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Zlatý had

dNes 16 straN 

Malostranské 
noviny

Papež přišel, viděl a... 
požehnal Malé Straně

Papež Benedikt XVI. zamával v Praze i větvičkám božím. Pražskému Jezulátku daroval 
vzácnou korunku, která je teď třešničkou na dortu v bohatém šatníku malého Ježíška.

Malá Strana - Papež 
Benedikt XVI. přivezl do 
Prahy Pražskému Jezu-
látku vzácný dar: zlatou 
korunku.
„Korunovace papežskou 
korunkou je nejvyšším li-
turgickým projevem úcty,  
jaký jen lze Pražskému 
Jezulátku prokázat,” řekl 
Malostranským novinám 
převor kláštera karmelitánů 
u Pražského Jezulátka  
Petr Šleich.
Žádný z papežových 
předchůdců Jezulátku ko-
runku nedal. Ba co víc, 
žádný z jeho předchůdců 
Pražskému Jezulátku NIC 
nedal.
Vlastnoručně ušité šatičky 
věnovala sošce císařovna 
Marie Terezie, se stejným 
darem přišel i císař Ferdi-
nand III. 
Korunka, která dosud zdo-
bila Jezulátko, byla vyrobena  
již na počátku 19. století  
v pražské zlatnické dílně. 
Pokračování na straně 3
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Kompletní přehled všech kulturních akcí na Malé Straně str. 4

A je to venku: 
Karluv most

je dutý!
Malá Strana - Během oprav 
Karlova mostu se stavbaři 
dostali i do prostor pod dvěma 
pilíři mostu, které byly zničeny 
při velké povodni v roce 
1890 a postaveny znovu duté.  
„O těchto prostorách vědělo 
dosud jen několik odborníků,” 
vysvětluje Milan Svoboda, 
který vede náročný projekt 
opravy mostu. Více na str. 3

Adoptujte 
si babičku
Malá Strana - Maltézská 
pomoc představuje projekt  
„Adopce seniorů“. Akce je 
založena nejen na ochotě 
lidí věnovat část svého  
volného času starým lidem, 
ale i na chuti starých lidí 
přijmout dobrovolníka.

vycháZí v Nákladu 
7 tisíc výtisku

Reportáž z akce   
Horňácké slavnosti  

na str. 13

Vinobraní 
poprvé na  
na Kampě

Za soumraku

Pražské Jezulátko.

ve vinárně

Kontakt: Hana Šimková 
Tel: 736 620 807

Fotograf
Stanislav 
Tůma

Zemřel před 
čtyřmi lety. Výběr 

z díla str. 8 a 9

Tyršův dům - Festival Desko-
hraní se konal na Újezdě  
v Tyršově domě již podeváté 
(letos 19. - 26. září) a opět 
přilákal několik tisíc hráčů 
jak z řad veřejnosti, tak  
i špičkové hráče. „Úroveň 
stále stoupá,” řekla nám or-
ganizátorka Klára Zemanová. 
Více na: www.deskohrani.cz

Na Deskohraní 
tisíce hráčů

Zázračný 
šťopíček



Miliony na opravu Karlova 
mostu jdou teď do kytek 
Do botanické zahrady  
v Tróji teď přesunul 
magistrát miliony ko-
run určené na opravu 
Karlova mostu.
Milovníci kytek si tak bu-
dou moci posedět v nové 
restauraci za pěkných 18 
milionů korun.
Částka byla původně 
určena na výměnu kamen-

ných bloků a obnovu izo-
lace Karlova mostu.
Právě nové kameny 
v Karlově mostě budí 
negativní ohlasy z řad 
odborníků. Ale i laik si 
všimne, že kameny do 
sebe nezapadají a jsou ji-
nak opracované. 
„Stav oprav kamenného 
zábradlí je z hlediska ka-
menického řemesla na 
velmi nízké úrovni,” uvedl 
šéf pražských památkářů 

Jan Kněžínek. Magistrát 
udělil před několika týdny 
za práce na opravě Kar-
lova mostu sám sobě po-
kutu 54 tisíc korun. Teď ji 
ale chce zaplatit po firmě, 
kterou pověřil dozorem 
nad opravou.
První nejnáročnější etapa 
oprav má skončit příští 
rok, kdy prý odjedou 
bagry a zmizí lešení. 
Další etapy se povlečou 
nejméně deset let.
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valdšTejnský palác - Socha 
Albrechta z Valdštejna bude 
stát od října na II. nádvoří pa-
láce, který nechal postavit na 
Malé Straně. Bude z bronzu 
a vyjde na více než milion 
korun. Valdštejn byl hrdinou 
třicetileté války.

Albrecht se 
vrací do paláce, 
který postavil

Z první ruky

Exkluzivně

Když věnec, tak se stuhou, když klobouk, tak s vousy.

Malá Strana - Lumpové, kteří 
lezli po sochách na Karlově 
mostě, byli konečně zatčeni.
Partička, která se bavila tím, 
že lezla na malostranské 
sochy svatých a vzájemně 
se přitom fotila, znesvětila 
i sousoší Piety na mostě. 
Narazila při pokusu zdolat 
Krannerovu fontánu na druhé 
straně řeky.

„Osoby kladly odpor, proto 
jim hlídka musela nasadit 
pouta,” informoval ředitel 
Městské policie Prahy 1 
Miroslav Stejskal.  Výtečníci 
byli z Rakouska a fontánu při 
slézání poničili.  Dopadnout 
je pomohl kamerový systém. 
Při výslechu se ukázalo, že  
u sebe mají fotografie soch, 
na které už vylezli. Tak se 
zjistilo, že to byla stejná parta, 
která znesvětila sousoší Piety 
na Karlově mostě. 

Vláček na Žofíně: jízda za 10 korun 
Slovanský ostrov - Dobrá zpráva pro dospělé! 
Nový vláček stojí jen 10 korun za pětiminutovou  
jízdu pro děti ve věku 3 až 10 let. Je to stejná částka, 
jakou má také jeho jediná konkurence v pražské zoo. 
Vláček na Žofíně je zmenšeninou parovozu Český lev 
z roku 1841. Jezdí na elektřinu, a to závratnou rychlostí 
3 km/hod. Kolejiště je dlouhé pěkných 53 metrů.

Více k doptání ve vinárně 
Zlatý had, Plaská 4.

Za článek 
večeři!

   Úvodník

Ondřej 
Höppner, 
nástěnkář 
a šéfredaktor
Malostran-
ských novin

Geniální dítě 
ze Sokola

dyž jsem dával dohro-
mady tohle (druhé) 
číslo Malostranských 

novin, stavil jsem se v Sokole 
v Tyršově domě. Hledání 
příběhů je stejné, jako 
když stojíte v řece se sítem 
v ruce a zkoumáte zrnka 
písku, jestli se mezi nimi 
nezaleskne kousek zlata. 
V Tyršově domě na mě padla 
sentimentální nálada, jednak 
pod tíhou magie tohoto domu 
a jednak proto, že jsem tu 
kdysi hrával na piáno coby 
korepetitor na kurzech baletu.
Stál jsem po letech uprostřed  
téže řeky a v ruce měl síto.  
A zaleskl se v něm příběh, 
který jsem hledal.
Příběh čtyřletého geniálního 
chlapce, který hravě poráží 
v deskových hrách i o deset 
let starší hráče. Přečtete si  
o něm v příštím čísle. 

K

Přijďte si 
pro kus 

zábradlí! 

Policie dopadla lumpy, 
co nám lezli po sochách

Konečně!

Císlo mesíce
7 

V nákladu 7 tisíc výtisků vyšlo 
toto číslo Malostranských novin.

Karlův most - V Den otevřených 
dveří 18. října 2009 od 9 do 
15 hodin je na Karlově mostě 
připraven kvádřík z pískovce,  
z něhož je opravováno zábradlí 
mostu.  Jde o kámen, který se na 
opravu mostu těží v pískovcovém 
lomu v obci Kocbeře. Akci pořádá 
firma Stavby mostů Praha, která 
most dává do pořádku. 

Sbírka na zvon 
Besedy vázne

O pět tisíc korun méně se 
vybralo v srpnu ve srovnání 
s červencem. Celkově je na 
zvon Malostranské besedy 
pohromadě 180 tisíc korun, tedy 
asi polovina konečné částky.  
Beseda má být otevřena 
veřejnosti 1. března 2010.

Malá Strana - Podvodník, 
který se vtírá lidem do bytu 
pod záminkou, že jde na 
kontrolu plísní, stále běhá 
po svobodě. Na policii se 

přihlásily už tři okradené 
ženy z Malé Strany. Je 
pravděpodobné, že muž 
ve své činnosti pokračuje. 
Jestli máte tip, volejte 158.

Plísňový podvodník stále uniká

BOTEGA
PRÁDELNA, OBČERSTVENÍ
Otevřeno: Po, Út, Čt, Pá od 14 do 20 hodin

Hroznová 2, 118 00 Praha 1
Telefon: +420 602 820 906
E-mail: gitta.k@seznam.cz

inzerce inzerce

Spolek Vltavan zve 
na tryznu za utonulé
Spolek Vltavan pořádá  
v neděli 1. listopadu před 
Dušičkami tryznu za utonulé 
ve Vltavě a dalších řekách. 
Tryzně předchází páteční (tj. 30. 
října) podvečerní zádušní mše  
v kostelíku Nejsvětější Trojice  
v Podskalí. V neděli 1. listopadu 
ve 14 hodin vypluje od Palacké-
ho mostu smutečně vyzdobený 
parník Vltava, téměř 70 let 
stará, čerstvě opravená loď. 
Tryzna má 130tiletou tradici. 
Ročně se v ČR utopí 250 lidí.

Pěkných 159 dětí z celé 
republiky se sešlo 19. září 
u Sokola na Malé Straně. 
Projely se lodí a zahrály si 
různé zábavné hry.

Slet sokolských dětí

Distributor - tel: 602 140 244



Malá Strana - Paní Milena 
Denmanová (84) uspěla  
v soudním sporu o polo- 
vinu domu U Petržílků na 
Malostranském náměstí. 
Ústavní soud vrátil její 
případ Městskému soudu 
k prošetření. 
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Svatý otče, při vší úctě:
Máme vás čím dál Ratzi
...ze str. 1

redakce@malostranskenoviny.com

   Anketa Ptáme se lidí, kteří na Malé Straně bydlí, jen tak procházejí nebo ji prostě milují. 
Posílejte nám vaše názory na adresu redakce@malostranskenoviny.com

Otázka pro ženy: Jak byste se oblékla, 
kdybyste byla papežovou manželkou? 

Jana Svatá, 
umělecká 
ředitelka 
Divadla 
Čertovka
„Sama jsem Svatá, 
protože jsem si vzala 
za manžela Sva-
tého. Mám tedy zce-
la jasnou představu, 
jak bych se oblékla. 
Jste na správné  
adrese. Jako anděl...  
Anděl, ale s ďáblem 
v těle! A teď už 
nechám prostor pro 
vaši představivost...
Určitě bych si spíš 
vzala na sebe 
něco volnějšího   
a vznešenějšího,  
třeba jako víla.”

„Kráčela bych si  
vznešeně po boku 
papeže oblečená 
celá v modrém 
hedvábí úplně jako 
velekněžka z taro-
tových karet, dlouhé 
rozpuštěné vlasy by 
za mnou vlály a byla 
bych strašně tajem-
ná. Když papež, 
tak samozřejmě 
hedvábí, vhodnější 
materiál mě ne-
napadá. Ano, jako 
velekněžka z taroto-
vých karet.“ 

Iveta 
Dušková, 
herečka, 
scénáristka, 
studentka 
španělštiny„Já mám za muže 

vojáka z povolání, 
který před pár dny 
odjel na půlroční 
misi do Afgánistánu, 
takže vám asi ne-
musím do podrobna 
vysvětlovat, jak bych 
se po jeho příjezdu 
oblékla… “

Eva Janatová, 
kontakty  
s veřejností 
- středisko 
Rolnička

„Určitě bych si na
sebe vzala bílé šaty 
s bílými dlouhými 
rukávy. V žádném 
případě nic provo-
kativního, abych 
na sebe nepoutala 
pozornost, protože 
hlavní hvězdou 
je on. Co se týče 
šperků, tak buď nic, 
nebo jen křížek na 
krk. Boty? Papež 
nosí červené, tak 
bych si vzala bílé. 
Prostě celá v bílém 
a křížek na krk.”

Jana 
Jelínková, 
mluvčí 
Vinohradské 
nemocnice

Granty pro majitele 
bytových domů

Malá Strana - Majitelé 
bytových domů na Malé 
Straně, kteří potřebují 
peníze na opravy, mohou 
trefit jackpot. Radnice vy-
hlásila, že do 10. listopadu 
mohou žádat majitelé  
o příspěvek až 1,5 milionu 
korun. Celkově se na celé 
Praze 1 rozdělí 30 milionů 
korun. „Podmínkou je, aby 
začali stavět ještě letos,“ 
zdůraznil šéf finančního 
výboru zastupitelstva Jan 
Votoček.

Obecné informace: tel. 1180.
Policie: tel. 158. Záchranná 
služba: tel. 155. Hasiči: tel. 
150. Policie (pobočka Malá 
Strana): tel. (+420) 974 851 
730, Vlašská 362/3. Vodní zá-
chranná služba: tel. (+420) 251 
104 239, Thunovská 183/18. 
Pražská informační služba: 
tel. (+420) 221 714 4444, Mos-
tecká ulice, Mostecká věž.  
Nemocnice pod Petřínem: tel. 
(+420) 257 197 111, Vlašská 36. 

Důležitá 
telefonní 
čísla

5. Vycházející slunce

Slunce jako symbol nového 
začátku je uctíváno mnoha tzv. 
pohanskými národy světa.

Top 5 
relikvií 
na světě

1. Pražské Jezulátko

Soška Ježíše, když byl ještě dítě. 
Původně ze Španělska. Uchována 
v pražském kostele Marie Vítězné. 

3. Kopí sv. Longina

Kopí, kterým probodl římský vo-
ják Longinos bok Ježíše na kříži. 
Uchováno v muzeu ve Vídni.

4. Mohamedův vous

Islámská chlouba číslo jedna. 
Mnoho míst na světě se pyšní tím, 
že má Mohamedův vous.

Papež Benedikt XVI. poznal v Praze čechravou sílu větru.

Papežka Jana:
Převlek, který se 
vymkl kontrole
Zamilovaná žena, která 
se tajně převlékala za 
kněze a vypracovala se 
až na papeže. Všechno se 
provalilo, když na cestě 
do kostela porodila. 
Odborníci řadí její vládu 
mezi léta 855 až 857, jiní 
tvrdí, že nikdy neexistovala. 
Pokud má pravdu ta druhá 
skupina, pak jde o největší 
urbanistickou legendu v dě-
jinách církve svaté.
Zamilovala se do mladého 
mnicha a převlékala se 
za muže, aby mohli být ve 
stejném klášteře. Poté pro-
cestovali Evropu a usadili 
se v Římě. Všechno se 
provalilo v uličce Via Sacra, 
kde papeže Johanna (Janu) 
překvapily porodní bolesti  
a porodil syna. Dav oba na 
místě ukamenoval.

slovanský osTrov - Ještě 
letos vyroste na mostě 
ke Slovanskému ostro-
vu brána, u níž bude  
v noci vartovat hlídač. 
Druhá brána, která by se 
na noc zamykala, bude  
u Mánesa.

Budka pro 
hlídače na 

ostrově Žofín

U Petržílku se 
třese pulka 

Z druhé ruky

2. Buddhův zub

Vedly se o něj války.  Dnes je 
možné Buddhův zub ve zlatě 
spatřit v srílanském městě Kandy.

Malá Strana - Papež Bene-
dikt XVI. (vlastním jménem 
Joseph Ratzinger) navštívil 
Jezulátko v sobotu 26. září 
hned při cestě z letiště.
Když plánoval svou cestu 
do Prahy, bylo prý setkání  
s Jezulátkem jeho výslov-
ným přáním. V kostele Pan-
ny Marie Vítězné se setkal  

s několika rodinami, což byl 
projev úcty k rodinným hod-
notám.
Pak pár schůzek, pomodlit 
a hajdy na kutě. Další den 
jel do Brna, pak do Staré 
Boleslavi, kde o samotě  
rozjímal s lebkou svatého 
Václava. 
Nejde o první papežovu 
návštěvu Prahy. Ještě jako 
kardinál Joseph Ratzinger 
(britský tisk vymezující se 

proti papežově německému 
původu ho často ironicky 
přezdívá Papá Ratzi) byl  
v Čechách 30. března 
1992. Tehdy přednesl  
v kostele svatého Vojtěcha 
v pražských Dejvicích 
přednášku Aby Bůh byl 
všechno ve všem.
Soška Jezulátka v kostele 
Panny Marie Vítězné je 
vysoká 47 cm, její kopie jsou  
uctívány po celém světě.

Volejte na číslo 
Inzeráty 

603 152 811 
nebo pište na: redakce@ 

malostranskenoviny.
com

Ilona 
Csáková, 
zpěvačka 
a čerstvá 
maminka
„Oblékla bych si 
na sebe cudný 
splývavý šat bez 
dekoltu, rozhodně 
spíš zahalující než 
odhalující model. 
Volila bych barvu 
šampaň, to by bylo 
jediné, co bych si 
dovolila ponechat 
z tohoto světského 
světa. Takže určitě  
něco splývavého, 
vzdušnějšího, ale  
rozhodně vůbec nic 
vyzývavého, pěkně 
s úctou a pokorou.” 

TIRÁŽ - Malostranské noviny, číslo 2, registrováno Ministerstvem kultury. Šéfredaktor, layout, grafika, fotky, úprava fotek, editace, reportáže, 
redakce: Ondřej Höppner. Kultura, rozhovory, korektury: Monika Höppner. Inzerce a distribuce: Vlastimil Svatý. Kontakt inzerce - tel.: 603 152 
811 nebo 251 512 063, vinárna Zlatý had, Plaská 4, Malá Strana, redakce@malostranskenoviny.com. Vychází jako občasník v přibližném nákladu 
7 tisíc výtisků. Noviny jsou sestavené z příspěvků, které si redakce vyhrazuje upravovat a krátit. Redakce neručí za obsah uveřejněných příspěvků.

Středisko Rolnička, 
Diakonie ČCE 
tel: 381 522 054 
Obrázky postižených 
dětí ze střediska 
Rolnička si můžete 
denně prohlédnout  
v Divadle Čertovka.

Redakční uzávěrka je vždy 15. v měsíci. Na příspěvky obdržené po tomto datu nebude brán zřetel. 
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RefuFest na Kampě: Žijme spolu

POHODA, děti a exotické oblečení.

Stanislav Tuma, 
fotograf (  2005)

Fotograf Malé Strany a Hradčan, 
vystavoval své fotografie po 
celém světě. Zemřel náhle 
dne 14. září 2005 ve věku 
55 let. Jeho práce si můžete 
prohlédnout na stranách 8-9.

Eva Švankmajerová, 
výtvarnice (  2005)

Eva Švankmajerová, výtvar-
nice, básnířka a prozaička. Za 
filmy Lekce Faust a Otesánek 
dostala ocenění Český lev. Byla 
manželkou výtvarníka a režiséra 
Jana Švankmajera, s nímž žila 
na Hradčanech. Zemřela před 
čtyřmi lety 20. října 2005.

Výročí, oznámení

Zdeněk Podskalský, 
režisér (  1993)

Měl ateliér v kulaté věži na rohu 
Malostranského náměstí. Zemřel 
29. října 1993 ve věku 70 let.  
Z mnoha jeho filmů jmenujme 
Noc na Karlštejně, Kulový blesk 
nebo komedii Světáci.

1. října 1525 se v Praze na Malé 
Straně narodil Tadeáš Hájek  
z Hájku, alchymista, hvězdář na 
dvoře Rudolfa II. Bydlel v domě 
U Zlatého koníčka, později 
přejmenovaného na dům  
U Červeného srdce. Zemřel  
1. září 1600. Jeho jméno nese 
kráter na Měsíci a planetka.

Tadeáš Hájek z Hájku, 
hvězdář (  1525)*
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Půlnoční tanec 
šamana Xolotla

Charismatický Xolotl, který pochází z Mexika, už zná svůj životní rytmus.

Jaroslav Dušek moderoval přednášku na Čertovce. Šaman Xolotl a jeho zeť Tecciztemoc.

Aztécký náčelník a šaman 
Xolotl během svého 
měsíčního pobytu v Česku 
roztančil nejen zájemce 
na seminářích, ale nadchl 
také návštěvníky Divadla 
Čertovka. 
Po dva zářijové večery v Divadle 
Čertovka na Kampě si mohli  
diváci vychutnat vyprávění 
šamana Xolotla. Ten v rámci svých 
přednášek také reagoval na dotazy 
a podněty diváků. 
„Xolotl ovládá tajné učení 
Aztéků, které se ústně předává  
z generace na generaci. Je velmi 
charismatická osobnost. Já sám 
cítím, že bych si měl vzít k srdci 
jeho rady o návratu k přírodě,“ 
reagoval na večery s Xolotlem 
Vlastimil Svatý, který provozuje 
Divadlo Čertovka. 
Také Petra Prudilová odcházela  
z divadla nabitá energií a plná 
optimismu: „Byl to pro mě zcela 
zásadní večer, protože mi Xolotl 
dal nový směr. Budu se pokoušet 
v dnešní hektické době zklidnit  
a naslouchat, co mi říká moje tělo 
a příroda.“ 
Po druhé přednášce na Čertovce 
zazpíval šaman písně kaktusu, 
který je v Mexiku uctíván jako 
posvátná rostlina. 
„Kdosi přinesl kaktus v květináči 
do divadla,“ vypráví Klaudie 
Kovářová z týmu NebeZemě, který 
v Praze šamana doprovází. Xolotl 
věnoval kaktusu také tanec, takže 
se po představení nad Čertovkou 
neslo do noci šamanovo taneční 
podupávání.  

Park Kampa se stal díky RefuFestu na dva dny místem, kde 
se spojily různé národnosti ke společné zábavě. Návštěvníci 
mohli za pár korun ochutnat třeba buchty z Čečenska nebo 
chleba z Afghánistánu. Akce se jmenovala: Dnes je svátek.  
Nabitý program tvořila unikátní 
směs hudebních, tanečních  
a divadelních představení. No-
vinkou letošního ročníku byly 
informační stánky různých 
zemí, jako je např. Afghánistán, 
Čečensko, Indonésie atd.
„Je opravdu moc dobrá! Chut-
ná podobně jako ta naše,” 
pochavalovala si s plnou pusou 
návštěvnice festivalu brambo-
rovou placku upečenou podle 
indonéského receptu.

RefuFest již čtvrtým rokem 
pořádalo (letos 11. až 12. září) 
Občanské sdružení Berkat  
v rámci podpory integrace 
cizinců do naší společnosti. 
Hlavní cílem je předcházet 
předsudkům vůči odlišným 
kulturám a nastínit nezkre-
slený pohled na život cizinců  
u nás. Touha po kráse, kultuře, 
důstojnosti a pospolitosti je 
společná všem, nehledě na 
příslušnost k národu. 
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redakce@malostranskenoviny.com
Posílejte nám oznámení na adresu:
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POHODA, děti a exotické oblečení.

Při úpravách a rekonstrukcích objektů 
a bytů nabízíme kompletní služby od A do Z:

    * vypracování studie
    * vypracování projektové dokumentace
    * vyřízení stavebního povolení
    * vyhotovení cenové kalkulace
    * vypracování harmonogramu prací
    * zhotovení díla včetně technického dozoru
    * dokončení prací a předání zákazníkovi    * dokončení prací a předání zákazníkovi

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

www.swmont.cz, e-mail: swmont@swmont.cz 
Mob: (+420) 721 899 886, Tel./fax: (+420) 235 515 321, 724 100 380
Jeremiášová 870/24, 155 00 Praha 5

inzerce

inzerce

Zdroj: www.realitka.squat.net

Prázdné domy na Malé Straně
V této rubrice budeme ukazovat domy Malé 
Strany, které jsou prázdné, chátrají a jsou ostu-
dou celé čtvrti. Vede nás k tomu akce squatterů, 
kteří se pod heslem Obsaď a žij! nastěhovali do 
rozpadajícího se domu na Albertově.

Dům U Tří andělů, Úvoz 18, 
Praha 1, Vlastníci: Ing. Jiří 
Klíma a Ing. Pavel Rejchrt

Dům U Tří kaprů, Thunovská 
16, Praha 1, Vlastník: SARGANS

Míšeňská 3, Praha 1. 
Vlastníci: Skupina vlastníků 
s podílem Hl.m.Prahy

Tři nádherné domy na Malé 
Straně se svou historií.  
Bydlet v nich by byla velká 
radost. Jejich osud je ale 
zřejmě zpečetěn, protože 
už jsou podle všeho ve 
stavu, kdy je oprava dražší 
než stavba nového domu. 
V některých zemích (např. 
Holandsko) je legální obsa-
dit několik let prázdný dům  
a bydlet v něm. 

Jak se člověk stane šamanem?
„Šaman je slovo, které pochází 
od čarodějů ze Sibiře. V mexické 
kultuře toto slovo neexistuje…”  
Dobře, tak jinak… Čemu všemu se 
věnujete?
„Prarodiče, kteří mě vychovali, 
mě zasvěcovali do toltécko - 
aztécké tradice. Já se hlavně 
zabývám posvátným aztéckým 
tancem, řídím zpěvy, vytvářím 
potní chýše. Pracuji také  
s bylinami a s ohněm. Jsem 
vděčný svým prarodičům, že mi 
předali poznatek žít v harmonii  
s přírodou!” 
Promiňte, ale pro nás nešamany, 
lidi z velkého města, kteří se 
narodili do uspěchané doby, je žití  
v harmonii s přírodou nadlidským 
úkolem!
„Nedědí se jen vědomosti, ale  
i to, co je zakódované v přírodě. 
Je to jednoduché: nemůžeme 
si přece vybrat takové místo  
k bydlení, kde by bylo kvůli 
tomu potřeba vykácet les. 
Všichni tomu tak nějak intuitivně  
rozumíme, že není dobré  
komplikovat si život. Nejlepší je 
návrat k jednoduchosti a snaha 
napojit se znovu na přírodu.  
A jak? Stačí jen víc naslouchat!” 

Exkluzivní rozhovor  
se šamanem Xolotlem

odpovědi aztéckého 
čaroděje o ohni, tradicích 
a vykáceném lese3

Monika Höppner
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dyž první číslo 
Malostranských 
novin (teď držíte 

v ruce číslo 2) spatřilo 
světlo tohoto světa, našlo 
sebe sama narovnané 
v balících v předsíni  

vinotéky U hada. A pak 
už to šlo jako na drát-
kách.
Den jako malovaný, slunce se 
tetelí za mikulášskou bání, 
šlapete si s hlavou v pejru 
po kočičích hlavách Neru-

dovkou nahoru, batoh plný 
novin, které jste si sami vy-
myslili, jen ten tisk holt člověk 
sám neumí, asi že nemá dost 
tlačítek a tiskařské černě. 
Snad za Krameria, snad za 
toho, ale tehdy měli aspoň 

povozy, káry nebo vozíky,  
a i ten Neruda měl odpíchnuto, 
když dopsal poslední tečku. 
A s vámi tam kolem Kocoura 
šlape skupinka s podobnými 
batohy a dětskými kočárky, ve 
kterých vedle vašich dětí voní 
čerstvé noviny. 
Támhle je hospoda, šup 
tam s nimi, a tam zas kostel, 
proč by ne, a tam na rohu 
žebrák Vojtíšek šňupe ze své 
tabatěrky z březové kůry, lup 
tam taky jedny. Tak takový je 
to pocit. A když se pak setmí 
a kolem je stříbrno, tak domů 
přes Kampu s prázdným ba-
tohem. 

Ondřej Höppner

Stanoviště kamelotů s kočárky a vějíři. Krátká porada u Karlova mostu.

Kat z Mostecké 
ulice, který patřil 
mezi první čtenáře 
Malostranských 
novin a pak se stal 
jejich dopisovatelem.

K

Kde jsou k mání tyhle noviny 

Kavárny, galerie, divadla,  
obchůdky, sdružení, spolky, 
muzea, ambasády, magistrát, 
školy atd.
Vinotéka Zlatý had, Divadlo 
Čertovka, Sdružení občanů 
a přátel Malé Strany  
a Hradčan, Komunitní centrum 
Kampa, Mlýnská kavárna, 
Divadlo Na Prádle, Muzeum 
hudby, Baráčnická Rychta, 
Malostranská beseda, klub 

Újezd, květinové studio LL, 
A studio Rubín, music club  
U Malého Glena, kavárna Dobrá 
trafika, Sokol, Klub Za starou 
Prahu, Muzeum Karlova mostu, 
kostel Na Prádle, Maltézští 
rytíři, ambasády, parky, policie, 
galerie, jazz kluby, magistrát, 
Parlament, Senát, music bar 
Woodstock na Vinohradech, 
restaurace Folimanka pod 
Nuselským mostem, kavárna 
Baretta v Nuslích, nakladatel-
ství Netopejr, nakladatelství 
Daranus, vydavatelství Ringier, 
vydavatelství Mediacop.
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Vzkazy a oznámení

Sdružení občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan

Ohlasy na první číslo
Konečně balíky z tiskárny. 
Je podvečer pátek 28. srpna 
a několik skupinek vyráží od 
Hada z Plaské roznášet první 
číslo ještě teplých Malostran-
ských novin.
Naše dvoučlenná Újezd, Helli-
chova, Karmelitská - hospody, 
kavárny, obchody… Všude 
údiv nad slovy: „Nesem vám 
noviny!“ Pak úsměv a zájem.
Na Tržišti a pak v Mostecké 
ulici potkávaly se skupinky  
a předháněly se v počtech roz-
daných kousků. Došlo se až do 
Cihelné a do Letní polohy bio-
grafu a pak zas na Kampu a na 
Maltézák. 
A tady se to stalo. Zvoní tele-
fon: „Co mám dělat s tím 
psem?” Číšník od Hada neví, 
co s kokrem Keyvem, který 
osiřel po procházce ve vinárně 
bez pána, jenž nadšeně zmizel  
s tiskem do světa. Úlek! Pes 
však řádně obstarán. A další 
bomba, v Cafe de Paris: 
„Ukažte, co to máte, no to je 
úžasné, to se musí pokřtít!!!”
I seběhl se personál, fran-
couzské šampaňské teče na 
výtisk i do sklenic!!! NIKOHO 
NENAPADLO noviny pokřtít, 
až tady! A ještě doušek po třech 
hodinách chození! 
Jen tolik třeba dodat, že Malá 
Strana žije a bude žít ještě lépe 
i díky Malostranským novinám.

Jak jsme 
křtili bez psa

Jiří Kučera
Staň se kamelotem Malostranských 
novin! Hlas se u Hada, Plaská 4.

První číslo Malostranských novin vzbudilo tak 
nadšené ohlasy, až jsme se rděli. Namátkou  
vybíráme některé z nich.
Libor Hurník, který má na 
starost kulturní program 
Všebaráčnické Rychty: „Vznik 
novin měl pro Rychtu velmi 
pozitivní dopad. Například 
na koncert skupiny Polydor 
sextet, o kterém Malostranské 
noviny psaly, přišlo o mnoho 
víc diváků a mezi nimi spousta 
nových tváří.”
Ředitel Maltézské pomoci Jiří 
Juda: „Noviny se mi moc líbí, 
jen abyste vždy sehnali tolik 
čtivých článků.” 

Ladislav Horáček, majitel 
nakladatelství Paseka: „Jsem 
nadšen. Noviny se mi líbily od 
začátku do konce.”
Jiřina Borkovcová-Tůmová, 
předsedkyně SOPMSH: 
„První číslo Malostranských 
novin je výborné, přesně tohle 
tady bylo potřeba.”
Jakub Drda, novinář, syn 
spisovatele Jana Drdy: „Nád-
hera! Skvělé! Jsem zcela 
unešen a nadšen! Jen tak dál  
a ještě radostněji!” 

fejeton

Představenstvo Sdružení 
občanů a přátel Malé Stra-
ny a Hradčan připravuje 
XIV. valnou hromadu.
Prosíme členy SOPMSH, 
aby se přihlásili ve věci ob-
novení členství. Osobně: 
Malostranské nám. 27, 
Praha 1, v sídle SOPMSH 
denně po-pá 12-17 hod. 
Telefonicky: 257 532 093 
ve stejnou dobu. 

Nebo lze též elektronicky: 
sopmsh@cmail.cz. Buduje-
me novou elektronickou 
evidenci a potřebujeme  
aktualizovat údaje. 
Nové zájemce o členství 
srdečně vítáme! Kandi-
dátka do představenstva 
SOPMSH není uzavřena! 
Případní zájemci o práci  
v představenstvu se mohou 
přihlásit! Děkujeme.

Malostranské 
noviny

SOPMSH zve členstvo a příznivce  
na VALNOU HROMADU  

s pohoštěním v sobotu 21. listopadu 
2009 v 17 h. Místem konání jest 

BARÁČNICKÁ RYCHTA  
(Praha 1, Tržiště),  
od 19 h. následuje 

1. MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL 
(u příležitosti 20. výročí založení 

SOPMSH).  
Předprodej vstupenek a upřesnění 

programu měsíc předem! 
Těšíme se!!!
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BUĎTE ŠŤASTNÍ A NEBUĎTE SAMI
Seznamovací gurmánské večery v diskrétním prostředí od 18 do 99 let.

www.najdemse.com
info@najdemse.com

Tel. : 733 771 485

Naše seznamovací večírky vám zaručí originální zábavu v nezaměnitelném  
prostředí Klubu Zlatý had. Neslíbíme Vám, že u nás potkáte lásku, ale 
určitě se dobře pobavíte!

Akce se konají za doprovodu 
živé hudby, dobrého vína a jídla:

Salát s marinovaným lososem
Domácí paštika s brusin-

kovou omáčkou
Zvěřinový gulášek

Dezert

vstup: 350 Kč

WWW.VINODOMU.EU
100-199 kč

Nabízíme KVALITU, nikoliv kvantitu 
Možnost nezávazně ochutnat vína před koupí  

GARANCE vinárny Zlatý had s desetiletou tradicí 
ZDARMA 250 g kvalitní kávy (při nákupu nad 1000 Kč)

ZDARMA doprava po Praze (při objednávce nad 1000 Kč)

SLEVOVÝ KUPÓN ČÍSLO: 1010

inzerce

Nábor: redakce@malostranskenoviny.com

Staň se agentem 
talířové 
policie!

Převleč se za tichého hosta a pošli nám 
hodnocení malostranských restaurací. 
Napiš, kde ti chutnalo, kde ne a kde na 

tebe byli vyloženě přísní. Pojď mezi nás!

Cena ochutnávky je 670 kč včetně sýrů a vín. 
Úterý 6. 10. 2009 od 19 hodin, vinárna Zlatý had, Plaská 4, Praha 5 Malá Strana 

K sýrům budeme degustovat vhodně vybraná vína. 
Do tajů vín nás zasvětí sommeliér od Zlatého hada.

Ochutnávky pořádáme každý měsíc, pokaždé 
s jinými druhy sýrů. S námi se stanete znalci 
vytříbených francouzských sýrů.

Snoubení chutí - Sýry a Vína

Snoubení chutí - Jídla a Vína

Degustace špičkových maďarských vín z oblasti Villány, od 
vyhlášeného tamního vinaře Józsefa Bocka. Tato oblast je 
typická svou vulkanickou půdou. 

K vínům ochutnáte na míru vybrané pokrmy pro 
vytvoření dokonalé gastronomické harmonie.
Cena ochutnávky včetně šesti chodového menu a vín je 1150 kč.

Degustace špičkových maďarských vín.

Ochutnávka francouzských sýrů a vybraných vín 
za účasti specialisty na sýry Gaela Dandelota. 

Středa 21. 10. 2009 od 19 hodin
vinárna Zlatý had, Plaská 4, Praha 5 Malá Strana 
rezervace: tel.: 251 512 063, 605 555 050, info@zlatyhad.cz

inzerceinzerce

lenka.spurna@seznam.cz tel.: 607 204 711,

Floristické studio LL

777 025 617 www.floristickestudioll.cz
Nejde jen o květinu, prodáme vám nápad, který si 
vyberete, prodáme vám vaši originalitu. Dokázali 
jsme pro příležitost otevření obrazové galerie  
v zahraničí vytvořit přesné kopie kytic s vázami  
i pozadím, které malíř před mnoha lety předtím  
namaloval. Zhotovili jsme kopie kytic, zachycených 
ve slavných filmech. Plnili jsme požadavek výzdo-
by starých řeckých lázní, slavností vinobraní. 



FOTOSOUTĚŽ
Vyfoť Malou Stranu, lidi, zvířata, situace  
nebo zákoutí. Zvláštní kategorie: Láska  
na Malé Straně. Pořiď snímeček zami- 

lovaného páru třeba z Karlova mostu 
nebo Kampy a pošli své fotky do  
redakce Malostranských novin na adresu:  

Stanislav Tůma, fotograf (1950-2005)

8 Očima umělce

ozorlivý čtenář zajisté se diví, že směl 
žebrák pan Vojtíšek mluvit s panem 
policajtem jen tak po sousedsku  
a tento že mu ani nevykal, jakž by 

nějakému venkovanu nebo jinému zcela mu 
podřízenému člověku arci najisto byl učinil. 
A k tomu ještě třeba si pomyslit, čím tenkráte 
policajt byl! To nebylo ledabylokteré číslo od 
jedné do šesti set, to byl pan Novák, pan Šimr, 
pan Kedlický a pan Weisse, kteří v střežení 
naší ulice za den se vystřídali. 
To byl malý pan Novák ze Slabec, který 
nejraděj postál si před kupeckými krámy, 
kvůli slivovici; tlustý pan Šimr ze Šluknova; 
pak pan Kedlický z Vyšehradu, zamračený, 
ale dobrosrdečný; a konečně pan Weisse  
z Rožmitálu, velký, s neobyčejně dlouhými, 
žlutými zuby. 

O každém se vědělo, odkud je, jak dlouho 
ve vojště sloužil a kolik má dětí; na každého 
jsme se my „sousedské” děti věšely; on znal 
každého, muže i ženy, a matkám dovedl říci 
vždy, kamže se dítě jejich zaběhlo. 
A když roku 1844 pan Weisse následkem 
požáru v Renthauze vypuklého zemřel, šla 
mu na pohřeb celá Ostruhová ulice. 
On ale nebyl pan Vojtíšek arci také 
obyčejným žebrákem. On si ani vlastního 
žebráckého zevnějšku nehleděl tak přísně, 
vypadal dosti čistě, alespoň na počátku 
téhodne; šátek na krku byl vždy pořádně 
uvázán, na kabátě byla sice někde záplatka, 
ale ne jako kus přibitého plechu a také ne  
z příliš různobarvé látky.  

Pokračování v příštím čísle. 
Ukázka je z knihy Povídky malostranské.

Jan Neruda: Přivedla žebráka na mizinu (II.)

Jan Neruda
(1834-1891)
spisovatel, 
malostranský 
patriot, alias
Táta Fejeton.

PSeriál Malostranských novin

Na Klapačkách 

www. malostranskenoviny.com

Co se stalo v 1. díle: 
Malostranský žebrák Vojtíšek nás sezna-  
muje se svou skromnou tabatěrkou  
z březové kůry. Dává z ní šňupat místnímu 
policajtovi, českému Němci jménem Šimr. 
Ve slabé chvilce pak Vojtíšek policajtovi 
prozrazuje, kolik je mu vlastně let: „Bude 
tomu už věru 80 let, co mě otec pro ob-
veselení mysle na světlo vydal,” svěřil se 
květnatě žebrák Vojtíšek strážci zákona. 
V dnešním II. díle se dozvíme něco  
o malostranských policajtech.

Jeden z nejproslulejších českých 
fotografů. Začal fotografovat v roce 
1969, zaměřil se hlavně na hudební 
scénu. V roce 1974 dává před hudbou 
přednost fotografii a začíná pracovat 
jako samostatný fotograf. Brzy nalézá 
své hlavní a ústřední téma: Malou 

Stranu a Hradčany. Postupně se v jeho 
cyklech objevují méně a méně efektní 
místa: oprýskané zdi, zrezlá zábradlí, 
starodávná dlažba, historické lucerny. 
Jeho fotografická tvorba zpracovává 
ale i další oblasti fotografie - zátiší, akty, 
portréty. Dokumentoval však také své 

přátele, známé i lidi na ulicích, v hospo-
dách, při vernisážích. Prožil deset let ve 
Švédsku a Holandsku a vystavoval po 
celém světě. Zemřel náhle 14. září 2005 
těsně před křtem souborné knihy Lidská 
krajina, v den, kdy měl být na své vernisáži 
v Českém centru v Berlíně.Fo
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redakce@malostranskenoviny.com.
Porota pak vybere nejlepší snímky  
měsíce, uveřejní je na této dvoustraně  

a vítězi udělá prodejní výstavu v malo-
stranském Divadle Čertovka. Foťte 
a nezapomeňte, že černobíle!

Očima umělce

Myslíte, že 
byste svedli 
fejeton lépe 

než Neruda?
Pošlete nám své dílo 
a my ho uveřejníme 
zde! Rozsah 500 slov. 
Nezapomeňte na sebe 

uvést spojení! 
V případě uveřejnění 
získáte večeři a pivo 

zdarma. Naše adresa: 
redakce@

malostranskenoviny.com
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Vinárna Zlatý had na Újezdě 
nabízí velectěnému obecenstvu 
gurmánské i duchovní zážitky. 

Hudební produkce od pondělka do 
soboty (písně jazzové i bluesové). 
Obsluha vzorná, útulně zařízeno, 
nabízíme 300 druhů vín, lahodnnabízíme 300 druhů vín, lahodné 
pokrmy. K volnému užití wi-fi 

technika.

Na hojnou přízeň se uctivě těší 
pan majitel 

Vinárna a resturace Zlatý had
Plaská 4 , Praha 5 Malá Strana

tramvajka 12, 20, 2tramvajka 12, 20, 22
www.zlatyhad.cz

tel. : 251 512 063, 605 555 050
otevřeno denně od 12 do 02 hodin

To je... 1981

U Švankmajerů

redakce@malostranskenoviny.com

Hradčanský klín

Pozor!
Kdo obdařen je schopnostmi prodejními, 
vzdělání středoškolského nebo aspoň 

středního odborného a za nadstandardní 
garantované provize pracovati hodlá, 
nechť neprodleně volá na tel. 606 607 891

Volejte na číslo 
Inzeráty 

603 152 811 
nebo pište na: redakce@ 
malostranskenoviny.com

Kresby a poezie 
Šance pro malíře a básní-
ky! Nakresli (černobílé!) 
obrázky lidí, zvířat nebo 
zákoutí Malé Strany a pošli 
je do redakce Malostran-
ských novin: redakce@
malostranskenoviny.com



Nusle sobě!: Dva lidé žijící... Divadlo
Kde: Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Malá 
Strana. Kdy: Úterý 6. října od 19.00 hodin. Celý 
název:  Dva lidé žijící ve světelném městě 
prozařujícím daleké noci. Režie: Monika 
Höppner. Scénář: Michal Singer. Choreografie: 
Sofie Frieda Höppnerová. Hraje divadelní buňka 
Nusle sobě!: Obrazy na plátně, Monika Höppner, 

Michal Singer, Jiří Jorge Pěkný, mechanické kuře, 
Sofie, Ondřej Höppner. O čem to je: O dvou lidech, 
kteří žijí ve světelném městě, cestě do Paříže  
a tajemné krasavici Anně. 
Ve druhé části večera povypráví autor hry a malíř 
Michal Singer veselé historky ze své cesty po  
Indii (Jak se nám rozbil autobus, Tichá blecha).

Divadlo - Čt 1. a út 20. 10. v 19 h - MALÁ VIZITA - 
Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - Malá Strana, 
telefon: 733 774 448 - Jaroslav Dušek a Pjér la Šé´z ve 
víru okamžiku a v nečekaných souvislostech. 
Přednáška - Čt 1., 8., 15., 22., 29. 10. v 17. 30 h - 
HELENA ZELENKOVÁ - Kostel Na Prádle, Říční 
6, Praha 1 - Malá Strana - Cyklus přednášek Heleny 
Zelenkové na téma Od vědy k Bohu.
Výstava - Pá 2. 10. až ne 10. 1. 2010 - LINIE A DRÁTY 
- DIALOG - Museum Kampa, Nadace Jana a Medy 
Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1, telefon: 
257 286 147 - Výstava Zdeňka Sýkory a Karla Malicha.

Hudba - So 3. 10. v 21. 30 h - LOS QUEMADOS - 
U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 1, telefon: 
257 531 717 - Jazzový kvartet a jeho peprná směs 
stylů od popu po funk. 

Divadlo - Ne 4. 10. v 15 h - VESELÁ NAUKA KLAUNÍKA 
NOTÍKA - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - 
Malá Strana, telefon: 733 774 448 - Představení pro 
předškoláky a děti prvního stupně základních škol. 
Hudba - Po 5. 10. v 19. 30 h - ŽOFIE KABELKOVÁ - 
Divadlo Na Prádle, Besední 3, Praha 1 - Malá Strana, 
telefon: 257 320 421, 603 543 612 - Koncert a křest 
CD zpěvačky Žofie Kabelkové s názvem Peřiny z vody.
Divadlo -  Út 6. 10. v 19 h - DVA LIDÉ ŽIJÍCÍ VE 
SVĚTELNÉM MĚSTĚ - Divadlo Čertovka, Nosticova 
2a, telefon: 733 774 448 - Umělecká buňka Nusle sobě!,  
ve druhé části večera zápisky z Indie Michala Singera

Divadlo - St 7. 10. v 19. 30 h  - MÁMA ŘÍKALA, ŽE 
BYCH NEMĚLA - A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, 
Praha 1, telefon: 257 221 158 -  Představení o rodičích 
a dětech. Hrají: D. Šoltýsová, H. Hornáčková a další. 

Divadlo - St 7. 10. v 19 h - 
VLNY - Divadlo Čertovka, 
Nosticova 2a, Praha 1 - Malá 
Strana, telefon: 733 774 448 
- Monodrama Nataši Burger, 
které si sama zrežírovala  
a také v něm hraje. Děj sleduje 
osudy sedmi žen. 
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Michal Singer: Džungle a sníh Výstava
Kde: Mlýnská kavárna, Kampa, Praha 1. 
Kdy: Do 7. října. Podrobnosti: Nejnovější 
malby Michala Singera. Celá série deseti 
velkoformátových akrylových obrazů (na 
balicích papírech!) vznikla nedávno, po 
malířově návratu z cesty do Indie. Magicky 
se zde prolínají typické Singerovy náměty  
s vlivem kulturně i geograficky vzdálené 

země. Výstavě dominují dva obrazy nad-
standardní velikosti Yoga teacher a Jinoch 
na ledu (formát cca 3 x 1,5 m). Pozemské 
prostředí zde  přechází do vesmírného a jsou 
vzájemně propojeny. Michal Singer má 
na téma Indie besedu s mnoha veselými 
historkami (Jak se nám rozbil autobus)  
6. října od 19 hodin v Divadle Čertovka.

Divadlo -  So 10. 10. v 15 h - RONJA, DCERA 
LOUPEŽNÍKA - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, telefon: 
733 774 448 - Pohádka o tom, jak přátelství Ronji a Birka 
přivedlo k rozumu dva znepřátelené paličaté loupežníky.

Hudba - Pá 9. a so 10. 10. v 21. 30 h - NAJPONK TRIO 
- U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 1, telefon: 257 
531 717 - Pianista Jan Knop spolu s Robertem Balzarem 
(kontrabas) a Martinem Šulcem (bicí).

Divadlo - Ne 11. 10. v 15 h - MACH A ŠEBESTOVÁ - 
UTRŽENÉ SLUCHÁTKO - Divadlo Čertovka, Nosticova 
2a, Praha 1 - Malá Strana, telefon: 733 774 448 - 
Příběhy žáků z 3. B. 

Hudba - Čt 8. 10. v 20. 30 h  - MILO & RUBIANO - 
A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1, 
telefon: 257 221 158 -  Kapela hrající soul, funky, 
blues, R ´n´ B a další přilehlé hudební styly. 

K
Kulturní pruvodce: 
hudba, film, divadlo

říjen Posílejte kulturní tipy
na adresu: redakce@
malostranskenoviny.com

Výstava - Říjen - STŘEDISKO 
ROLNIČKA - Divadlo Čertovka, 
Nosticova 2a, Malá Strana, 
telefon: 733 774 448 - Křesťanské 
centrum Rolnička vystavuje 
obrazy z chráněné dílny svých 
svěřenců s různými typy 
postižení.

Režisérka představení 
Monika Höppner.

Mlýnská kavárna.

Nataša Burger
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Kromě masáží a léčení 
probíhají v obchodě také zdra-
votní konzultace. 
Do Československa přijel  
z Voroněže v roce 1990  
a už 19 let pracuje střídavě na 
dvou místech. Čechy se staly 
jeho druhým domovem. 
Jeho kurzů se zúčastnilo asi 
12 000 lidí a na individuální 
konzultaci - léčení přišlo 
kolem 21 tisíc. Za tu dobu 
měl možnost vrátit zdraví 
mnoha lidem. 
Proč je vlastně Mistr Boris 
Tichanovský tak populární? 
Za prvé: Vede unikátní 
kurzy, na kterých pacienty 
učí, jak se o sebe postarat, 
aby si zlepšili své zdraví, jak 
na sobě pracovat a otvírat 
nové schopnosti. Umí se po-
starat i o nemocné, pomůže 
jim odrazit se ode dna. Učí 
je starat se o své zdraví, 
aby nebyli na nikom závislí.  
A zdravé lidi učí, jak si své 
zdraví mají udržet.

Za druhé: Má výborné 
výsledky v léčení nemocí. 
Za pomoci chiropraxe, reiki, 
thajských i lymfodrenážních 
masáží, muslimské jógy, aku-
punktury, léčitelství, shia-tsu  
i pomocí tibetských preparátů 
Epam často pomůže tam, kde 
se to lékařům nedaří. Mistr 
Tichanovský je též obrovskou 
autoritou i mezi léčiteli. Jezdí  
k němu na stáže, obracejí se 
na něj o radu. 
Za třetí: V ČR má Boris Ti-
chanovský kolem 50 svých 
zasvěcených Mistrů Reiki 
a již jinde zasvěcení Mistři 
Reiki ho prosili znovu o jeho 
zasvěcení, aby ho mohli uzná-
vat jako svého Mistra Reiki.
Stalo se již tradicí, že po 
skončení kurzu v Praze 
proběhne na Malé Straně 
koncert v kostele Na Prádle.
Tyto koncerty mají tak  
obrovský úspěch, že není  
v kostele místo, kde by jablko 
propadlo. Kurz, na který příští 

koncert navazuje, má název 
Cesta do hlubin podvědomí 
a koná se 17. a 18. října 
2009. Více se dočtete 
o kurzech a transovém  
koncertu na www.epam.
cz nebo www.epam.eu.
Za zmínku stojí také kurz 
Reiki pořádaný ve Sloupu  
v Čechách v nádherném  
a energeticky silném místě.
Mistr Boris Tichanovský má 
také různé zájmy a koníčky. 
Zabývá se hrou na bubny  
a gong, hrdelním zpěvem, 
také pěstuje různé sporty - 
plavání, lyžování, jízdu na 
koni, ping pong a učí bojové 
umění. 
V ČR před osmi lety založil 
Školu Dřímajícího Tygra, 
školu taj-czy cjuaň. 
Jeho hlavními učiteli byli pro-
fesor Zolotnický, který 15 let 
působil v Tibetu, světoznámá 
léčitelka Džuna Davitašvili  
a profesor Skvorcov - objevitel 
Epamů.  

Mistr Boris Tichanovský 
uzdravuje na Malé Straně

Zdravotní konzultace, informace: Eva Cermanová 
+420 602 141 628, cermanova@bilyracek.cz, www.epam.eu.  

DIVADLO ČERTOVKA

Nosticova 2a, Praha 1, www.divadlocertovka.cz, tel.: 733 774 448, 251 512 063

Malá Vizita, J. Dušek, Pjér la Šé´z
1. 10. čtvrtek / 19:00

Veselá nauka Klauníka Notíka 
Představení pro děti 
4. 10. neděle / 15:00  

Racek Jonathan Livingston
Divadlo bez hranic
4. 10. neděle / 19:00  

Dva lidé žijící ve světelném městě
Umělecká buňka Nusle sobě! 
6. 10. úterý / 19:00

Vlny – Nataša Burger
7. 10. středa / 19:00

Toltecký večer
Pjér la Šé´z a náčelník Xolotl 
8. 10. čtvrtek / 19:00

Ronja, dcera loupežníka 
10. 10. sobota / 15:00 

Mach a Šebestová 
Představení pro děti 
11. 10. neděle / 15:00 

Indián v dnešním světě
13. 10. úterý / 19:00 

Sestry Havelkovy – koncert
14. 10. středa / 19:00

Cabaret Calembour
Blues, jež vás oblouzní
15. 10. čtvrtek / 19:00

Pověsti pro štěstí 
Představení pro děti 
17. 10. sobota / 15:00

Pyžamo pro šest 
17. 10. sobota / 19:00

Oheň na hoře 
Představení pro děti 
18. 10. neděle / 15:00

Pyžamo pro šest 
Brilantní konverzační komedie
18. 10. neděle / 19:00

Škola Malého stromu
Rodinné představení 
19. 10. pondělí / 19:00

Malá Vizita, J. Dušek, Pjér la Šé´z
20. 10. úterý / 19:00

Dva kvamarádi 
Představení pro děti 
24. 10. sobota / 15:00  

Víkend
Pohled do ložnice manželů
24. 10. sobota / 19:00

Jeden z nejznámějších léčitelů, učitelů a cvičitelů Mistr Boris Tichanovský 
působí v obchůdku Tibetská přírodní medicína na nám. Kinských 3 již osm let. 
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Dopisy čtenářu

Milá redakce, 
na Čajomír festu jsem se 
dostala k vašim novinám. 
Velice mě zaujaly, je-
jich náplň, ale i grafické 
zpracování. Fandím vám  
v pokračování! 
Nicméně to hlavní, proč 
vám vlastně píšu. Jedná se 
o jednu velmi vitální starší 
paní. Jmenuje se Emilie 
Puldová a je autorkou řady 
básní, fotografií a mimo 
jiné hraje také na tahací 
harmoniku! Napsala pře- 
krásnou báseň o Střeleckém 
ostrově a spoustu dalších. 
Žije sice na druhé straně 
řeky, přesto si myslím, že 
vás její tvorba bude zají-
mat. Bohužel vzhledem ke 
svému věku nekomunikuje 
jinak než telefonicky anebo 
ješte lépe osobně.
Předpokládám, že noviny 
tvoříte jako vedlejšák, takže 
kamennou redakci nemáte. 
Ale pokud by si někdo  
z redakce udělal čas  
a mohla bych vám pí  
Puldovou představit, budu 
velice potěšena. 
Mám pouze její rukopisy, 
ale přepsala jsem vám její 
báseň o Střeleckém ostrově, 

abyste si mohli udělat 
představu o její tvorbě. Ona 
sama bojuje proti vyká-
cení ostrova ze všech sil  
a udělalo by jí nevýslovnou 
radost, kdybyste její báseň 
otiskli. 
Budu se těšit na vaši 
odpověď. Vaši zprávu 
samozřejmě ihned předám 
pí Puldové. 

Renata Konůpková

Milá Renato, 
jestli pí Puldová hraje na 
harmoniku, píše básně  
a ještě bojuje proti kácení 
stromů, tak to je ideální 
čtenářka Malostranských 
novin. Pošli nám její báseň, 
my Ti pošleme náš telefon  
a napíšeme o pí Puldové 
pěknou reportáž.   Ondřej

redakce@malostranskenoviny.com
www.malostranskenoviny.com

Kavárna Čas na rohu Míšeňské 
a U Lužického semináře uvádí 
expozici nástěnných hodin 
ŠESTKA hodináře Jana Čejky. 
3. 11. ve 20 h. zde vystoupí 
skupina DIGITAL, která zpívá  
o tom, jak a proč hodiny vznikly. 
Koncert začíná ve 20 hod. Vstup 
volný. Více na www.sestka.com
redakce@malostranskenoviny.com

Oznámení
am



Hudba - jazz  - Čt 29. 10. v 21. 30 h - FILIP GONDOLÁN 
BAND - U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 1, 
telefon: 257 531 717 - Koncert strhujícího jazzového  
a multižánrového vokalisty. 
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Sestry Havelkovy Koncert
Kde: Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 
1 - Malá Strana. Kdy: Středa 14. října v 19 h. 
Podrobnosti: Kvarteto Sestry Havelkovy 
vzniklo osamostatněním dámské vokální 
sekce Originálního pražského synkopic-
kého orchestru (OPSO). Do té doby (1994) 
existovalo pouze trio, v němž se jednotlivé 
členky střídaly podle odchodů a příchodů 
na mateřskou dovolenou. V momentě, 

kdy se konečně jednou ocitly v počtu čtyř 
netěhotných, začaly zpívat čtyřhlasně.  
V roce 1995 se Sestry Havelkovy společně  
s Ondřejem Havelkou staly součástí nového 
orchestru Melody Makers Ondřeje  
Havelky. V Divadle Čertovka uslyšíte zpívat 
Danu Šimíčkovou, Annu Vávrovou, Olgu 
Bímovou a Petru Kohoutovou písně o lásce  
z doby meziválečné.

Divadlo - Čt 15. 10. v 19. 
30 h  - ŽENA V ČERNÉM - 
A Studio Rubín, Malostranské 
nám. 9, Praha 1, telefon: 257 
221 158 -  Detektivní horor 
pro dva herce a jeden přízrak. 
Hrají: O. Volejník, M. Písařík,  
L. Pernetová nebo K. Černá.

Hudba - jazz - Čt 15. 10 v 21. 30 h - ROBERT BALZAR 
TRIO - U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 1, telefon: 
257 531 717 - Trio hrající ve složení Robert Balzar 
(kontrabas), Stanislav Mácha (piano) a Jiří Slavíček (bicí). 

Divadlo - Pá 16. 10. v 19. 30 h - JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI 
ŠERIFA - Divadlo Na Prádle, Besední 3, Malá Strana, 
telefon: 257 320 421 -  Příběh ze starého dobrého 
Divokého západu. Uvádí divadelní spolek Nepřijatelní. 
Divadlo - So 17. a ne 18. 10. v 19 h - PYŽAMO PRO 
ŠEST - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - Malá 
Strana, telefon: 733 774 448 - Konverzační komedie 
Marca Carmolettiho na téma milostných rošád.

Hudba -  St 14. 10. v 19 h - SESTRY HAVELKOVY - 
Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - Malá Strana, 
telefon: 733 774 448 - Populární kvartet zazpívá písně  
o lásce z doby meziválečné. 

Divadlo - St 21. 10. v 19. 30 h - ZAHRÁDKÁŘI ANEB 
LÁSKÁ KLÍČÍ POD BETONEM - VOSTO5 - Divadlo Na 
Prádle, Besední 3, Malá Strana, telefon: 257 320 421 - 
Nemilosrdná sonda do života obyčejných lidí.

Hudba - Pá 20. a út 27. 10. 
v 21. 30 h - ZEURÍTIA - 
U Malého Glena, Karmelitská 
23, Praha 1, telefon: 257 
531 717 - Koncert divokých 
brazilských rytmů (bossanova) 
v podání nezkrotné zpěvačky 
Veroniky Šmoldasové. 

Divadlo - So 24. 10. v 19 h - VÍKEND - Divadlo 
Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - Malá Strana, telefon: 
733 774 448 - Hra Ivana Krause v podání amatérské 
společnosti Křoví, která vznikla v roce 1999. 

Hudba - Čt 19. a po 26. 10. v 21. 30 h - STAN THE 
MAN BOHEMIAN BLUES BAND - U Malého Glena, 
Karmelitská 23, Praha 1, telefon: 257 531 717 - Blues trio, 
které hraje v čele se Stanem Wolarzem už od roku 1996.

Hudba - Čt 22. 10. v 19. 30 h - KOMORNÍ ORCHESTR 
BERG HRAJE B. MARTINŮ - České muzeum hudby, 
Karmelitská 2, Praha 1, telefon: 257 257 737 - Studenti 
Katedry alternativního divadla DAMU.

Divadlo - Po 12. 10. v 19. 30 h - VEČEŘE S PŘÁTELI - 
Divadlo Na Prádle, Besední 3, Malá Strana, telefon: 257 
320 421, 603 543 612 - Černá komedie o manželství, 
přátelství, rozvodu, rizotu a hluboce dojímající lidskosti. 
Hudba - jazz - Út 13. 10. v 20 h - POLYDOR SEXTET - 
Všebaráčnická Rychta, Tržiště 23, Praha 1, telefon: 257 
532 461 - Polydor sextet jazzového pianisty Jiřího Polydora 
hraje klasický tradiční jazz a zejména swing 30. a 40. let.

Divadlo - Ne 18. 10. v 15 h - OHEŇ NA HOŘE - Divadlo 
Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - Malá Strana, telefon: 
733 774 448 -  Šest herců vypráví pět veselých starobylých 
etiopských příběhů. Premiéra představení pro děti. 

K
Kulturní pruvodce: 
hudba, film, divadlo

říjen Posílejte kulturní tipy
na adresu:  redakce@
malostranskenoviny.com

Dr. Holzer: Strom šamanů
Kde: Kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle, 
Praha 1, Malá Strana, Říční 6. Kdy: Čtvrtek  
29. října 2009 v 19:30 h. Podrobnosti: 
Koncert Dr. Lubomíra Holzera: zpěv,  
koncovka, fujara, brumle, ústní harfa, 
bubny, didgeridoo, tibetské mísy, cistra. 
Hudba  otevře a rozezvučí vaše srdce… 

STAŇ SE BUBNEM! Podle metodiky 
Dr. Holzera se naučí hrát každý! Kurz: 
4. 10. 2009 až 14. 2. 2010. Vždy neděle 
od 18 h. 10 x 120 minut. Kde: Praha, KC 
Kampa, vedle Sovových mlýnů. Přihlášky 
posílejte na: lubomir.holzer@seznam.
cz.Kontakt: tel.:+ 412 603 212 337.

Lucie Pernetová

Veronika Šmoldasová
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Dozvuky Horňáckých slavností
První malostranské vinobraní

Pěkné to bylo. Něco jako 
splněný sen. Most mezi
Kampou a Horňáckem. 
Jiná realita. Klobásy, 
víno, kroje, slivovice   
a dechberoucí muzika. 
První Horňácké slavnosti, 
tedy jejich dozvuky, na 
ostrově Kampa, berme jako 
jedinečný úvod. Když se 
člověk prošel kolem laviček, 
mohl si prohlédnout foto-
grafie autora, který fotil  
s plným nasazením, krásně 
a černobíle. Technicky  

dokonalé snímky, zrnité snad 
jen tehdy, pokud se záběr 
týkal žní. Trpělivost autora, 
akční, místy až propagandis-
tické fotky se týkají většinou  
období žní, takže Morava, 
tedy ta jižní, nám dává 
nahlédnout do svého 
pradávného já. Srp jako 
nástroj v rukou člověka, který 
už zřejmě nežije. Srp jako 
symbol. Srp jako kříž, ale ne 
tak rovnoměrný.
„Teď se plní sen několika 
nadšenců, jinak známých 
organizátorů akce KAMPA 

STŘED SVĚTA,“ vysvětlují 
okolnosti vzniku Horňáckých 
slavností na Kampě Jiří  
Kučera a Martin Kotas. 
Po vinobraní se pak všichni 
přesunuli do Baráčnické Rychty. 
Všude bylo plno muzikantů  
v krojích, sbory postávaly venku 
u stolů. Hrálo se celou noc. 
Toto jsme zde ještě nezažili, 
jásali znalci. Dobře se bavila 
i zpěvačka Hana Hegerová, 
senátorka Alena Venhodová  
a senátor Karel Schwarzen-
berg.  Děkujeme KC Kampa.         
autor: radek Sobotka

Dejte si koláček, je poslední! Zátiší s výšivkou, klobouky a péry.

Pěkné kroje a děvčata v nich.

Martin s basou.

Kája si užil krásný den.Kníže Schwarzenberg (v sandálech) v dobré společnosti. Vitajte! 

Ta hudba, co hrajete tady na Kampě 
s houslisty a cimbálem, je vynikající. 
Bere za srdce stejně jako blues nebo 
třeba hřmění. Chtěli jsme se vás, 
habána, zeptat, kdo vám šije kroj.
„Košili jsem zdědil po tátovi, ale 
ostatní mi ušili na míru.”
Jste velký hráč. Vaše basa vypadá 
ve vašich rukou jako housle. Jak jste 
vlastně vysoký?

Martin 
Podloucký, 
skvělý hráč 
na basu, která 
tvrdí muziku 
bratří Kubíků

Muzika bratří Kubíků v plné parádě. Martin uprostřed.

Co je 
Horňácko

Otázka pro čtenáře Malostranských novin: Kolik měří basista muziky 
bratří Kubíků Martin Podloucký? Správné odpovědi posílejte prosím 
v centimetrech na adresu: redakce@ malostranskenoviny.com

? cm

„Napovím jen tolik, že basa je 
tříčtvrteční a i s bodcem je o pět 
centimetrů větší než já.”
Studujete matematicko-fyzikální 
fakultu, což  je těžko říct. Jak často 
jste cvičil na dnešní koncert na 
Kampě? „Vždycky se tak nějak 
sejdeme a hrajeme, jak to kdo cítí. 
Bratři Kubíci, Petr a Pavel, jsou 
zcela výjimeční muzikanti. Jejich 
předek Jožka Kubík je pojem, 
proto jsme se kolem nich semkli  
a hrajeme tuhle muziku.” 
Děkujeme za pěkný rozhovor  
a připomeňme, že basa má jen čtyři 
struny: E,A,D,G. Kvarty, prostě.

Rozhovor s vysokým basistou muziky bratří Kubíku

Kulturně svébytný re-
gion, který má bohatou 
tradici lidového umění 
zachovanou dodnes  
v krojích, písních, zvy-
cích a architektuře. 
Zahrnuje devět obcí: 
Hrubá Vrbka, Javor-
ník, Kuželov, Lipov, 
Louka, Malá Vrbka, 
Nová Lhota, Suchov  
a Velká nad Veličkou.
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Poděkování 
policii za cimbál

Organizátoři akce děkují Městské 
policii, že zabavila a odvezla cimbál  
k autobusu. Díky chlapcům i za  
celodenní pomoc.

         autor: ondřej Höppner
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Malostranská právnička radí

Program na říjen 2009
17.10. 16:00 h. Divadélko pro děti - Loupežnická 
pohádka, divadelní spolek Krasohled.                   

Pravidelné kurzy pro děti:  
pohybové, rytmické, písničky, hry, 
výuka angličtiny 
Ještěrky - pro děti od 2-3 let s rodiči, kontakt: 
Štěpánka Pěnkavová, penkavky@centrum.cz
Háďata - pro děti od 3-5 let, kontakt: Iva 
Zárybnická, i.zarybnicka@centrum.cz

Kids Company -  pro  děti 3-6 let kurz v angličtině, 
kontakt: Kristin, kristin_laronca@hotmail.com
Hrátky s Robátky a První krůčky k hudbě - pro 
děti od 4-18 měsíců – hudební škola YAMAHA, 

kontakt: Ivana Váchová, yamaha13@atlas.cz, 
více na www.yamahaskola-praha.cz
Duhové odpoledne – výtvarka pro děti, kontakt:  
Klára Hušková, klarahs@volny.cz
Víkendové programy pro děti s angličtinou - 
kontakt: Kristin, kristin_laronca@hotmail.com

Saturday Kids Club - pro anglicky mluvící děti, 
ale i pro české děti učící se anglicky.
Mr.Snooze´s Storytime I. - pro děti 3-6 let, 
anglicky mluvící.
Mr.Snooze´s Storytime II. - pro děti 5-7let 
neanglicky mluvící.
Kid´s Co pro děti 5-12 let, anglicky mluvící.
Weekend with Cookie pro děti 3-5let, které se 
začínají učit anglicky.
Forest Drama Days pro děti 5-8let.

Pravidelné kurzy pro dospělé:
tanec, aerobic, bubnování

Kurzy: orientálního tance (pondělí), zpívání 
(úterý), gamelanu (středa od 18 h.), aerobiku 
s Terkou (středa od 20 h.), afrických bubnů  
(čtvrtek), bubnování džembé (neděle).             

Změna programu vyhrazena.  

KLUB ZLATÝ HAD
Privátní salónek pro různé příležitosti
Břetislavova 17, Praha 1 Málá Strana

Salónek v domě z roku 1520 s malovaným renesančním stropem pod 
Pražským hradem nad ambasádou USA. 
Privátní prostor s osobitou atmosférou se výborně hodí k pořádaní soukromých 
oslav, přednášek, svateb, firemních školení apod.

www.zlatyhad.cz, info@zlatyhad.cz, tel. : 603 152 811

JUDr. Monika Krobová Hášová, advokátka se sídlem v Praze 1, 
Malá Strana, Michnův Palác-Újezd 450/40, tel: 603 24 74 98, 
e-mail krobovahasova@post.cz, www.advokatka-krobova.cz

Obálky se zeleným pruhem
Otázka: Pošťák mi včera  
přinesl obálku se zeleným 
pruhem. Prý ty obálky 
s modrým a červeným 
pruhem už neplatí. Co to 
znamená?

Marie N., Malá Strana

Odpověď: Je to tak, mod-
rým a červeným pruhům na 
obálkách už odzvonilo.
Od 1.7. 2009 můžete ve 
vaší poštovní schránce najít 
tři typy úředních zásilek se 
zeleným pruhem: 
1. zásilka určená do vlast-
ních rukou. Pokud na tuto 
výzvu, která je vložena do 
schránky, nezareagujete ve 
lhůtě 10 dnů (!!!), bude 11. 
den zásilka vrácena zpět 
odesílateli jako  doručená. 
Tímto způsobem dnes 
soud doručuje rozsudky  
a žaloby.
2. zásilka s nadpisem 
doručenka. Tou se obe-
sílají účastníci řízení  
k jednání, zasílají se výzvy, 
poučení a sdělení soudu. 
Pokud vás doručovatel 
doma nezastihne, vloží tuto 
obálku do schránky a ta 

je  tímto dnem doručena. 
Pokud jste delší dobu na 
dovolené, tak máte smůlu.
3. zásilka určená do vlast-
ních rukou s vyloučením 
vložení do schránky. 
Ta jediná chrání adresáta 
a vylučuje fikci doručení, 
po 10ti denní úložní době 
se vrací zpět odesílateli 
jako nedoručená, pokud si 
ji sami na poště nevyzved-
nete.
Na závěr jedna dobrá rada: 
pečlivě si přečtěte poučení, 
obsažená jak v písemnosti, 
tak na výzvách, které vám 
pošta při doručování za-
nechává, a sledujte datum 
případné fikce doručení.

Vaše Monika

 JUDr. Monika Krobová Hášová 

Procházky po Malé Straně
Malá Strana a okolí. Program na říjen 2009. Agentura Porta Praga. 

Porta Praga - cestovní a vzdělávací 
agentura, PhDr. Eva Havlovcová 
tel.: 721 769 586, 281  911  056. 
E-mail: evahavlovcova@seznam.cz 
Celý program: www.portapraga.cz
Program lze posílat na váš e-mail. 

Maltézské náměstí
14. října středa. 

Malá podvečerní procházka 
Maltézským náměstím a jeho 
okolím s prohlídkou inte-
riéru kostela P. Marie pod 
Řetězem. 
Poznáme nejen zajímavou 
stavbu založenou v román-
ském období, ale také jeden  
z nejstarších řádů působí-
cích v Čechách. 

Sraz v 17 h. před vchodem 
do kostela, Lázeňská ul. 
na Malé Straně. Vstupné 
50/40 Kč, průvodkyně  
J. Bondyová

Katedrála sv. Víta
17. října sobota.  

Katedrála sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha na Pražském 
Hradě. Tentokráte se 
výrazněji zaměříme na  
osobnosti architektů. 

Sraz v 9.45 h. před hlavním 
západním vstupem do ka-
tedrály. Vstupné na akci 
50/40 Kč, průvodkyně 
PhDr. E. Havlovcová.

Kafka a Malá Strana
24. října sobota. 

Na návštěvě v muzeu 
Franze Kafky. Pohled do 
zcela podivuhodného světa 
slavného pražského rodáka, 
jedné z nejvýznamnějších 
postav světové literatury, 
je současně i pohledem 
do života židovské Prahy 
přelomu 19. a 20. století. 
Spojeno s procházkou po 
okolí části Malé Strany. 

Sraz ve 14 h. před  mu-
zeem, Hergetova cihelna, 
Cihelná 2b. Vstupné 50/40 
Kč + jednotné snížené 
vstupné do objektu za 60 
Kč, průvodkyně PhDr. E. 
Havlovcová.

Kde nás najdete: U Sovových mlýnu 3, Praha 1, www.kckampa.eu

ÚTERNÍ FILMOVÝ  KLUB  
Zahajujeme další sezónu úterních 
večerních filmových projekcí  
v přátelském prostředí KC na Kampě 
za velice příznivou cenu. 

6.10. - Muž na laně (Man on wire), Velká 
Británie a USA, 2008 
13.10. - Česká RAPublika, ČR, 2008
20.10. - Romance a cigarety, USA, 2005
27.10. - Protektor, ČR, 2009

257 216 216
Telefon na KC Kampa
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NÁPOVĚDA:  Ani na souši, ani na vodě. Dělník, kterého 
políbila múza, nebo básník, který usíná nad svými verši? 
Pokud jste poznali lampu, na které se nachází tento artefakt, 
napište nám na: redakce@malostranskenoviny.com
Výherci z minulého čísla, kteří poznali křížek na Karlově 
mostě: Lukáš Klimek, Pavol Grečo. Získávají pivo zdarma 
na adrese: Zlatý had, Plaská 4, Malá Strana.

Poznáte, kde to je?Než číšník přinese kafe... Jak vyplnit čas mezi 
dobrý den a sbohem

Nudíte se? Tak napište fejeton!
Nemáte do čeho píchnout? Sedíte v kavárně 

nebo hospůdce? Koukněte z okna, napište fejeton  
(rozsah cca 500 slov) a pošlete na adresu:

redakce@malostranskenoviny.com

Malostranská strašidla: vdova z kostela Na Prádle

Našli ji mrtvou s cejchem na čele!
ro dobrotu na žebrotu, pro lakotu 
na krchov. V kostele Na Prádle  
nedaleko Újezdu se ukryla vdova, 

která prchala před věřiteli. Zlaťáky měla  
v truhle, kterou pečlivě schovala pod pos-
tel a doufala, že tady nikdo nenajde ani 
truhličku, ani ji. 
Hned první noc se však před ní objevil 
mnich na vozíku taženém dvěma černými 
kozly. Vdova se samozřejmě vyděsila, 

protože tohle nečekala. Mnich na ni uho-
dil, ať mu dá zlaťák. Nechtěl celou truhlu, 
chtěl jen jediný zlaťák. Vdova ale byla tak 
lakomá, že ani strach z ní neudělal lepšího 
člověka. Dala mnichovi falešný zlaťák.
Mnich se další noc objevil znovu a vdovu 
uškrtil. Ráno ji našli mrtvou, s vypáleným 
znamením zlaťáku na čele. Od té doby 
straší v kostele celá parta: lakomá vdova, 
mnich i oba kozlové, černí jako uhel.

redakce@malostranskenoviny.com

P

Dobrá adresa: Malá Strana

Dům U koule čp. 228, Úvoz
Zita Kabátová, herečka Přišla na svět 27. dubna 1913 

v rodině malostranského 
stavitele Benna Kabáta.
Dětství prožila s rodiči  
v domě U koule (U Bílé 
koule). 
Herečka vzpomíná také na 
dům v Nerudově ulici, který 
má ve znaku sv. Václava  
a podkovu. 
„Vedou kolem něj schody do 
Jánského vršku, na kterých 
jsem se učila německá 
slovíčka,” vzpomíná Zita 
Kabátová, která je jedinou 
dosud žijící herečkou slavné 
meziválečné éry. 
Hrála ve více než 50ti  
filmech, poprvé v roce 1936 
ve filmu Světlo jeho očí,  
k nejznámějším patří Muži 
nestárnou nebo Přednosta 
stanice. 

Zita Kabátová ráda vzpomíná na své dětství na Malé 
Straně. Dnes je jí 96 let a stará se o ni pečovatelská 
služba motolské nemocnice.

Dům U BEílé koule č.p. 228 
v Úvoze.  Na stejném místě 
žil také malíř Luděk Marold.

Zmizelá Praha

Katastrofa zřícení most-
ních pilířů 4. 9. 1890 
byla tehdejším tiskem 
přirovnávána k požáru 
Národního divadla. 
„Málo bylo tehdy lidí,  
a to nejen Čechů, ale i též 
cizinců, jimž by při zprávě 
o zřícení se mostu Karlova 
nebyl zvlhnul zrak,” napsal 
dobový tisk. Seběhlo se to 
takto:  V září 1890 protrhly 

most klády z utržených 
vorů, které se o Karlův 
most zarazily a bily do jeho 
pilířů. 
Dne 4. září v půl šesté ráno 
spadly dva oblouky mostu  
a o půl desáté se zřítil další 
oblouk. Byly to oblouky 
pátý, šestý a sedmý (počítáno 
od strany malostranské). Dva 
roky nahrazovala zbořené 
části dřevěná konstrukce.

Karlův most 1890:
pobořený povodní

Škody byly tak obrovské, že se v podstatě stavělo znova.

Vdovu uškrtil v kostele mnich se dvěma černými kozly



Info: Zlatý had, redakce@
malostranskenoviny.com

Za váš článek
večeře zdarma!

Podrobnosti najdete 
na stranách 8-9

Soutěž fotografií
Malá Strana a láska

NoviNy pro prahu 1 a prahu 5

redakce@malostranskenoviny.com

Malostranské 
noviny

inzerce

Milenci měsíce září 

Foto zaslal čtenář Jiří Pěkný ze Strašnic a získal pivo zdarma u Zlatého hada, Plaská 4.

Svatby v Besedě
V nově otevřené Malostran-
ské besedě si budou moci 
říct snoubenci své svatební 
ano. Bude na nich, pro  
kterou z mnoha historických 
místností se rozhodnou.

Zvon Besedy 
bude v dis

Malostranské náměstí - Konec 
spekulací! Zvon pro Malostran-
skou besedu, který se vyrábí  
v Holandsku, bude naladěn  
v tónu dis. Rozhodli tak znalci 
na základě analýzy zvuku okol-
ních zvonů na Malé Straně. 
Zvon vysvětí kardinál Vlk.

Volejte na číslo 
Inzeráty 

603 152 811 
nebo pište na: redakce@ 

malostranskenoviny.
com

malá sTrana - Šaman Xolotl 
smísil v den rovnodennosti 
22. září na Čertovce po-
svátnou vodu z jezer, potoků  
a řek amerického kontinentu 
s vodou Vltavy. Akci zaštítili 
zástupci projektu NebeZemě.

Obřad vody 
na Kampě

S


