádá spolu se sestrou 
Olgou módní přehlídky, 
obléká masopustní maška-
ry a všelijak se zapojuje do 
společenského života Malé 
Strany. Postřehy z výstavy 
Pavly čtenářům novin se-
psal Josef Vomáčka.

Výstava, připomíná for-
mou fotografického sdě-
lení či lépe řečeno umě-
leckou dokumentací jed-
nu z tvůrčích poloh vše-
stranné umělkyně a vý-
znamné členky Spolku -
- Pavly Michálkové. Její 
tvůrčí energie ji vedla 
celou řadou až extrém-
ních poloh - od drobných  
filmových rolí atraktiv-
ní dívky v řadě  českých 
filmů, přes dynamickou  
moderní  a významně kva-
litní  výtvarnou tvorbu, 
fotografii, posléze známou  
a vyhledávanou filmovou 

Přijďte na výstavu Pavly Michálkové
s názvem Instalace. Fotografie si mů-
žete prohlédnout do 22. února v sídle
SOPMSH na Malostranském náměstí 27.

kostymérku po součas-
nou polohu módní tvůr-
kyně s vlastním pojetím 
originální tvorby. Z této 
bohaté a pro mnohé 
návštěvníky možná ne-
čekané škále možností 
je výstava právě soustře-
děna na autorčinu vý-
tvarnou  tvorbu zejména 
v obskurních 80. letech, 
kdy dokládá originalitu
a humor i půvabnou 
krásu instalací v růz-
ných prostorách a pod-
mínkách. Při zhlédnutí 
této rozsahem drobné 
umělecké dokumentární 
připomínky nelze pomi-
nout, že všechny fotky 
jsou dílem autorky sa-
motné. Každý výtvarně 
hodnotný snímek nejen 
připomíná již zmíněnou 

šířku autorčina výtvar-
ného působení, ale nese 
také stopy příběhů, těž-
ko sdělitelných - příběhy 
tlaku, cenzury, odmítá-
ní, ničení, nepochopení
i posměchu. Je to vlastně 
i tvrdé ponoření do dob, 
na které je možno pohlí-
žet snad už jen s nadhle-
dem a dávkou humoru, 
jak byly podivné, hloupé
a zlé. Tato zpráva je i slad-
kobolnou připomínkou 
mařených talentů, jejich 
násilného odřezávání od 
světového vývoje, jejich 
zneviditelňování. To by 
si měl každý uvědomit. 
Doporučuji číst popisky 
i další texty ve výstavním 
prostoru, které Vás touto 
dobou provedou.

Josef Vomáčka

jiří kolář:
SloVník mETod

do 27. 2.
Výstava představuje 
výběr ze sbírky muzea
a z firemní kolekce Praž-
ské plynárenské. K vidění 
je více než 160 umělco-
vých koláží, objektů a tex-
tilních prací, které nabízejí 
průřez více než padesáti 
lety jeho tvorby. Název 
výstavy Slovník metod 
odkazuje ke stejnojmenné 
knize Jiřího Koláře, která 
poprvé vyšla ve Francii 
právě před třiceti lety.  Kni-
ha je svědectvím Kolářovy 
systematičnosti a analy-

tického přístupu k vlastní 
práci. Umělec v ní v abe-
cedním pořádku předsta-
vuje 110 různých metod 
tvorby koláží. 

Vladimír koPECký: 
Gloria
do 27. 2.

Vladimír Kopecký půso-
bí jako aktivní výtvarník: 
malíř, sochař, sklář, autor 
instalací. Výstava předsta-
vuje jeho obrazy vzniklé
v posledních letech, insta-
lačně rozdělené na díla 
s potlačenou barevností,
v nichž dominuje výrazné 
autorské gesto, a na práce,

v nichž je barevnost hlav-
ním tvůrčím prostředkem. 
Kolekce je doplněna sérií 
váz a skleněných objektů, 
které převádějí Kopeckého 
malířský rukopis do prosto-
ru.

onlinE akCE
Připravili jsme ON-LINE
AKCE! Vše najdete na 
fb, instagramu a webu. 
● Kódy a krajiny 2 
● Sběratelka umění 
Meda Mládková 
● „Werichova vila je ta-
ková naše celoživotní 
láska” - O vile s archi-
tektem Markem Tichým

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 Gutfreu-
nda. 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
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Představujeme místní Podniky
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? pište: redakce@malostranskenoviny.eu
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RybářSKý doMečeK

rybářský domeček
na kampě

U Sovových Mlýnů 134/1, Kampa

Workshop
v temné komoře

kavárna
v rybářském domku

podpoRUJeMe 
MíStNí  

žiVNoStNíKyPetr Hejma, starosta

V Rybářském do-
mečku neboli Mich-
novském letohrád-
ku to opravdu žije! 
Skauti ho mají prona-
jatý od loňského srp-
na od radnice Prahy 1
a nabízí množství růz-
ných zajímavých work-
shopů a tvůrčích dílen.
Velký zájem je napří-
klad o kurzy vyvolávání 
fotek, rukodělné aktivi-
ty, tancování či cvičení 
jógy. Každý měsíc tu 
pořádají až třicet akcí. 
Příjemnou chvilku mů-
žete strávit i v kavárně, 
a to nejen u kávy, ale
i čaje, piva či vína, pří-
padně i u něčeho dob-

rého k zakousnutí. Na 
využití objektu spolu-
pracuje Skautský insti-
tut i se zdejším spol-
kem Kamparta, který 
zde provozuje klub pro 
děti se svým samostat-
ným, zajímavým pro-
gramem každý den od 
10 do 22 hodin. 
Program a další in-
formace o Rybářském 
domečku, který se pro-
slavil mimo jiné jako 
obydlí vodníků v po-
pulární české komedii 
Jak utopit dr. Mráčka 

aneb Konec vodníků 
v Čechách, najdete na 
www.skautskyinstitut.
cz/skautsky-institut-v-
-rybarne.

Otevřeno: Pondělí až 
neděle od 10 do 22 ho-
din.

PETr HEjma (my, co tady žijeme, STan), starosta
mČ Prahy 1: „Namísto komerčního využití jsme domku 
chtěli vdechnout spolkový a komunitní život. Podařilo se.“

černá 
kronika

Ve věku 82 let zemřel 
9. ledna 2022 filmový 
režisér, scénárista, he-
rec a pedagog Dušan 
Klein, rodným jménem 
Július Klein, mimo 
jiné tvůrce série filmů
o Básnících. Klein jako 
dítě za druhé světové 
války přežil terezínské 
ghetto. Na FAMU vy-
studoval obor filmová 
režie, v letech 1975 až 
1991 byl režisérem Fil-
mového studia Barran-
dov. Působil také od 
roku 2002 jako peda-
gog na pražské FAMU. 
Kromě série Básníků 
natočil např. film An-
dělské oči, Dobří ho-
lubi se vracejí či seriál 
Hříchy pro pátera Kno-
xe. Čest jeho památce.

Dušan KleinfotogRaficKý doKUMeNt MaloStRaŇačKy paVly MichálKoVé MapUJe čáSt JeJího JediNečNého díla
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oSobitá UMělKyNě paVla MichálKoVá
VyStaVUJe SVé fotogRafie Na Malé StRaNě

Pavla Michálková
na vernisáži

Hosté
vernisáže



6 telefon redakce: 777 556 578 redakce@malostranskenoviny.eu Tema

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

39 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

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

257 531 839

Unikátní kreslený malostranský 
KaleNdář Na RoK 2022 

V pRodeJi!

tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

inzerce

Rychlé šípy V afRice! hRa pRo Každého
PáTraCí Hra na oboU břEZíCH VlTaVy.  EXklUZiVnĚ Pro ČTEnářE TĚCHTo noVin

Do poznávací hry i soutěžní 
pátračky se je možno zapojit 
kdykoliv v průběhu celého 

roku. Vyhodnocení proběhne 
ve výroční den Rychlých 

šípů - 17. prosince v uličce 
Ve Stínadlech. Z každého 
navštíveného místa zkuste 
pořídit zajímavý snímek. 

Nejzdařilejší fotografie budou 
rovněž oceněny.

Odpovědi lze zasílat elek-
tronicky na adresu: rychlesi-
py33@email.cz, nebo poštou 
hlavnímu organizátorovi hry: 
Slavomil Janov, Kubelíkova 
1150/48, 130 00 Praha 3. 

Uzávěrka hry je 15. 12. 2022.
Podrobnosti ke hře a přesný 
popis míst, které je možno 
navštívit, jsou zveřejněny

na webu
rychlesipy33.skauting.czZvonice

Vaše odpoVědi

Kdy by neznal Rychlé 
šípy? Kultovní kreslený 
seriál spisovatele Jaro-
slava Foglara a kreslíře 
Jana Fischera se zro-
dil v prvorepublikovém 
časopise pro mládež 
Mladý hlasatel. První 
pokračování vyšlo 17. 
prosince 1938.
Po válce pokračovali 
autoři ve tvorbě no-
vých příběhů v týdení-
ku Vpřed. Po roce 1948 
bylo další vydávání se-
riálu zakázáno. Stejně 
tak se na „indexu“ oci-
tl Jaroslav Foglar. Na 
konci 60. let navázal 
na původního kreslíře 
Rychlých šípů mladý 
výtvarník Marko Čer-
mák.

RYCHLÉ ŠÍPY
SE VRACEJÍ

Celkově bylo Foglarem 
a jeho kreslíři vytvoře-
no 314 příběhů. Dobro-
družství Rychlých šípů 
však pokračují dál!
V těchto dnech se na trh 
dostává knižní soubor 
33 nových pokračování. 
Nováčci jsou i autoři - 
scénárista Jiří Dubský 
a kreslíř Karel Zeman. 
Publikace je vydána 
péčí Akademie Jarosla-
va Foglara.
V knize však čtenáři 
najdou více, než jen 
samotný komiks. Kres-
lený seriál provází 33 
kuriozit a zajímavostí 
fenoménu Rychlé šípy. 
Soubor pak doplňu-

je návod k dlouhodobé 
poznávací a pátrací hře 
s Rychlými šípy v histo-
rickém centru Prahy.

PO ČERNÉM
KONTINENTU

V čem je princip hry
a jaká jsou pravidla?
Území Pražské památ-
kové rezervace, která je 
zapsána i mezi kulturní 
památky UNESCO, při-
pomíná svým tvarem 
siluetu Afriky. A právě 
na „černý kontinent“ se 
v jednom z dávných pří-
běhů vypravil v roli ces-
tovatele a lovce motýlů 
legendární Mirek Dušín. 
Stalo se tak v divadel-
ním představení, které 
chlapci nacvičili. V prů-
běhu hry však na herce 
spadla opona - a bylo po 
divadle!
Nezodpovězena tak zůs-
tala i otázka, kudy ces-
tovatel po Africe puto-
val? Symbolicky na to 
odpovídá poznávací hra. 
V Pražské památkové 
rezervaci je třeba po-
dle nápovědy vyhledat 
33 míst, která souvisejí
s příběhy Rychlých šípů 
či samotným Jarosla-
vem Foglarem.

SOUTĚŽNÍ
PÁTRAČKA

Díky putování po „čer-
ném kontinentu“ mo-
hou účastníci poznat na-
příklad místa zobrazená
v kreslených příbězích, 
tajuplné uličky Stínadel 
na Starém Městě, stej-

ně jako zákoutí na Hrad-
čanech a Malé Straně, 
kde spisovatel rád tvořil. 
Hra ale odhalí i dům, ve 
kterém bydlela spiso-
vatelova láska z mládí: 
slečnu Boženku tam mla-
dý Jaroslav doprovázel
z rande…
Součástí hry je i soutěžní 
úkol vypátrat podle foto-
grafií a indicií tři neznámá 
místa, kam vedly stopy 
Rychlých šípů!

Text: Slavomil Janov
Kresby: Karel Zeman, 
Marko Čermák,
Jan Fischer
Foto: Akademie
Jaroslava Foglara

kluci na
Vltavě

V akci!

Denní menu 
za 139 Kč 

Výběr ze tří jídel 
s chutnou
polévkou
a malou

Coca-Colou.
Otevřeno: 

denně 9 - 23 h
Adresa: 

Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

zde Může 
být Váš 
iNzeRát!

VoleJte ihNed

telefoN: 

777 556 578 
(MoNiKa)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-Mail:

VlídNé zacházeNí!
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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

Kalendárium 
Malé Strany

Ferdinand 
Pečenka

kameraman

Felix 
Le Breux

herec

únor

● Jan A. Koželuh 
*14. 12. 1738 Velvary 
†3. 2. 1814 Praha 
Varhaník sv. Víta.
 
● Emil Vachek 
*2. 2. 1889 Hradec Králové 
†1. 5. 1964 Praha
Tvůrce prvního ryze 
českého detektiva 
Klubíčka. 

● Božena Němcová 
*4. 2. 1820 Vídeň 
†21. 1. 1862 Praha 
Spisovatelka, chodila 
tančit do domu v ulici  
U Lužického semináře.

● Josef Kábrt 
*14. 10. 1920 Lomnice 
†7. 2. 1989 Praha
Ilustrátor. Spoluzaložil 
studio Bratři v triku. 
Přátelil se s J. Trnkou.

● Felix Le Breux 
*5. 4. 1918 Plzeň 
†4. 2. 1974 Praha
Herec, vypravěč. 

● Ferdinand Pečenka 
*9. 2. 1908 Krnsko 
†3. 10. 1959 Praha
Kameraman, znalec 
malostranských 
a hradčanských zákoutí.

Josef 
Kábrt

animátor

Božena 
Němcová

spisovatelka

z přípRaVNé čiNNoSti VolebNího KoRteše (1/3) Malostranské noviny k poctě 
humoristickým listům (1922)

pokračování příště
Starý, osvědčený prostředek - pivo, nutno si navařiti do zásoby doma. Za pětičku dovolí kostelník od sv. Barabáše nahlédnout do matrik

ke zjištění minulosti různých protikandidátů.
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Rychlé šípy V afRice! hRa pRo Každého
PáTraCí Hra na oboU břEZíCH VlTaVy.  EXklUZiVnĚ Pro ČTEnářE TĚCHTo noVin

kluci na
Vltavě

V akci!

rychlé šípy

Za pronásledování rychlých šípů
dostali Černí jezdci sprchu

dům z obrázku
vpravo
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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.

ZPRÁVY Z PETŘÍNA 
KampaNula podporuje Femancipation, z.s. 

a Petřínskou iniciativu. 
 

Naučná stezka s 15. zastaveními u zvířecích sousedů           
na Petříně pokračuje. 

Hlaste se, školy i rodiny s dětmi. 
  

Od února je možné si opět rezervovat termín pro děti             
i dospělé na komentovanou prohlídkou výstavy Hudební 

zvěřinec v Českém muzeu hudby. 
 

Připravuje Femancipation, z.s. a Petřínská iniciativa. 
  
V průběhu února bude vyhlášen 2. ročník výtvarné a literární 
soutěže Zachraňte plcha velkého. Zapojit se mohou děti od 5 

do 15 let. 
 

Více informací bude zveřejněno na www.zachranteplcha.eu. 
 

---------------------------- 

KampaNula 
Členové sboru Nápadníků pořádají Učené toulky i výlety       

(s TURAS): Nově M. Čakrt, O. Šefců, M. Bouzek, J. Gebert,        
H. Hlavatá, L. E. Doušová, Š. Holubová... Již i dříve: J. Cepák,   
J. Sádlo, J. Kábele, J. Hůlek, J. Kroča, R. Haendl, J. Sedmík, 

K. Holub, J. Kučera... 
 

V několika ledno-
vých termínech se
v malých skupin-
kách vystřídalo cca 
60 zájemců o histo-
rii domu Dlouhá 25.
Např. na Tři krále se 
zúčastnili přátelé Kam-
paNuly a Ordinace PL 
MUDr. J. Kučery za-
jímavé dějepisné vy-
cházky středověkými 
dějinami města. Mnoho 
poutavých a historicky 
bohatých míst je totiž 
před zraky kolemjdou-
cích ukryto pod zemí.
S rozvojem Prahy ve 13. 
století došlo k zahrabá-
ní spodních částí domů 

KaMpaNUla pořádala UčeNé 
toUlKy podzeMíM StaRého MěSta

a navýšení úrovně ulic 
a terénu Starého Měs-
ta. Na mnoha místech 
zůstaly části těchto ro-
mánských a gotických 
staveb v podobě sklepů, 
skryty pod zástavbou 
domů. Jedním z tako-
vých míst je např. Dům 
U Krkavců v Dlouhé ne-
daleko Staroměstského 
náměstí. V tomto domě 
se podle historických 
pramenů kdysi nacházel 
také pivovar, který měl 
navštívit sám Karel IV. 
V Dlouhé bylo 13 pivo-
varů! Během staletí se 
vystřídalo mnoho růz-
ných majitelů, někteří 

patřili k významným 
představitelům protes-
tantů v Čechách a trpěli 
pak po porážce povstání 
v roce 1620.
Během prohlídky byla 
vidět zajímavá stře-
dověká expozice o 14. 
století, také fotografie 
týkající se povodní, kte-
ré dům postihly v roce 
2002. Návštěvníci se 
dozvěděli mnohé ne-
jen o historii domu, ale
i o významných epo-
chách dějin spjatých 
nejen s touto stavbou, 
s celým Starým Měs-
tem od období Kar-
la IV. po Rudolfa II. 

Pro další prohlídky lze 
kontaktovat průvodce: 
dejepisneprohlidky@
email.cz.
Pak pokračováno vedle 
v domě na výstavě SEN 
FORTUNY V GALERII 
LAPIDÁRIUM RÁMO-
VÁ (dernisáž bude 8. 
2.), kde Dr. Kučera do 
i předoslavil  narozeni-
ny s kulturním progra-
mem.
Část účastníků (33)
v sobotu 8. 1. absolvo-
vala Novoroční výlet 
Kozorohů vlakem s SK 
TURAS. Oběd v restau-
raci Franz na nádraží 
Senohraby, pak krás-

ným údolím ku hradu 
Hláska a Baštírně U pří-
vozu. Pak celkem 5 km 
dle Sázavy do hospody 
Pyšelka a opět vlakem 
domů.

Sestavil JiKu

V Lapidáriu
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Naše akce 
info: lída růžičková, tel.: 724 346 460,

mail: LudmilaR@seznam.cz

Naše akce 

PořádámE 
a SPolUPořádámE

● 8. 2. 16.40 h Po-
SlEdní ProHlídka 
PodZEmí domu Dlouhá 
25 (hlaste se: jirkucka@
centrum.cz) a od 18h 
VýProdEjní bE-
nEFiČní dErniSáž 
VýSTaVy SEn For-
TUny + občerstvení, 
hudba - Lucie E. Doušová 
(harmonika + zpěv)
& comp
● 17. 2. 18 h HiSTo-
riCká ToUlka vsedě 
R. Haendl, klub Šatlava
● 22. 2. Učená toulka: 
STaro-noVé, nEjEn 
kaVárny a GalE-
riE malé STrany. 
Sraz: 17.17 h Kavárna 
Fejeton, Úvoz 6, 17.33 h 
hostinec U Dvou slunců… 
J. Kučera & comp.
● Březen: Učená toulka 
vsedě s promítáním: 
jUnGoVSká oSob-
noSTní TyPoloGiE 
(Michal Čakrt)
● 19. 3. výlet vlakem, 
pěšky 15 km. oTVí-
rání STUdánEk na 
Voticku
● Až bude hezky: 

mUZEEm karloVa 
moSTU+PražSkými 
bEnáTkami

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 Sa-
naToriUm v r. 2022 
cvičí 3x týdně ve školách. 
Pondělí 18.30 - 20.30 h 
dynamické cvičení ZŠ 
Karmelitská 13. Středy 18 
- 20 h zdravé protažení
- Gym. Josefská 5. Pátky 
18 - 20 h dynamická 
meditace - prvky z tai-chi, 
čchi-kung ZŠ Karmelitská 
13. Cena (2 hod.): 240 
Kč.
● Středy od 17.30 h aR-
GEnTinSké TanGo 
na Újezdě 26, VIA. Info 
Háta: 723 643 875
● 26. 2. v 13 h malo-
STranSký maSo-
PUST od Černého vola
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Malostranské noviny, 
minulé číslo

www.
malostranskenoviny.eu

Fo
to

: A
rc

hi
v

Komentáře, básně, glosy, postřehy
milí ČTEnáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

Glosa dNe

V MaloStRaNSKých Ulicích Se 
pěKNě zdRaVíMe a USMíVáMe

Na Malé Straně, na 
Hradčanech samo-
zřejmě také, žijeme 
ve zvláštní dvojakosti. 
Běžně se stává, že uživate-
lé bytů se v domě, ve kte-
rém bydlíte, mění tem-
pem dříve nevídaným. 
Někdy náhodně zjistíte, 
že máte přes chodbu nové 
sousedy. Máte štěstí, po-
kud se s nimi domluvíte, 
což nemá nic společného 
se znalostí cizích jazyků, 
spíše se jedná o výpa-
dek jejich paměti, oni se 
určitě také kdysi učili, 
že lidé, kteří se potkají 
na chodbě společného 
domu, pozdraví. To vše 
bývá vyváženo zjištěním, 
že sousedé, co bydlí už 
nějakou dobu o dvě patra 
pod vámi, najednou beze 
slova zmizí, jakoby se do-

pustili nějakého zločinu 
a jsou na útěku. Prostě je 
taková doba.
Naštěstí máme možnost 
si připomenout tu již 
zmíněnou dvojakost. To, 
co někdy postrádáme
v domech, kde žijeme, 
stále ještě můžeme nalézt 
na ulicích. Přes neduhy 
dnešní doby, je běžným 
jevem úsměv spojený
s pozdravem mezi lidmi, 
kteří se v malostranských 

ulicích potkají. Většinou 
nevíme, kde ten druhý 
přesně bydlí, ale přesto 
jeho tvář potkáváme ně-
kdy mnoho let. Není nic 
neobvyklého, když naše-
ho uličního souseda ně-
jakou dobu nevidíme, že 
začneme u známých zjiš-
ťovat, co s ním je.
Před nějakou dobou jsem 
šel se svým bratrancem 
po Karmelitské ulici. 
Náhoda tomu chtěla, že 
jsme se potkali a také 
jsme se vzájemně po-
zdravili s několika takto 
známými. Už jsme byli 
na Újezdě, když mi bra-
tranec povídá: „Člověče, 
tady to máte jako u nás 
na vesnici.“ Milí sousedé, 
můj bratranec mi udělal 
radost.

MN únor 2022

na malé Straně
to žije

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

Tak nám vedení Pra-
hy 1 schválilo pro leto-
šek „štědrý“ rozpočet 
s výdaji více než jedna 
miliarda korun. Nikoho 
asi nepřekvapí, že opozi-
ce po několikahodinové 
vášnivé diskuzi hlasovala 
proti. Nedalo mi, abych 
se na ten kritizovaný roz-
počet nepodívala. A jako 
Malostraňačku mě nejvíc 
zaujaly plány radnice na le-
vém břehu Vltavy. Shodou 
okolností přímo před na-
ším domem se chystá roz-
sáhlá revitalizace parku na 
Klárově a parku Cihelná. Se 
sousedy, kteří na Klárově 
bydlí, dlouhé roky voláme 
po úpravě obou zanedba-
ných parků. Opakovaně
a vždy marně jsem zařazo-
vala návrh na zastupitel-
stvo. Na Klárově totiž poli-
tici chtěli podzemní garáže, 

ačkoli je tam zcela nevhod-
né podloží a navíc se jedná 
o archeologicky významné 
místo.

A pro změnu veřejná ze-
leň u Mánesova mostu 
byla zcela nepochopitel-
ně za hubičku pronajata 
soukromému podnikate-
li. Výpovědi smlouvy na 
pronájem parku jsem sice 
dosáhla, ale bylo to Pyr-
rhovo vítězství. Uběhlo té-
měř deset let a stav parku 
se nezměnil. A teď se na-
jednou Praha 1 rozšoupla
a hodlá do obou míst inves-
tovat hned několik desítek 
milionů korun (jen pro 

letošní rok je schváleno 
19 milionů korun). Dobré 
na tom je, že se obě místa 
dají dohromady a snad je 
to i konečné vítězství nad 
plánovanými a zcela nepo-
třebnými podzemními ga-
rážemi. Na druhou stranu 
výměna mobiliáře, úprava 
chodníků a zeleně a výsad-
ba stromů by snad nemu-
sela stát tolik peněz. Plány 
radnice jsou ale velkolepé 
- nové stromy na Klárově 
jsou na vizualizaci až do 
nebe a od Hergetovy ci-
helny má vést cyklostezka 
pod Mánesovým mostem. 
Není bez zajímavosti, že 
tento nápad tu už v minu-
losti byl.
Jak to celé dopadne a kolik 
nás to bude ve finále stát, 
se necháme překvapit…
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

o štědRéM RozpočtU
a MilioNech pRo KláRoV

Vodnář nakročil směle 
do roku 2022, se svým 
vzdušným vodnářským 
Sluncem prosvětluje 
paprsky planetu Sa-
turn, která je v témže 
znamení. A poukazují na 
vše statické komunikač-
ním způsobem, v napětí
s planetou Uran, ze zname-
ní Býka. Doslova to klepe 
elektrikou a nervovým dra-
hami v našich tělech. Na-
štěstí se nacházejí planety 
i ve znamení Kozoroha, 
které tuto energii kotví ze-
mitým způsobem. V Kozo-
rohu se nachází Pluto. Také 
Mars a Venuše, ty otevírají 

témata vztahu a hodnot… 
V průběhu měsíce planeta 
Merkur prochází kolem 
Pluta do Vodnáře, může 
tím kontaktem s Plutem 
vyvolávat ponor do světa 
mentálních hloubek. Jupi-
ter a Neptun putují Ryba-
mi a příznivým způsobem 
svou vodou proplachují 
trubky starých usazenin do 
znamení Kozoroha. Slunce 
vstupuje do znamení Ryb 
18. 2. Ryby jsou dvě, jed-
na muže plavat s proudem 
a druhá proti. Je to citlivé 
znamení spojované s ener-
gií vody a symbolem Ryb… 
Spasitele.

astrovhled

Co říkají HVĚZdy V únorU

čeKá NáS poNoR do 
MeNtálNích hloUbeK

aSTroložka 
daGmar koCůrkoVá

Sudoku pro  
nenáročné
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pro líné

řEŠEní: Doplň trojku 
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Park klárov
v budoucnu?



Jani. Co mám dělat, 
abych lépe vycházela 
se svým teenagerem? 
Díky. Veronika J.
Pokud jste začali číst, proto-
že máte doma teenagera, se 
kterým si moc nerozumíte, 
gratuluji Vám! Udělali jste 
krok na cestě ke změně.  
Každého cesta je jiná, mě 
nejvíce posunul kurz Ne-
výchova (jedna z mých nej-
lepších rodičovských inves-
tic) a potom covid. Ten mě 
přinutil hledat nástroje, 
jak se vracet do rovnováhy
a být v pohodě sama v sobě. 
Povedlo se. Hádejte, co to 
udělalo se vztahem k mému 
teenagerovi!  
Co ale můžeme udělat pro 
záchranu svého teenagera 
hned teď?   
Náctiletý člověk už má za 
sebou hezkou řádku život-
ních zkušeností. Vykoumal, 
jak věci fungují, a umí si se 
spoustou věcí poradit. Po-
kud neumí, řekne si o po-
moc.  
Situace: Dcera/syn za námi 
přijde a začne si na něco 

nebo někoho stěžovat. Její/
jeho hlas po chvíli přehluší 
siréna v naší hlavě: „PO-
ZOR! POZOR! Něco je špat-
ně!“ A hlas v naší hlavě na-
šeptává: „Pokud ta holka/
ten kluk teď neudělá to, co 
je (podle mě) správné, zna-
mená to, že jsem ho špatně 
vychoval/a. Znamená to, 
že jsem ŠPATNÝ RODIČ!“ 
Moc by mě zajímalo, kde se 
v nás ten hlas bere. Určitě 
se s ním nenarodíme. Proto 
je důležité naučit se žít vě-
domě. Naučit se pozorovat 
všechny ty programy uvnitř, 
které nás automaticky ve-
dou k určitému chování.
A programy se dají upra-
vovat, mazat a nahrazovat 
jinými. Střih zpět, jsme opět 
tváří v tvář svému stěžující-
mu si teenagerovi. Uvědom-
te si, co Vám běží hlavou. 
Vypněte sirénu. Nereagujte 
hned a automaticky jako 
dosud. Nechte ho domluvit. 
Pak se třeba ujistěte, jestli si 
jen přišel postěžovat, nebo 
chce nějak pomoct. Můžete 
vyjádřit zájem, porozumění 

JaNa Už to zNá!
poradna pro (zoufalé) rodiče

radí
jana Hogan

či důvěru, že to určitě dobře 
dopadne. Případně nabíd-
nout pomoc, pokud ji bude 
chtít. Tímto přístupem ří-
káte: Dávám ti prostor hle-
dat vlastní řešení. Dávám ti 
prostor udělat vlastní roz-
hodnutí. Jsem tu pro tebe, 
když mě budeš potřebovat. 
Věřím, že to zvládneš. 
Přeji Vám krásný, vědomý 
únor. 
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy. My-
šlenky ve sloupku jsou 
inspirované kurzem Ne-
výchova. 

Vaše Jana Hogan 

JSMe Vaše

Ucho!

Rádi se ujmeme 
prodeje nebo
pronájmu vaší 
nemovitosti!

Re/MaX diamond group
Samcova 1, praha 1

telefon: 608 055 943
e-mail: filip.tretinik@re-max.cz

www.re-max.cz/filiptretinik

RealitNí MaKléř
MgR. filip tRetiNíK

filiplíza

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

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

inzerce

10 Kulturatelefon redakce: 777 556 578 redakce@malostranskenoviny.eu

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 

zde Může 
být Váš 
iNzeRát!

VoleJte ihNed

telefoN: 

777 556 578 
(MoNiKa)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-Mail:

VlídNé zacházeNí!

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465



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[ [
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JaN NeRUda: KaM S NíM (10.) 
četba na pokračování. 

ník zase domů. „To je 
už hloupé!“ povídám. 
„Je to hloupé,“ potvr-
zovala Anča. „Tak přece 
se k něčemu mějte - pro 
pána boha! - zeptej-
te se někde, co dělají 
lidé jiní!“ Anča letí. Asi 
za hodinu zase přiletí. 
„Že prý nejlíp to spálit
v kamnech.“ „Inu ovšem 
- že nás to nenapadlo! 
Tedy palte!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Jde Se pálit!

-Pokračování příště-

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

Vůz přihrčel, Anča se 
vyhrnula se slamníkem 
před dům. „A kdyby 
mi dávali zlatku, já jim 
to na vůz nevezmu - já 
nesmím, mám zákaz!“ 
zvolal kočí a prásk do 
koní. Anča táhla slam-

Koutek pro chytré hlavy

dávejte úkoly ostatním! adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Socha dívky s hrozny se 
jmenuje Réva a najdeme ji v parku 
Kampa vedle Musea Kampa. 
Správně: Aleš V., Jana C.

inzerce

Hádanka: Jak se jmenoval 
herec, který se v hospodě U Tří 
pštrosů napil piva a zemřel?
Nápověda: Jeho křestní jméno 
je Zdeněk.

Poznáte, jářku, 

kdE To jE?

Slavné místní ženy

S budoucím manželem, 
komikem Ferencem Fu-
turistou (1891 - 1947) se 
Anička Tichá (1906 - 1989) 
seznámila v divadle Ko-
medie. Po jednom před-
stavení ji políbil a hned 
další den požádal o ruku. 
Na jejich projížďky Fe-

rencovou Aerovkou, kdy 
na ně smějící se lidé má-
vali a kdy její manžel často 
parkoval na Hradčanském 
náměstí, vždy ráda vzpo-
mínala. Svého milovaného 
Ference (vlastním jménem 
František Fiala) Anna pře-
žila o 42 let.

Herečka, žena komika
Anna Tichá - Futuristová

Ferenc 
Futurista, 

manžel

anna 
Ferencová, 

dcera

Eman 
Fiala, 
švagr

Vzít si komika, 
to je vážná věc

KUpte Si žeRtoVNoU KNihU 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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