
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. 1/ roč. XV 
leden 2023  

Nez
ávisl

é

Malostranské 
podniky

inzerce
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Fešák Martin z restaurace 
U Glaubiců, 

Malostranské náměstí 266/5, 
čepuje Plzeň za 43 Kč. 

Přijďte na pivo!

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

LEGENDA VÝČEPU
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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

PŘÍBĚH OLGY 
SCHEINPFLUGOVÉ

 Str. 4 - 5
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VáNOCE 2022
Na maLÉ StraNĚ

Muzikanti z Kampy 
na náplavce u Bruncvíka 
24. prosince 2022 Celý příběh na stranách 6 a 7

mÍStNÍ 
PŘÍBĚHY

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ 
SPOLKY

SPOLEK PŘátEL
PEtrSKÉ ČtVrtI

VÍCE Na StraNĚ 5
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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 

„Super zážitky, 
zajímavé výzvy, 
legraci a všem  
pevné zdraví!“

„Vánoce 
a po nich 
nový rok 
2024.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
Dvořák

Malostranská 
beseda

„Co zažívám stále 
a vážím si toho: 
lásku, přátelství 
a práci, co baví.“

jan
smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Ukončení války, 
ukončení invaze 
Ruské federace 
na Ukrajině...“

jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Každý den zaží-
vám pěkné věci. 
Takže to samé: 
hodně zdraví  

a lásky.“

Co byste rádi zažili  
v roce 2023? 

Anketa Malostranských novin

„Světový mír, 
přízeň 

sv. Huberta, 
moudrost 

a čaj s Monikou.“

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

2 °C
LEDEN

Leden jasný, 
roček krásný!

„

jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

Slyšeno: na mši

Kde je srdce, 
tam jsou oči.

Do redakce Malo-
stranských novin při-
šla krásná fotka. Je 
na ní Marie Chalupová, 
nejznámější malostran-
ská lampářka všech dob, 
s německým ovčákem 
Britou. Každý ji na Malé 
Straně znal. Paní Marie 
se zapovídala na Kam-
pě nedaleko Werichovy 

vily s další známou Ma-
lostraňačkou paní Vlas-
tou Volkovou, ta byla 
na procházce s boxerem 
Dickem. 
Fotograf Jiří Všetečka 
dámy zachytil v roce 
1969 na Kampě. Také  
o osudu lampářky Marie 
Chalupové vypravuje cy-
klus Pražských příběhů.

Příběhy z Malé Strany

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

Malostranské 
noviny 
děkují MČ Praha 1 
za PodPoru 
tohoto vydání

 Zpravy

Na slavnostní křest knihy přišli au-
tor říkadel Jiří J. Čutka, ilustrá-
torka obrázků Petra Hanušová, 
autorka hudební části Lucie E. 
Doušová i kmotra knihy Adria-
na Krásová. Následoval koncert  
s ukázkami zhudebněných říkadel 
z knihy, na kterém zahrály dvě 
malé klavíristky, Šarlotka Mar-
šálková a Hermínka Schmi-
dová. Vystoupila i skvělá kapela 
Czardashians.
Knížka byla vydána autory za při-
spění sponzorů - firmy Polštáře  
a peřiny a nahrávacího studia C-flat 
s hudební režií Petra Šoupy. Byl 
to netradiční narozeninový dárek 

DĚtSKá KNIHa V BÍLÝCH PEŘINáCH 
SLaVNOStNĚ POKŘtĚNa Na KamPĚ!

pro Lucii, která hudební část složila 
a nazpívala. Z knížky lze písně stáh-
nout k poslechu pomocí QR kódu. 
O grafickou podobu se postaral 
Roman Kunčík. „Za dárky pro 
děti děkujeme zástupcům MČ Pra- 
ha 1, díky všem,“ podělila se o po-
city Lucie. 
Publikace je k dostání v Malo-
stranském papírnictví (Saská 7), 
SOPMSH (Malostr. nám. 27), Do-
mečku na Kampě, Orel & Friends 
(Nerudova 6), u Lucie na Tržišti 
s věnováním (luciehraje.cz) nebo 
na e-shopu: zemesneni.cz za  
190 Kč. Ke knížce lze objednat 
také CD s písněmi za 50 Kč.

slavnostní křest knihy pro děti s ná-
zvem V bílých peřinách, malý koncert 
a zahájení prodeje proběhlo 4. prosin-
ce v Domečku na Kampě za velkého 
zájmu veřejnosti. Křtu se zúčastnili 
všichni tři tvůrci a bylo pěkně veselo.

Lampářka Chalupová 
s Malostraňačkou Volkovou

U GLAUBiCů
Malostranské 
náměstí 266/5

Šunk. tlačenka 
s cibulí

125 Kč

gUrMáNUV 
KOUTEK

● 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.

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

ARGENTINSKÉ EMPANADAS

Empanada ledna: 
Pálivé hovězí & uzený sýr



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

omáš Průša, zpě-
vák, hudebník, tex-
tař, zahajuje letošní 

koncertní sezónu s kape-
lou v Malostranské bese-
dě. Repertoár koncertu 
pokryje všechny dosud 
vydaná alba včetně toho 
posledního, které vyšlo 
v půlce roku 2022 s ná-
zvem Černá a bílá. 
Písně autora jsou postave-

né na textech schopných 
oslovit posluchače svou 
autenticitou a uvěřitelnos-
tí. Tomáš pozoruje svět 
kolem sebe a o něm také 
ve svých písních zpívá. 
Pokud máte  rádi rock, 
folk, blues ale třeba  
i country, je to koncert 
přímo pro vás a  rozhod-
ně zajděte 11. ledna do 
Malostranské besedy.

11. ledna, 20.30 h
tOmáŠ PrůŠa BaND

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

LEDEN
Program (výběr)

16. 1., 20 h Barbora 
Šampalíková & kape-
la, host: Ondřej Ruml - 
šanson
17. 1., 20 h Jiří 
Schmitzer - folk
18. 1., 20.30 h Vlasta 
Horváth s kapelou - pop
20. 1., 20.30 h Trom-
benik - world music/
klezmer
21. 1., 20.30 h Děda 
Mládek Ilegal Band
22. 1., 19 h Originál-
ní Pražský Synkopický 
Orchestr - raný jazz
23. 1., 19.30 h Ště-
pán Klouček - folk pop
25. 1., 15 h Koncert 
pro seniory
25. 1., 20 h Benefiční 
Barování se Sandrou 
Novákovou a Filipem 
Rajmontem - fenome-
nální večírek
27. 1., 20 h Bára Hr-
zánová & Condurango, 
předkapela: Lilimat
30. 1., 19 h 321 Je-
dem! - impro talkshow

Náš 
TIP

T

 Zpravy

DĚtSKá KNIHa V BÍLÝCH PEŘINáCH 
SLaVNOStNĚ POKŘtĚNa Na KamPĚ!
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Nálada při křtu knihy 
byla uvolněná

www.uglaubicu.com

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

43 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

Na čepu dvanáctka 
radegast za 41 Kč
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Tomáš Průša Band

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 

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

257 531 839

Zde může
být váš
inzerát!

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika)
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1923

Místní mistryně v předstírání 
úleku Liběna Bartončíková  

při své slavné produkci,  
po níž ji opustil snoubenec.

mISS ŠOK
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trIO jEjDa! 
zPÍVaLO V KOStELE

CO NOVéhO 
V rEDAKCi

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

A máme tady další radost  
v redakci. 21. 12. ve 20.21 h za-
hájilo trio JEJDA!, jehož součás-
tí je také nejmladší členka redak-
ce Áňa Höppnerová, písní Bílé 
Vánoce v kostele sv. Mikuláše na 
Staroměstském náměstí již 30. 
Vánoční koncert. Pod taktovkou 
Varhana Orchestroviče Bauera si 
děvčata zazpívala s Okamžitým 
filmovým orchestrem. Vystoupili 
také např. Michael Kocáb, Jitka 
Čvančarová, Dominik Svoboda, 
Petr Wajsar, Jan Čep, Jan Kuče-
ra... Byla to nádhera.
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jaK SE mLaDá OLGa DOStaLa K DIVaDLU, StaLa HErEČKOU a SEzNámILa SE S KarLEm ČaPKEm…

Otec Olgy Karel Schein-
pflug byl spisovatelem  
a novinářem a maminka 
zemřela, když jí bylo osm… 
Olga tehdy žila se svým ot-
cem, bratrem a sestrou ve 
Slaném. Od útlých let měla 
Olga slabost pro divadlo  
a literaturu. Puzení k diva-
dlu bylo tak mocné, že jí na-
konec tatínek dovolil odjet 
do Prahy. Místo do vyšších 
ročníků gymnázia mířila 
mladičká Olga na dva roky  

k Marii Hübnerové. Bo-
hyně tehdejšího českého 
divadelního světa dávala 
děvčeti ze Slaného soukro-
mé hodiny. V roce 1920 se 
sedmnáctileté Olze začal 
dvořit třicetiletý Karel 
Čapek, kolega jejího otce 
Karla Scheinpfluga z re-
dakce Národních listů, 
uviděl mladičkou herečku 
na jevišti a byl ztracen. 
Hned jeho první dopis  
(z léta 1920) je výmluvný: 
„Odpovězte obratem, ja-
kýmkoli způsobem, kdy 

VzPOmÍNKa Na HErEČKU OLGU SCHEINPFLUGOVOU, 
maNŽELKU SPISOVatELE KarLa ČaPKa

vás uvidím. Určete místo 
a čas: ráno, odpoledne, 
večer, kdykoliv. Váš K.“
Olga získává trpělivého 
ctitele. Večer na ni če-
kává před smíchovským 
divadlem (bydlí ostatně 
v Říční ulici, jen chvilku 
chůze odtud) a oddaně 
ji pak doprovází do Thu-
novské. Olga má však 
garde - svého staršího 
bratra. A tak se ocitá ve 
společnosti dvou Karlů,  
z nichž ten mladší do- 
káže i diskrétně zmizet, 
když je třeba. Ve vzpo-
mínkách Můj švagr Karel 
Čapek říká Scheinpflug 
toto: „Otec byl poněkud 
znepokojen tím, že dceři-
ny cesty z divadla domů 
trvají pravidelně dvě 
nebo tři hodiny, a když Fo
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mu Olga vysvětlila, že 
ji denně doprovází Ka-
rel Čapek a ten že chodí 
přece pomalu, zatáhlo 
se jeho čelo chmurami. 
Znaje křehkou povahu 
ženskou, požádal mne, 
abych na ni čekal před 
divadlem každý den.“
Olga s Karlem měli svatbu 
až za 15 let. Během spo-
lečného života procesto-
vali řadu evropských zemí  
a Olga s ním žila až  
do jeho smrti v prosinci 
1938. O jeho památku 
pečovala celý život. Co se 
týče divadelní kariéry, za-
čínala Olga ve Švandově 
divadle, hrála v Divadle 
na Vinohradech a od roku 
1929 v Národním divadle. 
Pohřbena je na vyšehrad-
ském hřbitově.

inzerce

VÝrOČÍ 120 LEt

NarOzENÍ

olga scheinpflugová, žena Karla 
Čapka, přítelkyně Masaryka či Pe-
routky se narodila 3. prosince před 
120 lety. Čtěte, jak začal příběh 
lásky olgy a Karla.

MoNA sTErN

Trio jEjDA!

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

Tema
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čErNá 
KrONiKA

Vynikající kostýmní výtvar-
nice Irena Greifová zemřela 
22. prosince ve věku 83 let. 
Připravila kostýmy pro de-
sítky divadelních inscena-
cí, filmů a seriálů. Působila  
v Národním divadle, ale  
i v Činoherním studiu Ústí 
nad Labem, Hudebním di-
vadle Karlín... Vystudovala 
Průmyslovou školu grafickou 
v Praze a dále Akademii vý-
tvarných umění v sochařské 
třídě prof. Jana Laudy. Na 
svém kontě měla více než dvě 
stovky inscenací. Po výtvarné 
stránce byl jejím nejbližším 
spolupracovníkem scénograf 
Ivo Žídek. Byla manželkou 
zpěváka Josefa Laufera. 

Čest její památce!
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jaK SE mLaDá OLGa DOStaLa K DIVaDLU, StaLa HErEČKOU a SEzNámILa SE S KarLEm ČaPKEm…

Křest kalendáře a knihy „poly_dštění mužů“

VzPOmÍNKa Na HErEČKU OLGU SCHEINPFLUGOVOU, 
maNŽELKU SPISOVatELE KarLa ČaPKa
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svatební den 
olgy a Karla

olga scheinpflugová 
v 60. letech

Karel Čapek 
s Dášeňkou

Irena Greifová

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ SPOLKY
Děkujeme MČ Praha 1 za tuto pěknou rubriku!

tipy na oblíbené spolky pište na: redakce@malostranskenoviny.eu
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SPOLEK PŘátEL 
PEtrSKÉ ČtVrtI

Divadélko romaneto 
na Petrském hudebním létě

Je to již jedenáct 
let, co Spolek přátel 
Petrské čtvrti dělá 
ze své lokality mís-
to, kde by chtěl žít 
každý. Vydává vlast-
ní noviny, pořádá vel-
ké množství akcí pro 
všechny generace, ale 
má co říct i k veřejnému 
dění.
Jednou z činností spol-
ku je vydávání vlastních 
novin s názvem Petrské 
listy. O jejich obsah se 
starají především novi-
nářka Blanka Kovaří-
ková a největší znalec 
Petrské čtvrti Pavel 
Novotný. Odkazují na 

pestrou historii i aktu-
ální dění v tomto zají-
mavém místě Prahy 1, 
nabízejí rozhovory s vý-
znamnými osobnostmi, 
které jsou s touto loka-
litou propojeny.
Velmi oblíbenými jsou 
akce spolku jako napří-
klad Lampionový prů-
vod, karneval na lodi 
Albatros, traťová hra Pe-
trská strašidla nebo bo-
jovka Petrská Stínadla. 
Spolek také organizuje 
tematické vycházky Petr-
skou čtvrtí. Ty se nemu-
sejí týkat pouze historie, 
ale třeba i zapomenutých 
hospod a kaváren.

To, že je činnost spol-
ku primárně kulturní či 
společenská, nezname-
ná, že by se také aktivně 
nezapojoval do diskuze 
o veřejném dění. „Na-
šim cílem je, aby se zde 
lidem co nejlépe žilo.  
I proto se do debat  
o určitých tématech 
aktivně zapojujeme,“ 
vysvětluje předsedkyně 
Spolku přátel Petrské 
čtvrti Linda Klečko-
vá. Spolek tak byl na-
příklad strůjcem petice 
proti dopravní zkratce 
Samcovou ulicí.
Přejeme spolku vše nej-
lepší do dalších let.

rozsvěcení vánočního stromu, zleva starostka MČ 
Praha 1 T. radoměřská, místostarosta D. Bodeček  
a předsedkyně spolku L. Klečková

Tema
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maLOStraNSKÉ VáNOCE Na mÍrU: 
mOSt POD taKtOVKOU PaNÍ HaNKY
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inzerce

MoNiKA HÖPPNEr

Kultovní stůl Muzikantů z Kampy
Pohled z Karlova mostu  

24. 12. 2022

Vánoce na Kampě odstar-
tovalo rozsvěcení vánoční-
ho stromu pod taktovkou 
SOPMSH na Mikuláše. 
A vše vrcholilo na Štědrý 
den, kdy přišli na Kampu 

slavnostně naladění lidé. 
Koledy zněly zpoza Karlo-
va mostu a na náplavce zas 
písně Muzikantů z Kampy 
voněly „svařákem“, na 
který zval zastupitel Petr 
Hejma. Ať žijí Vánoce!

To ByLA KrásA! opět jsme na Malé straně 
mohli prožít Vánoce na míru! Zpívaly se ko-
ledy pod Karlovým mostem s kapelou úžas-
né Hanky Francové z HaFstudia a pak se 
pělo na náplavce u Bruncvíka s Muzikanty 
z Kampy.

SLaVNÉ 
mÍStNÍ ŽENY

Možná na té třináctce 
něco je. Na konci Úvozu, 
v podkrovním bytě domu 
Na krásné vyhlídce, který 
postavil v roce 1929 JUDr. 
Josef Růžička (umuče-
ný v roce 1943 nacisty  
v koncentračním táboře 
Mauthausen), žila slavná 
automobilová závodnice 
Eliška Junková (její man-
žel automobilový závod-

ník Čeněk Junek zahynul 
při autonehodě). Ve tře-
tím patře bydlel krátce 
také Rudolf Slánský, ge-
nerální tajemník komu-
nistické strany odsouzený  
v listopadu 1952 k trestu 
smrti. 
Dnes je v tajuplném 
domě číslo 13 na Úvoze 
Velvyslanectví Švédska.
Držme palce.

VáNOCE V PÍSNÍCH a OBrazECH OBjEKtIVEm mÍrY LÉDLa

Petrové 
Burgr a Hejma 
na štědrý den

Eliška junková 
(1900 - 1994), závodnice
Hradčany, Úvoz 156/13 

(nyní budova Velvyslanectví švédska)

Závodnice junková

Úvoz 156/13

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

stromeček 
na Kampě

 
HLAVNÍ(HO) ÚÈETNÍ(HO)

hlavní pracovní pomìr na dobu neurèitou, nástup dle dohody
pevnou pracovní dobu
platové ohodnocení dle naøízení vlády, zamìstnanecké benefity
pøíjemné pracovní prostøedí v centru Prahy

vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdìlání, pøíp. støedoškolské vzdìlání s dlouholetou praxí
znalost úèetnictví, zamìøení na pøíspìvkové organizace výhodou
praxi samostatné úèetní alespoò pìt let
znalost práce na PC
orientaci v zákonì o úèetnictví 
praxe v sestavování rozpoètu pøíspìvkové organizace výhodou
komunikativnost, poctivost, peèlivost

V pøípadì zájmu kontaktujte: 
Zoru Kuèerovou 

tel. 720 028 562 
e-mail:kucerova@socialnisluzbyp1.cz

STØEDISKO SOCIÁLNÍCH 
SLU�EB PRAHA 1

HLEDÁ

nabízíme:

po�adujeme:

PRAHA 1

STØEDISKO
SOCIÁLNÍCH
SLU�EB
PRAHA 1
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Tema

maLOStraNSKÉ VáNOCE Na mÍrU: 
mOSt POD taKtOVKOU PaNÍ HaNKY
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PráCE SNů (1/3) malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1923)

Pohled z Karlova mostu  
24. 12. 2022

Na štědrý den se zpívalo  
i u Domečku

Hanka Francová z HaFstudia, 
kapela a koledy 

pod Karlovým mostem
Na Mikuláše bylo 

na Kampě stejně čertů i andělů

Napřed dobře otužit tělo 
a zesílit!

Safra, tohle místo by bylo pro mě! 
Bude to stát námahu, 

ale pokusím se!

Botanika mi jde! 
Už rozeznám všechny 

byliny jedovaté a nejedovaté...

VáNOCE V PÍSNÍCH a OBrazECH OBjEKtIVEm mÍrY LÉDLa

Milan Peroutka 
a Bára štěpánová v akci

Kalendárium 
Malé Strany

Berta 
Foersterová

pěvkyně

Josef 
Kemr
herec

LEDEN

● Jaroslav Ježek 
*25. 9. 1906 Praha 
†1. 1. 1942 New York
Skladatel, klavírista. Na 
Hradčanech je po něm 
pojmenována škola.

● Josef Kemr 
*20. 6. 1922 Praha 
†15. 1. 1995 Praha
Herec. Bydlel v Nerudově 
ulici. Jezdil trabantem. 
 
● Jiřina Salačová 
*14. 5. 1920 Terezín 
†8. 1. 1991 Praha
Členka vokální skupiny 
Sestry Allanovy. Zpívala  
v místních hospodách. 

● Karel Čáslavský 
*28. 1. 1937 Lipnice 
†2. 1. 2013 Praha
Filmový archivář, 
milovník Malé Strany. 

● Josef Főrster 
*22. 2. 1833 Osenice 
†3. 1. 1907 Praha
Skladatel. Ředitel kůru  
v chrámu sv. Víta. 

● Berta Főersterová 
*11. 1. 1869 Praha 
†9. 4. 1936 Praha
Pěvkyně, manželka skla-
datele J. B. Főerstera. 

Jaroslav 
Ježek

skladatel

Jiřina 
Salačová
zpěvačka

PoKrAČoVáNí PříšTě

stromeček 
na Kampě

Bruncvík
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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.

V sobotu 17. prosince 
se za krásného zim-
ního počasí, sněžení  
a mrazu, sešlo v par-
ku Cihelná 25 nad-
šenců na již pravi-
delné zimní toulce za 
ptáky na Vltavě. 

UČENá tOULKa S NárODNÍm mUzEEm
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PRA.SANACE

klub ŠATLAVA

vyber z 9ti  finalistů Velké Ceny 
paměť- identita- kultura

Učená Toulka KampaNuly

čtvrtek  12. 01. 2023. 18:00,  
  Malá Strana, Saská ulička 

obrazová prezentace
JIŘÍ GEBERT

FUTURISMU 
114

    V 

LET

PRAZE

A letos se opravdu bylo 
na co koukat, kromě 
racků chechtavých, břez-
ňaček a kormoránů po-
těšili i fešní stehlíci hodu-
jící na semenech platanů  
v parku. 
U Sovových mlýnů krás-

ně zapózoval mladý ra-
cek bouřní, zimní host  
z dalekého severu, slípka 
zelenonohá, skupinka 
poláků velkých a chocho-
laček, na topolech kolem 
řeky pak hejnko sýkor  
a mlynaříků. 

Naše akce Naše akce 
PořáDáME 
A sPoLUPořáDáME: 
● Čtvrtky NAUČNá sTEZ-
KA PETříNEM (spolupořá-
dáme) - 15 zastávek u zvířecích 
sousedů. Odpol. rodiny s dětmi 
+ jednotlivci: 773 247 227. Do 
konce školního roku trvá výstava 
prací dětí ve Werichově vile ze 
soutěže Zachraňte plcha.
● Vycházky pro rodiče  
s dětmi Malou Stranou + Kam-
pou P. Dvořáčková: www.praha-
-hrave.cz. 
● 3. pond. v 18 h Toulka 
vsedě TAroT KLUB 015 - Deli 
Maltéze - Dr. Hůlek. 
● Pondělky salla + čtvrtky 
šatlava + Salla ev. Nicolas bar 
19 - 22h Muzikanti z Kampy. 
● BAsKET TUrAs středy 
19 - 20 h. Gymn. Josefská. Info  
J. Svátek 605 131 136. 
● rELAX ArTE sANATori-
UM 3x týdně cvičí ve školách M. 
Strany. Po + pá ZŠ Karmelitská, 
středy Gymn. Josefská. 18 - 20 h, 
www. relaxartecentrum.eu. 
● 8. 1. ve 12 h Výlet s TU-
rAs: Větrání Kozorohů. Oběd  
v Horoměřicích, Kozí hřbety, pi-
vovar Únětice, Roztoky. Hlaste 
se: jirkucka@centrum.cz. 

● 9. 1. v 19 h V šatlavě… JA-
ZZOTA - Jakub Ševčík & comp.
● 12. 1. v 18 h Učená toul-
ka (promítání) Šatlava: Arch. J. 
Gebert: Obléhání staré Prahy. 
Sto let futurizmu v obrazu měs-
ta. Příprava Konference Kampa 
Střed Světa + info o Nové ceně 
PRA.ASANACE za nevhodný 
projekt v Praze 1, již realizovaný 
nebo plánovaný. (Info o Komisi 
nejen architektů).
● 19. 1. 18 - 20 h šatlava - 
Toulka vsedě (promítání) Jižní 
Amerikou s A. Antonovičovou, 
pak Muzikanti z Kampy. 
● 24. 1. Učená toulka tmou 
Petřínem. TOK PUŠTÍKŮ, 
sraz v 18 h u nemocnice Pod 
Petřínem. Vede ornitolg Dr. Jar. 
Cepák. Vezměte děti, čelovky, 
dalekohledy. Psy nebrat!
● 28. 3. 18 h 15. KoNFE-
rENCE KAMPA, Malá stra-
na, Petřín, rychta, Pra- 
ha 1, sTřED sVěTA. Síň Praž-
ského jara, kostel sv. Vavřince 
-  Hellichova 18. Téma: HUMOR  
V PÉČI O OHROŽENÝ STŘED 
SVĚTA + Cena PRA.ASANA-
CE. Přednášející (8 minut, pro-
mítání možné). Hlaste se na:  
jirkucka@centrum.cz.

Část účastníků pak po-
kračovala po levém bře-
hu Vltavy ku Smíchovu, 
kde se skupina rozrostla  
o dvacet ornitologů „la-
buťářů“ ze všech koutů 
republiky. U Dětského os-
trova pak čekal zlatý hřeb 

skupinka pozoruje ptactvo u Vltavy

a skutečný ornitologický 
špek: dvojice vzácných 
severských kachen turpa-
nů hnědých. Zkrátka vy-
dařené předvánoční do-
poledne u zimní Vltavy! 

Provázel a sepsal 
Jaroslav CepákParta ornitologů
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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

PŘáNÍ DO NOVÉHO rOKU: aŤ DOBrO 
VÍtĚzÍ NEjEN V POHáDKáCH!

Tomuto času říká kaž-
dý jinak. Někdo vydech-
ne, že už je to za námi, 
někdo vítězně prohlásí, 
že už to je odbytý. Najdou 
se tací, kteří pragmaticky 
zhodnotí, že to uteklo jako 
voda, což vlastně bývá ka-
ždý rok. Do toho jsou tací, 
co jako trpělivé šelmy če-
kají na svou kořist, tedy 
lednové slevy. 
Ano, mluvíme o čase Vá-
noc. Ty letošní na první 
pohled vypadaly jako ty 
předešlé. Adventní ší-
lenství z nákupů všeho 
možného, s následným 
vydechnutím, to když 
konečně nastal ten večer 
všeobecného až požehna-
ného zklidnění. A přes-
to letošní Vánoce byly 
jiné. Někteří tvrdí, že se 
jich to netýká, ale někde  

v našem podvědomí, ka-
ždý stupeň tepla našich 
domovů porovnáváme  
s každým stupněm chla-
du v domovech na Ukra-
jině. Skutečně je to až  
k nevíře, když se ve sdělo-
vacích prostředcích střídá 
série osvědčených pohá-
dek se záběry rozbombar-
dovaných nemocnic, roz-
voden elektřiny a  vlastně 
všeho, co slouží k životu. 
O Vánocích vysílané po-

hádky mají jedno společ-
né, vždy zvítězí dobro nad 
zlem, a když se k tomu 
přidá hezká mladá prin-
cezna a fešák princ, je di-
vácký úspěch zaručen. To 
druhé záběry jsou úplně 
z jiného těsta. O princez-
ny tam člověk nezavadí  
a princové v maskovacích 
uniformách s helmou mís-
to královské koruny také 
nevypadají vábně. A na-
víc, co je nehorší, není to 
pohádka a vítězství dobra 
je zatím v nedohlednu. 
Přesto to všechno je naší 
povinností i po Váno-
cích zvolat částečně slovy 
spisovatele Jana Drdy:  
„Z vyššího principu  
mravního i na Ukrajině 
musí jednou dobro zvítězit 
nad zlem.“   

MN leden 2023

PETr BUrGr 
Žije na Malé Straně,  
je zastupitelem MČ Pra-
ha 1, člen představen-
stva SOPMSH a člen 
KampaNuly. Pro tyto no-
viny píše glosy pravidel-
ně několik let, napsal jich 
už více než tři stovky.

Sudoku pro  
nenáročné

12

1
3
23

1
2

3
3

3

21

pro líné

řEšENí: Doplň trojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

pro spící

2

Vyšší princip

kateřina 
klasnována stoPě

Když jsem převzala gesci 
životního prostředí, dvě 
moje srdcovky už byly 
„upečené“. Rekonstrukce 
parku Klárov byla dokonče-
na schválením Návštěvního 
řádu na posledním jednání 
předchozího vedení a těsně 
před dokončením je také sou-
sední park Cihelná. Léta jsem 
usilovala o revitalizaci obou 
a tak jsem jejich úpravu, kvi-
tovala s povděkem. Nicméně 
s tím, jak nyní přebírám od-
povědnost za oblast životní-
ho prostředí, nepovažuji za 
zdařilý např. výběr mobiliáře 
v parku Klárov. Jak vtipně 
poznamenal jeden soused -  
v zimě lavičky hezky ochladí  
a v létě ohřejí… S tím už nic 
nenadělám, a tak jsem alespoň 
zadala reklamaci rozbahněné-
ho prostoru u pomníku druhé-
ho odboje, kde už dříve byly ka-
luže tak velké, že lákaly kachny. 

před jejím umístěním v parku 
neproběhla veřejná diskuze  
a nikdo ani nevzal v potaz, že 
sochy v zeleni znamenají zátěž 
na údržbu travnaté plochy, kte-
rá se pod tíhou bot zvědavců 
mění na vydupaný mlat. „Krás-
ně“ to je vidět např. v parku 
Holubička pod Starými zámec-
kými schody nebo u Rudolfina. 
A tak jsem lití betonu zastavila 
a navrhla participaci této části 
parku Cihelná. V parku býva-
lo dětské hřiště a sportoviště  
a osobně by se mi více zamlou-
valo vrátit se k této myšlence. 
Ale ať to dopadne jakkoliv, 
otevření diskuze nad využitím 
veřejného prostoru považuji 
za malou výhru. Podobně chci 
postupovat i u Anenského troj-
úhelníku…
Pište mi svoje podněty na  
katerina.klasnova@praha1.cz
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

KLárOV PO rEVItaLIzaCI 
a CIHELNá SE ŘEŠÍ. CO DáL?

Stav se nejen nezlepšil, ale 
„kachňák“ se dokonce zvětšil.
V Cihelné pro změnu považuji 
za nepřijatelné, že do parku, 
který ještě nebyl zkolaudo-
ván, bylo minulou radou roz-
hodnuto umístit restaurační 
zahrádky. Určitě navrhnu je-
jich redukci. Podobně nekon-
cepčně bylo v parku Cihelná 
rozhodnuto o umístění sedm 
a půl metru vysoké sochy na 
betonový podstavec zvíci 9 m2. 
Beton se měl lít za peníze měst-
ské části a socha tam měla být 
instalována na pět let. Vůbec 
nehodnotím uměleckou kva-
litu díla, kterou jsem si pro 
sebe pojmenovala Větvík, ale 

Klárov
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jaNa UŽ tO zNá!
Přestaňte přežívat a začněte si život užívat!

jSmE VaŠE

UCHO!

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!

radí
jana Hogan

Ne, nezbláznili jste se 
vy ani svět.
V minulém čísle jsem 
se rozloučila se světem 
rodičů a ode dneška se 
pustím do nového dobro-
družství. Každý měsíc se 
podívám na to, co se děje 
kolem nás a v nás. Proč 
zrovna tohle? Protože 
to jsou moje sloupky,  
a můžu si tu psát, co chci. 
Ale hlavně proto, že před 
dvěma roky mě Velký vi-
rus přinutil hledat cesty  
a nástroje, jak se nezbláz-
nit. A protože věřím, že 
to, na co jsem přišla, je  
z velké části univerzální  
a může pomoci i vám.

Chaos
Nedávno jsem si poví-
dala s maminkou syno-
va spolužáka. Řekla, že 
píše romány, a to proto, 
aby našla nějaký smysl  
v tom chaosu okolo. Cha-
os kolem nás není třeba 
rozebírat, asi ho svým 
vlastním způsobem pro-
žíváme všichni. Já jsem 

si na podzim roku 2020 
začala uvědomovat, že 
se cítím trvale psychic-
ky úplně blbě. Zahlce-
ná emocemi, fungovala 
jsem na autopilota, ne-
mohla jsem najít žádný 
klid a rovnováhu, o ra-
dosti ze života ani nemlu-
vě. V lednu 2021 jsem si 
konečně řekla: „A dost! 
Musím najít něco, co mi 
pomůže!“ 
Za ty dva roky jsem  
z různých zdrojů posbí-
rala a stále čerpám infor-
mace a nástroje, díky kte-
rým dnes zažívám nejen 
klid, rovnováhu a radost, 
ale navíc začínám poprvé  
v životě nacházet odpo-
vědi na otázky: Proč jsme 
tady? Jak to tady fungu-
je? Jak si to tu začít uží-
vat a ne jen přežívat?

Dnes tedy trochu  
o tom, co se děje ko-
lem nás. 
Máme to štěstí prožívat 
bezprecedentní období  
v historii Země a lidstva. 

Popsala bych to jako roz-
pad a zánik Říše Římské, 
jenomže tentokrát na 
globální úrovni. 
Svobodní občané Říma, 
a my s nimi, si upro-
střed toho všeho zmatku 
a rozkladu nedokázali 
říct: „Aha, jsme svědky 
konce něčeho, co dů-
věrně známe a co je pro 
nás normální, ale to 
neznamená, že nastane 
konec světa. Jenom se 
to přeměňuje v něco no-
vého, co ještě nedokáže-
me vidět.“ Historie nám 
ukazuje, že pokrok je 
skutečný, že každá nová 
generace žije lepší život 
než ta předešlá. Stačí se 
třeba podívat, jak spolu 
dneska vychází nepřátelé 
2. světové války. Jak do-
padl konflikt v Severním 
Irsku. Na konec komuni-
smu u nás …

Jízda
Současné systémy, poli-
tika, ekonomika, prostě 
všechno je založeno na 

prospěchu malé skupiny 
na úkor všech. Realita 
kolem nás se nás sna-
ží přesvědčit, že cesta 
ke štěstí je tvrdá práce  
a shromažďování hmot-
ných věcí. Zisk je kritéri-
um úspěšnosti firem bez 
ohledu na následky na ži-
votní prostředí. Pro samý 
skvělý zisk automobilek 
se často nemůžu prodrat 
mezi zaparkovanými 
auty před naším domem. 
Během Vánoc se radují 
hlavně nadnárodní firmy 
nabízející zboží made in 
China. 
Prostřednictvím zdravot-
ního systému bohatnou 
farmaceutické giganty 
uplácející lékaře, aby 
předepisovali jejich léky. 
Politika je plná jedinců, 
kteří chtějí pomoci jen 
sami sobě. Například ve 
Velké Británii teď vidí-
me, že obrovské systé-
mové průsery vlád, kte-
ré vedou k milionovým 
ztrátám, se přechází bez 
mrknutí oka. Za viníky 

špatné situace jsou pak 
označení obyčejní uči-
telé, zdravotníci nebo 
hasiči, když projeví svůj 
nesouhlas.  
Současný systém je za-
ložen na lži. Tato lež zde 
byla vždycky, ale nebylo 
ji vidět. Teď se vše začí-
ná postupně odkrývat. 
Jsem přesvědčená, že 
jsme konečně svědky 
celkového rozpadu sou-
časného systému. Podle 
všeho to ještě bude jízda. 
Pevně věřím, že všech-
no nefunkční postupně 
nahradíme tím, co bude 
prospěšné pro všechny 
na celé planetě. Tento 
proces začne vnitřní pro-
měnou těch z nás, kteří 
se probudili z hluboké 
amnézie a jsou připrave-
ni na sobě pracovat.

Vaše Jana Hogan

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

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
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

(instalatér, elektrikář, 
zedník, malíř apod.)

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

Hledáme řemeslníky 
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