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. 8/ roč. XIII
srpen

®

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

Malostranské
podniky

Foto: Monika Höppner

Malá strana
slaví!
Foto: Monika Höppner, Martin Čermák, archiv

Firma Vojanovy sady slaví
30 let od založení a její šéf
Jindřich Pavliš pěkných 50!
Tanečník Vlastimil Harapes
báječných 75 a paní Hanka
Šebková neuvěřitelných 90!
A my gratulujeme!

Tým z Vokýnka
Janička a Zdeneček
z Vopičkova vokýnka pod
Karlovým mostem lákají na
lahodnou kávičku za 46 Kč.

Jindřich
Pavliš (50)

př Míst
íbě ní
hy

Vlastimil
Harapes (75)

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

argentinské
tango na újezdě

Hana
Šebková (90)

Čtěte na str. 6 - 7

str. 2 - 3

Foto: Archiv
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Linka
pomoci
občanům

724 021 789
224 948 465

VZHůRU NA JADRAN!

Léto 2021 u moře!

Doprodej

Malostranská agentura
Lesser nabízí:

Exklusivní pobyty pro zamilované
i rodiny s dětmi na ostrově Čiovo
v letovisku Sveti Križ
kemp** - hotel*** - villa****
Informace - reservace - prodej:
Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
E-mail: lesser.travel@gmail.com
Web: https://lesser.travel

petr Hejma podporuje
Nejen
místní živnostníky na str. 5
tradice
Malé
strany

CUKRKÁVALIMONÁDA
Lázeňská 7, Malá Strana
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

gurmánuv
koutek

Pečená
žebra
marinovaná s křenem
a horčicí, salát, 450 g

180
Kč

Malostranský
restaurant
Pod Petřínem
Hellichova 5

Jednou větou
Monika
Höppner

Redakce
Malostranských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:

Vyzenuj se!

Slyšeno: Na šlapadle

Počasí

27°C

srpen
Když pálí srpen,
bude pálit i víno.

Posílejte
nám své tipy
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

VÝTVARNÍK JOSEF
KALOUSEK ZVE
DO GALERIE

Malá
Strana
5 370 obyvatel

Josef Kalousek s mladými
umělci na Hradčanských letních večerech
Hradčanská galerie Josefa Kalouska připravila do půlky září už 12.
ročník Hradčanských
hudebních a výtvarných
slavností, které se konají na nádvoří před galerií na Hradčanském
náměstí. Je to kombinace
letních večerů, kdy se propojuje výtvarno s hudbou,
literaturou a pantomimou.
Josef Kalousek každoročně
vystavuje svoje obrazy a zve
si další vynikající autory.
Zároveň podporuje i mladé
autory a hudebníky. Spolupracuje s katedrou panto-

mimy na DAMU… Vytvoří
se tak kouzelný sled večerů
v těsné blízkosti Pražského
hradu.
28. března oslavil Josef
Kalousek krásné 85. narozeniny. Je pevně ukotven
na Hradčanech, kde v roce
1994 postavil malou galerii
z bývalé konírny a kde dodnes i bydlí. Josef Kalousek
rád vypráví své příběhy i na
své zahrádce před galerií,
která je jeho světem a radostí. Přejeme vše nejlepší,
mistře, a mnoho krásných
nových uměleckých příběhů!

Anketa Malostranských novin

Jaké největší vedro jste
zažili a kde?

David
Dvořák

Jan
Smetana

Jarka
Nárožná
Divadélko
Romaneto

Malostranská
beseda

„V Praze po
objednávce
Buffalo
wings s pěti
papričkama.“

„V Egyptě. Bylo
tam přes 40 °C.
Nedalo se ujít
ani 500 m na
slunci.“

„V sauně, když
jsem chtěl
doposlouchat
debatu seniorů
o fotbalu...“

Jindřich
Pavliš

Firma Vojanovy
sady

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„V noci 36 °C. Pro
spánek nutno se
balit do mokré
látky. Ostrov
Sokotra.“

„V Jordánsku.
Kolik stupňů bylo,
si už radši
nepamatuji.“

„Když mě moje
máma donutila
si jít s ní
v Egyptě
zaběhat. Uf.“

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

CO NÁS
ARGENTINO se

Víte co je Argentinské tango? Skrývá se v něm touha i vášeň. Chcete
zažít radost z tance a příliv emocí? Máme pro vás skvělou zprávu.
V zrekonstruovaném prostoru Via
na Újezdě se začíná s výukou tanga.

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

Zpravy

Mluvčí mladé
generace

Výuku TANGA ARGENTINA pro začátečníky,
posléze mírně pokročilé,
povede zkušená dvojice lektorů Háta a Martin. Háta má
s výukou více než dvacetiletou zkušenost z Německa
i Argentiny a Martin ovládá
i historické tance.
„Zaměříme se na techniku
držení těla při objetí, chůzi - caminito, správné vyhodnocení a zaposlouchání se
do hudby a základní kroky
a jednoduché figury,“ popsala vizi Háta Hlavatá.
V dalším kurzu se můžete zdokonalit a zajít na
MILONGU, do tančírny
TANGA. Navíc se dozvíte

zajímavou historii o vzniku tohoto unikátního tance
a rituálech v tangokultuře.
„Kdo tančí, je zdravý tělem
i duchem, to věděli už staří Řekové. A proto přijďte
poprvé už 16. 9. v 17.30 h
a podle zájmu můžeme přidat druhý následný kurz,“
láká Háta. Kurzy se budou
odehrávat každý čtvrtek
a vše, co potřebujete, je
taneční obuv a zvědavost.
„Raději přijďte v páru, ale
můžeme vás zkusit spárovat, když se napíšete do
seznamu. Vamos chicos,“
doplňuje Háta. Zájemci se
mohou hlásit na: hata.hlavata@yahoo.de.

Zpravy

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578
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Dívka ze str. 3

S NAPADNE ANEB TANGO
e tančí na malé straně
pište si tyto
noviny sami

Rok
1921

Foto: Archiv, úprava textu: Hana Gajdošíková

Foto: Youtube

ště

Háta tančí
s úsměvem a elegancí

Mistrovství
v šimrání na noze

Šimrali porotou vybraní občané
v kulisách, na které byla pořádána sbírka. Zvítězila Jana Tichá.

Malý oznamovatel
Inzerujte v těchto novinách!
tady je 3+1 důvod proč:

1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2) MN jsou součástí místního života
3) Bez vás by to opravdu nešlo
PLUS: Inzerát vám vyrobíme zdarma
Volejte ihned! Tel.: 777 556 578

inzerce

Právě vychází: Žertovná kniha básní
Ondřeje Höppnera
Včetně nepřekonatelné:
umřela mi ponožka
Umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.
Za čas i druhou
našel jsem tuhou...
Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

K mání v ateliéru
pavla & olga, tržiště 6
nebo volejte monika 777 556 578
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Co nového v redakci

REDAKCE BYLA
V RÁJI
Foto: Monika Höppner

redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Zpráavy

Dopisyřů
čtená

HURÁ NA PETŘÍN
STEZKU NEBO PROCH

NA PETŘÍNĚ TAM TO ŽIJE. POZVÁNKA NA HRY
Monika navštívila
krávu Jahůdku
Monika Höppner, páteř redakce
Malostranských novin, se ocitla v ráji. Respektive v Českém
ráji. „Vždy se tam cítím skvěle.
Krása střídá nádheru. Doplnila
jsem energii z přírody, navštívila místní kamarády i jejich krávu Jahůdku, vesele mě vítala,“
popsala pocity Monika. Společně ještě s nejmladší členkou
redakce Aničkou a redakční
fenou Deniskou si udělala i výlet na Malou Skálu. Zajímavé
je, že grafická podoba Malostranských novin vznikla právě
v Českém ráji. Ondřej Höppner,
duchovní otec novin, se zavřel
na noc na chalupě ve Smrčí,
které leží kus od Kozákova,
a noviny tam navrhl.

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

Procházka
s botanikem
Spolky Petřín pro život a Femancipation,
z.s.
pořádají
cyklus
procházek po Petříně.
V červnu nás už dvakrát
provázel Jiří Sádlo z Botanického ústavu AVČR.
Jsou to skutečně procházky, ne suchopárné exkurze. Petřín, vysoký zelený
kopec s krásným pohledem na Prahu, můžeme
přesto uvidět novýma
očima. Zeleň, jež tu běžně míjíme, dokáže doktor
Sádlo svým erudovaným
a vtipným vyprávěním
proměnit doslova v hrdinu
z historického románu.
Tak se například dozvíte,
které druhy rostlin jsou
zde tak původní, že už

zde může
být váš
inzerát!
volejte ihned
vlídné zacházení!
telefon:

Na čepu dvanáctka
Radegast za 39 Kč

777 556 578
(monika)

e-mail:
inzerce@
malostranskenoviny.eu

Cukrárna
Astra
a Staročeská pekárna
Hledáme prodavačku či prodavače
na plný úvazek i brigádně.
Zájemci volejte: 602 424 219

Otevřeno:
pondělí až pátek 7.30 - 18 h,
víkendy 9 - 17 h
Adresa: Perlová 8, Praha 1

Najdete nás
na Facebooku
a také Instagramu

www.cukrarna-astra.cz

Muzikanti pozor!

Redakce novin Prodá zánovní
digitální piano yamaha P-125
se stojanem a SUS. pedálem.

Stále v záruce. původní cena 19 500 kč,
nyní za skvělou cenu 14 990 kč!
Volejte Markovi: 731 916 216

se na nich pásli mamuti, a které jsou naopak
uprchlíky ze středověkých klášterních zahrad
a vinic, či které spolu
s armádami zahájily invazi na našem území,
nalepené na podrážkách
bot napoleonských či
sovětských vojáků. Obyčejnou rostlinu, rostoucí
z počůraného dláždění,
Jiří Sádlo představuje
opravdu barvitě. Často
vše vysvětluje i pomocí pojmů z hlubinné
psychologie či dějin
umění. Posluchač na
té dlažbě zůstane stát
s otevřenou pusou,
v hlubokém respektu před osudem kytky
i před stylem výkladu.
Panu doktorovi se ne-

zřídka stává, že zaujme svým výkladem
i náhodné kolemjdoucí,
kteří se posléze infiltrují do skupiny. Projekt bude pokračovat
i na podzim, tak si další procházku nenechte
ujít. Sepsala Krist Kubl

tkat, natož hledat poklad
na Petříně.
Dobrodružství si děti
nyní mohou vynahradit. Procházky s lektory spojené s hrami
a hledáním pokladu už
podnikly děti z MŠ Hellichova, ZŠ sv. Voršily
a ZŠ TGM. Prázdninový
program naučné stezky pokračuje pro rodiny
s dětmi a skupiny dětí.
Na děti čeká hledání
pokladu, ale také petřínské pexeso a výstava Hudební zvěřinec
v Českém muzeu hudby. Kontakt na objedání
naučné stezky: Michal
Bouzek, e-mail: petrinskainiciativa@gmail.
com, tel.: 773 247 227,
774 950 225.

NAUČNÁ STEZKA
PRO DĚTI
Mgr. Jaroslav Cepák
na podzim 2020 sepsal pro děti soutěž:
Zachraňte plcha velkého a text: Na Petříně, tam to žije (www.
zachranteplcha.eu)
a patronkou soutěže
se stala místostarostka Eva Špačková. Pak
nastal lock down a třídy
dětí se nemohly ani se-

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.
Rudé století
do 1. 8.
Výstava v parku Kampa
reflektuje století existence KSČ a jejího vlivu na
společnost. Projekt představí dějinné mezníky politické strany a připomene
komunistickou cenzuru
a propagandu.
Jiří Šalamoun:
Kdo neviděl,
neuvěří, to mně
věřte
do 30. 9.
Jiří Šalamoun je žijící
legenda knižní ilustrace
a animovaného filmu.

Autorově doposud nejrozsáhlejší retrospektivní
výstavě v Museu Kampa je právem věnována
podstatná část expozice
dobrotivému Maxipsovi
Fíkovi.
SVATOSLAV BÖHM:
PŮDORYSY PAMĚTI
28. 9. - 5. 12.
Vzhledem k tomu, že se
Museu Kampa podařilo řadu prací Svatoslava
Böhma citlivě zrestaurovat po povodni v Krnově
roku 1997, mohou být
uskutečněny jak výstava,
tak doprovodná publi-

František Kupka,
Studie opice
kace zaměřené především na umělcovu tvorbu
z období 60. let až po příchod normalizace. Svým
kontextuálním záběrem
a důrazem na souvislosti
výtvarného vývoje tento
projekt navázal na linii výstav věnovaných umělcům
z okruhu Musea Kampa.
online akce
Připravili jsme pro vás
ON-LINE AKCE! Vše najdete na fb, instagramu
a webu muzea.
● Kódy a krajiny 2
● Sběratelka umění
Meda Mládková

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpráavy

! JE LIBO NAUČNOU
HÁZKU S BOTANIKEM?

Foto: Archiv

Y PRO DĚTI A VÝPRAVY S ÚŽASNÝM JIŘÍM SÁDLEM.

Doktor Sádlo
je poutavý vypravěč

Obrázek Johany Kučerové, získala
2. místo v soutěži Zachraňte plcha

černá
kronika

Jaroslav Veselý
Ve věku 70 let zemřel
15. 7. 2021 po dlouhé
nemoci oblíbený a věrný zahradník firmy Vojanovy sady pan Jaroslav Veselý. Sympatický
a usměvavý Jaroslav se
o parky v centru staral
pečlivě víc než 35 let.
Se svou ženou Pavlou se seznámil právě
v práci. Prý to byla láska na první dub. Pan
Veselý byl poctivým
zahradníkem, pocházel
z jižních Čech, také
i proto si byli velice blízcí se zakladatelem firmy
Vojanovy sady panem
Jindřichem Pavlišem
starším, taktéž jihočeským rodákem. Upřímnou soustrast rodině
i přátelům. Čest jeho
památce!

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

CUKRKÁVALIMONÁDA
Lázeňská 7, Malá Strana
naleznete nabídku hlavních jídel, ale také snídaně, zeleninové saláty,
palačinky a dezerty vlastní výroby. Právě dezerty
jsou zdejší specialitou.
„Dali jsme prostor opravdu velmi talentovanému
mladému cukráři. Má to
chuť i duši a je to něco jiného,” chválí cukráře Vojtu majitel Tomáš Kysela.
Přestože se podnik nachází v turistické zóně,
zahraniční cestovatelé
nikdy nebyli jeho jedinou
cílovou skupinou. „Vždy
jsme se snažili hlavně

o to, aby se u nás lidé cítili dobře a aby vnímali,
že jsou na místě, které
je přívětivé,” vysvětluje
majitel. I z toho důvodu
má Cukrkávalimonáda
jen české zaměstnance
a také stálé zákazníky,
kteří se v podniku rádi
zastaví. Kromě čerstvých
dobrot v něm můžete
ochutnat například skvělou kávu dovezenou z oblasti u Lago di Garda.

Majitel Tomáš Kysela ví,
co to je sladká tečka

podporujeme
místní
živnostníky
Pe
tr Hejma,
starosta

Otevřeno je od 9 do
19 hodin. www.cukrkavalimonada.com

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
starosta MČ Prahy 1: „Gratuluji oblíbené provozovně k 20. narozeninám a držím palce do dalších let!“

Před kavárnou pózují
Margita Řezáčová
a Petr Kysela

Dort jako
umělecké dílo

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

Foto: P. Našic a J. Tatek

Cukrkávalimonáda, ano,
tak se jmenuje rodinný
podnik na Malé Straně,
který v letošním roce
oslaví 20. výročí své
existence. Poznávacím
znamením cukrárny a restaurace v Lázeňské ulici
je však nejen její hravý
název, ale i unikátnost,
díky které ji jen stěží zařadíte do jakékoliv škatulky.
Ani česká, ani francouzská, ale ani italská - prostě
svá! Přesně taková je tato
provozovna, jejíž majitelé
se řídí heslem, že základem všeho jsou kvalitní
suroviny a poctivá práce
v kuchyni. V běžném
menu Cukrkávylimonády
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Tema

VOJANOVY SADY SLAVÍ 3
Vojanovy sady, to není jen obyčejná zahrada za zdí
kousek od Karlova mostu. Před 30 lety se tam usadila firma
Vojanovy sady a její zakladatel Jindřich Pavliš starší pečoval
nejen o zeleň v centru, ale také pomáhal, kde se dalo.
A jeho syn Jindřich Pavliš mladší, který oslavil nedávno
50. narozeniny, pokračuje v odkazu táty.
text: Monika Höppner
● „Jindřichu. Slavíte
několik výročí najednou. Před 30 lety tvůj
táta založil firmu Vojanovy sady, tobě je
čerstvě padesát a firmu po tátovi vedeš
už deset let. To v tobě
musí vyvolávat asi
spoustu asociací...“
„Ani ne, Moniko, každodenní povinnosti mi moc
nedovoluji volně asociovat, ani lelkovat na téma
jakéhokoli výročí. Ta
poslední dvě jsem právě
proto spojil dohromady. Pozval jsem přátele

a spolupracovníky a pěkně jsme to oslavili.“
● „Jsi rád, že jsi po
tatínkově tragickém
odchodu v prosinci
roku 2011
převzal
Vojanovy sady?“
„Jsem rád. Ale kdyby tu
táta ještě byl, dělal bych
si své tropické zalesňování po světě, měl nejspíš profesuru a po očku
pokukoval, zda mu ještě
síly stačí. V různých fázích jsme spolupracovali
na dílčích věcech jeho zahradnické mise na Malé
Straně. Párkrát jsme se
bavili na téma jeho zastu-

pování den dva v týdnu,
ač realizovat to za jeho
života už nám dopřáno
nebylo. Pracovní život
zahraniční mi má malostranská mise změnila
maximálně.“
● „Jaké jsou tvoje
vzpomínky z dětství
na tátovu práci, Vojanovy sady, na lidi,
které jsi tam potkával?“
„Vzpomínky 13letého jinocha, který na tátově
malostranském středisku
podniku Sady, lesy, zahradnictví o prázdninách
pracoval, sekal kosou, ob-

racel seno, jezdil s koňmi,
sbíral ovoce, učil se s pilou, traktorem, pokukoval
i dostal pusu od starších
dívek, spolubrigádnic. Potkával jsem v práci i mimo
ní inspirativní, režimu
nevyhovující osobnosti,
rodinného přítele, slavného Jirku Hanzelku, skauta
pana Jiránka, mladé dlouhovlasé rebely, jadrné dělníky hrabalovských románů i hendikepované kluky,
z nichž tři tu pracují skoro
40 let. Většina z nich mě
nakazila vztahem k fyzické práci, kreativitě, filozofií přijímat mužně výhry
i nevýhry, touhou dobýt
svět, i soucitem s těmi, jejichž životní karty nemají
es, králů ni královen.“
● „Tvůj táta vždycky
pomáhal místním, ty
jdeš v jeho stopách.
Jaké akce děláte?“
„Kde můžeme, pomáháme. Zahradnickýma ru-

kama, stroji, radou. Malostranské akce některé
spolupořádáme.
Třeba
Moštování - dříve Petřínská pálenka, občas zimní
zabijačka, nedávno Den
dětí. Ostatní místní akce
podporujeme přirozeně
také rádi, ať už pracovně,
úklidovým zapojením, občas finančně. Jak si kdo
řekne.“
● „Jak vidíš budoucnost Vojanek?“
„Pokud myslíš parku, tak
adekvátně péči a obnově stárnoucích stromů.
Pokud jde o firmu, tak
podobně. Personál nám
stárne a čas prověří, jestli se v dnešní době vůbec
vyskytují mladí zahradníci
a zahradnice ochotni vstávat v pět ráno a pracovat
rukama.“
● „Jindřichu, děkujeme za všechno, co pro
Malou Stranu děláte!“

Slaví VLASTIMIL
HARAPES (75)
Malostraňák,
tanečník
Měl jsem jednání s vedením jedné baletní školy. Pan ředitel mluvil dlouze o škole jím řízené a já,
abych to odlehčil, jsem do pléna prohlásil, že mám vřelý vztah
k baletu. Oni vám najednou ztichli
a nevěřícnými pohledy začali posuzovat tvary mého těla. Dlouho
jsem je nenapínal a vysvětlil jsem

jim, že čas od času na Malé Straně vypiji skleničku vína s Vlastou
Harapesem. Všichni si oddychli
a unisono prohlásili, že mistr Vlastimil Harapes je v baletu i v jeho
letech významná osobnost. A já dodávám, že nejen v baletu. A protože
ani dokonalé pas de deux čas nezastaví, pozvedám číši a ve stínu malostranských střech připíjím Vlastovi
k zasloužilým pětasedmdesátinám.
U baletky bych si věk vyslovit nedovolil, ale u mistra můžu.

Slaví HANA
ŠEBKOVÁ (90)
Malostraňačka
z Újezda
Ve starém domě na Malé Straně,
vždy bylo ticho, jak v chrámu páně.
Takhle znějí slova Karla Hašlera v jeho
písni. Dnes by musel do písně vpasovat drnčení koleček od zavazadel, která táhnou chodbami malostranských
domů krátkodobě ubytovaní turisté.
Nenechme se tím otrávit a připomeňme, že důstojnost prostředí vytvářejí

především lidé. Mezi takové patří
naše sousedka paní Hana Šebková
z Újezda, která oslavila neuvěřitelných
devět dekád svého života. Milovnice
vážné hudby svým životem přispívá
k tomu, čím je naše Malá Strana stále krásná. Tak s prosbou: Pane, ještě
nám tu paní Šebkovou zachovej mnoho let, voláme: Na zdraví.
Petr Burgr
Dále slaví: Martin Bursík, Martin Kotas, Zdeněk Barták, Ivan Wojnar, Petra Böhmová… Redakce gratuluje!

inzerce

Malostranské večery pod
širým nebem

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu

Zveme vás na divadla i koncerty!
Hledáme skladové prostory
s kanceláří cca 250 m²
pro firmu
House Services CZ.
Za vaše nabídky velmi děkujeme.

Volejte Tel.: 607 855 439

● Každé úterý pro vás pořádáme divadelní večery
a sledujte program našich koncertů. Přijďte!
● Koncerty v 19 h: 4. 8. HoŠi, 9. 8. Kira, 11. 8. William
Valerián, 18. 8. Kateřina Mišíková a Jakub Kořínek,
25. 8. Chouette, 26. 8. Les moulins de dieu
● Hrajeme v jednom z nejkouzelnějších dvorků na Malé
Straně - Jánský vršek 8 vždy od 19h. Vstupné dobrovolné.

Program na www.divadloapropo.cz

Pořádá Hospůdka Kellyxír, Muzeum alchymistů a Divadlo Apropo.

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

39 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

Foto: Martin Čermák, Monika Höppner, archiv

DALŠÍ OSLAVENCI Z MALÉ STRANY OČIMA PETRA BURGRA
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Záa bava

30 A JEJICH ŠÉF 50!
z oslavy U černého orla a v parku

Kalendárium
Malé Strany
srpen

Cyril
Bouda

E. F.
Burian

Luděk
Marold

Vincenc
Haštalský

malíř

malíř

zpěvák

novinář

● Pavel Janák
*12. 3. 1882 Karlín
†1. 8. 1956 Praha
Architekt. Vedl úpravy
Černínského paláce.

Radní Petr Burgr,
oslavenec Jindřich
Pavliš ml. se synem Janem
Bivojem a inspirativní umělkyně

● Karel Link
*4. 8. 1832 Praha
†4. 5. 1911 Praha
Taneční mistr. Jan Neruda ho označil za tyrana
pražského masopustu.

Věrní zaměstnanci
Vojanových sadů

Paví burleska
jako dárek

Vychází
kniha Karla
Holuba

● Luděk Marold
*7. 8. 1865 Praha
†1. 12. 1898 Praha
Malíř. Narodil se na Malé
Straně. Autor obrazu Bitva
u Lipan.
● E. F. Burian
*11. 6. 1904 Plzeň
†9. 8. 1959 Praha
Režisér, zpěvák. Bydlel
na Hradčanech.

Jindřich
Pavliš st.

Pepča Čečil hrál
a zpíval s vervou

● Vincenc Haštalský
*4. 10. 1824 Praha
†6. 8. 1877 Praha
Novinář, tajně šířil zakázané knihy.

Oslavenci přišla popřát za
redakci novin Monika Höppner

Praktický nápad (1/3)

● Cyril Bouda
*14. 11. 1901 Kladno
†29. 8. 1984 Praha
Malíř. Bydlel v zahradním
domku na úpatí Petřína.

Malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1921)

Salve Casanova
Giacomo Girolamo
Publikace představuje
Casanovu a společenský
i politický život 18. stol.
Kniha k dostání v Ateliéru
Olga & Pavla na Tržišti 6,
Praha 1, Malá Strana

Nimrod Pusinka kupoval si broky, ale dostal
jenom železné.

Příště nový vtip

Střílel, ale jako obvykle zajíci si z něho dělali
dobrý den. Vtom dostal nápad...
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Charita
redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Spolky

KampaNula

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

TOULKA ZA ROHÁČI
A PLCHEM NA PETŘÍNĚ
nem v Kinského zahradě. Dobrodružnost
Toulky výrazně zvýšily
nefungující lampy na
smíchovské straně Petřína. Spokojení účastníci pak scházeli svahem
kolem Hladové zdi zpět
k Máchovi, kde na ně
čekal zlatý hřeb večera.
V hustém tisu kousek
pod pomníkem Jen vypátral plcha velkého,
kterého většina z přítomných viděla vůbec
poprvé v životě! Další Toulky v září, říjnu
i v zimě... Sledujte Malostranské noviny a fb
KampaNuly.
Jaroslav Cepák

v sobotu 11. září 2021

v parku na Kampě, kde od 15:00 vystoupí:

Horňácké cimbálové muziky
a další soubory, mužské
a ženské sbory...
SKLIZEŇ MALOSTRANSKÉHO VÍNA
KOŠTY VÍN, BURČÁKŮ A KLOBÁSEK!

Roháč

Plch velký

Foto: Archiv

Rok se s rokem sešel
a na Petříně se opět
objevili roháči, největší evropští brouci. Proto se 17. června
v 21.30 h sešla skupina
malostranských
i přespolních u Máchova pomníku a vypravila
se tyto broučí obry hledat. Zavítal mezi nás
i Jen Rychlý, který na
Petříně sleduje plchy
velké, další místní raritu. První letící roháč byl
pozorován ještě při čekání na opozdilé účastníky hned u pomníku.
Dalších několik včetně
samců s obřími kusadly
pak u jezírka s lachta-

XIII. MALOSTRANSKÉ
VINOBRANÍ + DOZVUKY
HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ

Spolupořádají:
Letní poloha, kavárna Mlýnská, TURAS,
Muzikanti z Kampy a Agentura Ant. Vrby...
Za pomoci Městské policie, Dobrovolných
hasičů a OU MČ Praha 1, KampaNuly, Musea
Kampa, KC Kampa, Vojanových sadů, s.r.o.,
Malostranských novin.

VSTUP VOLNÝ!

VITAJTE!

Naše
Našeakce
akce
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
Pořádáme
a spolupořádáme

Tyršův dům: úterky 18.30 20.30 h + středy 18 - 20 h.

● VOJANOVY SADY
NEZNÁMÉ upřesníme

● KONEC LÉTA cvičíme
na ostrově Lošinj v Chorvatsku cca 10 dní viz www.
relaxartecentrum.eu (29.
8.-11. 9.?)

●Z NEBOVID NA PRAŽSKÉ JARO v září
●TURAS VÝLETY:
Zámek Radim VIII, Pivovary
Vysočiny X datum upřesníme
● Vždy 2x za měsíc v 18 h
Setkání s tarot
klubem 015
Učená toulka s tarotem.
Dr. J Hůlek 737 142 294.
● Vycházky pro rodiče
s dětmi Malou
Stranou + Kampou
s Petrou Dvořáčkovou.
www.prahahrave.cz, tel.:
731 802 799, rezervace:
info@prahahrave.cz.
Doporučujeme
● Každý čtvrtek MALOSTRANSKÉ TRHY na
Malostranském náměstí.
● RELAXARTE SANATORIUM cvičí
červenec - srpen Sokol -

● BASKET TURAS &
comp: ženy, muži všeho
věku, rekreačně od 14. 7.
vždy středy 19 - 20 h ve
velké tělocvičně Sokola
v Michnově paláci. Info Jara
Svátek: 605 131 136.
● Sobota 11. 9.
Malostranské
vinobraní - Horňácké
slavnosti park Kampa.
● Čtvrtek 16. 9. odpoledne
Spolkový den Park
Kampa.
● Čtvrtek 30. 9. odpoledne
DEN SENIORů Park
Kampa.
● Čtvrtek 21. 10. v 18 h
Muzeum hudby: odkládaná
KONFERENCE KAMPA,
MALÁ STRANA STŘED
SVĚTA - BÁSNÍCI MS
+ HYDEPARK

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.

telefon inzerce: 777 556 578
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Komentáře, básně, glosy, postřehy

Milí čtenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Petr Burgr

Místostarosta Prahy 1
pro kulturu, sport, občanskou společnost, spolky
a Středisko sociálních služeb. Pro tyto noviny píše
glosy pravidelně několik
let, napsal jich už více než
tři stovky.

NA STopě

Posprejovaný
Karlův most
několik století. Důvodem takového setkání
není spravedlivé vyřízení účtů, ale zjištění
skutečných důvodů, co
vedou mladé lidi k takové devastaci cizího majetku. Nevím, co bych
se dozvěděl. Možná, že
tím někdo vyjadřuje

Kateřina
Klasnová

JAK SI REZIDENTI UŽÍVAJÍ
NATÁČENÍ TRHÁKU
Praha 1 se zase jednou
dostala do centra dění,
tentokrát v souvislosti s natáčením „hollywoodského
trháku“
The Gray Man. Že nejde
o žádné pokračování lehce erotického filmu Padesát odstínů šedi, jsem
pochopila podle výbuchů
a výstřelů, které otřásaly centrem a děsily asi nejen mého
psa a dceru. Máme totiž to
štěstí, že bydlíme naproti Rudolfinu a Čechovu mostu, kde
se odehrávala řada akčních
scének. Nejsem nijak úzkoprsá a chápu, že centrum
nepatří jen nám rezidentům
a že musíme vydržet slovy vedení radnice „trochu diskomfortu“, ale nebudu lhát, že
jsem z různých koncertů, demonstrací, maratonů či sletů
motorkářů nadšená. Ale víc
než samotné akce mi vadí, že

Filmaři komplikují
dopravu v centru
o nich dopředu nic nevíme.
A tak najednou člověk zjistí, že jsou výluky dopravy,
uzavírky ulic, nebo vyhrazené parkování pro film
a kouká na to jako z jara. Ke
cti radnice tentokrát vznikl
samostatný odkaz na webu,
kde byly vyznačené lokace
natáčení, ale přehledné ve
smyslu kde co bude nebo
nebude jezdit, to tedy nebylo
a řada lidí (jako já) si stránek
všimla stejně až ex post po
zuřivém googlování. A mnohem zajímavější než o čem
film je, by bylo se na oněch

stránkách dozvědět, kolik to
slavné dvoutýdenní natáčení přinese pro Prahu 1 peněz
a na co konkrétně půjdou.
Nejsou to jen krásy naší
matičky Prahy, kvůli kterým
jsme u filmařů tak oblíbení.
Ostatně v The Gray Man nehraje Praha jen samu sebe,
ale i Bangkok, jedno další
středoevropské město a dokonce jakýsi asijský stát. Zábory jsou totiž stále relativně
za hubičku. A dost často se
stávalo, že např. firmy za stavební zábory poněkud pozapomínaly platit a jednou
dokonce celých 30 milionů
korun za zábory skončilo
v kapse chytrého úředníčka,
než si toho radnice po letech
všimla. Tak nezbývá než
doufat, že ta „trocha diskomfortu“ za to opravdu stála…
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

svůj společenský a politický postoj, nebo svoji
vnitřní svobodu, či celkové sdělení svého nitra ostatním. Nebo třeba někdo vyjadřuje své
umělecké ambice.
Takového
„umělce“
bych se zeptal, co by
říkal tomu, kdybych já
vzal konzervu s natlakovanou barvou a nastříkal ji na jeho nejmilejší
oblečení, nebo postříkal
displej jeho telefonu či
tabletu. Proč ne? Prostě bych vyjádřil svůj životní postoj, svoji filozofii k cizímu, potažmo
k veřejnému majetku.
Určitě by mě pochopil.
Posprejováním jeho telefonu budeme vlastně
kolegové.
MN srpen 2021

Foto: Archiv

Glosa dne

Tak nám zase posprejovali
Karlův
most. Sice to není poprvé, máme ještě v paměti rok 2019, kdy dva
němečtí turisté nastříkali barvu na jeden pilíř
a pak se divili a prý nevěděli, o jak významnou
památku se jedná. My,
co tady bydlíme, víme,
že se nejedná o ojedinělý případ. S poškozením fasád se setkáváme
ve vnitřní Praze denně.
Jen když se to stane na
takové památce jako je
Karlův most, máme
z toho mediální téma.
Docela bych se chtěl někdy setkat s člověkem,
který si libuje ve výběru
různých barev, aby je
poté nastříkal na fasádu domu, co zde stojí

www.
malostranskenoviny.eu

Malostranské noviny,
minulé číslo

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2 1 3 2
2 1
2 1
3 2 1 3 21

pro líné

pro spící

Řešení: Doplň trojku
a objednej celou láhev.

Tak nám zase posprejovali
ten náš Karlův most

Poděkování
za tyto noviny

astrovhled

astroložka
Dagmar Kocůrková

Co říkají hvězdy v srpnu

VŠE POTLAČENÉ SE
DERE NA POVRCH
Slunce pluje ve své
domácí královské záři
znamením Lva. Z jedné
strany je sevřené planetou
Saturn, ze znamení Vodnáře, z druhé strany planetou Uran, ze znamení
Býka. Vše, co bylo potlačené, se dere na povrch.
V tomto čase je skvělé si
nic nebrat osobně. Vše
je ve změně, ve vnitřním
i vnějším světě. Ať chceme, nebo ne, tak tlaky
jsou velké.
22. srpna Slunce vstupuje do znamení Panny, kde postupně procházejí planety Mars, Venuše

a Merkur. Panna je zemské
znamení stability, po emotivním létě se toto znamení
a planety snaží nastolit konstruktivní řešení
změn. Pět planet sluneční
soustavy je retrográdními.
Nedělají pohyb kupředu,
ale dozadu a dovnitř. Je
to planeta Jupiter a s ní
přicházejí témata, čemu
věřím? Planeta Uran, co
je skutečnou prométheovskou změnou? Saturn,
jaký mám vnitřní řád
a rytmus? Neptun, kde se
obětuji? Pluto, co je třeba očistit a co má zemřít
a znovuzrodit se?
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še
Jsme va !

ucho

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Zdravím Vás, Jano.
Prosím o radu. Mé
dvanáctileté dítě se
během covidu začalo
zavírat ve svém pokoji a samo do sebe. Nekomunikuje. Předtím
jsme spolu normálně
vycházeli. Co s tím?
Díky. Ivana
Ivano. Nejdříve je dobré
si uvědomit, že naše děti
vždy mají důvod ke svému
chování. Stejně tak jako
my jsme ovlivněni náročným pracovním dnem
nebo hádkou s partnerem.
Dospělí ani děti nedělají
nic jen tak naschvál, aby
někomu zavařili.
Všichni máme své radosti
a trápení. Současná doba
je bohatá na podněty, které v nás mohou vyvolávat
strach, vztek, bezmoc atd.
Máte vy ve svém okolí člověka, kterému se můžete
otevřeně svěřit? Pokud
ano, tak je to ideálně člověk, který vás vyslechne,
nepřerušuje vás dobře míněnými radami, nebo vám

dokonce nenalajnuje, co
a jak máte v dané věci
udělat. Tak to asi v dané
chvíli nechcete a nepotřebujete. Nikdo jiný, ani ten
nejbližší člověk, neví, jak
se opravdu uvnitř cítíte,
co prožíváte, a co je pro
vás to nejlepší.
Má vaše dítě takového člověka ve vás?
Někdo může namítnout,
že rodiče ví nejlépe, co
jejich děti potřebují. Jak
se mají chovat, jak vypadat. Jak udělat tohle nebo
támhleto.
Samozřejmě
jsou základy, které chceme
našim potomkům předat.
A tady to máme my rodiče
krásně jednoduché. Děti
nás neustále pozorují a učí
se od nás všechno nápodobou. To dobré i to méně
prospěšné. Asi jste to už
slyšeli, bez ohledu na to,
co dětem říkáme, ony vidí,
jak se ve skutečnosti chováme. A opakují to po nás.
Pokud si naši potomci
s něčím nevědí rady a potřebují od nás informace

Radí
Jana Hogan
nebo radu, sami si o ně
řeknou. Vzpomeňte si
na ty nekonečné otázky:
A proč…?
Podtrženo sečteno, pokud s vámi vaše dítě nekomunikuje, zkuste mu
být nesoudícím neradícím
uchem. A jestli máte pocit, že vůbec nic nepomáhá, nestyďte se obrátit na
odborníka. Profesionální
pohled zvenčí může být
velmi prospěšný pro obě
strany.
Napište nám do redakce, jaké rodičovské patálie prožíváte vy.
Vaše Jana Hogan
inzerce

Inzerce

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

Slavné ženy

Jan Neruda: Kam s ním (6.)
Četba na pokračování.

ženský rozum

Foto: Archiv MN

„Ančo!“ „Račte?“ „Tadyhle
máte 75 krejcarů - dojdete ihned k senaři pro tři
otepě slámy - ihned, povídám!“ Anča letí. Anča
přivlíkne tři otepě slámy.
Chytne slamník, vypáře
prošívání, rozpáře šve,
Jan Neruda
(1834 - 1891).
Novinář z Malé
Strany, starý
mládenec

zamuchlá uvnitř slamou
- „Ale - kampak dáme tu
slámu starou!?“ Přece jen
je rozum ženský bystřejší
než náš! Na to bych byl nepřipad ještě dlouho! Ano,
vždyť nežli cpeme nanovo,
musíme dřív vyndat slámu
starou a - kam s ní? Vyhodit ji okny, někomu na
hlavu? „Kampak se dává
taková sláma stará?“ „To
já nevím!“
-Pokračování příště-

Ottla Davidová

Sestra Franze Kafky, bydlela ve Zlaté uličce

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

Josef
David
manžel

?

Foto: Archiv

Foto: Martin Cibulka

kde to je

Minule: Valdštejnské náměstí
8, dům U Tří čápů. Nyní je zde
hotel.
Správně: Irena N.,
Pavel P., Alice P.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@malostranskenoviny.eu

[

Co nového
za vodou

[

www.staromestskenoviny.eu

Franz
Kafka
bratr

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Otázka: Víte, na jaké adrese
Na Malé Straně jsou tyhle tři
sekyrky?
Nápověda: V domě je kavárna U Zavěšenýho kafe.

11

Ottla uměla
nosit klobouky

ttla Kafková - Davidová (1892 - 1943)
byla nejmladší a nejmilejší sestrou Franze
Kafky. Měla pronajatý
domeček ve Zlaté uličce
č. 22, snad proto, aby se
v něm mohla scházet s nas-

O

Julie
Kafková
maminka

távajícím manželem Josefem Davidem.
Domek pak ochotně přenechala Franzovi, který
tam v klidu mohl psát.
Tato vynikající žena byla
zavražděna v plynové komoře.

zajímavosti a novinky
ze Starého Města. Staroměstské noviny jsou
k mání zdarma například
v Kafírně U svatého Omara
(Tržiště 11), U Hrocha (Thunovská 10), v Akademii věd
(Národní 3) a mnoha dalších
kavárnách a hospodách.
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budoucnost podle domovních znamení
Markéta Vostrá ● Taroty ● Astrologie ● Přednášky ● Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

22. srpna vstupuje Slunce do znamení Panny
O

Domovní znamení „U tří červených ruží“
Vlašská ulice 358/7

Markéta
Vostrá

● Žije na Malé Straně ●
Spisovatelka, šéfredaktorka časopisu Rituals,
astroložka, vykladačka
Tarotu ● Kreslířka a terapeutka s téměř 30letou
praxí ● Vydala osm
úspěšných knih o astrologii a Tarotu ● Přednášková činnost, pořádání seminářů na vlastní Tarotové škole.

Znamení Panny vnáší
do toku času zklidnění,
usměrnění energie na
cíl a výsledek, vytvoření podpůrných systémů
pro projekty a procesy,
které se skrze nás stávají projevenou skutečností. Odvrácenou
stranou tohoto znamení je přílišné zaměřování se na detail, analýza
analýzy, přičemž celek
a celková syntéza může
unikat. Také přílišné
směřování pozornosti,
k druhým a jejich vlastním snahám může v důsledcích příliš rozmělňovat energii určenou
na vlastní procesy. Tématem znamení Pan-

Vlašská ulice
358/7
ny, je učit druhé vlastním příkladem. Esencí
tohoto času je čistota
bytí.

Markéta Vostrá pro měsíc srpen
kreslila do svého kalendáře domovní
znamení U tří červených růží

