Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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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

EDuARD VoJAN: „BýT PŘiPRAVEN - ToŤ VŠE.“

PRoČ
EDuARD VoJAN

uTEKL Z MALé
STRANY A CHTĚL
SE ZABÍT?
Čtěte příběh
slavného herce,
malostranského
rodáka, po kterém
jsou pojmenovány
Vojanovy sady

edUard VoJan
*6. května 1853,
†31. května 1920

USměVaVá parTa
Tomáš, ivet a Vanda
z Hotelu U Jezulátka,
na kampě 513/10, lákají na
osvěžující aperol za
119 kč. přijďte také
ochutnat skvělá jídla.

PŘiJĎTE
15. KVĚTNA
NA NAVALiS

KVĚTNo
VýRoČÍVé
NARoZE
i ÚMRTÍNÍ

Foto: archiv

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

Malostranské
podniky

Foto: Monika Höppner

NE

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Čtěte na str. 6 - 7

str. 4 - 5

Foto: archiv Z. Bergmana
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LINKA
POMOCI
OBČANŮM

radoSTné Jaro pŘeJe
VŠem ČTenáŘŮm
malostranská agentura

724 021 789
224 948 465

Pracujeme pro vás rádi od
roku 1994!
tržiště 13, malá Strana
tel.: 257 534 130, 606 688 982
turist@airtickets.cz, www.lesser.travel

PETR HEJMA PODPORUJE
NEJEN
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY NA STR. 5

RESTAuRACE
ST. MARTiN

Vlašská 358/7, Praha 1
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

TRADICE
MALÉ
STRANY

em
0g
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

GURMÁNUV
KOUTEK

Pečená
žebra
marinovaná s křenem
a hořčicí, salát, 450 g

180
kč

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Výročí ● Narození ● Svatby ● Úmrtí
PoSÍLEJTE NA ADRESu: redakce@malostranskenoviny.eu

VZPoMÍNKA NA
SLáVKA ČERNÍKA

maLoSTranSkÝ
reSTaUranT
pod peTŘÍnem
Hellichova 5

Jednou větou
Monika
Höppner

redakce
Malostranských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:

Smolař jako já
štěstí nepotřebuje
Slyšeno: v karanténě

Počasí

22°C

kVěTen

májová voda vypije
všechno víno.

poSÍLeJTe
nám SVé TipY
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Petr Burgr (vlevo)
se Slávkem
na Eiffelovce
Opustil nás rodilý
Malostraňák z Nerudovky Slávek Černík.
Bojovník proti komunismu, zakladatel Občanského fóra, Malostranského spolku a dalších
aktivit. Všechny měly
jedno společné. Byly nositeli lidské spravedlnosti. Když se naopak Slávek

dozvěděl o nespravedlnosti, ať se stala kdekoliv,
dovedl se rozčílit, jako by
se to událo za rohem.
Vzpomínám na náš pobyt
v izraeli. Nevím, jak se
to přihodilo, ale Slávek
byl pozván do místního
rádia, kde v přímém vysílání zazpíval izraelskou
vojenskou píseň. Už si
nepamatuji, zda tenkrát
zpíval anglicky nebo hebrejsky. Pokud zapěl hebrejsky, asi to bylo vše, co
z hebrejštiny uměl. O to
víc jsem byl pyšný, když
mého kamaráda, člena rady Prahy 1, slyšeli
z rozhlasu v celém izraeli. Jedno mu ale musím
vytknout: „Slávku, to že
jsi odešel, tak to jsi nám
opravdu ještě neměl dělat.“
Petr Burgr

anketa malostranských novin

Váš nejoblíbenější
podnik?

TYTo noVinY vycházejí
na území malé Strany
a hradčan, tedy ZDE
HradČanY

maLá
STrana
5 370 obyvatel

David
dvořák

Jan
Smetana

Jarka
nárožná
Divadélko
romaneto

Malostranská
beseda

„Vypíchnu
NAPU, a to nejen
proto, že tam
dojdu z domu
v papučích!“

„Malostranská
beseda. Je tam
kavárna,
restaurace
i kultura.“

„U mě je to jasné:
Beseda. Pak
NAPA, Mlejnská,
Domeček na
Kampě...“

Jindřich
pavliš

Firma vojanovy
sady

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

anna marie
Höppnerová

„Kde vlastníci
osvícení obsluhu
k trachtačnímu
představení
motivují.“

„To by byl
dlouhý seznam.
Oblíbené jsou
dle toho, s kým
se tam setkám.“

„Vopičkovo
Vokýnko.
Konzumuju tam
na čerstvém
vzduchu.“

Ředitel
Musea Kampa

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

Mluvčí mladé
generace

Zpravy

Co NáS N
ŘEMESLo NA M

malostraňák František mlíka pokračuje v rodinné tradici zámečnického
řemesla již třetí generaci. Založil ji
jeho dědeček a pan mlíka se řemeslu vyučil u svého otce. dílna v prokopské 4 je v provozu přes 100 let.
Jeden z posledních řemeslníků na Malé Straně
se věnuje nejen zámkům
u dveří. Podílel se na výrobě a údržbě plůtků kolem stromů a Čertovky,
pracoval na relikviářích
v kostelích či prvcích historických vil. Tam všude
je možné vidět poctivé
řemeslo. S maličkostmi
v domácnostech se na něj
obrací lidé ze sousedství,
ale i majitelé podniků
kvůli správkám.
Když si jeho děti Josef
a iveta v roce 1995 zařizovali hned vedle jeho dílny
bar, pomohl jim vybudovat zázemí. Bar, který se

drží v zájmu hostů už 26
let, se jmenuje U klíčů.
zdi zdobí staré zámky,
které pan Mlíka zachránil. Řemeslo se vytrácí
a nahrazují ho neumětelové schovaní za logo ﬁrem.
Proto si ceníme, když
potkáme někoho jako je
pan František. Ochotný,
otevřený profesionál 16.
dubna oslavil krásných
80 let života a je možné
ho denně „načapat“ v dílně při práci. Ale jak si sám
povzdechl: „Se mnou to
tady skončí.“ Přejeme mu
hodně zdraví.
Text: Hana Gajdošíková
Námět: Petr Chytil, NAPA
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Dívka ze str. 3

S NAPA(DNE) ANEB PoCTiVé
A MALé STRANĚ JEŠTĚ ŽiJE

Bouřlivý
rok
1921

PiŠTE Si TYTo
NoViNY SAMi

revoluční
podvazek

štěAVANTGARDNÍ ŽofiE

oslavenec
František mlíka

dílna pana mlíky
je plná příběhů

Starodávný
zámek

Foto: Hana Gajdošíková a archiv pana Mlíkyv

narodila se u řeky. Její táta
tvrdě zápolil s kládami.
Vsadila na podvazky
a udělala díru do světa!

Malý oznamovatel
iNZERuJTE V TĚCHTo NoViNáCH!
TADY JE 3+1 DŮVoD PRoČ:

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

inzerce

PRáVĚ VYCHáZÍ: ŽERToVNá KNiHA BáSNÍ
oNDŘEJE HÖPPNERA
VČETNĚ NEPŘEKoNATELNé:
uMŘELA Mi PoNoŽKA
umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.
Za čas i druhou
našel jsem tuhou...
Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

K MáNÍ V ATELiéRu
PAVLA & oLGA, TRŽiŠTĚ 6
NEBo VoLEJTE MoNiKA 777 556 578

Foto: Youtube

Zpravy
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Zpráavy

SVAToJáNSKé SLA
To NEJKRáSNĚJŠÍ, Co

CO NOVÉHO V REDAKCI

REDAKČNÍ fENKA
PoVýŠiLA

ZDENĚK BERGMAN, oBNoViTEL BARoKNÍCH SLAVN
Deniska pózuje
v novém pelíšku
redakční fenka Deniska oslavila 27. dubna pěkné 5. narozeniny. Sláva to byla veliká! Šťastná členka redakce dostala nový
pelíšek, který hned vyzkoušela
a velmi si ho se štěkotem pochvalovala. „Je úžasně pohodlný a příjemný,“ okomentovala upřímně dárek
Deniska, kterou redakci věnovala
Olga Michálková z ateliéru Pavla
& Olga Fashion Gallery na Tržišti.
Deniska byla také povýšena na
post redaktorky rubriky: Nic mi
neuteče aneb malá Strana očima fen(k)y. Povýšení je to zasloužené. Přece jen pěkných pět
let ťapá fenka po Malé Straně,
stopuje zajímavá témata, pomáhá
s distribucí novin, rozhovory a rozplétá zdejší kauzy. Hodně štěstí!

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

V roce 2009 obnovil Zdeněk
Bergman Svatojánské slavnosti
naVaLiS a od té doby je poctivě
velebí. Letos se koná v novodobé
historii slavností již 13. ročník.
● „Jaké budou letos

Svatojánské slavnosti NAVALIS?“
„rok 2021 je jubilejním
rokem, kdy si připomínáme tři sta let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, nejslavnějšího
českého světce. 15. května
od 18 hodin pražského
času se rozezní tři sta zvonů po celém světě k uctění jeho památky. Slavnosti budou dle historického
konceptu a rámce začínat
mší svatou v 18 hodin.
V 19 hodin bude vycházet
svatojánské procesí z ka-

ZDE MŮŽE
BýT VáŠ
iNZERáT!
VoLEJTE iHNED
VLÍDNé ZACHáZENÍ!
TELEfoN:

na čepu dvanáctka
radegast za 39 kč

777 556 578
(MoNiKA)

E-MAiL:
inzerce@
malostranskenoviny.eu

Restaurace & Steak
●Na vaši rodinnou oslavu můžeme připravit mini
řízečky, obložené mísy a další dobroty ●Na čepu
pouze Naše pivo a pet lahví máme dost ●Jsme
odběrným místem pro pivovar Kytín a Čížová
●Nabízíme mnoho zajímavých jídel každý den do
krabičky s sebou i do ruky na procházku Prahou
●Ochutnejte naše lahodná vína.

VÝDEJNÍ OKÉNKO
Otevřeno od 10 do 20 hodin
ŘÍČNÍ 540/9, PRAHA 1, MALÁ STRANA
● E-mail:kamparium@kamparium.cz
Tel.: +420 730 629 299 ● www.kamparium.cz, FB

tedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha a po půl deváté večer bude zahájen
koncert na hladině Vltavy u Karlova mostu.“
● „Co diváci na koncertě uslyší?“
„Skladatel Kryštof Marek předvede ve světové
premiéře symfonii Svatojánské zvony, kterou
pro letošní Navalis složil.“
● „Podělte se o nejsilnější
momenty
v obnovné historii
NAVALIS...“
„Je jich spousta… Obno-

vili jsme více jak třistaletou tradici jediného
pražského folkloru. Podařilo se nám probudit
historické spojenectví
mezi Prahou a Benátkami, ale i spolupráci
s chorvatskými námořníky a dalšími… V roce
2019 Svatojánský spolek vytvořil pro Benátky
nejcennější řezbářské
lodní dílo Bisonne Praga – Nepomuceno. Tato
loď v Benátkách reprezentuje Prahu a zároveň
bude přítomná na slavnostech. Každoročně
skládáme nové skladby
k uctění našeho milovaného světce sv. Jana
Nepomuckého… A jsem
za to rád. Tak 15. května
přijďte!“

anděl
na lodi

Zdeněk
Bergman

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

FranTiŠek kUpka
Stálá expozice

Základem sbírky Jana a medy mládkových a zároveň
stálé expozice musea kampa jsou dvě kolekce dvou
výjimečných umělců: Františka kupky a otto Gutfreunda. nově instalovaná expozice představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka
abstraktního umění. výstava je rozšířena o dlouhodobé
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava
soch Otty Gutfreunda.
peTer orieŠek,
krYŠToF HoŠek:
Soma Sema
do 30. 5.
Dvojvýstava
sochařských individualit, které
od sebe dělí celá generace. Mladší z obou
autorů, Kryštof Hošek,
byl během své kariéry
s Orieškovou tvorbou
v úzkém vztahu díky rodinným vazbám. Oba autoři pracují primárně s ﬁgurou či s jejími fragmenty.
VLadimÍr
JanoUŠek: TimeS
do 6. 7.

Sochař vladimír Janoušek absolvoval vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru Josefa Wagnera. Spoluzakládal uměleckou skupinu UB 12.
autor monumentálních
realizací i komorních
soch reprezentoval Československo na světové
výstavě expo ´70 v japonské Ósace. Jeho dílo
nebylo dosud v celé šíři
publiku představeno.
onLine akCe
Připravili jsme pro vás
On-line aKCe! vše najdete na fb, instagramu

František kupka,
Studie opice
a webu muzea.
● kódy a krajiny 2
Český neokonstruktivismus pohledem Jaroslava
vančáta. Přednáška.
● Sběratelka umění
meda mládková
Workshop o sběratelství.
● kódy a krajiny 1
Od krajiny k racionalitě.
On-line přednáška.
● ve středu evropy
On-line diskuze.
● Naslouchání olgy
karlíkové
Muzeum je od 3. května
opět otevřené! Přijďte.
Těšíme se na Vás!

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Foto: archiv Zdeňka Bergmana

Foto: Monika Höppner

redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

SLAVNoSTi NAVALiS,
Co KDY PRAHA ZAŽiLA

Nezapomenutelná
atmosféra naVaLiS

ČERNÁ
KRONIKA

paní neumannová
ve věku 102 let zemřela 14. 3. 2021 markéta
Neumannová,
narozena 28. 10. 1918.
Narodila se na Smíchově a od roku 1948
žila na malé Straně
v letenské 19. vzpomínala, že jako malá
recitovala prezidentu
masarykovi. Pracovala
jako účetní v podniku
Narpa a klenoty. Byla
vzácná, milá, skromná paní, vše přijímala
s pokorou. Byla bezdětná a ovdověla před
třiceti lety. ve stáří
ráda docházela do klubu důchodců v tomášské ulici. Poslední dva
roky žila v Domově
seniorů Dřevčice. Čest
její památce.
Zaslala P. Strnadová

díra
Úje

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

RESTAuRACE ST. MARTiN
Vlašská 358/7, Praha 1

Malá rodinná restaurace St. Martin se nachází ve Vlašské ulici
již šestým rokem.
Její majitelé, manželé Ticháčkovi, zažili
kvůli pandemii těžké chvíle. Jednu ze
svých dvou restaurací totiž loni museli zavřít. Navzdory překážkám se nevzdávají a dál
s láskou podnikají.
Loni na jaře navíc neváhali a kromě vaření
v restauraci se pustili
i do šití roušek. Ty rozdávali prostřednictvím
tzv. „rouškovníku”.
Útulný interiér restaurace i zahrádku ve vnitrobloku sice nyní může-

me obdivovat jen přes
okenní sklo, o dobroty
z denní nabídky nás to
ale nepřipravuje.
Doménou podniku nesoucího jméno patrona
vín je moderní mezinárodní kuchyně. Nyní
vlivem pandemie je ve
středu zájmu spíše polední nabídka tvořená
několika
polévkami,
českou klasikou i poctivými burgery. Originální
víkendovou specialitou
jsou pak minismažáčky, tatarka a hranolky
v kornoutu, který si mů-

žete vzít s sebou na procházku Prahou. „Snažíme se, aby naše nabídka
byla především pestrá,”
říká o menu majitel restaurace St. Martin Tomáš Ticháček.
OTEVŘENO
je pondělí až pátek
11 - 20 h, a víkendy
12 - 20 h. Objednávky buď na tel. č.: 257
219 728, nebo přímo na místě. Denní
nabídku najdete na
FB restaurace a na
www.stmartin.cz.

peTr HeJma (my, co tady žijeme, STan),
starosta mČ prahy 1: „St. Martin patří mezi
podniky, které nám v této těžké době dělají radost.“

Tomáš a kateřina Ticháčkovi
s Jakubem pečeným

Pohled
zvenčí

PoDPoRuJEME
MÍSTNÍ
ŽiVNoSTNÍKY
Pe
tr Hejma,
starosta

Skvělá jídla
na cesty

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

Foto: J. Tatek

Foto: archiv Zdeňka Bergmana

SLAVNoSTÍ NAVALiS, ŘEDiTEL MuZEA KARLoVA MoSTu

Sv. Jan Nepomucký
zdobí loď Bisonne
Praga – Nepomuceno

5

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpráavy

y
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Tema

Z

CHTĚL SE ZABÍT, PAK SE ST
HERCEM. poutavý PŘÍBĚH
Herec Eduard Vojan se narodil na Malé Straně
a jsou po něm pojmenovány krásné Vojanovy sady.
V šestnácti letech utekl k divadlu. Jeho otec by se
asi divil, jaké slávy se dá herectvím dosáhnout.
Malý Eduard spatřil světlo světa 6. května 1853
v domě U Bílého beránka
na Malé Straně v Míšeňské 67/10. „Otec, matka,
čtyři dcerky a malý Eduard se tísnili v přízemním
bytě o jednom pokoji,“
vzpomíná na svého kolegu herec Rudolf Deyl
v knize Vojan zblízka.
Škola prý pro malého
Eduarda nebylo to pravé
ořechové. V matce, jejímž byl miláčkem, měl
neohroženou zastánkyni,
jen ona udržovala domácí mír rozvahou. Jeho
otec byl morous, chtěl,
aby Eduard směřoval do
vojenské uniformy, nakonec svolil, aby studoval
na litografa. V šestnácti
zavadil Eduard o divadlo,
když v malostranské restauraci V lázních zahrál
malou roli za nemocného
bratrance. A od té doby
divadlu propadl. Otec
mu bránil stát se hercem,
a tak Eduard odešel
v šestnácti z domova.
„Byly to první Vánoce
bez matky, jež počátkem
roku zemřela, a Vojan se

domníval, že štědrovečerní nálada i vzpomínka
na nebožku obměkčí otce,
dosud nesmířeného se
synovým rozhodnutím,“
líčí v knize Eduard Vojan
literární historik Vladi-

Jeho život byl
úzce spjatý
s divadlem
mír Müller s divadelním
kritikem Josefem Trägerem. „Místo očekávaného vlídného přijetí se
však navrátilci dostalo
odmítnutí. Vojan byl vyhoštěn, bloudil večerem
a pohled na řeku v něm
budil sebevražedné myšlenky.“ Na jejich uskutečnění nedošlo, Vojan však
nadobro odchází z domu
a jeho život se už navždy
prováže s divadlem.
U divadla potkal herečku
Hanu Kubešovou, která začínala jako ochotnice
v Malostranské besedě.
Oba měli talent a jejich
sláva rostla, když spolu
hráli ve společnosti Pavla
Švandy ze Semčic. Tajně
se spolu zasnoubili a byli
přijati v roce 1888 do Ná-

rodního divadla. V jejich
milostném vztahu to bylo
jako na jevišti. Vášně,
scény, žárlivost. A tak se
Hana Kubešová nakonec provdala za režiséra
Jaroslava Kvapila.
Eduard Vojan si bere za
ženu dceru zámožného
krupaře Růženu. Měli
spolu dvě dcery. Miladka
zemřela ve třech letech,
Olga se stává smyslem
Vojanova života. Vojan
se naštěstí nedožil toho,
kdy citové i umělecké
zklamání dohnalo Olgu
k sebevraždě. V Národním
divadle ztvárnil Vojan
mnoho dramatických hrdinů. Francka v Maryše,
Hamleta, Cyrana, Jana
Žižku, Mefista. Naposledy stál na divadelních
prknech začátkem května
1920, 31. května umírá.
V den pohřbu bylo Národní divadlo zavřeno. Na
poslední cestě ho vyprovodil prezident republiky
Tomáš Garrigue Masaryk. Den před svou smrtí
napsal Eduard Vojan své
obdivovatelce, která mu
dala podepsat památník,
větu z Hamleta: „Být připraven - toť vše.“

Měš
Tět
diva

Eduard Vojan s fešným
cylindrem, tak chodil
v civilu

inzerce

MINimarket aida

Speciality z celé
bývalé Jugoslávie

y
iér

Hledáme skladové prostory
s kanceláří cca 250 m²
pro firmu
House Services CZ.
Za vaše nabídky velmi děkujeme.

Volejte Tel.: 607 855 439

Foto: Archiv

monika Höppner

NABÍZÍME:
Čevabčiči, lepinja, ajvar,
kajmak, burek,
baklava, Cedevita, víno,
Poli klobása, Argeta
paštiky, Eurocrem
a mnoho dalšího.
Také nákup rozvážíme.
Těšíme se na Vás!

●Otevřeno: pracovní dny 7 - 20 h, víkendy 8 - 19 h
●Tel.: 721 572 371 ●Adresa: Holečkova 1205/95,
Praha 5 ●Web: minimarket-aida.business.site

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

36 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

Han
lásk
kole

Záa bava

telefon inzerce: 777 556 578
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STAL NEJSLAVNĚJŠÍM
BĚH EDUARDA VOJANA

Kalendárium
Malé Strany
květen

Jana
Werichová

Josef
Lev

Karel
Němec

Milada
Gampeová

herečka

ovocnář

pěvec

herečka

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

Dcera Olga
Vojanová byla
také herečkou

Měštáci, role
Tětěrev, Národní
divadlo, rok 1902

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

Byl jednou jeden
král, role Princ dánský,
Národní divadlo, rok 1900

● 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.

VÝROČÍ
Foto: Archiv

168 LET OD
NAROZENÍ

Hana Kvapilová,
láska i herecká
kolegyně Vojana

101 LET OD
ÚMRTÍ

Vychází
kniha Karla
Holuba

Půvabné Vojanovy sady jsou
pojmenované po herci
Eduardu Vojanovi

Kvalifikace (1/3)

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

Malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1921)

Salve Casanova
Giacomo Girolamo
Publikace představuje
Casanovu a společenský
i politický život 18. stol.
Kniha k dostání v Ateliéru
Olga & Pavla na Tržišti 6,
Praha 1, Malá Strana

„Safra. To by bylo místo pro
mě. Jak na to?“

„Napřed otužit tělo
a zesílit...“

Pokračování příště

„Botanika! Rozeznám jedovaté a nejedovaté byliny.“
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Charita
Charita
redakce@malostranskenoviny.eu

spolky
polky

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory malostranských,
Staroměstských a novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

● Výstava „ASI 16“ fotograﬁí Dr. J. Kučery
je stále v Galerii - Spolku
na Malostranském náměstí 27. rodí se Fotopublikace JiKu 70. Dle sdělení znalců bude i pěkným
dárkem hostům Prahy 1.
● Pokračuje činnost
Spolku KampaNula.
Klub Nápadníků chystá
Učené toulky po méně
známých místech a faktech z historie a přírody nejen Malé Strany.
Prostřené stoly budou!
Fb funguje. KampaNula spojuje své aktivity se
SOPMSH, relax Arte Sanatoriem, Klubem za starou Prahu, Klubem Šatla-

va, spolupracuje NAPA,
Kocour Tobě, Dobrovolní hasiči. Oživí i Obce
baráčníků Malé Strany
i Hradčan. (Všebaráčnické rychtě pomůže opravě
staroslavného interiéru.
Nyní domlouváno s vedením MČ Prahy 1).
● Malá Strana je kolébkou
dixielandu.
KampaNula zřídí Fond
pro starou jazzovou hudbu hranou mladými lidmi.
Předjednáno s Malostranskou besedou, Kavárnou
Čas, Klubem Šatlava,
barem NAPA i Muzeum
hudby.
● V útulném Klubu
Šatlava se vylepšuje,

co je třeba. Otevře, jak
jen to bude možné.
● Sportovní a turistický Klub TURAS stále
pořádá Tábory pro děti,
akce Horského Klubu +
tradiční akce: Bály, Křivo-Pivokláty, Přechody,
Kostýmovky. Oddíl Basketu, co 35 let hraje rekreačně o středách (19 - 20 h)
v Gymn. Josefská, bude
jako další pododdíl spolu s Taneční školou Háty
Hlavaté zapojen do aktivit
relax Arte Sanatoria…
● Ozdravné centrum
Relax Arte Sanatorium 3 roky 3x týdně cvičí
ve školách Malé Strany
(nyní omezeně na skypu),

klienti jsou vyšetřováni
lékaři, zapojeni maséři,
akupunktura. chybí cvičebny… Další prostory
slíbeny vedením Prahy 1.
Opět se koncem léta pojede cvičit k moři. Jadran
pod istrií, ostrov Losinj.
www.relaxartecentrum.eu
● Malostranským novinám pomáhá, kdo
může… redakci nyní
vede Monika Hoppner.
Objevili se „dopisovatelé“ básníci, fejetonisté…
Nové rubriky pro čtenáře,
kteří si budou ještě více
psát noviny sami, jak již
léta doporučoval Ondřej
Hoppner.
Kuč

Fotoknížka mUDr. Jiřího kučery s názvem:
v ČASech PrAvDy.
v prodeji v Ateliéru
Pavla & olga, tržiště 6,
Galerii SoPmSh na
malostranském náměstí 27 atd.

Naše
Našeakce
akce
www.kampanula.cz info: Lída růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: Ludmilar@seznam.cz
poŘádáme
a SpoLUpoŘádáme
● Čtvrtek 27. 5. v 18.30 h
JarnÍ pTaCTVo
na peTŘÍně s ornitologem Jaroslavem Cepákem.
Sraz nám. Kinských u brány
do zahrady.
● VoJanoVY SadY
neZnámé termín upřesníme
● roJenÍ roHáČŮ na
peTŘÍně pol. června
● Z neBoVid na
praŽSké Jaro v září
● vždy 1x za měsíc v 18 h
SeTkánÍ S TaroT
kLUBem 015
Učená toulka s tarotem. Dr.
Julius Hůlek 737 142 294.
● Vycházky pro rodiče
s dětmi malou
Stranou + kampou
s petrou dvořáčkovou.
www.prahahrave.cz,
tel.: 731 802 799,
www.facebook.com/prahahrave. rezervace:
info@prahahrave.cz.
doporUČUJeme
● Každý čtvrtek maLoSTranSké TrHY na

Malostranském náměstí.
● VÝSTaVa „aSi 16“
fotografií Dr. Jiřího Kučery
Malostranský spolek
(SOPMSH). Malostranské
náměstí 27. Prodlouženo
do půlky května.
● od května: Po, st, pá
oZdraVná CViČenÍ
reLaX arTe SanaToria 18 - 20 h
Středy Gymn. Josefská 5,
po + pá ZŠ Karmelitská,
nebo v parku. volejte Petru
Krulichovou: 604 765 273,
www.relaxartecentrum.eu.
koneC LéTa - 29. 8. až
11. 9. cvičíme u moře
v Chorvatsku 12 dní.
● BaSkeT
Středy 19 - 20 h muži, ženy
všeho věku. rekreační basket v Gymnáziu Josefská 5.
info: Jara Svátek 605 131
136.
● v plánu je, ale dle celkové
situace zatím nejistá:
konFerenCe kampa,
maLá STrana STŘed
SVěTa - BáSnÍCi mS
+ HYdepark + Vinobraní - v září.

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.

Foto: archiv

ZE ŽiVoTA NAŠiCH oBLÍBENýCH KLuBŮ
A SPoLKŮ: NoViNKY NEJEN Z MALé STRANY

Komentáře, básně, glosy, postřehy

miLÍ ČTenáŘi, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

GLOSA DNE

peTr BUrGr

Místostarosta Prahy 1
pro kulturu, sport, občanskou společnost, spolky
a Středisko sociálních služeb. Pro tyto noviny píše
glosy pravidelně několik
let, napsal jich už více než
tři stovky.

Příchodem teplejších
dnů nastane zákonitě
změna důrazu na jednotlivé části našeho
oblečení. Doba, kdy nejdůležitějším prvkem naší
módy byly kabáty, pomalu odchází do sezonního
zapomnění a významu
nabývají například džíny,
neboli džaksny, pro nás
dříve narozené, tuzexové
texasky. Stály tehdy čtyřicet bonů, což při ceně pět
korun za bon činilo celých
dvě stě korun.
Kdo má trpělivost vysvětlovat dnešním nositelům
tohoto druhu kalhot, co
to byl Tuzex, bony,
vexlák (gendrově vyváženě - vexlačka), tak
před ním klobouk dolů.
Nutno dodat, že americké
montérky, džíny totiž nic

Bez děr
ani ránu
jiného nejsou, přežívají
režimy, módní vlny, nově
i pandemie. Dokonce
tak, že tento druh kalhot
je nositeli tak milován,
že je nosí i s dírou, tu na
stehně, tu dokonce i celé
koleno je možné vidět při
jarním sluníčku venku.
Ono je to dnes ale úplně
jinak. Kde jsou ty doby,

NA STOPĚ KATEŘINA
KLASNOVÁ

STRACH o oSuD NAŠiCH
oBLÍBENýCH KRáMKŮ

Každý
asi
máme
v centru místo, kde se
cítíme doma, místo,
které nám ještě turisté „nesebrali“. Když
jsem před dvaceti pěti
lety v Saské ulici objevila
krámek
Květinářství
U červeného lva, byla
jsem nadšená. Na kouzelném místě jako by se
zastavil čas - od stropu
sušené růže a velké pavučiny, které si tam záměrně i s pavouky paní majitelka nechávala a hlavně
záplava krásných květin.
Od té doby jsem k Haničce Květinářce (tak jsem si
jí uložila do mobilu a tak
už jí to jméno zůstalo)
chodila pravidelně. Když
ne pro kytky, tak se zastavit, pokochat a popovídat.
Stranou od turistického
ruchu a shonu.

obchůdky
pro místní
Ale covid málem vše
změnil. Majitelka květinářství se vrátila ke své
původně
vystudované
profesi a jednu chvíli to
vypadalo, že krámek už
neotevře. Zachránil ho
její syn, který dnes váže
kytky stejně krásně jako
jeho máma a kterého si
pamatuju, když ještě jako
miminko spinkal mezi
kytkami.
Hned vedle navíc (po

kolika letech na Malé
Straně?) vyrostlo papírnictví. Dvojnásobný
důvod k radosti a k tomu,
proč do Saské chodit. Majitelka domu má evidentně pochopení pro své nájemníky a cit pro změnu
doby. To samé se ale asi
nedá říci o radnici Prahy 1. Už z několika míst
jsem si vyslechla nářky
nájemců obecních nebytových prostor. Pravda,
nejednalo se o žádné lukrativní provozovny jako
ty v Pařížské, ale právě
o ty obyčejně neobyčejné, které dělají Prahu 1
ještě obyvatelnou. A tak
se trochu strachuji o osud
svých dalších oblíbených
krámků… A co vy, tipnete
si, jak to dopadne?
názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

kdy děravé texasky byly
ukázkou, že nositel nesehnal dalších čtyřicet
bonů. Český světe, div se,
dneska, čím více děr na
kalhotách, tím větší
kvalita. Nevěřili byste,
ale džaksny vyrobené někde v Asii se odlišují od
těch pravých, značkových
tím, že nejsou děravé. Vypadá to, že kdyby asijské
šičky do právě ušitých
kalhot vyrobily sem tam
nějaký trhanec, hned by
jejich výrobek byl ze stánků u silnic povýšen do butiků světových značek.
Ono je to ale zase jinak.
Není přece důležité, kolik
kalhoty, narozené v Texasu, mají děr. Důležité
je, kdo takové kalhoty
nosí.
MN květen 21

www.
malostranskenoviny.eu

Foto: archiv

ČÍM VÍCE DĚR NA KALHoTáCH,
TÍM RoZHoDNĚ VĚTŠÍ KVALiTA

Poděkování
za tyto noviny

malostranské noviny,
minulé číslo

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2 1 3 2
2 1 3 2 1 3
3 1 3 21

pro LÍnÉ

pro spÍcÍ

ŘeŠenÍ: Doplň dvojku
a objednej celou láhev.

Foto: archiv
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telefon inzerce: 777 556 578

ASTROVHLED

aSTroLoŽka
daGmar koCŮrkoVá

Co ŘÍkaJÍ HVěZdY V kVěTnU

KoNEČNĚ ZáBLESK NA
LEPŠÍ ČASY?
V průběhu května Slunce prochází dvěma znameními zvěrokruhu,
znamením Býka a od
20. května znamením
Blíženců. Býk je zemité
znamení a pomáhá stabilizovat vše, co rozpoutal
ohnivý Beran. Býkem pak
prochází i Venuše a Merkur, dlouhodobě v něm setrvává i planeta Uran, která
tvoří disharmonický aspekt
k planetě Saturn. Stabilita přichází, ale doslova na
nových strukturách, které
Uran proměňuje k vývoji situace. Během měsíce

se planety přesouvají do
vzdušného znamení Blíženců. Jedná se o volnější
pohyb a konečně budeme moci volněji dýchat.
Blíženecké planety jsou
podpořeny Jupiterem ze
vzdušného Vodnáře.
Saturn ve spojení s Uranem s sebou nese rozbíjení
zastaralých struktur, až se
klepe země. Ohnivý Mars
prochází vodním znamením raka, kde síla se spojuje s ochranou domova
a hranic. rak se v tom znamení chová emocionálně,
i když má příznivé aspekty.

10

redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Kultura

budoucnost podle domovních znamení
Markéta Vostrá ● Taroty ● Astrologie ● Přednášky ● Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

20. května vstupuje Slunce do znamení Blíženců

Foto: Richard Nowak

DOMOVNÍ ZNAMENÍ „U ZLATÉHO SLUNCE“
VALDŠTEJNSKÁ ULICE 161/20

Markéta
Vostrá

● Žije na Malé Straně ●
Spisovatelka, šéfredaktorka časopisu Rituals,
astroložka, vykladačka
Tarotu ● Kreslířka a terapeutka s téměř 30letou
praxí ● Vydala osm
úspěšných knih o astrologii a Tarotu ● Přednášková činnost, pořádání seminářů na vlastní Tarotové škole.

Energie tohoto času
rozvířená
vzdušnými Blíženci, přináší zvýšenou potřebu
komunikace, značné
mentální pohotovosti,
zájmu o dění i navazování kontaktů s druhými.
Čas přináší možnost vyjádření myšlenek skrze komunikaci, média,
přes
učení
druhých
i osvojování vlastních komunikačních dovedností. Odvrácenou stranou
Blíženců a tedy i tohoto
času je příliš mnoho děje,
informací, situací, které
vyžadují řešení, mentální
chaos a přetížení.
Zájem o všechno nut-

Valdštejnská 20
ně nepřináší opravdové
a velmi hluboké pochopení, které, propojeno s prožitkem, přináší zkušenost,
díky které je pak vlastní
názor opravdu vlastní
a tím i také vysoce autentický.
Esencí tohoto času je vyjadřování podstaty.
inzerce

Markéta Vostrá pro měsíc květen
kreslila do svého kalendáře domovní
znamení U zlatého slunce

Sezóna čistění
fasád začíná.
…Vaší nemovito
sti k službám.

Milan Voríšek, MBA
jednatel House Services

