
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. 5/ roč. XIV 
květen 2022  

Nez
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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

Vítězná 12, Praha 1 - Újezd

tradice  
malé 

stranyKOŽEŠINY
KUBÍN

Naše milá usměvavá
Jiřka z Šatlavy

v Saské 2 čepuje
lahodnou Plzeň.
Přijďte na jedno!

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

POzVáNKa
Na NaValIs

str. 4 - 5, 11
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JIŘKA Z ŠATLAVY

MÍstNÍ
PříběhY

ARGENTINSKÉ EMPANADAS
● Doručíme vám plněné kapsy 

zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce

● Upečete je za pouhých
15 minut

● Užijte si lahodnou chuť

Empanada května:
Houby

s lanýži

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

MalOstraNsKá
MÚza

rOzhOVOr
s VÝtVarNICí

a MÓDNí
NáVrhářKOU

PaVlOU
MIChálKOVOU

Pavla v ateliéruPAVLA MIcháLKoVá
Rozhovor čtěte na str. 6 a 7
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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 

„Barevné
oblečení a jistota, 

že ji někde na 
Malé Straně 

potkám.“

„Kamarádka.
Jan Neruda
by Pavlou

naplnil nejednu 
povídku.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

david 
dvořák

Malostranská 
beseda

„Malá Strana,
sestra Olga,

ateliér,
módní přehlídka, 

NAPA...“

Jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Osobnost,
bez které by

nebyla
Malá Strana

taková, jaká je.“

Jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Osobnost 
Prahy 1 v oblasti 

výtvarného 
umění a spolkové 

činnosti…“

Co se vám vybaví při 
jméně Pavla Michálková?

Anketa Malostranských novin

„Důležitá součást 
malostranského 

kulturního
perpetua
mobile.“

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

17°C
KVěTeN 

Studený máj
ve stodole ráj

„Pouze
sehnutý oráč
oře rovně

Slyšeno: na Kampě

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

257 531 839

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

Malostranské 
noviny 
děkují MČ Praha 1 
za PodPoru 
tohoto vydání

ODEŠEl galErIsta
PaVEl ŽUraV

Je to šok. Pro nás pro 
všechny. Odešel náhle 
Pavel Žurav. Jeho gale-
rií U lužického seminá-
ře tam nad Čertovkou 
procházeli absolventi 
uměleckých škol s vý-
hledem a nadějí uplat-
nění svého talentu. Dal 
by se přirovnat k policis-
tovi, který hlídá rušnou 
křižovatku, aby žáci,
v případě Pavla mladí 
umělci, mohli bezpečně 
přejít ze studentských 
let do života umělecké-
ho světa dospělých. Byl 
to člověk, který nechyběl 
na žádné komunitní akci 
konané na Malé Straně. 
Od masopustu počína-
je, přes vánoční veselici 
pod Karlovým mostem 

Pavel Žurav

Společenská rubrika
Výročí ● Narození ● Svatby ● Úmrtí

POsílEjtE Na aDrEsU: redakce@malostranskenoviny.eu
NEbO NáM zaVOlEjtE: tel.: 777 556 578 (Monika)

KUPTe
ZLATo

Chcete mít
úspory ve zlatě?

Neztrácejí
hodnotu.
Možné

i spoření
od 500 Kč
měsíčně.

Volejte tel. číslo:
605 720 622

U gLAUbIců
Malostranské 
náměstí 266/5

Šunk. tlačenka 
s cibulí

99 Kč

gurmánuv 
koutek

konče. Jeho úsměv měl 
takové zvláštní uklid-
ňující charisma. O to víc 
nám všem bude chybět.

Petr Burgr

Rodiče Zity Kabátové byli 
ochotníci, dědeček posled-
ní malostranský ptáčník. 
Její táta Benno Kabát psal 
pohádky, které hráli v Be-
sedě. V 16 letech jí poslali 
do klášterní školy, protože 
měla pětku z němčiny. V 18 
letech jí umřela maminka. 
Ve filmech hrávala ve vlast-
ních šatech. Žila s operetním 
zpěvákem Járou Pospíšilem.
V roce 1946 se vdala za opti-
ka Jerryho Krále, kterého po 
měsíci manželství poslali do 
Indie a Zitu za ním nepustili. 
Rozvedli se na dálku.
Do roku 1949 žila s automo-
bilovým závodníkem Fran-
tiškem Juhanem. Po komu-
nistickém převratu jezdila 
po estrádách. Roku 1956 si 

hErEČKa zIta KabátOVá: „Měla 
jsEM KrásNÝ ŽIVOt, DěKUjI.“

vzala výtvarníka a veslaře Ji-
řího Zavřela poté, co ho pus-
tili z vězení (uranové doly). 
O rok později se jim narodil 
syn Jiří (1957). Zitě bylo 44 
let. Manžel Zavřel emigro-
val roku 1968. Zita zůstala 
sama se synem, který žije
v USA.
Redakce novin měla tu čest 
jí pogratulovat v roce 2012 
k 99. narozeninám. Krás-
ně vyprávěla o kolegyních 
Lídě Baarové a Nataši Go-
llové: „Lída byla bezvadná, 
nádherná žena a skvělá 
herečka. Nataša zas takové 
malé třeštidlo. Nebyl důvod 
k zášti, všechny jsme měly 
filmové příležitosti.“ Zemře-
la 27. května 2012 v LDN
v motolské nemocnici.

Nezapomenutelná herečka Zita Kabáto-
vá se narodila dne 27. dubna 1913 na Malé 
Straně v domě U bílé koule, Úvoz 5. Ještě 
v zavinovačce se objevila na jevišti Ma-
lostranské besedy ve hře Naši furianti.

Te
xt

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

. F
ot

o:
 A

rc
hi

v

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

39 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců



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

www.HASIcIPRAHA1.cz

Zveme vás 19. 5. od 18 h do 
Společenského střediska 

VIA, Újezd 26, na přednášku 
na téma Jak se chovat
v krizových situacích.

hASIčI PRAhA 1

Na co nezapomenout při
nouzovém opuštění bytu? Co 
je to evakuace a evakuační 

zavazadlo? Nouzové zásoby? 
Je lepší být připraven, nežli 

zaskočen! Rezervace tel.:  604 
231 691. Za Sbor dobrovolných 

hasičů Ing. Vladimír Krištof

dobrovolní hasiči
Vláďové Pixa a Krištof

hErEČKa zIta KabátOVá: „Měla 
jsEM KrásNÝ ŽIVOt, DěKUjI.“

Zita
Kabátová

Malá Zita
s rodiči

Monika höppner
gratuluje Zitě k 99. narozeninám
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řední představitelé tu-
zemské world music
a dvojnásobní držite-

lé ceny Anděl představuji 
novinkové album ONA! To-
máš Kočko & ORCHESTR 
přidávají do své diskogra-
fie další kolekci původem 
lidových písní. Tentokráte 
je hlavním tématem žena 
ve všech podobách a do-
bách. Její síla, vědomí sebe, 
smutky i radosti v kontextu 
moravské folklórní tradice. 

Skupina dlouhodobě žánro-
vě staví na moravské lido-
vé hudbě, kterou ale svým 
jedinečným přístupem po-
sunuje do neotřelých rovin. 
Utváří osobitý celek, který 
respektuje své kořeny, ale 
zároveň reflektuje chutě ši-
rokého spektra současných 
posluchačů. CD ONA při-
náší fúzi žánrů ukotvenou 
v odkazu moravské tradiční 
hudby. Přijďte na koncert 
do Besedy.

14. května, 20.30 h

tOMáŠ KOČKO & OrChEstr:
 ONa tOUr

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

KVěTeN
Program (výběr)

4. a 22. 5., 20 h
Hedwig a její angry inch 
- rocková show Romana 
Tomeše
6. 5., 20.30 h
Krausberry - rock
8. 5., 18 h
Fidli fidli se strašidly 
- divadlo - HaFstudio - 
senioři a děti
13. 5., 20.30 h
Olin Nejezchleba
a Kybabu - folk rock
15. 5., 19 h
Originální Pražský
Synkopický Orchestr - 
raný jazz
16. 5., 19 h
321 Jedem! - impro 
talkshow
26. 5., 20.30 h
Los Culos - latino rock
31. 5., 19.30 h
Střídmí klusáci v kulisách 
višní - alternative pop

gALeRIe
Výstava obrazů s názvem 
Spřízněni náhodou
od 28. 4. do 18. 5.

p

Náš 
TIP
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Dívka ze str. 3

ště

bouřlivý 
rok 

1922

Slečna Jiřina Váňová svým 
tancem nadchla členy poroty. 

Usnul jen jeden (na židli).

MIstrYNě V taNCI KOlEM 
rOzEstlaNé POstElE

10
VÝrOČí

lEt ÚMrtí
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KlaPa ŽrNOVNICa 
hrajE Na Malé straNě

pozvánka na koncert

Zdravím redakci i čtenáře novin. 
Během covidové krize jsem akti-
vity naší cestovní agentury Les-
ser posílil o nabídky cestování 
za českými krajany do Daruvaru, 
přičemž pobyty v Dalmácii nadá-
le převažují. Jako jarní pozdrav 
přivážím do ČR dalmatský pě-
vecký soubor klapa Žrnovnica. 
Jde o unikátní hudební zážitek!
V Praze bude těleso vystupovat 
14. 5. od 13 h před restaurací
U sv. Mikuláše a na náplavce před 
Hergetovou cihelnou v 15 h. Dne 
15. 5. si můžete zpěv vychutnat
od 18 h v kapucínském kostele 
Panny Marie Královny andělů 
na Loretánském nám. Více na: 
www.zrnovnica.eu a na Insta-
gramu agentura_lesser. DOBRO 
DOŠLI!
Váš čtenář Igor Kukliš-Čandić
z cestovní agentury Lesser

Klapa ŽrnovnicaFo
to

: A
rc

hi
v

KAReL VAŇURA: 
VRSTVeNí
do 29. 5.

Výstava poprvé předsta-
vuje dílo významného 
výtvarníka, malíře a sklá-
ře Karla Vaňury, který
v šedesátých letech vy-
tvořil unikátní malířské 
dílo, v následujících 
desetiletí pozoruhodné 
objekty ze skla, zároveň 
působil jako uznávaný 
pedagog na Vysoké ško-
le uměleckoprůmyslové 
v ateliéru skla. Dílo Karla 
Vaňury je koncentrované 
a hledačské. Nepřejímal 
dobové styly a směry, 

jeho tvorba je původní 
a autentická, jak to do-
kládá i připravovaný pro-
jekt. Výstava představuje 
Vaňurovu práci se sklem, 
malbu i kresbu.

JIŘí SoPKo:
ReTRoSPeKTIVA

do 29. 5.
Ve třech patrech Musea 
Kampa je k vidění stov-
ka obrazů Jiřího Sopka 
a několik desítek jeho 
kreseb a akvarelů z let 
1969 až 2021. Výstava 
se koná u příležitosti 
jeho 80. narozenin. Sop-
ko patří mezi nejvýraz-

nější osobnosti české 
poválečné malby. Pro 
jeho tvorbu jsou charak-
teristické výrazné barvy, 
zájem o lidskou figuru 
a osobitý smysl pro hu-
mor.

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 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

zDENěK bErgMaN, ObNOVItEl barOKNíCh slaVNOstí NaValIs, řEDItEl MUzEa KarlOVa MOstU

● „Jaké budou letos 
Svatojánské slavnosti 
NAVALIS?“
„Opět oslavíme svatého 
Jana Nepomuckého na 
hladině Vltavy. Letos nás 
navštíví loďaři a lodě z Ne-
retvy. Již 14. května před-
staví svůj folklór s hudbou 
během Chorvatského od-
poledne na náplavce u Her-
getovy cihelny. Chorvaté 
s sebou přivezou typický 
pokrm „žabí brudet“.  15. 
května přijede opět Ban-
derium z Kunovic a ozdo-
bí tak procesí, které vyjde
z katedrály po mši svaté. Na 

hladině Vltavy proběhne 
regata historických lodí, 
které symbolicky proje-
dou pod oblouky Karlova 
mostu. Celý večer zahájí 
seskok pěti osvětlených 
parašutistů a pod šestým 
mostním obloukem, ze 
kterého byl svržen svatý 
Jan Nepomucký, proletí 
Mark Rahbani na akroba-
tickém padáku.“  
● „Jaký koncert letos 
uslyšíme?“
„Těšte se na kantátu sva-
tého Jana Nepomuckého 
od Františka Xavera Thu-
riho, který dirigoval prv-

V roce 2009 obnovil Zdeněk 
Bergman Svatojánské slavnosti 
NAVALIS a od té doby je poctivě 
velebí. Letos se koná v novodobé 
historii slavností již 14. ročník.

sVatOjáNsKé slaVNOstI NaValIs,
tO NEjKrásNějŠí, CO KDY Praha zaŽIla

ní koncert obnovených 
Svatojánských slavností 
NAVALIS.“
● „Jaký je Váš nejsil-
nější zážitek v obno-
vené historii NAVA-
LIS?“
„V roce 2018 návštěva 
dvou historických barok-
ních lodí z Benátek tzv. 
Bissone Cavalli a Geo-
grafia. Ohňostroj v tém-
že roce byl proveden na 
hudbu Kryštofa Marka 
pro benátský ohňostroj. 
I sami Benátčané dojatě 
zmiňovali, že tak krásný 
ohňostroj ještě neviděli.“
● „Na co se těšíte?“
„Těším se na setkání
s přáteli, se kterými 
oslavíme našeho světce 
svatého Jana Nepomuc-
kého.“ Fo
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Zdeněk 
Bergman
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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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KOŽEŠINY KUbíN

Petr Kubín
v kožešnictví

Vítězná 12, Praha 1 - Újezd

Kožešnictví
Kubín je otevřeno
od roku 1992

Pan Kubín
před prodejnou
ve Vítězné 12

PODPOrUjEME 
MístNí  

ŽIVNOstNíKYPetr Hejma, starosta

Obchůdek upoutá 
pozornost už svou 
venkovní podobou. 
Najdete ho na Újezdě 
v ulici Vítězná 12. Když 
vejdete dovnitř, omá-
mí vás podmaňující 
vůně pravé kůže linou-
cí se z originálního sor-
timentu, který nabízí. 
Kožešnictví tu manželé 
Kubínovi provozují od 
roku 1992. Oba jsou 
vyučení kožešníci, paní 
Kubínová má pak vy-
studované i krejčovství 
se specializací na kůži 
na střední průmyslové 
škole. Výrobky z kože-
šiny a kůže nejen pro-
dávají, ale sami je i šijí.

„Snažíme se mít vždy 
něco jiného,“ shrnu-
je filozofii rodinného 
podnikání Petr Kubín. 
„Úspěch zakládáme 
především na dodržo-
vání dlouholetých tra-
dic a snaze dosáhnout 
co nejvyšší kvality za 
zajímavou cenu,“ do-
dává. V sortimentu 
nabízejí nejen kabáty 
a bundy, ale také čepi-
ce, rukavice, šály, boa, 
kabelky, peněženky
a opasky.
Kromě výroby nových

kabátů, také bund a ji-
ných oděvů, poskytu-
jí i další služby. Patří
k nim čištění, opravy, 
poradenství a styling
a také nabídka úschov-
ny, kde mají koži-
chy ideální podmín-
ky v podchlazených
a vlhčených prostorách. 
Prodlužují si tím svou 
životnost.

OTEVŘENO je od 
pondělí do pátku 
od 9 do 18 h, v sobo-
tu od 9 do 13 h.

PeTR heJMA (My, co tady žijeme, STAN), starosta
Mč Prahy 1: „Naše stálice a výstavní obchod. 
Chválím jejich profesionalitu a poctivý přístup.“

černá 
kronika

Výtvarník, ilustrátor, 
autor kreslených filmů
a plakátů Jiří Šalamoun 
zemřel 31. 3. ve věku 86 
let. Byl dlouholetým ve-
doucím ateliéru ilustrace 
a knižní grafiky na UM-
PRUM. Jeden z nejvý-
znamnějších českých ilu-
strátorů druhé poloviny 
20. století. Jeho nejzná-
mějším dílem je kreslená 
postava Maxipsa Fíka. 
Od roku 1990 byl členem 
SČUG Hollar. Vydal dvě 
sbírky básní a jednu sbír-
ku záznamů snů. Knihy 
nejen ilustroval, ale také 
graficky upravoval a vy-
tvářel plakáty k filmům 
nebo divadelním předsta-
vením. Loni velkou výsta-
vu děl Jiřího Šalamouna 
hostilo Museum Kampa. 
Čest jeho památce!

Jiří Šalamoun
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zDENěK bErgMaN, ObNOVItEl barOKNíCh slaVNOstí NaValIs, řEDItEl MUzEa KarlOVa MOstU

Nezapomenutelná 
atmosféra NAVALIS

sVatOjáNsKé slaVNOstI NaValIs,
tO NEjKrásNějŠí, CO KDY Praha zaŽIla

Historická
loď
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ŽIjtE ŽIVOt barEVNě a ODVáŽNě! rOzhOVOr 
s MalOstraŇaČKOU PaVlOU MIChálKOVOU
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● „Pavlo, ty jsi už 
roky zasloužilá člen-
ka Spolku občanů
a přátel Malé Strany 
a Hradčan! Jak vní-
máš místní spolkový 
život“
„Spolkový život mám 
ráda. Společně s lidmi se 
dá dělat daleko víc věcí. 
Tady na Malé Straně jsme 
jako na vesnici a přitom ve 
městě. Zbožňuji to! Máme 
tady kontinuální debaty, 
které mě nabíjí, inspirují 
a naplňují. Nedávno zde 
proběhl Malostranský 
masopust, který pořádá 
náš spolek ve spolupráci 
s MČ Praha 1, Městskou 
policií Prahy 1, Výtvarní-
ky Karlova mostu a Dob-
rovolnými hasiči Prahy 
1. Je to jedna z největších 
akcí spolku, na kterou 
vždy vybírám a navrhuji 
kostýmy. Letos byl maso-
pust obzvláště povedený!“
● „Máš za sebou vel-
kou profesní zkuše-
nost z doby, kdy se tu 
,lámaly ledy´ v deva-
desátých letech…“
„Byla to zvláštní doba. 
Před revolucí jsem půso-

bila ve Studiu pohybové-
ho divadla Niny Vangeli
a hráli jsme v Branickém 
divadle. Každé představe-
ní, kdy jsme pracovali na ne 
vždy povolených kusech, 
mohlo být zároveň první
i poslední. Působili tam 
lidé od divadla, ale i z ostat-
ních profesí. Dnes jsou
z nich renomovaní výtvar-
ní umělci, fotografové, 
tanečníci, kurátoři. Praco-
vali jsme společně. Já jsem 
se podílela na kostýmním 
a scénickém ztvárnění 
každého představení, ve 
kterém jsem i hrála. Fo-
tili jsme stylizované fotky 
do tehdejších lifestylo-
vých časopisů. Byla jsem 
členkou Jazzové sekce, 
která pořádala zajímavé 
koncerty a prezentace za-
kázaného umění. Mým 
prvním veřejným výtvar-
ným počinem byla účast 
na výstavě Malostranské 
dvorky, kde jsem vystavo-
vala objekt s názvem Prší. 
I přes komplikace, kte-
ré s sebou nesla tehdejší 
doba, jsme byli aktivní. 
Po roce 89 jsme zauja-
li umělce z Evropy, kteří 
nás zvali ke spolupráci. Za 
hranicemi mělo vše svoji 

kontinuitu, jasný jedno-
duchý přístup a tím jsme 
se rádi nechali inspirovat.“ 
● „Když si vzpome-
neš na bývalé časy, je 
něco, co bys ráda vrá-
tila?“
„Možnost soustředit se 
jen na práci a nemuset 
se zabývat každodenním 
přebytkem informací.“ 
● „Je před námi jaro
a léto. Jak bys pora-
dila ty, jako kostým-
ní návrhářka, ženám
s výběrem oblečení?“
„Větší odvahu pro bar-
vy a materiály. Aby byly 
princeznami a nescho-
vávaly se. Aby měly svět 
zábavnější a byly ženami! 
Aby si zase našly kraj-
ku a knoflíky s perletí
a vzpomněly si na eleganci 
našich předků. Odhoďte 
tepláky, oblečte šaty! Žijte 
život barevně a odvážně.“
● „Co si přeješ?“
„Abych mohla dělat svou 
práci dál a měla inspira-
ci. Právě dokončujeme 
film s režisérem Jakubem 
Krompachem a kamera-
manem Kurtem Neubaue-
rem, který má mít premié-
ru na podzim, tak si přeji, 
aby měl úspěch.“

M. bITTNeR hochMANoVá

Pavla Michálková, oděvní výtvarnice a návrhářka
filmových kostýmů, žije na pražské Malé Straně mnoho
let. Miluje Petřín a hlavně pohledy z něj na všechny
pražské věže. Má také ráda Kampu a její jarní vůni…

Pavla Michálková

Asi jako čtyřletá
inzerce

Vstup na akci zdarma. Organizuje Bruncvík, z.s.

Výstava Divní příbuzní
Andrea Baštýřová
● Kurátor: Petr Vaňous
● Vernisáž 19. 5. od 18 h
● Výstava od 20. 5. do 16. 7. 2022
● St - so: 14 - 19 h
● Galerie Jilská 14, Praha 1
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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

V NOUzI O CIgarEtY (1/3) Malostranské noviny k poctě 
humoristickým listům (1922)

pokračování příště
„Co si počnem, Frantíku? Cigarety nejsou!“

„Víš, Lojzíku, já slyšel, že suché listy z růže se dají taky kouřit.“
Odpoledne přinesl Lojzík náruč růží.

Kalendárium 
Malé Strany

Josef 
Lev

pěvec

Jana 
Werichová

herečka

KVěTeN

● Josef Lev 
*1. 5. 1832 Sazená 
†16. 3. 1898 Praha 
Pěvec. Přátelil se 
s Janem Nerudou, který  
u něj 10 let bydlel. 

● Václav Holzknecht 
*2. 5. 1904 Praha 
†13. 8. 1988 J. Hradec
Klavírista, hudební 
vědec, přítel Jaroslava 
Ježka.

● Karel Němec 
*16. 10. 1839 Litomyšl 
†3. 5. 1901 Praha 
Ovocnář. Syn Boženy 
Němcové. Pracoval i pro 
Pražský hrad.

● Karel Link 
*4. 8. 1832 Praha 
†4. 5. 1911 Praha
Taneční mistr.

● Milada Gampeová 
*9. 4. 1884 Praha 
†6. 5. 1956 Praha 
Herečka. Bydlela  
na Malé Straně.

● Jana Werichová 
*18. 10. 1935 Praha 
†9. 5. 1981 Praha 
Herečka. Dcera Jana 
Wericha.

Milada 
Gampeová

herečka

Karel 
Němec

ovocnář

ŽIjtE ŽIVOt barEVNě a ODVáŽNě! rOzhOVOr 
s MalOstraŇaČKOU PaVlOU MIChálKOVOU

Pavla se sestrou
olgou Michálkovou

Na masopustu
za ženicha

Z výstavy 
s názvem Instalace

Narodila se 28. 1. 1960 v Praze. Její tatínek Jiří Mi-
chálek byl akademickým malířem, maminka Olga 
zase uměleckou fotografkou. Pavla je scénografka, 
módní návrhářka, textilní výtvarnice, herečka, fo-
tografka a je roky spojená s Malou Stranou. Čestná
a dlouholetá členka SOPMSH. Známá také parád-
ními a osobitými módními přehlídkami, které spolu 
se sestrou Olgou (Pavla & Olga Fashion Gallery na 
Tržišti) pravidelně např. organizují na oblíbených 
Malostranských candrbálech a dalších akcích. Při-
pravují také kostýmy, které zdobí masopustní prů-
vod či čarodějnice. V průběhu února měla ve Spolku 
na Malostranském nám. úžasnou výstavu fotografií
s názvem Instalace. Šlo o fotografický dokument.

PaVla MIChálKOVá
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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.

Kampa Střed Světa 2022 
Mlýnská kavárna, Letní poloha, TURAS, Muzikanti z Kampy, KampaNula, KC Kampa, 
Femancipation, Petřínská Iniciativa, Kamparta, R.A.S., Spolek pro obnovu Rychty, 

Baráčníci, za pomoci SOPMSH, OU MČ a Dobrovolných hasičů P 1 zvou… 
 

XIV. KONFERENCE KAMPA, MALÁ STRANA, PETŘÍN, STŘED SVĚTA: 
NEJEN SOCHAŘI A ARCHITEKTI MALÉ STRANĚ + HYDE PARK: 
(Plány změn Malé Strany, Petřína, Kampy, Rychty, Hradčan..) 

2. část:  čtvrtek 12. 5. Toulka+Konference… 
16.30 h Sraz na terase Michnova paláce: Učená toulka Malou Stranou: 

„CO NOVÉHOJ OD TYRŠÁKU KU RYCHTĚ“ 
17.30 - 18 h prohlídka BARÁČNICKÉ RYCHTY 

18 - 21 h Klub Šatlava, pak Muzikanti z Kampy 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program a rozvrh se dokončuje. Zatím slíbeno toto: 
Jiří Kučera: Úvod do neproblematiky, Eugen Brikcius: Souhrn poznatků, Hymna 
Kampy a Pozvánka na 3. 5., Michal Bouzek: Velryba na Petříně, Jiří Gebert: Tady 
pozor! Kampa je města vzor. Josef Kábele: Kampa, Petřín - developeři včera, dnes       

a zítra, Tomáš Oliva: Gaja a Malá Strana, Veronika Justová: Kamparta v Rybárně SI, 
Pavel Horák: Baráčníci na Malé Straně, Jessika Hoffmeister: „Plánuj na Jedničku“, 

Petr Placák: Za zaniklými hospodami… 
Dále se hlásí: Petr Hejma, Petr Hlaváček, Milan Brlík, Petr Burgr, Julius Hůlek, Kurt 

Gebauer, Jan Sedmík, Martin Kotas, Antonín Kašpar, Barbara Šabachová, Ondřej 
Šefců… 

PROSÍME SPONZORY O FINANČNÍ DARY - PŘISPĚNÍ NA NÁKLADY, ALE I NA AKCE 
PRO PETŘÍN, RYCHTU A DĚTI Z UKRAJINY... 

Č. ú.: CZK 000000-3910361319/0800    V. s.: 2842022 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO             BENEFIČNÍ VSTUPNÉ 

1/ Spolek KampaNu-
la v péči o spolky a kluby 
uspořádal pro zájemce a 
na podporu Baráčnic-
tva spolu s Obcí Baráč-
níků Malá Strana 5. 4. 
Učenou toulku vsedě
v klubu Šatlava: Historií 
i současností Baráčnic-
tva. K novým, převážně 
ženám, zajímavě pro-
mluvil rychtář Pavel Ho-
rák. Patří mu velký dík. 
Přítomní sledovali i Za-
sedání (OB+Župy). Pak 
všem vesele zazpívala a 
zahrála na harmoniku 
Lucie Doušová.
2/ Ve čtvrtek 12. 5. 
bude 2. část Konferen-

KaMPaNUla POMůŽE rYChtě
I baráČNICtVU. baráČNíCI slaVí!

ce Kampa Malá Strana, 
Petřín, Rychta Střed 
Světa. Začíná se již
v 16.30 Učenou toul-
kou Malou Stranou: 
Sraz na terase Michno-
va paláce „Od Tyršáku 
ku Tržišti“. 17.30 - 18 h 
prohlídka BARÁČNIC-
KÉ RYCHTY, pak v 
Šatlavě posezení + de-
bata + hraní Muzikantů
z Kampy.
3/ Pozvánka  na oslavu 
+ průvod - 140 let Obce 
Baráčníků Hradčany na 
sobotu 4. 6. Předběžné 
informace o oslavách 
140 let trvání Obce Ba-
ráčníků má Petr Guth 

Hradčany. Vyjde se 4. 
6. v 10 h z Pohořelce, 
přímo od domu, v němž 
obec vznikla. Počítá se 
se slavnostním průvo-
dem účastníků ve svérá-
zech, krojích a s obecní-
mi prapory z pražského 
Pohořelce přes Hrad-
čanské náměstí do 
ulice Nerudovy. Slav-
nostní zasedání a ná-
sledující program bude 
v prostorách Všebaráč-
nické rychty. Pozvánky 
také budou v květnovém 
čísle časopisu Baráčník. 
Mirek Ribiero, rychtář 
OB Petr Guth Hradčan.

Sepsal JiKu debata v Šatlavě
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Naše akce 
Info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460,

mail: LudmilaR@seznam.cz

Naše akce 

PoŘádáMe 
A SPoLUPoŘádáMe

● Klub Nápadníků pořádá 
Učené toulky: Čakrt, Šefců, 
Bouzek, Gebert, Hlavatá, 
Cepák, Sádlo, Kábele, Hůlek, 
Kroča, Haendl, Hejma, Sed-
mík, Holub, Kublebecková, 
Kučera, Zemánek.
● Čtvrtky NAUčNá STeZ-
KA PeTŘíNeM (spolupořá-
dá KampaNula) -15 zast.
u zvířecích sousedů. (Dopo-
ledne pro školy dle domluvy). 
Odpol. Rodiny, jednlotlivci: Pe-
trinskainiciativa@gmail.com, 
773 247 227. Přesná místa 
srazů budou vždy sdělena.
● 2. roč. výtv. a lit. soutěže 
ZAchRAŇTe PLchA 
VeLKého. Děti 5 až 15 let. 
www.zachranteplcha.eu.
● 3. pondělí v měsíci 18 h 
TARoT KLUb 015 - Deli 
Maltéze, Dr. Hůlek
● 12. 5. KoNFeReNce 
KAMPA, MALá STRANA, 
PeTŘíN, RYchTA STŘed 
SVěTA 2. část. V 16.30 h Te-
rasa Michnova paláce - Učená 
toulka Malou Stranou, vede 
Arch. Gebert. 17.30 - 18 h 
Baráčnická rychta, prohlídka, 
pak HYDE PARK do 21 h
v Šatlavě. Hrají i Muzikanti

z Kampy.
● 19. 5. 18 h  Učená toulka 
historická R. Haendl.
● VYcháZKY pro rodiče 
s dětmi Malou Stranou + 
Kampou P. Dvořáčková: www. 
prahahrave.cz, tel. 731 802 
799
● 28. 5. Výjezdní Toulka + 
Kongres historický - Kolínsko
● Konec června od 18 h 
PRoSTŘeNý STůL, 
Malostr. nám.

doPoRUčUJeMe  

● bASKeT TURAS středy 
19 - 20 h, Gymn. Josefská,
J. Svátek: 605 131 136.
● RelaxArte Sanato-
rium: Ozdravná cvičení: 
pond.18.30 - 20.30 h dyna-
mic. cvič. ZŠ Karmelitská 13, 
středa 18 - 20 h roztažení, 
Josefská 5, pá 18 - 20 h 
dynamic. Tai-či, Čchi-kung, 
ZŠ Karmelitská 13 (2 hod. 
240 Kč).
● 3. - 12. 9. Tradiční týden 
(10 dní) cvičení u moře 
JADRAN - Veli Losinj u Istrie. 
CÍSAŘSKÉ VZDUŠNÉ LÁZ-
NĚ V LESE, cvičení 2x-3x 
denněs polopenzí i masáže 
a bazén. www.relaxartecen-
trum.eu.
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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

Máj, lásKY Čas, zas PřEPaDNE 
Nás. VŠIChNI hUrá Na PEtříN!

Byl pozdní večer -
- první máj - večerní 
máj - byl lásky čas. 
Hrdliččin zval ku lásce 
hlas a tak dál sice malým 
skluzem do oblasti orni-
tologie pokračuje Máchův 
Máj, kdy vedle hrdliček 
je na začátku romantické 
sbírky ještě zmíněn sla-
vík. Asi právě tyto verše 
jinak v životě nepříliš 
šťastného básníka s umně 
navozenou atmosférou 
vlahého večera nás rok 
co rok prvního května 
vyhánějí do strání Petří-
na za účelem políbit pod 
rozkvetlým stromem svůj 
protějšek. Mohl bych také 
napsat, milovanou bytost, 
oboje bude genderově
vyvážené.
Bez debat se jedná
o zvyk příjemný a všeo-

becně milý, navíc když 
ještě máme v paměti jiné 
prožití prvního máje. 
To když místo hledá-
ní rozkvetlého stromu 
zamilovaní i ti nezami-
lovaní museli pocho-
dovat po letenské pláni

a k tomu brilantním he-
reckým výkonem, hod-
ným první scény Národ-
ního divadla,  předstírat 
svoji zamilovanost do cca 
patnácti pánů všeobecně 
již důchodového věku, 
kteří, aby byli při hro-
madném vyznání lásky 
dobře vidět, stáli spolu 
na tribuně. A to vše za 
pochodu. Zlaté časy roz-
kvetlých jabloní a dalších 
druhů tak jak nám je po 
svazích Petřína vysázeli 
zahradníci z Vojanových 
sadů. Jen si myslím, že 
bychom se neměli nechat 
panem Máchou příliš ča-
sově omezovat. Prostě 
milovaná bytost je přece 
proto milovaná, že si za-
slouží sem tam políbit po 
celý rok.

MN květen 2022

Rozkvetlý PetřínPeTR 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

Už jsem o tom psala 
před pár lety, ale nedá 
mi to znovu. Nedávno 
jsem šla okolo bývalého 
knihkupectví Fišer v Kap-
rově ulici a zůstala jsem 
tam chvíli v údivu a smut-
ku stát. Už podruhé tam 
totiž zkrachovala restau-
race, na výloze stojí trvale 
uzavřeno…
Přitom do Fišera, když 
tam ještě byl, lidé chodili 
nakupovat a krámek byl 
vždy plný. Prodavači tam 
byli sečtělí a dokázali vždy 
skvěle poradit. Chodila 
jsem tam od střední po 
celé studium na vysoké 
až do prosince 2016, kdy 
jsem tam šla pro knihy 
naposledy. Pamatuji se, 
že jsem nemohla uvěřit, 
že tahle legenda skončí
a doufala v nějaký zázrak. 
Ačkoliv prostor nepatřil 

V roce 2017 tam ale byla
s velkou slávou otevřena 
luxusní restaurace, a aby 
se neřeklo, dalo se tam 
pár kuchařských knih. 
Do Rybné se Fišer nikdy 
nepřestěhoval.
Dnes, o čtyři a půl roku 
později a po druhé změ-
ně provozovatele, je 
restaurace opět uzavře-
na. A já se musím ptát:  
opravdu to za to těm li-
dem z domu stálo? Zničit 
místo, které žilo (a nejen 
díky legendárnímu filmu 
Vrchní, prchni), místo 
naší kultury a naší histo-
rie? Je mi stydno a je mi 
smutno. A o to víc, když 
se (jak jsem předpoklá-
dala) vyjevil hloupý jepi-
čí život restaurace, která 
tam nikdy neměla být…
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

stálE VíCE Platí: NEjEN 
jíDlEM ŽIV jEst ČlOVěK!

V květnu Slunce pu-
tuje kosmickými cyk-
ly zemitým, plodným 
znamením Býka. Je to 
země připravena na zase-
tí semen. Co zasejeme, to 
sklidíme. 21. května Slun-
ce přechází do vzdušného 
znamení Blíženců. Plane-
ty, které byly ve znamení 
Ryb, se postupně přesou-
vají  do znamení Berana. 
A to Venuše, za ní Jupiter  
a ke konci měsíce Mars. 
Je to zesílena aktivita 
elementu ohně, ale také 
sporu. Slunce v Býku radí: 
dvakrát měř a jednou řež. 
Uran ze znamení Býka je 

součástí proměn v ekono-
mické oblasti. Saturn ze 
znamení Vodnáře drží na 
uzdě planety, které pro-
cházejí znamením Berana, 
aby vše šlo s rozvahou. 
Neptun, který zůstává ve 
znamení Ryb, nás vede
k tématu soucitu. Kde jsme 
oběti? Kde jsme vědomě 
obětaví? Pluto v Kozorohu 
vymetá naše podvědomí. 
Merkur prochází s lehkos-
tí Blíženci, kde se ale otáčí
a vrací se do znamení 
Býka, kde hledá rozum-
ná řešení situací. Esencí 
měsíce je aktivita spojená
s moudrostí.

astrovhled

co ŘíKAJí hVěZdY V KVěTNU

CO PřINEsE KVětEN? CO 
zasEjEME, tO sKlIDíME!

ASTRoLoŽKA 
dAgMAR KocůRKoVá

Sudoku pro  
nenáročné
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ŘeŠeNí: Doplň trojku 
a objednej celou láhev.
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1 2

pro spící
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Knihkupectví kdysi
v Kaprově ulici

Praze 1, snažila jsem se 
tehdy z pozice zastupi-
telky něco udělat. Jako 
dnes se pamatuji, že mě 
tehdejší starosta Lomec-
ký ujišťoval, že knihku-
pectví nabídne prostor
v Rybné ulici.
Vlastníci domu v Kapro-
vě ulici, kteří kvůli vidině 
peněz vyhodili prosperu-
jící knihkupectví (které 
tam bylo od roku 1933
a nezrušili ho ani komu-
nisti) se zase dušovali, že 
tam literatura zůstane. 



Jani, jak můžu pomo-
ci svému dítěti, aby 
bylo samostatné a za-
pojilo se do domácích 
prací?
Naše děti, stejně jako 
my, mají vždy důvod ke 
svému chování. Možná 
si vzpomenete, jak jako 
malé chtěly všechno dělat 
samy. S radostí se pouš-
těly do různých domácích 
činností, nakupování…
V restauraci jsem byla 
svědkem následující si-
tuace. K vedlejšímu stolu 
přišla skupina dospělých. 
Jedna z nich, starší žena, 
začala všem radit, kdo 
si má kam sednout a co 
si má objednat k jídlu.
U dospělých naprosto
absurdní. S dětmi nám 
takové chování připa-
dá normální. K čemu to 
vede? Naše děti jsou ot-
rávené a nesamostatné. 
Zvykly si, že jim vždy řek-
neme, co a jak mají dělat. 
A ještě jim to pro jistotu 
několikrát připomeneme. 
Nechtějí se zapojit do po-

vinností doma, a čím jsou 
starší, tím více se zaví-
rají ve svém pokoji. Ven 
vycházejí už jen k jídlu.
Dveře můžete zkusit ote-
vřít upřímným zájmem
o jejich svět, bez pozná-
mek typu: „A to tě fakt 
baví!?“ Co se týká samo-
statnosti a domácích pra-
cí, vyzkoušejte metodu 
Ne postup, ale výstup. 
To znamená jasně a klid-
ně popište, čeho chcete 
dosáhnout, tedy výstup. 
Potom společně hledejte 
řešení nebo nechte dítě 
najít řešení samo. Buďte 
otevření jakémukoli ná-
padu. Děti to bude bavit
a možná vás překva-
pí, čeho jsou schopné. 
A pak už jen důvěřovat 
a ne prověřovat. Jak je 
vám příjemné, když vám 
za zády stojí maminka
a kontroluje, co a jak dě-
láte?
Co můžete touto meto-
dou získat? Když dáme 
dětem možnost najít 
si vlastní cestu, nesou 

jaNa UŽ tO zNá!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Radí
Jana Hogan

vlastní odpovědnost a zá-
leží jim na výsledku. Učí 
se o věcech přemýšlet
a hledat řešení. A hlavně 
ví, že mají svůj život ve 
vlastních rukách a můžou 
ho ovlivňovat.
Pokud něco nefunguje, 
poskytněte podporu. Je 
přeci normální chybovat, 
když se učíme něco nové-
ho.
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku 
jsou inspirované kur-
zem Nevýchova.

Vaše Jana Hogan.

jsME VaŠE

UChO!

inzerce
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jEKh, DUj, trIN, Štar II.
zveme Vás na koncert pěveckého spolku raŇIja.

Energické krásné ženy zazpívají romské písně za doprovodu kytary jana Duždy.

Kdy: 24. 5. 2022 v 19 h
Kde: tyršův dům - Michnův palác, Újezd 450/40, Praha 1.

Vstupenky na místě před  koncertem za 150 Kč.
těšíme se na Vás!






