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. 9/ roč. XIV
září 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
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PŘIJĎTE
K VOLBÁM

Malostranské
podniky

Foto: Monika Höppner

komunální volby jsou ZASE tady

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
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BARISTA ONDRA
Sympatický barista Ondra
z Café Vescovi,
Újezd 429/36,
nabízí malou tartaletku
za 59 Kč.

MY, CO TADY ŽIJEME 2022

Co se povedlo
na Malé Straně
a Hradčanech uskupení
My, co tady žijeme.
Čtěte na str. 6 a 7

Rozhovor
s dirigentem
Varhanem
Bauerem

Str. 2 - 3

inzerce

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

LETNÍ SCÉNA
DIVADLA UNGELT
Nový Svět 78/5, Praha 1

Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Komorní atmosféra Letní scény Divadla Ungelt
je zárukou příjemného kulturního zážitku.”

Linka
pomoci
občanům

724 021 789
224 948 465

Foto: Archiv V. O. Bauera

Foto: Archiv MCTŽ

POZVÁNKA NA
KONCERT NA STŘELÁK
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

gurmánuv
koutek

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

180
Kč

Malostranský
restaurant
Pod Petřínem
Hellichova 5

Jednou větou
Monika
Höppner

Redakce
Malostranských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:

Když čert
koná dobro,
je to hřích.

Slyšeno: ve frontě na zmrzlinu

Počasí

19°C

ZÁŘÍ
Bouřky v září,
sníh v prosinci.

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

Společenská rubrika

Výročí ● Narození ● Svatby ● Úmrtí
posílejte na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu
nebo nám zavolejte: tel.: 777 556 578 (Monika)

VZPOMÍNKA NA
SLÁVKU BUDÍNOVOU
V létě uplynulo dvacet let, kdy Slávka Budínová, jedna z nejslavnějších českých
hereček, zemřela. Jen
dva týdny nato Prahu
zasáhla ničivá povodeň,
která málem odnesla
i hereččin dům. Přijďte se
podívat na pěknou výstavu fotek z archivu Slávky
Budínové v Muzeu slivovice v ulici Lužického
semináře, kde také 30
let bydlela. „Výstavu
jsem nazvala Hraběnka malostranská aneb
Všechny tváře Slávky
Budínové. Výstava je
k vidění do konce září,“
zve na prohlídku Blanka
Kovaříková, spisovatelka
a autorka výstavy. Re-

Anketa Malostranských novin

Jak se připravujete
na zimu?

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

Malá
Strana
5 370 obyvatel

David
Dvořák

Jan
Smetana

Jarka
Nárožná

„Druhý svetr
už mám
připravený
ve skříni.“

„Na zimu se
nedá připravit.
Jenom ji pak
přetrpět.“

„Řežu
dříví
na chalupě.“

Jindřich
Pavliš

Firma Vojanovy
sady

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Sušením hub
a křížal,
vytvářením
zásob dřeva
a zvěřiny.“

„Musíme si
zvykat na nošení
dvou svetrů
a vestičky
k tomu.“

„Pravidelným
otužováním
a zároveň
vyhříváním
se na slunci.“

Ředitel
Musea Kampa

Divadélko
Romaneto

Malostranská
beseda

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

Varhan Orchestrovi
podstatné hu

Čtěte rozhovor s charismatickým hudebním
skladatelem a dirigentem Varhanem Orchestrovičem Bauerem, ten nedá dopustit na hraní v centru Prahy v kostelích i sálech, a zve
vás na koncert na Střelecký ostrov.
MONIKA HÖPPNER

dakce novin právě se spisovatelkou Kovaříkovou
připravuje do dalšího
čísla rozhovor o malostranské herečce Budínové.

Mluvčí mladé
generace

Kultura

„Na Střeleckém ostrově budeš mít 15. září
koncert, pozveš nás?“
„Přijďte. Bude to fajn.
A zdarma. Začneme s Varhan’s Groovy Jamm v šest
večer. Pak budu dirigovat
Okamžitý Filmový Orchestr, zazpívá sbor i sólisté,
dám prostor i mladým.
Z těch známých se těšte
na Jitku Čvančarovou,
Michaela Kocába, Petra
Jandu…“
„A jaké skladby uslyšíme?“
„Chtěl bych, aby to bylo

všeobjímající,
zábavné
a chystám se připomenout
Znělky z telky: večerníčky,
seriály, pohádky, filmovou hudbu. Vše v mých
aranžích s plným drivem.
Baví to mě, pak to baví
muzikanty i lidi, zasmějí
se, zavzpomínají, někteří
i popláčou.“
„Co dělá podle tebe dirigenta hodně dobrým
dirigentem?“
„Když je schopný z orchestru vyždímat nadlidský
výkon, dodat hudebníkům
sebedůvěru a pak se stane
zázrak a ti hudebníci si
s ním věří víc než kdy

estrovič Bauer: Všechno
udební se děje na Praze 1

Dívka ze str. 3

Bouřlivý
rok
1922

štěmiss vysoká noha

Varhan s orchestrem

Foto: Archiv V. O. Bauera

Místní přebornice ve zvedání
nohy Alena Kočičková v akci.

Malý oznamovatel
Inzerujte v těchto novinách!
tady je 3+1 důvod proč:

První kapelu měl Varhan
už v deseti letech

Varhan napsal hudbu k filmu
Miloše Formana Goyovy přízraky

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

KLID
inzerce

HASIČI PRAHA 1
Zveme vás
v sobotu 8. října od 20 h
na Hasičský bál
v Malostranské besedě!

ČISTO - ZELEŇ - ZDRAVÍ
SPOLKY - PARKOVÁNÍ

Dobrovolní hasiči
Vláďové Pixa a Krištof

Vstupenky v prodeji
na pokladně
Malostranské besedy.
Těšte se na hudbu
i tombolu.
Dobrá nálada zaručena.
Těšíme se na vás!
Vaši hasiči
www.hasicipraha1.cz
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Foto: Youtube

jindy. Zároveň takový dirigent dokáže hudebníky
i usměrnit, aby vše bylo
v souladu a smysluplné,
a probouzí v nich i radost
ze hry.“
„Na co se těšíš?“
„Na provedení své korunovační mše Pražské Jezulátko a taky že v katedrále sv. Víta staví obrovské
varhany, pro které napíšu
skladbu.“
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Kultura
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

O VOLBÁCH
V KOSTCE
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ZÁŘí dÍen
volebn

Komunální volby 2022 se blíží.
Volit můžete v pátek 23. 9. od
14 do 22 h a v sobotu 24. 9. od
8 do 14 h. Volby do Senátu proběhnou ve stejném termínu. Při
minulých komunálních volbách
v roce 2018 byla v Praze 1 volební účast 46,35 %.
Nyní v Praze 1 kandiduje 9 stran.
Číslo 1: REZIDENTI 1, číslo 2:
Piráti a občané pro Prahu 1,
číslo 3: Naše Praha 1, číslo 4:
PATRIOTI PRO PRAHU 1, číslo
5: PRAHA 1 SOBĚ, číslo 6: My,
co tady žijeme, číslo 7: TOP 09,
číslo 8: Radnice pro občany,
číslo 9: Občanská demokratická strana. Běžte k volbám!

Zpravy

VELKÉ ZPRÁVY Z MAL
ČtenářTÉR
KDE u nás ŠU
REPOR

MALÁ STRANA JE NA PODZIM PLNÁ PĚKNÝC
VOKÝNKO 32 LET
19. srpna byla velká sláva.
Neskutečných 32 let od
otevření Vopičkova Vokýnka - Bistra Bruncvík po Karlovým mostem. A tak se slavilo. Roman Vopička i jeho
choť Hanka byli šťastní
a usměvaví a vítali všechny kamarády a štamgasty,
kteří přišli. Redakce novin
přeje Vokýnku aspoň dalších 100 let.
DŮLEŽITÉ
1. srpna proběhla schůzka
členů a příznivců My, co
tady žijeme v Malostranské besedě. Probíráno
vše, co by lidem na Praze
1 mohlo prospět. Spolky,
páteř MCTŽ, chystají se
po úspěšném Prostřeném
stole na 15. září na Kam-

pu do parku. Bude opět
Spolkový den s programem. Zakončením pak
bude překvapivý koncert
na Střeláku pod taktovkou Varhana Orchestroviče Bauera. Po jednání
všichni, kdo mohli, spěchali na Tržiště, kde opora Kafírny Markéta Čechová slavila narozeniny.
HRNČÍŘSKÉ TRHY
Už po sedmnácté ožije půvabná
Kampa
3. a 4. září Tradičními
keramickými trhy. Rodinnou akci
pořádá
neziskovka SANANIM
zabývající se prevencí
a léčbou drogových závislostí společně s Café
Therapy. Bude tam 20
renomovaných řemeslinzerce

Hanka Křížková Vás zve
na svůj recitál a setkání s Piráty
Recitál Hanky Křížkové
s účastí primátora
Zdeňka Hřiba
Kdy? 15. září 2022 v 18 hodin
Kde? Divadlo Metro, Národní 25
Pro dvě vstupenky zdarma pište
na vstupenky.hanka@email.cz
nebo tel.č. 775 592 183.
Pojďme se setkat a vyměnit si nápady

Kdy? 6. září 2022 v 17 hodin
Kde? Bistro Národního muzea, Vinohradská 1
Host: Martin Jiránek, místopředseda Pirátů, poradce ministra pro cestovní ruch

níků - převážně keramiků. Pro děti dílničky.
Trhy jsou od 10 do 19
hodin. Doprovodný program pro celou rodinu
od 13 do 19 hodin.
NA BŘEHU RHONY
Nově otevřená vinárna Na břehu Rhony na
Maltézském náměstí
u bývalé Lavičky Václava Havla zavedla
čtvrteční jazz-swingové
podvečery. Například 4.
srpna zpěvačka Sofia a
její manžel s basou +
piano nadchli všechny.
PODĚKOVÁNÍ
Maruška Gorčíková poslala poděkování pro
cukrářství a pekařství
v Lázeňské 15: „Mají

tam dobré srdce. Nakupovala jsem pečivo a koláče
pro ukrajinské uprchlíky,
když se to v prodejně dozvěděli, dali mi vše zdarma!“ Nákup pak putoval
k Ukrajincům, kteří byli
ubytovaní u herečky Kateřiny Vlkové. Díky!
BARÁČNÍCI DĚTEM
Baráčníci 21. května
v sále Všebaráčnické
rychty na Malé Straně
uspořádali oslavu Mezinárodního dne dětí
s programem pod názvem Baráčníci ukrajinským dětem. Na programu byly pohádky i hry
pro děti a vystoupily děti
z ukrajinského tanečního
a pěveckého souboru
Džerelo.

KLID
ČISTO
ZELEŇ
ZDRAVÍ
SPOLKY
PARKOVÁNÍ

Kdy? 8. září 2022 v 18 hodin
Kde? Podnik Turquoise, Široká 1
Host: Jan Lipavský, ministr zahraničí za Piráty
Kdy? 20. září 2022 v 18 hodin
Kde? Kavárna na Petříně, Vlašská 25
Host: Olga Richterová, místopředsedkyně Sněmovny
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Piráti a občané z Prahy 1
WWW.MCTZ.CZ

5

inzerce@malostranskenoviny.eu

LÉ STRANY ANEB CO SE
ŠUSTNE A ŠUSTLO

černá
kronika

Šéfredaktorka Monika Höppner
na oslavě v obklopení Vopičků

Petr Čihák
Milá redakce,
2. srpna zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku
76 let Petr Čihák, Malostraňák tělem i duší.
Byl umělcem malujícím
špachtlí, první soukromý galerista galerie
u Pražského Jezulátka...
Bydlel a maloval U Lužického semináře 94/14.
I když posledních deset
let žil více na Vinohradech a na chalupě, Malá
Strana, jak říkal, mu
byla vždy nejblíže. Rozloučení s Petrem Čihákem proběhlo 9. srpna
v kapli svatého Václava
na Vinohradském hřbitově. Čest jeho památce.
René B.

Vopička se vítá s kamarády

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

LETNÍ SCÉNA DIVADLA UNGELT
Nový Svět 78/5, Praha 1
Období teplých večerů přímo vybízí
k tomu, abychom vyrazili za kulturními zážitky
pod širým nebem. Divadelní nadšenci si určitě
nenechají ujít návštěvu
venkovních divadelních
scén. Jednou z nejvýznamnějších je určitě
Letní scéna Divadla Ungelt, která prošla rekonstrukcí a nyní disponuje
zastřešeným hledištěm.
V malebné části Hradčan na Novém Světě si
můžete vychutnat nejúspěšnější inscenace Divadla Ungelt, a pokud se
chcete od srdce zasmát,
tak si nenechte ujít na-

příklad komedii Vejšlap
od britského dramatika
Petera Quiltera.
Na úpatí hory se na
dvoudenní túru připravují tři stárnoucí kamarádi, kteří mají různé
povahy, přístupy i zkušenosti, ale vzájemně
se doplňují a podporují.
„Je to především o přátelství a vyrovnávání se
s krizí středního věku,
jejíž těžký průběh lze
zvrátit tím, že se nebudeme brát až tak moc
vážně. Vtipnou hru oce-

ní ženy, které mohou
nahlédnout do našeho
světa mužů, a ti v ní
zase najdou své vlastní
prožitky,“ zvou na hru
představitelé
postav
Petr Stach, Martin Písařík a Jan Holík.
Neváhejte a přijďte si
užít pěkný večer nejen
s touto konverzační
komedií! Aktuální zářijový program Ungeltu
najdete na: www.divadloungelt.cz/program/9/

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), starosta
MČ Prahy 1: „Komorní atmosféra Letní scény Divadla
Ungelt je zárukou příjemného kulturního zážitku.”

Letní scéna plná diváků

U vstupu

podporujeme
místní
živnostníky
Pe
tr Hejma,
starosta

Příprava na Vejšlap

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

Foto: Jaroslav Tatek

Foto: Míra Lédl

CH AKCÍ. KALENDÁŘ nejen PRO MALOSTRAŇÁKY

Foto: Archiv

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

6

redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Petr Hejma

Petr Burgr

6

Volby

VĚCÍ, CO S

Kandidáti z uskupení My, co tady žijeme mají jednu
velkou výhodu. Skutečně v Praze 1 žijí a tak denně
mohou sledovat úspěchy své činnosti. Podívejme
se, jak je to na Malé Straně a Hradčanech. Protože mají volební číslo 6, chceme znát alespoň šest
úspěchů za poslední čtyřleté období. To je celkem
jednoduché, odpovídají hlavní představitelé kandidátní listiny.
Ono to sice skončí pod
vodou, ale opěrná
zeď na Kampě je mimořádná investice, jak
svým rozsahem, tak
technickým provedením. Zůstaneme-li na
Kampě, každý kdo
zde žije, potvrdí správný krok ve
využití Rybářského
domečku.
Působení skautů je vnímáno jako
všeobecný přínos. Od
Rybářského domečku je dobře vidět přes
řeku na Střelecký ostrov, kde v loňském
roce začala nová tradice zimního kluziště.

Nový režim společenského střediska
Via na Újezdě dává
možnost všem zájmovým organizacím,
i případně zástupcům
společenství vlastníků,
využít toto příjemné
místo ke svým
setkáním.
To, že pravidelné Malostranské
trhy v dolní
části Malostranského náměstí oživují
atmosféru Malé Strany, nemůže nikdo popřít.
Vyběhneme-li na Pohořelec, s hrdostí připomínáme, že také
díky
zastupitelům

z uskupení My, co tady
žijeme je zachována
pobočka
Městské
knihovny. Dále se
podařilo učinit zásadní krok k otevření Loretánské zahrady.
Právě v letošním roce
byla provedena kanalizační přípojka, která
umožňuje realizovat
stabilní toalety a zázemí zahrady.
Malý - velký bonus na
závěr. Je neoddiskutovatelnou zásluhou
zastupitelů (My, co
tady žijeme), jak byla
v Praze 1 zvládnuta pandemie covid-19, včetně pomoci seniorům, kteří žijí
v Praze 1.

Starosta Petr Hejma
předává klíč od Rybářského domku

Místostarosta Petr Burgr
zahájil plavbu pro seniory po Vltavě

Kluziště na Střeláku

inzerce

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

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.

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

Empanada září
Chorizo Cheeseburger

www.starapraha.eu

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Volby

SE NÁM POVEDLY
Volte
číslo

6

Kalendárium
Malé Strany
září

František
Hofman
malíř

Karolina
Světlá

spisovatelka

● František Hofman
*1. 9. 1891 Přeštice
†3. 3. 1969 Praha
Malíř, obraz T. G. M.
či Pražského jezulátka.
● Václav E. Horák
*1. 1. 1800 Lobeč
†3. 9. 1871 Praha
Varhaník, zpíval ve
sboru v chrámu sv.
Mikuláše.
● František Roith
*16. 7. 1876 Praha
†5. 9. 1942 Voznice
Architekt, monumenty.
● Karolina Světlá
*24. 2. 1830 Praha
†7. 9. 1899 Praha
Spisovatelka, přítelkyně
Jana Nerudy. Byla
členkou několika
emancipačních spolků.

Petr Burgr, Petr Hejma a Jiří Kučera dlouhodbě spolupořádají
charitativní akci Prostřeny stůl na podporu Nadace Artevide
inzerce

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

LENKA NOVÁ - DOPISY

Program (výběr)
ZÁŘÍ

15. září, 20.30 h

Náš
TIP

2. 9., 20.30 h
Krausberry - rock
6. 9., 20.30 h
Lili Marlene futuristický šanson
9. 9., 20.30 h
Švihadlo - reggae
11. 9., 20.30 h
Varhan´s groovy jamm jazz-rock fusion
18. 9. 19 h
Originální Pražský Synkopický Orchestr - raný
jazz
19. 9., 19 h
321 Jedem! - impro
talkshow
21. 9. 20.30 h
Spálený & ASPM - jazz/
blues
24. 9. 20.30 h
Nedivoč: pražský křest
desky Svítá - pop rock
25. 9, 20 h
Hedwig a její angry inch
- rocková show
Romana Tomeše
29. 9. 20.30 h
Kittchen - post folk

PRODEJ BYTU
3+kk - 137 m 2
u Karlova mostu
www.Mostecka3.cz
tel.: 777 135 945

Na čepu dvanáctka
Radegast za 41 Kč

Z

veme vás na koncert
zpěvačky Lenky Nové
do Besedy. Uslyšíte
písně z alba Dopisy. Album
bylo inspirováno skutečnými dopisy, které Lenka
sbírala od svých fanoušků tři roky. Záměrem bylo
vetknout písním autenticitu, intimitu a najít osobní
příběhy, které skutečně někdo prožil. Skrze dopisy lidi

dokážou snáz a s rozvahou
říct co mají na srdci, ať už
v dobrém nebo ve zlém. Společně se zkušenými textaři
Tomášem Belkem, Lukášem
Pavláskem, Vladem Krauszem a Petrem Linhartem
pak posbírané dopisy přetavovala do podoby písňových
textů. Většinu z nich zhudebnila s vynikajícím kytaristou Josefem Štěpánkem…

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

39 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

HODINOVÝ
MANEL

TONDA

Osamělý důchodce provede
levně práce hodinového manela
(drobné opravy).
Pouze v Praze.

tel. Tonda: 720 658 976

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839
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Charita
redakce@malostranskenoviny.eu

Spolky

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských
a Staroměstských novin. FB: KampaNula

HORSKÝ POBYT V KRKONOŠÍCH:
BYLY PARÁDNÍ LYSEČINY
Rýchory s původním
pralesem. Sněžka po
hřebeni s mírným stoupáním cca 10 km přes
Pomezní boudy a chatu
Jelenku.
Horský pobyt s pěší
i cykloturistikou fakultativně i cvičením využilo
35 osob včetně dětí a psů.
Malostranské království
bylo přeneseno sem. Zastoupeny kluby a spolky
TURAS,
KampaNula,
RelaxArte, SOPMSH, Petřínská Iniciativa a další
kamarádi.
Ceny mírné, postelí dosti v různých pokojích.

Naše
Našeakce
akce
Info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460,
mail: LudmilaR@seznam.cz
POŘÁDÁME
A SPOLUPOŘÁDÁME
● 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.
● Do 3. 9. ČECHY JAKO
PRAVLAST KELTŮ - výstava spolku Lugnasath v Lapidáriu Rámová.
● Vycházky pro rodiče
s dětmi Malou Stranou +
Kampou P. Dvořáčková:
www.prahahrave.cz, tel. 731
802 799, www.facebook.
com/prahahrave
DOPORUČUJEME
● 10. 9. XV. MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ - Dozvuky
Horňáckých slavností od odpoledne na Kampě. Vystoupí
soubory z Horňácka, bude
sklizeň malostranského vína,
horňácké pochutiny, košty

vín, burčáků, klobásek…
● 15. 9. odpoledne SPOLKOVÝ DEN v parku na
Kampě
● BASKET TURAS: Info
J. Svátek: 605 131 136,
středy 19 - 20 h opět od září
v telocvičně Gymn. Josefská.
● RelaxArte Sanatorium od 19. 9. cvičí opět ve školách Malé Strany Josefská,
středy 18 - 20 h a Karmelitská pondělky 18.30 - 20.30 h
a v pátek 18 - 20 h. Dynamika + aerobní sestava (kondiční trénink), dynamická
meditace - prvky z čínské
jógy, čchikung a tajči. Cvičení s Johankou: á 14 dní - od
21. 9. (sestavy 8 kusů brokátů, 5 zvířat).
● 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

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.

A zpěvu nejen s kytarou,
ni tanci nebráněno. Navíc počasí přálo, slunce
i občas déšť (co umožnil
cestu lesním vláčkem,
borůvek plno, hub méně.
Skupinky na pár dní až
týden, smutné odjezdy
neb bouda i okolí toť čistá
nádhera a po pár týdnech
budeme jistě někteří mít
krkonošskej
(Lysečinskej) absťák. Těšíme se
na příště.
Pro zájemce detaily: bude
se opakovat. Nejlepší trasy sdělíme nad mapou.
Olga Michálková rozpoznala ve smíšeném lese

Ornitolog Cepák s rodinou a Kučerou
1000 m vysoko několik
hřibovitých hub. Dr. Jar.
Cepák (ornitolog, zoolog
Nár. muzea) určil více
než 40 druhů lesních
i lučních ptáků včetně
horských specialit křivek
a ořešníků. Místní rarita

tetřívek bohužel nespatřen. Žáby, hadi i horský
zajíc, také jelení stopy
byly. V týdnu cvičeno 2x
denně s Johankou (rozcvička, čikungy: 5 zvířat,
8 brokátů).
Sepsal J. Kučera sen.

Foto: Archiv

Byla pro nás Karlem
Chotkem
připravena na poslední týden
v červenci krásná,
stará BOUDA LYSEČINSKÁ (z r. 1926),
a to v lesích východních Krkonoš.
Tři kilometry pohádkovou cestou k dolním Pomezním boudám, kde je
u kostela další Karlova
hospoda Krmelec, opět
s výtečnou kuchyní, opět
s vlastním pivem plzeňského tipu + super borůvkovým (název obou:
„Karlův Jelen“). Opačně
po hřebeni 7 km jsou
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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.

né, schopnosti maminek
logisticky zkombinovat
všechny kroužky, hudebky, tréninky, aby vše do
sebe časově zapadalo.
Také si můžeme povzdechnout, že se přiblížil,
jako každý rok, podzim
a léto je tedy zase pomalu
pryč.
Letos na otázku, co je
zase tady, můžeme navíc
odpovědět oznámením,
že zase, po čtyřech letech,
budou volby, ty komunální. Zatímco zainteresovaní rodiče a pedagogové

NA STopě Kateřina
Klasnová

CO S PŘETÉKAJÍCÍMI KOŠI?
NECHAT JE ODSTRANIT!

Během turistické sezóny centrum Prahy každé ráno vypadá jako po
mejdanu roku - koše
praskají ve švech a všude se válí odpadky.
Úklid zkrátka na zvýšený
počet lidí, kteří se navíc
chovají jako zvěř, během
léta nestačí. Nestačí ani
stávající počet košů a místo toho, aby se navýšil jejich počet a svoz, občas
záhadně zmizí.
Když jsem byla venčit
pejska v parčíku mezi Cihelnou a U Lužického semináře, všimla jsem si,
že tam chybí koše. Zůstal
jen „Poslední Mohykán“
určený na bobky pro pejsky, který doslova přetékal odpadky. Svůj dojem
zmizelých košů jsem si pak
potvrdila se sousedy, kteří
se mě ptali, jestli netuším,

Přeplněný koš
kdo a proč je nechal odstranit. Když jsem se pak
pídila po této záhadě, zjistila jsem, že to byla radnice
Prahy 1. Koše totiž patřily
magistrátní TSK, která je
nechávala vyvážet jen jednou týdně (!). Po nějaké
době, kdy je z dobré vůle
a na vlastní náklady vyvážel pan Pavliš přes společnost Vojanovy sady a požádal o kompenzaci radnici,

přišlo nečekané rozuzlení
problému. Praha 1 je bez
náhrady odstranila a zanechala pouze svůj zelený na
exkrementy.
Podobně údajně zmizely
koše i v Hellichově ulici
pod Petřínem nebo u Lorety. Na takto turisticky
exponovaných místech je
to vskutku originální řešení. Skoro jako odstranění
laviček, aby se eliminoval
problém s bezdomovci. Logika - žádné lavičky, žádní
bezdomovci, žádné koše,
žádné odpadky ale bohužel nefunguje. Nezbývá
než doufat, že příští volební období bude po všech
stránkách pro rezidenty
veselejší, i co se domluvy
mezi magistrátem a radnicí Prahy 1 týká.
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

začátek školního
roku, jako každý rok, zvládnou
a podzim po létě
přijde tak jako tak,
dnů před volbami
si užijeme. Těch
slibů! Jak mávnutím kouzelného
proutku zmizí z chodníků koloběžky, naskákají
nová parkovací místa
a krátkodobé ubytování
zmizí jak pára nad hrncem. Tady nutno podotknout, že takovým kouzelným proutkem by měli
mávat na magistrátu.
Naštěstí jsou volby letos
poměrně brzy, tak čas,
kdy budeme od mnohých
slyšet, že všichni ostatní
dělají vše špatně, jen oni
ne, bude poměrně krátký.
MN září 2022

www.
malostranskenoviny.eu

Foto: Archiv

Glosa dne

A zase je to
tady. Toto strohé oznámení samozřejmě vyvolá
jednu
jedinou
otázku, co je zase
tady? Odpovědí ale může být
několik, zvláště
letos.
Tak nám zase začíná
školní rok, kdy naivní
učitelé a učitelky si myslí, že žáci a studenti se
těší do školy kvůli nim.
Vysvětlení pro pozitivní vztah naší mládeže
k prvnímu září musíme hledat především
v nich samých. Prostě
spolužáci a spolužačky
se na sebe po prázdninách těší. A to nemluvím
o úžasné, každý začátek
školního roku prověře-

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.

S KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI PŘICHÁZÍ
TAKÉ DOBA PLANÝCH SLIBŮ

astrovhled

astroložka
Dagmar Kocůrková

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V ZÁŘÍ

PĚT PLANET VE ZPĚTNÉM,
COUVAJÍCÍM CHODU

V měsíci září prochází
Slunce dvěma znameními,
zemitou, praktickou Pannou
a vzdušnými estetickými Vahami. Do znamení Vah Slunce vstupuje v tomto roce 23.
září a nastává podzimní rovnodennost. V tomto čase je
pět planet ve svém zpětném,
couvajícím pohybu… Saturn,
Jupiter, Uran, Neptun a Pluto. Jejich energie jde dovnitř
než ven, může se zdát, že se
z venku věci nehýbou, přestože do nich šťouchá Mars ze

znamení Blíženců a planety
ze znamení Panny se mohou
samou analýzou utavit.
Panna je znamení sklizně a také očisty. Čas se zastavit v podzimním detoxu,
mentálním i fyzickém - zejména trávicího traktu.
Váhy s sebou nesou pohled na vyrovnání a rovnováhu, více diplomacie po mentálních bojích.
Luna ve svých cyklech je
v úplňkovém čase 10. září.
Nov nastává 25. září.
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še
Jsme va !

ucho

Kultura

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Jani, existují nějaké
typy rodičů?
Iva
Nás rodiče můžeme rozdělit do čtyř základních skupin:
1. Policajt aneb „Bude to
tak, protože jsem to řekl/a!“ Od rodičů policajtů slyšíme perličky typu:
„Když to nejde po dobrém,
půjde to po zlém!“ Policajt
nařizuje, vyhrožuje a trestá.
A to proto, že policajt má
strach, že když nebude tvrdý, jeho dítě nevyroste ve
správného člověka. Strach
získal jako dítě od svých rodičů. Policajti často vychovávají další policajty anebo
naopak oběti, tedy děti,
které budou plnit příkazy
jiných, kteří jsou silnější,
nebo mají větší autoritu.
2. Učitel. Tento typ rodiče
pronáší věty jako: „Tohle
hodné holčičky nedělají.“
Učitel citově vydírá, uděluje přednášky, co se má
a nemá dělat. A taky opakuje věci do umrtvení. Je přesvědčen, že dítě se rodí jako
tabula rasa, a je třeba ho

neustále školit. Výsledek?
Dítě rodiče ignoruje a dělá
věci tajně, aby maminka
nebyla smutná, nebo aby
se vyhnulo další přednášce.
A taky lže.
3. Nadšenec. Tento rodič bývá dítětem policajtů
a učitelů, a za žádnou cenu
nechce to samé udělat
svým dětem. Poskytuje jim
svobodu, respekt a veškeré
úsilí. A přitom zapomíná respektovat sám sebe.
V dobré víře vždy dítěti
ustoupí, bez ohledu na své
potřeby, bez nastavování zdravých hranic. Dítě
se stává středem vesmíru
a neumí nést vlastní zodpovědnost.
4. Vědomý rodič. Neopakuje vzorce chování svých
rodičů. Učí se nástroje komunikace a soužití s dítětem. Dítě vnímá jako citlivou bytost, která má vlastní
potřeby. Chová se láskyplně
a s respektem k dítěti
i k sobě. Ví, že děti se učí
hlavně nápodobou našeho
chování. Snaží se vycho-

POZVÁNKA

Koloběžka DEN 2022

Radí
Jana Hogan
vat děti, které se chovají
správně, protože jsou o tom
vnitřně přesvědčené.
Ve skutečnosti jsme často směs více rodičovských
typů. Mým záměrem není
poukazovat na špatné rodiče. Nikdo z nás se nenarodí
ideálním rodičem. Všichni
jsme ale na své cestě a můžeme se rozhodnout dělat
věci jinak.
Napište nám do redakce, jaké rodičovské patálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku
jsou inspirované kurzem Nevýchova.
Vaše Jana Hogan
inzerce

MÁME ČISTÝ ŠTÍT
A ODVAHU DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ

Rozjeďte to s námi i letos!

Již šestý ročník akce Koloběžka DEN se bude konat
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
2 hlavní důvody, proč volit číslo 2:
Nedovolíme rozkrádání neboli „hlubůčkování” Prahy 1
Otevřeme naplno radnici lidem, ne lobbistům

Pojďme 23. a 24. září k volbám a udělejme
z Jedničky skvělé místo pro život!

Piráti a občané z Prahy 1

1
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Inzerce

VOLTE

č.

1

SPRÁVNÁ
VOLBA

MESTO, KDE BYDLÍME,
MÍSTO, KTERÉ MÁME RÁDI
Sledujte nás na fb.com/rezidenti1 nebo webu www.rezidenti1.cz. Jsme tu pro vás
inzerce

Městská část Praha 1

Dovolujeme si vás pozvat
na slavnostní předání

ČESTNÉHO OBČANSTVÍ
A CEN PRAHY 1
následujícím osobnostem:

Luboši Petruželkovi,
Jiřímu Dědečkovi,
Petru Sísovi,
a Janu Šibíkovi,
které se uskuteční dne

5. září 2022 od 16:00 hodin
v Brožíkově síni na Staroměstské radnici.

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

FRANTIŠEK KUPKA
Stálá expozice

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou výjimečných umělců: Františka Kupky
a Otto Gutfreunda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka
Kupky, průkopníka abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava soch Otty Gutfreunda.
VZPOMÍNKA
NA MEDU
8. 9. / 10 - 20 H
Meda Mládková by 8. září
oslavila 103. narozeniny.
Svůj celý život zasvětila
umění, přičemž její sen
o rozvíjení kultury a historického dědictví se jí splnil
v podobě Musea Kampa.
Pro veřejnost jsou připraveny jak komentované
prohlídky expozicemi, tak
program pro rodiny s dětmi. Stálá expozice s díly
Františka Kupky a Otto
Gutfreunda bude nadto
veřejnosti otevřena celý
den zdarma.

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 jejich méně
známá díla. Expozice je
také doplněna texty z rodinných deníků.

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

