Noviny, které si píší čtenáři sami
Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí.

Ne

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 8/ roč. XIV
srpen 2022

®

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

ALENA KOPECKÁ (+75)

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

é

iv sl
zá

Malostranské
podniky

VZPOMÍNÁME NA
ALENU KOPECKOU,
KC KAMPA.
ČEST JEJÍ
PAMÁTCE!

Foto: Monika Höppner

SPOLUZAKLADATELKU
USMĚVAVÁ MAJDA
Sympatická Majda z Cafe
Vescovi & Dobroty,
Újezd 36,
nabízí chutný větrník
za 65 Kč.

Místní
příběhy

Čtěte na
str. 6 - 7

Alena Kopecká
(20. 3. 1947 - 28. 6. 2022)

Vyprávění
Standy Chládka

Str. 4 - 5

inzerce

petr Hejma podporuje
Nejen
místní živnostníky na str. 5
tradice
Malé
strany

KAFE
KAROLÍNKA
U Lužického semináře 15, Praha 1

Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Jsem rád, že místa jako Karolínka vznikají.
Jsou totiž srdcem celé Prahy.“

Linka
pomoci
občanům

724 021 789
224 948 465

Foto: Archiv Standy Chládka

Foto: David Bodeček

PŘÍBĚH O STALINOVI
Z ČERTOVKY
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

gurmánuv
koutek

Velké zprávy z Malé Strany

Vepřové koleno
na černém pivě

MALOSTRANSKÁ
BESEDA
Malostranské
náměstí 21

Jednou větou
Monika
Höppner

Redakce
Malostranských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:
Pukliny se
objevují jen kvůli
tomu, aby skrze ně
svítilo světlo.

Seriál: Živí mrtví

Počasí

27°C

SRPEN
Když pálí srpen,
bude pálit i víno.

Posílejte
nám své tipy
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Archiv Muzea Karlova mostu

349 Kč

Karlův most slaví 665 let

V Praze si lidé připomněli
9. července pěkné výročí,
konkrétně uběhlo 665 let
od položení základního
kamene Karlova mostu.
„Základní kámen položil
Karel IV., kdy s astrology pečlivě vybral datum,
bylo to roku 1357 dne 9. 7.
v 5.31 ráno. Jde o numerologicky zajímavou
řadu lichých čísel, která jde po sobě stejně při
čtení zepředu i pozpátku
135797531,“ připomněl
významné datum ředitel
Muzea Karlova mostu
Zdeněk Bergman.

Oslavy zahájil v pět
ráno průvod Karla IV.
od Malostranské mostecké věže přes Karlův
most v dobových kostýmech. Pak proběhlo
poklepání
základního
kamene a otevření výstavy Praha kamenná
v Muzeu Karlova mostu. Součástí oslav byly
také tematické přednášky. Slavnost zakončily
v 8 hodin ráno fanfáry.
Děkujeme Muzeu Karlova mostu v čele se Zdeňkem Bergmanem za další pěknou akci.

Anketa Malostranských novin

Bez čeho si léto
nedokážete představit?

Hradčany

Malá
Strana
5 370 obyvatel

ROZHOVOR SE
DOBIÁŠOVOU

Spisovatelka Tereza Dobiášová dostala cenu
Magnesia Litera za svou knihu Tajemství
s podtitulem Neskutečný příběh Anežky České. Čtěte rozhovor s ní.
TOMÁŠ OLIVA
„Jak a kde Tvoje kniha vznikala?“
„Většinu jsem napsala
tam, kde bydlím, tzn. de
facto na konci Nerudovy
ulice. Námět jsem nosila v hlavě už dřív, ale
podobu našel, až když
jsem se sem před čtyřmi lety přestěhovala,
s pohledem na Petřín, na
potulkách mezi Hradem
a Malou Stranou. Vtiskla
jsem do něj, co jsem tu
viděla... Chtěla jsem tou
knížkou postavit něco
jako most, který lidem
tady a teď pomůže setkat
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.

Tyto noviny vycházejí
na území Malé Strany
a Hradčan, tedy ZDE
Jan
Smetana

Ředitel
Musea Kampa

Jarka
Nárožná

David
Dvořák

Zpravy

se s ní, osobně, blízce,
a to nemůžete udělat bez
vlastního procítění, napojení se na ni. Mně to
spojení umožnilo tohle
místo.“
„Copak pro Tebe znamená ocenění Magnesia Litera?“
„Anežku do soutěže nominovalo nakladatelství
Jota, které moji prvotinu vydalo… Výhra mi
způsobila radost, ale
když odezněla, tak jsem
si uvědomila, že je to závazek a vede mě i k opatrnému přijetí osobního
úkolu psát dál.“

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

39 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

● Cena 4.000 Kč + DPH
21 %.
Možnost fakturace na firmu
(lze uplatnit DPH).

Divadélko
Romaneto

Malostranská
beseda

Prosím volat pouze solidní
a rozumní zájemci.

„Bez
každoročního
výstupu
na vrchol Sněžky
s přáteli.“

„Bez
sluníčka
přece...“

„Bez léta,
stejně
jako zimu
bez zimy...“

Volejte: 774 927 892

Jindřich
Pavliš

Firma Vojanovy
sady

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Bez slunce,
květů, dámských
vnad, koupací
pohody i ovádů
u vody.“

„Jako v každém
období.
Bez rodiny,
přátel
a kamarádů.“

„Bez sluníčka,
rodiny,
kamarádů,
srandy a jako
bonus moře.“

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

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

Malostranské
noviny
děkují MČ Praha 1
za podporu
tohoto vydání

SPISOVATELKOU TEREZOU
U O JEJÍ KNIZE TAJEMSTVÍ
„Takže píšeš dál?“
„Ty čtyři roky píšu vlastně pořád. S Anežkou se
mi začaly v hlavě odvíjet příběhy, které s ní
souvisí, a které chtějí
být napsány. Ocenění za
knihu vyvolalo také zájem nakladatelství Jota
o můj další rukopis, který vznikal a odehrává se
z části tady a z části na
Šumavě…“

Dívka ze str. 3

Bouřlivý
rok
1922

mata hari

Narodila se v rodině
kloboučníka a dotáhla to až
na agentku. Na snímku pózuje
při tajné návštěvě Prahy.

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

Tereza Dobiášová při křtu knihy ve
Spolku na Malostranském náměstí
inzerce

Malostranská beseda

Denní menu
za 139 Kč
Výběr ze
tří jídel
s chutnou
polévkou.

ARGENTINSKÉ EMPANADAS

Otevřeno:
denně 9 - 23 h
Adresa:
Vítězná 530/11, Praha 1

Empanada srpna:
Pálivé hovězí & uzený sýr
www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

www.starapraha.eu

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

● 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.

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

HONZA HOLEČEK

Program (výběr)
SRPEN

V Besedě od srpna
opět hrajeme.

27. srpna, 19.30 h, Střelecký ostrov

Náš
TIP

Zveme vás
na naše akce na
Střeleckém ostrově.

1. a 29. 8., 19 h
Tančírna s ART 4 People
3. 8., 19 h
Kája - folk pop
17. 8., 19 h
2Enough - electronic alternative
18. 8., 19 h
The Radicals - punk rock
23. 8., 19 h
Forth Mountain - indie
folk
24. 8., 19 h
Varhan´s groovy jamm jazz-rock fusion
25. 8., 19 h
Lilimat - jazz folk
28. 8., 18 h
Unique deep - underground house
31. 8., 19 h Sépie
z Hor - jazz

Z

veme vás na unikátní sólové vystoupení
zpěváka, klávesisty
a kytaristy Honzy Holečka, který působí na české především bluesové
a rockové scéně řadu let.
Je známý díky dlouholeté spolupráci s Lubošem
Andrštem v kapele Energit. Dále jste se s ním
mohli setkat ve skupině
Livin Free a v obnovené
formaci Flamengo Reuni-

on Session. Také se intenzivně věnuje formaci Holeček & Marcel Project,
jejich nové album vyjde
na jaře. Honza Holeček
ve svém sólovém vystoupení hraném s kytarou,
harmonikou a akustickým klavírem představí
v nových aranžích vlastní tvorbu, ale i převzaté
skladby od P. Hammilla,
Neila Younga nebo Cat
Stevense…

Foto: Youtube

ště

Foto: Míra Lédl

„Je pro Tebe Praha
zdrojem inspirací?“
„Jádro Prahy je poklad...
Miluji hlavně Hradčany, Malou Stranu
a Petřín. Ale co s pokladem, když ho necháte ležet ladem? Myslím, že je
důležité se k těmhle místům vracet… A to je úkol
pro tvořivce, kteří tu žijí.“
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

co nového v redakci

REDAKCE SE
RADUJE Z NOVÉHO
GRAFIKA

Zpravy

VĚDEC A DOBRODRUH
HISTORKA O STAL

Foto: Archiv

VYPRÁVĚNÍ STANDY CHLÁDKA, LEGENDY SEAKAJ
Martin Krob, Monika
Höppner a redakční
fenka Deniska na poradě
Redakce Malostranských novin
je posílena o nového, skvělého
grafika Martina Kroba. Šéfredaktorka Monika Höppner ho
znovuobjevila při své cestě na
Vysočinu. „Známe se s Martinem přes třicet let, těším se na
naši spolupráci,“ popsala své
pocity Monika, která už teď ví,
že do redakce získala parádního parťáka. „Mám rád výzvy
a tuto jsem s nadšením přijal.
Snad brzy čtenáři uvidí, co nového naše spolupráce přinese,“
doplnil Martin Krob, který se
dlouhodobě věnuje novinařině
i grafice. Hodně štěstí!

Standa Chládek (1937 - 2020), chemik, mistr světa na divoké vodě, dobrodruh na mořském kajaku, znalec velryb a historie Mayů,
vzpomínal na odchod do emigrace.
Bylo to smutné léto
v roce 1969. Blížil se 21.
srpen, první výročí okupace bratry z východu.
Za pár dní jsem měl odjet na jednoroční stáž
do USA a měl tušení, že
se můj pobyt může prodloužit. Rozhodli jsme
se udělat rozloučení
s kamarády. Na Čertovce jsme měli zavěšené
branky a v této slalomové trati jsme denně
trénovali na kanoích
a kajacích.
20. srpna večer jsme dovalili sud piva do loděnice na Čertovce. Když

byla zábava v plném
proudu, ukázal se jeden
z přátel, Rudla Mráz,
a vytáhl z batohu bustu
Pepi Stalina. Uprostřed
všeobecného veselí se náhle ozvalo zabouchání na
branku se zvoláním „Bezpečnost!“. Když Orgán
uviděl bustu soudruha
Stalina, hned poznal, že
je tady vše v pořádku. Byl
spřízněná duše, nabídli
jsme mu půllitr piva.
Začalo se ochlazovat
a tak jsme na cementovém platu nad Čertovkou
rozdělali oheň. Někdo
podotknul, že Pepovi

Stalinovi musí asi být
zima. Tak jsme ho přitáhli blíž k ohni a on se
chudák rozpálil do ruda.
Kdosi dostal nápad, že
by se měl ochladit a nalil
na něj pivo. Chudák Josif Vissarionovič Džugašvili prasknul a rozpadl
se na mnoho kusů. Tak
jsme s ním zatočili, jako
on kdysi s kulaky: přinesli jsme perlík, rozbili
střepy na prach a spolu
s popelem ho vmetli do
Čertovky.
Takto jsem se důstojně
rozloučil s domovem
a odletěl ke kapitalistům.
Trvalo mi pak dlouhých
12 let, než jsem se mohl
znovu domů podívat; to
už je ale úplně jiná historka.

Standa Chládek

Josef Stalin

kupte si Žertovnou knihu 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
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inzerce@malostranskenoviny.eu

H STANISLAV CHLÁDEK:
LINOVI Z ČERTOVKY

černá
kronika

JAKINGU, KTERÝ EMIGROVAL ROKU 1969 DO AMERIKY
Stanislav Fišer
Herec, dabér a pedagog
Stanislav Fišer zemřel 11.
6. ve věku 90 let. Patřil
k nejobsazovanějším dabérům. Jeho hlasem mluvil
například Pierre Brice v roli
náčelníka Apačů Vinnetoua
nebo animovaný Asterix.
S divadlem začínal brzy
jako ochotník, už v patnácti letech odešel do Prahy.
Působil také v Divadle Jiřího Wolkera a Burianově
Divadle D34. Jan Werich ho
přijal v roce 1959 do ABC.
To bylo později sloučeno
s Městskými divadly pražskými, tam si zahrál přes
80 rolí. Hrál v seriálu Hříšní
lidé města pražského, ve
filmu Drahé tety a já…
Čest jeho památce.

Standa v akci

V horách na výšlapu

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

KAFE KAROLÍNKA
U Lužického semináře 15, Praha 1
Vítejte v Kafe Karolínka, které si prostě
zamilujete. Nádherný
podnik v ulici U Lužického semináře nabízí
vše, co má správná kavárna mít. Vynikající
kávu, domácí dezerty
a příjemný personál,
který dokresluje skvělou
atmosféru.
Kavárna je dostatečně velká, takže můžete
i nemusíte mít soukromí, jaké si přejete. Navíc má krásný přilehlý
dvorek ozdobený květinami všeho druhu.
Ceny jsou zde přívětivé,
protože podnik je primárně určen reziden-

tům. Dezerty si pečou
sami a jsou opravdu
výborné, mezi nimi ovšem kraluje osvědčený
žloutkový věneček. Ve
večerních hodinách si
můžete zároveň s dobrou kávou, dortíkem,
nebo sklenkou vína vychutnat koncerty a další
akce. Program je bohatý
a provozovatelé ho stále
rozšiřují. V nabídce myslí i na ty z nás, kteří mají
raději pivko, prosecco,
aperol, prostě vše, co
k létu patří.

Kafe Karolínka provozuje mladý Adam Burian se svou maminkou,
která se stará o další
provozovnu na druhém
břehu Vltavy v Betlémské ulici.
Tak neváhejte a přijďte
toto rodinné podnikání
poznat osobně a podpořit poctivou živnost.

podporujeme
místní
živnostníky

Adam Burian
před kavárnou

Petr Hejm
a,
starosta

OTEVŘENO
mají
pracovní dny od 10
do 20 hodin a víkendy od 10 do 21
hodin.

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), starosta
MČ Prahy 1: „Jsem velmi rád, že místa jako Kafe Karolínka vznikají. Jsou totiž srdcem celé Prahy.“

Chutné koláče

Kavárna Karolínka
je útulná

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

Foto: Pavel Dvořák; Text: Jan Petris

Foto: Archiv Standy Chládka

Standa Chládek
při křtu své knihy

Foto: Archiv

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Tema

VZPOMÍNÁME NA SPOL
KC KAMPA ALENU KOPECKO
Kampu zastihla smutná zpráva. 28. června odešla
Alena Kopecká (+75), úžasná Malostraňačka, spoluzakladatelka mateřského centra a big Kampa mama.
Vzpomínají na ni s láskou dcera Bára a bratr Láďa.
LADISLAV KOPECKÝ

Vyrůstala jsem s maminkou Alenou sama,
ale málokdy jsem se jako
jedináček cítila. Nejenže
kolem mě byly sestřenice, ale hlavně naše dveře
byly otevřené pro všechny příchozí, kamarády
a další, kteří potřebovali pomoct. Alena byla
maminkou nejen pro
mě, ale byla big mama,
zázemí a přístav i pro
moje kamarády. Pak
později, když jsem už
nebyla dítě, jsme ve
skoro legendární kuchyni se zeleným stolem a hlavně oranžovým lustrem proseděli
s mnoha z vás plno
času, pekli cukroví, povídali, hledali radu…
Máma se vždycky snažila pomoct. Na vše se
snažila najít řešení, říkala: „Když se nechce,
to je horší, než když se
nemůže.“ Tenhle azyl
a domov se pak přesunuly na Kampu… Věřím,
že si ten domov udržíme
i bez ní. A oranžové
světlo v kuchyni bude
svítit dál.

Život mé sestry Aleny
byl pestrý, činorodý, naplněný láskou k lidem
a dobrými skutky. Často musela překonávat
těžkosti a překážky. Nestěžovala si, problémy
řešila svou pracovitostí,
energií a optimismem,
který ji provázel celý
život. Alena milovala
svou rodinu a nešlo jenom o rodinu, kterou
spojovaly pokrevní příbuzenské vztahy. Šlo
o širokou rodinu přátel.
Velká část té rodiny se
vytvořila na magickém
místě v centru Prahy,
na Kampě. Právě to je
místo, které naplnila
činorodostí a dobrými
skutky. Patřila k zakladatelům Komunitního
Centra Kampa. Aktivity centra v budově
bývalé školy rozšířila
do domečku u Čertovky, kde vytvořila místo setkávání, radosti
i vzdělávání. V nejistém světě, kde se vztahy mezi lidmi vzdalují,
tady vznikl pozoruhodný svět, kde mají lidé

k sobě blízko, kde hledají
porozumění, sympatie,
obyčejnou radost z obyčejných věcí. Kde slovo
vzájemnost opět ožívá.
A to je vzácné.
Všichni lidé, kteří přicházeli za Alenou do
domečku Salla Terrena
v dobré vůli a s přátelskými úmysly, zde
nacházeli porozumění,
radu i pomoc. Jiné to
bylo, když Alena narazila na nespravedlnost,
ústrky či bezpráví. Pak
se z osoby napohled velmi křehké a zranitelné
stával veliký a neúprosný bojovník.
Ve své dceři Báře a všech
kampáckých přátelích
má Alena zdatné nástupce. Zanechala za sebou dílo, které zasluhuje
úctu a respekt. Je třeba
v
něm
pokračovat
a Alena na to shora dohlédne. Určitě už teď
tam nahoře dává dohromady nějaký domeček
nebo nebeskou chýši.
Až se k ní postupně přidáme, tak nás tam uvítá
nějakým řízným, zdravým nápojem, tak jak to
měla ve zvyku.
inzerce

zde může
být váš
inzerát!

KUPTE
ZLATO

volejte ihned

Chcete mít
úspory ve zlatě?
Neztrácejí
hodnotu.

777 556 578
(monika)

Možné
i spoření
od 500 Kč
měsíčně.

vlídné zacházení!
telefon:

e-mail:
inzerce@
malostranskenoviny.eu

Volejte tel. číslo:
605 720 622

Alena Kopecká
ve slušivém klobouku

S bratrem Láďou

Foto: Míra Lédl, David Bodeček a archiv Báry Šabachové

BARBARA ŠABACHOVÁ

Tema
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LUZAKLADATELKU
OU. ČEST JEJÍ PAMÁTCE!

Kalendárium
Malé Strany
srpen

Eva
Olmerová
zpěvačka

Vincenc
Červinka
novinář

Pavel
Juráček
režisér

Milena
Jesenská

SPISOVATELKA

● Eva Olmerová
*21. 1. 1934 Praha
†10. 8. 1993 Praha
Zpěvačka. Bydlela
v Hroznové ulici.
● Pavel Juráček
*2. 8. 1935 Příbram
†20. 5. 1989 Praha
Režisér. Bydlel na Malé
Straně.
Alena
(uprostřed) zamlada

Alenka
co by děvčátko

● Pavel Janák
*12. 3. 1882 Praha
†1. 8. 1956 Praha
Architekt, autor úpravy
Černínského paláce.
● Stanislav Jandík
*14. 5. 1902 Praha
†1. 8. 1970 Praha
Spisovatel, grafik. Napsal profil Jana Nerudy.
● Vincenc Červinka
*2. 8. 1877 Kolín
†2. 10. 1942 Praha
Novinář, kritik. Psal pro
časopis Zlatá Praha.

V porodnici
se svými vnučkami

● Milena Jesenská
*10. 8. 1896 Praha
†17. 5. 1944 Ravensbrűck
Překladatelka a blízká
přítelkyně Franze Kafky.
Obě babičky měla na
Malé Straně.

S dcerou Bárou
v Malostranské besedě

NÁMLUVY PANA KRAHULÍKA (1/2)

Malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1922)

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

„Pár králíčků se vždycky někde
doma uschová. Dají se třeba
do předsíně...“

„Jednu kytičku,
ale něco apartního.“

„To bude slečna
domácích koukat...“
pokračování příště
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Charita
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Spolky

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských
a Staroměstských novin. FB: KampaNula
SPOLEK LUGHNASADH a GALERIE LAPIDÁRIUM
Vás zvou na výstavu

Galerie Lapidárium je unikátní výstavní
prostor v centru Prahy, kde, jak již
z názvu vyplývá, jsou k vidění originály
barokních soch a atributy minulých dob.
Zároveň je zde ovšem též vystavováno
současné české i zahraniční umění,
a kromě prezentace uměleckých děl
probíhají v prostorách galerie rovněž
nejrůznější hudební a kulturní programy.
Letošní tradiční keltská výstava Spolku
Lughnasadh, pořádaná nyní v prostorách
Galerie Lapidárium, je inspirována
genezí klasických keltských bájí, které
si kdysi vyprávěli keltští obyvatelé
dávných Čech, Prahy a jejího okolí.
V následujících staletích předáváním
vyprávění z generace na generaci na
stejném teritoriu tak postupně vklouzly
obsahy těchto keltských bájí až do
kořenů klasických národních pohádek,
vyprávěných ještě nedávno na českém
venkově.

LAPIDÁRIUM
Lughnasadh 2022

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ:

Bednářová Ivana
Čížek Rudolf
D‘Agostino Viktoria
Dudek Zdeněk
Fausová Barbora
Grosseová Elzbieta
ČE
Hájek Tomáš
CH Autor projektu Josef Ryzec LTŮ
Holá Mišková Markéta
E
Y JA
Houdek Kim Miloš
KO PRAVLAST K
Jirouchová Thea Miloslava
Josef K.
v Galerii Lapidárium na Starém Městě pražském, Rámová 6, Praha 1.
Kliment Richard
Vernisáž výstavy bude v sobotu 6. 8. 2022 od 17 hod.
Kosková Jitka
a výstava pak bude dále pokračovat od neděle 7. 8. do soboty 3. 9. 2022.
Kreml Pavel
(Pondělí zavřeno a úterý až neděle 11 – 17 hod.)
Kronus Jan
Patronem letošní výstavy je zástupkyně Velvyslanectví Irska v Praze,
Kubátová Jaroslava
Deputy Head of Mission, Ms. Erin SWAN,
Küblbecková Kristina
která výstavu osobně zahájí
Kučera Jiří

Naše
Našeakce
akce
Info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460,
mail: LudmilaR@seznam.cz
POŘÁDÁME
A SPOLUPOŘÁDÁME
● Léto 2022: Výlety a přednášky jsou. Učené toulky historické vsedě od září.
● Čtvrtky NAUČNÁ STEZKA PETŘÍNEM (spolupořádáme) -15 zast. u zvířecích
sousedů. Čtvrtky odpol. rodiny
s dětmi a jednotlivci: Petrinskainiciativa@gmail.com, 773
247 227. Místa sdělena objednaným.
● 6. 8. v 17 h vernisáž výstavy spolku Lugnasath v Lapidáriu
Rámová. 25. 8. v 17.17 h Komentovaná prohlídka výstavy +
přednáška a předakce v podzemí. Viz plakát.
DOPORUČUJEME
● 14. 8. v 17 h Koncert
v Michnově paláci. Podvečer
písní a árií v podání sopranistky
Veroniky Vildmanové za klavírního doprovodu prof. Miloslava
Pospíšila.
● Hudeb. příměstský tábor pro děti. Lucie Doušová
od 15. 8. v Michnově paláci Tyršova domu. 2x i pro dospělé.

MUZIKOTERAPEUTICKÁ
RELAXACE. Viz: www.luciezraje.cz
● 10. září: XV. MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ 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 Sanatorium:
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: čínská
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.relaxartecentrum.eu.

Lešikar Miloš Jan
Lešikarová Silvia Kateřina
Mládek Ivan
Muradian David
Muradian Hovik
Muradian Shavarsh
Niedermeierová Hana
Parkman Jan
Petříček Tomáš
Pospíšilová Marie
Reinerová Zdenka
Ryzec Josef
Řepík Vladimír
Řezáčová Dagmar
Sokol Miloš
Staněk Jiří V.
Stibůrek Antonín
Turek Ivana

Galerie Lapidárium Rámová a Keltský spolek Lugnasath

„Keltské kořeny českých pohádek“
Komentovaná prohlídka výstavy + přednáška:

Čtvrtek 25. 8. 17.17 h
PŘEDAKCE V PODZEMÍ!
V 17.15 h sraz u vrat domu Dlouhá 25.
Zde návštěva románského i gotického sklepení TAJNÝ PIVOVAR Karla IV. (Vstupné do podzemí 100 Kč)

…pak od 18 h

„VÝSTAVOU + HISTORIÍ
NEJEN KELTSKOU“
(Přednáší Kristina Küblbecková a Robert Nový)

…později zahraje a zazpívá

LUCIE DOUŠOVÁ S HARMONIKOU
!NUTNÉ VSTUPNÉ! !OBČERSTVENÍ ZDARMA ZAJIŠTĚNO!

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.
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Komentáře, básně, glosy, postřehy

Milí čtenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

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.

NA STopě Kateřina
Klasnová

CO Si POČÍT S ALKOHOLOVÝMI
PRŮVODY V CENTRU?
Léto je v Praze 1 v plném proudu, ale ne
vše je zalité sluncem.
Hlavně Staré a Nové Město
trápí davy opilých řvoucích
turistů, které se nevyskytují
jen v rámci „eurovíkendů“.
A jako vždy se znovu diskutuje role policie a možnosti,
jak zatočit s organizovanými alkoholovými průvody nebo s frajery, kteří
v noci túrují motory svých
kár rezidentům pod okny.
A protože je před volbami, každý má najednou
na vše recept. Jako řadová
členka bezpečnostní komise Prahy 1 ale bohužel
mohu posoudit aktivitu
politiků nejen před volbami - „nejde to, chybí legislativa, máme málo policistů
a strážníků…“ Realita je taková, že platnou legislativu
jako dodržování nočního

Noční Praha
klidu nemá a částečně ani
nechce nikdo vymáhat.
Strážníků je na noční centrum málo, ale ani to málo
často nefunguje. Když jsem
navrhovala, aby se dělaly
občasné zátahy a využilo se
při nich maximum strážníků a policistů, kteří by
pokutovali nejvyšší možné
částky, tak to podle šéfa
strážníků bylo zbytečné.
Stejně jako zbytečné podle
něj byly ještě před pár lety
motivační odměny pro jeho
podřízené. A tak ani nová
protialkoholová vyhláška
není k ničemu, když stráž-

níci výtržníky nepokutují.
Na Malé Straně v Lokálu
U Bílé kuželky si už štamgasti pivo na ulici nedají, ale
rozšíření ulic se zákazem
požívání alkoholu jinak
k ničemu nevedlo. Je paradoxem, že s nápadem na
vytvoření „elitní jednotky
strážníků“ přišla teď před
volbami TOP 09, protože
právě šéf městské policie
je členem této strany od
dob exstarosty Lomeckého.
Tak usuzuji, že to je o lidech.
Zázraky dělat nelze, ale ještě jsem nezažila starostu či
radního pro bezpečnost,
který by šel křičet na magistrát (po vyčerpání jednání),
že chce strážníky a rval se
o spánek občanů. Přitom se
může stát, že už ty příští volby se nebude o koho rvát…
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

je navázané na tzv.
plynárenský domeček stojící na břehu
Čertovky, kde sousedé svým programem
přesahují možnosti,
které se očekávají od
mateřského centra.
Do toho zapadlo využití rybářského domku pro život skautů,
jako by skauti na
Kampě byli od nepaměti. Prostě se to za léta
sešlo tak, že se z parku
Kampa stalo místo skutečně mimořádné, kam
někteří chodí objímat
stromy, aby prý nasáli
genia loci. Chcete-li na
Kampě nasát genia loci,
neobjímejte stromy, ale
obejměte lidi, kteří tady
žijí.
MN srpen 2022

www.
malostranskenoviny.eu

Foto: Archiv

Glosa dne

Odchod Aleny Kopecké,
spoluzakladatelky
mateřského
centra, vede k zamyšlení nad kouzlem,
které má Kampa. Díky
Čertovce je Kampa
vlastně
ostrovem,
a přesto je příjemnou komunikací mezi Rybářský domek
smíchovskou stranou na Kampě
a severně umístěným
kterou nabízí svým paKlárovem. Je tou nejnoramatem Vltava. Co
příjemnější alternativou,
ale dělá Kampu Kampou,
proti rušné ulici Újezd
jsou důvody, proč lidé
s navazující Karmelitskou
parkem jen neprochází,
a následně Letenskou.
ale doslova tam žijí.
Vraťme se ale na Kampu.
Můžeme začít WerichoPo válce zvolená úprava,
vou vilou, ta je součástí
kdy byla vytvořena vakulturního centra Sovorianta anglického typu,
vy mlýny. Vedle je z půse ukázala
šťastnou.
vodně poválečné stavby,
Prostor zeleně je vzdušškoličky, už víc než patně otevřen a umožňuje
náct let, KC Kampa. To
vychutnat
atmosféru,

Poděkování
za tyto noviny

Malostranské noviny,
minulé číslo

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

pro líné

pro spící

Řešení: Doplň trojku
a objednej celou láhev.

ZAMYŠLENÍ O MAGICKÉ KAMPĚ,
MIMOŘÁDNÉM MÍSTĚ S GENIEM LOCI

astrovhled

astroložka
Dagmar Kocůrková

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V SRPNU

ČEKEJME ZEMĚTŘESENÍ
V POZEMSKÝCH VĚCECH
V měsíci srpnu se nacházíme v období vrcholu léta
a začátku sklizně. Těmto
cyklům odpovídají znamení
zvěrokruhu, kterým prochází
Slunce, a to královským a ohnivý znamením Lva a zemitým praktickým znamením
Panny.
Slunce v tomto roce vychází do znamení Panny 23.
srpna. Mars přechází přes
planetu Uran ze znamení
Býka do Blíženců. Aktivuje
tím zemětřesení v pozemských věcech týkající se hmoty. Merkur přechází ze Lva do
Panny, v disharmonických
aspektech (během měsíce)

na Mars, doslova pozor na
rychlá a ostrá slova. Mlčeti
zlato.
Jupiter ze znamení Berana podporuje Slunce a později i Venuši, která přejde
z Raka do Lva, v tvorbě a potenciálu, vzhledem k ostatním konstelacím, pod tlakem
se brousí diamant.
Neptun v Rybách přináší
uvolnění a je na nás, jaký
způsob uvolnění zvolíme.
Pluto v Kozorohu podporuje Pannu v autenticitě.
A Saturn ve Vodnáři stráží
čas a brány ke zralosti. Lunární cykly: úplněk 12. 8.
a nov 27. 8.
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Jsme vaše
!

ucho

Kultura

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Jani, jak přežít, když
mi dítě oznámí nějaký
svůj průšvih?
Eva
Jestliže za vámi přijde dítě
a oznámí vám průšvih,
v duchu si můžete pogratulovat. Cítí k vám důvěru. Pokud se jeho průšvih
dozvíte od někoho jiného,
nebo na něj přijdete náhodou, můžete si položit
otázky: „Mohl/a by se
mi s takovou věcí svěřit?
Jak bych se asi zachoval/a? Následovala by
moje přednáška?“
Taky se můžeme vrátit do
našeho dětství a dospívání
a vzpomenout si na naše
úlety. Cigarety, alkohol,
drobná krádež… Měli jste
někoho dospělého, komu
jste o tom mohli říct? Byl to
váš rodič?
Takže máte to štěstí a vaše
dítě za vámi přišlo s velkým
průšvihem. Pogratulujete si, že s ním máte skvělý
vztah. A zbytek je na vás.
Můžete upřímně sdílet své
pocity: „Tak to potřebuji
chvíli rozdýchat!“ Nebo:

„No to je pro mě přes
čáru!“ I rozhodný nesouhlas je možno vyslovit s respektem k druhému.
Stejně jako my máme důvod k našemu chování, má
ho i naše dítě. Pokud nevysvětlí, co ho vedlo k činu,
zkusme s respektem zjistit
jeho pohnutky. Ať už naše
diskuse probíhá jakkoli,
máme jeden cíl: nezadělat
na další průšvih. Nejednat
na základě našeho vnitřního strachu a způsobit to,
že se dítě stáhne do sebe
a přestane se svěřovat.
Když už je řeč o strachu,
do cesty mi přišel způsob,
jak se s ním vyrovnávat.
Když pocítím strach, poděkuji mu, že mi přišel
něco sdělit a dám mu nějakou formu a třeba barvu.
Čím více smyslů zapojím,
tím líp. Třeba můj strach
vypadá jako šedý mrak.
Zeptám se, proč za mnou
přišel, co ode mě chce. Můj
strach mi zatím vždy řekl,
že lásku. A tak mu ji dám.
Může to třeba vypadat tak,

Radí
Jana Hogan
že se mrak strach pohybuje dolů do srdce. Moje
srdce má podobu bílo-zlaté koule a ta v sobě mrak
postupně rozpustí. Puf
a strach je pryč!
V takových vizualizacích
je vše, co „vidíme“ a právě
takové, jaké to je. Zdá se to
možná jednoduché a trochu dětinské. Vyzkoušejte
a uvidíte!
Napište nám do redakce, jaké rodičovské patálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku
jsou inspirované kurzem
Nevýchova.
Vaše Jana Hogan
inzerce

POZVÁNKA

Koloběžka DEN 2022
Rozjeďte to s námi i letos!

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

Již šestý ročník akce Koloběžka DEN se bude konat

FRANTIŠEK KUPKA

v neděli

25. září na Výstaviš Praha - Holešovice.

Uplynulé ročníky měly skvělý ohlas a my věříme,
že i letošní ročník nadchne nejen profesionální a rekreační závodníky,
ale i rodiny s dětmi. S námi to ž může závodit každý.
Bude to náš společný den, který bude hlavně
o sportovním duchu a koloběžkách, ale i o spoustě zábavy.

Více informací o akci:

www.kolobezkaden.cz

Homeopatická
poradna

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.
Vyřešte pomocí homeopatie
své akutní i chronické dlouhodobé
zdravotní obtíže ● záněty, migrény,
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy
učení a sociálního chování dětí ● deprese, stavy marnosti a pocit života bez
radosti ● alergie včetně potravinových
intolerancí ● ekzémy

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com

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.
KRÁLOVÉ
MAJÁLESŮ
Do 27. 7.
Muzeum paměti XX. století
a Museum Kampa připravila výstavu, jejíž hlavním
tématem je majálesová
tradice a její proměny se
zaměřením na období po
druhé světové válce, kdy
dostala výrazně politické
konotace. Výstava přibližuje nejen slavné majálesy
v letech 1956 a 1965 (králem majálesu se tehdy stal
Allen Ginsberg), které měly
výrazně protestní charakter, ale zabývá se také poválečnými majálesy.

BARBORA
BLAHUTOVÁ:
VZDUŠNÉ
VÍRY
Do 2. 10.
Výstava z Blahutové
děl má za cíl představit
všechny důležité okruhy
autorčiny tvorby utvářené zejména motivy vejce
a hnízda, prvků z domácnosti, zvířaty, přírodními a krajinnými motivy
a samozřejmě lidskými
figurami. Přestože spojujícími prvky těchto soch
a koláží jsou křehkost
a velmi specifická ženská
citlivost vyzařující touhu

František Kupka,
Studie opice
po teplu domova, zázemí
a bezpečí, neztrácejí Blahutové práce na věcnosti
a jadrnosti vyjádření.
Eva KMENTOVÁ
A Olbram ZOUBEK:
LIDSKÁ
DŮSTOJNOST
Do 2. 10.

Vystaveny jsou známé
práce skvělých sochařů
(Zoubkovi Strážci, Běžec... Kmentové Opuštěný prostor, Lidské vejce…), ale i méně známá
díla. Expozice doplněna
texty z rodinných deníků.

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

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

Milan Voríšek, MBA
jednatel House Services

