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

WERICHOVA VILA

splněnÝ
SEN PANÍ
Medy
DOČKALA SE! Paní Medě Mládkové se
splnil sen. Werichova vila, zavřená „od povodní“, se otevírá veřejnosti... viz str. 2 - 5
Koláž: MN

Meda Mládková (97)

M
ppřřMÍSÍTST
íBíBě NÍNÍ
HěyHy

exkluzivní foto a rozHovor uvnitř
inzerce

S tímto kupónem
při rezervaci
Zahradního menu
v Augustine
Restaruant
dostanete dárek - St. Thomas punch.
Více str. 11

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
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telefon redakce: 775 949 557

redakce@malostranskenoviny.eu

Zpravy

konečně: WericHo v
Malostranské noviny exkluzivně
Paní Meda Mládková (97):
„Věřím, že se to povede!“

Paní Meda

„Považovala jsem za
svoji povinnost, tento
historický dům pro Prahu zachránit. Tak jako
jsem bojovala za záchranu Sovových mlýnů. Víte, co mělo být ve
vile původně? To byste
neuhodli - muzeum vodníků,“ řekla paní Meda

o Werichově vile Malostranským novinám při
oslavách svých 97. narozenin loni v září.
Nyní již paní Meda vychází na veřejnost jen
zřídkakdy, většinou v doprovodu ředitele Musea
Kampa Jana Smetany
nebo oblíbeného politika

Jiřího Pospíšila. „Chodila jsem tehdy po Kampě
a byla smutná z toho, jak
nejenom Sovovy mlýny,
ale také Werichova vila
chátrají. Mám, myslím,
vrozený talent na předělávání starých domů.
Věřím, že se to povede,“
řekla.

První fotografie zevnitř vily

Slavné schody
k Werichům
Zajímavé trámy

Vchod zevnitř

Malostranské
noviny a vila

Malostranské noviny
věnovaly vile několik
titulních stran - a to nejen proto, že prostory
redakce sousedí s bytem paní Medy na náměstí Na Kampě.
Paní Meda byla s redakcí v kontaktu i na
dovolené, několikrát
nám telefonovala, třeba i z Karibiku.
A držela palce při hledání Werichovy bysty.

Studenti DAMU nacvičují
představení v úžasných
prostorách ve 2. patře

nejen werich tady žil a tvořil
První zmínka o stavbě domu je
z roku 1580. V. 17. století tu žil
holandský koželuh Engel, pak
buditel Josef Dobrovský. Po
něm na začátku minulého století Zdeněk Wirth, historik
umění a památkář, který má
vedle vchodu bystu. Za války
tu tvořil korejský historik Han
Hung-su (kvůli okupaci se vydával za sluhu). S Janem Werichem tu chvíli bydlel i jeho
kolega s Osvobozeného divadla
Jiří Voskovec. V přízemí žil
básník Josef Holan.

Foto: Ondřej Höppner, archiv MN

„Na nirvánu, na Olymp,
na nebe nevěřím...“ zní
z oken Werichovy vily známá píseň Osvobozeného
divadla. Mladí herci si tu
zkoušejí představení. Kdo
by to byl řekl ještě před
pár měsíci, kdy byly opravy vily paralyzovány zákulisními půtkami.
Werich možná nevěřil na
nirvánu, ale na zázraky
zřejmě ano, protože otevření vily, která nese jeho
jméno, je zázrak.
Správu vily získala ve výběrovém řízení Nadace
Jana a Medy Mládkových,
která má v nájmu i nedaleké Museum Kampa. Je
zřejmé, že je vila v dobrých rukou.
Současné vedení radnice
si bude jistě připisovat
klíčové zásluhy na otevření vily. Proto stručně připomeňme, co mu předcházelo. Radnice původně
chtěla zahrnout opravu
vily do lukrativní přestavby celého parku Kampa,
čemuž zabránily až protesty občanů. Střechu vily
bourala stejná firma, jaká
ji před pár lety postavila.
Bylo zazděno okno vily
směrem k Čertovce, není
jasné, proč byla na zahradě zvýšena zeď, která teď
vypadá, jako by měla bránit hladomoru...
Věřme na zázraky, protože jeden z nich se právě
stal. Užijme si ho.

Zpravy

telefon inzerce: 777 556 578
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inzerce@malostranskenoviny.eu

o va vila otevřena!

Bo
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Vila dnes - již
v obležení návštěvníků

Foto: Ondřej Höppner, archiv MN

Jiří Pospíšil
a Soňa Červená
v altánu na zahradě

Pohled z okna vily směrem
k Čertovce na akci před oﬁciálním
otevřením 30. června 2017

tleskáMe!

kDo Je kDo ve
WeriCHově vile

Obrovskou zásluhu na otevření Werichovy vily má ředitel Nadace Jana
a Medy Mládkových Jan Smetana.
Vedl klíčová jednání s vedením radnice, byl v neustálém kontaktu s Medou
Mládkovou, která se často zlobila, že jí
„úřady hází klacky pod nohy“.
Petr Hejma stál jako tehdejší starosta u zrodu převodu vily do nájmu nadace. Nejvýše postavenou osobou v nadaci je europoslanec Jiří Pospíšil,
o kterém Meda Mládková prohlásila,
že se jednou zcela určitě stane prezidentem republiky.

PETRANA
SLÁMOVÁ
Byla jmenována
první ředitelkou
Werichovy vily

JAN
SMETANA
Ředitel nadace,
spadá pod něj též
Museum Kampa

PETR
HEJMA
Člen správní rady
Nadace Jana
a Medy Mládkových

JIŘÍ
POSPÍŠIL
Předseda správní
rady NJMM, oblíbenec Medy Mládkové

4

redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

Velké zprávy z Malé Strany

ČERVENEC
Jaký červenec,
takový leden.

ČuDlíky
ex MaCHina

26 °C

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Malostranských
novin

Toto vydání Malostranských novin je
důkazem, že má Malá
Strana tolik témat, že
by noviny mohly klidně vycházet i denně...

Pište si tyto
noviny sami!

redakce@malostranskenoviny.eu

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

MALÁ
STRANA
5 370 obyvatel

Vyfoť si svůj
talíř

Kuřecí stehno,
omáčka z hřibů

jak pan Burgr dotáhl hodiny
Jak se může stát, že
hodiny jdou jen do desíti večer, pak se zastaví
a od desíti ráno se zase
rozeběhnou?
Uhodnete? Tato hádanka o hodinách na věži
kostela sv. Mikuláše, která je jak případ detektiva
Štiky, má půvabné řešení:
„Provozní personál věže
měl příkaz vypínat na
konci návštěvní doby jističe. Nikdo si ale neuvědomil, že mezi nimi byl
i jistič na hodiny,“ vysvětlila Malostranským novinám Zuzana Strnadová,
ředitelka Muzea hlavního
města Prahy, které má
v gesci několik pražských
věží.
Ještě před několika týdny přitom hodiny nešly
vůbec, nebo obkroužily

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Důležité
telefony

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

Hodiny
na sv. Mikuláši
na Malé Straně
ciferník i několikrát denně. To se podařilo vyřešit
díky panu Petru Burgrovi
(MN informovaly), který pak hodiny sledoval
a zjistil tu patálii s desátou.
Nyní už je vše v pořádku
a můžeme si seřídit své mobily podle nejpřesnějších
hodin na Malé Straně.

Anketa Malostranských novin

pikantní hádka
kavárník kobz
Malostranské
nám.
- Když se na prázdném
náměstí (dříve parkoviště) objevil tzv. Prastánek,
veřejnost ho přijala s nadšením. Mimo jiné proto,
že jeho autorem je vysoce
ceněný výtvarník František Skála.
„Potkali jsme se v hospodě a pan Skála mě požádal, abych jeho nápad na Prastánek uvedl
v život,“ řekl Malostranským novinám kavárník
Ondřej Kobza.
Jeho vlastní projekty už
Malá Strana zná - piána
(např. v parku Kampa),
veršomat, nebo nedávné
velmi povedené Malostranské dvorky.
Pan Kobza využil svých
skvělých vztahů s magistrátem a tak byl sen výtvarníka Skály uveden v život
bez zbytečných průtahů

(Prastánek má být otevřen
do 3. září). Vše bylo zalité
sluncem, než se objevily
první mraky.
Vyklizení Malostranského
náměstí od aut je považo-

Malostranští
kavárníci:
„My jsme přece
také šikovní!“
váno za historické vítězství občanské společnosti
nad páprdy shora. Za
triumf komunity nad komercí.
Nejprve se ozvali místní
kavárníci. „Kobza tím otevřel Pandořinu skříňku
Malostranského náměstí,“ říká Martin Kotas,
který provozuje kultovní
kavárnu Mlýnská v parku
Kampa. Mnozí poukazo-

inzerce

Kam pojedete letos
na dovolenou?

Světlana
Kalousková

PLNÝ PEKÁČ
restaurace
a pivnice
LÁZEŇSKÁ 6

Burgr

Politika

Hradčanská galerie J. Kalouska

„Budeme
v létě odpočívat
a pracovat na
milovaných
Hradčanech.“

Martin
Bursík

Exministr živ.
prostředí

Helena
Šulcová

Členka KampaNuly, MATFYZ

„Do českých luhů
„Zůstaneme
a hájů, tam je
doma a budeme
krásně!“
se radovat
z Malostr. náměstí bez aut.“

Ředitelka
Apollon Art

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Do Toskánska za vínem,
jídlem, mořem
a dobrodružstvím.“

„Do okolí
Třeboně
a pak v září na
Šumavu.“

„Do Krkonoš na
tábor, na Moravu
k babičce
a k moři hledat
Nema.“

Markéta
Jíšová

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

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

dka o „pařez - prastánek:
obza vs. kateřina jacques
vali i na to, že byl stánek
otevřen bez výběrového
řízení, a že přednost by
měli mít místní.
Jiní zas poukázali na to,
že cena 40 Kč za 0,4 l
Prazdroje je pro našince
trochu moc.
K pěkné konfrontaci došlo během akce Prostřený stůl, s níž mimo jiné
Prastánek spolupracoval.
Střetla se tu Kateřina Jacques, která má velkou
zásluhu na vyklizení náměstí od aut, a kavárník
Kobza.
Při troše zjednodušení
to totiž vypadá, jako by
Jacques nechala vyklidit
náměstí pro Kobzu, což
rozhodně nebyl záměr.
Ostrá výměna názorů
skončila vzájemným nepochopením, které nerozčeřil ani fakt, že Kofola za
30 je celkem fajn.

Dívka ze str. 3
Bouřlivý
rok
1917

Prastánek
přibyl na
Malostranské
náměstí v polovině června
KOBZA

JACQUES

Co si o tom
myslíte vy?

ště

Miss BUBák

V místní soutěži hravě
zvítězila členka Barnumova
cirkusu, který právě projížděl.

Napište svůj názor
na tento problém
na adresu redakce@
malostranskenoviny.eu

Malý oznamovatel
inZerUjte v těcHto novinácH!
tady je 3+1 dŮvod proč:

Víte, že...

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

Původním záměrem
bylo, aby Malostranské
náměstí žilo svým
přirozeným životem...
inzerce

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

33 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz
RESTAURACE

TLUSTÁ
MYŠ

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 32 KČ!
Otevřeno po až pá
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

Hledáme řemeslníky
(elektrikář, zedník, malíř apod.)
a pomocné síly na stavbu na
HPP, VPP nebo IČO.
Tel.: 724 768 232
E-mail: oﬃce@houseservices.cz

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839
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Dvoudenní food festival na Střeleckém ostrově
s pravou piknikovou atmosférou. Vychutnejte si
mezinárodní a street food kuchyni jinak. Obejděte
stánky se zapůjčeným či vlastním piknikovým košíkem a deku si rozložte tam, kde je vám útulno...
Těšte se také na bohatý hudební doprovod, soutěž
v pojídání kuřecích křidélek, barmanskou soutěž...
Program vhodný pro celou rodinu.
Vstup: zdarma

FB: Pražský piknik (food festival)

Foto: Youtube

Zpr}avy
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Rybova mše
na schodech
na Kampu

Tema

prostřenÝ stŮl na M
60 M dloUHá os
Takřka tisíc hostů zdaleka i z blízkého okolí přišlo na
charitativní akci Prostřený stůl na Malostranském náměstí, kterou pořádal spolek KampaNula. Bylo to krásné.
KampaNula je největší místní spolek, který nepobírá od
vedení radnice žádné dotace a koná z čiré radosti.

Orchestr

K „prostírání dobrot na
společný, 60 metrů dlouhý stůl“ se spojily místní
spolky a kluby, restaurace a vinárny nejen z Malé
Strany, také občané, kteří
vždy chtěli pomoci.
Akce, kterou mistrovsky
uvedli organizátoři z KampaNuly Petr Hejma a Petr
Burgr, však byla především místem setkávání.
Skvělou travarici rozléval šéf strážníků Miro-

Sbormistr
Libor Sládek

Foto: Míra Lédl

Těleso zpěváků a hudebníků si zahrálo a zazpívalo
na náměstí Na Kampě 23.
června Rybovu Českou
mši vánoční. Byla to skvělá generálka na koncert,
který tu bude o Vánocích.
Zpívaly stovky lidí.

slav Stejskal (který se
před pár dny oženil a má
tři měsíce do důchodu).
Za Dobrovolné hasiče
a Spolek rozdával ohřáté
špekáčky Tomáš Oliva.
Chutným vínem hostil
sousedy nejmladší místní
spolek Kocour Tobě.
Akce se jen hemžila politiky různých šarží, od
řadového, přes vysokého
(radní magistrátu pro kulturu Jan Wolf), po minist-

ra (pan Herman). Dále též
radní Jana Plamínková
a místopředseda sněmovny Petr Gazdík Bylo to
povznášející. V podvečer
se zvedl vítr, který zvolna přešel ve vichr, déšť
a vyvrcholil bouří. Výtěžek
byl věnován Konzervatoři
J. Deyla, Střední škole pro
zrakově postižené a Nadaci Artevide. Seznam
všech, kteří přispěli, uvedeme v příštím čísle.

Plné schody
i náměstí
Petr Burgr
a Petr Hejma
zahajují akci

doporučujeme: nová kniha
Má soukromá díkůvzdání
Vážená redakce,

nedávno se mi do ruky dostala útlá knížka od Zuzany
Ptáčkové, která se mi velmi líbí, a protože je o Malé
Straně a Starém Městě,
myslím, že by čtenáři vašich novin o ní měli vědět.
ing. Ermín Stehlík
Na Zábradlí 1

SILNÁ SESTAVA: Mirka Menclová, Petr
Burgr, ministr Herman, Petr Hejma, starosta Lysolají Petr Hlubuček. radní magistrátu
Jan Wolf, radní magistrátu Jana Plamínková, ředitel Musea Kampa Jan Smetana,
pěvkyně Barbara Slezákova, Ondřej Kobza

Náhrada za pivo (1/2)

Hypnotizér: Šest korun režie a sedm korun
příjem. Takhle to dál nejde!

T

Nejedl, nepil a třetí den na to káp.

Stánky

Malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

- Pokračování Pokus s vodou z vodovodu vydařil se
znamenitě!
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Tema

a MalostranskéM náMěstí:
oslava soUsedské radosti
foto:

nehořlavá
zpěvačka

Míra lédl

Kalendárium
Malé Strany
ČERVENEC

Věra
Jičínská

Ladislav
Boháč

Václav
Trojan

Herberta
Masaryková

MALÍŘKA

REŽISÉR

Muzikanti z Kampy
u prostřeného stolu

tleskáMe!

OPERNÍ pěvkyně
Barbara Slezáková
nadchla svým vystoupením nejen milovníky bouří. Při jejím zpěvu na Malostranském náměstí
se zvedl vítr, všude
poletovaly noviny,
lejstra, bankovky, tu
a tam příčesek. Při
vrcholném tremolo
pročísl nebe blesk
a zahřmělo. „Zpívala
bych dál, i kdybych
začala hořet,” řekla
pěvkyně Bára.

Jak malá anička
dělala charitu

Nejmladší členka redakce Malostranských novin Anička (7) prodávala na
akci Prostřený stůl redakční placky.
Kelímek s vybranými penězi pak hned
na místě předala Nadaci Artevide, která
maluje s nevidomými dětmi. Artevide je
v nemilosti radnice (žádné granty).

Placky od
Aničky

Anička

Artevide

KAMPÁRIUM

AKCE ČERVENCE

• Nově jsme pro vás otevřeli zahrádku!
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba, v červenci 11. 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

VNUČKA TGM

● Věra Jičínská
*3. 7. 1898 Petřkovice
†27. 3. 1961 Praha
Malířka
● Ladislav Boháč
*14. 4. 1907 Uh. Brod
†4. 7. 1978 Praha
Herec Národního div.
● Václav Trojan
*24. 4. 1907 Plzeň
†5. 7. 1983 Praha
Hudební skladatel.
● Herberta Masaryková
*6. 7. 1915 Praha
†30. 9. 1996 Praha
Vnučka T. G. Masaryka.

KampaNula
POŘÁDÁME:
● Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky - mají nápady a sami vedou Toulky:
kostel sv. Havla a zvon Václav, chrám sv. Víta a zvon
Zikmund, podzemí + příběh
Pražského hradu...
● NOVINKA: Pondělí 3. 7.,
10. 7., 17. 7.: od 19 hod
ENERGETICKÁ CVIČENÍ
v parku na Malé Kampě.
● Čtvrtek 7. 9.: V. Prostřený stůl na Betlémském
náměstí v rámci Betlémské
kulturní noci
● Pátek 10. 11.: PředMartinské husičky a kachničky
v Profesním domě na Malostranském náměstí.

energetiCkÁ
CviČení

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

HEREC

v parku na kampě

• 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

Malá Kampa
v Nosticově
zahradě
(přes mostek
u Werichovy
dlouhověkost, vily).
odolnost, Za deště
výkonnost volejte!

Pondělí 3., 10., 17. 7.
od 19 h (60 či 90 minut)
Objednávejte se na tel.:
733 403 400, 733 406 909
PoJĎMe se PoHnout DÁl!
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Charita
redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Charita

Bierfest Říční 11: pan slíva tančil,
paní lhotáková dostala diplom
...Jak slavná tiskařská dílna přežila aroganci moci
Foto: Andrea Lhotáková, MN

Krásná oslava proslulé
tiskařské dílny Říční 11
roztančila místní dvůr.
V rámci tradičního Bierfestu si připomněl narozeniny výtvarník Jiří
Slíva, který dostal jelena.
Přišla se podívat i dobrá
duše domu paní Svatava
Hauserová, která před
měsícem oslavila 91. narozeniny.
Diplom dostala paní Zdena Lhotáková, za to, že
bojovala za záchranu
místní dílny. Tu chtělo vyštípat vedení
radnice Prahy 1
(měl tu být „odbor
dopravy“)
údajně za trest, že
se tu prý tisknou
Malostranské noviny. V dílně tvoří
velikáni českého výtvarného umění. Nad ní
žili bratři Čapkové.

Bouda

Lhoták

|Sobota

Paní Lhotáková
s diplomem za pomoc
při boji proti vrchnosti
Výtvarník
Jiří Slíva

Tančící Slíva. Za ním
členové dílny v tradičních
čepicích Litographia Teamu

Dobrá duše domu paní
Svatava Hauserová (91 let)

Na dvoře před dílnou

Gratulace
Vopičkovi:
Kulatých 61

Vopička
s rodinou

Gratulujeme (oslava byla u Vokýnka). Vopička píše: „Bude-li nějaká
zmínka o mých jedenašedesátkách, prosím tuto fotku, mám na
ní obě dcery... Romanu i Gabču od
Hani. Děkuji. S Hani zdravíme z Calabrii... Pusu, vopi!“

MN, březen 2017

Kýbl vody z okna:
Jasná odpověď na
noční hluk v ulici
Zatímco radnice Prahy 1 platí závratných 200 tisíc Kč
měsíčně za Antikonfliktní tým, který vyvolává konflikty, místo aby je tišil, obyvatelé Malé Strany se kloní spíše k tradičním, osvědčeným metodám. „Děláš
randál? Šplouch ho!“
Z několika míst Malé Strany se hlásí zmáčení opilci
nebo jiní výtržníci, kteří nectí právo usedlejších občanů na zasloužený odpočinek po tvrdé, mnohdy celodenní práci. Odborníci nedoporučují používat vodu z
vodovodu, která může mít osvěžující, tedy nežádoucí
účinek.

D

i

Dopisy

telefon inzerce: 777 556 578
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inzerce@malostranskenoviny.eu

děti, limonáda a skvělé Boromejky
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.

www.
malostranskenoviny.eu

MN 6, květen 2017

Balkónek:
návrat luceren
Vážená redakce,

pan Přemysl Fischer
z Bradlecké Lhoty u Jičína. V r. 1961 byl poslán
na Kampu, aby sundal
dvě krajní lucerny z balkónku u Karlova mostu.
Důvodem byla návštěva
Chruščova....
Nájemník domu
Na Kampě 9
Redakce MN: Pokračování neuvěřitelného příběhu luceren z balkónku
domu Na Kampě 9 uvedeme v příštím čísle.

Počátek června je tradičně spojen se svátkem - Dnem dětí.
Málokdo však ví, že
vznikl v Turecku už
v roce 1920.
Na rozdíl od jiných veselic, co se vehementně
slavily za bývalého režimu, tento se dodnes
těší všeobecné oblibě.
Vysvětlení je celkem jednoduché.
Den dětí vždy postrádal
ideové zaměření. Díky
tomu se u dobrovolných
hasičů až po nadnárodní ﬁrmy prvního června
staví skákací hrady, nafukují balónky, pořádají
soutěže - prostě dětem
a tím celým rodinám se
dělá radost. Nejinak to
je už přes deset let na
zahradě u nemocnice
pod Petřínem, kterou
provozuje
kongregace
Milosrdných sester sv.
Karla
Boromejského.

Zkráceně řečeno Boromejky. Už si nepamatuji,
jaká náhoda tomu chtěla, že každý rok dětské
odpoledne v nemocniční
zahradě strávím u pípy,
kde dětem točím zadarmo limonádu.
Letos na to padly dva
sudy. Z množství rozdané limonády se dá celkem přesně odhadnout,
že si pro žlutý mok přišlo přes dvě stě padesát
dětí.
Víte co bylo zajímavé?
Ony mi všichni za podaný kelímek poděkovaly.
Byly výjimky, ale ti se
nacházely ve věku, kdy
se stydí a mají tedy na
sklopené oči vývojový
nárok.
Možná, je to tím, že se
kolem Boromejek zpoza
Petřína soustředí lidé,
co na to u svých dětí víc
dbají, nevím, ale těším
se na začátek října, kdy
sestry, také tradičně, pořádají Drakiádu. A bude samozřejmě s limonádou.
MN červen 2017

Boromejky vynikají
svou laskavostí

Nemocnice
pod Petřínem

Nechyběl
samozřejmě
ani klaun

FANTOM MALÉ STRANY
CO NEVÍ

střepy, které
řeka obrousila
Občas nás stáhnou vlny
kamsi a semelou nás pod
hladinu. A tam nás pořežou o dno plné střepů
z lahví, co jsme tam možná jednou hodili i my.
Některé Vltava už obrousila, některé stále číhají
na svou šanci.

jedům, co po kapkách
vstřebáváme všemi směON, NEVÍ NIKDO ry. Co dávkujem si za
myšlenky, co dávkujem
si za život, co si chcem
Pojďme si zaplavat z náa nechcem připustit
břežíčka Kampy, za doa myslet... Kam kráčíme
provodu techna z parníposlepu, držíce se jen niti
ků a šokovaného jásání
dobré rady?
turistů sedících u ikeácJá sám se poschovávám
kých stolečků.
do dešťových kapek.
Co z toho, že je voda špiBudu vám pršet na hlanavá? Co z toho, že se
vu a probírat se vašimi
lidé bojí? S létem začíná
pačesy.
i hra na schovávanou.
Zmáčím a zpřetrhám ty
Před čím se schováváte
nítě a budu vám jemně
vy? Před sluncem či nástékat podél uší a chutnat
sledující bouří? Chceme
vaše rty. V tu chvíli máte
být opojeni a podřízeni

Petr Burgr čepuje
pro děti zdarma
limonádu
zapomenout. Přes šaty
se vám prosáknu až na
kůži, ze které slíznu váš
pot a splynu s jeho vůní.
Jestli si myslíte, že uniknete...

protest cyklistů: kino 64 U HradeB má potíže,
„ne my, to vy jste roste tlak na konec projektu
tady problém!“
Na červnové zasedání zastupitelstva MČ Prahy 1
dorazily desítky cyklistů,
kteří protestovali proti
záměru radnice omezit
v centru jízdu na kole.
Přivezli si s sebou trans-

parenty s nápisy jako:
„Ne my, to vy jste tady
problém!“
Chystané omezení provozu se má týkat nejen kol
ale i koloběžek. Následuje po zákazu segwayů.

Mostecká - Nad projektem „zmrtvýchvstání“ kina
64 U Hradeb se stahují
mračna. Ze strany vlastníků bytů komplexu v Mostecké 21, do nějž kino patří, roste tlak. Do příběhu
vstoupily pojmy jako „žaloba“, „insolvence“, „podvod“ a přibývá signálů, že
jde do tuhého.

Malostranské noviny se
obrátily na tahouna projektu kina a zastupitele Jana
Čepa, aby vše objasnil. Ten
se však zatím nevyjádřil.
O to přičinlivější jsou
vlastníci bytů. Na MN
se postupně obrátili pan
Voříšek, pan Svoják, paní
Šiková a další. Tématu se
budeme věnovat.

Vchod do kina
64 U Hradeb
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Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOČERVENEC

Galasovy
cyklojízdy

Akce - Čt 6. 7. v 18 h - GALASOVA
KOUPACÍ CYKLOJÍZDA - Sraz Folimanka, pod Nuselským mostem - Lihovar, Chuchle, Lahovická nádrž… Koupání
v Lahovické nádr. www.galas.borec.cz
Akce - 15. - 16. 7. - PRAŽSKÝ PIKNIK - Střelecký ostrov - Dvoudenní food
festival na Střeleckém ostrově s pravou
piknikovou atmosférou. Program pro celou
rodinu. FB: Pražský piknik (food festival)
Beseda - Ne 16. 7. v 19.30 h - DUŠE K
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Vyprávění Jaroslava Duška s besedou s diváky. Hostem: Tecciztemoc Cozcacuahutli,
muž medicíny z linie aztécko-toltécké...
Pro děti - Přes prázdniny - FILMOVÉ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY - Muzeum
K. Zemana, Saská 3 - 8 turnusů ve světě animovaného ﬁlmu. Děti se stanou členy ﬁlmového štábu. www.muzeumkarlazemana.cz
Výstava - Do 28. 2. 2018 - HUDBA
A POHÁDKA - České muzeum hudby,
Karmelitská 2/4 - Výstava plná kouzel, dobra a zla a českých pohádek! A Den hloupých Honzů 19. 7. 15 - 18 h. www.nm.cz
Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3 - K vidění řádové oděvy,
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty…

Kultura

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

Program (výběr)
SRPEN

Jiří Schmitzer
22. 8., 21 h

17. 8., 21 h
Abigail Ybarra / host:
ZAILUSE

Ná
T I Pš

24. 8., 21 h
Jananas
25. 8., 21 h
CIRCUS PRAHA
28. 8., 21 h
Jan Smigmator & Swinging Trio
29. 8., 21 h
Pražský Ukulele Band
30. 8., 21 h
Vladimír Mišík & Etc…
31. 8., 21 h
Ivan Hlas Trio - folk rock

GALERIE
Připravujeme pro vás
další pěkné výstavy!

Z

veme vás na koncert
herce a písničkáře
Jiřího Schmitzera
v Malostranské besedě.
Od roku 1985 je členem
pražské Ypsilonky a poprvé si jej pro větší ﬁlmovou
roli vybral režisér Oldřich
Lipský do komedie Tři
chlapi na cestách (1975).
Dále si zahrál např. v komedii Marečku, podejte
mi pero nebo v oblíbe-

ných Postřižinách. Popularitu mu přinesly také
jeho písničkové recitály.
Připomeňme jeho alba
Recitál, Šílenec, Bouda
a Sbírka kiksů. Nenechte
si ujít koncert plný osobitého humoru.

TUTO RUBRIKU
LASKAVĚ
SPONZORUJE

inzerce

www.prague-classics.cz

■Neděle 16. 7., 19.30 h
Zámek Brandýs nad Labem
SLAVNOSTNÍ
ZAHAJOVACÍ KONCERT |
AMEROPA
■Neděle 23. 7., 19.30 h
MFF KU, Jezuitský Profesní
dům, Malostranské nám. 25, P 1
ARNYS TRIO PRAGUE
K. Dohnalová - klavír, A. Masojídková - housle. D. Hájková - violoncello | AMEROPA
■Čtvrtek 27. 7., 19.30 h
AMU - sál Martinů, P 1
Lichtenštejnský palác, Malostranské nám. 13, Praha 1
KOMORNÍ SKLADBY
HUDEBNÍ LITERATURY
AMEROPA: V. Mazo (USA),
A. Slivanská (ČR), D. Ehrlich
(USA)
■Pátek 28. 7., 20 h
Klementinum - Zrcadlová
síň, Mariánské nám. 5, P 1
VELKÁ HUDEBNÍ
ROMANCE, ve spolupráci
s Národní knihovnou ČR

■Sobota 29. 7., 10 h 22.30 h, celodenní program,
Klášter sv. Anežky České
CESTY SVĚTLA,
CESTY RADOSTI
Námět Zdenka Zemanová
(MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÝ MARATON AMEROPA
& Pražský komorní balet)
ve spolupráci s NG v Praze
19 h KOMORNÍ KONCERT
s baletem | A. Dvořák, JAZZ
REUNION… ANEŽKA LIVE
výtvarný & taneční & hudební WORKSHOP...
■Neděle 30. 7., 20 h
Kostel Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo nám., P 1
VELKÝ ORCHESTRÁLNÍ
KONCERT | Dvořák, Mozart, Barber ve spolupráci
s Nadací ČR - Světluška | sbory
■Úterý 1. 8., 19.30 h
Tereziánský sál Břevnovského kláštera, Markétská 1, P 6
KOMORNÍ HUDBA
S PŘÁTELI

■Čtvrtek 3. 8, 19.30 h
Klášter sv. Anežky České,
U Milosrdných, P 1
Ve spolupořadatelství
s Národní galerií v Praze
a „Anežka Live“
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT | HOLOUBEK op.
110., op. 60 A. Dvořák
ve spolupráci s Pražským komorním baletem | P. Šmok
■Pátek 4. 8., 15 h a 19.30 h
MFF KU, Jezuitský Profesní
dům, Malostranské nám. 25, P 1
TO NEJLEPŠÍ Z KOMORNÍ HUDBY | AMEROPA
■Neděle 13. 8, 19.30 h
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, P 6
ČESKÁ DECHOVÁ HARMONIE - LESNÍ ROH |
Ivan Séquardt
■Pondělí 14. 8., 19.30 h
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, P 6
R. ZELL - lesní roh (Rakousko), R. MATOSINHOS lesní roh (Portugalsko)
■Úterý 15. 8., 19.30 h,
ZUŠ Jana Hanuše, Meziškolská 1, P 6
JANOS BENYUS (Maďarsko) LAUREÁT MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
SOUTĚŽE VE HŘE NA
LESNÍ ROH

■Středa 16. 8., pátek 18. 8.,
19.30 h, sobota 19. 8., 19 h
ZUŠ Jana Hanuše, Meziškolská 1, P 6
KONCERTY ÚČASTNÍKŮ HORNCLASS
J. Panochová, J. Goliášová
- klavír
■Čtvrtek 17. 8., 16 - 20.30 h
Klášter sv. Anežky České,
Ve spolupráci s Národní galerií
v Praze a „Anežka Live“
„SUPERHORN“
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚR FESTIVALU s účastníky 26. ročníku
HORNCLASS - HALALI
PROMENÁDY - koncert
Host: Soubor tradičního tance
Hanbok (Jižní Korea)
■Festivalové koncerty se
konají také v Brandýse nad
Labem, Sedlci a Kutné Hoře.
Vstupné: dospělí 300 Kč,
studenti a senioři 100 Kč.
Abonentní vstupenka na 10
koncertů 1 500 Kč.
E-mail: prague.classics.festival@gmail.com
Realizace: J. Havlík, A. Slivanská, Z. Zemanová (PK),
L. Jandová (PKB).
Projekt za ﬁnanční podpory
partnerůa sponzorů, jejichž soupis na: www.prague-classics.cz.
Děkujeme partnerům
a Nadaci ČEZ!

www.hornclass.cz
www.ameropa.org

VS = den-day/měsíc-month/čas-time
koncertu
= např.: 17081600

Zde MŮže
BÝt váŠ
inZerát!
volejte iHned
vlídné ZacHáZení!
telefon:

777 556 578
(MONIKA)

e-Mail:
inzerce@
malostranskenoviny.eu

INZERCE POMOCÍ SMS
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.

● Domácí řemeslnické
práce. Spolehlivě. J. Doksanský. Tel.: 702 063 224.
●Žena hledá jen pro
sebe malý zařízený byt,
garsonku, pokoj v dosahu
mhd v Praze do 7700 Kč
na klidném místě. Spěchá.
Volejte a nebo pište sms.
●Přijmeme milou obsluhu - číšníka nebo servírku - do rodinné res.
Kampárium na Malé
Straně. Nevyučené v oboru, ale nadšené, rádi zaučíme. Tel.: 730 629 299.

Zabava

[

dŮM v loretánské 3:
soUsedská vZpoMínka
na psa čUdlU
Hradčany - Sousedé z domu v Loretánské 3 oslavili 10. výročí vzniku SVJ
(společenství vlastníků jednotek).
Při té příležitosti jim a jejich dětem zahrálo
Divadélko Romaneto divadelní příběh Mr.
Czoo. Vznikl podle skutečné události a pejska
Pana Čudly majitelky Dobrundy (Jana Dobruská) z tohoto domu. Stavil se i exstarosta
Petr Hejma, kmotr knížečky a CD Divadélka
Romaneto Pan Čudla. Kontakt: Divadélko
Romaneto (Roman Korda), tel.: 603 354 182
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Co nového
za vodou

[

www.staromestskenoviny.eu

Loretánská 3

Dobrunda

Divadélko Romaneto (Kapitán
Korda a Jarka Legranda Fešanda) hraje dětem na dvoře
domu Loretánská 3

Park Kampa: Místo topolů duby
Kampa - Zděšení vystří- LONI
daly rozpaky. Veřejnost
s hrůzou sledovala zásah
radnice MČ Prahy 1 do
parku Kampa (před oblíbenou školičkou). Radnice
po pokácení sedmi údajně
shnilých topolů nechala
vysadit před KC Kampa
pět doubků. Zákoutí je Krásné topoly,
symbol Kampy
sterilní jako Střelák.

DNES

VČERA

Topoly
po masakru

Pět mladých
dubů

inzerce

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.
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● tel. inzerce: 777 556 578
● tel. redakce: 775 949 557
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AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE
OBJEVTE PŘÍBĚHY HOTELU ŽIJÍCÍHO V SYMBIÓZE S AKTIVNÍM AUGUSTINIÁNSKÝM KLÁŠTEREM

Zahradní grilování
podle Marka Fichtnera
Máte volný čtvrteční večer a chcete zažít něco
výjimečného? Zajděte se
svými přáteli na zahradní grilování podle Marka
Fichtnera do restaurace
Augustine. Každý čtvrtek od 18 h na vás čekají lahodné pokrmy,
příjemná obsluha a také
skvělá hudba.

Menu za osobu: 890 Kč

Marek
Fichtner

Pochutnejte si například na
letních chlazených polévkách,
salátu s chorizem, grilovaných
chapadlech olihně, Cajunském
mořském vlkovi, hovězím kebabu, Svatotomášských klobásách,
citrónovém páji, domácích lízátkách či letních mini dezertech…

Svatotomášské pivo

Ke grilovaným specialitám
se zaručeně skvěle hodí
Svatotomášské pivo - pivo
s příběhem Augustiniánských mnichů, exkluzivně
podávané jen v Augustine
Restaurant.

Mario
Egger

Vážení přátelé
Malé Strany,
jste u nás srdečně vítáni. K rezervaci Zahradního grilování, jsme si
pro vás jako pozornost
připravili chutný koktejl
z našeho Svatotomášskeho piva - St. Thomas
punch, proto nezapomeňte s sebou vzít kupón
z titulní strany novin.
Za celý tým vám přejeme krásny kulinářský
zážitek a 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.: +420 266 112 282 www.augustine-restaurant.cz

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
1. srpna
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

Foto: Jiří Kučera

MARUŠKA
Zdravotní sestra

Mazlíčci
Malé Strany

Na akci Prostřený
stůl jí přivál vítr
stokorunu, kterou
hned věnovala na
dobročinné účely
Tip: Sousedé
Své tipy na modré
okénko posílejte na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

KOSMÍK
je čtyřletý pes, který
miluje balonky a pejsky.
Prostě Petřínský švihák.
Foto poslala:
Miroslava Mencová

Foto: Monika Höppner

Proč čtu

Posílejte: redakce@
malostranskenoviny.eu

30 Kč

„Malostranské noviny
jsou stejně hravé a zábavné jako moje postavičky z balónků.“
Luboš Kačíc,
balónkový mág,
www.veseliklauni.cz

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
NA PLOVÁRNĚ: „Co se to tam děje?“ „Ale, topí se mladý muž
a každá z těch dívek ho chce zachránit, aby si ji vzal.“

MN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

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

inzerce
inzerce

děti už od 7 až do 13 let
v Museu Kampa a Weri-

