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

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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Jan Werich - nejslavnější 
obyvatel vily na Kampě

inzerce

Bitva o Werichovu vilu

HOTOVO?
EXKLUZIVNĚ
Nadace Jana a Medy Mládko-
vých zvítězila v konkurzu na pro-
nájem Werichovy vily na 20 let. 

Může tento fakt ovlivnit podobu
celého parku Kampa?

 Čtěte na str. 2, 3, 4, 6 a 7  

www.poliklinikanarodni.cz

Více info na str. 3

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

14o RUBÍN SPECIÁL 
12o WEISSBIER • 12o STAROVALAŠSKÁ

Adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

Stylová pivnice 
v srdci Prahy

Tel.: +420 576 501 131 www.valasska-pivnice.cz

UBYTOVÁNÍ V PRAZE www.hotel-praha-zlate-jablko.cz

AKCE březen 
SLADOVÝ  LEŽÁK SPECIÁL 15° BOCK 

0,5 l za 35 Kč 
Výjimečná piva za jedinečnou cenu 29 Kč!

viz str. 4

Nově otevřeno od 21. 3. 
Antikvariát na Malé Straně ve Vlašské 6!

Více info na str. 3

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Sleva inzerce 
20 %
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inzerce

Už jste letos slyšeli 
kosa? Co zpíval?

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Kosa ne, ale 
slyšel jsem 

vrabce a zpíval, 
že to nedopadne 

dobře.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Slyšela a zpíval 
tátovu oblíbe-

nou: Když jsem 
šel z hub, ztratil 

jsem zub.“

Žhavá anketa Malostranských novin

David
Meixner
Manažer 

Baráčnické rychty

„Neslyšel. 
Z toho důvodu
si myslím, že 
zima neřekla 

poslední slovo.“

„Ano, už za-
čátkem února. 
Připomínalo to 

Brahmse.“

Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

Roman 
Vopička

Kafírna
U sv. Omara

„Ještě ne, ale 
v tomto teplém 
počasí ho oče-
kávám každým 

dnem.“ 

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

„Zazpíval kos, 
že už nebude 
kosa letos.“

Číslo měsíce

3
uchazeče o pronájem 
Werichovy vily mělo 
výběrové řízení. Vy-
hrát může jen jeden.

Císlo měsíce

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@malostranskenoviny.eu
posílejte na adresu:

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Malostranských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

Víte, že...
Platan javorolistý z parku 
Kampa byl zasazen roku 
1813. Je vysoký 34 m, 

kmen má obvod 489 cm.

Císlo měsíce

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

J      e málo míst na světě, 
která mají takovou 
sílu. Denně žasnu nad 

jeho světlem, světem,
barvami, vůněmi,  příbě-
hy, tóny, psy, náhodnými 
setkáními. 
Z jedné strany hučí Vlta-
va, na druhé skotačí Čer- 
tovka. Tenhle park je uni-
kátní, mimo jiné i tím, že 
je lehce zanedbaný. Vše 
nasvědčuje tomu, že má 
duši.
Teď bude podroben re-
konstrukci, revitalizaci, 
renovaci nebo jak se to-
mu, kýho čerta,  vlastně 
oklikou říká.
Malostranské noviny bu-
dou ve střehu.

Park Kampa 
bude jiný

Malá Strana - Obrovský 
ohlas má akce Nejlepší 
školník na Malé Straně, 
kterou mediálně podpo-
rují Malostranské novi-
ny. Přicházejí další a další
nominace. Např.:
●„Posílám tip a svůj hlas 
pro paní školnici z MŠ 
Hellichova Petru Růžič-
kovou. Hanka Zmijová, 
učitelka.“ ● „Nejlepším 
školníkem Malé Strany 
je pan Luboš Hnát, škol-
ník z naší Malostranské 
ZŠ v Karmelitské ulici. 
František Cepák, Újezd.“ 

Cukrárna: Díky všem!

Nejlepší školník na Malé 
Straně: Konkurence sílí!

Mostecká - Ruská hym-
na, tedy píseň Sojuz ne-
rušimij se rozhléhala uli-
cí a harmonikáři se utěše-
ně plnil klobouk penězi. 
Dárci byli většinou Ruso-
vé - tedy soudě podle toho,
že nadšeně zpívali také, 
plynně a bez přízvuku.

Hymna 
a kloboukVítězná - Reakce na člá-

nek To je škoda! Úžasná 
cukrárna na Újezdě teď 
ustoupila botám.
Zdravím všechny Malo-
straňáky i redakci Malo-
stranských novin. Děku-
ji za pěkný článek o mé 
cukrárně ve Vítězné uli-
ci. Provozovnu jsem za-
vřela, protože už pro mě 

bylo ekonomicky obtížné 
ji dál udržovat.  Zvolila 
jsem tedy své následov-
níky, prodejnu s obuví. 
Loučím se po 35 letech, 
život jde dál. Děkuji všem 
za přízeň a novinám přeji 
hodně čtenářů. S úctou 
Ivana Velechovská, už 
bývalá provozovatelka 
cukrárny ve Vítězné 14. 

Karmelitská - Pře-
jmenování tramvajové 
stanice Hellichova na 
Pražské Jezulátko uvíz-
lo na mrtvém bodě. Je-
zulátko je jednou z nej-
významnějších pamá-
tek. Josef Vojtěch Hel-
lich (1807 - 1880) byl 
malíř a archeolog.

Hellich stále 
drtí Jezulátko

Mostecká - Tržby pro-
dejny Vacek Bio-Market
vzrostly v lednu mezi-
ročně o více než 100 %. 
Důvodem je podle ma-
nažera Pavla Linharta 
zvýšení slev ze zákaz-
nických karet z 5 na 10 %
a rozsáhlé  investice do 
modernizace této pro-
dejny.

Prodejna Vacek 
trhá rekordy

Velké zprávy 
z Malé Strany

Recept dle 
Dobromily

Tuhá paštyka se 
zajícem

Vlož na kuthan 4 loty 
hovězího loje od ledvi-
ny a 4 loty na lístky roz-
krájené slaniny...

Ta to umí osolit!

 

www.rettigova.lukul.cz

5 °C
BŘEZEN: Tak a už máme 
zimu za sebou. Teď už si sně-
huláka postavíme těžko.
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- Obrovský 

pro paní školnici z MŠ 

Posílejte tipy na školníky či školnice do redakce MN na e-mail: 
redakce@malostranskenoviny.eu. I počet nominací rozhoduje!

?

•Rucní výroba kronik dle prání zákazníka

Rodinná firma s tradicí!

Dále nabízíme:
Desky na diplomy 
Desky na jídelní lístky

Tel.: 602 734 119

www.epapirnictvi.eu

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

Zvu vás 
19. 3. od 16 h do 

Malostranské besedy 
na seminář o novém 
občanském zákoníku 

a dopadech na 
vlastnictví, prodeje 

a pronájmy nemovitostí. 
Více info na 
608 265 499

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 24 KČ!

Otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz
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Malý oznamovatel

Protože jsou to nejlepší noviny ve městě.
Náklad 10 tisíc výtisků měsíčně do všech
schránek bytů a fi rem na Malé Straně 
a Hradčanech. Po celé Praze je přes 50 
odběrních míst. Čtenost je odhadována 
na 40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

PROČ INZEROVAT  PRÁVĚ
V MALOSTRANSKÝCH NOVINÁCH
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Setkání spolků v Kavárně Čas 
na žhavé téma Werichova vila
Jak nový nájemce ovlivní podobu parku?

Matka 
Jana Nerudy

To já 
pamatuju 

vily!
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Dívka ze str. 3

štěPRŮKOPNICE PLAVÁNÍ 
V LODIČKÁCH

Slečna Květuše Fešná z Vlašské 
ulice. Tvrdila, že podpatek je 

nezbytný pro udržování směru. 
Chytili ji v Hamburku. 

Rok 
1914

Bota je 
víc než 
ploutev!

Kavárna Čas

Kampa - „Z Werichovy
vily se nesmí stát skanzen
moderního umění,“ za-
znělo na diskuzi o nejslav-
nější pražské vile dne 
24. 2. v Kavárně Čas. 
Akci svolal pan Mikuláš
Kroupa ze sdružení Post
Bellum, které neuspělo 
u odborné komise vybí-
rající nového nájemce. 
Zvítězila Nadace Jana 
a Medy Mládkových.
Post Bellum jako jediné
ze tří kandidátů na proná-
jem vily zahrnulo do své-
ho projektu místní spol-
ky. Vypracovalo projekt 
o takřka 60 stranách.
Do Kavárny Čas přišli zá-
stupci KC Kampa, Sdru-
žení občanů a přátel Malé
Strany a Hradčan, Kam-
paNuly, HaFstudia, Arte-
vide a dalších. Werichova 
vila a park Kampa mají 
být opraveny ještě letos 
na náklady MČ Prahy 1. 

Zástupci malostranských spolků 
si v Kavárně Čas připomněli, že jim 
byla vždy slibována, chválabohu, 
malá rekonstrukce parku Kampa.

MUDr. Martin Jan 
Stránský MD, ředitel 
Polikliniky na Národní, 
odpovídá na vaše dotazy:

Lékaři na naší poliklinice jsou 
připraveni pomoci a poradi-
ti s jakýmkoliv problémem. 
I když se ale cítíte zdrávi, může 
ve Vašem těle tikat časovaná 
bomba. Češi bohužel mnohá 
zdravotní rizika podceňují. Za poslední dobu 
například dramaticky narostl počet lidí naka-
žených virem HIV. I s ostatními pohlavními 
nemocemi se setkáváme stále více. Nestyďte se 
proto kdykoliv přijít a nechat se otestovat. Zku-
šení lékaři Vám poradí, odběrová laboratoř je 
otevřena každý všední den od 8.30 do 12 hodin.

Poliklinika na Národní, 
Národní 9, 110 00 
Praha 1

U nás najdete pro-
fesionální zdravotní 
péči poskytovanou 22 
odborníky různých 
oborů včetně odběro-
vé stanice. 

Jsme tu pro vás.

Pro další dotazy: 
poliklinika@narodni.cz

Poliklinika na Národní

Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

Vážení a milí spoluobčané! 

Adresa:
Antikvariát U mo(u)drých luceren 
Vlašská 6, Praha 1 - Malá Strana
Telefon: 736 735 020

Zastavit se u nás však můžete 
už od začátku března. 
Těšíme se na vás vždy 
v úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin.

Nový antikvariát 
i s občerstvením 
na Malé Straně 
ve Vlašské 6.

Otevíráme

21. března!

A pokud je vám líto vyhodit staré knihy, přineste je 
k nám do antikvariátu. Za vaši ochotu vás rádi        
pozveme na štrůdl, kávu i skleničku.
Od 21. března pak pravidelně 
otevřeno od úterý do neděle 
vždy od 11 do 19 hodin.
Těšíme se na vás! 
Hana Vítková & Petr Balek

www.umoudrychluceren.cz
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Zeptali jsme se na to pana Pavliše
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Kde je teď vzácný bílý páv 
z Valdštejnské zahrady?

NA OTÁZKY EXKLUZIVNĚ ODPOVÍDÁ 
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

&Otázky   odpovědi

MN: Podle magazínu 
Práva mají stát před We-
richovou vilou moderní 
sochy z Musea Kampa. 
Je to pravda?
OL: Taková jednání ne-
probíhají a nepočítá s tím 
ani připravovaná nájem-
ní smlouva.
MN: Proč nebyly návrhy 
uchazečů o pronájem vily 
veřejné?
OL: Nabídky byly k dis-
pozici pouze členům ko-
mise, aby se jimi mohli
zabývat bez vnějšího 
ovlivňování. Před koneč-
ným hlasováním jsou 
k dispozici zastupitelům, 
kteří rozhodnutí komise 
potvrdí, nebo odmítnou.  
MN: Kdo vybíral komisi, 
která rozhodla, že nejlep-
ší návrh měla Nadace Jana
a Medy Mládkových?
OL: Komisi schválila Ra- 
da MČ Praha 1, a to jed-
nomyslně. 

Posílejte své otázky na 
známou adresu: 

redakce@
malostranskenoviny.eu

MN: Rozhodla o vítěz-
ství Nadace Jana a Medy 
Mládkových výše nájmu? 
Kolik nabídla? 
OL: Výše nájmu bylo 
také kritériem, nicméně 
s menší vahou než kvalita 
projektu.  
MN: Vila i park se tedy 
začnou opravovat před 
volbami (letos na podzim) 
a dokončeny budou až po 
volbách?
OL: Rekonstrukce Weri-
chovy vily se logicky spo-
juje s revitalizací Kampy. 
Ta byla naplánovaná po 
dokončení revitalizace 
Střeleckého ostrova, tedy 
na rok 2014. Schválený 
rozpočet s tím počítá. 
Blízkost voleb s tím nemá 
žádnou souvislost.

Malá Strana - Co dělá 
oblíbený bílý páv z Vald-
štejnské zahrady v zimě?  
Odvezli ho na jih? Je po-
řád v zahradě? Spí?
Zeptali jsme se na to pa-
na Jindřicha Pavliše z fi r-
my Vojanovy sady, která 
o zahradu pečuje. 
„Máme bílého páva i pá-
vici. Mají se dobře, obý-
vají zmíněnou zahra-
du. Samečkovi říkají 
naše děvčata (zaměst-
nankyně), které ho 
krmí, Michal a pávici 
Sněhulka.“
Vida. Takže ti pávi jsou 
dva! Valdštejnská zahra-
da, jedna z nejkrásněj-
ších zahrad v Praze, bude 
opět přístupná veřejnosti 
od dubna. 

Budou stát u Werichovy 
vily moderní sochy?

Když roztáhne ocas, 
je to opravdu nádhera.

Je miláčkem 
návštěvníků

Ředitel paroplavby 
Štěpán Rusňák zve 
na projížďku

Milí Malostranští, 
po relativně delším úseku 
Matějského oteplení na za-
čátku března přichází výraz-
né ochlazení v podobě Ře-
hořské zimy (9. 3. - 24. 3.).
Říká se, že Na svatého Ře-
hoře žába hubu otevře.
Chladné období Řehořské zi-
my je vystřídáno razantním 
oteplením, kterému říkáme 
Josefská tepla (16. 3. - 19. 3.).
Pranostiky praví: Nenajde-
-li led Matějova pila, najde 
ji Josefská širočina. 
Na konci března se těšíme 
na Mariánské otepletní 
(25. 3. - 31. 3.), nazvané po-
dle svátku Panny Marie.
Než přivítáme jaro zaháje-
ním 149. paroplavební 
sezóny, přijďte se zahřát do 
krásně vytopených salónů 
našich lodí k námořnickému 
čaji a svařenému vínu.
Vyplouváme celý březen kaž-
dou hodinu od Čechova mos-
tu, o víkendech i z Kampy.
Vydejte se s námi po hladině 
Vltavy. Pokorně, s úctou a pro
poznávání. 

NOVINKY 
OD KORMIDLA

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost
VLTAVSKÝ HLASATEL

Nová loď 
GRAND BOHEMIA

Praha bude mít po 30 
letech nově postavenou 
osobní loď. Grand Bohe-
mia připluje slavnostně 
do Prahy na 1. máje. 

Světlo pro Ukrajinu
Paroplavba a Amnes-
ty International vyzva-
ly plavbou z přístaviště 
Kampa lodí se stovkami 
svíček na palubě k zasta-
vení násilí na Ukrajině.

Právo na Juditu
Nedávno odsouhlasená
KONCEPCE PRAŽSKÝCH 
BŘEHŮ zajistí nově 
všem lodím na Vltavě 
volný průjezd pod Judi-
tiným mostem, který byl 

doposud blokován. Na 
Čertovku poplují pouze 
tiché elektrolodě. 

Nová známka 
s parníkem

Česká pošta vydává 11. 7. 
novou známku s parní-
kem František Josef I. 

Velká výstava 
uniforem

Paroplavba se zúčastní 
velké výstavy rakousko- 
-uherských uniforem s ka-
pitánskými uniformami 
posádek pražských par-
níků. Výstava je v Národ-
ním technickém muzeu. 

KALENDÁŘ AKCÍ 
149. PLAVEBNÍ 

SEZÓNY

www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prazske-benatky.cz, www.prague-fi ne-dining.cz
Darujte plavbu parníkem kamarádovi nebo milé. Podrobnosti zde:

Z nabitého kalendáře vybíráme: 
● 29. března: Zahájení 149. plavební sezóny 
PPS se zahájením linky do ZOO Praha
● 26. dubna:  PLAVBA O MODROU STUHU na 
trase Praha (Čechův most) - Děčín
● 1. května: Zahájení sezóny PPS slavnostní 
plavbou na Slapy, 76. narozeniny parníku Vyšehrad
● 1. května: Zahájení plaveb do Drážďan
● 1. - 4. května: Slavnostní příjezd nové lodě 
GRAND BOHEMIA
● 7. května: Křest lodi GRAND BOHEMIA 
(po 30 letech nová loď v Praze)
● 17. května: FESTIVAL LIDÉ A ZEMĚ 
na parníku Vyšehrad a Vltava na Náplavce
● 4. června: ZAHÁJENÍ VÝSTAVY Národního 
technického muzea Naše moře... Rakousko-uher-
ské válečné námořnictvo
● 6. - 8. června: S PAROPLAVBOU 
NA PRIMÁTORKY
● 12. června: Křest známky České pošty s par-
níkem FRANTIŠEK JOSEF I. 
● 12. června: Křest knihy Historie založení 
pražské osobní paroplavby v roce 1865
● 30. června: Plavba za školní vysvědčení, 
OTEVŘENÍ EXPOZICE RYB NA NÁPLAVCE

Správná odpověď na otáz-
ku z minulého čísla: 
Lednice - Prostor, kde bylo 
mlýnské kolo umístěno vně 
návodní zdi, tzv. v lednici 
- zvláštním chráněném pro-
storu, kde bylo i v nejpar-
nějším létě chladno. 

Víte, že...
Páv bílý korunkatý 

je druh páva, nejde tedy 
o albína.



 5Zpr}avy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
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Pracovník 
měsíce

Tuto 
stránku 
sponzoruje 
MČ
Praha 1

BŘEZEN

Zpr}avy

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RRRRR

STRUČNĚ 
Z RADNICE

Jídelny dokořán
U příležitosti  50. výročí  
Systému školního stravo-
vání v ČR pořádaly 26. 2.
školní jídelny zřizované 

MČ Praha 1 Den otevře-
ných dveří školních jíde-
len. Hosté mimo jiné za-
vzpomínali, jak probíhalo 
stravování žáků před 20 
a více lety. Měli tak srov-
nání, jak se žáci stravují 
dnes. Akce se zúčastnila 
též školní jídelna Karme-
litská.

Moře ve studně
Senioři z Prahy 1 již mo-
hou využívat novou služ-
bu Střediska sociálních 
služeb Praha 1, jehož zři-
zovatelem je první měst-
ská část. V Domě s pečo-
vatelskou službou U Zla-
té studně pro ně vznikla 
relaxační místnost s pří-

mořským mikroklimatem 
pro odpočinek a relaxaci. 

Tábor pro seniory
Přihlaste se na tábor pro 
seniory MČ Praha 1. Mís-
to: chatový tábor Jiskra 
v Chlumu u Dražíče, ne-
daleko od Bechyně. Ter-
mín: 14. - 21. 6.

facebook stránka
wwww.facebook.com/praha1

Galerie 1
www.galerie1.cz

Měsíčník Praha1
www.paraha1.cz/měsicnik

youtube kanál
www.praha1.tv

Víte, že...
Palác Žofín se jmenuje 

podle matky císaře 
Františka Josefa Žofi e 

Bavorské.

Vítání občánků
Pak pošlete na radnici jméno a příjmení dítěte, 
datum jeho narození a adresu trvalého bydliště 

(popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná).

E-MAIL: radka.jirikova@praha1.cz 
POŠTA: Odbor Kancelář starosty, 
oddělení kultury, Vodičkova 18, 
115 68 Praha 1, k rukám Radky 
Jiříkové. 

Chcete svou ratolest slavnostně uvést 
mezi občany naší městské části? 

Do hlavičky „Vítání občánků“. Každý odesílatel 
bude písemně kontaktován.

Úřednická 
anekdota

Sekretářka vyjde z šéfo-
vy kanceláře rozcuchaná 
a kolegyně se jí ptá: „Co 
se ti stalo?“ 
A sekretářka na to: „To 
víš, šéf mi ukazoval, co 
počítač neumí!“

Chcete udělat radost 
kolegovi? Pošlete jeho 
fotku do této rubriky!

redakce@
malostranskenoviny.eu

Dagmar 
Koníčková

Paní Dagmar zná každý 
obchod v Praze 1, ovšem 
pozor - nenakupuje, ale 
kontroluje! Stejně tak se 
zajímá o nabízené služ-
by, turistický ruch, trhy 
i dodržování tržního řá- 
du. Její práce je velkým 
přínosem. Děkujeme.

Vedoucí od-
dělení obchodu 
a služeb

Úžasný Ples seniorů 
rozzářil palác Žofín

Tančilo a zpívalo se na hity divadla Semafor
Populární Ples seniorů se 
uskutečnil dne 16. února 
tradičně v Paláci Žofín 
na Slovanském ostrově. 
Tančilo se ve Velkém 
i Malém sále.
Přítomné tanečníky po-
těšily a rozesmály hvězdy 
divadla Semafor.
Akci moderovala Pavlí-
na Filipovská s  Karlem 
Štědrým, zazpívala Eva 
Pilarová, Josef Laufer, 
Jiří Helekal a další.
K tanci i poslechu hrál 
taneční orchestr Jindři-
cha Váchy. Předtančení 
na hity divadla Semafor 
vedla Anička Riebauero-
vá a Jan Karban. 

Bavily se 
všechny generace

Palác 
Žofín

Moderátoři 
Štědrý a Filipovská
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INFORMAČNÍ 
KANCELÁŘE

Prahy 1  jsou tu pro vás!

Vodičkova  19,  tel.: 221 097 280

podávání informací ● příjmová pokladna 
(jen Vodičkova ul.) ● ověřování podpisu a opisu 

s listinou ● Czech POINT ● podatelna

Otevřeno od pondělí do soboty vždy od 8 h
Malostranské náměstí 22, tel.: 221 097 200

Otevřeno od pondělí do pátku vždy od 8 h
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Ve Werichově vile údajně nebude soukromý byt. Víc se zatím neví.

Výběrová komise, kterou 
sestavila MČ Praha 1, již
vyhodnotila jako nejlepší
projekt Nadace Jana 
a Medy Mládkových (Mu-
seum Kampa). 
Podmínky projektu splni-
li všichni tři uchazeči, 
komise stanovila pořadí
podle vyhodnocení zada-
ných kritérií takto: 1. Na-
dace Jana a Medy Mlád-
kových, 2. Post Bellum, 3. 
Nadace Charty 77. 
„Neumím si představit, 
že by zastupitelstvo ne-
respektovalo doporučení 
odborné komise, takže
půjde spíše o formální 
schválení,“ říká starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký 
magazínu deníku Právo.

Nadace Jana a Medy 
Mládkových již roku 
2008 podepsala  s radnicí 
na pronájem vily smlou-
vu o smlouvě budoucí. 
Tu ovšem nové vedení 
radnice zrušilo. Hrozilo, 
že vše skončí soudem, ale 
nakonec nadace souhlasi-
la s výběrovým řízením. 
V tom pak uspěla.
Do soutěže šla nadace se
záměrem zřídit ve vile 
muzeum Voskovce a We-
richa a její otevření veřej-
nosti. To ovšem nabídli
všichni uchazeči - a ko-
neckonců to byla pod-
mínka výběrového řízení. 
Není tedy jasné, co vlast-
ně rozhodlo, když výše 
nájmu prý byla pouze 

O osudu tzv. Werichovy vily na Kam-
pě je po dlouhém čekání, zdá se, roz-
hodnuto. Zastupitelstvo zasedá až 11. 
března, ale prý se bude řídit doporuče-
ním odborné komise, takže...

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Vlevo je zákoutí U Rybáře. Park a náměstí bylo dříve zastavěno malými domky.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu  

Náměstí a park na Klárově
Kde to je1900 Dnes
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Komise, která rozhodla o Werichově vile

doplňujícím kritériem.  
Podle informací Práva se 
počítá s umístěním soch 
a uměleckých předmětů
Musea Kampa (které spra-
vuje Nadace Jana a Medy
Mládkových) v bezpro-
střední blízkosti Weri-
chovy vily. Zřejmě na 
plácek vedle sochy Josefa 
Dobrovského. 
Radnice ovšem trvá na 
tom, že se o umístění soch
v blízkosti vily nikdy ne-
jednalo.
Podle nepotvrzených in-
formací došlo k zákulisní 
dohodě mezi Nadací Jana 
a Medy Mládkových s dal- 
ším zájemcem o proná-
jem Nadací Charty 77. 
Sdružení Post Bellum 
(skončilo na 2. místě) se 
ovšem nevzdává a věří,
 že zastupitelstvo 11. břez-
na nakonec rozhodne 
v jeho prospěch.
Chystá se rekonstrukce 
celého parku Kampa.

Těchto sedm osobností navrhlo radnici nejlepšího nájemce

Ve Werichově vile chce 
zřídit muzeum Voskovce 
a Wericha. Nezapome-
ne prý ani na památku 
básníka Holana, který 
zde také bydlel. Ředitelka 
nadace Meda Mládková 
původně chtěla ve vile 
byt, ale z tohoto záměru 
pod tlakem veřejnosti 
ustoupila. 

Nadace 
Jana a Medy 
Mládkových

Sdružení, které se prosla-
vilo unikátním projektem 
Paměť národa. Jako 
jediný uchazeč o proná-
jem vily získalo podporu 
místních spolků. 
Když vyšel v Právu člá-
nek, že komise rozhodla 
o vítězství Medy Mlád-
kové, obrátilo se Post 
Bellum dopisem na členy 
Zastupitelstva Městské 
části Praha 1. 

Post Bellum

Nadace, jejímž stěžejním 
projektem je Konto Barié-
ry. Do výběrového řízení 
na pronájem Werichovy 
vily vstoupila na poslední 
chvíli (prý byl kvůli ní 
prodloužen termín). 
Podle zákulisních infor-
mací došlo k předběžné 
dohodě Nadace Charty 
77 s Nadací Jana a Medy 
Mládkových.

Nadace 
Charty 77

Kdo chce vilu do pronájmu

Irena 
Helmová

Zdeněk 
Barták

Zdeněk 
Bartůněk

Roman 
Makarius

František 
Mikeš

Komerční 
právník.

Pracovala 
na minister-
stvu fi nancí.

Skladatel, 
producent. 
Člen Zastu-
pitelstva MČ 

Praha 1.

Doktor 
fi losofi e, 
kustod 

Michnova 
paláce.

Univerzitní 
profesor 

a emeritní 
báňský 
úředník.

 První 
náměstek 
nejméně 

tří ministrů 
kultury.

Pavel 
Roučka

Malíř, 
grafi k. Rytíř 
řádu Aka-
demických 

palem.

Petr 
Kraus

Pedagog,
dokumenta-
rista, ředitel 

ArtFora, 
judista

Ředitelka 
Meda Mládková

Ředitelé
Jan Polouček
a Mikuláš Kroupa

Ředitelka 
Božena Jirků
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Malé Strany

Gabriela 
Preissová
SPISOVATELKA

Eduard 
Kohout

HEREC

BŘEZEN

● František Drtikol 
*3. 3. 1883 Příbram 
†13. 1. 1961 Praha 
Fotograf. Proslavil se akty. 
Budhista, člen KSČ.

● Gabriela Preissová 
*23. 3. 1862 Kutná Hora 
†27. 3. 1946 Praha 
Spisovatelka. Bydlela na 
Malé Straně. Napsala dílo 
Její pastorkyňa.
 
● Václav Vilém Štech 
*31. 3. 1885 Slaný 
†24. 6. 1974 Praha 
Historik umění. Žil a pra-
coval na Malé Straně. 

● Karel Sladkovský 
*22. 6. 1823 Praha 
†4. 3. 1880 Praha
Novinář. Narodil se a žil 
na Malé Straně.

● Václav Bělský 
*5. 3. 1818 Bratkovice 
†22. 5. 1878 Praha
Pražský purkmistr. 
Na Malé Straně založil 
reálné gymnázium, obecní 
pojišťovnu a plynárnu. 

● Eduard Kohout 
*6. 3. 1889 Č. Budějovice 
†25. 10. 1976 Praha
Herec. Žil Na Kampě 11. 

František 
Drtikol
FOTOGRAF

Karel 
Sladkovský

NOVINÁŘ
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Ve Werichově vile údajně nebude soukromý byt. Víc se zatím neví.
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Jiří Pospíšil a Meda Mládková. 
Jejich nadace si v parku Kampa 
již pronajímá Sovovy mlýny, 
v nichž provozuje Museum Kampa.

Dosud není jasné, proč 
je spojována rekonstrukce 

Werichovy vily a parku 
Kampa, když je vila 

na odděleném, 
samostatném pozemku. 

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište esemesku: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

Esemesku pošlete na telefonní číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
♥Výklad karet - cesta 
srdce. Tel.: 607 298 178.  
●Malíř z Malé Stra-
ny nabízí malířské a la-
kýrnické práce. E - mail: 
honza-malir@seznam.cz. 
Tel.: 774 007 145. 
●Revize a servis ply-
nových spotřebičů, kotlů 
a kotelen. Volejte: 725 818 
719. www.wtbservis.cz.  
●Masáže Patzak. Ce-
lostními masážemi a do-
tekovou terapií odstraňuji 
bolesti svalů a kloubů, ale 

i jiné nepříjemné pocity. 
Docházím také do bytů. 
Václav Patzak, Havelská 
12, Praha 1. Tel.: 725 773 
290.
●Kondiční jízdy. Dlou-
ho jste neřídili? Nabízím 
vám víkendové a večerní 
jízdy bez stání v kolonách. 
Cena 30 min. za 200 Kč.  
60 min. za 350 Kč. Vedou-
cí autoškoly, 25 let praxe. 
Tel.: 604 678 230.
●Včelpo. Tradiční české 
včelí produkty a včelařské 

potřeby přímo v centru 
Prahy, ulice Křemencova 
177/8. Naše webové strán-
ky: www.vcelarskaprodej-
na.cz. Těšíme se na vás.
● Hledám pronájem 
pěkného malého bytu do 
50 m2 na Malé Straně. 
Cena do 11 tis. Kč včetně 
poplatků. Volejte na tel.: 
605 356 086.
●Daně z příjmů. Od 
500 Kč.  E-mail: ucetnict-
vidanemzdy@gmail.com. 
Tel.: 739 057 571.

Nástěnka Barbory N.
Kdo sežene do Malostranských 
novin inzerát velký jako tato 

nástěnka, dostane

Zavolejte to
Monice, tel.: 
777 556 578

500 Kč za kus500 Kč za kus
Matka 

Jana Nerudy

Alles 
klar, 

jawohl!
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KampaNula
 Charitaredakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

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

Naše akce
Co pořádáme nebo podporujeme

KampaNula pořádá benefi ční 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. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

POŘÁDÁME:
● Středa 12. 3., 17.30 h
Toulka v sedě: Střípky ra-
ně středověké uliční sítě
v dnešní Malé Straně - 
Dr. Čiháková a Ing. Ze-
mánek, přednáška v Klu-
bu Za starou Prahu, Mos-
tecká 1.

● Středa 16. 4., 17.30 h
Toulka: Klementinum ta-
ké z věže - Úplněk. Je vi-
dět Sněžka!

● Středa  14. 5. 17.30 h
Malostranské pivovárky:  
Na zdraví Karla IV. - Dr. 
Kábele.

● Středa 28. 5., 17.30 h
Vojta Náprstek a jeho mu-
zeum - Ing. Hejma.

● Středa 11. 6., 17.30 h
Toulka: Dienzenhofferov-
ské stavby - Dr. Kábele.

● Čtvrtek 19.  6., 18 - 21 h
IV. prostřený stůl na Mal-
tézském náměstí - Bene-

fice pro Konzervatoř Jana 
Deyla a Nadaci Artevide.

PODPOŘÍME:
● Čtvrtek 27. 3. 
Konference Kampa Střed 
Světa, Michnův palác.
 
● Pátek a sobota, 
11. a 12. 4.
Happening Kampa Střed 
Světa.

● Středa 30. 4.  
Malostranské čarodějni-
ce, Kampa. V noci keltské 
bubny! 

● Pondělí 26. 5. 16 h
Literární výlet Eugena 
Brikciuse.

V ZÁŘÍ A DÁLE:  
Prostřený stůl na Bet-
lémském náměstí, Malo-
stranské vinobraní na 
Kampě. 
Učené toulky: Petřín - 
J. Rybář. Vyšehrad - R. 
Händl. Orloj, Žižka, Ne-
věstince - Dr. Sedmík.
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Při poslední toulce nás Dr. 
Sedmík seznámil s životním 
příběhem Jiřího Černého 
Rožďalovského, známého 
spíše pod jménem Jiří Me-
lantrich z Aventína. Sezná-
mil nás s málo známými 
fakty o tomto renesančním 
arcitypografovi (jak byl ve 
své době označován).   
Představil nám místa, kde 
stával jeho dům s věhlas-
nou knihtiskárnou v dnešní 
Melantrichově ulici. Díky 
paní ředitelce Dr. Zuzaně 
Strnadové jsme si vedle pro-
hlédli podobný dům U Zla-
tého medvěda, sídlo Muzea 
hl. m. Prahy s renesančními 
arkádami a malbami. 
Toulka pokračovala před-
náškou s promítáním, živou 
diskuzí i občerstvením v sa-

lonku restaurace U Zlatého 
slona. 
Zlatým hřebem byla prezen-
tace originální Melantrišky 
(Melantrichovy bible). Ten-
to skvost z roku 1570 o 712 
stránkách fóliového formátu 
o váze 7 kg obsahoval  444 let 
starý text vytištěný dobovým 
švabachem.
Kolorované dřevoryty na nás 
dýchly dobovou monumen-
tálností. Dalším autentickým 
dílem Melantrichovy tis-
kárny byla Koldínova Práva 
městská z roku 1579. Ta už 
nebyla tak výbavná, nicméně 
i ona na nás zanechala ne-
smazatelný dojem.  
Od 19 účastníků vybráno 
dobrovolné vstupné 800 Kč 
- příspěvek pro zdravotně 
postižené Prahy 1. -kuc-

Učená toulka: 
Tajemný Jiří Melantrich

Dámy si prohlížejí 
slavnou  
Melantrichovu bibli

Melantrichův dům

Účastníci toulky

Střípky raně 
středověké uliční 

sítě v prostoru 
dnešní Malé Strany

Středa 12. března 
Sraz 17.30 h v Klubu Za starou Prahu, 

Malá Strana, Mostecká 1

UČENÁ TOULKA V SEDĚ
Dr. Čiháková + Ing. Zemánek

(dobrovolné vstupné)

VI. Kampa Střed 
Světa 2014

V Michnově paláci Tyršova domu, 
vchod z Všehrdovy ulice na terasu

Čtvrtek 27. března od 18 h

Spolupořádající: 
Kavárna Mlýnská, KC Kampa, Biograf Letní 

poloha, TURAS, Muzikanti z Kampy 
(s podporou MČ a Městské policie Praha1, 
KampaNuly, SOPMSH, Vojanových sadů, 

s.r.o., za pomoci Sokola - ČOS, Malostran-
ských a Staroměstských novin a dalších)

K O N F E R E N C E

od 17. 17 h Toulání parkem 
od Werichovy vily

Přednášky na téma:

KUDYKAM 
KRÁČÍŠ, KAMPO?
Revitalizace parku a vily
Ing. arch. E. Vodrážková, Dr. J. Kábele, 

Ing. J. Zemánek, Ing. P. Hejma, 
Dr. J. Sedmík, Jan Tajboš, J. Rybář, 
Dr. J. Hůlek, Jiřina Šiklová a další. 

Od 20 h hrají v malém sále 
Muzikanti z Kampy!

Občerstvení zajištěno! Vstup volný!

VI. Kampa Střed 
Světa 2014

Kavárna Mlýnská, KC Kampa,
Biograf Letní poloha, TURAS 
a Muzikanti z Kampy zvou na

Happening, Slavnost, Pouť

Pátek 11. 4.
Podvečerní  prohlídka galerií a klubů 

u Kampy a Újezda, večer šapitó v parku
Sobota 12. 4.

Od 12 h komentovaná vycházka 
Lužickým seminářem a galerií v Míšeňské.
Od 14 h otevření Brány na Kampu pod ob-
loukem Karlova mostu. Program do večera 
- divadla, koncerty a soutěže a hrátky pro 

všechny generace.
Díky za pomoc a podporu: OÚ MČ Praha 1, 
Městské policii P1, KampaNule, SOPMSH, 
Dobrovolným hasičům, Vojanovým sadům, 
s.r.o. Těšíme se!  A. Kopecká, M. Kotas, 

P. Pošvic, J. Wencl, J. Kučera

Úvod:
 moderátor Eugen Brikcius, starosta 

Ing.Oldřich Lomecký, Alena Kopecká, 
Martin Kotas, Dr. Jiří Kučera



 DopiSy 9telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Glosa
Loučení 

s Kampou

podobností zastupitelé 
Prahy 1 přiklepnou dne 
11. března Werichovu vilu 
paní Medě Mládkové. 
Nevím, co vedlo výběro-
vou komisi k takovému 
doporučení. Je smutné, 
pokud to byla výše nabí-
zeného nájemného. Jsme 
přece v roce 2014. 
Měli bychom mít hlubší 
parametry výběru, než 
které byly před 20 lety, 

kdy jsme se ještě zhlíželi 
v divokém kapitalismu. 
Nevím, jestli je pro obča-
ny prospěšné, když jeden 
subjekt bude provozovat 
Sovovy mlýny a zároveň 
Werichovu vilu. 
Navíc proklamované spo-
jení opravy vily s rekon-
strukcí celého parku budí 
velké obavy, že se další 
část parku stane pouze 
prezentačním místem So-

vových Mlýnů, teď už i pro-
vozovatele Werichovy vi-
ly. A to vše na úkor genia 
loci, který Kampa dnes 
má.  
Myslím, že je korektní na-
zývat věci pravými jmény.
Werichova vila se totiž 
nebude pronajímat paní 
Medě Mládkové, ale na-
daci jejího jména. 
Pokud je přesto proná-
jem na 20 let spojován 

s jednou osobou, tak mů-
žeme zase na oplátku říci, 
že objekt, ve kterém žil 
mimo jiné Jan Werich, 
si ve skutečnosti najímá 
pan Jiří Pospíšil, bývalý 
ministr a rádoby budoucí 
europoslanec. 
Jen je ukryt pod poklič-
kou nadace a zároveň se 
schovává za sukně paní 
mecenášky umění.  

MN březen 2014
Jak už proběhlo seriozním 
tiskem, s velkou pravdě-

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

inzerce

UpřesněníUpřesněníUpřesnění
Pozor, tyč!

Malostranské noviny 
č. 2, únor 2014

Báseň
WERICHOVA VILA
Na Kampě je domeček, 
schází mu jen zvoneček. 
Je na čase, aby ožil, 
přestože už něco prožil. 
Nota bene,
co ty na to, 
milý Jene?

Jindřich Houška 
roku 2010

Dobrý den,
děkuji za upozornění na 
rušivou modrou střechu 
na Kampě 8. Bylo by 
dobré se obrátit na MČ 
Praha 1, aby se řešila tato 
situace. Posílám snímek 
tyče, co také hyzdí výhled 
na malostranské střechy 
i když jen shora (např. 
z ochozu zvonice kostela 
svatého Mikuláše). Jde 
zřejme o kovovou tyč, 
která v létě drží monst-
rózní deštníkovou kon-
strukci.

S pozdravem, 
Petr Smith,

malostranský obyvatel

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

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

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 27 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

 

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

ŘÍZKOVÝ VÍKEND
O víkendu 15. - 16. břez-
na vás zveme na řízkový 
víkend pod Petřínem. 
Přijďte na netradiční 
i klasické řízky podle 
receptur našich 
babiček.

Nástěnka Barbory N.
! AKCE ! Inzerát toho formátu 

(malý čtverec) za něžných

Volejte hned
Monice, tel: 
777 556 578

2.500 Kč
Besser 

kleine als 
keine!

Nástěnka Barbory N.

Malá Strana 
by měla být
větší!
by měla být

To já
říkám 
pořád.



Malostranská beseda březen
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedywww.malostranska-beseda.cz

BŘEZEN Restaurace 
pivnice 

kavárna
NECHTE SE ZLÁKAT skvělou gas-
tronomií, kde hlavní roli hraje 
česká kuchyně, vynikající tanko-
vé pivo, kávové speciality, milá 
obsluha a příjemné ceny. To vše

v režii Pilsner Urquell Original
Restaurant. Přijďte s přáteli 
ochutnat některou znovuobje-
venou pochoutku, jakou je na-
příklad skvělá jehněčí pečeně.

Jsme tu pro vás od snídaně 
až po sklenku na dobrou noc

Kavárna
9-22 h

Restaurace 
11-23 h

Pivnice
16-01 h

Snídaňový komplet
Čerstvé pečivo, croissant, 

dort dle denní nabídky 
a vlastního výběru nebo 
jablkový závin, máslo,
 med nebo džem, káva 
nebo kakao nebo čaj.

Kuřecí prsa Supre-
me s pečenou bram-
borou a krémovou 
omáčkou z hříbků, 

lišek a černých 
lanýžů.

Grilovaný sekaný 
steak s cibulový-
mi bramborami            
a omáčkou ze 

zeleného pepře…

74 Kč 194 Kč 149 Kč
Denně polední menu: 3-chodové za 120 Kč

VIDEOKAVÁRNA TRICK-BARTRICK-BARTRICK-BARGALERIE Špičkově vybavený projekční 
sál je tu jen pro Vás. Zázemí 
pro Vaše fi lmová díla i první 
pokusy. Veškeré formáty.

Bude nám ctí nabídnout Vám 
k Vašemu fi lmovému koktejlu 
Váš oblíbený koktejl. Barové 
zázemí před a po projekci. 

Výběr z programu
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Náš TIP

RADŮZA
27. a 28. 3., 20. 30 h, Malostranská beseda

Těšíme se na vás!
P
  rvní  dá ma č eské ho 

pí snič ká ř ství  Ra-
dů za vydává za-

čátkem března př elomo-
vé  album s ná zvem Gaia. 
V autorský ch pí sní ch 
rozklá dá  svě t optikou 
své ho vidě ní  na atomy, 
aby z nich na jiné m mí s-
tě  a č ase slož ila nové  

RADŮZA stejně dobře míří jako zpívá.

Od 28. 3. výstava Jana 
Saudka Obrazy, fotogra-
fi e, rekvizity a kostýmy.

•
D

Dětem - So 8. 3. v 16 h - ANIČKA 
A LETADÝLKO: VIVI TADY NEBY-
DLÍ - KC Kampa, U Sovových mlýnů 3 
- Pohádka o tak trochu pankové víle se 
zvláštní tajnou silou. www.kckampa.eu
 
Výstava - 14. 3. - 28. 4. - LADISLAV SI-
TENSKÝ - ČAS ZOUFALSTVÍ A NA-
DĚJÍ - Křížová chodba Strahovského klášte-
ra - L. Sitenský a fotky k 75. výročí německé 
okupace 15. 3. 1939. www.sitensky.eu
 
Koncert - St 19. 3. od 20 h - MODRÁ 
SYNKOPA - Tyršův dům, Michnův pa-
lác - Koncert Modré Synkopy. Jako čest-
ný host vystoupí kapela Hudba u města 
Vídně.

Divadlo - St 26. 3. v 19. 30 h - VLNY 
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Mono-
drama herečky Nataši Burger o mnoha 
polohách ženy a vztazích k sobě i mu-
žům. www.divadlokampa.cz
 
Divadlo - 31. 3. v 20. 30  h  - VOSTO5: 
DECHOVKA - Baráčnická rychta, Tržiš-
tě 23/555  - Lidé se mění, dechovka zů-
stává. Jak to bylo na tancovačce po 2. sv. 
válce? www.baracnickarychta.cz

 
Výstava - Dlouhodobě - JIŘÍ KOŠ-
TÝŘ: KARIKATURY - Vinárna U Fífy 
- Valdštejnské nám. 2 - Přijďte se pobavit 
na výstavu známého karikaturisty Koštý-
ře. Prodejní výstava. www.ufi fy.cz

K

Kulturní nástěnka    D Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO BŘEZEN 2014

zvuky, př í bě hy a obrazy. 
Radůza se vrá tila do stu-
dia spolu se svou dopro-
vodnou kapelou (kytari-
sta J. Š tě pá nek, bubení k 
D. Landš tof a houslista 
J. Cidlinský ). Křest CD 
se uskuteč ní  v Malo-
stranské  besedě  27.   
a 28. bř ezna. 

1. so. Čechomor - zač. 
20.30 h
6. čt. Laura a její tygři 
- zač. 20.30 h
12. st. Lili Marlene + 
Vladivojna La Chia - 
zač. 20.30 h
13. čt. Jan Spálený & 
ASPM - zač. 20.30 h
17. po. Žalman & spol. - 
zač. 20.30 h
20. čt. Jiří Schmitzer - 
zač. 20.30 h
24. po. Triga CK Voca-
lu - zač. 20.30 h
26. st. Potlach: Pacifi k 
+ Paběrky Marko Čer-
máka - zač. 20 h
27. čt. Radůza - zač. 
20.30 h
28. pá. Radůza - zač. 
20.30 h

 

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

Nový jídelní 
lístek od 
10. 11. 2013

MODRÁ 
SYNKOPA

křest alba Gaia

Malostranské noviny se vydaly do Domova sociálních služeb 
ve Vlašské ulici, aby si popovídaly s místními umělci Martinou 
Ježkovou (43 let) a Leandrem Tietzem (62 let), kteří v domově 
pro osoby se zdravotním postižením nejen žijí, ale i tvoří.
Martina s Leandrem byli 
úžasní, oba s nadšením 
vyprávěli, jak moc a rádi 
fotí. Leandr  pyšně ukazo-
val svůj fotoaparát a Mar-
tina neustále během poví-
dání fotila, co se dalo. 
„Fotím výlety, hrady, 
kaple, lidi, všechno, co se 
mi líbí. Už jsme měli jed-
nu výstavu, jmenovala 
se Můj svět, název jsem 
vymyslel sám,“ řekl Ma-
lostranským novinám Le-
andr, jehož velkým koníč-
kem je také historie. 
„Fotím ráda krajinu, pří-
rodu, na výstavě jsem 
ukázala například fotku 
zimní krajiny a kočky,“ 
rozpovídá se Martina a do-
dává: „Mám ráda všechny 
svoje fotky stejně!“  
Leandr s Martinou se po-
ctivě připravují na další 
výstavu. A na jaké nové 
kousky pilných fotografů 
se můžeme těšit? 

„Fotíme jídlo. Já teda 
hlavně obědy, taky jsem 
udělal hezkou fotku skle-
nice s vodou na pěkném 
ubruse,“ pochlubil se Le-
andr.
Běžte se podívat na výsta-
vu do Zemědělského po-
radensko - vzdělávacího 
centra a Knihovny Anto-
nína Švehly ve Slezské 7
 

v Praze 2. Začíná už 6. 
března v 16 hodin.
Martina se kvůli nové fo-
tografi cké příležitosti zase 
pustila do fotografování 
snídaní. 
„Všechny zveme na naši 
výstavu,“ usmívá se Mar-
tina a Leandr dodává:
„A ještě tam prosím na-
pište, že bych chtěl, aby 
všichni u nás ve Vlašské 
měli svoje foťáky a mohli 
fotit jako já.“

Místní umělci 
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fotografové Leandr Tietz a Martina Ježková
MALOSTRANSKÉ NOVINY PŘEDSTAVUJÍ

STRAHOVSKÝ 
KLÁŠTER

Leandr a Martina 
výborně fotí



11 Zabava

Slavné ženy

Koutek pro chytré hlavy

Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (XI.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULE: Pan Vorel 

prožívá peklo. Sedí v hospodě, kde se slaví svatba.

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

Také ostatní sousedé, 
samí dobří lidé, neviděli 
v tom pranic zvláštního, 
a když pak na konec oby-
čejné denní pitky vyndal 
pan Jarmárka tři láhve 
mělnického, připíjeli si 

upřímně. Sklenky kolo-
valy - paní hospodská mě-
la v celé zásobě své jen 
dvě sklenky vinní -‚ ale 
žádná nezavadila o pa-
na Vorla. A přec měl pan 
Vorel dnes zcela novou 
pěnovku, kovanou stříb-
rem...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města (to je tam, 
co je orloj a Hus).

Fo
to

: A
rc

hi
v 

M
N

Pro líné Ještě línější

Otázka: Jak je adresa domu, 
který má ve znamení zlatý 
pluh? Nápověda: Dům na-
jdeme na Pohořelci v roman-
tické uličce u Lorety.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Tento symbol je na pod-
stavci sochy Bruncvíka v pilíří Kar-
lova mostu. Správně: Karel No-
votný, Jana Špinarová, Jan Malý.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY
jsou zdarma k mání například 
v Malostranské besedě nebo 
v Kafírně U sv. Omara.

www.staromestskenoviny.eu

Víno na oslavu

Co nového 
za vodou[ [

Herečka
Stella Zázvorková 

Stella Zázvorková (1922 
- 2005) milovala Malou 
Stranu. Např. natáčení 
komedie Jak utopit Dr. 
Mráčka aneb Konec vod-
níků v Čechách (1974), 
kdy jako paní Mráčková 
našla na chodníku mou-

ku s ušima, si prý oprav-
du užívala. Mnoho času 
věnovala procházkám 
malostranskými ulička-
mi. Paní Stella v mládí 
hodně sportovala,  jezdila 
výborně na koni a ovláda-
la 7 světových jazyků.

Miloš 
Kopecký, 
manžel

Jan 
Zázvorka, 

táta

Jiří 
Sovák, 

kamarád

inzerce

Sudoku pro  
nenáročné
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Příště: Tak to prrr! 
Snad by se slušelo 
dát sousedovi 
napít! Kolik toho 
Vorel ještě snese?

inzerce

PRO LÍNÉ        LÍNĚJŠÍ

inzerce

Našla 
mouku 
s ušima

NÁVOD: Součet v kaž-
dém řádku a sloupci je 6.

1

Uvádí JAROSLAV HOLOUBEK v rámci cyklu 
autorská čtení českých spisovatelů. Ve spolupráci               
s Malostranskou besedou a Obcí spisovatelů 
připravuje Občanské sdružení Ars Metropolis.

VZPOMÍNKA V BESEDĚ 
NA BOHUMILA HRABALA

Pořad je věnován nedožitým 100. narozeninám 
B. Hrabala. Z jeho knih budou číst a vyprávět 

členové spolku Zlatá Praha: Michal Čakrt, 
Jaroslav Kohák, František Barták, MUDr. Pavel 

Dungl a také Radko Pytlík. Svou vzpomínku Ob-
sluhoval jsem Bohumila Hrabala 
přečte vrchní Bohumil Kundrt. 

Vstupné: 50 Kč

So 8. 3. v 16 h 
One voice show Patrik Kee
Show postavená na vokálních 
improvizacích.
 
Ne 9. 3. v 16 h
Červená Karkulka
Loutkovo-činoherní pohádka. 
 
Čt 13. 3. ve 20 h
Vysílá rádio Ořechovka
Dvě hodiny čiré radosti.
Ester Kočičková, Lemura 
Lepá, Lucián Krutomluf, Ko-
lopějka vděčná a Olaf Lávka.
 
Ne 16. 3. v 16 h
O tureckém rybáři
Loutkovo-kejklířské Divadlo 
Basta-fi dli. 

So 22. 3. v 16 h
O Rybabě a Mořské duši       
Divadlo a tvůrčí dílna.

Ne 23. 3. v 16 h
Robinson
Kapitánka lodi, Robinson 
Crusoe a jeho papoušek zvou 
všechny na dobrodružnou 
plavbu kolem světa. 
 
Ne 30. 3. v 16 h
2 pohádky na břiše
Představení divadla Anpu 
je inspirováno pohádkami 
Erbena.
 
Adresa: Na Ořechovce 
250/30b, Praha 6
www.divadloorechovka.cz

So 8. 3. v 16 h 

Výběr z programu
BŘEZEN 2014

Malostranská beseda, Malostranské nám. 21,
úterý 25. 3. v 19. 30 hKdy: 19. 3. 2014 v 17.30 hodin  

Kde: Kavárna Čas, Praha 1 - Kampa,
         U Lužického semináře 15 

POZVÁNKA
Vernisáž výstavy Krajiny a zátiší 

a křest knihy Šarlák autora Petra Mano

PODPORUJÍ

Výstava potrvá do 30. 3. 2014 

Narozen na břehu Luž-
nice. Vychován na bře-
hu Jizery. Žije na břehu 
Otavy. 
Narodil se v roce 1961 
v Táboře. Žije v jiho-
českém Písku. Celý ži-
vot se věnuje výtvar-
nému umění a psaní.
Jeho výtvarná díla se 
nenechávají ovlivnit 
módními ani komerč-
ními trendy a jsou plné 
tvůrčí energie. 

KDO JE 
PETR MANO

Více o tomto skvělém umělci najdete na www.petrmano.cz 

V rámci vernisáže proběhne křest Petrovy nové 
knihy Šarlák, krásné knihy o atmosféře 80. let a hle-
dání poetiky na periferii. 
Hlavní host: Petr Nárožný, pokřtí knihu a zahájí ver-
nisáž. Akce bude doprovázena živou hudbou. 

POZVÁNKA



Příští číslo vyjde
1. dubna

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Café 

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

PLATAN JAVOROLISTÝ
Památný strom na Kampě

Za to, že sílí už 
201 let. Park 
kolem se mění, 
ale on zůstává, 
den ode dne 
krásnější.  

VÍTE o někom ze svého okolí, kdo si za-
slouží Modré okénko? Napište na adre-
su: redakce@malostranskenoviny.eu.
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30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

„V novinách vždy najdeme 
zajímavé čtení a máme 

přehled, co se kolem naší 
nemocnice děje.“

Petra Hnátová a Piotr 
Obrzud, recepce 

nemocnice pod Petřínem

TIP: Malostranské noviny

KOČKA COLETTE
 Narodila se 11. 2. 1996, 
takže oslavila 18. naro-
zeniny. Bydlí ve Vlašské 

ulici. Foto poslala: 
Erika Hájková

Zvířata 
Malé StranyAktuální vtip ze 100 let starých novin

HODNO NÁSLEDOVÁNÍ: „To je dnešní tisk?“ „Jistě, vašnosto.“ 
„Teda mi nenoste kávu a přineste rovnou kabát a klobouk.“

Matka 
Jana Nerudy

Das ist 
aber sehr 

witzig!

Posílejte fotky domácích 
mazlíčků na adresu: 

redakce@malostranskenoviny.eu

inzerce50
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

Chcete se také stát odběrním místem? 
Zavolejte hned tel. číslo: 777 556 578

Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je 
podmíněno ročním příspěvkem 1 000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

odběrních míst
Malostranských novin

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 3 / březen 2014 / VI. ročník
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892 Šéfredaktor: Ondřej 
Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jiří Jorge Pěkný, 
Helena Šulcová, Martin Cibulka. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK 
ČR E 18554. Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu, telefon redakce: 
775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16, Praha 2.
Tiskne: EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

U Hrocha, Thunovská 10. Baráčnická rychta, Tržiště 23 / 555.  Sokol, 
Tyršův dům, Újezd 450. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. 
Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců, Malostranské nám. 5. U 
Moudrých luceren, Vlašská 6. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské 
nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce. 
Café Lounge, Plaská 8. Informační kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22. 
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá myš, Všehrdova 19.
Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. 
KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, Malostranské nám. 27. 
Divadlo Na Prádle, Besední 3. České muzeum hudby, Karmelitská 2. 

Konírna, Maltézské nám. 10. Ferdinanda, Karmelitská 18.  Atelier Pavla 
a Olga, Tržiště 3. U staré studny, Tržiště 3. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6. 
Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských 
pověstí a strašidel, Mostecká 18. U Parlamentu, Valentinská 8. Hospoda 
Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  Lazebnictví  U Milušky, Sněmovní 170 / 15.
Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46. Salon Mila, 
Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, Pohořelec 8. 
Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida café, Malostranské nábřeží 
3. Restaurace Profesní dům, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé 
kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b. Desk Room, 
Prokopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48. Valašská pivni-
ce, Úvoz 26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 309/14. 
Genius Loci, Malostranské nám. 11. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Přístavi-
ště Pražské paroplavby na Kampě. Metrocafe, vestibul metra Malostranská, 
Klárov 51. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10.

MALOSTRANSKÁ BESEDA, 
Malostr. nám. 21, tel.: 257 409 114

Zatímco v renesanční 
Itálii byly formulovány 
zásady kulturního konzu-
mu vína a úcta k témuž, 
pokračovalo za Alpami 
obhroublé stolování…
Tehdejší hostiny doprová-
zel rafi novaný rituál, který 
spočíval v častých a obje-
mově bohatých přípitcích, 
proložených pokutami za 
neuspokojivý výkon.
Kardinál Piccolomini, 
pozdější Pius II., české 
způsoby nesl zvláště těž-
ce: „Lid v celém králov-
ství je pijácký a obžerství 

oddaný, v krčmách mno-
zí přísahají, že neode-
jdou, dokud nevyprázdní 
sud krétského, ba i (uááá) 
ušlechtilého italského ví- 
na. Navíc pěstují alkoho-
lismus dětí!“
Nuže! Polepšeme se kou-
pelí v lidové moudrosti: 
Břísti vínem = breptat 
v opilosti.
Nechce se opíti svým ví-
nem = nedá se napálit.
Kůň, panna a víno veliké 
čistoty potřebují.
Noc, láska a víno všeliké 
pouštějí mimo.
Vinohradu netřeba mod-
litby, nýbrž motyky. 
Víno vchází, tajemství vy-
chází.                 Na zdraví!

František Váňa

tel.: +420 725 906 633 ● www.baracnickarychta.cz
Baráčnická rychta - vinotéka, Tržiště 22, Malá Strana

Milí Malostraňáci! V této rubrice se za-
mýšlím nad rozličnými ne/vinnými perlič-
kami. Srdečně Vás zvu do vinotéky při
Baráčnické rychtě, kde mne každé úterý
(kromě 4. 3.) zastihnete osobně.

inzerce

ROZJÍMÁNÍ ČESKÉHO VINAŘE
vinotéka

František 
Váňa
vinař, 
České vinařství 
Chrámce

František 

Tel.: 731 618 302

Řeším prodeje, pronájmy,
nestandardní případy, 

exekuce a privatizace bytů
e-mail: gabriela.jahodova@re-max.cz

Gabriela Jahodová
Vaše 

realitní agentka 
pro Malou Stranu


