
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 
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Cˇ ís. 5 / roč. VI
květen 2014

Karel Hynek Mácha. 
V pozadí zřícenina Pražského hradu 
(žertovná koláž). Více str. 6 a 7

● Jaká byla akce 
Kampa Střed Světa

Malostranské 
servírky

SLEČNA JANIČKA
z restaurace U Hrocha 

(Thunovská 10) srdnatě roztáčí 
chutnou Plzeň 12° za 35 Kč.

Miss 
hroch
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inzerce

Výročí vzniku nejslavnější české básně

KRUTÉ 
TAJEMSTVÍ 
MÁCHOVA 

MÁJE

Strážníci na koních vzorně 
hlídají petřínské stráně. 
Snímek z akce vypouštění 
bažantů. Více na straně 2

Podrobnosti na straně 3 a 6

180
let 
 

Přišlo po 
uzávěrce

Konec parkoviště 
na Malostran-

ském náměstí?
Více str. 4

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

Výjimečná piva za jedinečnou 
cenu 29 Kč!viz str. 4

Letenská 12/33, 
Malá Strana, Praha 1

www.augustinehotel.com
Více info str. 11

HOTEL 
THE AUGUSTINE PRAGUE 

SLAVÍ 5 LET!

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Dočasná
s leva 20 %

Barokní vodní spektakulum 
v Praze pod Karlovým 

mostem na hladině Vltavy
15. 5. 2014

Svatojánské slavnosti

NAVALIS

www.navalis.cz

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

257 531 839
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inzerce

Kdo je tajemný Hynek 
v Máchově básni Máj?

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Poutník, který 
vyhledává 

místa, kde se 
popravuje.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Ve školce 
žádného Hynka 
nemáme, takže 

ho neznám.“

Žhavá anketa Malostranských novin

David
Meixner
Manažer 

Baráčnické rychty

„Sám velký 
Mácha.“

„No to byl 
přece samotný 

Kadlik.“

Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

Roman 
Vopička

Kafírna
U sv. Omara

„Domnívám se, 
že tímto 

Hynkem byl 
vlastně Mácha 

sám.“

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

„Hynek byl 
poutník 

a představoval 
Máchu samot-

ného.“

Číslo měsíce

5
tisíc občanů podep-
salo petici za zrušení 
parkoviště na Malo-
stranském náměstí.

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...
Malostranské noviny vy-
šly dne 10. 4. ve speciál-
ním vydání věnovaném 
opravám parku Kampa.

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 to jako hudba, za-
hledět se do koruny 
platanu, který stojí 

u paty vily na okraji par-
ku Kampa.
Přistoupíme-li na tuto 
hru, zavede nás po cestič-
kách větviček a větví do
jiného světa. Mimo čas, 
mimo prostor, tam, kde 
nejsou mapy - snad jen 
ty, které tvoří barevná 
kůra na jeho kmeni.
Stál tu už v době, kdy 
Kampu tvořilo několik 
menších zahrad, osáze-
ny mytologickými plasti-
kami. Pamatuje i Josefa 
Dobrovského.
Je proměnlivý jako oheň 
a neměnný jako tón.

Magický svět 
platanu

Petřín - 25 bažantů ra-
dostně vzlétlo v neděli 6. 4.
na petřínskou stráň. Akci 
pořádalo Sdružení obča-
nů a přátel Malé Strany 
a Hradčan s firmou Voja-
novy sady. Loni se vypou-
štěly koroptve.

Na Kampě hořel stánek, 
byly tam plynové bomby 

Vypouštění bažantů na 
Petříně: To byla paráda!

Nerudova - Mladík ztra-
til mobil u baru, ale měl 
v něm vyhledávající apli-
kaci. Sedl do auta a honil 
mobil po Malé Straně. 
Ten ale unikal uličkami. 
Nakonec ho dostihl u Lo-
rety. Mobil měl v kapse 
řidič náklaďáčku vybíra-
jící odpadkové koše.

Honička 
kolem košů

Na Kampě - Kouř byl cí-
tit až v parku. Na náměstí
Na Kampě, kde se kona-
jí velikonoční trhy, hořel
dne 21. 4. po desáté hodi-
ně stánek trhovců.
Plameny prý byly vidět 
zdaleka. Malostranským 
novinám to sdělil očitý 

svědek. „Byl to stánek 
proti mostu, kousek od 
policejní služebny,“ řekl 
svědek. Požár se podařilo
rychle uhasit, pomohli prý
hasiči i strážníci s kyblíč-
ky. Ve stáncích jsou ply-
nové bomby. Strom nad 
stánkem je ještě ožehlý.

Malá Strana - Od 1. 
května začíná na Malé 
Straně deratizace. Buď-
te obezřetní obzvláště 
v okolí Újezda, u So-
vových mlýnů, pod Zá-
meckými schody a na 
dalších místech. Na 
Kampě budou nástrahy 
kladeny v červnu.

Pozor, začíná 
válka s potkany

Malá Strana - Po dlou-
hé nemoci v Praze ze-
mřel dne 29. března fo-
tograf Oldřich Škácha. 
Fotografoval disent, byl 
dvorním foto-
grafem Vác-
lava Havla.
Měl ateliér na
Malé Straně. 
Bylo mu 72 let.

Zemřel fotograf 
Oldřich Škácha

Velké zprávy 
z Malé Strany
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Recept dle 
Dobromily

Telecí frikandó
Vyřízni zpod telecí kejty 
ten zakulatělý kus masa, 
protáhni jej hodně hustě 
vždy jednou řadou slani-
ny a pak vařeným uze-
ným jazykem...

Ta to umí osolit!

 

www.rettigova.lukul.cz

21 °C
KVĚTEN: V květnu-li se
nad Malou Stranou hrom 
ozývá, v červnu nemrholívá.

Počasí 

Bažanty dovedně vypouštěl pan 
Jindřich Pavliš (v klobouku, Vojanovy sady)

Petr Burgr (SOPMSH) 
učil děti plést pomlázky

Šťastný 
bažant

Adresa: Mostecká 3, Malá Strana
www.biomarket.cz

Tým prodejny 
Vacek Bio-Market

AKCE KVĚTNA: 

Těšíme se na vás!

Taštička s náplní pudinku 
s jahodou 100 g 

sleva 24 %, 
tedy jen za 9. 90 Kč!
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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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Kampa Střed Světa: Plastici 
byli výborní, divadla jakbysmet

Matka 
Jana Nerudy

To já 
pamatuju 
středy!
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Kampa - Již šestý roč-
ník tradiční akce Kampa 
Střed Světa se konal 11. 
a 12. dubna. Cílem slav-
nosti bylo poukázat na 
jedinečnost Kampy, zvi-
ditelnit genia loci tohoto 
místa a také oslavit při-
cházející jaro. 
Dva dny plné hudby, ve-
selí, divadla, dětských 
her i poučení. Konferen-
ce na podporu zachování 
parku na Kampě byla již 
o 14 dní dříve.
Zlatým hřebem byl kon-
cert skupiny The Plastic 
People of the Universe.
Přišlo pět tisíc lidí. 
Z divadel na návštěvní-
ky čekal Tonda Novotný 
a Kvak a Žbluňk, Ja-
kub Folvarčný s před-
stavením Cirkus Prdít-
ko anebo Buchty a loutky 
s Rockym IX.
Pátek 11. 4.
V podvečer začala pro-
hlídka galerií a klubů již-
ního konce Kampy a oko-
lí Újezda. Více str. 6

Velký podíl na úspěchu akce 
měly Malostranské noviny, 
které poskytly zdarma 
široký propagační prostor

Dívka ze str. 3

štěKRÁSNÁ BERTA: BOJOVNICE 
ZA BEZVÍZOVÝ STYK

Slečna Berta Čulíková ze Saské 
bojovala za možnost cestování 
bez dokladů. Výhodně se vdala 

do Jižní Afriky.

Rok 
1914

Na můj 
pas kolku 
netřeba

Brabenec

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

Zima byla velice krátká, což 
vysvětluje rychlý nástup jar-
ního nachlazení a angíny. 
Příznaky nepodceňujte, řád-
ně se vyležte, při zhoršení na-
vštivte lékaře. Na jarní výlety 
doporučujeme vzít si s sebou 
antihistaminy proti alergii či 
štípnutí hmyzu. Předcházejte 
i úrazům a nezapomeňte na 
protahování nejen před tím prvním „letním“ 
cvičením, ale i po něm. Po návratu domů se 
pečlivě zkontrolujte, zda nemáte klíšťata. Pří-
padů encefalitidy bohužel přibývá. Ideální je 
proto nechat se u nás naočkovat. S případnými 
nejasnostmi Vám rádi poradíme!

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: Úvoz 26, Malá Strana
Tel.: 224 240 857

Jsme rodinná fi rma. Používáme materiály 
od českých výrobců, 100% bavlnu - kana-
fas a pro výplň - polyesterové duté vlákno. 
Naše výrobky jsou originální, hravé a vesele 
barevné.
U nás také najdete polštáře, 
deky i dečky, kapsáře, závěsy, 
maňásky, mantinely 
do postýlky…

Navštivte náš nově otevřený obchůdek 
plný hraček, dárků 

a bytových doplňků z textilu.

www.artdekor.cz

Otevřeno: 
denně 14 - 22 h

Přijďte ochutnat naše sudové víno: 
Tramín červený z Vinařství Plešingr, Ryzlink vlašský 
z Vinařství Baloun, jihoafrický Cabernet Sauvignon          

a španělský Syrah.

www.ufi fy.cz

Adresa: Valdštejnské nám. 2, vchod 
z Pětikostelního nám. (Sněmovní ul.)

Akce května 
Lahodná brynza s ořechy, 

jemně nakrájenou červenou 
řepou, malými cibulkami, 

to vše naložené v oleji!

Děkujeme MČ Praha 1
za grantovou podporu

těchto novin.

Kavárna ve Vlašské 
opět  v provozu

Tréninková kavárna 
Garden Café Taussig 
dává příležitost lidem 
s mentálním postiže-
ním rozvíjet základní 
pracovní a sociální do-
vednosti a touto cestou 
podporuje jejich začle-
ňování do běžné spo-
lečnosti. Klienti se za 
podpory asistentů podí-
lejí na celkovém chodu 
kavárny a získávají re-
álnější pracovní zkuše-
nosti, které jim usnadní 
případné uplatnění na 
volném trhu práce.

Navštivte nás

www. dssv-vlasska.cz

Otevřeno:
pondělí - pátek: 11,00 - 19,00 h
sobota a neděle: 12,00 - 19,00 h

Vlašská 25, Praha 1,
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Co nám nadělil čtverák duben
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Na Kampu padaly kroupy 
velikosti hrachu až třešní

NA OTÁZKY EXKLUZIVNĚ ODPOVÍDÁ 
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

&Otázky   odpovědi

Odpověď starosty:
„Jsem velmi rád, že vás 
mohu informovat o tom, 
že se nám před několika 
dny podařilo prosadit 
iniciativu Městské části 
Praha 1. 
Vedení hlavního města, 
které je vlastníkem pří-
slušných pozemků, sou-
hlasilo s tím, že současná 
podoba Malostranského 
náměstí neplní dostateč-
ně ani funkci veřejného 
ani funkci reprezentativ-
ního prostoru. 
V brzké době proto bude 
vyhlášena ideová archi-
tektonická soutěž na re-
vitalizaci Malostranské-
ho náměstí. 
Osobně se těším na chví-
li, kdy tento nádherný 
prostor přestane být par-
kovacím místem různých 

Posílejte své otázky na 
známou adresu: 

redakce@
malostranskenoviny.eu

asistentů, lobbistů a dal-
ších parlamentních ná-
vštěv a kdy bude náležitě 
využita jeho vysoká re-
prezentační a památková 
hodnota. 
Když už jsme u toho par-
kování, chci zdůraznit, že 
nebudeme tolerovat, že 
vozidla s parlamentními 
kartami blokují parkova-
cí místa v modré zóně.
Jejich řidiči nejsou nějací 
nepostižitelní „nadlidé“ 
a já jsem rád, že takto 
k tomu přistupují i naši 
strážníci, kteří tento ne-
švar postihují. Mají naši 
podporu a držíme jim 
palce.“

Malá Strana - Dne 14. 
dubna padaly na Kampu 
kroupy velikosti třešní. 
Vzhledem k poměrně 
slunečnému počasí však 
nezpůsobily žádnou ško-
du a krátce po dopadu 
roztály v trávě.
Přestože je měsíc duben 
proslulý svými vrtochy, 
tak velké kroupy jsou ne-
zvyklé. Někteří pamětní-
ci však popisují kroupy až 
velikosti holubího vejce.

Pane starosto, dočká se 
Malostranské náměstí 

někdy důstojnější podoby? Kroupy byly velké, 
ale rychle tály

Ředitel paroplavby 
Štěpán Rusňák zve 
na projížďku

Milí Malostranští, 
pražské parníky vyplují na
1. máje do 149. plavební se-
zóny. Kapitáni letos přivítali
jaro již téměř o měsíc dříve,
přesto nás pranostiky upo-
zorňují na řadu květnových
ochlazení. 
Nejdříve nás čeká STANI-
SLAVSKÉ OTEPLENÍ (5. 5.
- 9. 5.) vhodné na krásnou 
jarní plavbu. LEDOVÍ MUŽI 
(10. 5. - 14. 5.) přinesou vý-
razně studené období: LE-
DOVÍ BRATŘI PŘINESOU 
CHLADNA, JAK SE PATŘÍ.
(12. - 14. 5.). Následuje IZI-
DORSKÉ JARO (15. 5. - 23. 
5.), kdy se praví: SV. JAN 
Z NEPOMUKU NATAHU-
JE K LÉTU RUKU (16. 5.). 
Srdečně Vás zvu na naše 
květnové plavby. Jejich pře-
hled naleznete ve VELKÉM 
KATALOGU PLAVEB, který 
vychází 1. května. K dostání 
bude na všech přístavištích. 
Těším se na viděnou na pa-
lubě, KVĚTEN BUDE SKU-
TEČNĚ NABITÝ AKCEMI! 

Ahoj!

NOVINKY 
OD KORMIDLA

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost
VLTAVSKÝ HLASATEL

Loď Labe v novém 
kabátě

Loď Labe byla před pla-
vební sezónou prodlouže-
na a opravena. Od 1. květ-
na bude zajišťovat plav-
by z Rašínova nábřeží na 
Vltavské zrcadlo k Ná-
rodnímu divadlu a pod 
Vyšehrad.

Představení lodě 
Grand Bohemia

Dne 7. května v 11 h bude 
na přístavišti na Kampě 
představena nová loď 
Grand Bohemia. Po 30 le-
tech moderní loď posta-
vená přímo pro Prahu. 
Lodi Grand Bohemia 

požehná kardinál
Jeho eminence kardinál 
Dominik Duka požehná 
15. května během Svato-

jánských NAVALIS lodi
GRAND BOHEMIA a FAR-
MÁŘSKÉ LODI.

Růžový máj
17. května se uskuteční 
z Farmářských trhů Na 
Výtoni plavby s degustací 
růžových vín ze zde pro-
bíhající slavnosti. 

Představení 
farmářské lodi

Dne 21. května bude na 
náplavce pod Železnič-
ním mostem Na Výtoni 
slavnostně představena 
FARMÁŘSKÁ LOĎ, kte-
rá bude od letošní sezóny 
sloužit farmářským tr-
hům a k radosti a odpo-
činku Pražanů. 

Pivo na náplavce
Velký festival malých 
a mini českých pivovarů 
bude o víkendu 30. - 31. 
května nejširší přehlíd-
kou zlatého moku u nás. 
Nejlépe bude chutnat na 
palubě parníku!!!

SEZNAMTE SE: LOĎ 
GRAND BOHEMIA 

PŘIPLOUVÁ DO PRAHY

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:

Loď byla spuštěna na vodu v dubnu 2014 
a jedná se o nejmodernější loď v České 
republice. Klimatizovaný hlavní salon se 
zasouvací prosklenou střechou. Kapacita 
míst k sezení při odkryté nebo zakryté pa-
lubě lodi: 160 osob.

Grand 
Bohemia

U Vopičky se to skvěle básní
Tržiště - Když jsem se 
v Malostranských novi-
nách dočetla, že se v Ka-
fírně na Tržišti pořádají 
večery poezie, nadchlo 
mě to. Tak jsem se tam 
šla dne 7. 4. podívat. 
Bylo to úžasné! U stol-
ku v rohu této malé, ale 
útulné kavárničky se stří-

dali autoři a předčítali 
svá díla. Radost poslou-
chat. Příště určitě přijdu 
zas, snad také něco napí-
šu. Jiřina Ž.
Pozn. red.: Přesná adre-
sa je Tržiště 11. Básní se 
vždy každé první pondě-
lí v měsíci. Začíná to od 
cca 20 h.Verše z kouta

Tip 
čtenáře
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STRUČNĚ 
Z RADNICE

Přestěhovala se 
Knihovna

Knihovna na Pohořelci 
se přestěhovala do domu 
U Šliků (Pohořelec 25). 

Prostory i přilehlou za-
hradu zrekonstruovala 
Městská část Praha 1, kte-
rá rovněž fi nancuje pro-
voz pobočky. 

Sbírka na úřadě
Pracovníci Úřadu Měst-
ské části Praha 1 se zapo-
jili do sbírky na podporu 

dobročinného obchodu 
Restart Shop. Ten bude 
v Biskupské ulici prodá-
vat darované zboží. Výtě-
žek z prodeje bude určen 
pro nízkoprahové kluby 
pro děti a mládež. 

Tábory HaFstudia
Letní příměstské tábory 

HaFstudia se budou po-
řádat v termínech 18.- 22. 
8. a 25.- 29. 8. Bude mož-
né si vybrat mezi herec-
kou a výtvarnou dílnou. 
Přihlášky na tábor a dota-
zy posílejte e-mailem na 
adresu haf@hafstudio.cz 
nebo koukněte na www.
hafstudio.cz.

facebook stránka
wwww.facebook.com/praha1

Galerie 1
www.galerie1.cz

Měsíčník Praha1
www.paraha1.cz/měsicnik

youtube kanál
www.praha1.tv

Víte, že...
Původním majitelem 
Slovanského ostrova 
byl barvíř kůží Josef 

Ignác Saenger.

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.

Reprezentační ples 
Prahy 1 na Žofíně
Hvězdný vrchol plesové sezóny 2014

Dne 11. dubna se konal 
na Žofíně Reprezentační 
ples Prahy 1. Tentokrát 
byl pojmenovaný Hvězd-
ný. Sešli se tu například: 
manželé Heřmánkovi, 
Miroslav Kalousek, Miss 
Jana Doleželová, Dara 
Rolins, cvičitelka Hana 
Kynychová, Olympic, 
Ondřej Ruml, Vašo Pa-
tejdl, Michaela Nosková, 
Dasha a další. Modely 
předvedla Miss Gabrie-
la Franková. Zahrál or-
chestr ZŠ Biskupská Big 
Band. Vystoupila i vítěz-
ka pěvecké soutěže „Pra-
ha 1 hledá novou hvězdu“ 
Petra Vašková.

Starosta Oldřich 
Lomecký při tanci 

s tiskovou mluvčí MČ 
Praha 1 Veronikou 

Blažkovou
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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

Dara 
Rolins

Starosta 
O. Lomecký 

a M. Kalousek

Rej

Pracovník 
měsíce

KVĚTEN
Michaela 
Madejová

Vysoké pracovní nasa-
zení Míša předvedla při 
náročné přípravě Repre-
zentačního plesu Prahy 1
a dalších akcí, pořáda-
ných úřadem. Zaslouží 
si proto opravdu velkou 
pochvalu.

Referentka 
pro styk 
s veřejností

Do této rubriky nominuje 
Veronika Blažková, tisková 
mluvčí MČ Praha 1. Posílej-
te jí své tipy na „Pracovníka 

měsíce“ na adresu: 
veronika.blazkova@

Praha1.cz

Úřednická 
anekdota

Vážený pane, vracíme 
Vám k přepracování Vaše
daňové přiznání. V kolon-
ce „Vyživované osoby“ ne-
můžete uvádět: Vláda, 
parlament, úředníci a půl 
miliónu romských spolu-
občanů.
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Mácha začal psát Máj v roce 1834 ● Od té chvíle  se mu několikrát zhroutil svět 

Když Máchova žena Lori 
tuto neradostnou novi-
nu oznámí své nemocné 
matce, ta umírá. 
Mácha nechá Lori klečet 
u její rakve a ona musí 
znovu přísahat, že dítě je 
jeho. Když ji konečně na 
chvíli uvěří, zeptá se, zda 
byla pannou, když se spo-
lu poznali. Když se dozví, 
že ne, odchází básník pěš-
ky do Litoměřic.
Mezitím se z toho hroutí 
Tyl, který Máchu s Lori 
seznámil.

A kritika trhá Máchovo 
životní dílo na cucky - že 
prý jde o plagiát (Byron), 
že je málo vlastenecké. 
Německá kritika se ale 
nad Májem rozplývá 
a tím to celé dělá ještě 
horší.
Mácha, který osobně do-
hlížel na tisk Máje (hlídal 
kvalitu papíru, vymohl 
si, aby byl tisk proveden 
neopotřebovanými, nově 
odlitými typy), chodí po 
horách kolem Litoměřic 
jako šílený. Přitahují ho 
hlavně zříceniny. 
Do toho se dozví, že má 
syna. Vrací se pěšky do 
Prahy a v nadšení nad 
vlastním potomkem sli-
buje, že si Lori vezme. 

Svatba je naplánována 
na 8. listopad. Pak se ale 
vrací zpátky do Litoměřic 
a pokračuje ve své šílené 
anabázi po okolních kop-
cích. 

Dne 23. října 1836 spat-
ří Mácha z vrcholu kop-
ce Radobýl velký požár 
dole v Litoměřicích. Běží 
dolů, doráží mezi první-

mi a ihned se pouští do
hašení. Zachraňuje z hoří-
cích budov co se dá, dout-
ná mu oděv, polévá se 
tedy vodou a (vyprahlý) 
vodu i pije.

V noci z 5. na 6. listopadu 
Mácha umírá. Ofi ciálně 
na zápal plic ale ve sku-
tečnosti spíše na chole-
ru, kterou lékaři zatajili, 
aby nevypukla panika. 

Mácha považoval báseň Máj za klíč 
k nesmrtelnosti. Dobová kritika ale dílo 
ztrhala. Doma hledat oporu nemůže, 
jeho žena neumí česky. Oznámí mu 
však, že čeká dítě. Máchá si bere do 
hlavy, že dítě není jeho, ale J. K. Tyla.

Pohřeb se konal 8. listo-
padu, v den plánované 
svatby s Lori.
Trvalo celou generaci, 
než se Máj dočkal uznání 
(díky Janu Nerudovi).

Nyní se vraťme zpátky ke 
kořenům. Nápad na téma 
básně Máj dostal Mácha 
roku 1834 pod Bezdězem 
v Doksech na návštěvě 
u dlouholetého kamaráda 
Eduarda Hindla.
Místní hospodský jim vy-
právěl příběh otcovraždy, 
která se stala v nedaleké 
Dubé někdy v 70. letech 
18. století.
Dubá byla odedávna jed-

ním z center českého 
chmelařství a k nej-
bohatším pěstitelům 
chmele zde tehdy patřil 
jistý Schiffner. 
Jeho syn Hynek se za-
miloval do dcery míst-
ního kováře, otec mu 
však sňatek zakázal.
Začátkem května roku 
1774 Hynek otce na od-
lehlé chmelnici zabil, 
tělo pečlivě ukryl a dou-
fal, že je nikdo nenajde. 
Byl však z vraždy usvěd-

čen a popraven lámáním 
v kole. 
Také Vilém, onen „strašný 
lesů pán“, měl svůj před-
obraz. Byl jím loupežník 
Václav Kumr, vůdce ban-
dy ovládající celé široké 
okolí Doks. Byl zatčen 
v květnu 1798 v Doksech 
v hospodě „Na šancích“. 
Dostal 20 let a zemřel až 
v roce 1843, přežil tedy 
Máchu o sedm let.

Snoubenka Karla Hynka 
Máchy a matka jeho 
syna Ludvíka. Mácha jí 
říkal Lori. Seznámili se 
roku 1833 po zkoušce 
Klicperovy aktovky Kytka 
v Celetné ulici v kavárně 
U Suchých. Představil je 
Máchův kamarád Josef 
Kajetán Tyl. Po Máchově 
smrti (a smrti jejich syna) 
se znovu vdala.

Eleonora 
Šomková

Dramatik, novinář a spi-
sovatel, poslanec. Založil 
Kajetánské divadlo, které 
hrálo na Malé Straně. 
Dne 21. prosince 1834 
byla uvedena na scéně 
Stavovského divadla jeho 
divadelní hra Fidlovačka, 
kde byla poprvé zpívána 
píseň Kde domov můj. 
Zemřel v bídě.

Josef 
Kajetán Tyl

Spolužák Máchy. Byl jeho 
zřejmě nejbližším příte-
lem. Jeden z mála, kdo 
mu skutečně rozuměl. 
Za studií v Praze rovněž 
zkoušel psát, neměl velký 
talent, ale o to lépe roz-
poznal nadání Máchovo. 
Po studiích nastoupil jako 
praktikant u valdštejnské-
ho hospodářského úřadu 
v Doksech.

Eduard 
Hindl 

MÁCHOVO KDO JE KDO

Máchova snoubenka 
(1817 - 1891) 

Máchův kamarád 
(1808 - 1856)

Máchův kamarád 
(1811-1891)

Syn
Narodil se 16. listopadu 1810 
na Újezdě čp. 400 / 3 v domě 
U Bílého orla. Koncem 19. sto-
letí byl dům zbourán, dnes 
na jeho místě stojí dům nový 
(Újezd čp. 401) a je na něm 
umístěna pamětní deska.
Máchův otec byl krupař. Když  
bylo Máchovi 16, odstěhovali 
se na Karlovo náměstí, pak 
do Truhlářské ulice. Zemřel 6. 
listopadu 1836 v Litoměřicích.

K. H. Mácha stručně

Požár

Smrt

Lesů pán

Kampa Střed Světa (po-
kračování ze strany 3) 
Asi 80 zájemců se sešlo 
v Kostele sv. Jana Křtitele Na 
Prádle, kde pohovořil pan 
farář J. Židlický o historii 
kostela i o Studiu Oáza. Poté 
čekaly výstavy v Kavárně 
Divadla Na Prádle, Atelieru 
Josefa Sudka, Nikon Photo 
gallery + Galerii ve Vinném 
sklepě Újezd 19 a Galerie 
v Dobré trafi ce, Újezd 39. 
Dále galerie Morna v hotelu 
U Kříže, Újezd 20 s občer-
stvením a vedle výstava v Ga-
lérce v Klubu Újezd. Úžasná 
byla návštěva v Říční 11, kde 
je litografi cká dílna M. Boudy 
s ukázkou prací a fotoateli-
ér Z. Lhotáka v bytě Karla 

Čapka. Překvapila i Plaská 
ulice, výstavy v Kavárně 3+1, 
Mad baru, ve vinárně Zlatý 
had rozsáhlá výstava obra-
zů s bohatým pohoštěním. 
Potěšila kavárna a galerie 
V sedmém nebi ve Zborovské 
ulici, kde vystavovalo několik 
autorů. Na závěr lidi usadila 
a pohostila  Mlýnská kavárna 
na Kampě s výstavou obrazů 
Jana Blažíčka.                                                                                    
Sobota 12. 4.
Program začal v poledne vy-
cházkou severním koncem 
Kampy. První byla přednáška 
doc. Dr. Petra Kalety o Semi-
náři Lužických Srbů. Asi 30 
zájemců si mohlo prohléd-
nout historické předměty 
a prostory domu Společnosti 

přátel Lužice. Po prohlídce 
galerie Peron s moderním 
uměním bylo posezení v ka-
várně Čas s výstavou. V Mí-
šeňské 3 vítala nová, ještě 
rozestavěná galerie studentů 
ze SŠ Grafi cké z Hellichovky. 
Ještě Míšeňská 6 a fotoateliér 
naproti a po prohlídce vozov-
ky a oblouků Juditina mostu 
se spěchalo pod most Karlův.
Ve 14 h došlo ke slavnostní-
mu otevření Brány na Kampu
pod Karlovým mostem za tó-
nů Průšovy balkánské de-
chovky. Po otevření brá-
ny na Kampu se všichni za 
zvuků balkánských rytmů 
odebrali do parku, kde od 
15 h probíhal hudební a di-
vadelní program. Diváci si 

kromě „Plastiků“ mohli užít 
z muziky CIRKUS PONOR-
KA, THOMAS EL CHECO 
PRUSA & THE LOVE SONGS 
ORCHESTRA, ŽÁHU. So-
botní večer uzavřel koncert 
POHŘEBNÍ KAPELY v diva-
delním šapitó a také původně 
neplánované vystoupení hor-
ňáckých i kyjovských zpěváků 
a muzikantů v kavárně Čas, 
později i v Šatlavě.
Širokou mediální podporu 
a nemalý podíl na úspěchu 
akce mají Malostranské no-
viny, které zdarma poskytly 
opakovaně propagační pro-
stor. Stejně tak spřátelené 
Staroměstské noviny.
Doprovodný program v par-
ku zajistilo Muzeum Karla 

Zemana a časopis Hrana - 
nabídly dětem kreslení i obří 
pexeso na trávě, puzzle s di-
nosaurem a závody  parou 
poháněných lodiček. 
Součástí akce byla i výstava 
velkoformátových fotogra-
fi í Staré Prahy, které byly 
umístěny přímo v parku před 
kavárnou Mlýnská. Letos po-
řádala Letní Poloha s KC 
Kampa, Mlýnskou kavárnou,
Muzikanty z Kampy a klubem
TURAS. Spolupořadatelem 
akce je MČ Praha 1. 
Záštitu nad slavností převzal 
starosta MČ Praha 1 pan Ol-
dřich Lomecký. Všem patří 
velký dík, organizátorům, 
podporovatelům i drobným 
pomocníkům! -Kuc-

Je pozdní večer první máj –
večerní máj – je lásky čas.

Zve k lásky hrám hrdliččin hlas:
„Jarmilo! Jarmilo!! Jarmilo!!!“„



Osud Máje bylo větší drama než sama báseň Kalendárium 
Malé Strany

Eduard 
Vojan
HEREC

Jiří 
Červený
KABARETIÉR

KVĚTEN

● Eva Svobodová 
*1. 5. 1907 Praha 
†3. 1. 1992 Praha
Herečka. Malou Stranu 
a Hradčany si zamilovala 
při natáčení seriálu 
Kamarádi (1969). 

● František Kytka 
*13. 5. 1845 Želenice 
†20. 12. 1898 Praha 
Knihkupec. V roce 1871 
si otevřel v Mostecké 16 
knihkupectví. V roce 1917 
obchod koupil Josef Šváb 
Malostranský.

● Eduard Vojan 
*5. 5. 1853 Praha 
†31. 5. 1920 Praha
Herec. Narodil se na Malé 
Straně. Jsou po něm po-
jmenovány Vojanovy sady.

● Jiří Červený 
*14. 8. 1887 Hradec Králové 
†6. 5. 1962 Praha
Kabaretiér (Červená sedma). 
Bydlel na Kampě. Je po 
něm pojmenována ulička.

● Jan Pivec 
*19. 5. 1907 Praha 
†13. 5. 1980 Praha
Herec. Se svým jezevčíkem 
chodíval pravidelně po 
Malostranském nábřeží.

Jan 
Pivec
HEREC

Eva 
Svobodová

HEREČKA
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Mácha začal psát Máj v roce 1834 ● Od té chvíle  se mu několikrát zhroutil svět 
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Pomník K. H. Máchy 
vytvořil sochař 
Josef Václav Myslbek 
v roce 1911. Původně 
měl stát v Litoměřicích.

Je pozdní večer první máj –
večerní máj – je lásky čas.

Zve k lásky hrám hrdliččin hlas:
„Jarmilo! Jarmilo!! Jarmilo!!!“

NE PŘÍLIŠ ZNÁMÝ VERŠ Z BÁSNĚ MÁJ„

•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

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

St 14. 5. v 19.30 h
Maxmilián Maria Kolbe
Polský kněz, teolog a fi losof.
Přednáška Marka Šlechty z cyklu  
Zachránci obětí holocaustu 
s promítáním částí fi lmu 
Život za život.

St 21. 5. v 19.30 h
Hloubka ostrosti
Vernisáž výstavy obrazů 
Patrika Hábla. Zahrají K. Krejčová 
(housle) a E. Krejčová (klavír).

St 28. 5. v 19.30 h
Postřehy z Bangladéše
Zážitky z cesty Zdeňka Lauschmanna
v rámci projektu organizace Adra
s promítáním.

Soukenická 15, Praha 1 

Vstupné dobrovolné                                                                  

www.klubsamari.cz                                                                                 

Podpořeno granty: MČ Praha1, Nadace Život umělce.

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!



 DopiSy8  Charitatelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

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 14. 5. 17 h
Učená toulka: Bývalé Ma-
lostranské pivovárky: Na
zdraví Karla IV.! Sraz 
v Baráčnické rychtě. Před-
náší Dr. Josef Kábele.

PODPORUJEME:
Pondělí 26. 5. 16 h  
Literární výlet Eugena 
Brikciuse.

POŘÁDÁME:
Středa 11. 6. 17.30 h 
Učená toulka: Dienzen-
hofferovské stavby. Před-
náší Dr. Josef Kábele.

POŘÁDÁME:
Čtvrtek 19. 6., 18 - 21 h  
III. PROSTŘENÝ STŮL 
na Maltézském náměstí. 
Benefice pro Konzervatoř 
Jana Deyla a Nadaci Ar-
tevide. 

V září: 
POŘÁDÁME:
Čtvrtek 11. 9. 
II. PROSTŘENÝ STŮL 
na Betlémském náměstí
v rámci III. Open Air Fes-
tu Betlémák. Živá hudba 
a ochutnávky.        

PODPORUJEME:
Sobota 20. 9. 
Malostranské vinobraní
- Dozvuky Horňáckých 
slavností v parku na 
Kampě. Cimbálová muzi-
ka, víno, klobásky.

POŘÁDÁME:
Učené toulky 
v září a říjnu: Petřín - Ja-
roslav Rybář, Vyšehrad - 
Richard Händl.
…dále připravujeme: 
Staroměstský orloj, Jan 
Žižka, Nezapomenutelné 
nevěstince - Dr. Sedmík.
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KampaNula pořádala 16. 
dubna další Učenou toulku 
- prohlídku nejzajímavějších 
prostor Klementina.
Za pomoci ředitele Národní
knihovny pana Ing. Tomáše
Böhma bylo možno s průvod-
kyní vidět Zrcadlovou síň,
stoupat točitým schodiš-
těm, projít kolem pražského
poledníku a prastarých hvěz-
dářských přístrojů. 
Nahoře lze konečně vidět 
a fotografovat Prahu z ocho-
zu věže. Sněžka byla na ob-
zoru severovýchodně lehce 
v mracích jinak nádherného 
prosluněného podvečera.
Mnozí nahlédli i do barokní-
ho sálu - knihovny s glóby. 
Sešlo se přes 40 účastníků. 
Pro zdravotně postižené Pra-
hy 1 vybráno 2750 Kč.   -kuc-

Učená toulka: 
Klementinum z věže

Účastníci toulky 
(bylo jich víc)

Středa 28. 5. 17.30 h Učená toulka: 
Vojta Náprstek a jeho muzeum. 

Přednáší Ing. Petr Hejma

Věž Klementina

ZPRÁVA   OZNÁMENÍ   VÝZVA   POZVÁNÍ
Blíží se třetí PROSTŘENÝ STŮL na Maltézském náměstí - Benefi ce

 KampaNuly ve prospěch žáků a studentů Konzervatoře a střední 
ladičské školy pro slabozraké J. Deyla a Nadaci pro nevidomé Artevide. 
Na náměstí bez aut bude v délce 60 metrů, bílým ubrusem pokrytý, se 

židlemi kolem, středem postaven, úžasný

III. P R O S T Ř E N Ý   S T Ů L
ve čtvrtek 19. června 18 - 21 h 

Po obvodu náměstí se ve stáncích levně za vstupenky-stravenky nabí-
zejí nápoje a dobroty, věnované každoročně ku podpoře této akce. Ná-
vštěvníci si sedají ke stolu, konzumují jídlo a pití a naslouchají hudbě. 
Na pódiu v čele stolu zpočátku vystupují žáci a studenti konzervatoře 

a hosté. Později u Stolu hrají Muzikanti z Kampy.
-------------------------------------------------

Vyzýváme k podpoře - restaurace, hospody a kavárny
…také další instituce, fi rmy i jednotlivce, nejen z Maltézského náměstí. 
Sneste prosím do stánků kolem Stolu, jako každý rok, nápoje a dobroty. 
Věnujte je jako dar, odepsatelný z daní. Podpořte i přímo na účet…Zís-

kané fi nanční prostředky, dary i výtěžek z prodeje dobrot a nápojů 
ve stáncích budou slavnostně předány škole a nadaci. 

V min. letech vybráno i 40 tis. Kč.
Sepisuje Zuzana Kopečná, nadaceartevide@seznam.cz 

tel.: 777 697 302
Pořádá KampaNula, o.s., za pomoci Nadace Artevide 

a Konzervatoře Jana Deyla
Podporují:

KC Kampa, SOPMSH, Sokol-ČOS, TURAS, Kavárna Mlýnská, Muzi-
kanti z Kampy, Malostranské noviny, Výtvarníci Karlova mostu, Maltéz-
ská pomoc, Dobrovolní hasiči, MČ a Měst. policie P1, Vojanovy sady, 

s.r.o. a další…
www.kampanula.cz, www.nadaceartevide.cz

Výhled z věže



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

Dopisy, komentáře, básně, glosy, fejetony
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

Glosa
Neštěstí 
druhých

ní pozornost. Znovu jsem 
si to ověřil na Konferen-
ci Kampa Střed Světa. 
Probíral se tam budoucí 
vzhled Kampy. Také jsem 
vystoupil. Chtěl jsem pre-
zentovat názor, že Kampa 
nepotřebuje revitalizaci, 
ale co potřebuje, je opra-
va se zachováním stáva-
jícího vzhledu. Kdo mě 
zná, ví, že nemám pro-
blém silou svého hlasu 

vyplnit diskuzní prostor. 
S myšlenkou, že začnu 
svůj příspěvek prohláše-
ním: „Kampa nepotřebu-
je revitalizaci“  jsem před-
stoupil před posluchače 
a začal: „Kampa nepotře-
buje retitoti…, tedy chtěl 
jsem říci - revitelele.“
V tu chvíli mi začal na-
slouchat opravdu každý. 
Současně se u milovníků 
Kampy projevila soused-

ská soudržnost. Lidi mi 
spontánně začali napo-
vídat. Paní architektce 
v první řadě se začaly vlnit 
lodičky, to jak mi držela 
palce i u nohou. Zachrá-
nila mě čeština. Místo 
cizího výrazu revita-
lizace, jsem použil české 
- znovuoživení - a pak už 
neměl žádné problémy 
sdělit posluchačům svůj 
názor na park Kampa. 

Za dva dny, při udělování 
divadelních cen Thálie, 
jsem se svěřil s prožitým 
trapasem svému kamará-
dovi, jinak populárnímu 
herci. „Hoho,“ zasmál se 
na celé foyer Národního 
divadla a hlasem bri-
lantní jevištní mluvy mě 
uklidnil: „Tak to se tady 
na jevišti stává i těm nej-
větším bardům.“ 

Pro MN, květen
Skutečně, neštěstí dru-
hých přitahuje maximál-

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

inzerce

Malostranské noviny 
č. 4, duben 2014

Díky za tyto 
noviny

Malostranské noviny jsou
úžasné. Jsou to nejen „nej-
lepší noviny ve městě“, jak
máte uvedeno v záhlaví, 
ale dokonce nejlepší no-
viny, co znám. Chtěl jsem 
vám moc poděkovat za to,
co děláte. Dělejte to dál, 
držím vám palce.

Jiří Machač,
malostranský obyvatel

VzpomínkaVzpomínkaVzpomínka

Báseň
MODRÝ ABBÉ STRUČNĚ
Za á byl modrý,
za bé byl abbé.
Zdraví měl chabbé.
Jinak celkem dobrý. 

 Ondřej Höppner

„Život je smutný i veselý, 
to všichni víme.
Tvůj hlas se ztratil, 
úsměv vítr vzal.
Jaký čas každému 
vyměří - neovlivníme...“

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

NOVINKA KVĚTNA

Od května 
naše minizahrádka 
opět otevřena!
Těšíme se 
na vás.

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

Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Hledám divadelní 
soubor, který by měl 
zájem uvést mou surre-
alistickou hru Dramata 
a jiné Rusalky. T.: 731 
211 755.
●Léčitelství Patzak. 
Celostními masážemi 
a dotekovou terapií od-
straňuji bolesti svalů 
a kloubů, ale i jiné ne-
příjemné pocity. Dochá-
zím také do bytů. Václav 
Patzak, Havelská 12. T.: 

725 773 290.
●Koupím rodinný do-
mek do 100 km od Pra-
hy. T.: 732 462 492.
●Kosmetika, pedikú-
ra, masáže v blízkosti 
vašeho bydliště. Odstra-
ňuji bolesti svalů a klou-
bů. T.: 731 529 600.
●Instalatér, topenář, 
plynař. Opravy i výměny 
baterií, WC, umyvadel, 
radiátorů, sporáků. I vět-
ší práce. T.: 722 608 008.

●Pronajmu garáž, P 4, 
Krč, 1500 Kč měsíčně. T. 
večer: 724 802 409.
●Úklid domů, bytů, fi-
rem. I vyklízení. Odvoz 
a likvidace starého nábyt-
ku. P 1, 2, 5. T.:  722 608 
008.
●Váš osobní řidič vás 
odveze svým nebo vaším 
autem po celé ČR, do láz-
ní, na chatu, výlet, dovo-
lenou. T.: 604 678 230.
●Výuka AJ jednotliv-

cům i firmám. T.: 605 
907 425.
●Nekuřák z Prahy 
(47/186), nekonfliktní, 
sluchově postižený tě zve 
na toulky jarní přírodou. 
Cykloturistika, povídání 
u kávy.  Práci, byt a také 
auto mám. T.: 776 461 
007.
●Opravy oděvů, čis-
tírna, prádelna a mandl. 
Všehrdova 21, Praha 1. T.: 
603 309 493.

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ SMS
Dne 7. květ-
na 2014 uply-
ne 1. smutné 
výročí úmrtí 
mého man-
žela Pepy 

Komárka z Malé Strany. 
Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte na něho s námi. 

Manželka Hana 
a synové Pepa a Honza



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

KVĚTEN 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

PETER LIPA & BAND (SK)
21. 5., 20.30 h, Malostranská beseda

Těšíme se na vás!
P

eter Lipa je nejvý-
znamnější osob-
nost slovenské 

jazzové scény. Vytvo-
řil osobitý  voká lní styl 
s důrazem na text. Jeho 
hudba vychází ze spojení 
jazzu a blues.  Jako první 
zpěvák na Slovensku po-
užívá v jazzové hudbě slo-

Když zpívá Lipa, srdce posluchačů kvetou.

Do 31. 5. výstava Jana 
Saudka Obrazy, fotogra-
fi e, rekvizity a kostýmy.

•
D

Koncert - Ne 4. 5. v 19. 30  h - HO-
WARD LEVY (USA) - Baráčnická 
rychta, Tržiště 23/555  - Nenechte si ujít 
koncert fenomenálního pianisty a harmo-
nikáře. www.baracnickarychta.cz
 
Koncert - So 31. 5. v 21 h -  TOM 
ZVARDON AND FRIENDS - Občan-
ská plovárna, The Loop Jazz Club, U Plo-
várny 8 - Kytarista Tom od jazzu až k fl a-
mencu. www.obcanskaplovarna.cz

Dětem - Dlouhodobě - HRAČKY 
Z TEXTILU - Lucie Bláhová - Art Dekor, 
Úvoz 26 - Přijďte se podívat a možná kou-
pit originální hračky z textilu a další vychy-
távky do bytu. www.artedokor.cz

K

Kulturní nástěnka    •
D Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO KVĚTEN 2014

venštinu. Vychá zí z ryt-
mický ch mož ností  textu 
a přenáší je do hudební-
ho stylu. V jeho repertoá-
ru najdeme tradicionály, 
standardy z oblasti swin-
gu i moderního jazzu. 
Nenechte si ujít jeho 
koncert 21. května v Ma-
lostranské besedě!

4. ne. Legendy se vrací 
- zač. 20.30 h
6. út. Bílá nemoc - zač. 
20.30 h
12. po. Burianova kul-
turní ozdravovna - 
zač. 20.30 h
13. út. Žalman & Spol. - 
zač. 20.30 h
14. st. Panika & hosté - 
zač. 20.30 h
16. pá. Lili Marlene - 
křest alba Vrány a havra-
ni - zač. 20.30 h
17. so. Improliga -  20.00 h
19. po. Jana Kirschner 
(SK) - zač. 20.30 h
20. út. Progres - con-
cert + křest knihy         
V erbu Progres - zač. 
20.30 h
23. - 31.  Fringe festival

 

Nový jídelní 
lístek od 
10. 11. 2013

1. Váš nově otevřený an-
tikvariát U Moudrých lu-
ceren ve Vlašské je pro mě 
oázou klidu. Proč jste se 
vlastně rozhodli v dnešní 
moderní době otevřít an-
tikvariát?
Petr: Dlouho jsme o tom 
přemýšleli, vlastně nás in-
spiroval samotný prostor. 
Prostě to tady volalo po 
místě, kde si lidi nejen za-
listují knihou a třeba si ně-
jakou koupí, ale taky si zde 
odpočinou.  
Hanka: A potěší se. Počí-
táme totiž s tím, že od červ-
na by u nás mohly také pro-
bíhat večerní programy.

2. Co si pod tím můžeme 
představit?

Hanka: Bude to taková 
všehochuť. Naši návštěvníci 
a přátelé se mohou těšit na 
komorní koncerty, cestova-
telské přednášky nebo křty 
knih. Dramaturgicky jsme 
otevření… A naším největ-
ším přáním je, aby se u nás 
lidé potkávali a povídali si. 

3. Jaké knihy u vás najde-
me?
Hanka: Hlavně beletrii 
českou i světovou a zajíma-
vé dětské tituly. 
Petr: Máme přes 20 tisíc 
knih, které se postupně 
snažíme zařadit do naší 
elektronické databáze.

4. A co máte na knihách 
nejradši? 

Petr: Knihám nedojdou 
baterky, voní, jsou příjem-
né na dotek... V jedné jsme 
našli milostný dopis. A už 
se nikdy nedozvíme, kdo je 
Milada a kdo byl ten dotyč-
ný, co jí psal vyznání. 
Hanka: Staré knihy mají 
prostě svoje příběhy a to je 
úžasné!

5. Vytvořili jste v antikva-
riátu také koutek pro děti, 
ve kterém najdeme spous-
tu malinkatých dřevěných 
domečků.
Petr: Říkáme tomu Mrňa-
vá Strana na Malé Straně. 
A v domečcích žijí skřítci se 
svými příběhy. Starostou je 
Pidlifous.
Hanka: Dále zde najdete 
skřítku Mlaskonku, míst-
ního redaktora Šušišíčka, 
nebo Antouška Milivoje, 
který trošku škodí i s Brun-
hildou Okoralou… U nás 
žije celé hejno skřítků             
a naše Mrňavá Strana se 
postupně rozrůstá. Přijďte 
se podívat.

Hana Vítková a Petr Balek, antikvariát U Moudrých luceren

Místní
umělci 
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Hanka s Petrem vás zvou do antikvariátu ve Vlašské.

MALOSTRANSKÉ NOVINY PŘEDSTAVUJÍ

Tuto rubriku fi nančně podpořila 
MČ Praha 1

www.umoudrychluceren.cz

Focení v ateliéru i v interiérech
Zpracování fotografi í 

Pro Malostraňáky přátelské slevy
Těší se na Vás Kristýna Svobodová

Tel.: +420 608 872 255 
www.photobykristyna.com

Malostranská fotografka 
nabízí veškeré 

fotografi cké služby

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



11 Zabava

Slavné ženy

Koutek pro chytré hlavy

Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (XIII.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULE: Pan Vorel 
machroval v hospodě s pěnovkou. Nazítří otevřel krám.

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

V příhradách a v ote-
vřených pytlích svítila 
se moučka bělejší než 
ta čerstvě obílená zeď 
a lesknul se hrách žlutější 
než kolem to pomerančo-
vě natřené nářadí. Sou-

sedé a sousedky, když šli 
kolem, podívali se dobře 
dovnitř, a některý učinil 
krok nazpět, aby se po-
díval ještě jednou. Ale do 
krámu nevešel nikdo. 
„Však oni přijdou,“  řekl 
si pan Vorel, oděný v krát-
ký, šedý kalmuček...

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).
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Pro líné Ještě línější

Otázka: Kde najdeme dům, 
na kterém je tato socha?
Nápověda: Na domě je též 
pamětní deska zapomenuté-
ho spisovatele Josefa Svátka.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Dům U Černého orla, Mos-
tecká 271/11. Naproti bývalé pekár-
ně. Správně: Pavel Plzák, Eliška 
Janečková, Martin Pokorný

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

www.staromestskenoviny.eu

Otevřený krám

Co nového 
za vodou[ [

Herečka, hrála ženy z lidu
Ella Nollová

Ella Nollová (1889 - 1959) 
nejčastěji hrála výřečné
ženy z lidu. Ve fi lmu Švejk 
(1926) hrála po boku prv-
ního Švejka Karla Nolla, je-
hož ženou byla ve skuteč-
nosti. Ve Švejkovi si zahrála 
s Josefem Švábem Malo-
stranským. Ten měl papír-

nictví v dnešní Mostecké 
ulici a zasvětil paní Ellu do 
tajů Malé Strany. Její po-
slední rolí byla matka trak-
toristky (Jiřina Švorcová) 
v komunistické agitce Ces-
ta ke štěstí (1951). Svého 
manžela Karla přežila o ví- 
ce než 31 let. 

Karel 
Noll, 

manžel

Jiřina 
Švorcová, 
kolegyně

František 
Smolík, 
kolega

inzerce

Příště: Jářku, vzal 
to Vorel za správný 
konec? Neměl si 
místo pěnovky 
pořídit fujaru?

inzerceinzerce

Věděla, 
co umí 
traktor

Sudoku pro  
nenáročné
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PRO LÍNÉ

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

PRO SPÍCÍ

Matěj 
Vyskočil

Vážení přátelé 
Malé Strany,

O víkendu 17. - 18. květ-
na od 11 do 19 h je pro 
hosty a veřejnost připra-
ven bohatý program.
V sobotu se s námi vy-
dejte na prohlídky běžně 
nepřístupných prostorů, 
budov kláštera, hotelu 
a privátních zahrad, kde 
v tento den také  pro-
běhne ukázka svatebního 
dne.
Neděle se ponese ve 
znamení dobrého jídla -
slavnostní obědový buffet
v restauraci s letní terasou 
za 555 Kč (děti do 10 let: 
55 Kč), svatotomášské
pivo vařené podle histo-

THE AUGUSTINE PRAGUE, Letenská 12/33, Malá Strana, Praha 1, 118 00 
Tel.: (+420) 266 112 233, E-mail: info@augustinehotel.com, www.augustinehotel.com

● Od 1. 5. Chřestové menu v restauraci Augustine re-
staurant ● 17. 5. Den otevřených dveří ● 18. 5. Connai-
sseurs´day ● Celý měsíc unikátní Hamman procedura ve 
Spa Augustine - Rezervace procedury tel.: 266 112 273.

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

Nadešel čas oslav! Hotel The Augustine 
Prague celý květen slaví své pětileté výročí
Brány unikátního hotelu v samém 
jádru Malé Strany se během oslav 
otevřou široké veřejnosti.

Květnový program z hotelu 
The Augustine Prague

Vchod 
do hotelu

dovolte mi , abych Vás tou-
to cestou osobně pozval na 
víkendový program, který 
se bude konat u příležitos-
ti 5. narozenin našeho ho-
telu. Bude mi ctí Vás spo-
lečně se svým týmem pro-
vést a nechat Vás tak na-
hlédnout, jak citlivě celá 
rekonstrukce dopadla. 
Máme velké štěstí, že se 
o náš hotel staráme spo-
lečně s mnichy a právě dí-
ky tomuto propojení se 
v těchto dnech běžně ne-
přístupné prostory Augus-
tiánského kláštera otevřou 
i Vám. Těšíme se na vidě-
nou.  Za celý tým Resident 
Manager

Matěj Vyskočil

rické receptury, čerpané 
z mnišské knihovny a mno-
ho dalšího. Těšíme se i na
vaše děti, o které bude 
královsky postaráno.

Ukázka z chřestového menu:
● Dušený bílý a zelený chřest, bylinkové brambory, ztra-
cené vejce, holandská omáčka 390 Kč ● Krabí cocktail 
s bílým chřestem, avocado, pomerančový kaviár 370 Kč
● Telecí hřbet, žebírka, bramborový fondant, chřest 590 Kč

Všechny děti, které 14. května slaví 5. narozeniny, mo-
hou pozvat své rodiče na kávu a koláč na náš účet.

Slavíme narozeniny - slavte je s námi!

Děti koláč zdarma!
Máte 14. května 55. narozeniny? 
Uspořádejte si oslavu se svými přáteli a my Vás obda-
rujeme lahví Magnum Champagne Veuve Clicqot.



Příští číslo vyjde
1. června

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

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

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

Modré okénko
dnes získává...

KATEŘINA JACQUES 
Autorka petice

Za dvouleté úsilí 
o zrušení parkovi-
ště na Malostran-
ském náměstí 
ve spolupráci se 
SOPMSH a dal-
šími subjekty.
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Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

30 Kč
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Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

„Malostranské noviny čtu, 
protože chci vědět víc 

a také starat se víc o dění 
v mém okolí.” 

Robert Grohmann, 
ředitel Občanské plovárny

TIP: Malostranské noviny

ARTUŠ
Rasa: americká akita. 

Majitelka Hanka Špírko-
vá z vylášeného květinář-

ství U Červeného lva 
v Saské uličce.

Zvířata 
Malé StranyAktuální vtip ze 100 let starých novin

DVA OPILCI SI BEROU DROŽKU. „Koukni, ta kobyla vypadá, jako by 
právě oběhla zeměkouli.“ „A drožkař je ještě duchem v Austrálii.“

Matka 
Jana Nerudy

Kůň je 
víc než 

podkova

inzerce51
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
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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. Restaurace  Občanská plovárna 
- The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1.

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

k nejseverněji polo-
ženým v Evropě. 
Česká vína jsou mimo-
řádně osobitá a rozmani-
tá, což je dáno různoro-
dými tvary zdejší krajiny, 
rozdílnými klimatickými 
podmínkami i pestrým 
geologickým podložím.
Tradice vinaření na Mos-
tecku sahá do 11. stole-
tí. Most patřil rozlohou 
svých vinic i zdrojem pří-
jmů z vína ke třem nej-
významnějším českým
městům.

Čerstvě vystudovaný ovoc-
nář - vinař Ivan Váňa 
osázel úpatí Řípu hruš-
němi a broskvoněmi 
a pak se přesunul na 
západní svahy České-
ho středohoří. Zde 20. 
dubna 1967 ponořil do 
země první sazenici révy 
vinné. Postupně vysázel 
v Chrámcích a kolem 
Mostu 115 hektarů vinic. 
Byl předsedou Cechu 
českých vinařů a obno-
vil vinici na historických 
terasách vrchu Hněvín. 
Nazval ji Nebeská vinice 
u černé borovice. Vycho-
val pět dětí a v součas-
nosti po vinicích vodí 
vnučky i pravnučky.                

František Váňa

Vína Českého vinařství Chrámce najdete také v nabídce nápojového lístku restaurace 
Baráčnické rychty, Tržiště 23, Malá Strana.

České vinařství Chrámce, s.r.o.
Tel.: +420 603 157 654

Informace o našem víně na www.ceske-vinarstvi.cz 
nebo na facebooku.

Vážení Malostranští, vysazujeme 12 hek-
tarů vinic, každá koruna dobrá, a tak mu-
síme opustit ztrátový projekt vinotéky na 
Malé Straně. Přesto náš seriál pokračuje.

inzerce

ROZJÍMÁNÍ ČESKÉHO VINAŘE 5

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

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


