
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. 6/ roč. XIV 
červen 2022  
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Malostranské 
podniky
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petr Hejma podporuje
místní živnostníky

Petr Hejma, starosta Prahy 1:  
„Je to místní poctivá živnost,  

která si zaslouží naši podporu.“

NejeN 
Na str. 4

U Lužického semináře, Malá Strana

tradice  
malé 

strany

CAFÉ MÁRNICE

Sympatický Martin
z restaurace U Glaubiců, 

Malostranské náměstí 
266/5, čepuje lahodnou 

Plzeň za 39 Kč.

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465
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Král výčePU MarTin

MíStNí
příběhy

ARGENTINSKÉ EMPANADAS
● Doručíme vám plněné kapsy 

zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce

● Upečete je za pouhých
15 minut

● Užijte si lahodnou chuť

Empanada června:
Trhané

vepřové

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

Denní menu 
za 139 Kč 
Výběr ze
tří jídel 

s chutnou
polévkou.

Otevřeno: 
denně 9 - 23 h

Adresa: 
Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

NAšE pANí MEdA
VzpoMíNÁME

NA MECENÁškU
UMěNí pANí

MEdU
MLÁdkoVoU

Meda MládKová
*8. 9. 1919
+3. 5. 2022 Str. 6 - 7

do dIVAdLA zVE
MILAN hEIN
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2  Zpravytelefon redakce: 777 556 578 redakce@malostranskenoviny.eu

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 

„Když mi bylo 
pět, krásně jsem 
si s ní povídala 

u Vopičkova 
vokýnka.“

„Že z objektu 
Sovovy mlýny 

není hotel.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

david 
dvořák

Malostranská 
beseda

„Když u ní 
tchán přespal ve 
Washingtonu, 

na záchodě visel 
Kupkův obraz.“

jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Přežije-li
kultura,

přežije národ.
To celý život
naplňovala.“

jarka 
nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Krásná
a vzácná

žena.“

Co se vám vybaví při 
jméně Meda Mládková?

anketa Malostranských novin

„Museum
Kampa...“

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

25°C
červen

Červnové slunce
vyžene zimní nemoce.

„Na konci každé
šachové partie
končí oba králové
v jedné krabici.

Slyšeno: v kavárně

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

257 531 839

jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

Malostranské 
noviny 
děkují MČ Praha 1 
za PodPoru 
tohoto vydání

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

39 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

 MalosTransKý 
resTaUranT

Pod PeTříneM
Hellichova 5

pečená žebra 

gurmánuv 
koutek

marinovaná s křenem  
a hořčicí, salát, 450 g

180 
Kč

„Jak dlouho funguje
Nadace Artevide?“
„Pracujeme s nevidomou 
mládeží 17 let a děti malují 
Čečovou metodou, kterou 
nám ak. malíř Dino Čečo 
daroval, je patentovaná a je-
diná na světě. Malujeme na 
plátno, pod kterým je barva,
a v okamžiku doteku, třeba 
jehlicí nebo dřívkem, pro-
stoupí barva na povrch plátna
a vidoucí spatří malý zázrak: 
obraz. Po uschnutí si obrazy 
prohlídnou nevidomí…“
„Co třeba vaše děti ma-
lují?“
„Své pocity, lásky, radosti
i strasti. Jejich tvorba mě po-
souvá dál. Potkala jsem díky 
nadaci mnoho zajímavých 
lidí a těm patří můj dík…“

zUzANA kopEČNÁ, pREzIdENtkA NAdACE 
ARtEVIdE, poMÁhÁ NEVIdoMÝM UŽ 17 LEt

„Kde můžeme obrazy 
vidět?“
„Podívejte se na face-
book Nadace Artevide. Na 
workshopech děti zpívají, 
hrají, malují... Naživo je 
uvidíte  na našem Bene-
fičním večeru 8.  6. v 18 h 
ve Vrtbovské zahradě pod 
záštitou starosty Prahy 1 
Petra Hejmy a za přispění 
Kolektory Praha a.s. Zveme 
vás také na Prostřený stůl 
na Malostranském nám. 
21. 6. od 18 h hodin pod zá-
štitou místostarosty Petra 
Burgra. Účinkovat budou 
nevidomí umělci nadace, 
Radek Žalud, sólisté Sboru 
Vratislavka, žáci Deylovy 
konzervatoře, Muzikanti
z Kampy a další.“

Zuzana Kopečná, prezidentka nadace arte-
vide, která podporuje nevidomé a sociálně  
slabé děti a mládež, srdečně zve čtenáře 
8. června na Benefiční večer nadace a 21. 
června na charitativní akci Prostřený stůl.
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Redakce novin byla 
pozvána na prohlídku 
Magické jeskyně Reona 
Argondiana, osobitého 
umělce. Reonova gale-
rie se nachází na Petříně
u Nebozízku a je otevřena 
denně do 20 h. „Jesky-
ni jsem po nucené pauze 
opět otevřel, všechny zvu 
na prohlídku, je to vhod-
né pro celé rodiny. V po-
řadí je to už moje osmá 
jeskyně, první jsem měl 
kdysi v Bretani,“ vzpo-
mínal Reon. „Na třech 
podlažích, která jsou
v sochařské výzdobě jes-

kyně, uvidíte fantaskní 
obrazy i keramiku. Vonná 
dřívka a magická hudba 
se zajímavým výkladem 
čeká jen a jen na vás,“ zve 
na výstavu Reon, který si 
vytvořil vlastní ireálnou 
fantaskní zemi Argondii 
a svými díly nám do ní 
umožňuje nahlédnout. 
Reonovy obrazy obdivo-
vali Franco Nero, Ernst 
Fuchs, rakouský fantasy 
malíř, Karel Gott, Miro-
slav Horníček a mnozí 
další. Těšte se na rozhovor 
s Reonem, který pro vás 
redakce připravuje.

velké zprávy z malé strany

Reon otevřel Magickou jeskyni
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NAbízíM K PRoNájMu
vniTřní gaRážové

STáNí
● Ve velice lukrativní ulici

Říční na Újezdě,
v samotném centru

hned u řeky.

● Garážové stání předčí
svojí technologickou

úrovní ostatní garáže,
jelikož funguje
na moderním

rotačním systému.

● Cena 4.000 Kč + DPH 
21 %.

Možnost fakturace na firmu 
(lze uplatnit DPH).

Prosím volat pouze solidní 
a rozumní zájemci.

volejte: 774 927 892



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

INzERUjtE V těChto NoVINÁCh! 
tAdy jE 3+1 důVod pRoČ:

3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Malý oznamovatel

inzerce

řijďte na koncert kapel 
Lili Marlene a Prece-
dens, které hrají ve 

zcela nové sestavě! Čeká vás 
navíc hudební mejdan plný 
výročí!
Zveme vás totiž srdečně do 
Besedy na narozeninový 
dvojkoncert Lili Marlene (sla-
ví 20 let) a Precedens (hrají 

neuvěřitelných 40 let). To je 
dohromady 60 let, které pro 
změnu oslaví Míra Barabáš. 
A když k tomu přičteme pět 
let, dostáváme se  k Martinovi 
Němcovi, ať žije!
Ale pryč od počtů na mejdan 
plný muziky! Nenechte si ujít 
16. června  parádní akci v Be-
sedě. Těšíme se na vás. 

16. 6., 20.30 h
pRECEdENS A LILI MARLENE

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

červen
Program (výběr)

8. a 12. 6., 20 h 
Hedwig a její angry
inch - rocková show 
Romana Tomeše
10. 6., 20.30 h 
Krausberry - rock
15. 6., 15 h
Koncert pro seniory -
- pořádá MČ Praha 1
15. 6., 20.30 h
Roman Dragoun
and his Angels
17. 6., 20.30 h
Vrať se do hrobu -
- rock
21. 6., 20.30 h
Ivan Hlas trio -
- folk rock
22. 6., 20 h
Jarret + Epydemye | 
křest CD
27. 6., 19 h 321
Jedem! - impro talkshow
29. 6., 20.30 h
Potlach: Pacifik +
Falešná karta – folk
30. 6., 20.30 h
Malostranská Párty
(Tomeš, Soukup & 
Vidasov, Drahokoupil, 
Šampalíková)

p

Náš 
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Dívka ze str. 3

ště
Místní mistryně anežka 

čuřilová (23) během přípravy 
noků při práci s noži

MISS kUChAřINkA

zUzANA kopEČNÁ, pREzIdENtkA NAdACE 
ARtEVIdE, poMÁhÁ NEVIdoMÝM UŽ 17 LEt

Zuzana Kopečná (vpravo)
vede nadaci už 17 let

Fo
to

: a
rc

hi
v 

N
ad

ac
e 

Ar
te

vi
de

výstava v parku Kampa

Z workshopu 

naBíZíM deeP
TissUe Masáž

Hlubokou a relaxační 
masáž, která urychluje 

krevní oběh,
podporuje odbourávání 

toxinů, snižuje stres
a napomáhá k relaxaci 

těla. V příjemných
prostorách našeho

terapeuticko - relaxačního 
centra. Po domluvě

v pohodlí vašeho domova. 

Cena: 1000 Kč/60 min.
Juan Manuel Monjardin, Tel.: 724 006 393

Masáže

juan Manuel
Monjardin

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 



4 telefon redakce: 777 556 578 redakce@malostranskenoviny.eu Rozhovor

představujeme místní podniky
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? pište: redakce@malostranskenoviny.eu
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CAFÉ MÁRNICE

Marek červinka s Petrem 
Kozákem před kavárnou

U Lužického semináře, Malá Strana

romantické
posezenívynikající kává

podpoRUjEME 
MíStNí  

ŽIVNoStNíkyPetr Hejma, starosta

Café restaurant 
Márnice je půvabný 
podnik pod Karlo-
vým mostem s pře-
krásným výhledem 
na Čertovku. Pose-
dět můžete na pěk-
né zahrádce a právě
v tomto období stojí za 
to Márnici rozhodně 
navštívit. Je tu skoro 
50 míst k sezení a jídel-
níček je založený pře-
devším na fastfoodu.
„Dbáme hlavně na to, 
abychom měli pokrmy 
z kvalitních surovin, 
zakládáme si  samo-
zřejmě na dobré kávě 
a také nápojích,“ říká 
jeden z provozovatelů 

kavárny s restaurací 
Marek Červinka. S ko-
legou Petrem Kozákem 
provozují Café restau-
rant Márnici již od 
roku 1996. Praktickou 
zajímavostí, která by 
se vám někdy rozhod-
ně mohla hodit,  je, že 
zajít si sem můžete i na 
veřejné toalety.
Podnik vznikl na místě 
bývalé márnice, která 
byla kdysi ve středově-
ku součástí ženského 
kláštera stojícího na-
proti. Před listopadem 

roku 1989 se v tomto 
objektu  bydlelo, byl 
tam také sklad OPBH 
a před přestavbou do 
podoby současné ka-
várny a restaurace zde 
byl dokonce umělecký 
ateliér.

OtevřeNO mají 
každý den, tedy od 
pondělí do neděle. 
Posedět si zde a dát 
si něco dobrého na 
zub můžete vždy od 
11 až do 22 hodin. 
tak přijďte!

PeTr HejMa (My, co tady žijeme, sTan), starosta
Mč Prahy 1: „Veřejné toalety zde chyběly… Mož-
nosti dohody s Café Márnice si velmi ceníme.“

MILAN hEIN z dIVAdLA UNGELt 
zVE ČtENÁřE NA LEtNí SCÉNU
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„Co nového v Ungeltu 
připravujete?“
„Zkoušíme Staré mistry, 
premiéra bude 7. a 8. 
června. Je to hra o vzta-
hu dvou bratrů, herců, 
jeden z nich je slavný, 
toho hraje úžasný Fran-
tišek Němec. Já hraji 
toho druhého, který žije 
v jeho stínu… Předsta-
vení, které režíruje Mi-
lan Schejbal, je hlavně
o sourozenectví. Přijďte 
se podívat.“
„Kromě kamen-
né scény máte také 
krásnou Letní scénu 
Divadla Ungelt…“
„Ano, zvu vás na naši 
Letní scénu na Novém 
Světě, která je pěkně 
zastřešená. Odehraje-

me na ní od poloviny 
května do poloviny září 
110 představení. Uvidíte 
náš kompletní repertoár
s hereckými hvězdami 
jako jsou Jirka Langma-
jer, František Němec, 
Petr Nárožný, Simona 
Stašová, Petr Kostka, 
Tatiana Dyková, Vojtěch 
Dyk, Richard Krajčo... 
A jako bonus vypichuji 
zastřešení naší Letní scé-
ny, hrajeme za každého 
počasí, a komfortní nové 
toalety…“
„Jste radši princi-
pálem divadla, nebo 
hercem?“
„Dominuje principálství. 
Odjakživa jsem jako he-
rec trémista, to mě zase 
motivuje, snažím se tu 

trému před představe-
ním zvládnout. Ale jak 
už jsem na scéně, ucítím 
diváka a stává se ze mě 
závodní kůň… Tréma je 
pryč.“
„Jak vlastně vznik-
lo divadlo Ungelt, ve 
kterém jste principá-
lem a zároveň i her-
cem?“
„Za všechno může Miloš 
Kopecký. Měli jsme spo-
lu vzácný vztah… V roce 
1993 si mě vybral jako 
moderátora k jeho život-
ní zpovědi, kterou točila 
Česká televize. Vznikl
z toho televizní triptych
s názvem Co za to stálo…
O rok později vyšla stej-
nojmenná kniha a za pe-
níze, které kniha vydělala, 

jsem si pronajal sklepní 
prostory Hotelu Unglet
a zrekonstruoval je na 
Divadlo Unglet. Otevíral 
ho 2. října 1995 právě 
Miloš Kopecký. A já jsem 
za to všechno moc rád. 
Tak přijďte k nám do di-
vadla.“ Milan Hein

jiří langmajer, Pavel liška
a Milan Hein v inscenaci Housle

RozhoVoR o MILošI kopECkÉM, StARÝCh MIStRECh A LÁSCE k dIVAdLU
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projekt Corrency na oživení 
ekonomiky na praze 1

inzerce

kdE NA MALÉ StRANě LzE pLAtIt CoRRENty?
● Bio-MaRKET vaCEK, MoSTECKá 55/3

● BiSTRo BRunCvíK, na KaMPě 493/7

● DoBRá TRafiKa, ÚJEZD 400/37

● PRovaZniCTví na ÚJEZDě, víTěZná 564/10

● KuTil ÚJEZD, víTěZná 564/10

● MaloSTRanSKá BESEDa, MaloSTRan-
SKé náMěSTí 35/21

● SERviS aPPlE ZaříZEní iBRiDgE, MoSTEC-
Ká 45/20

„Pane Stuchlíku, 
můžete nám stručně 
představit projekt 
Corrency u nás na 
Praze 1?“
„Corrency je evropsky 
unikátní transakční sys-
tém. Díky němu o podpo-
ře místních provozoven 
rozhodují přímo občané, 
ne úředníci na radnici. 
Radnice ,pouze‘ vyčlení 
peníze na podporu, ale 
o tom, které konkrét-
ní podniky ji dostanou,
o tom rozhodují občané, 
ne úředníci. Zní to složi-
tě, ale je to jednoduché.“

„Jak se mohou obča-
né do projektu regis-
trovat?“
„Občané Prahy 1 se stá-
le mohou registrovat na 
praha1.corrency.cz. Po 
registraci občan dostane 
v sms unikátní kód, díky 
němuž u přihlášených 
obchodníků platí 50 % 
z ceny nákupu. Zbylých 
50 % dostane obchodník 
do druhého dne z pe-
něz radnice automaticky 

právě prostřednictvím 
systému Corrency. Tím 
radnice pomáhá součas-
ně občanům i místním 
podnikatelům. Občané 
mají nákup třeba ve své 
oblíbené cukrárně za po-
lovinu a obchodníci mají 
díky tomu zvýšenou po-
ptávku.“

„Dokdy je možné se 
registrovat?“
„Každý občan Prahy 1 se 
může registrovat do 20. 
června, se slevou mo-
hou nakupovat do konce 
června.“

„Co když nestihnu 
utratit své correnty 
ve vymezeném obdo-
bí?“ 
„Propadnou pro občana, 
ale město o nic nepřijde.“

„Kolik se vlastně při-
hlásilo provozoven
z Prahy 1? Je o pro-
jekt velký zájem?“
„Ano, zájem je velký. 
Nejsem si jist, zda mohu 
uvést konkrétní číslo, ale 

Petr
stuchlík

Kultovní
Bistro Bruncvík

Malostranská
beseda

Rozhovor s petrem Stuchlíkem
Redakce Malostranských novin se 
sešla s Petrem Stuchlíkem, CEo spo-
lečnosti CorCo Systems, která pro-
jekt Corrency provozuje. Systém na 
oživení místní ekonomiky spustil ve 
spolupráci s Městskou částí Praha 1. 

Poprvé v ČR si
projekt Corrency

vyzkoušeli v Kyjově

Víte, že...

provozoven je výrazně 
přes sto.“

„Proč by se měli čte-
náři zapojit do pro-
jektu?“
„Protože pomohou sobě 
i své oblíbené kavárně, 
obchůdku či třeba mas-
ně. Seznam zapojených 
provozoven najdete zde: 
www.praha1.corrency.
cz/prehled-obchodniku.“

„Jak vidíte projekt 
do budoucna?“ 
„Máme o něj velký zájem 
v ČR i v Německu, kde 
také působíme. Vzhle-
dem ke všeobecnému 
zdražování je třeba velký 
zájem o pomoc rodinám 
s dětmi: prostřednictvím 
podpory mimoškolních 
aktivit dětí. Tedy podpo-
ry kroužků, sportovních 
aktivit dětí a podobně.“

Náš TIP

www.praha1.corrency.cz
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zdE MůŽE 
bÝt VÁš 
INzERÁt!

VoLEjtE IhNEd

tELEFoN: 

777 556 578 
(MoNIkA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLídNÉ zAChÁzENí!

inzerce

Proč mi říkají
Tvrdohlavá Meda
Rozhovor s Medou Mládkovou z roku 2010
MN: Získala jste do 
pronájmu Werichovu 
vilu. Kdy bude ote-
vřena veřejnosti?
MM: Již dříve jsem dala 
poslat milion dolarů, nap-
sali jsme dlouhé žádosti  
s podrobným programem. 
Čtyřikrát jsem to mu-
sela na Žofíně obhajovat
a teprve poslední obhajoba 
měla úspěch. 
V zimě se v Praze ne-
pracuje na stavbách  
a tak je to v nedohled-
nu. Město to stojí spou-
stu peněz, protože tam 
je angažováno několik 
hlídačů, neobydlený dům 
ovšem chátrá. Takže se 
zeptejte spíše zastupitel-
stva Prahy 1. Dosud nebylo 
vypsáno výběrové řízení. 

MN: V parku Kampa 
jste nechala postavit 
sochy. Ne všem se ale 
líbí (pejskaři)...
MM: Dohodla jsem se
s panem starostou (již 
bývalým, pozn. red.), 
že tam instaluji asi 20 
soch  a pokud se nebu-

dou líbit obyvatelstvu, 
tak je odstraníme. Už 
při první instalaci nád-
herných starých soch 
slavných sochařů Zoubka 
a Sušky bylo na Praze 1
rozhodnuto, že musí 
pryč. Přestože primá-
tor Bém i ředitel Památ-
kového ústavu (již bývalí, 
pozn. red.) souhlasili, 
že již instalované sochy  
v parku mohou zůstat, 
vystavila jsem je raději na 
našem dvoře (Museum 
Kampa, pozn. red.).

MN: Je pravda, že co 
si zamanete, to také 
dostanete? 
MM: Zatím jsem si vybo-
jovala všechno, co jsem 
si přála. Ale já se o svých 
přáních radím, přemýšlím, 
ale když se pak rozhodnu, 
tak jsem k nezastavení.

MN: Co popřejete 
Malostranským novi-
nám?
MM: Přeji vám úspěch, 
protože Malá Strana je 
krásná, v duchu svého 

manžela jí dávám vše, 
peníze, vzdělání i zdraví. 
Do Musea Kampa nám 
chodí tisíce dopisů
z celého světa, kde nám  
lidé děkují. Vaše noviny 
bojují ve stejném smyslu
a tak by to mělo být. 

MN: Jak vzniklo Vaše 
propojení s Malou 
Stranou a Kampou?
MM: Může za to moje 
první procházka po 18 
letech exilu. Vedla na Hrad 
a pak po Zámeckých scho-
dech až na Kampu.

MN: Provozujete Mu-
seum Kampa, máte
v pronájmu Wericho-
vu vilu. Proč to děláte?
MM: Burcuje mě vzpomín-
ka na mého manžela. Osud 
mu nedopřál pro tuto zemi, 
kterou tak miloval, něco 
více udělat. A tak to dělám 
já a jsem přesvědčená, že 
jeho duch mi tam odněkud 
pomáhá. Praha dostane 
všechno, co mám. A je toho 
stále ještě dost.

Monika Höppner

Meda Mládková, největší česká mecenáška umění.

S manželem Janem Mládkem 
(zemřel v roce 1989).

Meda Mládková se narodila 8. 9. 1919 v Záku-
pech jako dcera ředitele pivovaru. Nejvýznamnější 
mecenáška umění u nás. Měla přezdívku Tvr-
dohlavá Meda. Studovala dějiny umění na 
Sorbonně. S manželem Janem Mládkem (guvernér 
Mezinárodního měnového fondu) se seznámila
v r. 1953 v Paříži. Žila střídavě v Praze a Washing-
tonu. Po revoluci věnovala Praze uměleckou sbírku
v hodnotě 30 milionů dolarů. Ta je umístěna v Mu-
seu Kampa. Zemřela ve věku 102 let 3. 5. 2022.

Paní Meda Mládková

Kupkův obraz Plochy příčné II
byl vydražen za 65 milionů Kč. 

Dílo Františka Kupky je kleno-
tem sbírky Medy Mládkové.

Museum Kampa a v něm stálá 
výstava Františka Kupky.

KUPTe
ZlaTo

Chcete mít
úspory ve zlatě?

neztrácejí
hodnotu.
Možné

i spoření
od 500 Kč
měsíčně.

volejte tel. číslo:
605 720 622

Fo
to

: a
rc

hi
v 

M
us

ea
 K

am
pa



 7telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.euZáabava

na čepu dvanáctka 
radegast za 41 Kč

HledáM
BriGádU
Nabízím nošení firemní 

korespondence na poštu, 
státní úřady a jiné firmy na 

Malé Straně.
volejte, prosím, do redakce, 

tel.: 777 55 65 78

Kalendárium 
Malé Strany

františka 
Plamínková
novinářka

Jiří 
Brdečka

scénárista

červen

● Josef Teige 
*1. 6. 1862 Praha 
†6. 3. 1921 Praha
Právník, historik. Stu-
doval na malostranském 
gymnáziu. 

● Jan Patočka 
*1. 6. 1907 Turnov 
†13. 3. 1977 Praha
Filozof. Odborník na 
Masaryka.

● Karel Chytil 
*18. 4. 1857 Praha 
†2. 6. 1934 Praha
Historik umění. Byl 
členem Klubu Za starou 
Prahu. 

● Jiří Brdečka 
*24. 12. 1917 Hranice 
†2. 6. 1982 Praha  
Novinář, scénárista, 
režisér. Autor Limoná-
dového Joe. Blízký 
spolupracovník Jana 
Wericha a Jiřího Trnky, 
které navštěvoval na 
Kampě.

● Františka Plamínková 
*5. 2. 1875 Praha 
†30. 6. 1942 Praha 
Novinářka, politička. Od 
mládí se stýkala s Ma- 
sarykovou rodinou.

Karel 
Chytil

historik

Josef 
Teige

historik

V NoUzI o CIGAREty (2/3) Malostranské noviny k poctě 
humoristickým listům (1922)

pokračování příště
Růže, které usušili a rozsekali. Pak vyráběli cigarety a kouřili a všecko pryč.
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Meda Mládková
s jiřím Pospíšilem

Meda tančí
s janem smetanou

Naše první setkání si 
úplně přesně nevyba-
vím, bylo to v době, kdy 
paní Meda otevřela na 
Kampě museum, kam 
jsem začal chodit. Když 
zjistila, že na Kampu 
přichází mladý posla-
nec, oslovila mě, proto-
že ji vždycky zajímala 
politika. Trošku si mě 
zkoušela a také vyzví-
dala. Mě zas zajímalo 
výtvarné umění, které 
už od střední školy mi-
luju. A tak vlastně začaly 
naše debaty. Myslím, že 
to byl takový několika-
letý konkurz, o kterém 
jsem ani nevěděl. Způ-

sob, jaký mě pak pově-
řila vedením nadace, byl 
pro ni naprosto typický.
V pořadu ČT vyhlásila, 
že mně Museum Kampa 
předává. A na otázku re-
daktora, zda o tom vím, 
odpověděla, že ne, ale 
určitě s tím budu sou-
hlasit… A taková prostě 
paní Meda byla. Nikdy 
si nebrala servítky, vždy 
však byla zároveň laska-
vá. A vedle rodičů byla 
tím člověkem, který mě 
v životě nejvíce ovlivnil.
A to nejen vztahem
k umění, ale celkově pří-
stupem k životu, např.
i ke zvířatům. Oceňuji, že 

všechno, co dělala, dělala 
pro naplnění vznešených 
ideálů. Nikdy jí nešlo 
o její osobu, o pohodlí. 
Někdo říká, že byla tvr-
dá a dominantní. Ano, 
ale kdyby taková občas 
nebyla, nemohla by své 
vznešené cíle prosazo-
vat a naplňovat. Takhle
v nás, v české kultuře
i na ostrově Kampa, za-
nechala nesmazatelný 
otisk, který přežije gene-
race.

Jiří Pospíšil, před-
seda správní rady 

Musea Kampa - Na-
dace Jana a Medy 

Mládkových

Vzpomínek na paní 
Medu mám samozřej-
mě mnoho. Měl jsem 
například tu čest, za-
tančit si s paní Medou 
polku v rámci oslav 
jejích 95. narozenin.
I tento krátký okamžik 
jako by zcela jasně vy-
stihoval ji samotnou. 
S opravdu neskuteč-
nou energií se pokaž-
dé vrhala do zdánlivě 
neuskutečnite lných 
projektů věrna svému 
životnímu krédu:
Když chceš, tak můžeš!

Jan Smetana,
ředitel

Musea Kampa

Ve věku 102 let zemřela 3. května Meda Mládková. jiří pospíšil
a jan Smetana, kolegové z Musea kampa, na ni vzpomínají…

VzpoMíNÁME NA MECENÁškU 
pANí MEdU MLÁdkoVoU
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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.

 

POZVÁNÍ KE STOLU - VÝZVA KAMPANULY   
 

k podpoře benefiční akce s názvem  

X. P R O S T Ř E N Ý   S T Ů L  

pro zdravotně postižené děti z Nadace Artevide 
 

Spolupořádají Městská část Praha 1, Hasiči Prahy 1, Městská policie Praha 1   
a Nadace Artevide 

 

KDY: úterý 21. června 18 - 22 h  

KDE: NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ  
U Stolu budou vystupovat: Hudební soubor nevidomé mládeže, Muzikanti 

z Kampy, sólisté ze Sboru Vratislavka, Radek Žalud, žáci Deylovy 
konzervatoře...   

 
Součástí akce bude prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí Nadace 

ARTEVIDE.  

40 metrů dlouhý Stůl je nejen příležitostí sousedského setkání, ale  
 i možnosti podpory a prezentace místních podniků.  

 

Na kupónu za 100 Kč budou vyznačena 4 jídla či nápoje věnované 
podporovateli, které zakoupíte ve stáncích podniků v těsném okolí Stolu. 

Tím podpoříte benefici.  
Č. ú.: 2107370908/2700 

Vážení místní podporovatelé, hlaste, prosím, čím hodláte pomoci - jídla, 
nápoje.  

Lída Růžičková 724 346 460, ludmilar@seznam.cz         
  Zuzana Kopečná 777 697 302, nadaceartevice@seznam.cz  

 KAMPANULA DĚKUJE    
 

Ve čtvrtek 28. 4. byla 
1. část již XIV. Konferen-
ce ve VIA na Újezdě 26 -
- Společenském středis-
ku Dobrovolných hasičů. 
Téma: Plány změn Malé 
Strany, Petřína, Kampy, 
Rychty, Hradčan a okolí.   
Vystoupili: sochař Mi-
chal Bouzek probral 
aktivity své + ženy Lu-
cie na pomoc Petřínské 
přírodě, Eugen Brikcius 
moderoval a četl báseň, 
Milan Brlík z IPR HMP 
zklidnil obavy úspor-
ným plánem Petřína, 
místostarosta Petr Burgr 
chválil spolky Prahy 1, 
arch. J. Gebert ukázal ne-

žádoucí budoucí návrhy
i pro Kampu (Sokol), Kurt 
Gebauer se opět rozohnil 
a podpořil tím naši bdě-
lost, starosta Petr Hej-
ma předložil poznatky 
z „Plánuj pro Jedničku“
a podpořil neničení Stře-
du Světa, paní Jessika 
Hoffmeister hodnotila 
situaci na Petříně, rych-
tář Obce Baráčníků Malá 
Strana Pavel Horák in-
formoval o Baráčnic-
tvu a zval nové členy na 
akce, Dr. J. Hůlek glo-
soval krátce vývoj Stře-
du, starosta hasičů Vl. 
Krištof uvítal všechny 
ve VIA středisku a po-

zval na akce na P1, Dr. 
J. Kučera vítal, glosoval 
a spolumoderoval akci, 
Tomáš Oliva velmi pěk-
ným vstupem přiměl nás
k širšímu zamyšlení, ře-
ditelka KC Kampa Bar-
bara Šabachová řekla 
novinky o životě Spolků 
současné Kampy.
Občerstvení skvěle zajis-
tili Karel Chotek a Masný 
Krám. Pomohli i další 
sponzoři KampaNula, 
TURAS, R.A.S., M. Zen-
kl, Vojanovy sady i be-
nefiční vstupné. Vybráno
i na Pepíčka Čečila, který 
zahrál na svoji „fňuknu“. 
Velký dík Hasičům za po-

moc ve VIA.
12. 5. proběhla 2. část 
Konference KMSPRSS:
V 16.30 h se šlo od Tyršá-
ku ku Tržišti. Kolem mís-
ta po Lavičce VH... 17.30 -
- 18 h byla prohlídka Ba-
ráčnické rychty. Pak od 
20 h posezení a deba-
ta - Hyde Park - v Klu-
bu Šatlava. (Sponzorské 
občerstvení S. Fučík+
Šatlava. Dík). Sdělení: J. 
Kučera, J. Gebert, J. Ká-
bele, J. Hůlek, J. Cepák, 
H. Sirotková, P. Placák… 
Muzikanti z Kampy…
Souhrn bude zveřejněn.
A pár postřehů a novinek 
z KMSSS:

1/ Ošklivé záchodky pod 
obloukem Karlova mostu 
při akcích hyzdí.
2/Rezidenti bouří pro-
ti zmenšení parkovací 
plochy na horním Malo-
stranském nám.
3/ Malostranské noviny 
a Monika zdraví. Bez MN 
by nebylo krásné Kam-
py!!!
4/Prostor před Michno-
vým palácem snad nezni-
čí velestavbou.
5/ Lavičku V. Havla dáme 
na nové důstojné místo.
6/ Vznikl nový „Spolek 
pro obnovu Rychty“, na 
podzim bude Ples vlaste-
necký (Benefice).

XIV. koNFERENCE kAMpA, MALÁ
StRANA, pEtříN, RyChtA StřEd SVětA

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

mail: ludmilar@seznam.cz

Naše akce 

PořádáMe 
a sPolUPořádáMe

● Klub Nápadníků pořádá 
Učené toulky: Čakrt, Šefců, 
Bouzek, Gebert, Hlavatá, 
Cepák, Sádlo, Kábele, Hůlek, 
Kroča, Haendl, Hejma, Sed-
mík, Holub, Kublebecková, 
Kučera, Zemánek.
● Čtvrtky naUčná sTeZ-
Ka PeTříneM (spolupořá-
dá KampaNula) -15 zast.
u zvířecích sousedů. (Dopo-
ledne pro školy dle domluvy). 
Odpol. Rodiny, jednlotlivci: Pe-
trinskainiciativa@gmail.com, 
773 247 227. Přesná místa 
srazů budou vždy sdělena.
● 3. pondělí v měsíci 18 h 
TaroT KlUB 015 - Deli 
Maltéze, Dr. Hůlek
● vycHáZKy pro rodiče 
s dětmi Malou Stranou + 
Kampou P. Dvořáčková: www. 
prahahrave.cz, tel. 731 802 
799
● 21. 6. 18 - 22 h ProsTře-
ný sTůl KaMPanUly 
na Malostranském nám. 
Benefice pro zdrav. postižené 
děti. Vystupují: Muzikanti 
z Kampy, sólisté Sboru 
Vratislavka, žáci Deylovy 
konzervatoře, R. Žalud...
● 16. 6. večerní Toulka Petří-

nem se zoologem Národního 
muzea Dr. Jar. Cepákem: ro-
jení roHáčů. Sraz 21.15 h
u pomníku K. H. Máchy.

doPorUčUjeMe  

● BasKeT TUras středy 
19 - 20 h, Gymn. Josefská,
J. Svátek: 605 131 136.
● relaxarte sanato-
rium: Ozdravná cvičení: 
pond.18.30 - 20.30 h dyna-
mic. cvič. ZŠ Karmelitská 13, 
středa 18 - 20 h roztažení, 
Josefská 5, pá 18 - 20 h 
dynamic. Tai-či, Čchi-kung, 
ZŠ Karmelitská 13 (2 hod. 
240 Kč).
●  4. 6. od 10 h oslavy 140 
let Obce Baráčnické Hrad-
čany. Průvod v krojích
z Pohořelce půjde na Rych-
tu. Tam slavnostní schůze, 
účastníci v krojích nebo 
svérázech. Bude kulturní 
program: hudba, tanec
a pohoštění.
● 3. - 12. 9. Tradiční týden 
(10 dní) cvičení u moře JAD-
RAN - Veli Losinj
u Istrie. CÍSAŘSKÉ VZDUŠ-
NÉ LÁZNĚ V LESE, cvičení 
2x-3x denněs polopenzí 
i masáže a bazén. www.
relaxartecentrum.eu.
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Malostranské noviny, 
minulé číslo

www.
malostranskenoviny.eu
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
Milí čTenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

Glosa dNe

MALÁ StRANA ChRLí VELkÁ tÉMAtA 
ANEb CopAk jE U NÁS NoVÉho?

Když někde řeknu, že 
psát o životě na Malé 
Straně a Hradčanech 
není jednoduché, lidé 
neznalí místního života 
si pomyslí, asi je to tím, 
že není o čem psát. Opak 
je pravdou. Každá ulice 
Malé Strany a Nového 
Světa přímo chrlí témata, 
o kterých se sluší napsat 
do těchto všeobecně oblí-
bených novin.
Tak jenom namátkou. Na 
Hradčanech se zabydlí 
nový arcibiskup. Trhy na  
Malostranském náměs-
tí budou vedle každého 
čtvrtka i každou první 
sobotu v měsíci. Nebo 
popsat, jak si Sokolové 
pochvalují nápad připo-
menout výročí založení 
své organizace pomalo-
váním zdi Tyršova domu 

na Újezdě. To, že kolem-
jdoucí nad takovým nápa-
dem kroutí hlavou, je ze 
sletových značek asi lehce 
přehlédnutelné. Pochopit 
přitom myšlenkové po-
chody odpovědných pra-
covníků památkové péče, 
kteří nápad pomalovat 
zeď uprostřed památkové 
rezervace odsouhlasili, je 
už výkon nadlidský.
Takhle bychom mohli sa-

mozřejmě pokračovat dál.
A to nemluvím (nepíšu)
o celoplošném problému,  
parkování. Ono mud-
rovat nad krásou malo-
stranských ulic a přitom 
je půl hodiny objíždět, 
aby člověk zaparkoval
a to přesto, že se může 
honosit titulem rezident, 
je skutečně k naštvá-
ní. Alespoň jedna dobrá 
zpráva. Pokud nám, tedy 
Praze 1, nehodí magistrát 
klacky pod nohy, bude se 
v dohledné době rozšiřo-
vat možnost rezidenčního 
parkování na Malostran-
ském náměstí, včetně 
úpravy nesmyslného roz-
šíření chodníku nahoře 
v Nerudově ulici, aby se
i tam parkovací místa 
vrátila. Tak snad.

MN červen 2022

Spolkový den
na Kampě

PeTr BUrGr 
Místostarosta Prahy 1 
pro kulturu, sport, občan-
skou společnost, spolky  
a Středisko sociálních slu- 
žeb. Pro tyto noviny píše 
glosy pravidelně několik 
let, napsal jich už více než 
tři stovky.

kateřina 
klasnována stoPě

Celá Praha 1 má zase 
o čem mluvit. Ten-
tokrát emoce a zájem 
místních i médií vzbudil 
kruhový objezd na začát-
ku Královské cesty před 
Prašnou bránou. Au-
tor této nové „atrakce“, 
radní Bureš, se patrně 
nechal inspirovat paříž-
ským Vítězným oblou-
kem, neuvědomujíc si, 
že architektonické a tedy 
i dopravní dispozice his-
torického centra Prahy 
jsou poněkud odlišné. 
Když člověk pomine es-
tetické hledisko, zůstává 
záhadou, proč se tam vů-
bec kulaťák objevil.
Dříve už Praha 1 udě-
lala kruhový objezd na 
Jungmannově náměstí
a zprovoznila oboustran-
ně Národní třídu, což 
podle mne určitou logiku 

bernská. Řidič se stejně 
před Prašnou bránou 
otočí a pojede zase zpět. 
Prostor leda tak vybí-
zí k nějaké kreativitě
a vtipálci zde už navr-
hují různé skulptury. 
Nejsem dopravní ex-
pert, ale domnívám se, 
že podobným akcím by 
měla předcházet odbor-
ná diskuze a vůbec sho-
da na tom, jak má do-
prava v centru vypadat.
A tady jsme asi u jádra 
pudla. Je těžké cokoliv 
rozumného vymyslet, 
když na magistrátě sedí 
lidé, kteří by nejradě-
ji auta úplně zakázali
a na radnici Prahy 1 pro 
změnu ti, kteří by jezdili 
i přes Staromák, kdyby 
to šlo...
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

jAk SE VÁM Líbí kULAŤÁk 
přEd pRAšNoU bRÁNoU?

V měsíci červnu Slunce 
putuje vzdušným, hra-
vým znamením Blížen-
ců, z jara přecházíme 
do léta. Vstupem Slunce 
do citově založeného Raka, 
a to 21. 6., nastává letní slu-
novrat. V tento den sluneční 
kotouč zapadá nad pražskou 
katedrálou svatého Víta
a Vojtěcha a prosvěcuje věže 
katedrály.
A co ostatní pohyb ve Slu-
neční soustavě? Mars
s Jupiterem zapalují ohni- 
vé pochodně ve znamení 
Berana. Primární ohnivá 
energie ohně, používána
k ochraně, ale i aktivitě. Ces-

ta ze strachu a paralýzy této 
doby. Ze znamení Býka pře-
chází Venuše s Merkurem 
do hravých Blíženců. Vzduch 
přináší nadhled. Pluto na po-
sledních stupních Kozoroha 
čistí sklepy a základy. Saturn 
ve Vodnáři je v konfrontaci 
s tradičním a revolučním. 
Neptun v Rybách přidává 
esenci soucitu a Uran v Býku 
jede na ose dračí hlavy a pro-
měňuje hmotné hodnoty.
Vstup Slunce do Raka nás 
vede více ke kořenům a cit-
livosti. Luna je ochránkyně 
Země, vládkyně znamení 
Raka. Její měsíční fáze: úpl-
něk 14. 6., nov 29. 6.

astrovhled

co říKají HvěZdy v červnU

SLUNCE pUtUjE hRAVÝM 
zNAMENíM bLíŽENCů

asTroložKa 
daGMar KocůrKová

Sudoku pro  
nenáročné
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pro líné

řešení: Doplň trojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

pro spící

2

nový kruhový objezd
má, protože se alespoň 
dopravně ulevilo Per-
lové, Skořepce a Uhel-
nému trhu. Čemu má 
ale pomoci tento nový 
počin, jasné není, i když 
se má do budoucna stát 
obousměrnou ulice Hy-
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kNIhA poVídkA pod pSA
Eva Mašková, uprchlík z džungle mezinárodních korporací, námořník plavící se na 
vzdutých vodách fantazie a usměvavá obyvatelka Hradčan, vydává svou knihu...

„O čem vaše kniha 
Povídky pod psa je?“
„Flanderský bouvier 
Oskar vypráví, jak se
z psího útulku dostal na 
Hradčany a co prožil bě-
hem prvního roku v nové 
smečce. Komentuje míst-
ní hemžení lidí a psů bez 
servítků, ale pro slabosti 
bližních má pochopení, 
chybovat je lidské, od-
pouštět psí. Dobrodruž-
ství Blanky, Pepper, Puga 
a Richarda, stejně jako 
příběhy jejich páníčků, 
malostranských sousedů, 
nabízejí humor a nadsáz-
ku.“
„Kdo knihu ilustro-
val?“
„Mám štěstí, že jsem pro 
spolupráci získala vý-
tvarníka Pavla Beneše. 
Sdílíme spolu jak lásku 
ke psům, tak podobný 
smysl pro humor. Pavlo-
vy vtipné obrázky knížce 
velmi prospěly.“
„Jak vůbec došlo
k tomu, že jste se kni-
hu rozhodla vydat?“

„Plním si svůj dávný sen. 
Napsat veselý příběh, 
který potěší nejen pej-
skaře a milovníky staré 
Prahy, ale všechny čte-
náře, kteří si potřebují 
na chvilku odpočinout od 
neklidu doby.“
„Jak se vám žije na 
Praze 1?“
„To je další splněný sen. 
V patnácti jsem při čte-

ní Jindřišky Smetanové 
zatoužila bydlet na Malé 
Straně. Před pěti lety 
jsem se, díky sérii náhod, 
přestěhovala na Hradča-
ny.“ 
„Na co se těšíte?“
„Na léto na chatě. Práci 
na nové detektivce budu 
prokládat koupáním
a výrobou domácích dže-
mů a marmelád.“
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Králové
Majálesů

do 27. 7.
Muzeum paměti XX. sto-
letí a Museum Kampa 
připravila  výstavu, je-
jíž hlavním tématem je 
majálesová tradice a její 
proměny se zaměřením 
na období po druhé svě-
tové válce, kdy dostala 
výrazně politické kono-
tace. Výstava přibližuje 
nejen slavné majálesy
v letech 1956 a 1965 
(králem majálesu se teh-
dy stal Allen Ginsberg), 
které měly výrazně pro-
testní charakter, ale za-

bývá se také poválečný-
mi majálesy.

BarBora
BlaHUTová: 

vZdUšné víry
od 27. 6. do 2. 10.

Výstava z Blahutové 
děl má za cíl představit 
všechny důležité okruhy 
autorčiny tvorby utvá-
řené zejména motivy 
vejce a hnízda, prvků 
z domácnosti, zvířaty, 
přírodními a krajinnými 
motivy a samozřejmě 
lidskými figurami. Přes-
tože spojujícími prvky 
těchto soch a koláží jsou 

křehkost a velmi spe-
cifická ženská citlivost 
vyzařující touhu po teplu 
domova, zázemí a bez-
pečí, neztrácejí Blahu-
tové práce na věcnosti
a jadrnosti vyjádření.

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

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

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a záro-
veň stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolek-
ce dvou výjimečných umělců: františka Kupky
a otto gutfreunda. Nově instalovaná expozice před-
stavuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka 
Kupky, průkopníka abstraktního umění. Výstava je rozší-
řena o dlouhodobé zápůjčky děl Kupky a součástí expo-
zice je rovněž výstava soch Otty Gutfreunda. 

stálá expozice
FranTišeK KUPKa

František Kupka, 
Studie opice

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



Milan Voríšek, MBA

Sezóna čistění fasád začíná.…Vaší nemovitosti k službám.
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