Noviny, které si píší čtenáři sami
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Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí.

N

Čís. 11/ roč. XI
listopad 2019

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

redakce@maloStranskenoviny.eu ● telefon: 777 556 578 ● www.malostranskenoviny.eu

MEDVĚDÁRIUM
NA PETŘÍNĚ

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

!
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Malostranské
servírky

PRUŽNÁ PETRA

Petra Douchová
z restaurace U Glaubiců,
Malostranské nám. 266/5,
nese lahodnou tankovou
Plzeň za 36 Kč.

EXKLUZIVNĚ
Žertovná koláž: MN

LENNONOVA ZEĎ
JE POD PLACHTOU.
KDY JI SUNDAJÍ?

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

MEDVĚD UŠATÝ (HIMALÁJSKÝ)
bydlel v medvědáriu v Lobkovické
zahradě na Petřině. Nyní se vrací
i s partnerkou ušatou?

Čtěte na str. 6 - 7

Čtěte na str. 2 - 3

inzerce

Unikátní kreslený malostranský
KALENDÁŘ NA ROK 2020
JIŽ V PRODEJI!

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

SNĚMOVNÍ 7
CENTRUM

Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz
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Foto: Monika Höppner

To je
výzva!

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

GURMÁNUV
KOUTEK

Marinovaná
pečená žebra
s křenem
139 Kč

ÚJEZD: UKRADL MEČ
RYTÍŘI Z HOTELU
A PÍCHAL OBČANY

RESTAURANT
POD PETŘÍNEM
Hellichova 5

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Malostranských
novin

Věta, kterou jsem zaslechl:

„

„Cítil jsem se tak
osamělý, že jsem
si na zrcadlo
nakreslil knír

Slyšeno: Seriál 2 a půl chlapa

Počasí

15 °C

LISTOPAD
Stromy-li v listopadu
kvetou, sahá zima k létu

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

Darebák Tajemná
bysta
s mečem

Rytíř bez
meče
Říční - To je ale darebák!
Cizinec (22) let ukradl
v hotelu Kampa - Stará
zbrojnice ve Všehrdově
ulici meč dlouhý, jářku,
metr a půl. Vydal se Všehrdovou ulicí do Říční,

mával kolem sebe. Došel
až na Újezd, kde ho zpaciﬁkovali chvaty a kopy
strážnící. Dostal pokutu.
Ve Staré zbrojnici mají takových rytířů s meči hned
několik.

OZNÁMENÍ
S lítostí oznamujeme,
že dne 21. října 2019
zemřela paní Dagmar

Ungermannová z Prokopské ulice. Upřímnou soustrast všem
pozůstalým.

Anketa Malostranských novin

Rybářský domek na
Kampě: Co tam chcete?

TYTO NOVINY vycházejí
na území Malé Strany
a Hradčan, tedy ZDE
HRADČANY

MALÁ
STRANA
5 370 obyvatel

Petr
Hejma

Jan
Smetana

Jarka
Nárožná
Divadélko
Romaneto

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Primárně
nekomerční
využití, třeba
aktivity pro děti,
workshopy…“

„Muzeum vodníků doktora
Mráčka a pana
Wassermanna…“

„Třeba muzeum
vodnických hrníčků s dušičkami a rybí
restauraci.“

Markéta
Jíšová
Ředitelka
Apollon Art

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Rybí restauraci, ale s příznivými cenami,
abych si tam na
kapra mohla
zajít.“

„Vzhledem
k tomu, že běží
soutěž a já budu
hlasovat, nemohu
odpovědět.“

„Kavárnu
s klavírem, kde
by si mohl každý
večer zazpívat
a zahrát…“

Ředitel
Musea Kampa

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

Zpravy

LENNONOVA Z
TURISTÉ CHT Ě
Velkopřevorské nám. Lennonova zeď je pod
plachtou. Turisté postávají v hloučcích nedaleko,
nakukují pod plachtu.
Nájezdy hord opilých cizinců s barvami a spreji
jsou ty tam. Na rozloučenou ještě posprejovali stromy, koše a odjeli.
Místní si oddechli.
„Turistů přijíždělo i sto
najednou. Za nimi auto
s alkoholem. Je to velká úleva,“ říká pan Petr
Kvaček z Velkopřevorského mlýna.
S opravou se začalo 7. října. Firma najatá majitelem zdi, tedy Řádem Maltézských rytířů, odstraňuje barvy a omítku, na kterou lidé psali texty Beatles
a později malovali sprosté obrázky. Návštěvníci
malovali jednu vrstvu za
druhou, odhadem tam

může být až 15 cm barvy.
Plachta by měla být odstraněna do 17. listopadu
u příležitosti výročí 30 let
změny poměrů.
Na plachtě je vysvětlující text: „Praha 1 s Řádem Maltézských rytířů,
vlastníkem zdi, reagovala na vyhrocenou situaci,
kdy se zeď a okolí staly
terčem vandalismu.“
Pod ním je vyjádření místostarosty Petra Hejmy:
„Lennonova zeď je symbolem svobody přes 50
let. Proto ji navštěvují
domácí, ale i zahraniční
návštěvníci. To ale znamená, že by se tu lidé měli
vzájemně respektovat.“

Víte, že...

Nejoblíbenějším jídlem
Johna Lennona byly rýžové křupinky se zmrzlinou

Foto: MN
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A ZEĎ POD PLACHTOU:
T ĚJÍ ČMÁRAT, ALE UTRUM

MÍR ZDI!

Kuk!
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Dívka ze str. 3

Bouřlivý
rok 1919

Turisté se
shlukují před
plachtou

ště MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

ČERNÝCH PONOŽEK

Nadějná Květa předvádí
černé ponožky v raﬁnovaně bílém županu.

Aspoň
stromy!

Malý oznamovatel

Takhle to tu
vypadalo!

INZERUJTE V TĚCHTO NOVINÁCH!
TADY JE 3+1 DŮVOD PROČ:

Lennonova zeď
dnes: Pohled
od Čertovky
DOŠLO PO UZÁVĚRCE Podle posledních neoﬁciálních informací
by měla být Lennonova zeď slavnostně odhalena dne 7. listopadu

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

SLEVA

10 %

Noviny
vemte
s sebou PR
O ČTENÁŘE

MALOSTRANSKÝC
H
NOVIN
Salon ORGANICS by Filip Gregor je nádherné a inspirující místo, kde se Vám a Vašim
vlasům dostane špičkové přírodní péče. Navštivte nás a přijďte si vychutnat jedinečnou
atmosféru místa na pražských Hradčanech s výhledem do Petřínských teras.
KDO JE FILIP GREGOR?
Filip je dynamickou a energickou osobností s jasnou vizí. Charakterizují jej slova
jako mise, invence, originalita, otevřenost
a vstřícnost. Váží si důvěry klientů i kolegů
v jeho práci a vizi. Filip pracuje jako kadeřník 14 let.
Mezi jeho největší profesní úspěchy patří
absolovování Toni and Guy akademie
v Londýně,
Londýně tvorba dvou vlasových kolekcí, 6 let zkušeností z vlastního kadeřnického salonu. Filip se snaží přistupovat citlivě
k potřebám klientů a vnímat jejich potřeby.
Klade důraz na podtržení individuality, na
čistotu provedení práce a také na správnou
edukaci, jak pečovat o vlasy.
V roce 2018 založil a otevřel salon ORGANICS, který je průkopníkem nových přístupů v kadeřnickém oboru a zároveň slouží
jako školící centrum pro kadeřníky.

● Pracujeme s dánskou vlasovou kosmetikou
NATULIQUE, která obsahuje v průměru 98 %
přírodních a bio certiﬁkovaných ingrediencí. Je tedy
velmi jemná, šetrná a přesto s ní dosahujeme
špičkových, moderních výsledků v péči o Vaše vlasy.
● Nabídka služeb: Dámský střih *Pánský střih
*Foukání *Barva *Melír *Balayage *Tónování
*Stahování barvy *Trvalá/narovnání
*Společenský účes *Konzultace zdarma
Těší se na Vás Filip Gregor a jeho tým

Adresa: ORGANICS by Filip Gregor ● Loretánská 13, Praha 1
● Tel.: +420 737 191 999 ● E-mail: objednavky@organicsprague.com
● Otevírací doba: Po - pá: 8 - 20 h ● www.organics-prague.com

Loretánská
č. 13
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Vítěz Poražený

JOHN
JOHANNES
LENNON
LOBKOVITZ
Sláva tohoto
(Kancléř Řádu
Maltézských ry- zpěváka míru po
tířů, majitelů tzv. zakrytí po něm
pojmenované zdi
Lennovy zdi)
„Ta zeď je ikonic- poněkud ochabkou památkou,“ ne. Opět ožít má
7. listopadu.
řekl tento kníže.

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

REDAKCE ŠLA
ZAPÁLIT SVÍČKU
NA BERTRAMKU

Foto: Monika Höppner

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Redakce v plné sestavě zapálila několik svíček před
vilou Karla Gotta (†80) na
Bertramce. Prostranství
bylo zcela zaplněno tisíci
plamínky. Šéfredaktor zavzpomínal, jak tu před lety
dělal s mistrem rozhovor.

Zpr}avy

ZE ŽIVOTA MÍSTNÍCH SPOLKŮ
MASARYK: „PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI JE NEJLEPŠÍ
OBRANA PROTI ANARCHII.“ ● CO NA TO MALÁ STRANA?

SVÁTEK SENIORŮ NA KAMPĚ

Mladí, starší, děti i dospělí - ti
všichni si našli cestu do parku Kampa, aby spolu se seniory z Prahy 1 oslavili jejich
svátek (1. října). Po celý den
byly návštěvníkům k dispozici i osvětové stánky se zajímavými informacemi.
Středisko sociálních služeb představilo svůj projekt
„Tísňová péče“, Nemocnice Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského pod Petřínem měřilo tlak. Seniorský
taneční soubor Medunky
mile překvapil svou pružností a hbitostí.
Park Kampa jako místo oslav
se osvědčil a tak si to všichni
zřejmě příští rok zopakují.

Starosta Čižinský
a radní Burgr (spolky)

Svižný soubor
Medunky

DOPORUČUJE

Senátor za Prahu 1
Václav Hampl

Místostarosta
Nazarský

KAFÍRNA U SV. OMARA OSLAVILA
VYKUTÁLENÉ 26. NAROZENINY

Vykutálené 26. narozeniny oslavila 20. října
oblíbená malostranská
Kafírna U sv. Omara.
Poblahopřát panu Romanovi Vopičkovi, který Kafírnu
provozuje, přišlo postupně
asi 50 hostů. Zavzpomínali
na slavné osobnosti, které
sem rády chodily - například
herci Josef Kemr, Josef Vinklář, pan Houška, ale třeba
i přezident Václav Havel.

Roman
Vopička
si přiťukává
s milými
štamgasty

Víte, že...

Omar byl hodný kalif,
který roku 637 dobyl Jeruzalém. Měl rád křesťany.

FOTO:
Míra Lédl
inzerce

SNĚMOVNÍ 7

COWORKING A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V SRDCI PRAHY
Výhled na střechy a klid na práci ● Kancelářský cvrkot
● Dobrá káva ● Inspirativní setkání a rozhovory ● Všechny vaše sny
a představy o ideálním pracovním místě jsme schovali pod střechu
malostranského domu ve Sněmovní 7 ● Vytvořili jsme sdílený
pracovní prostor, ve kterém má každý dostatek místa
pro soustředěnou práci, klidná zákoutí pro pracovní schůzky
www.snemovni7.com

TIP LISTOPADU. Fotograﬁe trochu jinak: Průřez tvorbou Bohdana Holomíčka.
19. 11. v 18 h. Své fotograﬁe a videa bude promítat a komentovat sám autor.
Zvláštní část bude věnována cyklu fotograﬁí spojených s osobností VÁCLAVA HAVLA
a dění na Hrádečku. Projekt vznikl s podporou Městské části Praha 1.

Í
SÍ TN ĚHY
M ÍB
PŘ

FANKLUB KARLA GOTTA SE SEŠEL
V KAVÁRNĚ ČAS PO SKONU MISTRA

V pondělí 7. října se
v Kavárně Čas opět
sešel fanklub Karla
Gotta, nyní bohužel
ve smutné atmosféře.
Nejslavnější český zpěvák Karel Gott zemřel
1. října ve věku 80 let.
Fanoušků přišlo kolem
padesáti a vzpomínali na
Mistra. Dokonce dorazily
i dva televizní štáby, aby
natočily rozhovor s předsedkyní klubu. Doufejme, ze se tento klub bude
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpr}avy

nadále scházet. „Další
schůzku máme v Kavárně Čas 18. listopadu,“
sdělila předsedkyně klubu
Alena Hájková. Gottovi
příznivci se v jeho oﬁciálním fanklubu sdružují již
45 let, rád a často za nimi
přicházel i Karel Gott.

Karlův most
posprejoval
opilý voják
Bundeswehru?

Fanklub Karla Gotta
v Kavárně Čas,
Míšeňská 2

MOŠTOBRANÍ
Z PETŘÍNA

I když byla letos na Petříně špatná úroda jablek, mošt byl vynikající. Ve Vojanových sadech
proběhlo pěkné sousedské setkání Moštobraní,
které zorganizoval pan Jindřich Pavliš (Vojanovy sady) ve spolupráci s SOPMSH, KC Kampa a Sdružením výtvarníků Karlova mostu.

Velké zprávy
z Malé Strany

Ochutnávka
moštu

Nápis Sepsis, který
nastříkali sprejem na
Karlův most dva opilí
němečtí bratři, je název
satanistické kapely. Dostali za to pokutu 100
tisíc Kč, podmínku a vyhoštění. Nyní se odvolali. K soudu přišli tentokrát v oblecích.
Starší z bratrů je počítačový specialista německé armády Bundeswehr
a tvrdí, že se jen díval.
Došlo po uzávěrce:
Ambasáda USA si na
dostavěnou
trojitou
zeď umístila halogeny.
Ty svítí lidem do oken,
takže nemohou spát.

Expert nejen
přes mošty
Jindřich Pavliš
inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

BISTRO
BRUNCVÍK
Na Kampě 7, Malá Strana
Rod Vopičků z Kampy původně pocházel z Kamýku
nad Vltavou. To ale změnil
kameník Jan Vopička, který - možná po vodě, možná
pěšky - roku 1620 dorazil
do Prahy. Od roku 1904,
kdy se z Rybné ulice přestěhoval malíř pokojů Otto
Vopička do Hroznové 5,
jsou pak Vopičkovi pravověrnými patrioty z Kampy.
A s malováním souvisí
i původní využití populárního bistra Bruncvík,
které Ottův vnuk Roman
provozuje pod Karlovým
mostem od 19. srpna 1990.
Dlouhá léta totiž v prostoru o velikosti 7 m2 míval

Romanův děda a po něm
i otec, také Otto a také malíř
pokojů, sklad barev. Když
ale přišla revoluce, řekl si
Roman, že se mění doba
a že z tohoto rodinného
stříbra udělá občerstvení,
a to funguje dodnes a příští
rok oslaví třicátiny.
„Třicet let fungujeme pořád stejně a třicet let sem
chodí hlavně štamgasti
z okolí,“ popisuje Roman
Vopička, jehož bistro se za
povodně v roce 2002 ocit-

lo úplně pod vodou. „Štamgasti nám ale pomohli
všechno rychle vyklidit
a už za měsíc jsme mohli
znovu otevřít,“ vzpomíná
Roman, který tu v sobotu
a neděli griluje klobásy.
Otevřeno má Bruncvík
denně a bude mít i o adventu, kdy se před ním
konají setkání kamarádů.
„Už se na ně moc těším,“
říká Roman Vopička, který
spolu se svojí rodinou zve
na návštěvu i vás.

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
1. místostarosta MČ Prahy 1:

„Bruncvík - to je originál a symbol Kampy!
Díky za něj. Už se těším na jeho narozeniny!“

Roman
Vopička

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Pe

tr Hejm
místostaro a,
sta

Bistro Bruncvík.
pohled z Karlova mostu

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

Foto: J. Tatek

y
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SMĚLÝ NÁPAD, KTERÝ SE BUD
MEDVĚDÁRIUM NA PETŘÍNĚ (J
Medvědi ušatí
na Konopišti
Bývalé medvědárium je
jen pár kroků od sochy
básníka Vrchlického

Arcivévoda František Ferdinand
d´Este s chotí Žoﬁí Chotkovou
byli nadšení chovatelé medvědů
ušatých - himalájských

Petřínské terasy jsou asi
na půl cesty od lanovky
Nebozízek

To by byla paráda! Krásný cíl procházky s dětmi na Petříně. Radnice Prahy 1
údajně zvažuje oživit tradici medvědária, kterou na Petříně založili Lobkovicové. Na konci 19. století zde chovali
vzácné medvědy ušaté.
Medvědárium na Petříně založil rod Lobkoviců
jako zlatý hřeb ve své
zahradě, která přiléhala
k Lobkovickému paláci.
Ten je, jak známo, ve
Vlašské ulici a sídlí v něm
německé velvyslanectví.
Lobkovicové chovali tyto medvědy i na zámku
Konopiště (jsou tam dosud). Když ho od nich
koupil Arcivévoda Ferdinand d´Este (1887)
v chovu pokračoval se
svou manželkou Žoﬁí
Chotkovou.
Medvědárium zřejmě založil Jiří Kristián z Lob-

KDO POBOŘIL PLOT NA PETŘÍNĚ,
KDE SE TEĎ STAVÍ NOVÉ TOALETY?
Mohutná vlna protestů se strhla proti záměru
Magistrátu hl. m. Prahy postavit na Petříně veřejné záchodky a zázemí pro zahradníky (je to jen asi 100 m od bývalého medvědária). Souběžně proběhlo kácení stromů,
prý napadených kůrovcem. Magistrát v čele
s primátorem Hřibem (Piráti) má všechna
potřebná povolení. Na petici proti toaletám se
nicméně podepsalo přes dva tisíce lidí. V noci
na 7. října kdosi pobořil plot kolem stavby.

Pobořený plot
na místě stavby

kovic (*1835, †1908), nebo jeho syn Bedřich
(*1881, †1923).
Bývalé medvědárium najdeme tak, že jdeme po vrstevnici z Nebozízku přes
Petřínské terasy k soše
básníka Františka Vrchlického - a odtud je to asi
20 kroků do stráně. Připomíná bazén. Pozor, ať tam
nespadnete, jako nedávno
jedna studentka.
Medvědi ušatí - himalájští jsou vlastně takoví medvědi smíření.
Jsou mírumilovní, rozvážní a jejich příběh se pěkně
vine českými dějinami...

CO VÍME O MEDVĚDOVI
UŠATÉM - HIMALÁJSKÉM
● Je téměř úplný vegetarián. Živí se hlavně
kořínky, žaludy, ořechy.
Občas mlsá med, nebo
slupne chrousta.
● Má černě zbarvenou
srstt a bílou skvrnou do
tvaru písmene V či Y na
hrudi
● Delší srst na lopatkách budí dojem límce.

● Je mírumilovný a chodí velmi pomalu.
● Při chůzi se dotýká
země jako člověk - tedy
pěti prsty a patou
● Samice je březí sedm
měsíců, rodí v lednu
● Mláďata jdou s matkou poprvé ven z brlohu 1. května, což se na
Petřín velmi hodí

inzerce

Dobuďme Zadní Indie (4/4)

Pravý bengálský oheň přímo z Bengálského zálivu
v massách levně dovážený zpestří naše národní
slavnosti a oživí v lidu národní nadšení

Malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1919)

Odpadnou náklady na armádu, jejíž
oporou bude tým neporazitelných fakírů...

Konec,
další
příšté

Foto: Archiv MN

Zde měli medvědi ušatí
medvědárium na Petříně
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BUDE LÍBIT DĚTEM:
Ě (JIŽ TAM KDYSI BYLO)

Kalendárium
Malé Strany
LISTOPAD

Jan
Zrzavý

Karel
Stloukal

Jana
Dítětová

Karel Matěj
Čapek

MALÍŘ

HISTORIK

PETŘÍN
HEREČKA

Malostranské
náměstí
Německá
ambasáda
Karmelitská

Lobkovická
zahrada
Strahovská
zahrada WC

● Karel Matěj Čapek
*21. 2. 1860 Domažlice
†3. 11. 1927 Praha
Spisovatel. Navázal na
Jana Nerudu.

Medvědárium
Socha
Vrchlického

● Jan Zrzavý
*5. 11. 1890 Vadín
†12. 10. 1977 Praha
Malíř. Bydlel na Zámeckých schodech.

Petřínské
terasy

Foto: Archiv MN

Horní
stanice
lanovky
Petřínská
rozhledna

● Miloš Jiránek
*19. 11. 1875 Lužec
†2. 11. 1911 Praha
Malíř, překladatel. Bydlel na Hradčanech
v Lumbeho vile.

Nebozízek

Dolní
stanice
lanovky

● Jana Dítětová
*7. 10. 1926 Plzeň
†9. 11. 1991 Praha
Herečka, dcera hospodského. Manželka herce
Josefa Vinkláře. Bydlela
na Kampě.

Posílejte nám
svá výročí!
redakce@malostranskenoviny.eu
Restaurace & Steak
● Polední menu od 119 Kč, steaky, nabídka dalších
jídel, včetně veganských a vegetariánských ● Piva
z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák
z Dobrušky, Naše pivo a růžové a bílé víno z Francie ● Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic

AKCE LISTOPADU

Živá hudba 4. listopadu od 19 h ● Přijďte ochutnat
jídla našeho skvělého kuchařského týmu! ● Během
vánočních svátků máme otevřeno každý den.
ŘÍČNÍ 540/9, PRAHA 1, MALÁ STRANA
● E-mail:kamparium@kamparium.cz
Tel.: +420 730 629 299 ● www.kamparium.cz, FB

Foto: Archiv

Boromejky

SPISOVATEL

● Karel Stloukal
*2. 11. 1887 Zlín
†19. 11. 1957 Praha
Historik, archivář.
Zabýval se mj. Pražským
hradem.
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Charita
Charita
redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Spolky

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory
Malostranských, Staroměstských a Novoměstských novin.

BARÁČNÍCI: VESELICE NA RYCHTĚ

VESELICE NA RYCHTĚ přilákala baráčníky, členy dalších
spolků z Prahy 1 i občany z okolí. Sešli se kvečeru 10. října
na Všebaráčnické rychtě na Malé Straně (Tržiště 23).
Hrálo Folklor trio
a později i skupina Kyčera, doprovod folklorního tanečního souboru
Mateník. Hudba a písně
z jižních Čech, Chodska,
Moravy, Slovenska hosty
nadchly.
Účastníky a hosty přivítali společně rychtář OB
Malá Strana Pavel Horák
a zástupce rychtáře OB
Hradčany Petr Hejma,
kteří představili dvě vlastenecké obce baráčnické
působící na levém břehu
Vltavy v Praze 1.
Tančilo se víc a víc. Mnozí v párech i ženy ve
skupinkách, prostě kdo

mohl. Později byl i parket
malý pro kreace krojovaných i nekrojovaných
tanečnic. Mnohé potěšilo úvodní občerstvení
zdarma, nápoje se slevou
i soutěž o ceny!
Kdo byl, měl možnost prohlédnout si
Rychtu po rozsáhlé
rekonstrukci novým
nájemcem.
Typická,
krásná, desítky let udržovaná výzdoba však
zmizela na úkor modernějších zásahů do interiéru (např nástěnných
maleb).
Znalci toto nehodnotí pozitivně. Mnozí se divili,

chtějí protestovat a vrátit
původní vybavení a tím
i zcela vytěsněného génia
loci. A to jak baráčníci,
tak hosté. Restaurace
dopadla dost dobře. Vylepšovat se bude předsálí
umístěním starodávných
baráčnických symbolů,
které v sále velmi chybí.
Postupně přes 200 lidí se
přišlo podívat a tím podpořit hradčanské i malostranské baráčníky.
Ti druzí byli vloni znovu
oživeni v činnosti. A to
rychtářem spolu s lidmi
SK TURAS (40 let na
MS) a členy starodávné
stolní společnosti Zlatá

Praha (50 let na MS).
Mnozí hosté již v průběhu večera pozitivně
reagovali na pozvání do
řad členstva - sousedů
a tetiček - zdejších obcí
baráčnických. Přihlášky
jsou k dispozici. Lidem se
líbí tradice i možnosti radostného vlasteneckého
působení v dnešní komplikované době. Rádi
pomohou a opět přijdou
pobejt.
1) Obec baráčníků
Hradčany byla založena roku 1882 a je
nejstarší obcí v Praze.
Vlastenecký spolek spojující lidi všeho věku se
smyslem pro družnost,
přátelství, charitu a uchování starých zvyků i písní. V případě zájmu je

kontaktním místem každé druhé úterý v měsíci
Klub Šatlava v Saské uličce č. 2. a to vždy v 17 - 19 h,
nebo volejte na tel. 728
561 080 p. Ribiero (h.ribiero@seznam.cz)
2) Obec baráčníků
Malá Strana, která
byla založena 1893
na stejných zásadách
a regulích, schází se
v Klubu Šatlava každou druhou středu v měsíci 18 - 19 h.
Kontakt: 605 216 143
Jiří Kučera (malostranstibaracnici@seznam.cz)
Těšíme se na vaši návštěvu, na nové členy
našich obcí.
Konšelstva OB Hradčany a OB Malá Strana

Naše akce
Naše akce
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
POŘÁDÁME
● UČENÉ TOULKY
Chrám sv. Víta, Bazilika sv. Jiří a pohřebiště Přemyslovců (Rich. Händl)
+ Praha hravě (Petra Dvořáčková).
DOPORUČUJEME
● Sobota 16. 11., 19. 30 h
MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL
SOPMSH 30 let. Tradičně v hlavním
sále Malostranské besedy.
● Pondělí 18. 11.
+ alternativně 25. 11. od 19 h
TAROT KLUB 015
Deli Maltéze na Maltézském náměstí.

● Středa 20.11., 18 h
JIŘÍ ŠORM VERNISÁŽ
VÝSTAVY OBRAZŮ, Šatlava.
Od 19 h FOLKLOR TRIO
v Domečku na Kampě
● Sobota 23. 11.
MINIPLES V KAVÁRNĚ ČAS
● Sobota 30. 11.
KONGRES PROTIALKOHOLNÍ
SPOL. DRA ŘIMSY
U Růživého sadu, Dr. J. Hůlek
● Neděle 24. 11., 10.30 h
NÁRODNÍ DIVADLO A OSTROVY
info na www.prahahrave.cz
● Pondělí 16. 12., 19 h
TAROT KLUB 015. Adventní setkání

OZDRAVNÉ CENTRUM RELAX ARTE SANATORIUM
zve 3x týdně na KURZY CVIČENÍ K POSÍLENÍ CELKOVÉHO ZDRAVÍ
● pondělí 18.30 - 20.30 h: Dynamické cvičení (ZŠ Karmelitská 13)
● středa 18 - 20 h: Zdravé jógové protažení (Gymnázium Josefská 5)
● pátek 18 - 20 h: Dynamická meditace (Tai-či) (ZŠ Karmelitská 13).
Cena lekce (2 hod): 160 Kč, info Petra Krulichová, 604 765 273,
relaxartecentrum@gmail.com
KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA,
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.
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Komentáře, básně, glosy, postřehy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

RYBÁŘSKÝ DOMEČEK NA KAMPĚ
KONEČNĚ HLEDÁ SVÉHO NÁJEMCE

PETR BURGR

Radní Prahy 1 pro kulturu,
sport, občanskou společnost, spolky a Středisko
sociálních služeb. Je členem spolku KampaNula
a SOPMSH. Pro tyto noviny píše glosy pravidelně,
napsal jich už skoro 300.

NA STOPĚ

Točil se
tu ﬁlm
Jak utopi
doktora
Mráčka

v Čechách. Nevím, jak
to máte vy, ale já, když
sleduji nějaký ﬁlm, o kterém vím, že se točil v ulicích Prahy, sám sebe
testuji, zda poznám, kde
se daná scéna odehrává.
Někdy je to těžké, střihači to divákům moc neulehčují.
O to více se však do poznávací hry vložím, že přestávám vnímat děj a jen
sleduji, o které místo
se jedná. Má to určitou
výhodu, takto se dají

přežít ﬁlmy, co nestojí
za nic. Místo zachycené
kamerou má svoji „nesmrtelnost“ zajištěnou,
zvlášť, když se jedná
o ﬁlm úspěšný.
Příkladem může být právě již zmíněný ﬁlm. Když
budete někomu na konci
republiky vykládat, jak je
to s rybářským domečkem, kde se nachází, zřejmě nepochodíte. Ale stačí se zmínit o vodnících
a všichni jsou doma.
MN listopad

Staroměstské noviny,
minulé číslo

Vážená redakce,

v minulém čísle jste dali
čtenářům vybrat, která
titulní strana Malostranských novin za deset je
nejlepší. Všechny! Osobně bych asi volila titulní
stranu s panem Houškou. Měla jsem ho ráda.
Jana Máchová

KATEŘINA
KLASNOVÁ

PLACHTA NA LENNONOVĚ
ZDI A BETON NA PETŘÍNĚ

První říjnovou sobotu se na Praze 1 staly
hned dvě významné
věci. Tzv. Lennonovu zeď
na Malé Straně zakryla
plachta a dělníci začali
odstraňovat omítku i s nápisy a kresbami. V ten
samý den začalo kácení
na Petříně ve Velké strahovské zahradě, kde má
vzniknout zázemí pro zahradní techniku a veřejné
toalety.
Kdybych nežila v Praze 1, byla bych zakrytím symbolu v podobě
Lennonovy zdi pobouřena. Ale protože tu žiju,
chápu tlak místních, aby
se zamezilo pomalovávání zdi obrázky, které
nemají s úctou a pietou
k legendárnímu zpěvákovi co dělat. Stalo se tak
sice svérázným způso-

www.
malostranskenoviny.eu

Foto: Archiv

GLOSA DNE

Ledy se hnuly a vypadá to, že v příštím
roce budeme vědět,
jaké využití najde takzvaný rybářský domeček na Kampě.
Jméno dostal díky sídlu
rybářského svazu a rybářské restauraci v přízemí. Lidová zdrobnělina
vyjadřovala všeobecné
sympatie k dané budově,
protože to, čemu říkáme
domeček, je docela velký
barák.
Samozřejmě nemůžeme
nepřipomenout, že se
mohl také jmenovat
U vodníků, protože to
byl právě tento dům, který posloužil svojí fasádou
jako sídlo vodnické rodiny ve ﬁlmu Jak utopit doktora Mráčka
aneb Konec vodníků

Poděkování
za tyto noviny

John jde
pryč
bem, ale vlastník zdi má
na opravu svého majetku
právo. Do budoucna by
snad měla být určitá pravidla pro malování po zdi.
Kdybych nežila v Praze 1, neměla bych naopak nic proti takové
„drobnosti“ jako je
zázemí pro zahradní
techniku a veřejné toalety na svahu Petřína.
Protože tu žiju, jsem v šoku z investice ve výši 16 milionů korun(!) z našich
kapes, které chce ma-

gistrát proinvestovat na
velkou betonovou stavbu
připomínající spíše pevnost. Rozhodně to pokácením stromů a vylitím
betonu neskončí.
Na úpravy navazuje plánovaný projekt v Lobkovické zahradě, kde už
mají investice údajně dosahovat až 100 milionů
korun. Plánuje se kavárna
naproti Boromejkám. Výsledkem úplně jiný Petřín,
než jaký máme všichni
rádi. Kus přírody v srdci Prahy se stane dalším
soustem pro developery
a turisty. A bohužel právě
ty turisty, kteří už teď nejezdí do centra za historickými krásami…
A co vy, tipnete si, jak to
dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

33

Pilsner Urquell 0,5 l

36 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1 za grantovou
podporu kulturních rubrik a novin
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Kulturní nástěnka
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Kultura

Malostranská beseda
Program (výběr)
THOM ARTWAY
& BAND + NATIVE
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123

Foto: Archiv Jana Kříženeckého

LISTOPAD

Koncert - St 27. 11. v 19.30 h
LETENSKÝ DIXIELAND - kavárna Čas, U lužického
semináře 15, Malá Strana - Můžete se těšit na pravý hot
jazz, swing a dixieland plný improvizace v chicagském
stylu. Zazní ty největší hity vašich babiček a dědečků.
Vstupné je dobrovolné, ceny v kavárně mírné. Rezervace míst na telefonu 257 225 400. Těšíme se na Vás!
TAROT KLUB 015
Pořádá V Deli Maltéze na Maltézském náměstí pravidelná setkání
TŘETÍ (a alternativní též ČTVRTÉ)
PONDĚLKY V MĚSÍCI. Zajímavá
a užitečná práce s tarotovými kartami. Adventní setkání 16. 12.
s věštbou (osobních) osudových
nocí na rok 2020.
Na vaši účast se těší
Dr. Julius Hůlek

3. 11., 17.30 a 20 h
Michal Horák - křest koncert - hosté: Pokáč,
Voxel a další... - pro velký zájem dva koncerty
v jeden den
9. 11., 20 h
Beneﬁční barování se
Sandrou Novákovou
a Filipem Rajmontem
15. 11., 20.30 h
Doctor PP a Smola
a Hrušky (SK)
16. 11., 19.30 h
Malostranský candrbál akce SOPMSH - hudba,
tanec, zábava
18. 11., 20.30 h
Olympic
20. 11., 20 h
Petr Soukup a hosté
21. 11., 20.30 h
Kurtizány z 25. avenue
25. 11., 20.30 h
Ondřej Fencl a Hromosvod + hosté - 25 LET!!!
27. 11., 20 h
Potlach - Paběrky

26. 11., 20.30 h

Ná š
TI P

Z

pěvák, textař a kytarista Thom Artway patří aktuálně
k nejuznávanějším mladým muzikantům české
hudební scény. Ve své
tvorbě propojuje moderní zvuk s klasickým
písničkářstvím.
Jeho
skladby jsou podmanivé
díky
charakteristickému hlasu a rozpoznatelGALERIE
Od 18. 10. do 24. 11. ným melodiím. Native
J. Píša - Pražský fotograf. je skladatel a hudebník.

Jeho hudba je plná kontrastů, dovede být tichá,
hlasitá, křehká i vášnivá.
Díky charakteristickému
hlasu bere posluchače
do vlastního světa, kde
zapomenou na všední
starosti. Koncertuje nejen v Evropě, ale také
v USA. V roce 2018 vydal
debutové EP Departure.
Jeho singl Ocean dosáhl
na YouTube více než dva
miliony zhlédnutí.

LISTOPAD 2019
Ve Smečkách 26, Praha 1

● Ne 3. 11. - 20 h
OLDŘICH JANOTA
TICHÝ KONCERT
Slovy umělce: „Kdo chce,
co chce, kam chce s hudebním doprovodem
O. Janoty“.
Vstupné dobrovolné
Út 5. 11. - 17 h
VÝSTAVA k 30. výročí
založení občanského
fóra v Činoherní kavárně
Ne 10. 11. - 20 h
Koncert
INŽENÝR VLADIMÍR
(PŮLBAND)
Písně tak veselé, že by
mohly být snad až tklivé
(a naopak).
Vstupné 150 Kč

Na návštěvu
do Brna
vás zve

Út 12.11. - 20 h
Koncert
KLÁRA MODRÁ
A SKUPINA NĚHA
Vlastní písně a texty,
inspiraci hledají převážně
v žánrech: pop, jazz, funky, experimentální rock.
Vstupné 100 Kč

Písně k listopadu ´89.
Vstupné 180 Kč

BÁSNÍK TICHO
Středa 20. 11., 20 h
St 13. 11. - 20 h
Koncert
JANA KOZUBKOVÁ
Na pomezí folku a šansonu. Vstupné 150 Kč
Čt 14. 11. - 20 h
Večer poezie / klavír
OTVÍRAČI CEST
Umělecký projekt Jonáše
Havlíčka a Martina
Tejkala. Klavír a poezie.
Vstupné dobrovolné
Ne 17. 11. - 19 h
KONCERT O NADĚJI
JAN BURIAN
host: Šimon Pánek

St 20. 11. - 20 h
Autorské čtení
BÁSNÍK TICHO
KDYBY SE NĚCO
ZMĚNILO, DEJ MI
VĚDĚT
Básník Ticho se vrací,
a poezie s ním. Pokaždé
jiný, vždycky stejný.
Vstupné dobrovolné
Út 26.11. - 20 h
Koncert
ŽIVOT JE ŠANSON
Pravidelný večer šansonů Zlatky Bartoškové.
Host: mořeplavec Rudolf
Kreutschneider.
Vstupné 200 Kč
Pá 29.11. - 20 h
Koncert
BÁRA GRAFNETROVÁ
ZASE JE MI DO ZPĚVU
Večer šansonu. Host:
MUDr. Markéta Majerová, dermatoložka a znalkyně estetické medicíny.
Vstupné 200 Kč

www.cinohernikavarna.cz
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MÍSTNÍ UMĚLCI

Jste také místní umělec? Volejte Monice! Tel.: 777 556 568

ZUZANA BURDOVÁ,
lektorka divadelních kroužků Paměti národa

A kdy můžeme nějaké
představení z historie
vidět?
„Nejbližší bude na Den
válečných veteránů 11. 11.
blízko Divadla v Dlouhé
kolem 16. hodiny, kde
děti odehrají příběhy vá-

roveň se přes příběhy
pamětníků seznamují
s našimi dějinami.
„A pěkné je, když pamětníci do kroužku i osobně
zavítají… Těšíme se teď
na pamětnici, která byla
ve svých deseti letech
spojkou na barikádách
při Pražském povstání.“
Jak děti reagují na živé
příběhy z historie?
„Některé jsou citlivější,
reagují velmi emotivně,
obzvlášť když se téma,
týká jejich rodiny… Musíme správně volit slova,
být citlivé…“

lečných veteránů… Dále 16. 11. na Výstavišti
od 10.30 hodin v rámci
festivalu PREF a 10. 11.
v kasárnách Karlín… Více
o termínech najdete na
www.postbellum.cz. Též
se věnujeme s mladými
herci tématu Praha protektorátní a chystáme
téma poválečných dějin…“

Můžou se ještě zájemci k vám do divadla
přihlásit?
„Ano, určitě, lze se s námi
individuálně domluvit,
přihlásit. A my se s kolegyní Tamarou na nové
herce velmi těšíme.“
www.postbellum.cz

Děti tedy nejenom
hrají divadlo, ale zá-

inzerce

Restaurant Pod Petřínem,
Hellichova 5, Malá Strana

HAPPY HOURS

Malá Strana sobě!
V listopadu každé pondělí
od 15 do 17 h
pro Malostraňáky tankový
Prazdroj za přátelských
33 Kč.
Těšíme se
na vás!

HOTOVÁ JÍDLA
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h
(přes obědy nekouříme)

PIVEČKO
Kozel černý za 43 Kč
a Prazdroj za 48 Kč.
Pestrá nabídka
denně čerstvých
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408
OTEVŘENO DENN Ě od 11 do 24 h

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.

ALENA
ŠRÁMKOVÁ:
ARCHITEKTURA

do 12. 1. 2020
Alena Šrámková je jedna z nejvýznamnějších
osobností současné české architektury. Pro výstavu, jež připomíná její
životní jubileum, vybrala
17 prací, které považuje
za nejdůležitější. Stavby,
projekty, soutěžní návrhy, studie, představují
ne přehledné a ucelené
soubory plánů, ale především kresby, skici. Samostatně jsou představeny fotograﬁe reálných

staveb. Exponáty jsou
z majetku ateliéru Ehl-Koumar architekti (dříve Šrámková architekti)
a ze Sbírky architektury
Národní galerie v Praze.
MNOHOZNAČNOST
STRUKTUR /
DYNAMIKA SIL
do 2. 2. 2020
Výstava představí hlavní
představitele geometrie
u nás (Jiří Hilmar, František Kyncl, Radoslav Kra-tina, Tomáš Rajlich...).
Díla z období 60. a 70.
Let. Kurátorka Ilona Víchová.

František Kupka,
Studie opice
DALŠÍ PROGRAM
2. 11., v 15 h
Rodinná dílna k výstavě
Mnohoznačnost struktur
/ Dynamika sil.
7. 11., 18 h
Hrabal v kaleidoskopu
tvorby - V rámci projektu MEDA 100. Werichova
vila, cena 30 Kč.
17. 11., 15 h
Židle v sametu. Překrývání ikonické sochy
M. Jetelové před Museem Kampa do sametu.
28. 11., 18.30 h
Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy
A. Šrámkové.

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Text: Monika Höppner. Foto: Archiv D.S. Náplavka, Lysá nad Labem

Otevřeli jste pro děti
divadelní kroužky Paměti národa, co vše
v nich mladí herci
mohou zažít?
„Společně s divadelní režisérkou Tamarou Pomoriški, která zároveň pracuje i na mezinárodních
projektech, máme několik divadelních kroužků
po celé Praze. Najdete nás
v Divadle v Dlouhé, Divadle Na Jezerce, Divadle
pod Palmovkou či v Kaštanu. Propojujeme dokumentární práci Paměti
národa s prací divadelní.
Naši mladí herci hrají příběhy pamětníků.“

