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

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

®

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

stateČný mlynář horel: mlýnské kolo se
rozpadá, strašIdelně vrŽe a tlejí mu lopatky
Velkopřevorský
mlýn, září 2017:
Mlynář Horel
zatlouká hřebíky

PŮVABnÁ IVeTA

od Klíčů v Prokopské ulici.
Chutnou deci vína podává
s grácií a za pouhých 18 Kč.

Foto: Ondřej Höppner

místní Úřady
posupně mlŽí

ppřř MMÍÍSS
íBě T NÍÍ
hy

ZASTANE SE MINISTR
PANÍ WICHTERLOVÉ?
Str. 6 - 7

nová rubrika: MALOStRAnSká DRBnA
Pikantně
aneb VAŠE DRBY - nAŠE ŠtĚStí na str. 11
inzerce

Servírky
Malé Strany

Foto: Petr Burgr

POPLACH!
SLAVNÉ
MLÝNSKÉ
KOLO MELE
Z POSLEDNÍHO

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

Musíme chránit odkaz
českých umělců, jako
byla paní Wichterlová!

Podrobnosti na str. 6
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč
Svíčková,
knedlík,
brusinky

99 kč

Velké zprávy z Malé Strany

Baráčnický rychtář
kocábek slaví 90

ReSTAURAnT
TLUSTÁ MYŠ
Všehrdova 19

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Pantatínek
josef

Hradčany - Pantatínek
z baráčnické Veleobce
a III. župy a zároveň
i rychtář Obce baráčníků Hradčany Josef
Kocábek oslavil v plné
svěžesti 90. narozeniny.
Do spolkové hospody
Šatlava v Saské ulici mu
přišly poblahopřát zástupy gratulantů. KampaNula a MN přejí oslavenci vše nejlepší.

Šéfredaktor
Malostranských
novin

Uctíváme orly jako
modly, ačkoli
slepice nám prokazují nesrovnatelně
větší služby.
Viz str. 4

„

Počasí

16°C

říjen
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.

PoSíLejTe
nÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

obec
baráčníků
Hradčany

Anketa Malostranských novin

Zpravy

muzikanti z k
ve skvělé kon
oslava oČIma muzIkantŮ
Ve čtvrtek 14. září
jsme si těch uplynulých 15 let připomněli
srazem na magické
NÁPLAVCE. Pak jsme
se přesunuli do WERICHOVY VILY, kde nás
srdečně přivítali její ředitel pan Jan Smetana
a také člen správní rady,
bývalý starosta Prahy 1
Petr Hejma.
Tam nás ale čekalo velké překvapení večera
v podobě promítání retrospektivního videa našich
sešlostí, které natočil náš
kamarád Jarda Ota, jeden
z pionýrů našich skromných začátků
Úvodní píseň ŽIVOT JE
JEN NÁHODA a potom
ještě mnoho dalších ke

zpěvu i tanci vytvořilo
skvělou náladu, až zazvonil zvonec a rychlý
přesun do DOMEČKU,
který nám Alenka Kopecká umožnila doslova
nafouknout, aby se pak
téměř do kuropění otřásal
v základech.
Co říci na závěr?
JEDEME DÁL!
Jirka Wencl
Zakladatel
jiří Wencl

inzerce

Víte, jaký strom opadává
kaštan koňský už od
srpna (kvůli klíněnce jírovcové)
jako první? správně:

TYTo noVInY vycházejí
na území Malé Strany
a Hradčan, tedy ZDe
HRADČAnY

MALÁ
STRAnA
5 370 obyvatel

Světlana
kalousková

jindřich
Pavliš

Petr
Hejma

Hradčanská galerie J. Kalouska

Firma Vojanovy
sady

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Strom lásky,
ale kořeny zůstanou a na jaře
znovu kvete na
bílo.“

„Už od srpna
kaštan koňský,
kvůli
klíněnce
jírovcové.“

„Jestli mě
paměť neklame,
tak je to
nějaký druh
kaštanu.“

Markéta
jíšová
Ředitelka
Apollon Art

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Morzeovkové
A, akát. Do pupenu jde jako
poslední a opadává první.“

„Vánoční
stromek.“

„Troufnu
si říct, že to
nikdo přesně
neví.“

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

Jsem Malostraňák. Rád se
ujmu prodeje nebo pronájmu
Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout
Malé Strany
• Vaši nemovitost
prodám do tří měsíců
a poskytnu kompletní
servis s převodem
• najdu solidní nájemce
pro Váš byt

Ing. Daniel kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.cz
www.kotula.cz/malastrana.html

Zpravy
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Dívka ze str. 3

z kampy baví publikum
kondici už 15 let
Malostranské
noviny:
GRATULUJEME!

Zpívali a hráli všichni,
jako vždycky

TADY nA nÁPLAVce pod karlovým mostem to všechno
začalo. Tady je ta líheň Muzikantů z kampy, se kterými
se setkáváme v mnoha podnicích na Malé Straně.

Petr Hejma hraje na kytaru
s Muzikanty z kampy ve
Werichově
vile

A kDe je
nAjDeTe?

Fanynky
(zde v cukrárně)

Kavárna Čas (U Lužického semináře),
Šatlava (Saská),
Domeček na Kampě
(v parku), Jazzový
klub M4 (Mostecká),
U Mikuláše (Tržiště).

ště

MISS ELEKTRON

Místní dívka Světla si plní sen:
Stává se elektronem.

Foto: Youtube

Bouřlivý
rok
1917

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 nešlo
PLUS: Inzerát vám vyrobíme zdarma
Volejte ihned! Tel.: 777 556 578
inzerce

Robert jíša: Dojel jsem elektromobilem
Tesla až do Říma. Doporučuji
Hudební skladatel a muzikant Robert jíša vypráví
o svém zážitku s elektromobilem Tesla.

●Jak vaše prázdninové
cestování s elektromobilem Tesla probíhalo?
Pohodově. Půjčili jsme si
Teslu S. Naložili jsme vše,
co jsme na 14 dní potřebovali, a vyrazili na jih. Auto
se nestartuje, prostě jsem
jen zadal směr vpřed a vůz
vyrazil za zvuku ticha se
zrychlením Ferrari.
●Bylo složité najít dobíjející místa?
Nebylo. Tesla má všude po
Evropě svoje vlastní nabíječky. Auto se tam nabíjí
na dalších 300 km 25 minut. A úplně zdarma! Čím
víc jsem jezdil, tím víc jsem
ušetřil. Takže zastavím, do
auta zasunu kabel, káva,
protáhnu se, odskočím si
a jede se dál. Tesla sama
chytře naviguje a plánuje tak, aby se vždy nabila
a na místo určení dorazila
co nejrychleji.

●Jakou má podle tebe
elektromobil
výhodu
oproti normálním autům?
Výhod je víc. Pro mě jako
muzikanta je skvělé to ticho. Neslyším motor, jen
ve vyšších rychlostech
svist vzduchu. Nekouří se
z něj, nesmrdí, nezhoršuje vzduch ve městě. Díky
malým
elektromotorům

absenci převodovky a dalších zbytečností má auto
kufr vpředu i vzadu, takže
se do něj vejde opravdu
hodně věcí. V Praze má
navíc výhodu parkování
na všech modrých zónách.
A když už nechci řídit, zapnu autopilota a Tesla jede
sama. Zní to šíleně, ale
funguje to skvěle.

Robert jíša
s autem
Tesla

●Jak si lze elektromobil půjčit?
Teslu jsem si půjčil od naší místní ﬁrmy TeslaPrague.
Mail: trip@teslaprague.eu, telefon 720 577 725.

A třeba na facebooku mají
plno šikovných informací:

www.facebook.com/teslaprague/

redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

CO NOVÉHO
V REDAKCI
Co je nového u vás posílejte na
redakce@malostranskenoviny.eu

Foto: Moniak Höppner

jak jsme
vyhráli slepici
kačenku

Zažít město

sousedská akce nejen na malostranském náměstí

Malá Strana - Sousedské setkání Zažít město jinak se už podruhé
uskutečnilo na Malostranském náměstí.
„Byli bychom rádi, kdyby se sem život více
vrátil,“ říká Kateřina
Jacques, organizátorka
akce na náměstí. Před
více než rokem bylo
z náměstí po velkém boji
s úřady odstraněno parkoviště. Nyní je to místo,
kde lze posedět.
Současně akce proběhla
i v Mostecké, na Kampě,
Plaské a dalších místech
po celé Praze (např. ve
Vratislavově ulici).

ReDAkce Malostranských
novin si v prostoru kina 64
U Hradeb převzala výhru za
sázku: Slepici Kačenku. O dalších osudech této krásky přineseme reportáž v příštím čísle.

&

FoTo:
Kristýna
Svobodová,
Míra Lédl

Vypečený soubor
divadla kampa
Přednáška držitele
oskara pana
Gene Deitche
v kině 64 U Hradeb

Vítěz Poražený
náměstí ozdobily stánky
Módní přehlídka
ateliéru Pavla & olga

jInDřIcH
HoReL

(Mlynář Velkopřevorského mlýna)

Palec nahoru
za neúnavný
boj za záchranu
mlýnského
kola.

Politika

jinak
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PřeDRAŽenÉ
PIVo
Půllitr piva za
75 Kč to je fakt
dost. Palec dolů
za Staropramen
12° v restauraci
u Schnellů (viz
dopis na str. 9)

KAMPÁRIUM

... A ZATíM
V PLASkÉ

Pavla & olga
inzerce

Restaurace & Steak

▪ Nekuřácká restaurace
▪ Polední menu od 95 Kč, steaky, nabídka dalších
jídel, včetně veganských a vegetariánských
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák
z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády, chutné mošty a belgická čokoláda
AKCE ŘÍJNA

• Naše zahrádka pro vás otevřena do konce října.
• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v říjnu 9. od 19 hod.
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

Tel.: +420 730 629 299 www.kamparium.cz, FB

M

Í
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

malostranské vinobraní záhadný pád
PŘIŠLO PO
UZÁVĚRCE

Dozvuky Horňáckých slavností v roztančeném parku Kampa

Kampa - Několik tisíc
návštěvníků za krásného
počasí nasálo v srdci Prahy jedinečnou atmosféru
Horňáckých slavností.
Ty se již dlouhá desetiletí
konají na Strážné Hůrce
ve Velké nad Veličkou
na Horňácku na pomezí
Moravy a Slovenska.
Na Kampě tak nechyběly
ochutnávky burčáků a vín
předních vinařů z Moravy a Čech, špeku z Velké, domácích klobásek
a slivovice. Proběhla tradiční SKLIZEŇ MALOSTRANSKÉHO VÍNA.
Celé odpoledne a večer
vystupovali na podiu
a krátce závěrem za deště pod šapito: Horňácká
Cimbálová Muzika Martina Hrbáče, HCM Kubíci a další... Tak zas za rok
V I T A J T E ! -kuc-

FoTo:
Míra Lédl

z karlova
mostu herce
jana třísky

jAn
TříSkA
*4.11. 1936
†25. 9. 2017

IX. Malostranské vinobraní
v sobotu 23. září na kampě
Byla tam hlava
na hlavě

jedni z organizátorů
akce: Wencl a kučera

Dále vystupovali: HCM Petra Mičky, HCM Romana Sokola, dívčí sbor Kuželovské zpěvulky, mužský sbor z Louky, ženský sbor z Javorníka, taneční soubory
Suchovjan a Kuželovjan, horňáčtí zpěváčci, Jan Pavlík st., Jaroš Hrbáč, dětský soubor Lúčánek, gajdoš Pavel Popelka. Moderovali: Břéťa Rychlík a Tonda
Vrba. Na podiu hovořili Martin Kotas, Jiří Kučera, Jiří Wencl. Potěšil „Horňácký minijarmak“ s ručně tkanými výrobky od Hany Buchtelové (Malá Vrbka). Staré
krojové součásti a lidové výrobky z Horňácké jizby (Velká nad Veličkou). Spolupořádali: Letní poloha, kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy a Agentura Ant. Vrby, za pomoci Městské Policie, Dobrovolných hasičů a OU MČ Praha 1, KampaNuly, Musea Kampa, Vojanových sadů a Malostranských novin.
inzerce

Herec Jan Tříska (†80) se
zřítil v sobotu 23. 9. po 16. h
z Karlova mostu, v pondělí zemřel v nemocnici.
„Naše pořadatelská služba herce oslovila, když
stál na soše,“ řekl Malostranským novinám Roman Kotrč ze Sdružení
výtvarníků Karlova mostu. Krátce poté se pan
Tříska zřítil do Vltavy.
Herec chodíval na most
meditovat vždy před natáčením nového filmu.
Podrobnosti uvedeme
v příštím čísle MN.
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Tema

T

nejslavnější mlýnské
místní Úřady se krou

Místní vodník
kabourek

Strašidelně vrže, houká,
kvílí, jako by se mělo každou chvíli rozpadnout
a jeho trosky odplynou
po Čertovce až někam
k Mělníku.
Mlynář Horel kolem něj
poskakuje a obrácenou
sekyrkou zatlouká do kola povolující se šrouby
a hřebíky.
Kolo Velkopřevorského
mlýna je přitom jednou
z nejoblíbenějších pražských památek a nejslavnějším mlýnským kolem

v celé republice. Nyní mu
hrozí zkáza.
„Tohle kolo je tu od roku
2002. Starám se o něj,
jak nejlépe dovedu. Je
třeba ho pravidelně mazat, pouštět a tak dále,“
řekl Malostranským novinám mlynář Jindřich
Horel, který je spolumajitelem památkově chráněného mlýnského kola
a domu.
Kolo je v tak špatném stavu, že se může zhroutit
každým dnem.

„Nové mlýnské kolo bude
stát odhadem asi milion korun,“ říká mlynář
Horel. „Podle mě by to
měl uhradit stát, nejlépe radnice Prahy 1. Já
s ním mám i tak práce
nad hlavu.“
Stav kola se prudce zhoršuje. „Tak si říkám, že
se jednoho dne vzbudím
a to kolo tu nebude,“ říká
smutně pan Horel.
Ve velmi špatném stavu je
také molo, na kterém sedí
populární vodník Fran-

tišek Kabourek, o jehož
podobě hlasovali v roce
2009 čtenáři Malostranských novin.
Mlýn zničil v roce 1938
mohutný požár. Opravy proběhly na náklady
města. Ve mlýně pak byla
čistírna peří. Do mlýna se
poté nastěhovala babička
pana Horla. Ten vzpomíná, že chovali slepice,
které lezly pod vraty na
francouzskou ambasádu
a navazovali tak přátelství
s galským kohoutem.

Mlynář Horel
se sekyrou
Loukotě praskají
jako třísky

MiniStR kULtURY D. HERMAn
ZVAŽUJE ZáCHRAnU SLAVnÉHO
AtELiÉRU PAní WiCHtERLOVÉ
Ministr Herman

Sochařka H. W.

Záměr Radnice MČ Praha 1 zbourat ateliér paní Hany Wichterlové,
první dámy českého sochařství,
vyvolal ostrý odpor veřejnosti. Pod
petici za zachování ateliéru se podepsaly takřka tři tisíce lidí.
Po soustředěném tlaku a usilovné aktivitě
příbuzných slavné sochařky a společném
mediálním úsilí Malostranských novin
a Českého rozhlasu dala radnice zpátečku. Domek však dále chátrá, stejně jako
kdysi úchvatná zahrada. Podle některých
zdrojů jde ve skutečnosti o přilehlý (již vysídlený) dům Újezd 23, který chce radnice
do voleb prodat, ale ateliér jí překáží.

Malostranské noviny se obrátily přímo na
ministra kultury Daniela Hermana (KDU/
ČSL), jaké dává projektu naděje tam, kde
selhává místní radnice.
„Případem ateliéru se ministerstvo intenzivně zabývá. Běží řízení o prohlášení za
kulturní památku. O jeho průběhu však bohužel nemohu poskytovat žádné informace,“ řekl MN ministr Herman.
„Všichni bychom se měli starat o zachování odkazu předků. Věřím v aktivitu občanů,
záleží na nich, koho si zvolí na radnice i do
Sněmovny. Ministerstvo kultury přispělo
v rámci památkových programů na obnovu
památek částkou 700 milionů korun.“

Lopatky tlejí a každou
chvíli upadnou
kolo vrže a sténá.
Čepy lezou ven

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

tady neee!

Úroveň úklidu v naší
krásné, malebné čtvrti se
opravdu zvýšila. Po noci
jsou k nalezení střepy a paSváťa Karásek:
píry, poházené po chodníKněz, písničkář
cích, ale většinou to mizí
undergroundu,
a k dopoledni je už čisto a povězeň totality,
řádek.
nyní nezávislý
zastupitel (též díky Úklidové služby se snaží,
akorát ten podivný zápach
podpoře Malostranských novin). napište Sváťovi o

vanoucí od každého výklenku či průchodu nějak nelze odstranit….
Copak nám to ti turisté,
hosté dělají?
To je asi jako kdyby k nám
do bytu přišla návštěva,
obsah své odpadkové tašky
vysypala v naší ložnici, svého psa vykartáčovala v kuchyni a v obyváku u piána
by vykonala potřebu… Prý
za znečišťování průchodů

a výklenků jsou pokuty, ale
ještě jsem neslyšel, že by
někdo takovou pokutu dostal, nehledě na to, že strážník nemůže stát za každým
rohem.
Kde ti turisté berou tu drzost k takové činnosti zrovna u nás…? Možná nám
dávají tímto způsobem na
vědomí, že jsme v bývalém
socialistickém sektoru, ale
proč k nám tedy jezdí, po-

kud námi tak pohrdají…?
Je to dle mého neřešitelné,
pokud se tedy turisté nezačnou chovat jako v každé
jiné světové metropoli.
Pokud se i my k nim nezačneme chovat, jak se k nim
chovají v každé jiné světové
metropoli. Budeme muset
změnit postoj a chovat se
k nim jako k návštěvě a oni
se snad potom začnou chovat jako hosté. 19. 9. 2017

tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Tema

ké kolo se rozpadá,
outí... hrozí kolaps

Kalendárium
Malé Strany
říjen

Ella
Šárková

František
Kovářík

Josef Šváb
Malostranský

Willy
Nowak

herečka

herec

Foto: Archiv Jindřicha Horela, Ondřej Höppner

tní

Uniká
foto

herec

Stavba kola
roku 2002

● Willy Nowak
*3. 10. 1886 Mníšek pod Brdy
†20. 10. 1977 Praha
Malíř. Portrétoval např.
Franze Kafku.

Povodně
2002
átní

Unik
foto

● Adolf Kosárek
*6. 1. 1830 Herálec
†29. 10. 1859 Praha
Malíř, je po něm pojmenováno nábřeží.

Dnes

tní
Uniká
foto
Mlynář
Horel
diskutuje
s panem
Petrem
Burgrem
o budoucnosti kola

Mlynář měří
hloubky vody
(foto z roku
1900)

● Josef Šváb Malostranský
*16. 3. 1860 Praha
†30. 10. 1932 Praha
První český filmový
herec. V Mostecké ulici
měl papírnictví.
● František Kovářík
*1. 10. 1886 Plzeň
†1. 10. 1984 Praha
Herec. Na Malé Straně
točil seriál Kamarádi.
● Ella Šárková
*23. 9. 1906 Praha
†31. 10. 1991 Praha
Herečka. Začínala v malostranských kabaretech.

Na houbách (2/2)

Ten největší si pěkně ušmiknu...

malíř

● Emil Sirotek
*20. 3. 1937 Praha
†1. 10. 1999 Praha
Kameraman a znalec
malostranských uliček
(Chobotnice z II. patra).

...to bude stará doma koukat!

Malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

konec

Tisíc hromů do snu! Paraple je vejpůl!
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Charita
Charita
redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Charita

KampaNula

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

Foto: Kristýna Svobodová, Míra Lédl

prostřený stŮl na Betlémském náměstí:
akCe v rámCI Betlémské kulturní noCI

organizátoři:
jiří kučera
a Petr Hejma

Betlémské nám. - Tak
to se povedlo! Spolek
KampaNula prostřel 7. 9.
pro sousedy a návštěvníky stůl na Betlémském
náměstí a hned bylo veselo. Dobroty dodaly okolní
kavárny, hospůdky a krámky. K dobrému jídlu a pití
jim zazpíval úžasný swingový kvintet Kočky mají
pré. Když kočky zpívaly,
náměstí se zcela zaplnilo,
mnozí tančili.
Výtěžek tradiční akce byl
věnován také pro zdravotně postižené Prahy 1
a Nadaci Artevide. Přišel
se podívat i Jan Farský,
lídr Starostů a nezávislých.

FoTo:
Kristýna
Svobodová,
Míra Lédl

k Prostřenému
stolu usedly
postupně stovky lidí

Naše akce

nově Malé toulky pro zasloužilé nápadníky
(co mají nápady a sami vedou Toulky).

kampanula pořádá
a spolupořádá
POŘÁDÁ:
● Pondělky od 18 h
Energetická cvičení.
V parku na Malé Kampě
● Úterý 10. 10., 18h
Učená Toulka v sedě - Karel
Holub - Italské baroko.
Werichova vila.
● Pondělí 23. 10., 18 h
Učená Toulka v sedě: Tarot
a Magie na Malé Straně, Dr.
Julius Hůlek, Klub Šatlava...
● Neděle 12. 11., 16 h
Učená Toulka: Lapidárium
NM na Výstavišti.
Nejvýznamnější památky
kamenosochařské na jednom
místě. Je to vhodné (a potřebné) i pro mládež!
R. Händl, P. Hejma.
● Úterý 21. 11., 17 h
Učená Toulka: Havelské
město - kostel sv. Havla
a zvon Václav. Zajišťují
Händl a Hejma.
PLÁNUJE SE:
● MUDr. J. Sedmík: Toulka

USA, Dr. Zdeněk Dragoun:
Co bylo před a pod Šatlavou,
Výlety za B. Hrabalem, B.
Smetanou a A. Dvořákem...
● POZOR PŘESUN VEČERA
- pátek 10. 11. se ruší, bude
předvánoční Werichovka...
DOPORUČUJE:
● Středa 1. - 7. 10., 18h
Netradiční výstava v Kavárně
ČAS - Konec doby klecové.
● Pátek 3. 11. 19 h
Divadelní Bienale KPGM
v KINĚ 64 U HRADEB
● Sobota 4. 10.
Malostranský candrbál
SOPMSH - PLES V OPEŘE,
tedy v Malostranské besedě
ADVENT SE BLÍŽÍ:
● Připravuje KampaNula,
SOPMSH, Maltézská pomoc
a další...
● Neděle 3. 12. 17 h
Vánoční strom Cafe
de Paris pro KJD na
Velkopřevorském náměstí

královny swingu:
kočky mají pré

Duo kalich

Úžasné
dobrovolnice (bez
nich by to nešlo)
Helena Šulcová,
Anežka Zelinková,
Zuzana kopečná

Petr Hejma a jan Farský
propagují tyto noviny

nejmenší
návštěvník

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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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Petr Burgr,
jeho glosa
PeTR BURGR

Vedoucí člen Spolku
občanů a přátel Malé
Strany a Hradčan.
Bydlí na Malé Straně,
na Staré Město chodí
do práce.

V souvislosti s narůstajícím věkem člověk
čas od času, vlastně
pravidelně, navštěvuje svého praktického
lékaře.
Tak tomu je i u mě. Stalo
se, že i já byl poslán svojí lékařkou na odborné
vyšetření. Samozřejmě,
kam jinam z Malé Strany jít, než pod Petřín
k laskavým sestrám Boromejkám.
Pohrdl jsem autobusem, co nás vozí z Malostranského
náměstí
k nemocnici, a vyrazil do

kopce svižným krokem.
S pocitem dobré kondice, nebojím se říci, jako
jura, vstupuji stylem
Jamese Bonda do recepce. James Bond by totiž
určitě vstoupil se slovy:
„Jmenuji se Bond, James
Bond, tady je průkaz mé
zpravodajské služby.“
U mne to bylo podobné:
„Jmenuji se Burgr, Petr
Burgr, tady je průkaz mé
zdravotní pojišťovny.“
Poté, zanesen do počítačového systému, to
začalo. Rentgeny, odběry krve, proklepávání,
dotazování. Jdu z ruky
do ruky, tedy z ordinace do ordinace, abych
se všude dozvěděl, že
mi buď něco schází,

operace
v zrcadlovém
labyrintu
nebo zase přebývá. Po
dvouhodinovém martýriu jdu konečně ven.
Jak jsem přišel s pocitem - jako jura, tak
cestou zpátky převládalo přesvědčení, že
jsem totální kripl, který
někde mezi německou
a americkou ambasádou musí nezvratně vypustit duši.

FANTOM MALÉ STRANY
Mn 9, září 2017

díky za článek
o sochařce
Wichterlové!
Díky moc. Poslední vyjádření z MČ Prahy 1 bylo,
že nebudou dělat nic, dokud ministerstvo kultury
nerozhodne o udělení památkové ochrany.
Marie Wichterlová

co neVí

jdi dál...
Když se vám napnou
svaly při zdvihu prvního
půllitru, nebo když držíte
zbraň, ta váha na konci
paže prostě dodá gestu... váhu. Tváříme se tak
hrdě, když zvedáme těžkou věc. Jak to napíná ty
prsní svaly, jak zvedáme
i bradu k přípitku.
Hřmotnější a divočejší

bůhvíco. Nejasné obrysy
tak lákavě se vlní nebo
on, neVí nIkDo svíjí, až jednoho svedou
z cesty rozumu a vtáhnou
do bludišťat i na vlastjsou pak naše gesta, opaní půdě. Cesty nevedou,
kujíc tento rituál. Cítit
kam se zdají vést.
váhu, skočit z výšky, něPřeskákat všechny ploty,
kam vylézt, něco zničit.
seběhnout všechny schoKdyž výhled z okna voní
dy, oběhnout všechny
dobrodružstvím, co se
rohy a zakuckat se těsně
skrývá v dálce ve tmě,
před prvním pomalejje to někdy těžké zůstat
ším douškem vzduchu,
v klidu. Kde se skrývá
prskat, slzet, sípat a nanebezpečí, před kterým
dávat na celý svět. Zase utíká? Je to doma,
kopnout a rozﬂákat si
nebo venku? A tak už
nos a klobouk. Kde se
z principu „jdi dál“ se jevzal, tam se asi ztratil
den vydá do ulic a hledá

I tu mi přišla na mysl
vzpomínka z dětství,
kdy můj dědeček besedoval se svými sousedy.
Pokuřovali si viržínka
a dohromady si notovali, prý jakmile se člověk
dostane do spárů doktorů, tak je s ním konec.
Prostě jsem si cestou
z nemocnice jenom na
svého dědu vzpomněl.

elán. Tak je pak dobré se
zas probrat, klobouk sebrat, oprášit a v klidu se
jít někam schovat, pískajíce si píseň, na kterou
se můžem spolehnout.

VSTÁVEJ!

inzerce

Restaurant
U Glaubiců

75 kč za pivo
je fakt dost!

Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

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

33 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

INZERCE MALÁ STRANA SMS

Dne 24. 9. jsem navštívil s přáteli restauraci
U Schnellů. Při placení
dvou piv 12° Staropramen
jsem nevěřil svým očím:
0,5 l Staropramenu (!)
stojí U Schnellů astronomických 75 Kč, malé 55 Kč!
Přitom tato restaurace
nepatří mezi nějaké luxusním podniky. Obyvatel nejen Malé Strany je
kvůli turistům postaven
na vedlejší kolej.
Zdraví Martin Kubík

nÁVoD: Napište sms: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU.
Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Hledám keramickou
dílnu. Mám zařízení pro
keramickou
dílničku,
ale chybí mi ta dílnička.
Ráda bych se i k někomu
z Prahy 1, 2 nebo 5 přidala. Díky Olga K. E - mail:
typo.olga@gmail.com.
Tel.: 731 873 085.
● Domácí řemeslnické
práce všeho druhu. Jaroslav Doksanský. Tel.: 702
063 224.
●Žena hledá jen pro sebe
malý zařízený byt i s TV.
E-mail: skopalova@vol-

ny.cz. Tel.: 735 777 811.
●Přijmeme milou obsluhu do rodinné res.
Kampárium na Malé
Straně.
Nevyučené
v oboru, ale nadšené, zaučíme. Tel.: 730 629 299.
●Podám větší množství
gramofonových SP a LP
desek, české i zahraniční. Vhodné pro zájemce
a sběratele. Levně. Cena
dohodou. A některé desky i koupím. Spěchá.
Tel.: 603 715 813, 604
839 957

• Polední menu od 99 Kč
• Velký výběr českých a belgických piv
• Rozšířená nabídka výtečných burgerů
Otevřeno: po - so 11.30 - 24 h, ne 11.30 - 22 h
Adresa: Josefská 1, Praha 1

Těšíme se na vás!

www.obycejnysvet.com

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

historka od lékaře a dědečkovo moudro
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Kultura

Kulturní nástěnka

VÝBĚr TOhO NeJlePŠíhOříJeN

Galasovy
cyklojízdy

Akce - Čt 5. 10. v 18 h - GALASoVA
LAMPIÓnoVÁ cYkLojíZDA - Sraz
Folimanka, pod Nusel. m. - Vezměte lampión!
Trasa: Karlovo nám., Staroměstská, cíl: U Lužického semináře 34. www.galas.borec.cz
Festival - 6. - 8. 10. - HUDBA ZeMí
koRUnY ČeSkÉ - Kostel Na Prádle,
Říční 6 - Petrus Vilhelmi de Grudencz
a jeho současníci, 2. ročník fest. Ensemble Mathesius, Schola Specialis Familiae.
Akce - So 7. 10. 10 - 19 h - FeSTIVAL
kARLA ZeMAnA - Kino 64 U Hradeb
v Mostecké a také přímo muzeum - Oslavte 5. narozeniny muzea. Přehlídka tvorby.
www.muzeumkarlazemana.cz
Akce - So 21. 10. 14 - 19 h - BAZAR nA
PRÁDLe - Divadlo na Prádle, Besední
3 - Bazar oblečeí pro děti i dospělé, obuvi, knih, hraček. Děti se zabaví v dětském
koutku. Co se neprodá, dá se na charitu.
kurz - Každou středu v 19 h - TAI cHI
S RenÉ kYSeLÝM - KC Kampa,
U Sovových mlýnů 3 - Cvičení pro všechny.
Možno se zapojit v průběhu kurzu. Úvodní
lekce zdarma. Pro info: 775 421 480.
Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ
AneŽkA ČeSkÁ A HISToRIe křIŽoVníkŮ - Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3 - K vidění řádové oděvy,
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

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

ATeLIÉRoVÁ SoUSeDSTVí
Do 9. 1. 2018

Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon,
jacques Villon, František kupka a další.
Výstava ve spolupráci s Musée National d‘Art Moderne Centre Pompidou Paris představuje volné uskupení umělců, kteří se usazovali na pařížském předměstí Puteaux
a zasáhli do vývoje moderního umění. Výstava u příležitosti
narozenin paní Medy Mládkové.

MAnoLo BLAHnIk

The Art of Shoes
Do 12. 11.
Výstava ikony módního návrhářství, designéra Manolo Blahnika.
Blahnik je známý ze seriálu Sex ve městě a díky
ﬁlmu Marie Antoinetta
Sophie Coppoly.

jARoSLAV PAUR

Do 15. 10.
Malířské dílo Jaroslava
Paura (1918 - 1987). Jeden z dosud ne zcela poznaných uměleckých od-

TenIS
nábor pro:
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let
Včasný zápis - SLeVA 30 %
+ podzimní kurz ZDARMA

Volejte:

777 260 262, 603 527 172
224 815 871 www.tallent.cz

VÝSTAVA
nA ZÁMkU
MoRAVSkÝ
kRUMLoV

Do 30. 10.
Díla českých a slovenských autorů let 1960
až 1980 ze sbírky Jana
a Medy Mládkových na
zámku.
www.museumkampa.cz

inzerce

•30 středisek v Praze - ve vaší
ZŠ, nebo v její blízkosti
•proﬁ trenéři
•tradice od roku 1993
Učíme i lenochy
a počítačové týpky!

kazů, který nepostrádá
kvalitativní úroveň jednotlivých tvůrčích etap
ani svébytnost výtvarného projevu. Kurátor: Milan Dospěl.

otevřeli jsme pro Vás
nový kavárenský koutek.
nabízíme čerstvou kávu
ze švýcarského přístroje jura.
nyní Vám doporučujeme
kávu Brazil Pico Mirante.
Možnost velké
a malé kávy s sebou.
Těšíme se na vás!
Tým prodejny
Vacek Bio-Market

Adresa: Mostecká 3, Malá Strana
www.biomarket.cz

R. Duchamp-Villon: Maggy neboli Portrét
paní Georges Ribemont-Dessaignes

DALŠí PRoGRAM

10. 10. Přednáška zlínské specialistky na obuv
Miroslavy Štýbrové s názvem I za mlčícího mluví
jeho boty, v 18.30 h
21. 10. Lektorská komentovaná prohlídka výstavy Ateliérová sousedství,
prohlídka zdarma k platné vstupence, v 15 h
21. 10. Dílna pro rodiče
s dětmi ve výstavě Ateliérová sousedství. Je
možné nakreslit hranatý
kruh? Rezervace nutná.
V 16 h

Zabava

11

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

MALOStRAnSká DRBnA
VAŠE DRBY - nAŠE ŠtĚStí

[

Co nového
za vodou

[

Volejte směle na tel. č. 775 949 557
nebo redakce@malostranskenoviny.eu

prý chtěli zbourat
školičku na kampě
Školička
v ohrožení?

Vedení radnice MČ
Praha 1 prý chtělo nechat zbourat školičku
na Kampě. K demolici má dojít v rámci chystané přestavby
parku Kampa.
Mateřská školka, kterou
zde nyní provozuje Komunitní centrum Kampa, se
by prý měla přestěhovat
do domu vedle, kde je už
víc než rok volné patro po
rybářském svazu. Dětské
hřiště by se pak zvětšilo.
inzerce

Reportéři Malostranských
novin se vydali po této
žhavé stopě. Ukázalo se,
že je to pravda jen částečně. Ano, na patro domu
vedle bylo vypsáno výběrové řízení. Byly již také
učiněny kroky k přestavbě
parku. Budova, kde sídlí
KC Kampa, zřejmě zůstane zachována.
KC Kampa dostalo budovu
do pronájmu před devíti
lety díky tehdejšímu starostovi Petru Hejmovi.

www.staromestskenoviny.eu

ZAjíMAVoSTI a novinky
ze Starého Města. STARoMĚSTSkÉ noVInY jsou
k mání zdarma například
v Kafírně U svatého Omara
(Tržiště 11), U Hrocha (Thunovská 10), v Akademii věd
(Národní 3) a mnoha dalších
kavárnách a hospodách.

STRUČnÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny
říjen 2017 / IX. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ●
Kultura, inzerce: Monika Höppner ●
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka
● redakce@malostranskenoviny.eu
● tel. inzerce: 777 556 578
● tel. redakce: 775 949 557
● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2

AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE
OBJEVTE PŘÍBĚHY HOTELU ŽIJÍCÍHO V SYMBIÓZE S AKTIVNÍM AUGUSTINIÁNSKÝM KLÁŠTEREM

Kulinářský zážitek
v srdci Malé Strany
Augustine Restaurant, ležící na nádvoří bývalého augustiniánského kláštera,
představuje harmonické sloučení 700 let
staré historie a moderního stylu. V teplejším období si hosté mohou užít pohoštění
venkovní atmosféry s výhledem do zahrady
s legendárními slunečními hodinami.
Jedinečným
kulinářským zážitkem je
degustační menu, vytvořené šéfkuchařem
a porotcem v show
MasterChef, Markem
Fichtnerem. Menu
je navrženo tak, aby
vaše chuťové buňky
objevily nové kombinace chutí z českého

regionu ale i světa,
doplněné jedinečnou chutí vín. Užijte
si kulinářsky zážitek
v srdci Malé Strany
Prahy - v Augustine
Restaurant.

Degustační Menu Monastery
3chodové menu: 1000 Kč,
4chodové menu: 1150 Kč
amuse bouche
rillet z králíka | slunečnicová semínka | majonéza
z řeřichy potoční | pěna z podmáslí | rajčatové želé | vaječný žloutek
bílý rajčatový krém | citrónová tortelli | ricotta | gin
| okurka
hřbet z přeštického prasátka | křupavý bůček | svatotomášské pivo | kukuřice | fazolové lusky
domácí medovník | zmrzlina z vlašských ořechů | karamelový krém

Mario
egger

Vážení přátelé
Malé Strany,

rádi bychom vás touto
cestou srdečně pozvali
do hotelu Augustine za
jedinečným kulinářským
zážitkem, na naše degustační menu připravené
Markem
Fichtnerem.
Za celý team vám přeji
dobrou chuť. Těšíme se
na vás.
MARIO EGGER
Generální ředitel
Augustine, a Luxury
Collection Hotel, Prague

AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE, Letenská 12/33, Praha 1, 110 00
e-mail: restaurant.augustine@luxurycollection.com, tel.: +420 266 112 280, www.augustine-restaurant.cz

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
1. listopadu

Foto: Monika Höppner

Modré okénko
získává...

Volejte pana Martina cibulku
777 122 009. Čtěte mimo jiné
v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

BoHUSLAV HoFMAn,
patriot a znalec

Mazlíčci
Malé Strany

...za pravidelné příspěvky
nejen do rubriky Koutek pro
chytré hlavy

Tip: Čtenáři MN

Své tipy na modré
okénko posílejte na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Proč čtu
Foto: Monika Höppner

MAX
Malostraňák Max má dva
roky. Miluje Malou Stranu
a je odborník na aport.
Majitelka Anita Šulcová
Posílejte: redakce@
malostranskenoviny.eu

IGOR KUKLIŠ
Agentura Lesser
„Po více než 20 letech
provozování cestovní
agentury se cítím býti
naplaveným Malostraňákem se zájmem
o dění ve svém okolí.“

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
HAVÁRIe TRAMVAje: Může za ni kuřák, který zahalil dýmem řidiče.
Ten ztratil orientaci a deﬁnitivně zabloudil.

59 odběrních míst

Malostranských novin

kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní
číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme
Muzeum Karla Zemana, Saská 3. Stará Praha, Vítězná 11. U Hrocha, Thunovská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova kafírna (U sv.
Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Museum Kampa,
U Sovových mlýnů 2. Klub Za starou Prahu, knihkupectví, Mostecká 1 (Judina
věž). Vacek Bio-Market, Mostecká 3. Dvůr umění, Mostecká 14. Klub Šatlava, Saská 2. Baráčnická rychta, Tržiště 23. U Glaubiců, Malostranské náměstí
5. U moudrých luceren, Vlašská 6. Národní kavárna, Národní 11. Galerie
Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akademie
věd, Národní 3, recepce. Café Lounge, Plaská 8. Kino 64 U Hradeb, Mostecká
21. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá myš, Všehrdova 19.
Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. KC

u hrocha, thunovská 10
vopičkova kafírna, tržiště 11
spolek - sopmsh, malostranské náměstí 27
Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, Malostranské nám. 27. Divadlo
Na Prádle, Besední 3. České muzeum hudby, Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 10. Ferdinanda, Karmelitská 18. Atelier Pavla a Olga, Tržiště 3.
U staré studny, Tržiště 3. U Mecenáše, Malostranské náměstí 10. Hospoda U
Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských pověstí a strašidel,
Mostecká 18. Poliklinika na Národní, Národní 9, III. patro. U Parlamentu,
Valentinská 8. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu). Galerie Eclectic,
Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46. Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace Luka
Lu, Újezd 33. Café Melvin, Pohořelec 8. Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella
Vida café, Malostranské nábřeží 3. Restaurace Profesní dům, Malostranské
náměstí 25. Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b. Desk Room, Prokopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48.
Valašská pivnice, Úvoz 26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova
309/14. Restaurace Kampárium, Říční 9. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Metrocafe, vestibul metra Malostranská, Klárov 51. Pizza Saint Nicholas, Tržiště
10. Restaurace Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8,
Praha 1. Vinotéka U Mouřenína, Tržiště 17. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28.

Chcete se také stát odběrním místem?
zavolejte hned tel. číslo: 777 556 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je
podmíněno ročním příspěvkem 1 000 kč na provoz, nebo inzerátem.

inzerce
inzerce

MN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

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

