Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí.
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Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

NEJSTARŠÍ
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MEDA
SLAVÍ
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Foto: Archiv

SNÍMKY
Z RODINNÉHO
ALBA

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

Čtěte na str. 6 - 7
inzerce

PETR HEJMA: PODPORUJEME
NEJEN
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY NA STR. 5

KAVÁRNA
NA POHOŘELCI 6
Daniela & Petr

Petr Hejma, 1. místostarosta
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

Noviny, které si píší čtenáři sami

Malostranští
výčepní

TOMÁŠ & MATĚJ

Dva výčepní, bratři,
z restaurace Kampárium
v Říční 9, čepují
Naše pivo za 39 Kč
a pivo F. L. Věk za 49 Kč.

EXKLUZIVNĚ

PAN MÍLA,
ZÁZRAČNÝ ČISTIČ
KARLOVA MOSTU
PROZRAZUJE,
JAK TO UDĚLAL
Čtěte na str. 2

Foto: Josef Krejbich
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

GURMÁNUV
KOUTEK

Malostranský
pivní guláš
s knedlíkem

ČISTIČ KARLOVA MOSTU
NÁM PROZRADIL, JAK
TO VLASTNĚ UDĚLAL

255 Kč

Pan Míla
v akci

Jednou větou
Ondřej
Höppner

„

Šéfredaktor
Malostranských
novin

Věta, kterou jsem zaslechl:

Když čert
koná dobro,
je to hřích.
Ve frontě na rohlíky

Počasí

18 °C

ZÁŘÍ
Bouřky v září,
sníh v prosinci.

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Miloslav
Černý
Malá Strana - Pan Miloslav Černý, který nedávno „načerno“ očistil
Karlův most od graﬃti
opilých německých turistů, prozradil redakci Malostranských novin, jak to
udělal.
K očištění Karlova mostu
použil speciální přístroj
na bázi vroucí vody, páry
a vysokého tlaku. „Stačí
pár minut působení tlaku

a vody a graﬃti zmizí,“
vysvětlil pan Míla.
Proces je podle něj nutno
opakovat několikrát, aby
bylo graﬃti odstraněno
úplně. Na Karlově mostě
to stihl pouze jednou (než
ho vyrušili), takže ve spárách mezi kameny zůstaly
zbytky barvy.
„Vysokým tlakem a vodou se dá omýt prakticky
cokoliv,“ uvedl pan Míla.

Anketa Malostranských novin

Na co jste si v dětství
nejradši hráli?

MALÁ
STRANA
5 370 obyvatel

Jindřich
Pavliš

Jarka
Nárožná

Petr
Hejma

Firma Vojanovy
sady

Divadélko Romaneto, Piráti

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Nejradši jsme
si hráli
na bojovníky
rozličné....“

„Na Helenu
Vondráčkovou:
Chytila jsem na
pasece motýlka...“

„Na indiány,
na kovboje
a také jsem si
rád hrál
na mašinfíru.“

Markéta
Jíšová
Ředitelka
Apollon Art

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Na šipkovanou. Dnes už
tu hru děti
neznají.“

„To po Malé Straně prchal Santer
pronásledován
několika Old
Shatterhandy…“

„Ve třech letech
s partou vymyšlených kamarádů, chodili se
mnou všude.“

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

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@malostranskenoviny.eu

života ale strávil na ulici.
V Praze vystudoval konzervatoř, byl členem České komorní ﬁlharmonie,
s níž projel celý svět.
Už na konzervatoři začal
pít. To se postupně zhoršovalo, až dostal z ﬁlharmonie padáka a skončil
na ulici. Pak dělal bezdo-

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

TYTO NOVINY vycházejí
na území Malé Strany
a Hradčan, tedy ZDE
HRADČANY

ZEMŘEL FILH A
U LENNON O
Kampa - Hrával na
Kampě a u Lennovy zdi.
Před pár dny otřásla kamarády houslisty Vojtěcha zpráva, že nečekaně
zemřel. Bylo mu 52 let.
Jeho smrt vyšetřuje policie.
Vojtěch Fiedler byl skvělý
houslista. Značnou část

RESTAURANT
U MECENÁŠE
Malostranské nám. 10

Zpravy

Mluvčí mladé
generace

MĚLA BY LENNONOVA ZEĎ ZŮSTAT
ČISTÁ, TEDY BEZ MALŮVEK MÍRU?

ANO: 9 %, NE 91 %

Průzkum provedli členové
skautského oddílu v období od 6. 8. do 22. 8. 2019,
m. j. na odběrních místech
Malostranských novin. Dotazováno 100 respondentů.

MEDIA
SKAUT
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Dívka ze str. 3

H ARMONIK ULICE, HRÁVAL
N OVY ZDI A NA KAMPĚ

MÍSTNÍ
PŘÍBĚHY

moveckého průvodce po
Praze. Jeho procházka začínala na Újezdě, pak přes
Kampu, k Lennonově zdi
a také na Staré Město.
Když bylo místo spojené
s nějakým muzikantem,
něco od něj zahrál. Na
Kampě tak hrál skladby
od Smetany, Martinů,
Lennona a dalších.
„Jeho snem prý bylo
koupit si dobré housle,“
vzpomínají jeho kamarádi. Na konci života měl
tři práce (kustod, vrátný,
průvodce), ale na slušné
vyžití mu to nestačilo.
Když umíral, vážil pouhých 50 kilogramů.

BOUŘLIVÝ
ROK 1919

ště

PRUŽNÁ BERTA

Hosteska Berta vítězí v místní
soutěži prostě zvané: Kdo dýl
vydrží mít ruku nahoře.

Malý oznamovatel
INZERUJTE V TĚCHTO NOVINÁCH!
TADY JE 3+1 DŮVOD PROČ:

Víte, že...
U Vokýnka pravidelně
hraje geniální
houslista Míra.

Vojtěch Fiedler
(† 52)
inzerce

1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2) MN jsou součástí místního života
3) Bez vás by to nešlo
PLUS: Inzerát vám vyrobíme zdarma
Volejte ihned! Tel.: 777 556 578

KAMPÁRIUM
Restaurace & Steak

• Polední menu od 119 Kč, steaky,
nabídka dalších jídel, včetně veganských a vegetariánských
• Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák
z Dobrušky, Naše pivo a růžové a bílé víno z Francie
• Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
AKCE ZÁŘÍ

• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v září 9. od 19 h.
• Naše zahrádka pro vás otevřena!
• Přijďte ochutnat jídla našeho skvělého kuchařského týmu!
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

Tel.: +420 730 629 299 www.kamparium.cz, FB

SMS ŘÁDKOVÁ INZERCE MALÁ STRANA
NÁVOD: Na telefonní číslo 900 11 30 pošlete esemesku: MN INZ a pak TEXT VAŠEHO INZERÁTU.
Rozsah jedné sms zprávy je maximálně 30 slov. Cena jedné sms je 30 Kč vč. DPH. Pokud byste si s něčím
nevědeli rady, volejte do redakce Monice tel. 777 556 578. Nebo e-mail: redakce@malostranskenoviny.eu
● ČESKÁ DŮCHODKYNĚ vdova, sympatická, kulturní, žijící
v západním Německu ve městě
u Baltického moře hledá českého přítele, který by měl společné
zájmy a rád by se přestěhoval do
Německa. Znalost němčiny není
nutná. Seznámení by proběhlo
v ČR. Veškeré náklady na dopravu a pobyt budou hrazeny. Zájemci
volejte: 00494 313 805 977.

● NÁJEMNÍCI magistrátních bytů
se starými smlouvami na dobu neurčitou, volejte ohledně společného postupu v privatizaci. Tel.: 603
497 413.
● NABÍZÍM venčení pejsků v přírodě. Vyzvednu i přivezu vlastním
autem. Tel.: 603 497 413.
● VÝUKA anglické konverzace s
Čechoameričanem za rozumnou
cenu. Tel.: 735 611 603.

● PRODÁM z pozůstalosti velký
obraz tří svatých z roku 1928. Tel.:
735 611 603.
● PRODÁM obrazy z USA. 1. Bugatti 1931 Royal, 2. Bugatti Monaco závod 1934, 3. Zaoceánská
loď - Marseille, 4. Vůz Pierce Arrow
1908. Tel.: 735 611 603.
● DARUJI malířský stojan studentce či studentovi AVU v Praze.
Tel.: 224 930 386, 605 428 780.

Radní Petr Burgr
si Vás tímto dovoluje
pozvat na pátý

SPOLKOVÝ
DEN

12. září, 15 - 18 h

PARK KAMPA

Tradiční přehlídka
spolků z Prahy 1.
Seznámení s činností,
fotografie, výrobky,
vystoupení,
stánky, pódium, hudba.
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Vítěz Poražený

ŠLAPACÍ
JOHN
ALKOLODĚ
LENNON
(zpěvák, skla- Zatímco přituhuje
kolem obludných
datel, fanda
míru a lásky) šlapacích pivobuLennonova zeď se sů, jejich majitel
postupně zbavuje přesunul opilce do
šlapacích lodí na
opilých turistů
Vltavu.
a jejich malůvek.

CO NOVÉHO
V REDAKCI
Co je nového u vás posílejte na
redakce@malostranskenoviny.eu

Zpr}avy

ČÍ JE TO POHŘEB?
ČTENÁŘ PÁTRÁ PODLE STARÝCH FOTEK ● VZPOMENE SI
NĚKDO? ● BYL TO MASARYK?● POCHOD KARMELITSKOU

Malá Strana - Redakci poslal čtenář Libor níže uvedené
snímky s prosbou, zda bychom
je nepomohli identiﬁkovat.
Fotograﬁe přinesl do práce jeho
kolega, který bydlí v Karmelitské ulici. Snímky jsou pořízeny
zřejmě z domu na rohu Karmelitské a Tržiště (zřejmě Karmelitská 26).
Jde o velkou událost, podle všeho státní pohřeb. „Doba pořízení je zřejmě někdy před válkou,

protože na jiném snímku je
vidět, že auta jezdí vlevo,“ říká
čtenář Libor.
První stopa vedla k pohřbu prezidenta Masaryka (1937), ale
ten čtenář Libor vyloučil, protože průvod prý šel tehdy jinudy
a prezident neměl na katafalku
květiny, jen vlajku. Vozy jsou si
však velmi podobné...
Zřejmě to není ani druhý pohřeb K. H. Máchy (1939). Měl
jiný katafalk (tažený bělouši).

Snímky jsou cenné také kvůli
umístění obchodů v ulici (Dalmatská vinárna) vedle brány
do Vrtbovské zahrady pod pamětní deskou kněze Františka
Douchy na domě Karmelitská
23. Pomůže někdo z pamětníků
či historiků? Čí je to pohřeb?
Napište na adresu redakce@malostranskenoviny.
eu, nebo volejte přímo šéfredaktorovi. Ondřej tel. č.
775 949 557.

Foto: Archiv

NOVÝM ČLENEM
REDAKCE JE DELFÍN

Čelo průvodu vchází do Karmelitské,
a to zleva z horního Malostranského náměstí.

Průvod jde Karmelitskou k ulici Tržiště. Vpravo
vidíme hlavní věnec a tři páry černých koní.

Anna & Gracias

Nejmladší redaktorka Malostranských novin Anička
plavala s delfínem jménem
Gracias. K nezapomenutelnému setkání došlo během redakční dovolené nedaleko egyptské
Hurghady.

Sobota 21. 9., 14 h

MALOSTRANSKÉ
VINOBRANÍ
Dozvuky Horňáckých slavností
v parku na Kampě.

Detail na katafalku s velkým věncem.
Průvod odchází (kolem domu, kde je dnes bar
Masaryk věnec neměl. Sundali ho snad později?
U Malého Glena, dříve Dalmatská vinárna).
inzerce

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
vyhlašuje
I. ročník ankety o nejlepšího zdravotníka roku.
Hlasujte pro své favority v uvedených kategoriích

SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019
SRDCE PRO OŠETŘOVATELE, SANITÁŘE 2019
Anketa probíhá od 4. března do 15. října 2019. Více informací a ANKETNÍ LÍSTEK KE STAŽENÍ
najdete na www nmskb.cz. Kontakt: kuncova@nmskb.cz, mobil: +420 727 854 065
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578
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RADNICE VS. HISTORICKÁ AUTA:
PRÝ JSOU TO ROLBY A TRAKTORY
Zdá se, že dojezdily, dotroubily a zlatý důl bude zasypán
Lázeňské složitější. Některá z kontrolovaných
aut měla uchycená kola
jen jedním šroubem,
domácí svařování, ostré hrany, namontovaná
zpětná zrcátka z motocyklů nebo nefunkční světla. Jeden z vozů měl na
kole ostny jako z hollywoodského ﬁlmu.
Magistrát zároveň řeší,
které stanice technické
kontroly vydaly vozidlům oprávnění. Podle
posledních zjištění jde
o dvě stanice na Ústecku
a v Lovosicích.

M
ZA CENTRLUNÍ
NORMÁ

Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Vypadají jako historická auta, ale ve skutečnosti jsou to sněžné rolby, lesnické,
zemědělské
stroje,
traktor, nebo šestimístný motocykl.
Aspoň takové označení
získaly falešná historická
auta, která lezou na nervy drtivé většině místních obyvatel.
Po zátahu na tyto povozy
z magistrátu bylo zjištěno několik set nedostatků a naděleno pokut v
řádech milionů korun.
Některým autům byla
zakázána jízda.
Na Malé Straně parkují většinou v Mostecké
u asijského masážního
salónu, byť to mají nyní
po uzavření průjezdu do

Víte, že...
Prvním sériovým
automobilem u nás byl
Präsident (1898).

Falešné historické auto
nakládané odtahovou službou
inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

KAVÁRNA
NA POHOŘELCI 6

Klid a příjemná atmosféra, skvělá káva
a zákusky, tak trochu
pařížská
kavárna
a trochu pozvání na
návštěvu domů - to
vše najdete na Pohořelci 6, v malém výklenku, kde si odpočine vaše tělo i duše
a kde můžete zavřít
oči a snít…
A když před vás Daniela
postaví úžasné cappuccino, čaj anebo vyhlášenou čokoládu s dortem
nebo domácím koláčem,
je sen úplně dokonalý.
Danielina a Petrova ka-

várna je útulná a malá,
ale nabízí toho opravdu
hodně - sladkého i slaného, domácí limonády,
pití pro dámy i ostřejší
muže, snídaně i svačiny.
A to 11 měsíců v roce:
Listopad je vyhrazen pro
cestování a fotograﬁe
z něho jsou vystaveny na
stěnách kavárny, včetně
snímků veteránů, které
jsou Petrovým koníčkem.

Jednou do roka také
stálé zákazníky ve svém
historickém kousku (automobilovém veteránu)
vozí po Hradčanech.
„Chceme, aby se zákazníci u nás cítili
jako doma,“ prozrazují svůj podnikatelský recept Daniela Lehnertová
a Petr Marek.
Jak dobře se jim to daří,
se lze přesvědčit denně
od 8 do 18 hodin.

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
1. místostarosta MČ Prahy 1: „Kavárna Daniely
a Petra je příkladem poctivého podnikání a místa,
kam se budete rádi vracet.“

Usměvavá
Daniela

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Pe

tr Hejm
místostaro a,
sta

Krásný interiér

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

Foto: J. Tatek
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557
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MEDA MLÁDKOVÁ OSLA
VE SVÉM APARTMÁ V S

eda Mládková, jedna
z nejvýznamnějších
žijících Češek, oslaví dne 8. září neuvěřitelné 100. narozeniny. Do redakce
Malostranských novin volají
čtenáři, jak se paní Medě daří
v takto požehnaném věku.
„Paní Meda žije v apartmánu
v Sovových mlýnech, kde sídlí Museum Kampa,“ říká Jiří
Pospíšil, který Museum Kampa řídí
a jako jeden z mála smí paní Medu
navštěvovat.
Jako liché se ukázaly zvěsti, že
paní Meda jezdí do sanatoria.
Před svými 99. narozeninami měla
úraz (zřejmě zlomenina krčku) a je
tak omezená v pohybu.
Nicméně divadelní představení
s názvem „Meda“ (v hlavní roli
Táňa Vilhelmová), jehož premiéra
se hrála letos 24. června na nádvoří Musea Kampa, si ujít nenechala.
Sice nevyšla ven, ale nejméně polovinu představení prý
viděla z okna. Derniéra hry se
uskuteční v den jejích 100. naroze-

nin - také na dvoraně Musea Kampa. Klíčovým momentem v životě
paní Medy bylo setkání s budoucím manželem Janem Viktorem
Mládkem v roce 1955. Druhým
klíčovým momentem je návštěva
malíře Františka Kupky.
„Bylo to v roce 1956 poblíž
Paříže. Jako studentka umění jsem zazvonila u jeho dveří a chtěla vidět jeho práci. Byla jsem z jeho obrazů
uchvácena,“ vzpomínala Meda
v posledním rozhovoru pro Malostranské noviny v roce 2017.
Kupkovy obrazy se pak staly základem rozsáhlé sbírky umění, kterou
paní Meda s manželem vybudovala. Dnes vlastní Kupkovu největší
sbírku na světě.
Při příležitosti oslav 100. narozenin mecenášky umění paní Medy
Mládkové, která je současně nejstarší obyvatelkou Malé Strany, se
8. září uskuteční v Museu Kampa,
Werichově vile a okolí řada akcí.
Srdečně zváni jsou samozřejmě i čtenáři Malostranských
novin.

Meda
v Praze 1939

S Jiřím Pospíšilem
u Národního divadla

S bratrem Františkem
v Zákupech 1923

JAN VIKTOR MLÁDEK

FRANTIŠEK KUPKA

MANŽEL MEDY MLÁDKOVÉ. Seznámili
se roku 1955. Žili spolu ve Washingtonu.
Jan Mládek (1911, Polsko - 1989, USA) byl
americký ekonom, guvernér a jeden z výkonných ředitelů Mezinárodního měnového
fondu. Někdy bývá označován za jednoho
z nejvýznamnějších bankéřů všech dob.
Byl též sběratelem a mecenášem středoevropského umění.

František Kupka (1871, Opočno – 1957,
Francie) byl DOBRÝ PŘÍTEL MEDY MLÁDKOVÉ, která ho ﬁnančně podporovala.
Malíř světového významu, zakladatel abstraktního směru (orﬁsmu) a vazeb malířství
na další umělecké směry. Z komerčního
hlediska jde také o nejdražšího českého
umělce, několik jeho maleb bylo prodáno
za částky přesahující 60 milionů korun.

inzerce

PODPORUJEM
CHARITU E

Automobil
pro Anežku

Z

Foto: Ondřej Höppner
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Návod jak přispět: www.kontobariery.cz

LAVÍ 100. NAROZENINY
V SOVOVÝCH MLÝNECH

Kalendárium
Malé Strany
ZÁŘÍ

Alexandr
Brandejs

Karolina
Světlá

MECENÁŠ

SPISOVATELKA

Karel
Tůma

František
Hofman

NOVINÁŘ

MALÍŘ

● František Hofman
*1. 9. 1891 Přeštice
†3. 3. 1969 Praha
Malíř, obraz T. G. M.
či Pražského jezulátka.
● Václav E. Horák
*1. 1. 1800 Lobeč
†3. 9. 1871 Praha
Varhaník, zpíval ve
sboru v chrámu sv.
Mikuláše.

S manželem
Janem Mládkem

● František Roith
*16. 7. 1876 Praha
†5. 9. 1942 Voznice
Architekt, monumenty.

Určovala
módní trendy
Na zahradě

Foto: Ondřej Höppner

957,
ÁDala.
bsství
ího
ého
áno

E
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telefon inzerce: 777 556 578

Z}a bava

Jako
tanečnice
v Ženevě

V 60. letech byla Meda
ve Washingtonu
módní ikonou

Dobuďme Zadní Indie (1/4)

Nejprve vypravíme houf obětavých dam,
aby seznámily Indy s našimi národními tanci

● Karolina Světlá
*24. 2. 1830 Praha
†7. 9. 1899 Praha
Spisovatelka, přítelkyně
Jana Nerudy.
● Karel Tůma
*6. 9. 1843 Praha
†9. 5. 1917 Praha
Redaktor Humoristických listů.
● Alexandr Brandejs
*7. 9. 1848 Hřebečníky
†19. 5. 1901 Praha
Mecenáš umělců jako
Mikoláš Aleš, František
Ženíšek, Julius Zeyer,
Jaroslav Vrchlický...

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1919)

Zakrátko budeme vyvážet do Indie
vagóny lidové výšivky

Pokračování
příště
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telefon redakce: 775 949 557

Charita
Charita
redakce@maloStranSkenoviny.eu

Spolky

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory
Malostranských, Staroměstských a Novoměstských novin.
KAMPANULA POŘÁDÁ
v rámci akce Betlémská kulturní noc

PROSTŘENÝ STUL
NA BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ
úterý 10. září 2019 16 - 20 h
výtěžek pro zdravotně postižené Prahy 1
K prostírání dobrot na společný stůl i sponzoringu vyzýváme
instituce, ﬁrmy, restaurace nejen z Prahy 1 ● Přihlášky a info
Lída Růžičková - LudmilaR@seznam.cz, tel 724 346 460

Obec baráčníků malostranských
a Obec baráčníků Hradčany
ctivě zve na akci

VESELICE
NA RYCHTĚ
Čtvrtek 10. 10., 2019, 18 h.
Velký sál Všebaráčnické rychty.
Malá Strana, Tržiště 23
K tanci a poslechu hraje

FOLKLOR TRIO

Během podvečera budou u Stolu koncertovati

MUZIKANTI Z KAMPY

Na „vstupenkách - stravenkách“ za 100 Kč budou vyznačena 4 jídla či
nápoje, které obdržíte u Prostřeného stolu - ve stáncích zúčastněných
podniků, které dobroty a nápoje věnovali. Předprodej v místě

PŘIJĎTE SE POBAVIT I PODPOŘIT, DÍKY.

Hra o ceny
Vstupné: 50 Kč

Naše akce

www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
POŘÁDÁME
● Úterý 10. 9., 17 h
Prostřený stůl na Betlémském nám. v rámci
Betlémské kulturní noci.
● Středa 25. 9.
Odpoledne. Učená
toulka chrámem sv. Víta
(Rich. Händl), soupis
Lída Růžičková
● ŘÍJEN
● Toulka Věží chrámu
sv. Víta. Háta Hlavatá.
DOPORUČUJEME

● Úterý 1. 10.
Odpoledne. Den Seniorů
na Kampě.
● Čtvrtek 10. 10., 18 h.
Veselice na Rychtě.
Hraje Folklor trio. Malostranští a hradčanští
baráčníci zvou spolky,
společnosti i obyvatele
Prahy 1.
● Sobota 16. 11.
Malostranský candrbál
(SOPMSH 30 let) v Malostranské besedě

● Čtvrtek 12. 9., 19 h
Spolkový den na
Kampě (Praha 1 - Petr
Burgr).
● Sobota 21. 9., 14 h
XI. Malostranské
vinobraní - Dozvuky
Horňáckých slavností
v parku na Kampě.

Malostranské
vinobraní

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.

telefon inzerce: 777 556 578
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Petr Burgr,
jeho glosa
Musím přiznat, že
jsem ve věku, kdy
PETR BURGR
mohu sledovat začáRadní Prahy 1 pro kulturu, tek školního roku již
sport, občanskou společ- zpovzdálí.
nost, spolky a Středisko
Když jsme my začínali
sociálních služeb. Je čle- školní rok, tak to jsme
nem spolku KampaNula
vyfasovali učebnice, sea SOPMSH.
šity, něco se dokoupilo
v papírnictví, které bylo
v Mostecké ulici (tam, co
je dnes prodejna Vacek)
a další den začal Komenwww.
ského teror, při kterém
malostranskenoviny.eu
jsme zoufale čekali, až

přijdou mrazivé dny s nadějí, že budou vyhlášeny
uhelné prázdniny. Přestože havíři plnili plán na sto
dvacet procent, vytoužené „uhelky“ byly vyhlašovány tak ob rok.
Našich rodičů se začátek
školního roku v podstatě
ani netýkal, snad jen nám
maminky zkontrolovaly,
zda máme čisté uši, když
je ten začátek školního
roku. To dneska je to jiné.
Z matek se na týden stává štvaná zvěř, co musí,
doslova během několika desítek hodin oběhat
všechny kroužky, školy
hudební výchovy, spor-

Ámos
tovní kluby a to vše s perfektní logistikou přesně naplánovat do nejmenších detailů. Který
den bude muset zůstat
v družině, kdy sotva
stihne oběd ve školní
jídelně, hudebka nemůže být ve středu, proto-

že se nestíhá dramaťák
a takhle bychom mohli
pokračovat. Skutečně,
milé maminky, já
před vámi smekám.
A nejen to.
Jsem konzervativní, takže svátek matek v květnu
nechám, jak je, ale kdyby bylo na mně, tak první týden v září vyhlásím
týden matek.
Jenže by to dopadlo tak,
že bychom celý týden
slavili jen my chlapi,
protože maminky našich
ratolestí na oslavy na začátku školního roku nemají ani pomyšlení.
MN, září 2019

ZAČÍNAJÍCÍ BÁSNÍŘKA PÍŠE O MALÉ STRANĚ
Báseň
Vážená redakce,

MINULÉ ČÍSLO
Malostranských novin

jmenuji se Berta Macháčková. Už to bude rok, co
jsem se stala obyvatelkou Malé Strany a naši
schránku začaly pravidelně zaplňovat vaše noviny.

NA STOPĚ

Něco tak kouzelného na
Praze 5, odkud pocházím,
nemáme.
Je mi 17 let a zatím od
své tvorby neočekávám
nějaké velké úspěchy, ale
psaní ať už básní, příběhů nebo i třeba novin je
životní cesta, která mě určitě dost táhne.

KATEŘINA
KLASNOVÁ

JE TO POMSTA? DVĚ KAUZY
S BYTY A JEDNÍM RADNÍM

Kauzu bývalého vedení
radnice s nevýhodným
prodejem bytů v centru překryla nová aféra.
Jejím hlavním aktérem
je opět (dnes již radní)
David Bodeček, který na
první kauzu upozornil.
Tentokrát však již nevystupuje v roli ochránce
veřejných ﬁnancí, ale
naopak v roli zloducha
- údajně pronajal obecní byt v Pařížské za netransparentních podmínek.
V první kauze je celkem
37 obviněných politiků
a úředníků a škoda ve
výši 40 milionů korun.
Takhle si člověk zrovna
přátele neudělá.
Rozhodně nechci být
obhájcem radního Bodečka a zabíhat do detailů. Budu se držet jen

Jejda!
obecně známých fakt.
Za prvé - byt v Pařížské
tedy nebude prodán ani
v budoucnu a pronájem
je pouze na jeden rok.
Současné vedení radnice
totiž zastavilo privatizaci
i rozprodej bytů obálkovou metodou.
Za druhé - Prostory
v Pařížské jsou (již za
komunistů)
rozdělený
byt - pronajatá část tedy
nebyla bytem jako takovým, ale místností bez

WC a koupelny. Je jasné,
že tyto intimní prostory
by měli sdílet lidé, kteří
k sobě mají vztah. Proto považuji fakt, že rada
vybrala jako nájemkyni
dceru obyvatelky druhé
části bytu za celkem logický…
Osobně mne mnohem
více zajímá, jak dopadne vyšetřování první
kauzy - tedy těch navždy
„zašmelených“ bytů pod
taktovkou exstarosty Lomeckého.
Ze sebe tipuji, že kauza
za desítky milionů bude
odložená a druhá kauza
možná formálního pochybení může mít dalekosáhlé důsledky. A co
vy, tipnete si, jak to dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

Chrám sv. Mikuláše
na Malé Straně
Větrem se nese chmíří
holuby vzduch víří
opeřená křídla šustí
lidé dole na náměstí
upínají svoje zraky
tam nahoru mezi mraky
zelená kopule na obloze

tyčí se v majestátné póze
nebe o pozornost okrádá
vždyť baroko přepychu
nestrádá a tak se
tam dole všichni tlačí
s přáním mít křídla ptačí
nechat se vzduchem
vznášet a krásou chrámu
unášet
Berta Macháčková

Týden otevřených
dveří od 9. září!

● Kurzy divadelního a ﬁlmového
herectví - od 5 do 15 let,
Divadélko pro děti od 3 let,
Ateliér malého architekta od
10 do 16 let, kurzy hudby pro děti
i dospělé - kytara, klavír, baskytara,
elektrická kytara, zpěv
● Pro dospělé kurzy herectví,
sborový zpěv, divadlo seniorů
● Semestr začíná 30. září,
přihlášky mailem
Adresa: Ostrovní 16, Praha 1

Více na www.hafstudio.cz

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)
www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

Foto: Archiv

TÝDEN MATEK? NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ

E-MAIL:
inzerce@
malostranskenoviny.eu
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Kultura

Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOSRPEN

Akce
7. a 8. 9. - TRADIČNÍ ŘEMESLNÉ TRHY NA
KAMPĚ - Trhy od 11 do 19 h, program na nich
od 13 h. Kouzelník, pohádky, zábava, hudba. The
Brownies, M. Biháry s I. Budweiserovou
Výstava
Do 12. 9. - LETNÍ DÁLKY I BLÍZKOSTI - Hradčanská galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám.
12 - Vystavují: J. Kalousek, J. Kremanová, H. Slaviková, J. Vlček, V. Borůvka…
Akce
21. 9. - ZAŽÍT MĚSTO JINAK NA PRAZE 1
- Mariánské nám., Pohořelec, Kampa, Klimentská,
Mostecká, Opatovická a Soukenická a Střelecký ostrov v režii spolku AutoMat. www.zazitmestojinak.cz
Divadlo - Děti
PŘIHLASTE DĚTI DO HAFU - HaFstudio, Ostrovní 16 - Od 9. do 13. 9. Týden otevřených dveří.
Kurzy herectví pro děti. Vyzkoušejte zdarma. www.
hafstudio.cz
Výstava
Dlouhodobě - MUZEUM KARLA ZEMANA Saská 3 - Muzeum mapuje Zemanovu tvorbu od
prvních animací až po poslední tvůrčí období. Více:
www.muzeumkarlazemana.cz
Výstava
Dlouhodobě - SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu,
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, reprodukce
Puchnerova oltáře, portréty.

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

HELMUT NEWTON:
IN DIALOGUE. MÓDA A FIKCE
Do 28. 10. 2019

Retrospektivní výstava připravená ve spolupráci s Kicken
Gallery Berlin je zaměřena na širší kontext vzniku Newtonových prací. Prostřednictvím uměleckých děl z jiných
médií ukáže souvislosti s dobovou výtvarnou scénou
a představí inspirační zdroje. Součástí výstavy bude i představení spolupráce Helmuta Newtona a českých fotografů
Tona Stana a Gabiny Fárové. Kurátorka: Ina Schmidt-Runke, ředitelka Kicken Gallery, Helena Musilová.

MEDA:
AMBASADORKA
UMĚNÍ

Do 30. 9. 2019
Speciální projekt věnovaný stým narozeninám
Medy Mládkové. Ve Washingtonu DC., kde Mládkovi prožili část svého
života, vytvořili ze svého
domu centrum středoevropské kultury. Propojením umění, architektury
a designu vznikl kompaktní celek, předchůdce
Musea Kampa. Výstava
představí práci a život
Mládkových.

ALENA
ŠRÁMKOVÁ

18. 10. 2019 - leden 2020
Patří k nejvýznamnějším
osobnostem
současné
české architektury. Pro
výstavu, jež připomíná její
životní jubileum, vybrala
17 prací, které považuje
za nejdůležitější. Stavby,
projekty, soutěžní návrhy,
studie, představují především kresby, skici.

DALŠÍ PROGRAM

8. 9. Narozeniny Medy
Mládkové. Celodenní akce
pro širokou veřejnost
www.museumkampa.cz

nejen v Museu Kampa,
ale i ve Werichově vile
a Museu skla Portheimka.
Budovy propojí akční hra
pro děti. Workshopy, komentované prohlídky. Na
nádvoří muzea zahraje
živá hudba průřez skladbami uplynulých 100 let.
Budou připravené dortíky
k vlastnímu nazdobení.
V každou celou hodinu
krátký vstup lektora o paní
Medě Mládkové a Sovových mlýnech. Ve 12.30
a 13.30 h komentované
prohlídky s Jiřím Pospíšilem. Nutná rezervace.
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Četba na pokračování. Jan Neruda:
Pan Ryšánek a pan Šlegl (XXX.)
Ryšánek se lepší

Foto: Archiv MN

Petřín je obalen bílým
květem, jako by všude
kypělo z něho mléko,
a celá Malá Strana je
vhalena ve vůni bezu.
Pan Ryšánek byl již vyvázl z nebezpečí. Jaro působilo teď na něho jako
Jan Neruda
(1834 - 1891).
Novinář z Malé
Strany, starý
mládenec

balzám. Již jsem ho potkával procházejícího se
v sadech. Kráčel pomalu,
opřen o hůl.
Dřív suchý, byl teď ještě
nepoměrně sušší, spodní jeho čelist byla teď již
stále svislá. Podvázat mu
bradu šátkem, zatlačit
mdlé oči a položit ho do
truhly. Ale znenáhla se
přece sbíral.
K Štajnicům nechodil...
Pokračování příště

Slavné místní ženy
Frances Ježková

Jaroslav
Ježek,
manžel

Jan
Werich,
kamarád

?

Minule: Znamení U Černého slona
je na Malé Straně ve Vlašské ulici
číslo 26 (nad ambasádou USA).
Správně: Lucie Holečková
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@malostranskenoviny.eu

[

www.staromestskenoviny.eu

KDE TO JE

Hádanka: Víte, kde je na Malé
Straně bysta skladatele Bohuslava Martinů?
Nápověda: Hledejte ji na náměstí Na Kampě.

[

Co nového
za vodou

Žena J. Ježka, bydlela u Werichů

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

11

S Ježkem byl svět
nejen tmavomodrý...
Se skladatelem Jaroslavem Ježkem se seznámila v New Yorku, kde se
i vzali. V roce 1947 přivezla jeho urnu do Prahy.
Ježkova matka Františka
(bydlela v Kaprově ulici)
však nechtěla synovu

Jan
Masaryk,
přítel

manželku přijmout, tak
Frances bydlela u Werichů
na Kampě. Jan Werich
vzpomíná, že urnu s popelem měla pod postelí.
Werichově vnučce Zdence
Kvapilové se říkalo Fanča
(po Frances Ježkové).

ZAJÍMAVOSTI a novinky
ze Starého Města. STAROMĚSTSKÉ NOVINY jsou
k mání zdarma například
v Kafírně U svatého Omara
(Tržiště 11), U Hrocha (Thunovská 10), v Akademii věd
(Národní 3) a mnoha dalších
kavárnách a hospodách.

STRUČNÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny
září 2019 / XI. ročník
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VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
inzerce

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

Nabízíme pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionář ● Jsme tu pro vás!
● 12. září

● 26. září
● CHEBSKO
Přihlášky také na tento výlet v infocentru
ÚMČ, Vodičkova 18
od 27. srpna
● 24. října

Jsme tu
pro vás!

● VELHARTICE ● PRÁŠILY● Přihlášky
v infocentru ÚMČ, Vodičkova 18 od 20. srpna

VÍCE INFORMACÍ
o akcích a přihlašování
Karolína Schwarzová
tel.: 725 397 934,
Tereza Nosková
tel.: 607 048 183

Děkujeme
za laskavou
podporu
radnímu
Petru
Burgrovi

Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz

● BOHOSUDOV,
FLÁJE A HORA
SV. KATEŘINY
Přihlášky Vodičkova 18
od 12. září
● 31. října
● STŘEDNÍ
POVLTAVÍ
Přihlášky v infocentru
ÚMČ, Vodičkova 18
od 26. září

„

KAŽDÝ DEN STOJÍ ZA TO,
ABY HO ČLOVĚK ŽIL

Zřizovatelem je Městská část Praha 1
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