
inzerce

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. 

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
MN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®
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Malostranské 
podniky
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petr Hejma podporuje
místní živnostníky

Petr Hejma, starosta Prahy 1:  
„Je to místní poctivá živnost,  

která si zaslouží naši podporu.“

NejeN 
Na str. 5

Újezd 33, Malá strana

tradice  
malé 

strany
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Usměvaví Marcelka a Petřík 
z kavárny Malostranské 
besedy, Malostranské

nám. 21, nesou lahodné
espresso a americano.

TÝM z BESEDY

Místní 
příběhy

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

plody petřína
se sádleM

str. 4 - 5
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barbara šabachová:
„miluju rána na kampě!“

Čtěte rozhovor
s Bárou Šabachovou,

ředitelkou
Komunitního

centra Kampa,
nejen o tom,

jak jejich
spolek vznikl. 

Čtěte na str. 6 - 7Barbara Šabachová

Tržiště 13, Malá Strana 
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
E-mail: lesser.travel@gmail.com
Web: https://lesser.travel

Malostranská agentura
lesser

přeje nám všem hezký podzim!
A můžeme k tomu dopomoci!

Pro zachování svobody nejen cestování, 
pro budoucnost našich dětí bez dluhů, pro 

udržení rovné páteře a čistého svědomí,

volíme č. 17           Piráti a STAN

15 let
od otevření
mateřského

centra na
kampě
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PoSílEjTE 
náM Své TiPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

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

HraDČanY

Malá 
STrana

TYTo novinY vycházejí 
na území Malé Strany  
a Hradčan, tedy  zDE

5 370 obyvatel

Výstava s názvem Před okýn-
kem za okýnkem perfektně 
zachycuje momenty, kterými 
se Marek Bouda inspiroval při 
nočních toulkách Malou Stra-
nou. Jde o retrospektivní po-
hled na život na Malé Straně 
v době pandemie, kdy se vět-
šina společenských kontaktů 
odehrávala právě před otevře-
nými okénky a pod rouškou. 
Snaha zachytit noční atmosfé-
ru v období zákazů a napjaté 
atmosféry lockdownu, je zají-
mavou výpovědí o rozpolože-
ní lidí, hledajících společenské 
kontakty v dobách, kdy byl
každý z nás sám víc, než 
kdykoli jindy. „Každá doba 
je inspirativní a v tomto 

anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„V šapitó Azyl78 
na cirkusovém 

představení
Cesty. Krása 
všech krás.“

„Mám kultura 
v gesci, chodím 

často. A naposled, 
to bych radši

nekomentoval.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
Dvořák

Malostranská 
beseda

„Kultura je kolem 
nás... Velký
zážitek byla 

Morcheeba na 
Výstavišti.“

jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Naposledy
v Lesním divadle

v Řevnicích
a i přes déšť to 
bylo skvělé!“

jarka 
nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Na Shake-
spearovských 

slavnostech na 
Zkrocení zlé 

ženy.“

Kde jste byli naposledy 
za kulturou?

anketa Malostranských novin

„Půvab burlesky 
dorazil

v červenci za 
mnou…“

          co nás napadne aneb vÝstava 
fotek před okÝnkem Za okÝnkem

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

15°C
říjEn

Studený říjen -
- zelený leden.

„Na podzim je
počasí na draka

Slyšeno: na Kampě

případě to bylo bezpochy-
by inspirativní, protože to 
je unikátní,“ okomento-
val Marek vznik fotografií.
Marek Bouda vystudoval 
katedru režie FAMU, kde
i léta vyučuje. Je režisérem 
dokumentů a příležitostně
o filmu píše. Intenzivně se vě-
nuje fotografii a hudbě, je tak-
řka od narození Malostraňá-
kem a jeho tatínkem byl malíř 
a ilustrátor Cyril Bouda.
Zajímavá výpověď, zdoku-
mentovaná osobitým pohle-
dem fotografa Boudy, by si 
jistě zasloužila více prostoru. 
Doufejme tedy, že se najde 
možnost uspořádat výstavu ve 
větším pojetí.

jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

na Malostranském náměstí v pro-
storách Spolku proběhla v září ver-
nisáž fotografií Marka Boudy. vý-
stava nazvaná Před okýnkem za 
okýnkem zachycuje bizarní momenty 
z období lockdownu na Malé Straně.

rádi se ujmeme 
prodeje nebo
pronájmu vaší 
nemovitosti!

re/maX diamond Group
samcova 1, praha 1

telefon: 608 055 943
e-mail: filip.tretinik@re-max.cz

www.re-max.cz/filiptretinik

realitní makléř
mGr. filip tretiník

filiplíza

vzPOMínKA nA 
architekta miloše 

reicherta

Před 100 lety 8. 10. 1921 
se narodil ing. arch. Mi-
loš Reichert. Od roku 1980 
žil na Jánském vršku na Malé 
Straně. Jako jeden ze zakla-
datelů Státního ústavu pro 
rekonstrukce památkových 
měst a objektů se zabýval 
problematikou architektury 
a urbanismu měst s historic-
kým jádrem, rehabilitací his-
torického prostředí a rekon-
strukcí památkových objektů 
měst Čech a Slovenska. V 70. 
letech pracoval na urbanis-
tickém plánování přípravy 
Pražské památkové rezerva-
ce a začátkem roku 1980 na 
územním plánu zóny Jánský 

vršek. Za studii územního 
plánu Jánského vršku získal 
v roce 1984 1. cenu.
Architekt Reichert miloval 
dochované historické pro-
středí Prahy. Se svými čtyřmi 
dětmi se často procházel po 
vyhlídkové cestě na Petříně, 
odkud mohl v době, kdy ne-
byly stromy příliš olistěné, 
sledovat historické jádro
a centrum Prahy a těšit se 
jeho architektonickým výra-
zem a půvabem.
Přes práh do duchovního 
světa odešel předčasně  4. 10. 
1984. Z členů jeho rodiny se 
už natrvalo stali Malostraňá-
ci.            Helena Reichertová

Miloš
Reichert

Dům na 
jánském vršku

U glaUBiců
Malostranské 
náměstí 266/5

šunk. tlačenka 
s cibulí

89 Kč

gurmánuv 
koutek



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

inZerujte v těchto novinách! 
tady je 3+1 důvod proČ:

3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Malý oznamovatel

inzerce

          co nás napadne aneb vÝstava 
fotek před okÝnkem Za okÝnkem

pište si tyto 
noviny sami

právě vycháZí: Žertovná kniha básní 
                           ondřeje höppnera

k mání v ateliéru 
pavla & olGa, trŽiště 6
nebo volejte monika 777 556 578

umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.

Za čas i druhou
našel jsem tuhou...

celá báseň v knize (plus 150 dalších)

vČetně nepřekonatelné: 
umřela mi ponoŽka
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Marek Bouda
na vernisáž přišla
spousta lidí
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1921

ště

Místní mistryní se stala jana 
Bílá. opálila se za 2 minuty.

místní mistryně 
v opalování ramen

Fotografie
z výstavy



4 telefon redakce: 777 556 578 redakce@malostranskenoviny.eu Zpráavy

cosi neZnámého uprostřed něČeho Známého. poZnávání plodů petřína s osobitÝm botanikem

Zase ten petřín! jak doktor
sádlo ochutnal jedovaté plody petřína

jiří ŠalaMoUn:
KDo nEviDěl, 

nEUvěří, To Mně 
věřTE

do 31. 10.
Jiří Šalamoun je žijící 
legenda knižní ilustrace 
a animovaného filmu. 
Autorově doposud nej-
rozsáhlejší retrospektivní 
výstavě v Museu Kam-
pa je právem věnována 
podstatná část expozice 
dobrotivému Maxipsovi 
Fíkovi.

SvaToSlav BÖHM:
PůDorYSY PaMěTi

do 5. 12.

Vzhledem k tomu, že se 
Museu Kampa podařilo 
řadu prací Svatoslava 
Böhma citlivě zrestauro-
vat po povodni v Krnově 
roku 1997, mohou být 
uskutečněny jak výstava, 
tak doprovodná publi-
kace zaměřené přede-
vším na umělcovu tvorbu
z období 60. let až po pří-
chod normalizace. Svým 
kontextuálním záběrem 
a důrazem na souvis-
losti výtvarného vývoje 
tento projekt navázal na 
linii výstav věnovaných 
umělcům z okruhu Musea 
Kampa.

onlinE aKcE
Připravili jsme pro vás 
ON-LINE AKCE! Vše na-
jdete na fb, instagramu
a webu muzea. 
● Kódy a krajiny 2 
● Sběratelka umění 
Meda Mládková 
● Podcastová komen-
tovaná procházka po 
uměleckých dílech 
Musea Kampa - Pro-
cházka v okolí muzea po 
sochách a do sluchátek.
●  „Werichova vila je 
taková naše celoživot-
ní láska” - O Werichově 
vile s architektem Mar-
kem Tichým. 

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

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň 
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou 
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfre-
unda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka 
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé 
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava 
soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FranTiŠEK KUPKa

František Kupka, 
Studie opice

14. září byla procházka 
věnována různým plo-
dům. Pan doktor Sádlo 
ji zahájil ve velkém stylu: 
zpěvem nostalgické písně 
o podzimní pomíjivosti, 
kterou mu jako malé-
mu chlapečkovi zpívala 
babička. Malý hošíček 
u ní dojetím plakával
a babička oceňovala jeho 
citlivost.
Když takto naladil účast-
níky exkurze na nostal-
gickou notu, vydal se
s nimi do prudkého svahu 
Lobkovické zahrady 
ukazovat aspekty podzi-

mu. Byl to širokospek-
trální útok na všechny 
smysly. Například, jak se 
se v krásně tvarovaném
a chlupaťoučkém lusku 
vistárie ukrývají jedo-
vatá semena, zahrávání 
s jedy dále pokračovalo 
ochutnávkou bobulí 
jedovatého keře tisu, 
které jsou jediné z celé 
rostliny opravdu jedlé 
(ale pozor na jadýrko 
uvnitř).
Posléze přidal pár re-
ceptů, např. na hlohová 
povidla, která se vařila 
za doby Jana Nerudy, 

Spolky Femancipation, Petřínská inici-
ativa i KampaNula organizují sérii pro-
cházek po Petříně s RNDr. Jiřím Sádlem
z Botanického ústavu Akademie věd ČR.

či recept na drůbež pe-
čenou na kdoulích.
Komentovanou pro-
cházkou podél keřů 
dřínů, dřišťálů, brsle-
nů a skalníků doputo-
vali posléze účastníci
k Nebozízku. Zde 
pan doktor vysvětlil, že 
se tu nacházejí zbytky 
zachovaných úživných 
luk, na kterých se tu 
ve středověku pásl do-
bytek.
Jaká je to živá archeo-
logie, ta botanika! Jak 
se původní viniční, luč-
ní a kulturní rostliny
a plevele stále propisují 
přes parkovou úpravu? 
Pan doktor to přirov-
nal k životu v pane-
láku, kde se na omeze-
ném prostoru střídají 

před zraky původních 
obyvatel nejrůznější 
rostlinné partaje: od 
módních naplavenin, 
rostlin schopných asi-
milace, či jedinců agre-
sívních, až po divochy 
schopné zhynout stes-
kem po rodné hroudě. 
Tedy nic, co by Pražan 
důvěrně neznal. Pan 
doktor byl ten den leh-
ce nastydlý, což je další
z projevů nadcházející-
ho podzimu, ale přesto 
podal úžasný výklad.
Posléze se organizátoři 
akce vydali na poslední 
ochutnávku bobulí a ši-
štic do pivnice Pod Pet-
řínem, aby tam dohod-
li další zajímavé akce
a projekty.

K. Küblbecková

dopisy

Čtenářůkluci Z redakce
projeli republiku

co nového v redakci

Tak to stálo za to! Marek (grafik) 
a Lukáš (koordinátor distribuce, 
listonoš), páteř redakce novin, 
se pořádně o prázdninách rozjeli 
a projeli kus republiky na svých 
vymazlených kolech. „Začínali 
jsme náš cyklovýlet v Olomouci
a dojeli jsme až do Prahy. Jeli jsme 
to týden. Několikrát jsme zmokli, 
střídali terén naštěstí bez nehod 
a zažili opravdu velké dobrodruž-
ství. Spali jsme v kempech pod 
stanem a všude jsme rozsévali 
Staroměstské a Malostranské 
noviny,“ zavzpomínal Marek na 
prima prázdniny. Teď oba vzorně 
chodí do školy a do tanečních
a do toho plánují další dobro-
družství na kole. Pojedou do Plz-
ně zkontrolovat pivovar.

Redakce novin
na cyklovýletě
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představujeme místní podniky
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? pište: redakce@malostranskenoviny.eu
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Usměvavá Tijana,
provozovatelka luka lu

Újezd 33, Malá strana

Přijďte ochutnat 
speciality luka lu

Kousek Balkánu
na Malé Straně

podporujeme 
Místní  

ŽivnostníkyPetr Hejma, starosta

Tohle nejsou obrázky
z dovolené ve Středo-
moří. Tohle je překrás-
ná restaurace, do které 
dojedete i tramvají. Na 
Újezdě si ji otevřela sa-
rajevská rodina Djore-
mových a přivezla do 
Prahy kousek Balkánu 
se špetkou Itálie.
Grilované či pečené maso, 
ryby, mořské plody a per-
fektně upravená zelenina 
jsou hlavní ingredience, 
které nejen vaše chuťové 
pohárky pošlou na jih od 
hranic České republiky. 
Kombinace koření a pré-
miového olivového oleje 
musí zvítězit zkrátka u kaž-
dého. A vše doporučujeme 

zapít sklenkou vynikajícího 
vína..
Luka Lu však není pouze 
o vynikajícím jídle a pře-
krásných prostorách. Její 
zakladatel Veso Djorem, 
který do Prahy utekl před 
válkou v Jugoslávii, měl 
vždy velký vztah k umění 
a kultuře. Byl přítelem bo-
senského režiséra Emira 
Kusturici nebo skladatele 
Gorana Bregoviće, jemuž
v Praze organizoval několik 
koncertů. Do toho také po-
řádal výstavy nebo vydával 
přeložené knihy srbských 

autorů. Do restaurace do-
cházeli osobnosti. Karel 
Gott zde např. trénoval 
před koncertem.
Bohužel na jaře letošního 
roku Veso po dlouhém boji 
s těžkou nemocí zemřel. 
Jeho Luka Lu však žije dál. 
Tak jak to často na Balkáně 
bývá, ujala se restaurace 
jeho žena Tijana a společně 
se syny a dcerou. Manžel 
a táta by byl nepochybně 
pyšný!

Otevřeno je denně od 12
do 22 hodin.

PETr HEjMa (My, co tady žijeme, STan), 
starosta MČ Prahy 1: „Luka Lu potěší svým interiérem, 
atmosférou a skvělou kuchyní. Jsem rád, že je tady s námi.“

černá 
kronika

Ve věku 81 let zemřela 
19. září sochařka Anna 
Chromy. Přestože vět-
šinu svého života strá-
vila umělkyně v zahra-
ničí, ve Francii, v Itálii
a Monaku, do Česka se 
Anna Chromy vždy ráda 
vracela. V Praze stojí 
u Stavovského divadla 
její plastika, která při-
pomíná prázdný plášť. 
Vytvořila například také 
postavy zdobící fontánu 
na Senovážném ná-
městí a sochu sklada-
tele Franze Schuberta 
v zahradě Lichtenštejn-
ského paláce, sídla Hu-
dební a taneční fakulty 
Akademie múzických 
umění. V roce 2016 jí 
bylo uděleno čestné 
občanství Prahy 1. Čest 
její památce.

Anna Chromycosi neZnámého uprostřed něČeho Známého. poZnávání plodů petřína s osobitÝm botanikem
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Zase ten petřín! jak doktor
sádlo ochutnal jedovaté plody petřína

Botanik Sádlo v kresbě
ing. arch. ondřeje Šefců

Malostraňák a lékař jiří Kučera 
hltá výklad botanika Sádla
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www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

39 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

Zde může
být váš
inzerát!

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

volejte ihned:
777 556 578

(Monika)

na čepu dvanáctka 
radegast za 41 Kč

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

roZhovor s bárou šabachovou, ředitelkou 
kc kampa, nejen o historii jejich spolku

MoniKa HÖPPnEr
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● „Báro, letos slavíte 15 
let od otevření Mateř-
ského centra na Kampě 
na adrese U Sovových 
mlýnů 3. Kde je začátek 
příběhu KC Kampa?“
„Začalo to před 16 lety na 
Baráčnické rychtě na deba-
tách o budoucnosti Kampy. 
Akci pořádala MČ Praha 
1 a potkala se na ní parta 
lidí, kterým nebyl lhostejný 
osud parku. Byly mezi nimi 
Alena Kopecká, Olga Lomo-
vá, Markéta Nová (Mlejn), 
rodina Kvačků - Karolína 
Peake... A náhodou tam byl 
i Petr Šabach, který tehdy
v mateřském centru praco-
val. Právě on nám řekl, že se 
budou s waldorfskou školou 
centralizovat a objekt bude 
volný. A protože mezi námi 
bylo hodně maminek s dět-
mi, přišel nápad založit naše 
Mateřské centrum.“
● „Vím, že hlavním taž-
ným motorem spolku 
byla tvoje máma Alena 
Kopecká…“
„Je to tak, dlouho to tam dr-
žela, táhla, mezitím se mě-
nily ty generace maminek, 
přicházely, odcházely... Za 
to jsem jí vděčná.“ 

● „Co všechno u vás
v KC Kampa najde-
me?“
„Snažíme se nabídnout 
co nejpestřejší program.
V budově Mateřského cen-
tra nabízíme kurzy pro děti 
i dospělé. Denně máme 
otevřenou hernu pro ro-
diče s malými dětmi, ty si 
tam mohou pohrát, socia-
lizovat a rodiče popovídat 
s dalšími rodiči. Zde chci 
zdůraznit, že herna funguje 
zásluhou maminek - dob-
rovolnic! Konají se také
u nás pravidelné divadelní 
představení pro děti a oblí-
bené skupinové hlídání dětí 
Kampík. K objektu přiléhá 
pozemek, na kterém na-
jdete od roku 2019 soused-
skou saunu a od roku 2018 
komunitní zahradu. Máme 
také otočný kompostér.“ 
● „A co v Domečku - sale 
terreně?“
„Pořádáme tam přednášky, 
besedy, filmový klub, verni-
sáže výstav, různé koncerty 
a posezení s muzikou či čtvr-
teční výtvarné dílny... Pravi-
delně u nás hrávají Jazz na 
Kampě, Mirek Kemel, Czar-
dashians, Muzikanti z Kam-
py, Folklor Trio, Hudební 
sdružení Petřín…“

● „Co chystáte do bu-
doucna?“
„V této době se hůře plány 
mění v realitu, kazí nám 
je covid.  Pokud vše dobře 
půjde, rádi bychom dělali 
lakrosové tréninky pro děti 
a dospělé v parku, bude-
me natáčet malostranské 
pamětníky, v plánu je i čte-
nářský klub. V hlavě mám 
už přes rok založení ochot-
nického divadla a pořádání 
koncertů vážné hudby před 
domečkem nebo možnost 
hudební prezentace dětí...“
● „Jaké to je bydlet, pra-
covat na Malé Straně, 
na tak krásném místě?“
„Na Malé Straně jsem vy-
rostla. To, že člověk pracuje 
tak blízko bydliště je skvě-
lé, ale zároveň je to někdy 
až moc velká propojenost 
mezi domovem a prací. Na 
Kampě mě baví, že je to 
takové náměstí, kde se po-
tkáváme: staří, mladí, děti. 
Plno věcí tu člověk domluví 
a to jenom tím, že na Kampě 
někoho potká a požádá ho 
o radu. A miluju i rána na 
Kampě.“
● „Na co se těšíš?“
„Až se bude dát normálně 
plánovat víc jak měsíc do-
předu! Na to se fakt těším.“ 

K dalším rekordmanům mezi spolky na Malé
Straně rozhodně patří Komunitní centrum Kampa. 
Spolek byl založen před 16 lety a 10. října slaví 15 let od 
otevření Mateřského centra na Kampě. Gratulujeme!

Bára Šabachová

inzerce

unikátní kreslený malostranský 
kalendář na rok 2022 

jiŽ v prodeji!

tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz
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praktickÝ nápad (3/3) malostranské noviny k poctě 
humoristickým listům (1921)

Další vtip příště
Nimrod Pusinka zamířil a střelil.

Magnet broky přitáhl.
A šťastný lovec šel domů s kořistí, což se mu 

jakživo nestalo.

Kalendárium 
Malé Strany

František 
Kovářík

herec

Ella 
Šárková
herečka

říjEn

● Emil Sirotek 
*20. 3. 1937 Praha 
†1. 10. 1999 Praha
Kameraman a znalec 
malostranských uliček
(Chobotnice z II. patra). 

● Willy Nowak 
*3. 10. 1886 Mníšek pod Brdy 
†20. 10. 1977 Praha
Malíř. Portrétoval např. 
Franze Kafku. 

● Adolf Kosárek 
*6. 1. 1830 Herálec 
†29. 10. 1859 Praha 
Malíř, je po něm po- 
jmenováno nábřeží.

● Josef Šváb Malostranský 
*16. 3. 1860 Praha 
†30. 10. 1932 Praha 
První český filmový 
herec. V Mostecké ulici 
měl papírnictví.

● František Kovářík 
*1. 10. 1886 Plzeň 
†1. 10. 1984 Praha
Herec. Na Malé Straně 
točil seriál Kamarádi. 

● Ella Šárková 
*23. 9. 1906 Praha 
†31. 10. 1991 Praha 
Herečka. Začínala v malo- 
stranských kabaretech. 

Willy 
Nowak
malíř

Josef Šváb 
Malostranský

herec

roZhovor s bárou šabachovou, ředitelkou 
kc kampa, nejen o historii jejich spolku

nejužší tým Kc Kampa: Markéta, zuzka, 
alena, Bára, Blanka, Míša a lucka

Děti na zahradě Kc Kampa

HlEDáM
BrigáDU
Nabízím nošení firemní 

korespondence na poštu, 
státní úřady a jiné firmy na 

Malé Straně.
Volejte, prosím, do redakce, 

tel.: 777 55 65 78
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

Staroměstských a novoměstských novin.

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.

P O Z V Á N K A: 
Benefiční Konference KMSSS 
Kampa, Malá Strana Střed Světa 2021 

Mlýnská kavárna, Letní poloha, TURAS, KampaNula, KC Kampa, 
Muzikanti z Kampy, Museum Kampa, RelaxArte sanatorium, Klub 

Šatlava s účastí přednášejících z mnoha dalších spolků, společností       
i jednotlivců nejen z MS, s podporou OU MČ Praha 1, mediální podporou 

Malostranských a Staroměstských novin pořádají a zvou… 

------------------------------- 
Čtvrtek 21. říjen 18 - 21 h 

MUZEUM HUDBY 
v Karmelitské (na hraně Újezda) 

Program: 

BÁSNÍCI MALÉ STRANY & „HYDE PARK“ 
Malá Strana, Kampa, Petřín, Rychta, Rybářský domeček + “Zdravice“ 

---------------------------- 
Příspěvky připravili: 

Eugen Brikcius, Julius Hůlek, Michal Čakrt, Jiří G. Gebert, Josef 
Kábele, Mariana Stoilovová, Romana Ertlová, Jessika Hoffmeister, Lucie 

Crocro, Kurt Gebauer, Tomáš Sedláček, Jaroslav Cepák, Petr Hejma, 
Petr Burgr, Tomáš Oliva, Richard Haendl, Jiří Kučera, Martin Kotas, Jiří 

Šorm… 

Veškeré občerstvení v místě. Hudba 

 

Oděv volný.    Dobrovolné (benefiční) vstupné! 
 

Naše akce 
info: lída růžičková, tel.: 724 346 460,

mail: ludmilar@seznam.cz

Naše akce 

PořáDáME 
a SPolUPořáDáME

● ToUlKa TaroTEM
s TAROT KLUBem 015, Dr. 
J. Hůlek: 737 142 294, 1x 
měsíčně

● vYcHázKY pro rodiče 
s dětmi Malou Stranou + 
Kampou s P. Dvořáčkovou: 
www.prahahrave.cz, tel. 
731 802 799

● 7. 10. 16 h? lorETa 
(K. Kublbecková) - plno

●12. 10. 16 h KroUžKo-
vání PTacTva anEB 
PTaČí oBYvaTElé
z oČí Do oČí. V zahra-
dě Nemocnice Milosrdných 
sester sv. J. Boromejské-
ho, vede ornitolog Dr. J. 
Cepák. Dle počasí oheň + 
občerstvení.

● 15. - 17. 10. (s TURAS) 
PivovarY Vysočiny

● 21. 10. 18 h Muzeum 
hudby (s KSS) Xiii. 
KonFErEncE - KAMPA, 
MALÁ STRANA, PETŘÍN, 
STŘED SVĚTA + BÁSNÍCI 
MALÉ STRANY

DoPorUČUjEME

● Každý týden naUČná 
STEzKa PETřínEM, 
odpol. pro školy i rodiny.  
Objednání: Petrinskainicia-
tiva@gmail.com, mob. 773 
247 227

● BaSKET TUraS stř. 
19 - 20 h v Gymn. Josefská. 
J. Svátek: 605 131 136

● relaxarte Sanato-
rium cvičení. V Gymn. 
Josefská středy 18 - 20 h 
protažení, ZŠ Karmelitská 
pondělky 18.30 - 20.30 h 
dynamické cvičení, pátky 
18 - 20 h dynamická medi-
tace a prvky tai-či.
www.relaxartecentrum.eu

● Čtvrtky od 17.30 h AR-
gEnTinSKé Tango na 
Újezdě 26 , VIA. Info Háta: 
723 643 875

● 2. 10. Malostranské 
moštování - Vojanovy 
sady (SOPMSH)

● 13. 11. MaloSTran-
SKÝ canDrBál 
(SOPMSH) Malostranská 
beseda

Spolkový den se ko-
nal 16. 9. v parku 
Kampa. I přes déšť to 
byla pěkná akce, která 
představila spolky Pra-
hy 1. Akci pořádala MČ 
Praha 1. Malostranské 
noviny přispěly hudeb-
ním dárkem a lékař
a Malostraňák Mudr. 
Jiří Kučera představil 
spolky, které se věnují 
zdravému pohybu.

RelaxArte Sanato-
rium - ozdravné cen-
trum, je tu již 3 roky
a cvičí ve školách Malé 
strany 3x týdně. Také 
v parcích i na Jadranu! 

spolkovÝ den na kampě
aneb Zpívání a cviČení v dešti

Přináší soubor léčivých 
cvičení, masáží, lékař-
ských služeb.

Zdravý tanec: Re-
lax Arte mělo v lekcích 
cvičitele salsy. Háta 
Hlavatá zavádí kurzy 
Argentinského tanga - 
čtvrtky v prostoru VIA 
na Újezdě. Škola Zig Zag 
z Dlouhé učí znovu vel-
mi oblíbený swing.

SK TURAS pečuje po-
hybem o tělo i ducha. 
Zde na Malé Straně je 
to BASKET. 35 let roz-
hýbáváme muže i ženy 
všeho věku rekreačně

v Gymnáziu Josefská. 
Na akce TURAS, na 
Malé Straně v roce 1979 
založeného, jsou posílá-
ny pozvánky na výlety
a výšlapy. Také na dět-
ské tábory…  A tradiční 
akce: Bály, etapové vý-
lety tzv. Křivo-Pivoklá-
ty, Přechody hor, občas
i Kostýmovky na hra-
dech a zámcích.

Spolek KampaNula, 
před 10 lety založen P. 
Hejmou, O. Höppne-
rem a J. Kučerou i po 
covidobě funguje. Infor-
mace na str. 8 Malostr.
i Starom. novin nebo na 

fb. KampaNula udržuje 
genia loci P1. Podporuje 
vznik spolků. Připravuje 
benefiční Prostřené sto-
ly pro zrakově postižené. 
Pomáhá Kampě Středu 
Světa a také Konferenci 
KMSSS. Znovuoživuje 
Obec Baráčníků malo-
stranských.

Klub Nápadníků 
KampaNuly pořádá 
Učené toulky historií 
a přírodou nejen Malé 
Strany. Spolupracuje
s kluby TURAS, TAROT, 
Šatlava, SOPMSH, KC 
Kampa, Dobrovolnými 
hasiči i s Městskou poli-

cií, také s KZSP! Nově 
budou akce i v Rybář-
ském domku. Spolu
s Petřínskou iniciativou
a Femancipation pořádá 
Toulky Petřínem.

JiKuč

Kája, anička
a ameli, hudební 
dárek novin,
zpívaly v dešti
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Malostranské noviny, 
minulé číslo

www.
malostranskenoviny.eu
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
Milí ČTEnáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

Glosa dNe

jak se beZ návodu vyZnat
v rouškovém světě

Aby bylo jasno, nej-
sem žádný odpůrce 
nošení roušek, v tom-
to dám na odborníky, 
i když ti odborníci by 
měli, pro nás laiky, více 
svůj odborný názor sjed-
notit. Něco jako při upo-
zorňování na škodlivost 
kouření. O tom nepo-
chybuje nikdo, ale o no-
šení roušek, nebo respi-
rátorů, jako by záleželo, 
jak se který epidemiolog 
právě vyspí. Přitom je až
k nevíře, jak nám doká-
zal tak malý kus látky 
změnit život. Například 
často můžeme na vlast-
ní kůži prožít, jak se
v raném středověku cítili 
lidé postižení malomo-
censtvím. Stačí vstoupit 
bez roušky do tramvaje
a hned je s vámi jednáno 

jako s nakaženým. Na 
druhou stranu napros-
to stejný pocit odsud-
ku můžete prožít, když 
z tramvaje vystoupíte
a naopak si zapomene-
te respirátor z obličeje 
sundat.
Nejzajímavější je to 

však v divadle. V hle-
dišti sedí se zakrytými 
obličeji přidušení divá-
ci a sledují, jak na jevi-
šti rozechvělý Romeo 
vyznává svoje city ješ-
tě rozechvělejší Julii.
A protože Romeova slo-
va lásky musí být slyšet 
až na galerii, je Julie 
Romeem doslova popr-
skána, oba hrají samo-
zřejmě bez zakrytí obli-
čeje. A to večer co večer, 
nebo alespoň když zrov-
na hrají tento veronský 
příběh. To, že herci ne-
chytnou covid minimál-
ně jednou týdně, je pro 
mě doslova záhadou. 
Suma sumárum, je toho 
ještě mnoho, co je po-
třeba na tom našem tě-
líčku prozkoumat.

MN říjen 2021

rouška jako
světonázor

PETr BUrgr 
Místostarosta Prahy 1 
pro kulturu, sport, občan-
skou společnost, spolky  
a Středisko sociálních slu- 
žeb. Pro tyto noviny píše 
glosy pravidelně několik 
let, napsal jich už více než 
tři stovky.

Kateřina 
Klasnována stopě

Do doby před covidem 
nabídka krátkodobého 
ubytování - Airbnb - vý-
razně přispěla k další-
mu vylidňování centra. 
Byznysu, který majitelům 
bytů přinášel velký výdě-
lek, zcela ovládl Prahu 1 
a částečně i další městské 
části. Těžce zkoušené „do-
morodce“ vystavil dalším 
útrapám... Nekontrolo-
vaný pohyb lidí po domě, 
nepořádek, hluk a zvýšené 
náklady dopadaly na stá-
lé obyvatele. Jednu chvíli 
snad nebyl v Praze 1 dům, 
kde by nebyl alespoň jeden 
byt využíván k podnikání, 
řada domů se přeměnila na 
ubytovny jako celek. Volá-
ní po legislativním řešení 
daného problému, který
s sebou nese i rozsáhlé da-
ňové úniky, vyznívalo na 
prázdno. Na čas se situace 

vyřešila společně s ome-
zením pohybu lidí kvůli 
koronaviru. Do „běžného 
oběhu“ se uvolnila řada 
bytů dosud využívaných
k Airbnb a do centra se do-
konce vrátili někteří oby-
vatelé, které před tím vy-
hnaly vysoké nájmy. Že to 
ale nebude na věčné časy
(i když možná ne tak ve vel-
kém jako před covidem),
je více než jisté. 
Magistrát nyní přišel
s tím, aby stavební odbory 
důsledně kontrolovaly vy-
užívání bytů. Pokud někdo 
z bytu dělá de facto hotel, 
je to v rozporu s kolauda-
cí a správně by mělo dojít
k rekolaudaci. Zní to jed-
noduše a moc krásně, ale 
praxe bude asi trochu jiná. 
Už v minulosti totiž Praha 1
tiše a ve velkém měnila 
bytové prostory na neby-

tové a poté se jen kde kdo 
(včetně politiků, kteří to 
dopustili) divil, jak to, že 
je z domu plného lidí ho-
tel nebo kanceláře. A dělo 
se tak i v domech patřících 
přímo Praze 1. Podíl byd-
lení v centru se proto do-
stal na hranu nebo spíše 
za hranu územního plánu, 
takže rekolaudace nehro-
zí. A že by snad stavební 
odbor něco kontroloval
a rozdával pokuty? Když 
se Airbnb může provozo-
vat i v domech Prahy 1 - 
příkladem budiž dům na 
Václavském náměstí 39 - 
tak asi těžko. 
No, nevím, ráda si počkám 
na pokračování nekoneč-
ného příběhu regulace 
Airbnb. A co vy tipnete si, 
jak to dopadne?
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

konec krátkodobého
ubytování airbnb v praZe 1?

V měsíci  říjnu prochází-
me kosmickým cyklem 
vzdušného znamením 
Vah. 23. 10. Slunce vstu-
puje do vodního znamení 
Štíra. Váhy to jsou naše 
vztahy. Váhami prochází 
hned tři planety, a to Mer-
kur, který je retrográd-
ní  a jde směrem dozadu,
k vnitřním dialogům. Mars, 
který je ve Váhách v diplo-
matickém postavení, rozva-
žuje kam napřít svou ener-
gii, prozařován Sluncem. 
Znamení Vah podporuje  
znamení Vodnáře planeta-
mi Jupiter a Saturn, které
v tomto období  končí se 

svou retrograditou a vydáva-
jí se kupředu.
Je to období nových vizí
a začátků, ale také rozvahy
a zvažování, a také VOLEB, 
kam novou cestu nasměřu-
jeme.
Venuše ze znamení Střelce 
představuje  hodnoty nejen 
pozemské, ale také spiritu-
ální. Planeta Pluto ze zna-
mení Kozoroha ukazuje na 
minulost a poučení z chyb. 
Planeta Pluto přestala být 
ve svém pohybu retrográdní
a jde kupředu. Štír vše probí-
rá do podstaty a přetavuje do 
nové podoby a změny. Jsme 
tou vývojovou změnou.

astrovhled

co říKají HvězDY v říjnU

jsme tou vÝvojovou 
Změnou

aSTroložKa 
DagMar KocůrKová

Sudoku pro  
nenáročné

12
3
23

3
1
2

3
3

3

21

pro líné

řEŠEní: Doplň trojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

pro spící

2
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Jano. Jak nevyhořet 
jako rodič? Díky, Mar-
tina K.
Rodičovství je asi jedna
z nejtěžších rolí, které v živo-
tě zastáváme. Díky ní někdy 
prožíváme pocity naprosté-
ho štěstí, které může hned
v následující minutě vy-
střídat nejhlubší zoufalství. 
Tuto náročnou úlohu máme 
plnit nonstop cca 20 let.
Když jsme my sami v po-
hodě, můžeme dál pohodu 
rozdávat. Jen když se cítíme 
láskyplně opečovávaní, jsme 
schopni dlouhodobě péči
a lásku poskytovat ostatním. 
A kdo nám tu láskyplnou 
péči má dát teď, když jsme 
dospělí? My sami sobě.
Dnešní otázka představu-
je hodně širokou oblast,
a proto se jí budeme zabývat 
i příště. Dnes bych chtěla 
zmínit otázky prevence vy-
hoření.
Abychom byli schopni celé 
ty roky pravidelně dávat 
dětem, je třeba pravidelně
a dostatečně dávat sobě. 
Čím víc, tím lépe pro nás

a všechny kolem nás.
Je zajímavé, jak často je pro 
nás těžké si takový čas pro 
sebe dopřát. Často plníme 
jeden úkol za druhým, a pak, 
když už jsme si potřebovali 
odpočinout a dobít baterky 
nejméně před několika ho-
dinami, stačí relativně ne-
škodná situace, jako třeba 
zapomenutý domácí úkol,
a my se vytáčíme do běla. 
Co nám vlastně brání chovat 
se racionálně a prostě sobě
a okolí říct - jsem teď unave-
ná/ný a potřebuji si chvilku 
odpočinout?
V minulých číslech jsme se 
mimo jiné zabývali tím, že 
děti se od rodičů učí vše, 
dobré i méně dobré, hlavně 
nápodobou jejich chování. 
A tak máme, hlavně asi my 
ženy, od našich maminek 
naučený a v sobě hluboce 
zakořeněný sklon k sebe-
obětování se pro ostatní, na 
úkor našich vlastních po-
třeb. Co vlastně předáváme 
vlastním dětem svým pří-
stupem - tvá potřeba je dů-
ležitější než moje? Postojem 

jana uŽ to Zná!
poradna pro (zoufalé) rodiče

radí
jana Hogan

na mně nezáleží? A co asi 
zažívají, když nám pravidel-
ně tečou nervy a my v jejich 
přítomnosti vybuchujeme 
jako Vesuv?
Další tendence (našich) ro-
dičů, která přispívá k tomu, 
že se naučíme vědomě po-
tlačovat a ignorovat vlastní 
emoce, je tabuizace nega-
tivních emocí. A o tom zase 
příště.
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy. My-
šlenky ve sloupku jsou 
inspirované kurzem Ne-
výchova.

Vaše Jana Hogan

jsme vaše

ucho!

poZvánka na vÝstavu
Filantropka a ředitelka Musea Montanelli v Nerudově 13 Dadja

Altenburg-Kohl vás zve na výstavu Tajemný kabinet doktora Beneše.
Výstava, na které můžete 
vidět celoživotní entomo-
logickou sbírku neurochi-
rurga světového významu 
profesora Vladimíra 
Beneše v dialogu s výtvar-
nými díly ze sbírky Musea 
Montanelli, je pro veřej-
nost otevřená vždy středy až 
neděle od 14 do 18 hodin.

„Koncepcí výstavy je dialog 
mezi dvěma sbírkami, které 
spolu zdánlivě nesouvisí. 
Při jejich zhlédnutí však 
můžeme objevit souvislosti. 
Tajemné propojení příro-
dy v našem podvědomí je 
inspirací pro umělce,“ řekla 
Dadja Altenburg-Kohl, 
když osobně redakci prová-
děla výstavou.

Při vchodu do muzea na-
jdeme s přírodou spojené 
práce Anny Zemánkové 
a Romana Franty. Z ve-
dlejší podesty hledíme do 
jeskyně s videem Jakuba 
Nepraše, na jemnou prá-
ci Japonky Keiko Koita-
bashi, na obraz Daniela 

Pešty a jeho videoarty 
Odnikud nikam, či dílo 
Pauliny Skavové, Mar-
got, Jana Švankmajera 
a Cornelie Renz. V horní 
části muzea jsou díla Anke 
Röhrscheid a její prá-
ci Krev, Luboše Plného
s prací My nose is blee-
ding... Tuto kompozici obo-
hacuje video operace moz-
ku, kterou provádí sám pan 
profesor. V hlavních prosto-
rách je k vidění celoživotní 

entomologická sbírka pana 
profesora.

V dolní části muzea je 
sbírka přírodnin, drog 
a v malém kině běží do-
kumentární film Pavla 
Štingla o činnosti neu-
rochirurgického oddělení 
profesora Beneše v Ústřed-
ní vojenské nemocnici
v Praze.
Více na: www.museum-
montanelli.com

Profesor vladimír Beneš
s filantropkou Dadjou altenburg-Kohl

     KAMPA
     oČima

míry lédla

odpočinek na
Malostranském vinobraní

malostranskÝ fotoGraf v Září

Spolkový den
pořádala MČ Praha 1

zažít město jinak
na Kampě

Krása folklóru při 
Malostranském vinobraní

vzpomínka u památníku
343 zahynulým hasičům 11. 9.

Foto: 
Míra Lédl



Toto znamení vládne 
době, která je patr-
ně nejvhodnější pro 
symbolické stažení se
z vnějšího světa a pl-
ného věnování se svě-
tům vnitřním. Čas přeje 
uvědomování si toho, co
v jiných měsících opo-
míjíme či to cosi pro 
nás nemá tak zřetel-
né kontury, jako právě 
v této době. Odvrácená stra-
na sebe sama může obsaho-
vat mnohé, co tím, že není 
přijato či uzdraveno, zasa-
huje až příliš do našeho pří-
běhu a může jej tak neblaze 
ovlivňovat. Přijetím těchto 
neviditelných skutečností 
sebe sama se naše situace 
zcelují, zvědomují a díky 

vyjasnění jsme pak schop-
ni nacházet nová řešení. 
Štír napomáhá prohlédnu-
tí, vymanění se z provozní 
slepoty. Jeho odvrácenou 
stranou je přílišné zamě-
řování se pouze na balast
a negativní děje bytí. Esencí 
tohoto času je jasnozření.

domovní Znamení „u modré lišky“
na kampě 498/1

 budoucnost podle domovních Znamení

● Žije na Malé Straně ● 
Spisovatelka, šéfredak-
torka časopisu Rituals, 
astroložka, vykladačka 
Tarotu ● Kreslířka a tera- 
peutka s téměř 30letou 
praxí ● Vydala osm 
úspěšných knih o ast-
rologii a Tarotu ● Před- 
nášková činnost, pořá-
dání seminářů na vlast-
ní Tarotové škole. 

MarKéTa 
voSTrá

markéta vostrá ● taroty ● astrologie ● přednášky ● tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

23. října vstupuje slunce do znamení štíra. 

Markéta vostrá pro měsíc říjen
kreslila do svého kalendáře domovní 
znamení U MoDré liŠKY

na Kampě
498/1

11 Zabava telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce

zajíMavoSTi a novinky 
ze Starého Města. STaro- 
MěSTSKé novinY jsou  
k mání zdarma například  
v Kafírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu- 
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) a mnoha dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [
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jan neruda: kam s ním (8.) 
Četba na pokračování. 

ný! „Zejtra je středa, obec-
ní vůz přijede pro smetí! 
Vezmete ten peníz šesták, 
dáte polovinu smetaři, kte-
rý zvoní, polovinu kočímu, 
a vysypou vám to sami na 
vůz.“ „Dobře, ale na čem-
pak račte dnes tedy spát? 
Slamník už nemohu dát do 
postele, je rozpárán, sláma 
by propadala skrz prkýn-
ka-“ „Arci - no ale - budu 
spát tedy na zemi!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

kde budete spát?

-Pokračování příště-

jan neruda 
(1834 - 1891).
Novinář z Malé 
Strany, starý 
mládenec

A jáma by prý také byla 
brzy plna a sedlák si teď 
pro smetí nepřijede, až
v zimě, teď prý má doma 
dost co dělat. „Tak co?“ „Já 
nevím!“ „Ale, ale!“ volám 
po chvíli - mozek mužský 
je až obdivuhodně plod-

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, na jakém domě 
je na Malé Straně pamětní des-
ka skvělého režiséra Juráčka?
Nápověda: Hledejte u Malos-
tranského náměstí dole.

Poznáte, jářku, 

kdE To jE?

Dávejte úkoly ostatním! adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Toto krásné znamení na- 
jdeme na úzkém domě zvaném  
U Zlaté číše, Nerudova 16. Správně: 
Alice P., Pavel M.

Slavné místní ženy

Berta (1869 - 1936) byla 
sopranistka, manželka 
skladatele Josefa Bohu-
slava Foerstera (1859 - 
1951), který se narodil na 
Malé Straně. Spolu jeho 
rodný dům často navště-
vovali. Berta ztvárnila roli 

Desdemony v prvním čes-
ké uvedení Verdiho Othel- 
la. Zpívala v Národním 
divadle  a v hamburské 
opeře, kam ji angažoval 
hlavní dirigent souboru 
Gustav Mahler. Svoji Ber-
tu přežil Foerster o 15 let. 

Operní pěvkyně 
Berta Foersterová

josef B. 
Foerster, 
manžel

Giuseppe 
verdi, 

skladatel

Gustav 
Mahler, 

skladatel
Měla hlas, kvůli kterému 
by vraždil nejen othello




