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.

Čís. 5/ roč. XI
květen 2019

®

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

DRAMA VE SNĚMOVNÍ ULICI

MÝVAL VRACÍ
ÚDER

Malostranské
servírky

LSTIVÝ PREDÁTOR TERORIZUJE OKOLÍ
● POSLANCI V PANICE ● VZTEKLINA?
● KATEŘINA JACQUES PŘIKLÁDÁ RUKU
K DÍLU ● PĚKNÝ TRIK S KRMÍTKEM
PŮVABNÁ MÍŠA

Slečna Míša Tatrová z Klubu
Šatlava, Saská 2, nese velkou
dvanáctku za 41 Kč a malou
dvanáctku za 30 Kč

Foto: Archiv

LENNONOVA ZEĎ:
SOUSEDÉ SE BOUŘÍ
PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

Kateřina
ze Sněmovní 7
Mýval ze Sněmovní 15

Čtěte na str. 6
inzerce

www.houseservices.cz
Více str. 11

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

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Čtěte na straně 2 - 3

Foto: Monika Höppner
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

GURMÁNSKÝ
KOUTEK

Brynzové
halušky
se slaninou

119 Kč

HRADČANSKÉ VČELY:
TŘEŠŇOVÝ DEN
A NEJLEPŠÍ MED

Foto: Monika Höppner

RESTAURACE
KAMPÁRIUM
Říční 9

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Malostranských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechl:

Zavřít kurník
je jedna věc,
chytit lišku druhá.

Počasí

18 °C

KVĚTEN
Když brzy kvetou šeříky,
je třeba začít od píky

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

Jana Titlbachová
a Dagmar Šormová

rety. Úly mají HradčanTřešňový den spolku
ské včely na Petříně. Jde
Hradčanské včely protedy o zcela unikátní med
běhl 27. dubna v pohoz petřínských strání. Jedové atmosféře v krásné
jich med vyhrál třikrát po
Loretánské zahradě za
sobě cenu Nejlepší med
pomoci hasičů.
v Česku.
Včely Jana Titlbachová
a Dagmar Šormová slavily medem. Bylo zdobení
perníků, výroba svíček,
dětská dílna s medovou Včely létaly už kolem bronodměnou, blešák, dobro- tosaurů, nálezy se datují
ty, zvonění nedaleké Lo- až 120 milionů let zpátky.

Víte, že...

Anketa Malostranských novin

Kdo vás v rodině
nejvíc respektuje?

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

MALÁ
STRANA
5 370 obyvatel

Jindřich
Pavliš

Světlana
Kalousková

Petr
Hejma

Firma Vojanovy
sady

Hradčanská
galerie J. Kalouska

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Tříletý synek
lnoucí k otcovsky-zábavně-ochranitelskému archetypu.“

„Já sama sebe
pod heslem:
Poruč a udělej
sám.“

„Asi naše
psí holčička
Soﬁnka.“

Markéta
Jíšová
Ředitelka
Apollon Art

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Dokud žil náš
pes Zachariáš,
tak byl jediný,
kdo mě
z rodiny
respektoval.“

„Moc to
nesleduji, ale
myslím, že je to
od všech
přiměřené.“

„Rodiče. Nechají
u nás přespat
i pět kamarádek, se kterými
vyrábím sliz.“

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

LENNONOV A
JEDNAJÍ S VL A
Velkopřevorské nám. U slavné Lennonovy zdi
se střídají umělci jako
zrychlení svatí na orloji,
ale místní trpí čím dál víc.
„Opilci tu dělají takový
randál, že je často třeba volat policii, aby to
zklidnila,“ svěřil se Malostranským novinám pan
Petr Kvaček z Velkopřevorského mlýna. To platí
především v létě, kdy je
třeba mít otevřená okna
a turistů jsou davy.
„Turistů někdy přijede sto
najednou. Za nimi jede
auto s alkoholem. Celé to
pořádá jakási agentura
River Side Patries,“ stěžuje si pan Kvaček.
„Nemáme nic proti malování na zeď. Problém je,
že nezůstává jen u té zdi.
Pomalované nebo postříkané barvou jsou i okolní

stromy, nebo zdi okolních
domů včetně našeho.“
Vlastníkem zdi je Řád
maltétzských rytířů (České velkopřevorství). Ani
ten není se situací spokojen a zvažuje několik
řešení.
„Obrátila se na nás dcera
pana Kvačka paní Karolína Peake. Je tam spoustu problému včetně toho,
že se na zdi objevují i vulgární malby,“ řekli Malostranským novinám na
Českém velkopřevorství.
Řešení je vícero. Například očištění zdi a její
hlídání strážníkem. Nebo
okno do krásné zahrady.

Víte, že...
Kult zdi začal v roce 1980
po smrti Johna Lennona
ze skupiny Beatles.
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Dívka ze str. 3

V A ZEĎ TRÁPÍ SOUSEDY.
L ASTNÍKEM O NÁPRAVĚ
ČTENÁŘ
REPORTÉR

Vlastníkem zdi
je Řád
maltézských
rytířů

BOUŘLIVÝ
ROK 1919

ště ČARODĚJNICE INGRID

Soutěž o nejvíc sexy uklízečku
pojala slečna Stáňa kreativně.
Zametala pod uměleckým
jménem Ingrid Vaňátko.

Malý oznamovatel
24. dubna 2019.
Přemalování zdi
načerno

Lennonova zeď
a její umělci

Foto: Archiv

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

Denní menu
za 119 Kč
Výběr ze tří jídel
s polévkou,
malým pivem
nebo
malinovkou.
Otevřeno:
denně 9 - 23 h
Adresa:
Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

INZERCE

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.

●Daruji malířský stojan
studentce či studentovi
AVU v Praze. Tel.: 224 930
386, 605 428 780 ● Rodilá
mluvčí italského jazyka nabízí kurzy pro začátečníky,
pokročilé i děti. Tel.: 734
122 ● Prodám rotoped
Kettler Golf. Jako nový.
Cena dohodou. Jsem z Malé
Strany. Tel.: 724 007 924
●Jsem Ital, učím základy italské kuchyně dospělé
i děti. Je to jednodušší, než
si myslíte. Stačí poslouchat
a zkusit. Tel.: 603 953 576

KAMPÁRIUM
Restaurace & Steak

• Polední menu od 99 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
AKCE KVĚTNA

• Beseda s Gabrielou Novotnou, závodnicí Rallye Dakar, nejen
o zákulisí závodu. V průběhu května.
• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v květnu 13. od 19 h.
• Naše zahrádka již otevřena!
• Přijďte ochutnat jídla našeho skvělého kuchaře!
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

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

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

&

Vítěz Poražený

KAREL
SCHWARZENBERG
Po zmizení
nebezpečného
mývala již může
navštěvovat
sněmovnu
častěji.

REON
ARGONDIAN
(malíř, mág)
Bydlí a tvoří
v Magické jeskyni na Petříně.
Nynější kácení
stromů odhání
jeho víly.

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

REDAKČNÍ PES
DENISA: SAMA DOMA

Zpr}avy

PETŘÍN: OPRAVDU JE
TŘEBA TOLIK KÁCET?
PETICE NA OCHRANU PRAŽSKÉHO MÝTICKÉHO VRCHU
VRCH PETŘÍN
Německá
ambasáda

Rozbitá
branka

Plechová zeď
US ambasády
Ambasáda
USA

Tržiště

Pokácené
stromy

Pahýl

Zahradník,
kavárna

Petřínská
rozhledna

Karmelitská ulice
Vizualizace zázemí
pro zahrádkáře

Foto: Ondej Höppner

ROMANA ERTLOVÁ

Redakce Malostranských
novin odešla na koncert a Denisa zůstala sama doma. Aby si
ukrátila dlouhou chvíli, trochu si
pohrála s odpadkovým košem.

Magistrát vede řízení o zahájení stavby Zázemí pro
zahrádkáře v Lobkovické
zahradě na Petříně. Ono zázemí má být s vyhlídkovou
terasou a veřejným wc.
Stát má na místě unikátní vyhlídky na malostranské střechy
od Strahovského kláštera, přímo nad zahradami Boromejek
(nemocnice pod Petřínem).
Kdo nyní může pomoci zasáhnout v právě probíhajícím stavebním řízení?
Praha 1 jako obec, na jejímž
území se má stavba realizovat,
má pravomoc stavební řízení
pozastavit, či se proti rozhod-

nutí odvolat. Tato možnost je
přímo v dikci zmocněnce radního pana místostarosty Hejmy.
Ten na veřejné prezentaci záměrů Magistrátu hl. m. Prahy
na Petříně 24. 4., kterou zorganizoval a citlivě moderoval,
jasně vyjádřil zájem o komunikaci všech plánovaných změn
s veřejností.
Více se můžete dočíst na fb
stránce „Petřín pro život”, kde
najdete i petici „Za zachování
přirozené vegetace Petřína…”
Redakce Malostranských
novin: Dan Frantík, vedoucí
oddělení péče o zeleň Magistrátu hl. m. Prahy k tomu říká:
„Magistrát si nechal vypraco-

vat dendrologický průzkum
zahrady, jež dlouhá léta patřila Diplomatickému servisu
a nebyla bohužel udržována.
Kácení těch nejpoškozenějších
stromů, zejména jírovců a habrů, ohrožujících návštěvníky
pak povolily orgány životního
prostředí i památkářů.“
Paní Romana Ertlová je vášnivou ochránkyní mýtického vrchu Petřín. Uspořádala za tímto
účelem petiční akci.

Víte, že...

Na Petříně se odnepaměti
lámal kámen (opuka), ze
kterého byly postaveny první
kostely na Pražském hradě.

inzerce

KATEŘINA JACQUES

Z MALÉ STRANY KANDIDUJE

26

10.

MÍSTO

M

DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU

24. - 25. KVĚTNA 2019

Najdete ji na kandidátce STAN/TOP 09 (č. 26) na 10. místě

Foto: Archiv
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

S
MÍ ÍBĚH
PŘ

PETR HEJMA: PETŘÍN OCHRÁNÍME,
ZŮSTANE KRÁSNÝM MÍSTEM
kovické zahradě, kde si
občané a odborníci vymění své představy o další
podobě zahrady, včetně
dětského hřiště a plánované kavárny u něj, první
terasy pod vyhlídkovou
cestou a dalších ploch.
„Považuji za velmi důležité, aby měli odborníci
starající se o stav naší zeleně podrobné představy
o názorech obyvatel a aby
občané mohli včas a efektivně ovlivňovat změny
ve svém okolí,“ zhodnotil
setkání pro Malostranské
noviny Petr Hejma.

1. místostarosta
Petr Hejma

Víte, že...
Petřín se řekne německy
„Laurenziberg“. Vrch je
vysoký 327 m.

Dětské hřiště na Petříně
nad ambasádou Německa

Foto: Archiv

Petřín - O současnosti
a budoucnosti Petřína
a jeho zahrad diskutovali na pozvání 1. místostarosty Prahy 1 Petra
Hejmy občané z blízkého
okolí, magistrátní odborníci a architekti.
Velkou debatu vyvolalo
kácení stromů v Lobkovické zahradě, které bylo
podle některých občanů
příliš rozsáhlé. Zástupci
magistrátu občany ubezpečili, že stromy byly nebezpečné okolí. Kácení
bylo nařízeno na základě
odborné analýzy.
Na žádost Petra Hejmy
bude veřejnosti zpřístupněn přehled pokácených
a dalších poškozených
stromů. Uskuteční se
schůzka přímo v Lob-

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

KOŘENÍ U SALVÁTORA
NÁPRSTKOVA 276/2

Prodejna U Salvátora
sídlí v Praze již 50 let.
Začínalo se se 14 druhy
koření, nyní nabízí na
sto druhů základního
koření, ale také mnoho
nejrůznějších kořenících
směsí. Odnést si odtud
můžete šafrán, vanilku,
voňavé bylinky, výbornou papriku, vybrat si
z několika druhů pepřů.
Obchod nabízí bohatý
výběr delikates - past,
olejů, octů, omáček či extraktů. Velice oblíbeným
artiklem jsou stáčené kolínské vody.
Obchod byl otevřen roku
1969 v Mostecké ulici.

Původně nabízel drogistické zboží družstva Druchema, koření mělo být
pouze doplněk. V 90. letech byli Velebilovi nuceni prostor na Malé Straně opustit kvůli restituci.
Od roku 1997 prodejna
sídlí v Náprstkově ulici.
Jedou sem tramvaje 2,
17, 18, zastávka Karlovy
lázně nebo Národní divadlo. Obchodu se více než
35 let věnovala paní Jana
Velebilová. Nyní krámek

vedou její dcery: „Je pro
nás velkou poctou a současně závazkem udržet
si přízeň našich zákazníků. Těší nás, že se k nám
zákazníci do obchodu
rádi vracejí.“
Do krámku se chodí po
generace. Paní Velebilová dokázala krámku
vtisknout nenapodobitelnou atmosféru, kam
si zákazníci přišli třeba
jenom popovídat a pohladit duši.

Místostarosta Prahy 1 PETR HEJMA (My, co tady
žijeme, STAN): „Nedaleko bydlím a moc rád tam
chodím. Je to i vzpomínka z mládí. Je to místní poctivá živnost, která si zaslouží naši podporu.“

Manžel
jedné
z dcer paní
Velebilové

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Pe

tr Hejm
místostaro a,
sta

Paní Velebilová, jak si
ji pamatují zákazníci

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

Foto: Archiv, Petr Našic

Foto: Archiv

Veřejné setkání s občany, odborníky a architekty
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Mýval ze
Sněmovní

Tema

KATEŘINA JACQUES
POMÁHÁ SOUSEDŮM

Zas ten mýval! Tvor, který terorizuje obyvatele domu ve Sněmovní 15, se po odehnání (MN informovaly) opět vrátil na místo činu. Škrábe na dveře, mlátí do oken a funí. Obyvatelé odjíždějí na chaty. Obyvatelka vedlejšího domu ve Sněmovní 7
Kateřina Jacques se rozhodla svým sousedům pomoci.
„Mýval nám leze do krmítka pro ptáky a škrábe
na okno. Byl tady několikrát za poslední měsíc.
Odehnat se nenechá. Je
vypasený. Zavřeli jsme
okenice a odjeli na víkend,“ svěřila se Malostranským novinám před
časem paní Alena Habartová ze Sněmovní 15.
S paní Habartovou se po
zveřejnění článku v Malo-

Sněmovní 15

stranských novinách spojila její sousedka Kateřina
Jacques ze Sněmovní 7.
„Vylezla jsem u nás na
střechu a rozhlížela se,
odkud tam ten mýval
může lézt,“ vypráví Kateřina. „Nedaleká britská
ambasáda má velikou
zahradu a tak vysoké zdi,
že to není pravděpodobné, aby se přes ně dostal.
Na začátku ulice je parlament, pak Brdečkovi, pak
my. Za námi směrem ke
Sněmovní 15 je albánská ambasáda, pak paní
hraběnka Lobkowitzová. Následuje je opuštěný velký dům s nápisem
Pětikostelská a pak už je
Sněmovní 15. Všechny

jsou odděleny vysokými
zdmi. Je to záhada.“
Nakonec se řešení našlo.
Paní Habartová odstranila krmítko a mýval přestal
docházet. Zatím.
Přítomnost této šelmy
může být velmi nebezpečná a s trochou nadsázky
ohrožuje i chod státu.
V přilehlém parlamentu
ČR (Sněmovní 4) hlasuje
mnohdy až 200 poslanců.
Mýval může šířit vzteklinu, škrkavky a jiné vážné
nemoci, takže...

Výzva

Viděli jste mývala?
Volejte na číslo
777 556 578 (Monika)

SNĚMOVNÍ ULICE
OČIMA MÝVALA
Parlament
hned vlevo

MÝVAL
PARLAMENT

Kateřina Bursíková Jacques
byla poslankyní parlamentu
v letech 2006 - 2010

inzerce

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
vyhlašuje
I. ročník ankety o nejlepšího zdravotníka roku.
Hlasujte pro své favority v uvedených kategoriích

SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019
SRDCE PRO OŠETŘOVATELE, SANITÁŘE 2019
Anketa probíhá od 4. března do 15. října 2019. Více informací a ANKETNÍ LÍSTEK KE STAŽENÍ
najdete na www nmskb.cz. Kontakt: kuncova@nmskb.cz, mobil: +420 727 854 065

Z

Četba na pokračování. Jan Neruda:
Pan Ryšánek a pan Šlegl (XXVII.)
Troubel v koutku

Foto: Archiv MN

Pan Schlegl zachrochtal
při zavřených rtech. Nemuknul, nepohnul zrakem. Hostinský šel o stůl
dále.
Vpil jsem se teď v tvář
páně Schleglovu. Dlouho zůstala bez nejmenšíJan Neruda
(1834 - 1891).
Novinář z Malé
Strany, starý
mládenec

ho pohnutí, jen rty se otvíraly a vypouštěly kouř
a někdy se svezl troubel
z koutku do koutku. Pak
přistoupil k němu nějaký známý. Rozhovořili
se a pan Schlegl se několikráte hlasitě smál. Byl
mně protivný ten smích
jeho. Vůbec se dnes choval pan Schlegl rozhodně jinak než jindy. Jindy
přibitý k svému místu...
Pokračování příště

Slavné místní ženy
Ella Nollová

?

KDE TO JE

Hádanka: Víte, kde na Malé
Straně najdeme tento obraz
(výřez)? Nápověda: Císař Ferdinand II. se modlí k Panně
Marii před bitvou na Bílé hoře.
Minule: Tuto pěknou fontánku
najdeme na Malé Straně v Mostecké
ulici 14 ve Dvoře Umění.
Správně: Jidřich Palata
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@malostranskenoviny.eu

[

Co nového
za vodou

[

Herečka, hrála ženy z lidu
www.staromestskenoviny.eu

Karel
Noll,
manžel

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,
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telefon inzerce: 777 556 578

Z}a bava

Jiřina
Švorcová,
kolegyně

Věděla,
co umí
traktor

František
Smolík,
kolega

Ella Nollová (1889 - 1959)
nejčastěji hrála výřečné
ženy z lidu. Ve ﬁlmu Švejk
(1926) hrála po boku prvního Švejka Karla Nolla, jehož ženou byla ve skutečnosti. Ve Švejkovi si zahrála
s Josefem Švábem Malostranským. Ten měl papír-

nictví v dnešní Mostecké
ulici a zasvětil paní Ellu do
tajů Malé Strany. Její poslední rolí byla matka traktoristky (Jiřina Švorcová)
v komunistické agitce Cesta ke štěstí (1951). Svého
manžela Karla přežila o více než 31 let.

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
květen 2019 / XI. 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

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
inzerce

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1
● 7. května
● KAŠPERK- HRAD
● SUŠICE - MĚSTO
Na tento výlet se přihlašuje
od 23. dubna osobně přes
podatelnu ÚMČ Praha 1
(Vodičkova 18).
● 5. června
● ZÁMEK LYSICE
● MĚSTO TIŠNOV
Na tento výlet se přihlašuje
od 2. května osobně
přes podatelnu ÚMČ Praha 1
(Vodičkova 18).
● 17. června
● NOVÉ HRADY
● DOBRÁ VODA
Na tento výlet se přihlašuje
od 7. května osobně
přes podatelnu ÚMČ Praha 1
(Vodičkova 18).

ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ

POUZE OSOBNĚ PŘES PODATELNU Úřad MČ Praha 1,
Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem, popř. telefonicky: 221 097 280, 221 097 300.
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior
může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni též budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří posledních výletů. Výlety jsou zdarma a jen pro občany Prahy 1.
V první možný den přihlášení na daný výlet bude přihláška
umožněna jen těm, kteří neabsolvovali minimálně dva poslední výlety. Všem ostatním bude přihláška otevřena týden od
prvního možného data přihlášení na daný výlet. Tímto se chceme vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazujeme si možnost daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by nesplňoval
výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení.
Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma
(tel.: 777 161 539) a zeptat se, zdali se neuvolnilo místo.
V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě
změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefonicky. Tímto též žádáme uvést vždy
telefonní kontakt, nejlépe mobilní telefon.

Děkujeme za laskavou
podporu radnímu
Petru Burgrovi
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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.

KAMPA, MALÁ STRANA STŘED SVĚTA
Velmi potěšilo sdělení
adiktologa MUDr. Petra
Popova, primáře Protialkoholního AT odd. VFN.
Téma: Humor + Alkohol
ve Středu Světa. Na závěr,
jako každý rok, vše opět
shrnul a mnohé otevřel
muzikolog, řimsolog, zakladatel Tarot Klubu 015,
mág Dr. Julius Hůlek (CO
DÁL SE STŘEDEM SVĚTA NA KAMPĚ OČIMA
ŘIMSOLOGIE).
S humorem dnes opouštíme i neopouštíme Kampu
- Střed Světa, místo nám
milé, tavící tyglík nápadů
a činů. Těšíme se na další roky, ve kterých Konference (jak slibují deset
let) konečně převezmou
již také stárnoucí mladí.
Po slavnostním otevření

svobodného území Kampy u Karlova mostu následovala první dubnovou
sobotu naučná vycházka
věnovaná mlýnům podél
Čertovky, Sovovým mlýnům a kostelu svatého
Jana Křtitele Na prádle,
který byl založen už v polovině 12. století v tehdejší vsi Újezd.
Hlavní program se pak
odehrával v parku Kampa
a ujít si ho nenechala řada
lidí z Kampy, Malé Strany
i z druhého břehu. „Je to
setkání lidí, kterým není
lhostejné, jak se v jejich
okolí žije,“ prohlásil při
pohledu na piknikující
občanstvo Petr Burgr,
radní Prahy 1 pro kulturu
a spolky.
Jiří Kučera

Brána pod Karlovým mostem
Různé hry

Pódium v parku

Naše akce

www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
● Út 7. 5.
40. TURAS BÁL
NA JENERÁLCE
● Stř 8. 5., 8 h
TOULKA ZA PTAČÍM
ZPĚVEM NA PETŘÍN
KampaNula + Ornitologický spolek + LES:
Toulka za rojením roháčů na Petřín, hlaste
L. Růžičkové (omezený
počet, psy nebrat).
● So 11. 5., 18 h
BĚH PŘES PETŘÍN
Tradiční, již třetí běh
přes Petřín. Start
v Hellichově ulici, cíl
v hospodě U Kocoura.
Zve spolek Kocour Tobě.
● Středy 15. 5. a 29. 5.
15.30 h
Toulka SVATOVÍTSKÝM CHRÁMEM
s Richardem Händlem.
Přihlášky Ludmila Růžičková, tel. 724 346 460.

Místo srazu se dozvíte.
Počet omezen.
● Červen
KOSTEL SV. HAVLA:
HISTORIE + ZVONĚNÍ
● Čt 20. 6., 18 h
PROSTŘENÝ STŮL
NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ
Tradiční beneﬁce pro
slabozraké.

MÁTE DOMA
VLAŠTOVKY?
V letošním roce probíhá mapování hnízdišť
vlaštovky. Pokud ve
svém domě máte hnízdící vlaštovky nebo
víte o jejich hnízdišti,
podejte prosím zprávu
na e-mail: jaroslav.
cepak@seznam.cz

01
VII.

Během podvečera budou u Stolu koncertovati:
Rojík,
Miroslav Rolík,
konzervatoř
a střední
Hudební
tělesaDeylova
studentů
Konzervatoře
Janaškola
Deyla
- jazzová
sekce
pod
vedením
pana
Čermáka
a Střední školy pro zrakově postižené,
Pražský
Hradčanský orchestr,
vedoucí Pepa Kocůrek
SOUBOR
BRUNCVÍK
a pak Muzikanti z Kampy…
Prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí
Nadace ARTEVIDE

kontakt: Ludmila Růžičková, tel.: 724 346 460

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.

Foto: Míra Lédl

Očekávaná XI. KONFERENCE KAMPA, MALÁ
STRANA STŘED SVĚTA
proběhla v Mlýnské kavárně. „Tržiště intelektu“,
boj Happeningu s recesí
v každém z nás. Toulka
zbylými závity všech věkových kategorií.
Návštěvou akci poctil
Kurt Gebauer se svým
příspěvkem Malá Strana - Velký potlesk. Eugen a Zuzana Brikciusovi
(Eugen zdravil z Vídně,
s nalomeným zdravím)
sdělili své Srovnání Happeningu a Recese i verše. Spisovatel, publicista
a monarchista Petr Placák
potvrdil Kampu jako samostatnou, plnoprávnou
a rovnoprávnou zemi zemí Koruny české.

telefon inzerce: 777 556 578
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DOBŘE NAČASOVANÉ VELIKONOCE
PETR BURGR

Žije na Malé Straně,
je radním pro kulturu
a spolky (My, co tady
žijeme, KDU-ČSL).
Působí ve spolcích
KampaNula a SOPMSH.

www.
malostranskenoviny.eu

Aby bylo od začátku
jasno, jsem zásadně proti jakýmkoliv
projevům, kterými je
snižována důstojnost
žen. Píši to proto, že ještě dnes se v médiích objeví sem tam informace
o něčem, co je zkráceně
vyjádřeno heslem Me
Too. Většinou, když někdo ve Spojených státech
ohlásí kandidaturu - třeba na prezidenta. To pak

jmenuje, vždy je nebezpečí, že se najdou ženy,
které koledníky nařknou
z nevhodného a pro ně
ponižujícího jednání.
Řekneme si, to je jednoduché, kdo chce u nás
kandidovat na prezidenta, ať si to naplánuje hodně dopředu, velikonočního koledování se preventivně
nezúčastňuje
a pomlázku, ať vůbec nevezme do ruky. Takový
to má předem prohrané,
neboť bude, dívkami nařčen, že měly připravená
namalovaná vajíčka a on
je nepřišel pomlázkou

omladit, čímž ponížil
jejich důstojnost. Prostě
takové naše kraslicové
Me Too.
MN květen 2019

Malostranská
kraslice

Foto: Autor

Petr Burgr,
glosa dne

média polemizují, jestli
daný kandidát není už
starý, aby ta samá média vzápětí informovala
o několika spolužačkách,
které po letech zveřejňují
nevhodné chování kandidáta o přestávkách ve
škole.
Tady to máme mnohem
těžší, a to bez ohledu, zda
někdo někam kandiduje,
či nikoliv. Tady se každý rok slaví velikonoční
pondělí. Proběhne-li tradiční šmigrust, pomlázka, vyšupání, pomlázkou
omlazení, jak se zábava
na velikonoční pondělí

MŮJ OBLÍBENÝ OBCHOD: RYBY - DRŮBEŽ
Vážená redakce,

MINULÉ ČÍSLO
Malostranských novin

rád bych odpověděl na
vaši otázku: „Máte svůj
oblíbený český obchod ve
svém okolí?“ Ano, máme.
Je to obchod RYBY -

DRŮBEŽ - ZVĚŘINA. Do
obchodu to máme jen pár
metrů, tak jsme „sousedé“ v tom nejlepším slova smyslu. Převážně tu
nakupuje manželka, ale
i já rád do obchodu zajedu. Jsem totiž vozíčkář
a tato prodejna je široko

NA STOPĚ KATEŘINA
KLASNOVÁ

Na Petříně se dějí věci
Začalo to kácením stromů, které znepokojuje
všechny, kdo si váží dosud nedotčeného kusu
přírody uprostřed centra. Kácení stromů je patrně jen začátek pokusu
magistrátu „zcivilizovat“
tento panenský kout
a otevřít ho právě turistům. Občané jsou v šoku
a bijí na poplach.
Nejsou to přitom vůbec
nové plány. Před více
než deseti lety se na mne
obrátili rodiče žen, které
obývají domov sociálních služeb ve Vlašské
ulici. Tehdy chtělo vedení magistrátu, který
je zřizovatelem ústavu,
vystěhovat těžce mentálně postižené klientky na
Černý most. Začala jsem
se o kauzu zajímat a zjistila jsem, že vše je patrně
propojené s plánem magistrátu kompletně změnit tvář tohoto odlehlého

Budoucí
barokní zahrada
koutu Petřína. Tehdy se
mi do ruky poprvé dostaly plány na vybudování
barokní zahrady nad Německou ambasádou.
Nevěřila jsem vlastním
očím. Jestli se mi něco
na Petříně líbí, a zvláště
v této části, tak je to jeho
divokost. Zahrad přeci
máme okolo Pražského
hradu dost. Sama pro
sebe jsem si tyhle šílené
plány vysvětlila snahou
dostat tam zahraniční
návštěvníky. Ze zrušené-

ho ústavu by se dala přeci
udělat krásná restaurace
nebo snad i hotel… Jednala jsem tehdy na všech
lampárnách. Na „příjemné“ jednání s tehdejším
radním Jiřím Janečkem
(zvaným Džej Džej) nelze
zapomenout. Nemyslím
si, že jen mou snahou (do
záchrany ústavu se vložila Livie Klausová, proti
masivnímu kácení zase
stál brouk roháč), každopádně od realizace sešlo.
O to víc jsem se divila,
že někdo plány na prokácení Petřína, barokní
zahradu a výstavbu budovy (údajně na zahradní techniku) oživil.
A já pevně doufám a věřím, že to s Petřínem nedopadne jako se Střeleckým ostrovem. A co vy,
jak myslíte, že to dopadne, tipnete si?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

daleko jediná, kde hned
mezi dveřmi není žádná
bariéra. Vím, že mě tam
čeká příjemná obsluha,
proberou se i události
v nejbližším okolí, případně v rodině atd. Je mi
82 roků a na Malé Straně
pamatuji různou sklad-

bu obchodů (potraviny,
smíšené zboží, mlékárna,
drogerie, železářství, české lustry, knihy...) dnes
přeorientovaných pro turisty. Bylo by prospěšné,
alespoň něco tady pro
Malostraňáky zachovat.
Aleš Švanda

Nevidomé děti
malují své sny

Zuzana Kopečná, prezidentka Nadace
Artevide pro nevidomé umělce, má velké
srdce. Už mnohokrát svoje snažení chtěla zabalit, ale vždy našla sílu jít dál.
MONIKA HÖPPNER

Jak dlouho funguje
Nadace Artevide?
„Už 12 let pracujeme s nevidomou mládeží. Malujeme s nimi obrazy pomocí metody ak. malíře Dina
Čeča, jedná se o světový
patent. Spolupracujeme
s Evženem Peroutem, pedagogem z Konzervatoře
Jana Deyla.“
Přiblížíš nám Čečovu
metodu?
„Využívá haptického působení na bílé plátno,
pod kterým se nachází
vrstva barvy, ta se objeví
v okamžiku doteku. Pak
se obraz vyfotí, udělá se
3D obrazec a nevidomí
ho vidí...“
Co malují vaši svěřenci?
„Oni malují, ale zároveň
se nám i svěřují se svými
traumaty. Život ve tmě,

Zuzana
Kopečná,
Artevide

Foto: Monika Höppner

Dopisy

to není žádná legrace.
Fungujeme jako ateliér
s terapií. Malují svůj
vnitřní svět, sny, ale také
třeba i Karlův most.“
Pozveš nás na výstavu?
Přijďte 3. 5. do Úštěku,
tam má výstavu Ivana
Zuchová. 7. 5. v 17 h bude
v Senátu ČR souhrnná
výstava i s prohlídkou
prostor. Rádi vás uvidíme
na výstavě 20. 6. při akci
Prostřený stůl. Koupí originálních obrazů podpoříte naše malíře.

www.artevide.cz
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Kulturní nástěnka

Malostranská beseda

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOKVĚTEN
KURZ

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

Kurz - Čtvrtky 2. - 23. 5. od 19 do 21.30 h
- KVĚTNOVÝ KURZ STORYTELLINGU - Relaxarium Umbilicius, Václavské nám. 8 - Čtyři večery k zdokonalení rétoriky. simonova.vera@seznam.cz

Program (výběr)
KVĚTEN
5. 5., 20 h
Vzpomínka na Tonyho
Viktoru
6. 5., 20 h
Jan Smigmator & hosté
8. 5., 20.30 h
Martin Hrubý a Bůhví
12. 5., 20 h
Dekkadencers - HornyBach - premiéra - divadlo
13. 5., 20.30 h
Olympic opět v Besedě!
15. a 16. 5., 20.30 h
Ondřej G. Brzobohatý LIVE
18. 5., 20.30 h
Five Leaf Clover - irský
rock
21. 5., 20.30 h
Pocta Zuzaně Navarové
24. - 31. 5.
Prague Fringe 2019

Divadlo - Út 14. 5. v 19.30 h - BLAŽENKA - Divadlo Kampa, Nosticova 2a
- Pohybově hudební představení o hledání ženské síly v režii Ivety Duškové.
Hraje Divadlo Cylindr.
Akce - 14. a 15. 5. - NAVALIS - Karlův most a okolí - Barokní spektakulum
na Vltavě. A další akce. Koncert od 21 h
a pak ohňostroj. Více o programu na
www.navalis.cz
Charita - St 22. 5. od 10 do 20 h - DOBROČINNÝ BAZAR - Novoměstská
radnice, Karlovo nám. 1 - Podpořte dobročinný bazar. Svým nákupem podpoříte
Sue Ryder, který pomáhá seniorům.
Přednáška - 23. 5. v 18 h - STŘET
A KOLIZE. DUCHOVNÍ, HMOTNÁ,
NÁZOROVÁ - Museum Karlova mostu - Antika a Keltové. Přednáška PhDr.
Martina Trefného, PhD. Vstup zdarma.

GALERIE

Výstava - Dlouhodobě - MUZEUM
KARLA ZEMANA - Saská 3 - Muzeum mapuje Zemanovu tvorbu od prvních
animací až po poslední tvůrčí období.
Více: www.muzeumkarlazemana.cz

Přijďte na interaktivní
výstavu pro děti
s názvem Leporelo.
Do 30. 6.

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

PRAHA BYLA KRÁSNĚJŠÍ NEŽ ŘÍM
Do 12. 5. 2019

Angelo Maria Ripellino Storia Della Poesia Ceca Contemporanea - Dějiny současné české poezie. Výstava vypráví
příběh padesáti let českého umění - literárního, výtvarného, s odbočkami k divadlu a ﬁlmové inspiraci. Vystavující autoři: E. Filla, B. Kubišta, J. Čapek, Toyen, J. Štyrský,
A. Hoﬀmeister, Fr. Hudeček, K. Lhoták, J. Smetana, Fr.
Gross, V. Chochola, M. Hák, J. Ister, V. Tikal, A. Perilli.
Kurátorky: M. Vítková a P. Patlejchová. 26 Teige: Karel Teige, Koláž č. 350, 1948,
papír, Galerie Maldoror ►►►

KANCELÁŘ PRO
OČI, NOS, MASKU,
JAZYK, SRDCE,
RUKU A ÚSTA

Do 9. 6. 2019
Dočasný organismus sedmi
umělců. Autoři: N. Baginski,
T. Geiss, P. Henkel, S. Kümpel, A. Maus, M. Müller
a A. Rossa. Kurátor: Jutta
Pöstges, Noemi Smolik.
Iniciátor a architekt: Eva
Koťátková, Dominik Lang

VLADIMÍR
KOPECKÝ:
STŘET BAREV
Do 2. 6. 2019

Výstava skláře a malíře
představuje kolekci děl
z posledních dvou let. Kurátorka: Helena Musilová.

RAFANI
O NEVYVRATITELNOSTI

Do 9. 6. 2019
Projektu umělecké skupiny Rafani dominuje téma
horizontalismu přímé demokracie, kdy nikdo nenese zodpovědnost za nic.
Kurátorka: Martina Vítková.

JIŘÍ SEIFERT
Do 9. 6. 2019

www.museumkampa.cz

Kultura

Významná osobnost českého sochařství druhé
poloviny 20. století. Výstava představí jeho práci ve všech materiálech,
mramoru, pískovci, alabastru, dřevu i břidlici a ve
všech obdobích. Soustředí se na práce komorní
i rozměrné, na charakteristickou měkkost, věčnost,
pohyb a antické kanelury.
Kurátorky Miroslava Hayek, Martina Vítková.

STÁLÁ EXPOZICE
FRANTIŠEK KUPKA
OTTO GUTFREUND

HOUPACÍ KONĚ
7. 5., 20.30 h

Ná
TIP š

Z

pověď kapely Houpací koně by mohla
vypadat takto: „Ve
srovnání s dějinami vesmíru hrajeme poměrně
krátce. Od roku 2015
se mezi českými, moravskými, slovenskými
a berlínskými benzínkami pohybujeme takhle:
Pavel Nepivoda, Martin
Palaščák, Honza Strnad
a Jirka Imlauf. Ke kapele
patří i Petr Kuneš, Honza Brambůrek a Lukáš

Franz. Proč hrajeme?
Holky, přilepšení na kapesném, útěk od televize.
Postupně se ale tím hlavním stala chuť vstávat
kolem desáté dopoledne.
Nikdy jsme pořádně nevěděli, jak pojmenovat,
co hrajeme, dáváme do
tý písmenkový polívky
všechno, co máme rádi,
od Ray Charlese po Moderat. Líbí se nám slovo
rokenrol…“ Přijďte na
koncert do Besedy!

Stop špinavým
f
a
s
á
d
ám!
Sezóna čištění
fasád začíná.

Milan Voríšek, MBA
jednatel House Services

