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

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 1/ roč. XII
leden 2020

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

VÁNOCE 2019
NA MALÉ STRANĚ

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

SLIČNÁ LUCKA

Usměvavá servírka Lucka
Kristová z restaurace
U MECENÁŠE, Malostranské nám. 261/10, nese
lahodné presso za 65 Kč.

EXKLUZIVNĚ

Foto: Archiv MN

Foto: Archiv MN

VELKÁ MELA
NA RADNICI

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

Náplavka
pod Bruncvíkem na Štědrý den
Hudební skladatel
24.
12.,
z Kampy
Robert
Jíša
seMuzikanti
synem

Str. 5 - 9

Jak to dopadne viz str. 2 - 3

inzerce

OZNÁMENÍ
Milí sousedé,
Rada MČ Praha 1 opět vyhlásila
„Granty na opravu domovního
fondu“ pro rok 2020.
Bližší informace naleznete
na adrese www.praha1.cz
Těším se na spolupráci
Mgr. David Bodeček
radní pro oblast majetku
a bytovou politiku

Úspěšný let
novým rokem 2020
přeje všem čtenářům
malostranská
AGENTURA LESSER.
Jsme zde
pro vás
již 25 let!
Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
turist@airtickets.cz, www.lesser.travel

Přejeme vám
šťastný nový rok

2020!

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

Foto: Monika Höppner

V PÍSNÍCH A OBRAZECH
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

GURMÁNUV
KOUTEK

Selečí kolínko
metodou
Sous Vide
260

RYBÁŘSKÝ DOMEK
NA KAMPĚ: TAK CO
TAM TEĎ BUDE?
Rybářský domeček,
U Sovových mlýnů 1

Kč

RESTAURANT
POD PETŘÍNEM,
HELLICHOVA 5

Jednou větou
Ondřej
Höppner

„

Šéfredaktor
Malostranských
novin

Věta, kterou jsem zaslechl:

„Kde je
srdce, tam
jsou oči

Slyšeno: Na přednášce

Počasí

3 °C

LEDEN

Leden jasný,
roček krásný

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

Kampa - Velký zájem
provází výběrové řízení na
tzv. Rybářský domek na
Kampě. Podle informací MN by o něj stálo KC
Kampa, které má v pronájmu vedlejší Školičku
a Zahradnický domeček naproti. Výběrového
řízení se prý naopak nezúčastní Museum Kampa, které stojí nedaleko
a provozuje i Werichovu
vilu. V tzv. Rybářském
domku (neboli Michnov-

ském letohrádku) bývala
rybí restaurace, v patře
sídlil Český rybářský svaz.
Slávu domku přinesl legendární ﬁlm „Jak utopit dr. Mráčka aneb
Konec vodníků v Čechách“, který se zde natáčel.
Termín pro podání přihlášek je 13. ledna
2020 do 12 h. K podpisu
smlouvy s vítězem výběrového řízení by mohlo
dojít v březnu 2020.

Anketa Malostranských novin

Co přinesou dvojky
v roce 2020?

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

„Věřím, že
dvojnásobnou
radost, hlavně
pak na pražské
jedničce.“

„Každému
něco
jiného…“

„Samé
jedničky…“

Jindřich
Pavliš

Firma Vojanovy
sady

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Velké změny
k dobrému na
všech hladinách
biotické
komplexity.“

„Záleží na nás.
V číslech
to rozhodně
není.“

„Určitě
dvojnásobnou
radost ze všeho,
čemu se ráda
věnuji.“

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

JAK STAROST O
A TO BYL TEPR V
Vodičkova 18 - Když
starosta Pavel Čižinský
(Praha 1 sobě) nedávno
zjistil, že mu před radnicí
ukradli koloběžku, jistě
netušil, že skutečné trable
teprve přijdou.
Pár dní na to se rozpadla
koalice, což bude zřejmě
znamenat i změnu ve vedení radnice Prahy 1. Začalo

to stížností radního Davida Bodečka (Piráti) na
poměry v řízení radnice,
připojili se i zastupitelé
z hnutí My, co tady žijeme.
Piráti pak dali zpátečku,
ale My, co tady žijeme
v čele s bývalým starostou
Petrem Hejmou vypověděli opoziční smlouvu.
Vše směřovalo k tomu, že

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH
CHTĚLI BYSTE DOSTAT
NA BUDKU?

ANO: 3 %, NE: 97 %

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 17. 12. do
25. 12. 2019, mimo jiné na odběrních místech Malostranských novin,
v místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

AGENTURA

MEDIA
SKAUT

T OVI UKRADLI KOLOBĚŽKU
R VE ZAČÁTEK. VELKÁ MELA!
bude starosta Pavel Čižinský (neplést s bratrem
Janem) odvolán už 17.
prosince na zasedání zastupitelstva.
„Chceme slušný a férový
rozvod,“ uvedl k tomu
Petr Hejma, který je
nyní 1. místostarostou.
S odvoláním počítalo i vedení Prahy 1 sobě, když se
mezi sebou sázeli o sud piva,
zda starosta 17. 12. skončí.
Na zasedání byla zvýšená
přítomnost ochranky, protože se rozkřiklo, že levicoví aktivisté chystají protest
proti odvolání starosty.
V důsledku toho posílili
i strážníci. Aktivisté nakonec nedorazili.
Koaliční smlouva Prahy 1
sobě, Piráti a My, co tady
žijeme byla vypovězena
k 31. lednu. Této lhůty chce
starosta Čižinský využít
k jednání.
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Dívka ze str. 3

RADNICE PRAHY 1
VÍTÁ ROK 2020

Bouřlivý
rok 1920

štěNOVOROČNÍ KVĚTA

Místní kráska Květa
Ticháčková při své slavné
produkci na téma: Nový
rok bude pestrý

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

Starosta
Pavel Čižinský

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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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Zpr}avy

Muzeum Karlova mostu,
Křižovnické náměstí 3,
www.prazskebenatky.cz
Telefon: 776 776 779

NEDOSTIŽNÉ ZIMNÍ PLAVBY PO VLTAVĚ:
PRAŽSKÝ HRAD, LABUTĚ, SVAŘENÉ VÍNO...

Praha je
nejkrásnější
z paluby
Vodoucha

Zimní
hladina

Svařené víno, praskající oheň, zimní hladina, labutě… to je zima
v proslulých Pražských Benátkách.
Užijte si plavbu po Vltavě
s nejhezčím výhledem na
Karlův most a panorama
Hradčan. Naše 45 minutové vyhlídkové plavby starou Prahou jsou
v provozu denně, lodičky
vyplouvají během provozní doby každých 15 minut. Užijte si jedinečnou plavbu do Čertovky
na celodřevěných lodích
typu Vodouch, které jsou
postaveny v duchu nejlepší tradice 19. století.
Na palubě se můžete těšit na výklad o pražských
pamětihodnostech v 19
jazycích včetně češtiny,
svařené víno pro dospělé, čaj pro děti a tradiční
český perník. Na lodích

je vždy teplo, není nutné
se obávat větru, deště,
zimy. I v největších mrazech vás zahřejí kamínka,
takzvaný lodní bubínek.
Díky plavbě můžete objevit i podzemní vodní
tunel pod Starým Městem. V ceně lodního listu
je zahrnut i vstup do Muzea Karlova mostu, kde
můžete zhlédnout nejen
unikátní model Juditina a Karlova mostu, ale
i tradiční výstavu betlémů
a historie vánoční hudby. Výstava potrvá až do
svátku Hromnic, tedy do
2. února 2020.
Více informací:
www.prazskebenatky.cz

Víte, že...
Patentní člun Vodouch
je unikátní typ navržený
Zdeňkem Bergmanem

Tradiční výstava betlémů
a historie vánoční hudby

Odhalte historii vánoční
hudby díky dobové ikonograﬁi a hudebním nástrojům. Tradiční výstava
betlémů doplněná o expozici
věnovanou historii vánoční
hudby potrvá v Muzeu Karlova mostu až do 2. února 2020, tedy do svátku
Hromnic.
Představen je i jeden z nejstarších středověkých nástrojů - tzv. šalmaj. Muzeem zní
středověká vánoční hudba.
Jaké koledy patří mezi nejstarší a co jsou to tzv. pastorely? To a mnohem více se
dozvíte na výstavě v Muzeu
Karlova mostu.
Muzeum představí své unikátní betlémy, například
Slaměný betlém v životní velikosti, Vltavský rybí betlém
zapsaný v České knize rekordů, Africký z ebenového
dřeva, Námořnický či betlém
z kukuřičného šustí.

HARMONOGRAM 6. LEDNA:
11.55 h - Fotografování otužilců před Muzeem
Karlova mostu. 12.00 h - Vyplutí lodí typu
Vodouch s otužilci. 12.20 h - Připlutí otužilců
do přístaviště Judita u Karlova mostu.

Tříkráloví otužilci
v Pražských Benátkách

Slaměný betlém
v životní velikosti

Společnost Pražské Benátky ve spolupráci
s Muzeem Karlova mostu připravila již po desáté Tříkrálové otužilecké
plavání. Členové České
otužilecké unie uplavou
200 metrů. „Po výkonu

Narodil
se...

Námořnický
betlém

dostanou kromě tradičního punče, čočkovou
polévku a volnou vstupenku na expozici Historie vánoční hudby,“ uvádí ředitel Muzea Karlova
mostu Zdeněk Bergman,
převozník pražský.
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telefon inzerce: 777 556 578

Zpr}avy

ZE ŽIVOTA MÍSTNÍCH SPOLKU

T. G. MASARYK: „PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI JE NEJLEPŠÍ
OBRANA PROTI ANARCHII.“ ● CO NA TO ODPOVÍ MALÁ STRANA?

MIKULÁŠ NA KAMPĚ

Velké zprávy
z Malé Strany

Ambasáda USA
dál svítí lidem
reﬂektory
do oken

JAK SE SE ZTRATILA MAMINKA A VŠECHNO ZACHRÁNILA BABIČKA
Kampa - Kde mám maminku?
Během rozsvěcení vánočního
stromu na Kampě se ztratila chlapečkovi maminka. Ve společnosti
tolika čertů to musel být šok. Kluk
měl ale kuráž. Vypravil se na pódium a nechal maminku vyhlásit.
„Dobře to dopadlo, nakonec sice
pro něj přišla babička, ale shledání to bylo šťastné a veselé,“ řekl
Malostranským novinám radní
a místopředseda SOPMSH Petr
Burgr, který akci uváděl.
Na pódiu se vystřídaly pěvecké
sbory Josef a Bruncvík, studenti
Konzervatoře a střední školy Jana
Deyla, kapela Vrať se do hrobu
a mnoho dalších uměleckých
uskupeních.
Akci pořádal SOPMSH ve spolupráci se Sdružením výtvarníků
Karlova mostu, Dobrovolných
hasičů a za podpory MČ Praha 1.

Všechny
malostranské
děti byly
skoro hodné

Radní
Petr Burgr
Dobrovolní hasiči
zatopili od kotlem

Tržiště - Velvyslanectví USA má na nové
masivní zdi umístěny
reflektory, které v noci
svítí lidem do oken.
„Opravdu se to nedá
vydržet, v noci je u nás
jak ve dne,“ řekl Malostranským novinám
majitel domu nedaleko
americké ambasády.
Redakce se na velvyPředseda
slanectví dozvěděla, že
SOPMSH
o problému vědí a snaTomáš Oliva
ží se ho řešit. „Poslední
slovo nemáme my, ale
Washington,“ sdělil redakci zaměstnanec velvyslanectví. Proslýchá
se, že je na ambasádě
Ne každý Mikuláš
nově postavený protividí za roh
atomový kryt.

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

MALOSTRANSKÁ
BESEDA
Malostranské nám. 35/21
Malostranská beseda letos oslavuje! Na březen
totiž, jak každý správný
Malostraňák ví, připadá
10. výročí jejího znovuotevření po náročné rekonstrukci.
„Oslavovat začínáme už
od ledna sérií speciálních koncertů výjimečných interpretů, které
u nás návštěvník běžně
nepotká. Prvním gratulantem bude 11. 1. svérázné uskupení Děda
Mládek Illegal Band.
Hned 16. ledna budeme pokračovat s populární skupinou BUTY,“
popsal Martin Vodehnal, dramaturg a produkční
Malostranské

besedy. Těšit se ale můžeme také na dvě představení
divadelně-tanečních Dekkadancers
s názvem HornyBach
(25. a 26. 1.), dvojkoncerty Roberta Křesťana (2. a 3. 2.) a Radůzy s kapelou (18. a 19. 2)
nebo na Oskara Petra,
který zavzpomíná na
Marsyas (5. 2).
Na konci února pak do
Besedy zavítá skupina
Žlutý pes (27. 2.). Ve velkém stylu poté proběh-

ne celý březen - o tom
ale příště.
Malostranská
beseda
byla postavena v 15. století a až do roku 1784
sloužila jako radnice.
Svoji dnešní pozdně renesanční podobu získala při přestavbě v letech
1617 až 1622. Poslední
rekonstrukcí pak prošla
v letech 2006 až 2009,
při které byly na budově
opět postaveny tři věže
a prostřední pak získala
nový zvon.

Malostranská
Beseda

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Pe

tr Hejm
místostaro a,
sta

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
1. místostarosta MČ Prahy 1: „Jako tehdejší sta-

rosta si samozřejmě náročnou rekonstrukci do
detailu pamatuji a i teď chci poděkovat všem,
kteří se na ní podíleli.“

Malostranská
kavárna

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

Foto: J. Tatek

y
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Vítěz Poražený

DONALD
TRUMP
(Prezident USA)
Určitě o tom ani
neví, ale ambasáda země,
kterou řídí, svítí
lidem reﬂektory
do oken. (str. 5)

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

MIROSLAV
STEJSKAL
(Šéf strážníků
Prahy 1)
Také před tímto
převlekem (rozsvěcení vánočního stromu) je
třeba smeknout.

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

JAK SE ANIČKA
PŘEVLÉKLA
ZA ČERTA

Tema

TRADIČNÍ ŠTĚDROOD
NA NÁPLAVCE U BR
Kampa - Štědroodpolední svařák je tradiční setkání místních,
které se od jiných odlišuje tím,
že je „za bukem“. Tentokrát bylo
mírně posunuto kvůli protipovodňovým zábranám.
Na náměstí na Kampě jsou trhy,
pod mostem zpívá HaFstudio
koledy, u Vokýnka se panty netrhnout a zatím...
Nedostižní Muzikanti z Kampy na svém oblíbeném místě pod stromem kolem třetí

hodiny odpoledne hrábli do
strun a rozezpívali nejméně
300 hostů, kteří sem místy
zabloudili a místy přišli najisto. Pravdou je, že těch, co
přicházejí najisto, je každým
rokem víc.
Akci tradičně pořádal radní Petr Hejma, který rozdával zdarma a rád svařené
víno (120 litrů!). „Mám z toho
velkou radost,“ řekl Petr Hejma
Malostranským novinám.

Náplavka
pod Bruncvíkem
na Štědrý den

Muzikanti z Kampy
pohled k Vltavě

Foto: Monika Höppner

Jiří Wencl,
tahoun
Muzikantů
z Kampy

Nejmladší členka redakce
Anička se na Mikuláše převlékla za Čerta a vystrašila
a napravila spoustu zlobivých dětí. Roli anděla zde
mistrovsky sehrál redakční pes Denisa.

Z

Nezbytný
pomocník
Dušan

Muzikanti z Kampy
pohled k mostu
inzerce

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 LEDNA

Slavíme 5. narozeniny 12. 1. od 19 h s živou hudbou
● Přijďte ochutnat jídla našeho skvělé kuchařského
týmu ● Přejeme vám šťastný nový rok 2020!
ŘÍČNÍ 540/9, PRAHA 1, MALÁ STRANA
● E-mail:kamparium@kamparium.cz
Tel.: +420 730 629 299 ● www.kamparium.cz, FB

Z}a bava

telefon inzerce: 777 556 578
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

OODPOLEDNÍ SVAŘÁK
BRUNCVÍKA
+ NEDOSTIŽNÍ
MUZIKANTI
Z KAMPY

Kalendárium
Malé Strany
LEDEN

Josef
Kemr

Berta
Foersterová

Jiřina
Salačová

Jaroslav
Ježek

HEREC

ZPĚVAČKA

PĚVKYNĚ

SKLADATEL

● Jaroslav Ježek
*25. 9. 1906 Praha
†1. 1. 1942 New York
Skladatel, klavírista. Na
Hradčanech je po něm
pojmenována škola.
● Josef Kemr
*20. 6. 1922 Praha
†15. 1. 1995 Praha
Herec. Bydlel v Nerudově
ulici. Jezdil trabantem.
● Jiřina Salačová
*14. 5. 1920 Terezín
†8. 1. 1991 Praha
Členka vokální skupiny
Sestry Allanovy. Zpívala
v místních hospodách.

cl,
n
tů
y

● Karel Čáslavský
*28. 1. 1937 Lipnice
†2. 1. 2013 Praha
Filmový archivář,
milovník Malé Strany.
Petr Hejma
rozdává na
Štědrý den na
náplavce
svařené víno.

BRUNCVÍK S HRNKEM je symbolem
štědroodpoledního setkávání na náplavce.
Skutečný Bruncvík (tedy socha) je z roku

1886, jejím autorem je sochař Ludvík Šimek. Dílo je považováno za tzv. Rolandův
sloup, který je symbolem městských práv.

ZASNOUBENÍ NA LEDU (1/4)

Bolavý kotníček napraví malá masážička

● Josef Főrster
*22. 2. 1833 Osenice
†3. 1. 1907 Praha
Skladatel. Ředitel kůru
v chrámu sv. Víta.
● Berta Főersterová
*11. 1. 1869 Praha
†9. 4. 1936 Praha
Pěvkyně, manželka skladatele J. B. Főerstera.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1920)

Růženko, spíte, sníte, nebo jste zmrzla?

Pokračování
příšté
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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.

TO ZAS BUDE NÁVAL,
JE TU 41. TAJNÝ TURAS BÁL

Českomoravský SK TURAS
Praha - Brno Transkontinentální Unie Recesních Akc.
Společností pořádá a zve
členstvo a přátele na 41. TURASOUL BÁL V MALOSTRANSKÉ
BESEDĚ.
Kdy: ÚTERÝ 7. LEDNA 2020
Program: 18 h Členská schůze se
sponzorovaným občerstvením v 1.
patře (v Hudebním a divadelním
klubu Malostranské besedy). Od
20 h se pak rozvíří samotný Bál,
tedy koncert s tanci. Účinkuje
charismatická americká bluesová
zpěvačka, královna blues Juwana
Jenkins and Her All Star Mojo
Band (USA/CZ).
Vstupenky v předprodeji v MB
250 Kč, ten večer 300 Kč.
DRASCODE ZCELA UVOLNĚNÝ… HOJ TURAS!

Naše akce
Naše akce
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
SPOLUPOŘÁDÁME
● Úterý 7. 1., 19.30 h
41. TURAS Bál
v Malostranské besedě,
zpívá JUWANA JENKINS, vstup. v předprod.
250 Kč, v místě 300 Kč.
● Sobota 18. 1., 9.30 h
Učená toulka:
Ptáci na zimní Vltavě
Sraz u labutí u řeky
(Cihelná ulice). Procházku podél řeky vede
ornitolog J. Cepák za
vzácnými druhy vodního
ptactva.
● Úterý 28. 1.,15 h
Učená toulka:
Bazilika sv. Jiří

a pohřebiště Přemyslovců. Richard Händl
DOPORUČUJEME
● Sobota, 8. 2.
Malostranský
masopust
Pochod masek tradičně
pořádá SOPMSH
● Sobota 28. 2.
Hasičský bál
v Malostranské besedě
● Sobota 14. 3.,19 h
50. Jubilejní Ples Zlaté
Prahy, na Lávce
Také MINIPLES kavárny
Čas (U Lužic.semináře)

● Středa 1. 4., 18 h
XII. Konference Kampa, Malá Strana Střed
Světa v Mlýnské kavárně
● Sobota 4. 4.
Odpoledne a večer XII.
Happening Kampa Střed
Světa v parku na Kampě
PRAHA HRAVĚ
Vycházky pro rodiče
s dětmi Malou Stranou,
Kampou a Střelákem
s Petrou Dvořáčkovou.
www.prahahrave.cz,
www.facebook.com/prahahrave. Rezervace:
info@prahahrave.cz,
tel. 731 802 799

Královna
blues
Juwana

PTÁCI
NA ZIMNÍ
VLTAVĚ
h
18. 1., 9.3ta0
sobo
V CIHELNTÉÍ
U LABU

JARDA
CEPÁK

OZDRAVNÉ CENTRUM RELAX ARTE SANATORIUM
zve od 13.1.2020 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 h): 160 Kč. Info Petra Krulichová: 604 765 273
KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA,
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Komentáře, básně, glosy, postřehy

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

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

síců nejdou hodiny, si
všimnul už každý, a aby
toho nebylo málo, ještě
doporučuji dát pozor na
hromadu sutě, co tam někdo neznámý zapomněl
odvézt. V takové chvíli se
nemůžeme divit, že i zarputilý ateista obrátí oči
vzhůru a dokonce vypustí
z úst střelnou modlitbu.
I když pokud je to opravdu ateista, tak spíš zakleje. Naneštěstí si tím
zadělává na to, že mu
ujede tramvaj, protože
uvěří věžním hodinám
u Mikuláše, které jdou stále
o pět až deset minut pozdě. V takové situaci zakleje každý, ať je ateista, nebo
neateista. Střípky nepořádku v hlavních ulicích
Malé Strany mají jedno
společné. Instituce odinzerce

KATEŘINA
KLASNOVÁ

JÁ ŘÍKÁM: NECHTE TO, JAK
TO JE. PAK SE UVIDÍ

Když se dva hádají,
třetí se směje – známé
úsloví. O současných
tahanicích na radnici
si už cvrlikají vrabci
na střeše.
Kdyby to byla pravda,
dostali by občané Prahy 1
pod stromeček (staro) novou politickou reprezentaci. Jestli to tak dopadne
nebo ne, ukáže další zasedání zastupitelstva.
Mnozí byli z výsledku loňských komunálních voleb
překvapeni – nejvíc asi
samotní vítězi.
Občané si ale přáli změnu a dali to jednoznačně
najevo. Navzdory nákladné kampani ČSSD, ODS
a Topky nastala skutečná
revoluce. Příležitost pro
změnu, která se hned tak
neopakuje. Příležitost dokázat, že centrum může

Tak kudy?

být opět místem pro život
a nikoli ráj pro opilé turisty a bezohledné developery.
Žádná „revoluce“ se ale
nedělá snadno a nemusí
se povést. Třeba změny
na úřadě, který mnoho
desítek let fungoval jako
organismus sám pro
sebe, jsou více než složité. Z úřadu odešla řada
všehoschopných (s politiky a podnikateli propojených), ale bohužel také
schopných či přinejmen-

ším zkušených úředníků.
Řada nových pravidel se
vždy rodí velmi pomalu
a v „bolestech“… Pohledem zvenku působí leccos chaoticky, ale to jsou
někdy i symptomy nastavování demokratických
principů.
Rozhodně nejsem ze
všeho, co radnice dělá,
nadšená. Něco jí jde na
můj vkus velmi pomalu,
na něco mám jiný názor.
Ale představa, že se vrátí
„staré dobré pořádky“, se
mi nelíbí.
Doufám, že takový dárek
k Vánocům nedostaneme
a zároveň doufám, že se
radnice z téhle krize poučí
a chytne se za nos.
A co vy, tipnete si, jak
to dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

Auto, parkující
na chodníku

povědné za popsané
nešváry jsou všechny
zřízené magistrátem.
Rozbitý poklop na Újezdě
je na chodníku Technické
správy komunikací, auta
na chodnících má pokutovat Městská policie, za
hodiny na věži odpovídá
Muzeum hlavního města
Prahy. Je to náhoda, nebo
platí, že ryba smrdí od
hlavy. MN leden 2020

Foto: Archiv

GLOSA DNE

Sice prožíváme čas,
každoročních předsevzetí, ale po mých
zkušenostech z minulých let se už raději
věnuji
drobnostem
každodenního života.
Škoda, že to tak nedělají
i ostatní. Pokud by tomu
tak bylo, den co den bude
příjemnější. Udělejme si
proto malou procházku
ulicí Újezd, přes Karmelitskou na Malostranské náměstí.
O rozbitém poklopu
uprostřed chodníku na
Újezdě jsem psal minule.
Cestou k Muzeu hudby se
musíme vyhnout nejméně jednomu autu zaparkovanému na chodníku,
abychom došli na křižovatku Karmelitská - Tržiště. Že tam již několik mě-

www.
malostranskenoviny.eu

Foto: Petr Burgr

CO MAJÍ SPOLEČNÉ STŘÍPKY
NEPOŘÁDKU NA MALÉ STRANĚ

Poděkování
za tyto noviny

Malostranské noviny,
minulé číslo

Vážená redakce,

pátrání po životním příběhu Svaté holčičky,
která žila na Malé Straně, bylo velmi zajímavé.
Příběh, který nabízíte,
byl objevný a zcela mimořádný. Držím palce do
roku 2020.
Jan Vítek

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

telefon redakce: 775 949 557

Kulturní nástěnka
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Kultura

Malostranská beseda
Program (výběr)
SCHODIŠTĚ: KŘEST
ALBA KUPŘEDU!
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123

Foto: Archiv Jana Kříženeckého

LEDEN

Koncert - St 29. 1. v 19 h
LETENSKÝ DIXIELAND - kavárna Čas, U lužického semináře 15, Malá Strana - Můžete se těšit na večer
plný pravého jazzu v příjemné kavárně Čas. Letenský
dixieland zahraje největší hity minulého století. Vstupné je dobrovolné, ceny v kavárně mírné! Těšíme se na
vás. Rezervace míst na telefonu 257 225 400.
Divadlo
Po 20. 1. v 19.30 h
JEZERO - A studio Rubín, Malostranské nám. 9.
Představení podle stejnojmenného románu Biancy
Bellové. Klučičí iniciační
cesta pod hladinu. Hrají:
Vojtěch Hrabák, Jakub
Gottwald, Jiří Štrébl a Anita Krausová…

7. 1., 20.30 h
Juwana Jenkins and
Her All Star Mojo Band
(USA/CZ)
11. 1., 20.30 h
Děda Mládek Ilegall
Band + Masový Hrach
15. 1., 20.30 h
Pocta zpevěčce
a textařce Zuzaně
Navarové
19. 1., 19 h
Originální pražský synkopický orchestr
21. 1., 20.30 h
Bílá nemoc - folk rock
24. 1., 20.30 h
Blue Rocket - rock
28. 1., 20.30 h
Roman Dragoun
and his angels
29. 1., 20 h
Potlach - Jan Matěj Rak
František Vlček - folk
31. 1., 20.30 h
Magnum Jazz Bigband jazz, funky, soul
GALERIE
Připravujeme pro vás
nové výstavy

23. ledna, čtvrtek, 20.30 h

Ná š
TI P

K

apela Schodiště pokřtí v Malostranské
besedě svou novou
desku Kupředu! Ač
frontman Doktor Krajíček oslavil nedávno
šedesátiny a kapela pětatřicetiny, na důchod to
nevypadá. Nové CD je
možná nejsvižnější a nejenergičtější v historii
Schodiště. To se musí
vidět. Žánrové rozpětí
nabralo nových rozměrů,

škatulky jako hospodský
šraml, reggae či ska už
nejsou určující. Skupina
si s lehkostí bere z hudebních stylů vše, co jí
přijde pod ruku, aby se
nakonec vždy pokorně
vrátila k písničce, ovšem
oděné do divoce pestrého
kabátku… a především
opatřené
originálními
texty akordeonisty a básníka Miroslava Klímy…
Přijďte!

LEDEN 2020

Ve Smečkách 26, Praha 1
● Ne 26. 1. - 20 h
JIŘÍ DĚDEČEK
Koncert
Včera, dnes
a zítra. Kultovní
písničkář představí
recitál ze starých
i nových písní.

● Čt 9. 1. - 18 h
VÝSTAVA
A KŘEST KNIHY
Vernisáž a výstava
obrazů Marcely Levinské
„CESTY A TOUHY“
a křest knihy - novely Lukáše Berného „ČERVENÝ HAVRAN“. Zahraje
kapela Šílený Fridrich.
● St 15. 1. - 20 h
ŽIVOT JE ŠANSON
Koncert. Večer šansonů.
ZLATKA
BARTOŠKOVÁ
s hosty, tentokrát se
spisovatelkou a publicistkou Zuzanou Maléřovou
a její dcerou, herečkou
a zpěvačkou Alžbětou
Bohdanovou.
● Ne 19. 1. - 20 h
PRAGUE RHYTM
KINGS
Koncert
Hot - jazzový orchestr
zabývající se originální
interpretací americké
jazzové hudby 20. a 30.
19. stol.

JAN SAUDEK
Pátek 24. 1., 20 h
● Pá 24. 1. - 20 h
ZASE JE MI
DO ZPĚVU
Koncert
Večer se šansony
BÁRY GRAFNETROVÁ
Tentokrát s hostem
JANEM SAUDKEM.
● So 25. 1. - 20 h
AIDA MUJAČIČ
Koncert
Zpěvačka a pianistka,
členka skupiny Korjen,
která působí v Bosně.
Aida představí písně
různých náboženství.

● Po 27. 1. - 20 h
RESERVE
Koncert
Hudební country sdružení RESERVE, které
vzniklo před 10 lety, vás
zve na společné zpívání.
Kdo si nevěří - může do
hudby i volat.
● Út 28. 1. - 20 h
JAKUB NOHA
A KRYSTÝNA
SKALICKÁ
Koncert
Jakub a kytara, Krystýna hraje na akordeon
a zpívá své písně nebo
zhudebněnou poezii česky, polsky a slovensky.
Na kontrabas vystoupení
virtuózně doprovází
LIBOR HEŘMAN.

www.cinohernikavarna.cz

Četba na pokračování. Jan Neruda:
PAN RYŠÁNEK A PAN ŠLEGL (XXXII.)
Schlegl zvedá zrak
Sousedé a známí přicházeli a podávali panu Ryšánkovi ruku. Každý ho
upřímně vítal, stařec se
příjemným rozčilením
chvěl, usmíval se, mluvil
co nejjemněji, byl měkký. Pan Schlegl hleděl na
Foto: Archiv MN

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

Jan Neruda
(1834 - 1891).
Novinář z Malé
Strany, starý
mládenec

kulečník a kouřil. Když
po chvílích osamotněl,
vždy se pan Ryšánek trochu zahleděl ku kredenci, kde seděl jeho lékař.
Vděčná duše.
Právě se tam zase zahleděl, a tu pohnul pan
Schlegl náhle hlavou trochu stranou. Zrak jeho
lezl pomalu od podlahy
po panu Ryšánkovi vzhůru, přes špičatá...
Pokračování příště

[

Slavné místní ženy

Františka Plamínková

Milada
Horáková,
kamarádka

Adolf
Hitler,
nepřítel

Byla vtipnou
a pohotovou řečnicí

Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@malostranskenoviny.eu

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

Jan
Masaryk,
kamarád

?

Minule: Tato romantická fontána
je vedle Tyršova domu.
Správně: Ivana Malá, Jan Pokorný,
Petr Wagner, Jiřina Kačerová...

[

www.staromestskenoviny.eu

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,
Otázka: Víte, kde je na Malé
Straně tato socha dívky s révou?
Autorkou je Karla Vobišová
(1960). Socha je z pískovce.
Nápověda: Hledejte v parku.

Co nového
za vodou

Novinářka, politička

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

KDE TO JE
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Františka Plamínková
(1875 - 1942) byla novinářka, politička a organizátorka ženského hnutí.
Byla vynikající, pohotová
a vtipná řečnice. Od mládí
se pravidelně stýkala s rodinou Masarykových.

Dne 14. 9. 1938 napsala
Adolfu Hitlerovi otevřený
dopis, v němž se zastala
prezidenta Edvarda Beneše. Dne 30. 6. 1942 byla
popravena nacisty. Až do
své předčasné smrti zůstala svobodná a bezdětná.
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Malostranské noviny
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Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka
● redakce@malostranskenoviny.eu
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● tel. redakce: 775 949 557
● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2
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FRANTIŠEK KUPKA
Stálá expozice

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

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

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

33

Pilsner Urquell 0,5 l

36 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

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

MNOHOZNAČNOST
STRUKTUR /
DYNAMIKA SIL
do 2. 2. 2020
Výstava představí hlavní
představitele geometrie
u nás (Jiří Hilmar, František Kyncl, Radoslav Kratina, Tomáš Rajlich...).
Díla z období 60. a 70. let.
Kurátorka Ilona Víchová.
BEN WILLIKENS.
PROSTORY
MODERNISMU
do 9. 2.
Ben působí od 60. let.
Jeho obrazy vyžadují
zvýšenou pozornost.

František Kupka,
Studie opice
DALŠÍ PROGRAM
1. 1. Architektův dům:
Rodinná dílna k výstavě
Alena Šrámková: Architektura, rezervace: rezervace@museumkampa.
cz, v 15 h
13. 1. Ben Willikens:
Prostory modernismu;
komentovaná prohlídka
s autorem, rezervace: rezervace@museumkampa.cz, v 18 h
15. 1. Mnohoznačnost struktur / dynamika sil: Komentovaná
prohlídka, rezervace: rezervace@museumkampa.cz, v 17 h

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

