
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. 7/ roč. XIV 
červenec 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. 5

Jánský vršek 5, Malá strana

tradice  
malé 

stranyKNiHKUPeCTvÍ 
MeANDeR

Sympatický Václav Pazourek 
z restaurantu Pod

Petřínem, Hellichova 5,
láká na lahodnou Plzeň.

Přijďte na jedno.

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

Král výčePu václav

Josef kemr: výročí
100 leT oD NARozeNÍ

 Str. 2 - 3
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Prostřený stůl 
na malostranském náměstí

čtěte na 
str. 6 - 7

MÍsTNÍ 
Příběhy

Muzikanti z Kampy
u Prostřeného stolu

Pomáháme Nadaci Artevide
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PosílejTe 
náM SVé tiPy

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Malostranských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

Hradčany

Malá 
sTrana

tyto noViny vycházejí 
na území Malé Strany  
a Hradčan, tedy  Zde

5 370 obyvatel

anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Zvláštní
hlas, pohled
a role rádce

v Šíleně smutné
princezně.“

„Odvaha,
s jakou se

v době totality 
hlásil ke

křesťanské víře.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

david 
dvořák

Malostranská 
beseda

„To je bída,
jak může

člověk zradit 
člověka...“

jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Hlas, role
a často si na něj 
vzpomenu, když 
dlouho prší...“

jarka 
nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Film
Na samotě

u lesa a seriál
Chalupáři.“

Co se vám vybaví při 
jméně Josef Kemr?

anketa Malostranských novin

„Hluboký
člověk.“

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

26°C
červenec

Červenec horký,
jsou pěkné vdolky.

„Všichni mají
kamarády, 
ale já mám vás.

Slyšeno: Na Prostřeném stolu

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

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

gurmánuv 
koutek

u glaubiců
Malostranské 
náměstí 266/5

Šunk. tlačenka 
s cibulí

89 Kč

Víra v nadpřirozeno,
v cosi, co nás přesahuje. 
Mnohými kolegy byl Josef 
Kemr považován za čaro-
děje, ale přitom byl silně 
věřící katolík, který se ka-
ždou neděli modlil v chrá-
mu sv. Víta. Velkou ranou 
pro něho byla smrt jeho 
ženy herečky Evy Foust-
kové (†66). Na Malé Skále
v Českém ráji se prý schá-
zel s okultisty a promlou-
val se záhrobím.
O mimořádných schop-
nostech Josefa Kemra 
svědčí i tato historka. Když 
už byl nemocen (rakovina 
žaludku), přišla za ním do 
nemocnice pod Petřínem 
jeho partnerka Marika 
Skopalová. Bylo to 13. 

  HeReC JoseF KeMR: KATolÍK
I okUltIsta Z nerUDovy UlICe 39

dubna 1994, tedy v den, 
kdy zemřel herec Rudolf 
Hrušínský, který byl Ke-
mrovým přítelem 60 let. 
„Nechtěla jsem mu o Ru-
dolfově smrti říct, aby se 
mu nepřitížilo,“ vzpomíná 
Marika. „Já vím, zemřel 
Ruda,“ povzdechl si prý 
tehdy Kemr. Svůj poslední 
film (role šíleného mnicha 
ve snímku V erbu lvice) 
natáčel krátce před smrtí 
přímo v nemocnici pod 
Petřínem.
Navenek působil pan 
Kemr výstředně: Jezdil 
na mopedu (vlál mu plášť) 
nebo trabantem, který ne-
zamykal, pouze si odnášel 
volant. Údajně spal v rak-
vi.

Připomínáme si sto let od naro-
zení josefa Kemra, geniálního 
herce a také zasloužilého Ma-
lostraňáka, který bydlel v nerudo-
vě 39 a měl prý sklony k okultismu.
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leT NARozeNÍ

„Maminka vždy říkala, 
že měla krásné mládí
a celý život. Narodila se 
2. 10. 1918 ve Vídni. Když 
jí byly čtyři, přestěhovala 
se její rodina do Uhříněv-
si. Jako dospělá odjela za 
první vydělané peníze na 
dovolenou do Jugoslávie, 
kde se seznámila se svým 
budoucím mužem,“ vzpo-
míná na Vlastimilu Šrůt-
kovou rodina.
Během společného živo-
ta s manželem, z velké 
části stráveného v Mys-
líkově ulici, se jim naro-
dily čtyři děti. Tři dcery 
v roce 1968 odešly do 
USA a Kanady a nyní žijí 
ve Vancouveru, v New 
Yorku a jedna nedaleko 

od této metropole. Syn 
zůstal doma.
Paní Šrůtková dlouhá léta 
žila v Říční ulici na Malé 
Straně. Byla obdivuhod-
ně vitální, měla velkou 
radost ze svých vnoučat
a pravnoučat.
„Když mamince bylo 100 
let, natočili  s ní doku-
mentární film Narozena 
1918. Z maminky se do-
slova stala filmová hvěz-
da. Byla v reklamách, 
na plakátech, dávala 
rozhovory do médií,“ za-
vzpomínal pro redakci 
syn paní Šrůtkové. Vlas-
timila zemřela v květnu 
ve věku 103. let. Čest její
památce.

Rodina paní Šrůtkové

malostranské příběhy

vlastimila Šrůtková s rodinou Fo
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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

a projektem 20 Minu-
tes stojí jednovaječná 
dvojčata Simona a De-

nisa Katzer (25). Na české 
hudební scéně působí od 
roku 2010 a od té doby stih-
ly vydat tři studiová alba, 
vydaly se na turné s kapelou 
Mandrage jako vokalistky, 
předskakovaly Emmě Sme-
taně, kapele Alberta Černé-
ho Lake Malawi a spoustě 

dalším. Jejich debutový klip 
měl premiéru na Snídani
s Novou, zahrály na pres-
tižním večírku magazínu 
Forbes a projevilo o ně zá-
jem největší hudební vyda-
vatelství na světě, Universal 
Music. Nyní pravidelně 
hostují s kapelou Tata Bojs. 
Přijďte na parádní koncert, 
v samém srdci Prahy, k nám 
na Střelecký ostrov.

12. července, 19 h, střelecký ostrov
20 MiNUTes

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

červenec
Program (výběr)

6. 7., 19 h
Michal Skořepa - acous-
tic rock
10. 7., 19 h
Jirka Čevela - alterna-
tive folk
14. 7., 18.30 h
The Mole´s Wing Quin-
tet - swing
21. 7., 19 h
Dashi Stardust - alterna-
tive pop
23. 7., 16.30 h 
Unique deep - minimal 
house DJ´s
24. 7., 18.30 h 
Trainrobbers - rockabilly
25. 7., 18.30 h
Excelence - poprock
26. 7., 19 h
Roman Tomeš - pop
29. a 30. 7.
Festival Vína

Z

Náš 
TIP

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 

  HeReC JoseF KeMR: KATolÍK
I okUltIsta Z nerUDovy UlICe 39

josef Kemr,
*20. 6. 1922, +15. 1. 1995

s přítelkyní Marikou

trabantem Kemr
jezdil rád
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Dívka ze str. 3

bouřlivý 
rok 

1922

ště
Místní mistryní v nudění se roku 

1922 stala kadeřnice Květa Tuhá. 
vydržela se nudit celý život 
(snímek je z úvodu pokusu). 

mIstryně v nUDění

Hm.

Zveme vás 
na naše akce na 

střeleckém ostrově.

aRgENTiNSké EMPaNaDaS
● Doručíme vám plněné kapsy 

zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce

● Upečete je za 15 minut
● Užijte si lahodnou chuť

● Každý čtvrtek nás najdete na 
trzích na Malostranském nám.

Empanada července:
Chorizo Cheesburger
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
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vzPoMÍNKA NA 
FeNKU GiNU

co nového v redakci

Do psího nebe odešla ve věku 
12 let Gina, maminky redakční 
fenky Denisky. Redakce Malo-
stranských novin spolu s mód-
ní návrhářkou a výtvarnicí Ol-
gou Michálkovou (Ateliér Olga 
a Pavla na Tržišti), paničkou 
Giny, na ni vzpomíná s láskou. 
„Gina byla věrný čtyřnohý ka-
marád, měla hluboký pohled
a byla velmi přátelská a laska-
vá k lidem. Byla to moje Láska,“ 
popsala Ginu panička Olga. 
Čest její památce!

gina ještě
jako štěněFo
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malá strana Je v létě Plná PěknýCh akCí. kalenDář neJen Pro malostraŇáky
aKce Pro seniory
MČ Praha 1 organizuje 
pravidelně různé akce 
pro seniory. „Máme za-
vedený vysoce stan-
dartní systém akcí pro 
seniory. Namátkou jme-
nuji pravidelné Plavby 
pro seniory s kulturním 
programem, vzdělávací 
kurzy např. výuka prá-
ce s počítačem, Setkání
s kulturou v Malostran-
ské besedě a určitým 
bonbónkem je každo-
roční tábor pro seniory, 
který se koná v jižních 
Čechách. Nemohu ani 
opomenout poznávací 
výlety,“ řekl Malostran-
ským novinám místosta-
rosta Petr Burgr, kterého 
na všech akcích můžete 
potkat. Např. 8. 8. a 13. 

8. budou celodenní vý-
lety pro seniory, 7. 7. či 
11. 8. oblíbená Plavba.
I letos proběhne pěkná 
oslava při příležitosti 
Mezinárodního dne se-
niorů, je naplánována 
na 6. 10.

česTný občan
Prof. MuDr. Pavel 
klener, DrSc. se ofi-
ciálně stal novým čest-
ným občanem Pra-
hy 1! Ocenění našemu 
přednímu onkologovi
a zasloužilému Ma-
lostraňákovi bylo pře-
dáno 9. 6. v nádher-
ných prostorách Staro-
městské radnice. Cenu 
předával starosta Petr 
Hejma a gratuloval 
také místostarosta Petr 

velké ZPrávy Z malé strany aneb kDe 
se Co U Nás ŠUsTNe A ŠUsTlo

Burgr. Redakce také 
blahopřeje!

sTříPKy
Nová krásná vinárna 
Na břehu Rhony je 
nyní i na Maltézském 
náměstí, vedle býva-
lé Lavičky Václava 
Havla. Cafe karolin-
ka (bývalá kavárna 
Čas) opět žije hud-
bou nejen jazzovou. 
Žel jen do 21 h. Nový 
art Club Etalon
v Tomášské 22, 
spouští hudbu, diva-
dlo i čtení. Galerie je
i v podzemním sále. 
30. 6. se otevřela, z 
Tržiště  přesunutá, 
giangi Corneliova 
galerie Red Door, do 
Břetislavovy 12. Hned 

naproti, v Břetislavo-
vě 17, Romské písně 
i jídla v aMbiX gypsy 
clubu. Živá hudba vždy 
čtvrtek, pátek, sobota…

vyHrála sMrŠT
28. 5. se konal skvě-
lý nohejbalový turnaj
o pohár starosty Pra-
hy 1 na hřišti Na Fran-
tišku. Výkony sportovci 
podali parádní. Vyhrálo 
družstvo Smršť, které 
reprezentovalo Prahu 
1. Redakce gratuluje.

oslava
bára Šabachová 4. 
6. slavila v KC Kampa 
narozeniny. Redakce 
i přátelé jí přejí to nej-
lepší a děkují za vše, 
co pro Kampu dělá.

čtenář

RePoRTéR

 Zpravy

kUPte sI ŽertovnoU knIhU básní 
                           onDřeJe höPPnera

K MáNÍ v ATeliéRU 
Pavla & olga, trŽIŠtě 6
nebo voleJte monIka 777 556 578

Umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.

Za čas i druhou
našel jsem tuhou...

Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

včetně nePřekonatelné: 
Umřela mI PonoŽka



 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

představujeme místní podniky
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@malostranskenoviny.eu
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KNiHKUPeCTvÍ MeANDeR

iva Pecháčková
před knihkupectvím

Jánský vršek 5, Malá strana

obchůdek na
jánském vršku

Knihy jsou
výtvarně
nápadité

PoDPoRUJeMe 
MÍsTNÍ  

ŽIvnostníkyPetr Hejma, starosta

Představujeme vám 
magický obchůdek
v krásném koutě Malé 
Strany, na adrese Ján-
ský vršek 5, plný vý-
tvarných knih pro děti 
a mládež, ale vlastně 
pro všechny čtená-
ře bez rozdílu věku. 
„Nabízíme literární 
tvorbu, která je sice 
určena mladým, ale 
je natolik vyspělá, že 
některé tituly zaba-
ví opravdu všechny 
generace,“ říká za-
kladatelka naklada-
telství Meander paní 
Iva Pecháčková. Po-
čátky sahají do roku 
1995, kdy paní Pe-

cháčková napsala dvě 
první knížky pro děti
a neměl je kdo vydat, 
a tak je vydala sama, 
tak vznikl Meander.
S Meandrem spolupra-
covali nejen respekto-
vaní autoři (od Violy 
Fischerové přes Jiřího 
Stránského, Ludvíka 
Vaculíka až po Vác-
lava Havla), ale také 
začínající literáti, kteří
v Meandru debutovali 
(například Petr Nikl,
z něhož časem vyros-
tl autor Knihy roku

v soutěži Magnesia Li-
tera).
Každoročně také na-
kladatelství získává 
různá ocenění, ať už 
za kvalitu textu nebo 
za výtvarné zpracování 
knih.

OTEVŘENO mají 
od 1.  července vždy 
od úterý do nedě-
le od 10 do 18 ho-
din. Více informací
o pěkném obchůd-
ku najdete na:
www.meander.cz

PeTr HejMa (My, co tady žijeme, sTan), starosta
Mč Prahy 1: „Malá Strana ožila knihami a to 
je moc hezké. Vážím si takových živnostníků!“

černá 
kronika

Herec, dabér a pedagog 
Dalimil klapka zemřel 
14. 6. ve věku 89 let.
v roce 1953 byl přijat na 
DaMu, kterou, pod ve-
dením otomara krejči 
a bohuše záhorského, 
dokončil v roce 1957. 
již během studií půso-
bil a poté byl třicet tři let
v angažmá v Realistic-
kém divadle v Praze na 
Smíchově (dnešní Švan-
dovo divadlo). Po odcho-
du z angažmá hostoval 
na různých scénách, 
např. v Divadle v Dlou-
hé, Divadle Na Fidlovač-
ce, Činoherním klubu, 
Městských divadlech 
pražských, Hudebním 
divadle karlín… byl vy-
nikající dabér, daboval 
např. poručíka Columba. 
Čest jeho památce!

Dalimil klapkamalá strana Je v létě Plná PěknýCh akCí. kalenDář neJen Pro malostraŇáky
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velké ZPrávy Z malé strany aneb kDe 
se Co U Nás ŠUsTNe A ŠUsTlo

Místostarosta Petr burgr 
vítá seniory na lodi

Zleva: K. ulm, P. Hejma, P. Klener 
s manželkou a P. burgr na radnici

Bára Šabachová
slavila v Kc Kampa

 Zpravy
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ZDe můŽe 
být váŠ 
InZerát!

voleJTe iHNeD

TeleFoN: 

777 556 578 
(monIka)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-MAil:

vlíDné ZaCháZení!

inzerce

KuPTe
ZlaTo

Chcete mít
úspory ve zlatě?

Neztrácejí
hodnotu.
Možné

i spoření
od 500 Kč
měsíčně.

volejte tel. číslo:
605 720 622

Malostranské náměstí 21. června opět ožilo. Na tradiční 
akci Prostřený stůl se tu sešli sousedé i umělci. všichni 
zpívali, hodovali a pili a ještě tím podpořili dobrou věc.
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Poprvé před dvanácti lety 
několik nadšenců zorga-
nizovalo charitativní akci, 
kdy si účastníci mohli sed-
nout k Prostřenému stolu 
a za poslechu hudebního 
programu kupovali na-
bízené zboží od místních 
živnostníků. Tak to bylo 
rok co rok, kdy výtěžek
z prodeje byl předán střed-
ní škole nevidomých... 
Pamětníci vzpomínají na 
romantiku Maltézského 
náměstí. Bohužel z do-
pravních důvodů zde akce 
není možná. Naštěstí se 
po parku Kampa dalším 
místem sousedského se-
tkávání stala dolní část 
Malostranského náměstí. 

Vedle pravidelných trhů 
jsme v den slunovra-
tu prožili setkání právě
u Prostřeného stolu. Míst-
ní podnikatelé především
z oblasti gastronomie na-
bízeli svým zákazníkům 
své výrobky. Hudební 
program začal fanfárou 
svěřenců pana profesora 
Zámečníka. Dále zahráli 
Muzikanti z Kampy, zpíva-
ly mladé talentované zpě-
vačky Anička Höppnerová
a Julinka Šlahařová od 
pedagožky Evy Kleinové 
a také vystoupila troji-
ce nevidomých studentů 
Deylovy konzervatoře. Le-
tos byl výtěžek 30 000 Kč 
předán nadaci Artevide 

(úžasná práce s nevido-
mými dětmi), kde působí 
paní Zuzana Kopečná. Svo-
ji prací výrazně pomohla
k zajištění celé akce. Stejně 
jako další organizátorka 
Ludmila Růžičková se stále 
se usmívající Helenou Šul-
covou, která prodávala cha-
ritativní kupóny. Zbývá už 
jen připomenout shovívavý 
úsměv sv. Petra, což se pro-
jevilo nádherným počasím, 
zůstává už jen jeden pro-
blém. Byla by škoda, kdyby 
organizátor, tedy spolek 
KampaNula ve spolupráci 
s MČ Praha 1, setkání s ná-
zvem Prostřený stůl příští 
rok nezorganizoval.

Petr Burgr

Stánky svými lahůdkami a nápoji 
obsadili anebo dodali zboží: Masný 
krám, zelenina z Tržiště, Ryby, drů-
bež, zvěřina Mašek - zemanová, Ma-
lostranská beseda, Napa, klub Šatla-
va, Nicolas bar, Murano gelato, bar
u klíčů, vopičkova kafírna, zlatá Praha, 
Spolek dobrovolných hasičů, členové 
Městské policie… Stánky i část zboží 
dodal a vše úžasně odpracoval ka-
rel Chotek. Dále propagační místo ve 
stánku obsadily dvě členky Relaxarte 
Sanatoria a Tibetské medicíny (čaje
a balzámy), Rotary Clubu a klubu Tu-
RaS (štrúdly, vína i perlivá). kampa-
Nula děkuje všem za pomoc!

Prostřený stůl na malostranském 
náměstí Pomohl naDaCI artevIDe

laskavě PřIsPělI ke ZDarU akCe

dobrotami přispěl
i obchod ryby, drůbež,
zvěřina Mašek - Zemanová 
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RozhovoR malostRanských novin

MN: „Pánové, už dvanáct 
let provozujete Malostran-
skou besedu a k tomu přibyl
i Střelecký ostrov. Jak byste 
to shrnuli?“
David Hanzlík (DH): 
„Byla to jízda…“
David Pešek Dvořák 
(DPD): „A je to jízda…“
DH: „Když se Beseda re-
konstruovala, dohlíželi 
jsme, aby vše bylo funkční. 
V roce 2010 jsme Besedu 
otevřeli.“
DPD: „Museli jsme se se-
hrát, sžít se s prostorem. Šlo 
nám hlavně o kulturu.“
DH: „Ale museli jsme řešit 
i restauraci a kavárnu, taky 
najít prostor pro firemní 
akce, ale zároveň, aby kultu-
ru nevytlačily. Hledali jsme 
rovnováhu.“
MN: „A to se vám podařilo. 
U vás v Besedě hrála neuvě-
řitelná řada kapel a diváci 
viděli divadelní předsta-
vení, talkshow, muzikál, 
jsou u vás akce pro seniory
i děti…“
DH: „Začal bych vzpomín-
kou, že po Cimrmanech byl 
jeden z prvních, kdo v Bese-
dě po rekonstrukci hrál di-

vadlo, Karel Dobrý, bylo to 
představení o Blatném.“
DPD: „A já ve vzpomínkách 
pokračuju. Byl tady s námi 
léta jako dramaturg Martin 
Královský. Naším dalším 
dramaturgem je Martin Vo-
dehnal, který má možnost 
kapely omlazovat.“
MN: „Tak koho byste z účin-
kujících chtěli pozdravit?“
DH: „Všechny, ale na to 
nemáme prostor. Třeba 
Bluesberry, Originální Praž-
ský Synkopický Orchestr, 
Ondru Havelku s Melody 
Makers, Radůzu, Kateřinu 
Marii Tichou, Precedens
a Lili Marlene, Suzanne Vega 
a Čechomor, do nebe Davida 
Stypku s Wabi Daňkem.“
DPD: „Střídmé klusáky 
zdravíme a Jananas, Petra 
Jandu, Vladimíra Mišíka, 
Xaviera Baumaxu, Roma-
na Dragouna, Ivana Hlase, 
Honzu Dědka, Krausbe-
rry, Jananas, Laca Décziho 
Petera Lipu… Všechny, co
u nás hráli.“
MN: „Na co se těšíte?“
DH: „Na léto na Střeláku…“
DPD: „Tak přijďte v létě za 
kulturou na Střelák.“
DH: „A po létě zas do Bese-
dy! U nás je dobře.“

david hanzlík 
a david dvořák
Pozvánka na střelák 
a také do Besedy

Text: Monika Höppner

Zleva: david Pešek 
dvořák a david Hanzlík



 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
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Prostřený stůl na malostranském 
náměstí Pomohl naDaCI artevIDe

Hudební dárek redakce:
zpěvačky áňa Höppnerová
a julča Šlahařová

Zuzana Kopečná
z nadace artevide
a nevidomí  zpěváci

členové Kampanuly: jiří Wencl,
jiří Kučera, Pavla Michálková, 
Petr Hejma a Petr Burgr

dobrotami přispěl
i obchod ryby, drůbež,
zvěřina Mašek - Zemanová 

Muzikanti z Kampy
pěkně hráli a zpívali

Zahajovací fanfára

Kalendárium 
Malé Strany

Ladislav 
boháč
herec

věra 
jičínská
malířka

červenec

● Josef Cibulka 
*1. 7. 1886 Ústí n. Orlicí 
†2. 4. 1968 Praha
Historik umění, kněz. 
 
● Věra Jičínská 
*3. 7. 1898 Petřkovice 
†27. 3. 1961 Praha
Malířka, přátelila se 
s Janem Zrzavým.
 
● Oldřich Lipský 
*4. 7. 1924 Pelhřimov 
†19. 10. 1986 Praha
Režisér a scénárista. 

● Ladislav Boháč 
*14. 4. 1907 Uh. Brod 
†4. 7. 1978 Praha
Herec Národního divad-
la. O přestávkách venčil 
na Střeleckém ostrově 
a na Malostranském 
nábřeží svého pejska. 

● Václav Trojan 
*24. 4. 1907 Plzeň 
†5. 7. 1983 Praha
Hudební skladatel spolu-
pracoval s Jiřím Trnkou.

● Herberta Masaryková 
*6. 7. 1915 Praha 
†30. 9. 1996 Praha
Vnučka T. G. Masaryka. 
Její matka byla vdova 
po malíři Slavíčkovi. 

Herberta 
Masaryková
vnučka tgm

václav 
Trojan
režisér

v noUZI o CIgarety (3/3) malostranské noviny k poctě 
humoristickým listům (1922)

nový vtip příště
ale běda večer! omdlévá matka, omdlévají dcery, neboť Lojzík jim očesal klobouky, a omdlévá Lojzík, ježto růže byly z hadrů...
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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.

Galerie Lapidárium Rámová 
& 

Keltský spolek Lugnasath 
za podpory MČ Praha 1, KampaNuly, 

Staroměstských a Malostranských novin 
pořádají a zvou na vernisáž výstavy 

v sobotu 6. srpna v 17 h. 

Výstava děl volně sdružených výtvarníků (malířů, 
sochařů, fotografů) je inspirována tématem 

„Keltské kořeny českých pohádek“. 
Doplněn bude doprovodný program: 

hudba, komentované prohlídky a přednášky. 

Vše v pozvánce po polovině července v SN a MN. 

VSTUP VOLNÝ. 

 OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO! 
 

Učená toulka s ná-
zvem Rojení roháčů
a právě probuzení plši
proběhla 16. 6. večer. 
Bylo 25 účastníků i s dět-
mi. Šlo se od pomníku 
K. H. Máchy, kde již pár 
brouků prolétlo. Pak na-
horu. Pak za Hladovou 
zdí a na několika místech 
pozorováni velcí jedin-
ci. Jaroslav Cepák a Jen 
Rychlý, úžasní průvod-
ci večerním Petřínem, 
sdělili mnoho. Samce 
i samičky roháčů jsme 
prohlíželi za letu i zblíz-
ka na dlani a nebylo jich 
ten večer málo. Po se-
tmění opakovaně došlo 

na setkání s plchy, vysoko
v korunách stromů jich 
bylo postupně vidět pět. 
Poskakující plchy je mož-
né vidět jen v noci a s ba-
terkami. Zkrátka si na ně 
musíte posvítit!

„Vím, kde bydlím
a kdo jsou moji zví-
řecí sousedé“ - na-
učná stezka na Petříně. 
Studenti se zápalem pro 
přírodu, Veronika s An-
drejem, provázejí také
v tomto roce děti a do-
spělé naučnou stezkou po 
místech, kde na Petříně 
žijí vzácná zvířata. Po vy-
luštění kvízu vždy přichá-

zí překvapení. Odkryje se 
cesta k nalezení pokladu. 
Více na: www.zachran-
teplcha.eu.

Učená toUlka PetřínskýCh InICIatIv 
a kamPanUly: roháčI a PlŠI

děti na Petřínětoulka

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

mail: LudmilaR@seznam.cz

Naše akce 

PořádáMe 
a sPoluPořádáMe

● učené toulky histo-
rické vsedě, vycházky 
Podzemím Menšího i Staré-
ho Města i přírodovědné
a výlety od září.
● Čtvrtky naučná sTeZ-
Ka PeTříneM (spolupo-
řádáme) -15 zast. u zvíře-
cích sousedů. Čtvrtky odpol. 
rodiny s dětmi a jednotlivci:  
Petrinskainiciativa@gmail.
com, 773 247 227. Místa 
sdělena objednaným.
● PraHa Hravě
v červenci (srpen prázdniny). 
Pro rodiny nutná rezervace: 
www.prahahrave.cz/akce-
-pro-rodiny, tel.:  731 802 
799. Program: Rychlovka 
na Karlově mostě a bojovka 
na Kampě 5. 7. v 10.30 h. 
Stará Praha a my 10. 7.
a 17. 7. v 10.30 h. Kampa, 
mlýny, Čertovka 23. 7.
v 10.30 h.

doPoručujeMe  

● Hudeb. příměstský 
tábor pro děti. Lucie 
Doušová od 15. 8. v Mich-
nově paláci Tyršova domu. 
2x i pro dospělé. MuZi-

KoTeraPeuTicKá 
relaXace. Viz: www.
luciezraje.cz 
● 10. září: Xv. Malo-
sTransKÉ vinobra-
nÍ - Dozvuky Horňáckých 
slavností od odpol. na 
Kampě.
● basKeT Turas: Info 
J. Svátek: 605 131 136, od 
13. 7. středy 19 - 20 h ve 
Velké tělocvičně Sokola -
- ČOS na Újezdě.
● relaxarte sanato-
rium: V létě v Sokole 
(Tyršák), tělocvičny T2 a T5. 
Na www.relaxartecentrum.
eu styly cvičení a lektoři na 
jednotlivé dny. Dynamika: 
aerobní sestava, kondice. 
Dynamická meditace: čín-
ská jóga, čchikung a tajči. 
Pátky v létě zrušeny. Cvič. 
s Johankou: sestavy 8 kusů 
brokátů, 5 zvířat. Pondělí: 
18.30 - 20.30 h, středy:
18 - 20 h. Karimatky vlastní.
● 3. - 12. 9. Tradiční 
týden (10 dní) cvičení 
u moře jadran - Veli 
Lošinj u Istrie. císařsKÉ 
vZduŠnÉ láZně
v lese, cvičení 2x - 3x 
denně s polopenzí i masáže 
a bazén. www. relaxarte-
centrum.eu.
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
Milí čTenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Malostranské noviny, 
minulé číslo

www.
malostranskenoviny.eu
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Poděkování 
za tyto noviny

Glosa dNe

o Paní Daně Z ProkoPské 
A JeJÍCH lAsKAvÝCH FoToGRAFiÍCH

Tak k nám to léto vlít-
lo do našich hradčan-
ských a malostran-
ských ulic jako když 
praskne přehrada. 
Teploty vyběhly doslova 
ze dne na den. Stačí je-
den sluneční den, teploty 
jsou přes třicet stupňů
a je zle. O to víc si cení-
me majestátnosti Pet-
řína, elegance Vojano-
vých sadů, romantických
a chladivých zákoutí 
na březích Vltavy a to 
včetně Střeleckého os-
trova. Naše část města 
je i v tomto vyvážená 
a krásná. A jsou lidé, 
co to vnímají a pro nás 
ostatní zaznamenávají.
Příkladem je paní Dana, 
co bydlí v Prokopské uli-
ci. Nevím, jestli vlastní 
auto, ale jestli ano, tak se 

samozřejmě den co den, 
stejně jako my všichni, 
zlobí nad magistrátním 
způsobem řešení parko-
vání. Spíš si myslím, že 
auto nevlastní, protože 
její náhodné fotografie, 
tak jak jsou od ní prů-

běžně zveřejněné, mají 
jedno společné. Všechny 
jsou laskavé. A je jedno, 
jestli zachytí kombinaci 
měsíčního světla s ba-
rokním detailem anebo 
opilou skupinku, co si 
vyšla zakouřit z blízké vi-
nárny. Paní by se mohla, 
a to naprosto oprávněně, 
rozčilovat, kdyby to bylo 
před několika sty let,
a na noční řvouny vylít 
noční nádobu. A že by si 
to zasloužili. Místo toho 
nás zahrnuje laskavý-
mi fotografiemi. Není to
o tom, abychom rezigno-
vali na to, co nám vadí
a co nás obtěžuje. Jen 
jsem chtěl při přání krás-
ného léta připomenout, 
jak je důležité vidět okol-
ní svět pozitivně.

MN červenec 2022

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

kateřina 
klasnována stoPě

Praha se po druhou 
polovinu roku stala 
díky českému před-
sednictví EU symbo-
licky hlavním měs-
tem Evropy. Paradoxně
v době, kdy magistrát 
otřásá jedna z největších 
korupčních afér a cent-
rum Prahy, kde se odehrá-
vají jednání i symbolické 
akce, připomíná moderní 
metropoli jen vzdáleně. 
Myslím, že nejsem sama, 
komu přijde, že vězíme
v devadesátkách a to nejen 
způsobem dělání politiky 
jako divokého byznysu 
ve stylu „urvi, co můžeš“.
Po dvou covidových letech 
se vrátili na scénu všichni 
pseudopodnikatelé a pro-
dávají turistům nemožné. 
Nejen po Malé Straně opět 
chodí s kárkami s pivem 
Braník a jakýmsi pato-

vyměnil se mobiliář atd. 
To samé v parku Cihelná, 
kde jsme chtěli obnovit 
sportoviště a kluziště. Re-
vitalizace přišla až před 
volbami a bez diskuze
s místními. Anenský troj-
úhelník je dva roky za 
ohradou a místo zeleně 
přibyl slavný kulaťák před 
Prašnou věží nebo parko-
vací stání na Hradčanech 
na chodníku...
(Nejen) léto v centru mu-
síme přežít se zaťatýma 
zubama. A přitom by sta-
čilo dodržovat stávající 
legislativu,  nevymýšlet 
blbosti a starat se, aby 
krásná Praha byla i oby-
vatelná. Tak nám reziden-
tům přeji, ať máme léto 
všemu navzdory co nej-
krásnější. 
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

o RozKoPANé PRAze 
A PseUDoPoDNiKATelÍCH

V červenci prochází Slun-
ce vodním citlivým zna-
mením Raka, 22. července 
vstupuje do ohnivého krá-
lovského znamení Lva. Oh-
nivá planeta Mars se potkává
v napěťových aspektech
k planetě Pluto, která se pohy-
buje na konci znamení Kozo-
roha. Tato konstelace hovoří
o umění kultivovat a ovládat 
sílu. Mars přechází do klid-
nějšího zemitého znamení 
Býka, kde se nachází i planeta 
Uran. Merkur v Raku se vyja-
dřuje pod vlivem citu, vzpo-
mínek a melancholie.
Slunce s Merkurem v Raku se 
potkávají v opozici s Plutem 

a aktivuje se osa Kozoroh -
- Rak, témata k ní jsou ochra-
na, bezpečí a jistoty. A to jak 
citové, tak i územní. Jupiter 
ze znamení Berana dává kon-
stelaci otázky o existenciál-
ním smyslu…
Saturn, strážce prahu, kráčí 
novátorskými vodnářský-
mi vlnami. Vstup Slunce 
do znamení Lva dodává 
pocitově více svébytnosti, 
než emocí, z račího světa. 
Lvovské období je období 
srdce. Venuše, planeta lásky,
s lehkosti pluje Blíženci. Luna 
v úplňku se objevuje na nebi 
13. července, 28. července je 
v novu.

astrovhled

co říKají HvěZdy v červenci

MeRKUR v RAKU Je PoD 
vliveM CiTU A eMoCÍ

asTroložKa 
dagMar KocůrKová

Sudoku pro  
nenáročné

12

1
3
23

1
2

3
3

3

21

pro líné

řeŠení: Doplň trojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

pro spící

2

kem v umělém kanystru
a vodí turisty s naplněný-
mi kelímky po ulicích. Al-
koholové průvody řvou do 
rána a nechávají po sobě 
odpadky. Pivní kola se
z ulic přemístila na Vltavu, 
přibyly disko lodě a elek-
tro koloběžky se válí, kam 
oko pohlédne. Centrum je 
rozkopané, jako bonus je 
letos rozbombardovaný 
park na Klárově, kudy pro-
jíždějí delegace. Léta jsme 
tu jako rezidenti bojovali, 
aby tam nebyly podzemní 
garáže a marně usilovali, 
aby byla udržovaná zeleň, 

nový kruhový objezd
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Malostranské 
noviny 
děkují MČ Praha 1 
za PodPoru 
tohoto vydání

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
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

Jani. Snažím se lépe 
si porozumět se svým 
náctiletým synem, ale 
nikam to nevede. Co 
mám dělat?                Iva
Mám dojem, že v sobě 
máme zakořeněné pře-
svědčení typu: Puberta je 
období, které je automa-
ticky spojené s chováním 
jako je uzavřenost, ne-
tečnost a drzost. Vytvá-
říme si alibi a vyhýbáme 
se otevřeně se podívat na 
důvody takového chová-
ní. Nebo jsme už prozřeli
a snažíme se o hezčí vztah 
se svým teenagerem, ale 
on/ona se tváří, že je mu/
jí to ukradené.
Stejně jako my chceme 
mít harmonické vztahy 
v rodině nebo práci, tak
i naše děti si s námi chtějí 
rozumět. Jsou ale velmi 
citlivé a neúprosně nám 
jako v zrcadle ukazují, 
jaký vztah jsme si s nimi 
od narození vytvořili. Styl 
komunikace, vzájemný 
respekt, nastavení hranic. 
Pokud něco v našem vzta-

hu není ideální, přinesli 
jsme to do něj my, rodiče. 
Zkuste si nejdřív sami od-
povědět na tyto otázky:
Kdo může změnit můj 
vztah s dítětem? Já. Dítě 
bude reagovat na změny 
v mém přístupu.
Jak to udělat, aby mě re-
spektoval/a? Tak, že budu 
respektovat jeho/ji. Spo-
lečně hledat řešení, aby 
byly uspokojeny potřeby 
obou stran. 
Jak to udělat, aby poslou-
chal/a, co chci říct? Budu 
naslouchat i já. Co je pro 
něj/ni důležité. Nebudu 
dávat přednášky…
Jak zařídit, aby se ke mně 
choval/a hezky a vlídně?
Budu se vždy chovat vlíd-
ně a slušně k dítěti. Vy-
jádřím takto i rezolutní 
nesouhlas. 
Praktický tip na závěr. 
Když za vámi dítě přijde
s nějakou informací, která 
ve vás vyvolá touhu začít 
přednášku na téma: Co by 
se mělo a jak by se mělo, 
zastavte se. Místo před-

Jana UŽ to Zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

radí
jana Hogan

nášky můžete říct: „Aha, 
to je zajímavé! Řekni mi
o tom víc…“ Pokud to 
zvládnete říct upřímně, 
ne sarkasticky, dozvíte se 
možná o svém teenagero-
vi více, než jste kdy chtěli 
vědět.
Pokud si ve vztahu s vaším 
dítětem nevíte rady, hle-
dejte pomoc u odborníků. 
Je to moudrá volba, ne 
přiznání neúspěchu.
Jaké rodičovské patá-
lie prožíváte vy? Myš-
lenky ve sloupku jsou 
inspirované kurzem 
Nevýchova.

Vaše Jana Hogan

JsMe vAŠe

UCho!

kdy: 6. 7. od 18 h
kde: Kostel sv. Martina

ve zdi, Martinská 8,
Praha 1 - Staré Město

Scénické oratorium
o Husově životě

a odkazu v obnovené 
komorní verzi v roce 607. 

výročí upálení Mistra
jana Husa.

Účinkují: Richard Pachman 
a Dita Hořínková

více informací na tel. č.: 604 539 415 
www.peterbartal.cz

PoZvánKa
oraToriuM MisTr jan Hus



inzerceinzerce

ZajíMavosTi a novinky 
ze Starého Města. sTaro- 
MěsTsKÉ noviny jsou  
k mání zdarma například  
v Kafírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu- 
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) a mnoha dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [
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Jan nerUDa: kam s ním (13.) 
četba na pokračování. 

níkem někam do pokoje, 
a přijdou-li na nás, tvařte 
se, jako byste nevěděla ani 
muku. Jsou kamna rozpá-
lena?“ „I toto - od těch pár 
věchtů - studena jsou sko-
ro!“ Nepřišli - zaplať pán-
bůh! Oheň přestal po stře-
chách lítat a lidé na ulici se 
po nějaké hodince rozešli.
Bafal jsem mrzutě do stro-
pu. A hodně mrzut ulehl 
jsem pak zase na zem.

Tuto rubriku zaštiťuje klub přátel kulhavých mládenců

vŠUDe oheŇ

-Pokračování příště-

jan neruda 
(1834 - 1891).
Novinář z Malé 
Strany, starý 
mládenec

Lidské hlasy venku, zvoně-
ní pak na dům. Vyskočím 
a naslouchám do chodby, 
co že se děje. Že prý u nás 
z komínu lítá oheň a lítá až 
na třetí střechu. „Pro pána 
boha, Ančo - přestaňte 
pálit! Honem s tím slam-

inzerce

sTručná Tiráž
Malostranské noviny 
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Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, na jakém domě 
na Malé Straně je toto úchvatné 
znamení? Nápověda: Je to jen 
pár kroků od domu, na kterém 
jsou dvě slunce. 

Poznáte, jářku, 
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dávejte úkoly ostatním! adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Dům  U hnědého koníka je  
na Malé Straně na adrese Břetisla- 
vova 15. Správně našli: Adam Ji-
rous, Květa Pálavová, Karel Tichota

Slavné místní ženy

Božena Weleková (1910 - 
1979) byla významná lout-
koherečka a herečka. Od 
roku 1945 byla po Anně 
Kreuzmannové druhou in-
terpretkou Máničky. 
V Divadle Spejbla a Hur-
vínka působila až do od-
chodu do důchodu v roce 

1968. Pravidelně chodí-
vala do parku na Kampě, 
kde dětem hrávala oblíbe-
né pohádky. Děti seděly 
na lavičce nebo pod stro-
mem, paní Božena vytáhla 
z kapsy nějakou pěknou 
loutku a z kolemjdoucích 
se rázem stali diváci. 

Loutkoherečka, milovnice Kampy
Božena Weleková

Mánička, 
kterou 
vodila

josef 
Skupa, 

principál

jan 
vavřík, 
manžel

všechno šlo 
jako na drátkách...

místní UmělCI
3 otázky, na které odpovídá umělkyně, výtvarnice

a Malostraňačka Magdalenna Nováková
„Jak byste se předsta-
vila čtenářům novin?“ 
„Jsem tělem i duší malířka 
a svou tvorbu směřuji me-
zinárodní cestou. K mému 
nickname Magdalenna 
mě inspirovala zpěvač-
ka Madonna, která má ve 
jméně také dvě N. Maluji 
abstraktní obrazy o lás-
ce, ohrožených zvířatech
a výjimečných osobnostech, 
které nějak podporují dobré 
věci ve světě. Mou inspirací 
je Leonardo Di Caprio, An-
gelina Jolie, Gisele Bünd-
chen a Dr. Jane Goodallo-
vá. 10 procent z prodeje 
svých děl chci věnovat Svě-
tovému fondu na ochra-
nu přírody. V rodině jsme 
měli Karla Čapka a Olgu 
Scheinpflugovou. Vztah
k přírodě mám po otci, kte-
rý je doktor přírodních věd,
a umělecký talent po ma-
mince.“
„Kde můžeme vidět 
vaše obrazy naživo?“
„Nyní mám krásnou dlou-
hodobou spolupráci s Ad- 
vivum Slovanský Dům, 

kde mám každé dva mě-
síce novou kolekci mých 
obrazů. Dále mám výstavu
v Buddha Baru, a když pů-
jdete do krásné restaurace 
Kampa Park, seznámíte se 
s mou srdcovou záležitostí, 
navrhla jsem jim nové logo! 
Také jsem nedávno byla 
oslovena, abych vytvořila 
památeční značku osob-
nosti pro paní Medu Mlád-

kovou. Jinak má rodina 
pochází z Kampy, byli jsme 
původní majitelé hotelu
U Schnellů a Malá Strana 
je pro mě velkou inspirací
a dobře se mi tu žije
i pracuje.“
„Na co se těšíte?“
„Na své úspěchy v kari-
éře a také na to, že se ko-
nečně usadím a budu mít
rodinu.“
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Magdalenna nováková 
www.magdalenna.com

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

ZPěvačKy
a ZPěváci!

● Do sboru RAŇIJA
hledáme nové členy, muže 
i ženy s láskou ke zpěvu.

● Náš repertoár vychází
z romské tradiční

a soudobé muziky.

● Zkoušky vždy
úterky v 18 hodin

v Sokole na Kampě.

Těšíme se na Tebe!
informace na tel.:

608 199 266 a na e-mailu: 
naschelma@gmail.com

ZDe můŽe 
být váŠ 
InZerát!

voleJTe iHNeD

TeleFoN: 

777 556 578 
(monIka)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-MAil:

vlíDné ZaCháZení!




