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Sleva 50 % na plavbu pod Karlovým mostem
NoviNy pro prahu 1 a prahu 5

Malá StraNa 
by měla  

být větší!

Malostranskeé 
 noviny

Zemřel Čert 
z Karlova 

mostu

e věku 65 let zemřel 
malíř Antonín Vota-
va, světoznámá fi- 

gurka z malostranské 
části Karlova mostu.
Na své oblíbené místo  
u Mostecké věže prý 
přišel poprvé před více 
než 40ti lety, v roce 1968. 
Na první pohled vypa-
dal jako portrétista, ale 
každého, kdo mu seděl 
modelem, nakreslil jako 
čerta, podobného jemu.
Proto se ctěnému panu 
Votavovi přezdívalo Čert,  
nebo také Čertík.
Léta trpěl roztroušenou 
sklerózou a před svým 
vážným onemocněním 
prý maloval monumen-
tální plátna. Měl dva 
syny. Zemřel už 22. 
října 2009, ale zpráva  
o jeho smrti pronikla na 
veřejnost až nyní, kvůli 
nemoci v poslední době 
chodil na most málo.

Pan Vopička mění  
kafe po 17ti letech!
Nejslavnější malostranský kavárník se pod tlakem 
světové hospodářské krize rozhodl k razantnímu kroku

Panu Vopičkovi je už veseleji, dobrá káva je větrem do jeho plachty.

anu Vopičkovi z pro-
slulé kafírny U sva-
tého Omara bylo už 

dlouho podezřelé, že se 
hosté potají ušklibují nad 
jeho kávou.
„Báli se mi říct do očí, 
že jim to kafe nechutná,” 
svěřuje se pan Vopička, 
který zdědil prostory ka-
fírny po svém dědovi.
Firma, která mu dodáva-
la kávu, měla prý eko-
nomické problémy, pro-
tože jí kvůli krizi neplatil 
dodavatel.
„Tak do toho kafe asi 
občas šoupli nejaké to 
listí,” říká kavárník.
Teď pan Vopička svých 
15 typů kávy vyrábí  
z nového druhu a je spo-
kojen on i zákazníci.
„Naše nová značka: Vo-
pičkovo velejemné Mor-
ganti,” pochvaluje si.

Šokující 

zpráva
Exkluzivně

Exotická kráska se 
celá ukáže tomu, 
kdo obrátí list

Nová rubrika

P

PLUS: Vzpomínka 
pamětníka na str. 4

Více 
str. 9

Malíř Antonín Votava

V
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 úNor 2010 
16 StraN 
10 tisíc výtisku
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   Úvodník

Malá Strana 
sobě!

oviny zdarma, inzer-
ce za hubičku... 
Mno, ono se dalo 
čekat, že to jednou 

přijde. Prostě se ukázalo, 
že možná nebude ani na to, 
aby tyhle noviny vyšly.
Tak jsem se šel projít 
po zasněženém Karlově 
mostě, z jedné strany svatí, 
z druhé bubáci v helmách, 
a volá pan Vopička z Ka-
fírny U svatého Omara. 
Že prý mění kafe po 17ti 
letech!
Sotva tahle věta dozněla, 
vesmírné desky se daly 
do pohybu. On totiž svět 
zřejmě stojí na detailech. 
Krátkých, zdánlivě bez-
významných větách, které 
se běžně neobjevují na ti-
tulních stránkách novin.
Pak už to šlo ráz na ráz. 
Ozývali se lidé, kteří na 
Malé Straně žijí, pracují, 
nebo tenhle kout světa 
prostě milují. Říkali, že 
chtějí pomoci.
A najednou bylo jasné, že 
tyhle noviny vyjdou. Takže 
bych rád přispěl i já svou 
krátkou, zdánlivě bezvýz-
namnou větou: Děkuji.

N

Ondřej 
Höppner, 
šéfredaktor
Malostran-
ských novin 

Držíte v ruce 
nejoblíbenější 
místní noviny

Povědomí o značce 
Malostranské noviny 
stále roste, a to nejen 
na Malé Straně.
Podle nových průzkumů 
zná Malostranské noviny 
každý druhý obyvatel 
Malé Strany a každý třetí je 
někdy četl. Ví o nich každý 
šestý obyvatel Prahy.

Císlo mesíce

6445 obyvatel je evidováno 
ve čtvrti Malá Strana.

Vývoj čtenosti  
od září 2009  
do ledna 2010

Jeptišky se radují: Po Malé Straně 
už jezdí nový prcek na baterky!

Počasí v únoru

1+

Nový zvon Václav visí 
v Malostranské besedě

Beseda - Do nejvyšší 
věže Malostranské bese-
dy byl na konci ledna 
přemístěn nový zvon.
Zasloužil se o něj býva-
lý starosta Petr Hejma  
a očekává se, že to bude 
právě on, kdo ho první 
rozezvoní při otevření 
Besedy 1. března. 

Zvon se má jmenovat 
Václav a dne 19. 12. 
2009 mu na Malostran-
ském náměstí požehnal 
přítel bývalého starosty 
kardinál Vlk. 
Zvon stál 330 tisíc a je 
naladěný v tónině dis 2, 
aby souznil se zvony na 
věžích v okolí. 

Sněžit má kolem 15. února.

acienti a návštěvníci 
nemocnice pod Pet-
řínem už nemusejí 

do kopce po svých. 
Byly tak vyslyšeny mod-
litby milosrdných sester 
sv. Karla Boromej- 
ského, které v nemoc-
nici působí.
V lednu byl zahájen 
provoz linky 292, která 
ve čtvrthodinových in-
tervalech vyjíždí každý 
den k nemocnici z rohu 
Mostecké ulice Malo-
stranského náměstí.
„Někdy jede prázdný, 
občas v něm pár lidí 
sedí,” řekla Malostran-
ským novinám servírka 
z Vopičkovy kafírny, 
které nová linka bzučí 

pod okny. Do vozu se 
vejde 25 cestujících  
a jeden vozíčkář. 
Minibus jezdí na 
elektřinu. Stejný typ 
křižuje i Řím. Český 
výrobce se prý nenašel.
Trasa tam a zpět je 
dlouhá 1,9 kilometru  
a minibus ji ujede za de-
set minut. 
Jeden vůz přišel na 6,5 
mil. Kč. Střídá se šest 
řidičů, ti všichni prošli 
prověrkou, protože trasa 
vede kolem americké 
ambasády, která se obá- 
vá útoku teroristů.
Bus cestou nahoru za-
stavuje policie a kon-
troluje, zda v něm není 
výbušnina.

I s malým kašpárkem se dá dělat velké divadlo.

Minibusy se střídají dva: Jeden 
jezdí, druhý se dobíjí K nemocnici
denně z Mostecké ulice ráno v 5:30  
Poslední se vrací v 19:56 Šest řidičů 

Americká ambasáda má strach  
z teroristů, tak u ní není zastávka

P

Zastávky elektrobusu: dole na Malostranském 
náměstí na rohu ulice Mostecká, dále nahoře na 
Malostranském náměstí u křížení s ulicí Nerudo-
va, dále ve Vlašské ulici u odbočky do Šporkovy 
ulice a konečná je na parkovišti u nemocnice.

Nemocnice

Šporkova

Nerudova

Mostecká

Trasa linky  

292

Foto měsíce

Zahříval se smíchem. Bylo pět pod nulou, sněžilo 
a na Karlově mostě hrál jediný hudebník. Tento.

6445 

Zvon, na který se složili občané, už čeká 
v prostřední věži na své první bim bam. 

inzerce

Křivka 
strmě 
stoupá

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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T

Krátké 
zprávy

Tisíce lyžařů 
na Malé Straně 

Malá Strana - Zasněžená 
Malá Strana přilákala ti-
síce milovníků zimních 
sportů. Podle odhadů 
se přijelo především na 
Petřín projet v průměru 
až 200 lyžařů denně.

Malá Strana - „Bylo 
jich tolik, že často ani 
nemělo cenu se vracet na 
základnu,” řekl mluvčí 
hasičů. Dne 12. 1. hasiči 
shazovali rampouchy na 
Malostranském náměstí.

Největší 
sněhulák byl 

v Tyršáku 
Újezd - Největší sněhu-
lák letošní zimy na Malé 
Straně stál na vnitřním 
dvoře Tyršova domu. 
Měřil 2,24 metru a mo-
delem mu byl baskyta-
rista Doubek z hudební 
skupiny SDR. 

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 
záchranná služba: tel. (+420) 
251 104 239, Thunovská 183/
18. Pražská informační služ-
ba: tel. (+420) 221 714 4444, 
Mostecká ulice, Mostecká věž. 
Nemocnice pod Petřínem: tel. 
(+420) 257 197 111, Vlašská 36. 
Městská policie Praha: tel. 156. 

Důležitá 
telefonní 
čísla

Dívka ze strany 3

Pružná špionka Mata Hari při tajné návštěvě Prahy.

Zuří válka o vejce  
v Karlově mostě
Mezi vědci, zkoumají-
cími přítomnost vajec  
v maltě Karlova mostu, 
se rozpoutala válka. 
„Žádná vejce v maltě 
při stavbě mostu užita 
nebyla,” sdělila před pár 
dny šokující výsledky 
nového výzkumu mluvčí 
VŠCHT Ivana Picková.
Toto tvrzení je však  
v rozporu s předchozími 
výzkumy. 

Vědci ze stejného ústavu 
totiž na podzim v roce 
2008 zjistili, že vejce  
v maltě jsou. 
„Vejce v maltě určitě 
byla. Při novém zkou-
mání vědci použili tech- 
nologie, která přítom-
nost organických látek 
nemohla odhalit,” řekla  
Štěpánka Kučková, kte-
rá se podílela na prvním 
výzkumu. 

Pamětníci se shodují: Letos napadlo 
nejvíc sněhu za posledních 30 let! 

olik sněhu, co na-
padlo letos, pama-
tuje z obyvatel 

Malé Strany málokdo.
„No, takováhle nadílka, 
to už tady dlouho ne-
bylo,” vzpomíná obyva- 
telka Malé Strany paní 

Ludmila Příbová, která 
v lednu oslavila už 84. 
narozeniny.
Podle meteorologických 
měření bylo na Malé 
Straně a v celé Praze 
naposledy tolik sněhu  
v roce 1979. Velká nadíl- 

ka napadla také v roce 
1993, ale letošní příděl 
ji  v centru Prahy o pár 
centimetrů překonal.
Hasiči měli kvůli 
shazování rampouchů 
denně několik desítek 
výjezdů.

Čertovka získala díky sněhu andělský nádech. Schody zas mohly být pro vratší občany cestou do pekel.

Pokuta 10 tisíc
Sáňkovat na Petříně je 
zakázáno a hrozí poku-
ta 10 tisíc Kč. Magis-
trát ale přimhouřil oči. 
(O zimě též sloupek  
velitele na straně 5.)  

Volejte na číslo 
Inzeráty 

777-556-578
nebo pište na: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

Bouřlivé téma: 
přestavba Kampy
Tyršův dům - Razantní 
rekonstrukce parku Kam-
pa je žhavým tématem 
mezi občany. Při setkání 
se starostou Dvořákem 
27.1. to vřelo. Více příště.

Výroba, opravy  
a montáže.

Stavební zámečnictví 
s tradicí!

Otevřeno 
pondělí až čtvrtek: 

7 - 16 hodin,
pátek: 7 - 14 hodin.

Adresa: 
Prokopská 4,
 Malá Strana. 

Telefon: 
723 24 71 73.

ZAMECNICTVÍ 
František 

Mlíka

Stalo se po uzávěrce:
26.1. - Demonstrace 
za zastavení oprav  
Karlova mostu. 

inzerce

Rvačka 
s rampouchy

Fo
to

: M
ira
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er
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 P
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ný

Foto 
čtenáře

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.



4   Kronikawww. malostranskenoviny.eu

Krátké 
zprávy

Redakce děkuje svým 
čtenářům za krásné 
snímky zasněžené Malé 
Strany. Z nedostatku 
místa je uveřejníme až 
v dalších číslech. Fotky 
zaslali: Helena Šulcová, 
Jaroslav Tilinger, Mira 
Hauer, Lukáš Klimek, 
Šárka Nová a další.

Fotky zimy 
od čtenářů

Skauti  se 
strašili 

navzájem

Ilona 
Csáková, 
zpěvačka 
popmusic

Monika 
Höppner,
manželka 
šéfredaktora
Mandelbrotovy  
Kostičky  
v čele s Ester 
Kočičkovou  
a balkánské 
kapely. 

Skupinu Laura 
a její tygři. 
S chutí bych 
si s nimi  
v Besedě 
zazpívala.

Pavel 
Smeták, 
předseda 
Besedy
Jde o to, udělat 
z Besedy opět 
místo, kam  
budou lidé 
chodit často 
a rádi.

Jaroslav 
Dušek, 
absolutní 
herec 
Rád bych tam 
viděl alterna-
tivní divadlo 
a kapely. Jako 
tomu bylo 
vždycky.

Barbora 
Nerudová, 
matka Jana 
Nerudy
Hlavně ať hrají 
hodně hlasitě, 
abych mohla 
poslouchat  
doma z okna 
v Nerudovce.

Anketa: Koho byste chtěli v Besedě?

Malostranská beseda hlásí: 
Je vymalováno, začínáme!

Slečna Adéla a skupina Free Walkers hrají v Besedě už 
27. 2. ve 20.30 h, tedy pět dní před oficiálním otevřením.

okud vím, tak první 
výborná kapela, 
hrající tradiční jazz  

v Malostranské besedě 
již v roce 1964,  byli Jazz 
Fiddlers.
Ve stejnou dobu, přesněji 
v říjnu 1967, začalo  
v Malostranské besedě 
hrát Divadlo Járy Cimr-
mana.  Jazz měl u nich 
tehdy také své místo - po 
představení byl koncert 
kapely Karla Velebného, 
jednoho ze zakladatelů 
divadla, ovšem pod 
jménem dr. Evžen Hed-
vábný.
Ale dále k jazzovým 
kapelám - Steamboat 
Stompers, které jsem  
v roce 1968 spoluza-

kládal, začali hrát v Be- 
sedě počátkem 70. let.  
V tom příjemném pro- 
středí, vždy před vypro-
daným sálem, jsme vy-
stupovali skoro 30 let.
V roce 2002 jsem nějakou 
chvíli hrál u Pavla Klika-
ra v jeho zmenšeném 
OPSO. Ve druhém patře 
byla zkušebna, kde jsme 
nahráli CD s výbornou 
bluesovou zpěvačkou 
Alicí Bauerovou, sestrou 
Varhana Orchestroviče.
Prostě Beseda byla 
místem, kam mířili 
posluchači, kteří chtěli 
slyšet dobrý tradiční 
jazz. Doufám, že i nová 
Malostranská beseda se 
takovým místem stane!

Kdo je Jaromír Konůpka
Klarinetista, jazzman, tramp. 
Zakladatel a dlouholetý člen 
slavné jazzové skupiny Steam-
boat Stompers. V Besedě ode-
hrál desítky koncertů.

Jaromír Konůpka exkluzivně 
pro Malostranské noviny 

Jazz v Besedě

P

ak je to tady. Opra-
va sice trvala tři 
roky, ale zdálo se to 

být o několik desetiletí 
delší. Beseda, pěkně vy-
malovaná, hladká a lesklá, 
oficiálně otevře 1. března. 
Neoficiálně zahájí už 25. 
února, kdy se tu pořádá 
velký večírek.
Vystoupí na něm kapely, 
které tak nějak určí rytmus 
dalšího směřování této 

kultovní scény: Circus 
Ponorka, Ivan Hlas Trio, 
MadFinger, Oskar Petr,  
Miloň Čepelka, Prohrála 
v kartách, hi-fi a další.
Skupinou, která tu po 
opravách první samo-
statně vystoupí, jsou zbru-
su noví Free Walkers.
1. března otevře Besedu 
Divadlo Járy Cimrmana 
hrou Akt, se kterou zde 
začínalo už v roce 1967.

T

Hradčany - Přibližně 
stovka automobilů znač- 
ky Saab se 18. 1. sjela 
ke švédskému velvysla-
nectví na Hradčanech. 
Majitelé vozidel tak 
protestovali proti pláno-
vanému zavření švédské 
automobilky.

Saabisté 
protestovali

Tyršův dům - Skautský 
závod Praha plná 
strašidel podle skautů 
ukázal i letos schop-
nost orientace ve městě 
a vyzkoušel odvahu 
účastníků.  Asi tisíc soutě- 
žících se 9. 1. sešlo na 
hřišti u Tyršova domu. 
Závod pořádal Junák.

Masopust
Malostranský masopust 
sraz 13. 2. ve 13 h před 

hostincem U Černého vola 
na Loretánském náměstí  

na Hradčanech. 

Bar
U Klí̌cu

Vychutnejte si u nás 
pohodu a šálek  

dobré kávy!
Otevřeno 

pondělí až pátek: 
10 - 23 hodin, 

víkendy: 
12 až 23 hodin.

Adresa: 
Prokopská 4, 
Malá Strana.

Telefon: 
605 76 82 86.

Tenhle 
bobek 
stojí 

250 Kč
Tel.: 777-556-578

inzerce

Náš
tip!

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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slov:
Komisař Vladimír Prokop, 
vedoucí služebny 
městské policie 
na Malé Straně

100 názory, komentáře, glosy

Petr Hejma, 
bývalý starosta

S  letošní mimořádnou 
zimou se začaly 
vyskytovat na okra-

jích střech rampouchy.
Městská policie na upo-
zornění občanů  i vlast-
ní kontrolní činností 
uzavírá úseky, kde je 
nebezpečí ulomení a pá- 
du rampouchů na chod-
ník, páskou. Když  pak 
nebezpečí pomine, je 
odstraněna i páska.
Často se však stává, že 
za několik hodin je pás-
ka stržena. Co všechno 
by dokázal při dopadu na 
chodce několikakilový 

rampouch udělat, si asi  
snadno dokážete před-
stavit sami. 
Je proto třeba, aby jsme 
byli všímaví  a taková 
místa nahlásili na bez-
platnou linku městské 
policie 156.
Městská policie má 
ve svých úkolech i za- 
jišťování pořádku a bez- 
pečí občanů a k tomu 
tato linka slouží 24 hodin 
denně. Přeji vám příjem-
né prožití zimních ra-
dovánek, 

váš komisař  
Vladimír Prokop

Buďte všímaví a nebezpečné 
rampouchy včas nahlaste 

Filip Dvořák,  
starosta Prahy 1

Souboj starostů

odle historických pramenů vznikl 
ostrov Kampa pravděpodobně 
vyhloubením mlýnského náhonu, 

kterému dnes říkáme Čertovka. Jako 
ostrov už ale zřejmě existoval dávno 
před tím, než pražskou kotlinu osídlili 
první lidé. 
A právě lidé z okolí Kampy zasahova-
li do jejího života nejvíce. Naposledy  
v roce 2005, kdy hlavně obyvatelé 
Malé Strany spolu s odbornými komi-
semi městské části stvořili zadání. 
Projekt ateliéru Tichý a Kolářová, 
který byl představen v roce 2009 na 
výstavě Budoucnost a přítomnost 
Prahy 1, nyní usiluje o stavební povo-
lení. Pevně věřím, že výsledné řešení, 
s nímž se zájemci mohli seznámit 27. 
ledna v Tyršově domě, plně respektuje 
názory Malostranských, ale také všech 
obyvatel Prahy 1. 

poslední době stále častěji 
nevěříme, co se kolem nás ve 
správě věcí veřejných děje. Ja-

koby se neustále snižoval pomyslný 
práh bolesti a základní lidské hod-
noty unikaly do neznáma. Do české 
politiky je třeba vrátit pojmy pokora 
a odpovědnost. 
Není vůbec špatné hledat inspiraci  
v dobách Nerudových Povídek malos-
tranských. Třeba právě v tom, jak si 
lidé dokázali vážit místa, kde žijí,  
i jeden druhého. Díky tomu nám za-
nechali jedinečnou Malou Stranu. 
Každé místo, které dnes máme nějak 
přetvořit, by mělo zachovat či získat 
tu starou dobrou atmosféru. 
I rekonstrukce parku Kampa, místa, 
které mnozí občané z Malé Stra-
ny přijali za střed světa, je velkou 
odpovědností. Mějme to na paměti!

P V

Máte otázku, přání nebo prosbu? Napište  
na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu 
Nebo volejte na telefonní ̌císlo: 777-556-578.

Respektujme názor 
Malostranských

Malá Strana musí 
zustat jedinečná

inzerce

Téma dne: Přestavovat ostrov Kampa, nebo ne?

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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Krátké 
zprávy

Hradčany - Výstava 
obrazů malíře Josefa 
Čapka v Jízdárně se 
umístila na druhém 
místě v návštěvnosti od 
roku 2000. Vidělo ji 65 
tisíc návštěvníků. Větší 
zájem byl jen o výstavu 
o Karlu IV. Čapek se teď  
stěhuje do Pardubic.

Rekordní 
Čapek

Bojovná paní Emilie Puldová: 
Stromy na Střeláku musí žít!

Ty, Střelecký ostrove,
klenote náš!

My, víme, co pro nás 
znamenáš. 

Nad Národním  
divadlem – rušný most 

Legií –
Ó, jen promluviti by 

mohl – každý  
se podiví.

Uprostřed něho 
z obou stran 
z vysokých,

bohatých kaštanů,  
se svíčičky rozvíjí.

Na malém,  
vynikajícím 

Střeleckém ostrůvku,
vůbec nic jim nechybí. 

Snad jenom větší 
láska některých lidí...

Ukázka z básně 
paní Puldové: 

Ty, Střelecký 
ostrove!

Když cítí nespravedlnost, je připravena zakročit.

Emilie ve 45 letech

Kdo je paní Puldová

„Víte, já cítím nespra- 
vedlivost na sto honů  
a jsem proti ní připravená 
vždy zakročit,” začíná své 
vyprávění paní Emilie.
 „Proto jsem se například 
přidala k organizaci 
Arnika, která bojuje 
proti zbytečnému kácení 
stromů na Střeleckém 
ostrově. Nedopustíme, 
aby toto překrásné mís-
to bylo poskvrněno,“ 
odhodlaně dodává Emi-
lie, která je také autorkou 
řady básní a hraje na 
tahací harmoniku. 
Krásou Střeleckého ostro- 
va se prý kochá téměř 
každý den, protože by-
dlí nedaleko. „Byla jsem 
šťastná, když se podařilo 

prosadit, že se pokácí  
o polovinu méně stromů.“ 
Odhodlaně také bojovala 
v létě 2008 za záchranu 
Masarykova nádraží.
„Když jsem z rozhlasu 
uslyšela, že se na nádraží 
sbírají podpisy za jeho zá-
chranu, běžela jsem tam 
jak o život. Pak jsem celý 
den bez jediné pauzičky 
na jídlo pobíhala a sbírala 
od lidí podpisy. Nádraží 
existuje dál,“ vzpomíná 
Emilie, která je velkou 
milovnicí Malé Strany. 
„Pokud zjistím, že je tady 
na Malé Straně potřeba 
něco zachránit, hned se 
do toho pustím! Teď jdu 
ale prozatím nakrmit 
kačeny.“                 -mon-

átého února slaví paní Emilie  
Puldová narozeniny, krásných 78 

let! Všichni jí ale hádají tak o dvacet 
míň, protože je pěkná čipera, která na 
světě zachraňuje, co se dá.

Servirka ANDREA 
z John and George, 
Velkopřevorské ná-
městí 4 (u zdi Johna 
Lennona). 
Telefon: 257-217-736. 
Foto zaslal Jaroslav 
Monček, provozní.

Malostranské 
servírky

Sochař Josef 
Nálepa: 74 let
Sochař Josef Nálepa, 
který bydlí na Malé 
Straně a tvoří v ateliéru 
na Novém světě, oslavil 
16. ledna své 74. naroze-
niny. Je autorem busty 
Salvadora Dalího, sochy 
prvního člověka na Mě-
síci a dalších osobností.

Kampa - Střed Světa

Loni na konferenci  
v Tyršově domě Kampa 
- Střed Světa v předvečer 
Slavnosti v parku Kampa 
zaznělo deset referátů 
povětšině kulturně - his-
torických.
Po uvítání s tehdejším sta-
rostou Prahy 1 Ing. Hej-
mou a ředitelem Tyršova 
domu Ing. Lomeckým 

přednesl úvodní projev 
Dr. Jiří Kučera (Kampak 
jinam?) dále Dr. Hůlek, 
Doc. Justl, Dr. Sedmík, 
J. Kábele, prof. Volfová, 
J. Kohák a J. Vachuda. 
Akci moderoval Eugen 
Brikcius, který též četl 
příspěvek nepřítomného 
J. Slomka: Slovo Kampa.

 -tf-

Letošní velkolepá dvoudenní akce 19. a 20. března 
začne v pátek v podvečer v 18 h konferencí, 
věnované budoucnosti Kampě a okolí. Sobota bude 
patřit vycházkám, divadlu, hudbě a hrám pro děti.

Levné rekonstrukce bytu, 
domu a provozoven

Řemeslo Praha
Renovace a pokládka všech druhů podlah,
malířské, natěračské a lakýrnické práce,

truhlářské, pokrývačské a tesařské práce,
instalatérské práce,

elektroinstalace včetně revize,
odstraňování graffiti,

stěhování a úklid,
byť půjde „jen“ o zavěšení obrazu.

Telefon: 773-918-132
www.remeslopraha.webnode.cz

Bojovnice za dobrou 
věc, básnířka, hraje 
na harmoniku, piá-
no, foukací harmo- 
niku. Teď je v důcho-
du, ale svým aktivi-
tám se věnuje dál.

10 let 
oslaví

módní atelier
Pavly a Olgy 

Michálkových
Nabízíme  

originální modely  
za dostupné ceny.

Adresa: 
Vlašská 13,  

Malá Strana
Telefon: 

728-939-872

inzerce

inzerce

P

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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Modelem pro fauna seděl sochařův vnuk.

Seriál MN, díl II., hlavní role: hlína

Faun mistra Nálepy 
krok za krokem

Dopisy čtenářu
redakce@malostranskenoviny.eu
www.malostranskenoviny.eu

na Nový rok jsme se 
s partnerem vydali na 
Hrad na výstavu Jo-
sefa Čapka. Kvůli obří 
frontě jsme se tam ale 
nedostali. Pak jsme se 
chtěli někde ohřát. A to 
byl problém. Kavárny 
byly přeplněné. Dorazili 
jsme na Malostranské 
náměstí, kde dřív stávala 
Malostranská kavárna. 

Teď si tam pro předra-
ženou kávu do kelímku 
za 100 korun musíte 
dojít k pultu, personál je 
nevšímavý a protivný. 
Už NIKDY na to místo, 
kam jsme chodili jako 
studenti, nevlezu. 

Vážená redakce,

Světla Magni,
redaktorka a moderátorka,

Český rozhlas 2 - Praha.

Meda Mládková: Praha 
dostane všechno, co mám

(Dokončení rozhovoru z minulého čísla)
Jak vzniklo Vaše pro- 
pojení s Malou Stranou  
a Kampou?
„Může za to moje první 
procházka po18ti letech 
exilu. Vedla na Hrad  
a pak dolů po Zámeckých 
schodech až na Kampu.”
Provozujete Museum 
Kampa, máte v pronáj-
mu Werichovu vilu. 
Proč to děláte?

„Burcuje mě vzpomín-
ka na mého manžela. 
Osud mu nedopřál 
pro tuto zemi, kterou 
tak miloval, něco více 
udělat. A tak to dělám 
já a jsem přesvědčená, 
že jeho duch mi tam 
odněkud pomáhá. Praha 
dostane všechno, co 
mám. A je toho stále ještě 
dost.”   Monika HöppnerMeda Mládková

Redakce Malostranských 
noviny chodí jednou 
měsíčně na návštěvu  
k sochaři Josefu Nálepo-
vi do ateliéru na Novém 
světě. Jsme tak svědky 
unikátního záznamu: 
Krok za krokem doku-
mentujeme pro čtenáře, 
jak pokračuje práce 

slavného sochaře na 
soše fauna pro Divadlo 
Čertovka.
Josef Nálepa se stal 
světově známým jako 
jediný sochař, kterému 
seděl modelem Salvador 
Dalí. Portrétoval i Jana 
Wericha, Jiřího Voskov-
ce či Karla Gotta.

otevírací doba 11 - 23 hodin

naše 

značka:

VOPIČKOVA

VELEJEMNÁ

Tržiště 11 

Malá Strana 

telefon: 

602 280 835

U svatého Omara

Malostranský  
Obchod vším 

možným
nabízí přehršel rozlič-
ností a roztodivností  

k potěše Vaší  
i Vašich blízkých.
Otevřeno jest 

každý den od  
desáté hodiny  

dopolední do šesté  
hodiny večerní.

Těšíme se na Vaši 
návštěvu na adrese: 

Nerudova ulice 45,
Malá Strana.

Telefon: 257-531-193

Leden 
2010Vzor

inzerce

MN: V březnu otvírá ka-
várna naproti v Besedě.

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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TA J E M N É  V O D N Í  P O D Z E M Í 
S TA R É H O  M Ě S TA

aždému je známa pověst 
o Bruncvíkově meči ukry-
tém v Karlově mostě, mnohý 

z nás slyšel vyprávění o Bradá-
čovi, který byl původně umístěn 
na prvním staroměstském oblou-
ku dávného mostu Juditina, kde 
odměřoval tehdejším Pražanům 
vodní hladinu Vltavy a varoval je 
před velkou vodou. 

Známe sochy, známe gotickou 
výzdobu mostu i pověsti, jež se 
k němu vážou. Málokomu však 
přijde na mysl, že překryta nej-
novější památkou dřímá v této 
oblasti pod terénem Starého 
Města pražského u řeky Vltavy 
vskutku málo známá pamětihod-
nost. Očím běžného pozorovatele 
skrytý tunel, kterým proplouvají 
lodě v rámci osvětových plaveb 

Pražskými Benátkami, je dlouhý 
svým jedinečným propojením 
historických epoch a dobových 
architektonických stylů. Jeho 
nejstarší část, jež se nachází 

přímo u křížovnického genera-
látu na stejnojmenném náměstí, 
je původním pochozím terénem 
Juditina mostu. Hluboko pod 
starobylou dlažbou se skrývá po-
slední dochovaný oblouk román-
ského mostu postaveného králem 
Vladislavem I. a jeho manželkou 
Juditou Durynskou někdy v le-
tech 1169–1172. 
Most měl římské dělení, tzn. že 

oblouky se rozšiřovaly směrem 
do centra řeky a zvyšovaly tak 
průtočnost každého z nich. Byl 
postaven v modulu římské sto-
py, což dále bezesporu svědčí 

o italském původu mostního bra-
trstva. Románský Juditin most 
byl na tehdejší dobu zajisté 
i v celoevropském měřítku na-
prosto mimořádným stavebnín 
dílem. Nicméně neměl na svých 
koncích žádné opevnění, jak 
bylo nesprávně do této doby in-
terpretováno. Pro ryze český řád 
Křížovníků s červenou hvězdou 
postavila sv. Anežka u paty Judi-

tina mostu v polovině 13. století 
opevněný špitál a kostel, jejichž 
součástí byla i raně gotická věž 
postavená na staroměstském 
pilíři Juditina mostu. O sto let 
později započal král Karel IV. 
se stavbou kamenného mostu, 
který v našem tajemném tunelu 
tvoří protiproudní konec. Právě 
z tohoto nultého oblouku ka-
menného mostu odměřovali Sta-
ropražané výšku vodní hladiny 
u Bradáče. 

Leč uběhlo dalších pět set let 
a v roce 1848 bylo vyzděným ob-
loukem mezi posledním dochova-
ným obloukem Juditina a nultým 
obloukem Karlova mostu vytvo-
řeno Křížovnické náměstí jako 
platforma pro umístění pomníku 
Karla IV. k výročí založení Karlo-

PROSTOR UKRYTÝ  I  RODILÝM PRAŽÁKŮM
Přijďte poznat opravdového genia loci staré Prahy při 

osvětových plavbách PRAŽSKÝMI BENÁTKAMI 
a při prohlídce MUZEA KARLOVA MOSTU!

OBROVSKÉ VODNÍ PODZEMÍ STARÉHO MĚSTA

TAJEMNÝ TUNEL,  JENŽ PROCHÁZÍ STALETÍMI

K vy univerzity. Tak se završil 
i vývoj vodního tunelu, 

jímž je dnes možno plout 
mezi staletími. 

Kupón

50% sleva na plavbu 
Pražskými Benátkami 

a vstup do 
MUZEA KARLOVA MOSTU

ZDARMA!

Křižovnícké náměstí č. p. 3 na Starém Městě pražském

platnost kupónu do 31. března 2010.

Prostor ukrytý i rodilým Pražákum

„Střed světa je právě tady, pod obloukem 
Karlova mostu,” tvrdí převozník Bergman.

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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iliónová stáhla pla- 
chetku nazad a bylo 
vidět celý její 

obličej. Očima mhourala 
jako kočka v slunci, teď 
byly zavřeny, teď za-
svítily pod čelem jako 
dva zelené body. Ústa její 
stále sebou škubala; když 
se odevřela, bylo vidět 
napřed nahoře jediný zub, 
celý černý. 
  „Pane Vojtíšku,” začala 
zas, „pane Vojtíšku, já 
vždycky říkám, kdybyste 
chtěl!” 
  Pan Vojtíšek mlčel. 
Obrátil jen obličej k ní  
a díval se jí na ústa. 
    „Vždycky říkám: ano, 
kdyby pan Vojtíšek chtěl, 
ten by nám moh povědít, 
kde jsou dobří lidé.” 
    Pan Vojtíšek nic. 
 „Copak se tak upřeně 
na mne díváte?” ptala se 
Miliónová po chvilce. 

„Copak je na mně?” 
    „Ten zub! - Divím se, 
proč máte ten jeden zub!” 
    „Ach ten zub!” vzdy-
chla a pak dodala: „To 
víte, že ztráta zubu zna-
mená vždy ztrátu jednoho 
dobrého přítele. Už jsou 
všichni v hrobě, kdož 
mně přáli a se mnou to 
upřímně mínili, všichni. 
Jen jeden ještě zbyl - ale 
nevím o něm - nevím, kde 
je ten dobrý přítel můj, 
kterého mně milostivý 
bůh postavil ještě na cestu 
života. Ach bože, já jsem 
tuze opuštěná!” 

Jejda! To zní skoro 
jako nabídka k sňatku! 
Ale co s ní, jednozu-
bou? Jak odpoví cti-
hodný pan Vojtíšek? 
Jak se z toho vykroutí?
Dozvíte se příště! 

Fejeton čtenáře

Jedním ze znaků sněhu 
je jeho pomíjivost,  
a v dnešní rychlé době to 
platí nadvakrát. Jen co 
trochu napadne, už se na 
něj vrhají, solí a odklízí, 
aby nezacláněl. 
Všude se musí projet, 
vše musí fungovat, jako 
by se nechumelilo, do-
slova. (Snad se to tro-
chu podobá starému 
„poručíme větru dešti“.) 
Jen škoda, že silničáři 
nezapomněli alespoň na 
ulice od Malostranského 
nám. k Pohořelci. 
Starousedlíci totiž vědí, 
že když ještě nejezdilo 
ulicí Nerudovou to-
lik aut a když silničáři 

ještě nebyli tak honění, 
sjížděl se na všem 
možném vrch od Stra-
hovského kláštera až po 
sv. Mikuláše. 
Efektivitou a rychlostí 
posypových vozů jsme 
tak byli připraveni  
o nevšední zážitek pro-
jet se pod Schwarzen-
berským a Salmovským 
palácem, kolem paláce 
Morzinského či domu 
U Dvou slunců. Pekáč 
pro tentokrát nechávám 
pod dřezem a silničáře 
propříště prosím...

Spěchejte pomalu

Petr Havlíček 
(24) 
fejetonista, 
student.

Jan Neruda: 
Přivedla žebráka 
na mizinu (VI.)

Seriál Malostranských novin

Jan Neruda (1834 - 1891) spi-
sovatel, malostranský patriot, 
alias Táta Fejeton. Nikdy se 
neoženil, zbožňoval svou mat-
ku, rád se napil. Většinu života 
prožil v chudobě.

Co se stalo v předchozím díle: Hodný žebrák 
Vojtíšek odpočíval cestou z kostela u kašny na 
Štěpánském náměstí (dnešní Malostranské). 
Přišla k němu baba žebračka, co se jí říkalo Mili-
ónová, a začala se mu vtírat do přízně.  

M

Kronika 
Malé Strany

Výročí v únoru

Narodila se 26. února 
1878. Byla slavnou operní 
zpěvačkou. V letech 1909 -  
11 žila v Kaiserštejnském 
paláci na Malostr. náměstí. 
Zemřela 28. ledna1930.

Jiří Trnka

Narodil se 24. února 
1912. Ilustrátor a výt-
varník, autor slavné 
loutky Hurvínka. Od 
roku 1960 žil a tvořil 
na Kampě. Zemřel 30. 
prosince 1969.

Jaromír Hanzlík

Narodil se 16. února 
1948. Herec. Žil v domě 
v ulici Tržiště na Malé 
Straně. Dům v roce 1975 
koupil a opravil. Nyní 
bydlí střídavě v Praze  
a ve Švýcarsku.

Ema Destinová

Volejte na číslo 

Dotazy na 
inzeráty 

777-556-578
nebo pište na: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu
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aždému je známa pověst 
o Bruncvíkově meči ukry-
tém v Karlově mostě, mnohý 

z nás slyšel vyprávění o Bradá-
čovi, který byl původně umístěn 
na prvním staroměstském oblou-
ku dávného mostu Juditina, kde 
odměřoval tehdejším Pražanům 
vodní hladinu Vltavy a varoval je 
před velkou vodou. 

Známe sochy, známe gotickou 
výzdobu mostu i pověsti, jež se 
k němu vážou. Málokomu však 
přijde na mysl, že překryta nej-
novější památkou dřímá v této 
oblasti pod terénem Starého 
Města pražského u řeky Vltavy 
vskutku málo známá pamětihod-
nost. Očím běžného pozorovatele 
skrytý tunel, kterým proplouvají 
lodě v rámci osvětových plaveb 

Pražskými Benátkami, je dlouhý 
svým jedinečným propojením 
historických epoch a dobových 
architektonických stylů. Jeho 
nejstarší část, jež se nachází 

přímo u křížovnického genera-
látu na stejnojmenném náměstí, 
je původním pochozím terénem 
Juditina mostu. Hluboko pod 
starobylou dlažbou se skrývá po-
slední dochovaný oblouk román-
ského mostu postaveného králem 
Vladislavem I. a jeho manželkou 
Juditou Durynskou někdy v le-
tech 1169–1172. 
Most měl římské dělení, tzn. že 

oblouky se rozšiřovaly směrem 
do centra řeky a zvyšovaly tak 
průtočnost každého z nich. Byl 
postaven v modulu římské sto-
py, což dále bezesporu svědčí 

o italském původu mostního bra-
trstva. Románský Juditin most 
byl na tehdejší dobu zajisté 
i v celoevropském měřítku na-
prosto mimořádným stavebnín 
dílem. Nicméně neměl na svých 
koncích žádné opevnění, jak 
bylo nesprávně do této doby in-
terpretováno. Pro ryze český řád 
Křížovníků s červenou hvězdou 
postavila sv. Anežka u paty Judi-

tina mostu v polovině 13. století 
opevněný špitál a kostel, jejichž 
součástí byla i raně gotická věž 
postavená na staroměstském 
pilíři Juditina mostu. O sto let 
později započal král Karel IV. 
se stavbou kamenného mostu, 
který v našem tajemném tunelu 
tvoří protiproudní konec. Právě 
z tohoto nultého oblouku ka-
menného mostu odměřovali Sta-
ropražané výšku vodní hladiny 
u Bradáče. 

Leč uběhlo dalších pět set let 
a v roce 1848 bylo vyzděným ob-
loukem mezi posledním dochova-
ným obloukem Juditina a nultým 
obloukem Karlova mostu vytvo-
řeno Křížovnické náměstí jako 
platforma pro umístění pomníku 
Karla IV. k výročí založení Karlo-

PROSTOR UKRYTÝ  I  RODILÝM PRAŽÁKŮM
Přijďte poznat opravdového genia loci staré Prahy při 

osvětových plavbách PRAŽSKÝMI BENÁTKAMI 
a při prohlídce MUZEA KARLOVA MOSTU!

OBROVSKÉ VODNÍ PODZEMÍ STARÉHO MĚSTA

TAJEMNÝ TUNEL,  JENŽ PROCHÁZÍ STALETÍMI

K vy univerzity. Tak se završil 
i vývoj vodního tunelu, 

jímž je dnes možno plout 
mezi staletími. 

Kupón

50% sleva na plavbu 
Pražskými Benátkami 

a vstup do 
MUZEA KARLOVA MOSTU

ZDARMA!

Křižovnícké náměstí č. p. 3 na Starém Městě pražském

platnost kupónu do 31. března 2010.

Prostor ukrytý i rodilým Pražákum

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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Výstava - Po 1. až ne 28. 2.- HELE ČLOVĚK!
- Divadlo Na Prádle, galerie, Besední 3, 
telefon: 603 543 612 - Výstava Veroniky 
Tymelové a jejího bratra Ondřeje Kozáka.
Hudba - Pondělky 1., 8., 15. a 22. 2. v 21. 
30 h - STAN THE MAN BOHEMIAN BLUES 
BAND - U Malého Glena, Karmelitská 23, 
telefon: 257 531 717 - Blues trio.

Hudba - Úterky  2., 9., 16. a 23. 2.  v 21. 30 h - 
ZEURÍTIA - U Malého Glena, Karmelitská 23, 
telefon: 257 531 717 - Koncert brazilských 
rytmů zpěvačky Veroniky Šmoldasové.

Knihy - WHITE FANG - 
BÍLÝ TESÁK (+ CD) - 
Michal Rollo na próze 
Jacka Londona předsta-
vuje inovativní metodu 
výuky angličtiny pomocí 
souběžného překladu. 
Více na www.kosmas.cz.

Divadlo - Čt 11. a ne 28. 2. v 19. 30 h  - SVRBÍ 
- A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, 
telefon: 257 221 158 - Hysterický pamflet o žen- 
ské otázce, která svrbí mnohé. 

Divadlo -  St 10. 2. v 20 h  - NEBER PEKLO, 
HRAJ! - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, 
telefon: 733 774 448 - Spletitá verze pohádky 
O zlaté rybce s dobrým koncem.

Divadlo - Pá 12. 2. v 19 h  - U VÝČEPU - Divad-
lo  Čertovka, Nosticova 2a, telefon: 733 774 448 
- Představení s Jaroslavem Duškem a nesly- 
šícími herci nejen o znakové řeči.

Hudba - Neděle 7., 14., 21. a 28. 2. v 20. 30 h -
GIPSY NIGHT: GITANS - PopoCafePetl 
Music Club, Újezd 19, Praha, telefon: 602 277 
226 - Úžasné hudební umění romské kapely.  

K
Kulturní pruvodce: 

hudba, divadlo, výstavy
únor Posílejte kulturní tipy

na adresu: redakce@
malostranskenoviny.eu

Hudba - St 3. 2. v 20. 30 h  - 
XAVIER BAUMAXA - 
A Studio Rubín,  Malostr. 
nám. 9, Praha 1, telefon: 
257 221 158 -  Recitál 
Xaviera Baumaxy, který 
skládá, kam se vrtne.

Hudba - jazz - Čt 4. 2. v 21. 30 h - ROBERT 
BALZAR TRIO - U Malého Glena, Karmelitská 
23, telefon: 257 531 717 - Trio Balzar 
(kontrabas), Mácha (piano) a Slavíček (bicí).

Hudba - Pátky 5., 12., 19. a 26. 2. v 20. 30 h -
FRIDAY DANCE FEVER - PopoCafePetl 
Music Club, Újezd 19, telefon: 602 277 226 - 
Páteční taneční horečka a DJ Gery.
Divadlo -  So 6.  a  st 17. 2. v 19 h  - MESIÁŠ 
- Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - 
Malá Strana, telefon: 733 774 448 - Apokryfní 
anglická komedie o příchodu Mesiáše. 

Hudba - So 6. 2. v 21. 30 h - MARCEL 
FLEMR BLUES BAND - U Malého Glena, 
Karmelitská 23, Praha 1, telefon: 257 531 717 
- Elektrizující blues, funk a shuffles.

Mariana Vašáková (v chlupaté vestě) a Jiří Šafránek (vpravo s kotletou). 

Divadlo ̌Certovka: 
Pyžamo pro šest
Divadlo Čertovka, Nostico-
va 2a, Praha 1, Malá Strana

Děj: Pan Bernard pozve 
přítele Roberta na své letní 
sídlo. Netuší, že jeho vlastní 
žena není pro Roberta jen 
manželkou kamaráda. 
Navíc Bernardova milenka 
má zcela náhodou stejné 

jméno jako nová služebná. 
Kolotoč nedorozumění  
a bludiště prekérních situací 
začíná.
Soubor: Prodivadlo. Vůdčí 
postavou je herečka, operní 
zpěvačka, režisérka Len-
ka Loubalová, která patří  
k širšímu zázemí pražského 
divadla Ypsilon.

Konverzační milostná komedie
Hrají: 
Jiří Šafránek,  
Jan Seidel,  
Mariana Vašáková, 
Eva Koppová,  
Jana Kroupová, 
Miloslav Pešek.
Režie: 
Lenka Loubalová, 
Karolina Seidlová.

Sobota 13. února 
v 19 hodin

Tenhle 
bobek 
stojí 

250 Kč
Tel.: 777-556-578

Dva 
takovéhle 

bobky 
stojí 500 Kč
Inzeráty volejte 

na telefon: 
777-556-578

(1/10 str.)
1 tis. Kč

Pro začátečníky
Ceník inzerce

inzerce@malostranskenoviny.eu

7 x 7 
cm

Celá stránka Základní 
čtverec

Hudba - Pondělky 1. a 15. 2. v 20. 30 h - 
LATIN NIGHT: MEZCLA - PopoCafePetl 
Music Club, Újezd 19, telefon: 602 277 226 
- Moderní pojetí tradiční kubánské hudby.

inzerce

Náš
tip!

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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České muzeum hudby
Únor 2010. Adresa: Karmelitská 2, tel.: 257 257 707

4. 2. čtvrtek 19.30 h 
Český Vivaldi 
A. Reichenauer 
Koncerty Musica Florea
5. 2. pátek 9 h
Cesta kolem světa za 
120 minut. Dílna pro 
děti 5 - 10 let 
11. 2. čtvrtek 14.30 h 
Historie záznamu zvuku 
v českých zemích 1900-
1945. Gabriel Gössel
12. 2. pátek 9 h
Cesta kolem světa za 

120 minut. Dílna pro 
děti 5 - 10 let 
Termín dle domluvy 
Muzeum naživo
Prohlídka muzea. Vhod-
né pro první i druhý 
stupeň 
22. 2. pondělí 19.30 h
Bohuslav Martinů
Program: Otvírání stu- 
dánek, Romance z pam- 
pelišek, Písně o Marii.
Účinkuje komorní sbor 
Canti di Praga

KC Kampa pořádá na Kampě aktivity pro dospělé  
i nejmenší. Více na www.kckampa.eu.

Komunitní centrum Kampa
Únor 2010. Adresa: U Sovových mlýnů 3, tel.: 608 444 654

1. 2. pondělí 19 h 
Beseda: Vietnam
2. 2. úterý 18 - 20 h
Workshop: Korálkování
6. 2. sobota 10 h 
Víkend s Cookiem (AJ)
9. 2. úterý 20 h 
Filmový klub: Zapome-
nuté transporty
13. 2. sobota 13 h
Malostranský masopust 

13. 2. sobota 16 h
Divadélko pro děti:
O větrném králi 
23. 2. úterý 20 h 
Filmový klub: Auto-mat
27. 2. sobota 10:30 h
Mr. Snooze (AJ pro děti 
od 4 do 6 let) 
27. 2. sobota 16 h 
Divadélko pro děti:
O dvanácti měsíčkách 

inzerce

inzerce

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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Hudba - jazz  - So 13. 2. v 21. 30 h - FILIP 
GONDOLÁN BAND - U Malého Glena, 
Karmelitská 23, telefon: 257 531 717 - 
Strhující jazzový koncert. 
Divadlo -  Neděle 14. a 28. 2. v 19 h -  
MARLENE DIETRICH - Divadlo Čertovka, 
Nosticova 2a, telefon: 733 774 448 - V titulní 
roli Irena Kristeková.

Divadlo - Pondělky 15. a 22. 2. v 19. 30 h - 
OBCHODNÍK S DEŠTĚM - Divadlo Na 
Prádle, Besední 3, telefon: 257 320 421 - 
Geniálně prostý příběh o hledání lásky.

Hudba - Út 16. 2. v 20. 30 h - FRUFRU - 
PopoCafePetl Music Club, Újezd 19, telefon: 
602 277 226 - Koncert nevšední hudby  
a nevšedních textů.

Divadlo dětem - Út 23. 
2. v 9. 30 h (vstupenky 
je třeba rezervovat 
předem) - VZTEKÁNÍ... 
- Divadlo Na Prádle, 
Besední 3, telefon: 603 
543 612 - Pohádka  
o zlobivé Cecílii.

Hudba - Čt 25. 2. v 20. 30 h - MEJDAN V BE-
SEDĚ - Malostranská beseda, Malostranské 
nám. 21 - Cirkus Ponorka, Ivan Hlas Trio, 
MadFingers, Oskar Petr, Prohrála v kartách... 

Divadlo - St 24. 2. v 19. 30 h - … I MOTÝLI 
JSOU VOLNÍ - Divadlo Na Prádle, Besední 
3, telefon: 603 543 612 - Příběh o dospívání, 
lásce a slepotě. Režie: Karel Smyczek. 

Výstava - Prodloužena do neděle 21. 3. -
VÁCLAV JÍRA - STROJKY II. -  Museum 
Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových,  
U Sovových mlýnů 503/2, tel.: 257286147.

Divadlo - Út 23. 2. v 19. 30 h - VEČEŘE 
S PŘÁTELI - Divadlo Na Prádle, Besední 3,
 telefon: 603 543 612 - Černá komedie o roz-
vodu, rizotu a hluboce dojímající lidskosti.

K
Kulturní pruvodce: 

hudba, divadlo, výstavy
únor Posílejte kulturní tipy

na adresu: redakce@
malostranskenoviny.eu

Divadlo - Pá 19. 2. v 10 h
(vstupenky je třeba rezer-
vovat předem) - KRYSY 
- Divadlo Na Prádle, 
Besední 3, telefon: 603 
543 612 - Muzikál na 
téma (nejen) Pygmalionu.

Nataša Burger

Divadlo - Pá 19. 2. v 19. 30 h  - KAUZA 
SALOME - A Studio Rubín, Malostranské 
nám. 9, telefon: 257 221 158 -  Hra na motivy 
Wildovy Salome a reality show.

Hudba - Pá 19. a so 20. 2. v 21. 30 h 
- NAJPONK TRIO - U Malého Glena, 
Karmelitská 23, telefon: 257 531 717 - Knop 
(piáno), Balzar (kontrabas) a Šulc (bicí).
Diskuze -  So 20. 2. v 19 h  - WALDORFSKÁ 
ŠKOLA V ČESKÝCH ZEMÍCH - Divadlo 
Čertovka, Nosticova 2a, telefon: 733 774 448 
-  Více informací na www.skolazivota.info.

Divadlo dětem - Ne 21. 2. v 15 h - PIRÁTI 
- Divadlo Na Prádle, Besední 3, telefon: 603 
543 612 - Jak to chodí na pirátské lodi, veselý 
pirátský pohádkový příběh plný písniček. 

Divadlo Na Prádle:
Jak šly hračky pryč

Martina Prášilová hraje v pohádce dokonalou panenku Palomu.

Martino, je vždy bez-
pečné hrát pro děti?
„Je to hlavně dobro-
družné. V pohádce Jak 
šly hračky pryč, kde 
kombinujeme činoherní 
a loutkové divadlo, hraji 
záškodnou, dokonalou, 
mluvící panenku Palo-
mu. Děti mě přijímají ve-
lice negativně, protože 
dalším hračkám ničím 
jejich domov.” 
Jak se negativní reakce 
dětí projevují? 
„Pokřikují na mě: ,Zabij-
te ji, uškrťte ji, hoďte 
ji do žumpy!´ Jednou 
dokonce jedna holčička 
při sólovém výstupu 

Palomy předstoupila 
před jeviště, zacpala si 
uši, vyplázla jazyk a vy-
držela tak celý výstup.” 
Proč bychom měli jít 
na vaši pohádku?
„Je hravá, autorská, na-
psali ji Jan Hradecký  
a Eliška Boušková. Jed- 
ná se o zajímavý příběh 
čtyř starých hraček, 
kterým se změní jejich 

dosavadní život tím, že 
mezi ně jejich holčička 
Sára přinese dokonalou 
panenku Palomu. V po-
hádce hrají loutky i herci 
a je vhodná pro děti od 
tří let. Takže proč na ni 
nepřijít?!”

Kde: Divadlo Na Prádle 
Kdy: Neděle 14. 2. v 15 
hodin

Rozhovor

Vystudovala Vyšší odbornou školu hereckou  
v Praze. Živí se jako herečka, moderátorka, re-
daktorka, produkční a tanečnice. Hrála lesbicky 
orientovanou dívku v televizním seriálu Místo 
nahoře, v televizních projektech Neděle a Sen. 
Vystupuje v Divadle Na Prádle a v Divadle  
v Celetné. Je jí 30 let.

Kdo je Martina Prášilová

 Kultura

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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Tento inzertní prostor (7 cm x 3,5 cm) je váš,  
když přispějete na výrobu a provoz těchto  
novin částku 500 korun. Vycházíme mě-
síčně v nákladu 10 tisíc výtisků. Malostranské  
noviny čte takřka 50 tisíc čtenářů za měsíc. 
Polovina nákladu se rozváží po Malé Straně 
a Hradčanech (prezident dostává 3 výtisky) 
a polovina do celé Prahy. Více se dozvíte 
na adrese www.malostranskenoviny.eu 
nebo volejte na telefon 777-556-578.

Nabídka platí do 1. března.

7 cm

3,5 cm

Do redakce přinesla paní Marešová dopis, který 
byl vzpomínkou na jejího zesnulého manžela. 
Požádala nás, abychom její zamyšlení uve-
řejnili. Rádi tak činíme, je pro nás čest, že nám 
paní Marešová dala svou důvěru. 

Vzpomínka na 
Václava Mareše

Václav Mareš (1940 - 
2009) bydlel v domě Pod 
Bruskou 3, vedle Starých 
zámeckých schodů.

Herec Václav Mareš žil 
na Malé Straně, kterou 
velice miloval a znal, 
ačkoliv byl Jihočech. 
Ženatý byl 38 let se 
ženou Alenou a měl dce-
ru a syna.
Jeho herecká kariéra 
začala v Divadle Na 
zábradlí, kde vytvořil 
význačné role. Zažil 

slavnou éru pod vedením 
Jana Grossmana.
V posledních letech se 
podílel na dlouhodobém 
seriálu TV Nova Ulice, 
kde vytvořil roli dědy 
Lišky. 
Více než před rokem mu 
lékaři diagnostikovali ra- 
kovinu, se kterou sta-
tečně bojoval. Do posled-
ní chvíle vytvářel svou 
roli, ačkoliv mu sil valem 
ubývalo. 
Podlehl nemoci 30. 5. 
2009. Je to už více než 
půl roku, co není mezi 
námi, ale jeho charis-
matická osobnost je stále 
s námi.

Alena Marešová, 
manželka

P.S.: Děkuji redakci za 
uveřejnění vzpomínky na 
mého manžela.

inzerce

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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Kam na procházku
Malá Strana a okolí. Program únor 2010. 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

Dobrá adresa: Malá Strana

Karmelitská 374/23
Jana Koubková & František Doucha Za zimní kouzelnou 

Malou Stranou 
6 .2. sobota
Naše putování méně 
známými místy Malé Stra-
ny nás tentokráte zavede do 
blízkosti Kampy. 
Sraz: ve 14 hodin u kašny 
v parku před stanicí metra 
Malostranská. 
Vstupné: 50/40 Kč.
Průvodce: PhDr. H. Krátký.

9. 2. úterý 
Značnou část svého života 
prožil pozdější světec  
a zemský patron v Praze. 
Při procházce od Pražského 
hradu na Staré Město si 
připomeneme místa a bu-
dovy s ním spojené, pro-
jdeme kolem několika jeho 
soch a budeme si tak moci 

Malostranská advokátka radí

Když na mě spadne rampouch
Otázka: Naše sousedka 
upadla na chodníku a má 
nechodící sádru, od koho 
může žádat odškodné?  
Co padající rampouchy? 

Jana K., Újezd

Odpověď: 
Když na vás spadne ram-
pouch, sníh, nebo upad-
nete, volejte záchranku  
č. 155 nebo linku č.112. 
Vyfoťte místo úrazu a po-
proste nějakého svědka 
o kontakt pro případné 
svědectví. 
Nechte se odvézt do ne-
mocnice přímo z místa, 
kde se vám to stalo. 
Podle adresy později 
u Katastrálního úřadu 
zjistíte majitele chodníku 
a pokud nebyl chodník 
řádně upraven, máte 
nárok na náhradu škody. 

Dosud město spoléhalo 
na to, že sníh a námrazu  
z chodníků odstraní ma-
jitelé přilehlých nemovi-
tostí. 
Tzv. chodníková novela 
však nově přenáší odpo-
vědnost za škody vzniklé 
v důsledku vad ve 
schůdnosti chodníků na 
vlastníka chodníků.
Choďte ve vhodné obuvi 
a spěchejte pomalu. 

Vaše Monika 

 JUDr. Monika Krobová 

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

tipy na místní podniky, 
kde mají zajímavé pivo

Máte tip do této rubriky? Volejte 605 216 143

Pěna dělá pivo, pivo dělá hospodu a naši čtenáři tuhle rubriku

U Zavěšenýho kafe
Pivo: 10° Gambrinus za 23 Kč, Plzeň 12° 
za 34 Kč, černý Kozel za 23 Kč. Jídlo: 
Smažené obalované syrečky za 75 Kč. 
Zajímavost: Je to vyhlášená malostran-
ská hospoda, chodí sem hodně štamgastů. 
Každé úterý se zpívá, což je paráda.  
Adresa:  Úvoz 6, Malá Strana.

Královská Šatlava
Pivo: 12° Plzeň za 30 Kč, černý Kozel 
10° za  25 Kč. Znovu otevřená hospoda pod  
Mosteckou věží, je to tam pěkně odhlučně-
né, takže tu láká možnost nevázaného 
zpěvu.  Zajímavost: Za barem je krb, 
ve kterém se dá pěkně grilovat maso.  
Adresa: Saská 56, Malá Strana.

Pivo: Budvar 10° sice za 70 Kč, ale 
ve sklenici 1,1 litru. Budvar 10° ve 
třetince za 21 Kč. Každou sobotu se 
hraje na piáno (je bílé). Vzorná obslu-
ha. Jídlo: Utopenci a tlačenka za 40 
Kč. Polívka (silný vývar) za 45 Kč.  
Adresa:  Karmelitská 25, Malá Strana.

Malostranská restaurace
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porovnat, nakolik se podo-
bají ikonografické předloze 
z Karlova mostu. 
Sraz: v 15 hodin u vchodu 
do Katedrály sv. Víta. 
Vstupné: 50/40 Kč.
Průvodkyně:  J. Bondyová.

27. 2. sobota
Výstava, která vznikla  
v Barceloně, byla  uvedena 
v New Yorku a od roku 2005 
našla domov v Hergetově 
cihelně, je neobvyklým po- 
hledem do dětství, dospí-
vání i umělecké dráhy  
Franze Kafky. 
Sraz: ve 14 hodin na nádvo-
říčku Hergetovy cihelny, 
Cihelná, Malá Strana. 
Vstupné: 50/40 Kč + sníže-
né vstupné do muzea 30 Kč.
Průvodkyně:
PhDr. E. Havlovcová.

Na návštěvě v muzeu 
Franze Kafky

Po stopách Jana 
Nepomuckého  

Dotazy ohledně inzerátu na adrese: 
inzerce@malostranskenoviny.eu

ad někdejší slavnou vinárnou  
U Vrtbovské zahrady (dnes 

hudební klub Malý Glen) bydlela 
zpěvačka Jana Koubková. 
„Chodili jsme ke mně s kamarády 
muzikanty a poslouchali jazz,” 
vzpomíná hvězda českého jazzu 
Jana Koubková. Po změně majitele 
domu musela byt opustit.
Kolemjdoucí často zaujme deska 
na průčelí domu. Stojí na ní, že se 
tu roku 1810 narodil kněz František 
Doucha. Tento dnes zapomenutý 
autor byl první, kdo v Čechách 
přeložil Shakespeara, ovládal 14 
jazyků a byl tak chudý, že měl na 
kabátě každý knoflík jiný. 
Když mu ochrnula pravá ruka, 
naučil se psát levou. „Doucha vy-
dává více knih než já stránek,“  
napsal o něm kdysi jiný, dnes také 
již zapomenutý kolega.

3

F. Doucha Karmelitská 23

Jazzová zpěvačka Jana Koubková

N

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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Než číšník přinese kafe
Jak vyplnit čas mezi Dobrý den a Sbohem

Staré dobré časy

Dopisy čtenářu

Milá redakce,
dnes jsem poprvé dostal 
od zákazníka Malostran- 
ské noviny. Tak jsem si 
je pročetl.
Také mě zaujala mís-
ta, kde je distribujete.  
Když jsem zjistil, že to 
nejsou jen hospůdky  
a podniky na Malé 
Straně, ale i ostatní části 
Prahy, tak jsem vám 
chtěl nabídnout pomoc. 
Vaše noviny by mohly 
být v mé prodejně, která 
je naproti obchodnímu 
centru Palladium (vchod 
z ulice Na Poříčí, za-

stávka tramvaje Náměstí 
Republiky). Popřípadě 
bychom je mohli dávat 
jako prémii k námi 
doručovaným květinám  
v Praze. Záleží pouze na 
vašem zájmu. 

Děkuji vám, 
Miloš Winkler, 

květinářství

Odpověď: Je to velmi 
dobrý nápad přidávat 
Malostranské noviny 
jako dárek ke květinám. 
Přineseme Vám rádi 
100 výtisků aktuálního 
čísla.                 Redakce

redakce@malostranskenoviny.eu
www.malostranskenoviny.eu

Otázka: Ve kterém 
kostele na Malé Straně 
najdete tuto sošku? 
Nápověda: Je to ještě 
malé dítě, převlékne se, 
hned jak zří tě.
Odpovědi pošlete na 
níže uvedenou adresu. 
Odměna je deset výtisků 
Malostranských novin.

Poznáte, 
kde to je?

redakce@
malostranskenoviny.

eu

Správná odpověď z mi- 
nulého čísla: Na snímku 
bylo levé slunce z do- 
mu U Dvou slunců v Ne-
rudově ulici.
10 výtisků zdarma 
získávají: Petra Prudi-
lová, Pavla Bačinová, 
Jan Zaťko, Jiří Kučera.

Volejte na číslo 
Inzeráty 

777- 556-578
nebo pište na: 

inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

RYBY (21.2.-20.3.). 
Únor je pro vás od samého 
začátku začarovaný kruh. 
Hodně hádek. V lásce se 
vám nedaří.
BERAN(21.3.-20.4). 
Jeden den se vám bude 
všechno dařit a druhý 
den zkazíte vše, na co 
sáhnete.
BÝK (21.4.-21.5.).
Na denním pořádku kou-
savé poznámky a střety. 
BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.). 
Doma nic moc neměňte, 
vašeho partnera můžou 
věčné změny štvát.
RAK (22.6.-22.7.). 
Únor je jako stvořený 
pro překonání osobních 
i partnerských překážek! 
Konec měsíce strávíte  
v příjemném souladu. 

LEV (23.7.-22.8.).
Konečně se i na vás 
usmálo štěstí. Leden byl 
měsícem utrpení, únor 
bude měsícem oddechu.
PANNA (23.8.-22.9). 
Vše půjde pěkně od ruky! 
Pozor na závist kolegů.
VÁHY (23.9.-23.10.). 
Nejvyšší čas říct part-
nerovi svůj názor.
ŠTÍR (24.10.-22.11.). 
Vaše neomalenost vede 
ve vašem vratkém vztahu 
k záhubě. 
STŘELEC (23.11. 21.12.).
V lásce dobrý, ale pozor 
na selhání techniky a do-
pravy!
KOZOROH (22.12.-20.1.). 
Únor je nejlepší měsíc, 
kdy jednou provždy 
udělat věcem přítrž.

Vodnář (21.1.-20.2.)
Únor je výborné období 
se zamilovat, hvězdy jsou 
lásce u Vodnáře velmi 
nakoněny.
Dobrá konstelace je také  
k razatnímu rozchodu. Ro- 
dina se na vás obrátí s dů-
ležitou prosbou a vy jí vy-
hovíte i za cenu obětí.Bradáč z Karlova mostu

Horoskop podle soch
Malostranský horoskop na měsíc únor (vztahy)

Vnuk Boženy Němcové Karel (vpravo) s mladou 
manželkou Annou Starou. Snímek je z ateliéru 
Šechtl - Voseček (www.sechtl-vosecek.ucw.cz).

1890 (?)

Klobouček 
jak se patří

Nezbytný 
cylindr

Pravý 
norek

Luční 
kvítí

Dolní konec 
pravého norka

Lem jako 
vyšitý

Mrštná
rukavička

Ostrý 
puk

Lesklé 
botky

Z růže 
květ

Věšákový diplom
Takhle to  
má vypadat!
Redakce Malostranských 
novin si udělala průzkum 
po malostranských kavár-
nách, aby zjistila, kde 
jsou nejlépe zavěšeny či 
položeny nejoblíbenější 
místní noviny. Diplom 
získal kavárník Roman 
Vopička a jeho vyhlášená 
kafírna U svatého Omara. 
Gratulujeme!

Vzorně naleštěný držák 
z pravého bambusu  
v předpisovém úhlu 16 °.

16°

Máte během sněhové ka-
lamity problémy s naku-
pováním potravin? Bojíte 
se rampouchů? Klouže 
vám to? Radnice přišla  
s velmi užitečnou služ-
bou, určenou hlavně pro 
starší a zdravotně posti-
žené občany. Stačí zavo-
lat na bezplatnout linku 
800 111 300. Bude vám 
přidělen nakupovač.

Pomoc 
seniorům při 

kalamitě

Kampa 
Střed 
Světa

19. a 20. března 
Základní 
čtverec
(1/10 str.)
1 tis. Kč

Pro začátečníky
Ceník inzerce

inzerce@malostranskenoviny.eu

7 x 7 
cm

Celá stránka

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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Vytiskni 
si sám!

NoviNy pro prahu 1 a prahu 5

Malostranskeé 
noviny

Rodinné 
album

e-mail: redakce@malostranskenoviny.eu
Proč čtu

Moc se mi ty noviny líbí, 
takové tu jsou potřeba. 

Kde jsou zdarma k mání tyhle noviny 

Toto číslo vyšlo v nákladu 10 tisíc výtisků.

ing. Oldřich 
Lomecký, 
ředitel Tyršova 
domu České  
obce sokolské

Velcí psi 
Malé Strany

Jméno: Lilinka, 12 let. 
Rasa: basset. Majitel pan
Connor z New Yorku, t.č. 
bytem na Malé Straně.

Malostranskeé
noviny

Na těchto 21 hlavních odběrních místech si můžete zdarma vyzvednout Malostranské noviny
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777-556-578
Inzeráty 

telefon

e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

Malostranská beseda, Malostr. náměstí 21, tel.: 257532966. 

U Hrocha, Thunovská 10, tel: 257533389. Sokol, Tyršův dům, 

Újezd 450, tel: 257 007 111. Baráčnická Rychta, Tržiště 23, tel.: 

257532461.  Ars Pragensis, Malostr. nám. 27, 

tel.: 257532093. Vopičkova kafírna 
(U sv. Omara), Tržiště 11,  tel.: 257530348. 
U Malého Glena, Karmelitská 23, 

tel: 257531717. KC Kampa, U Sovových 

mlýnů 3, tel: 608444654. Divadlo Na 
Prádle, Besední 3, tel.: 257320421.  

České muzeum hudby, Karme-

litská 2, tel: 257257707. Potraviny 

Karmelitská, Karmelitská 25. Vinotéka Déjà vu, Maltézské 

nám 8, tel.: 603745414. Botega Caffé, Kampa, Jiřího Červeného. 

Atelier Pavla a Olga, Vlašská 13. U staré studny, Tržiště 

3, tel.: 257530582. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6, tel.: 605294595. 

U Černého vola, Loretán. nám. 1, tel.: 

2205134813. U Parlamentu, Val-

entinská 8, tel.: 721415747. Literární 
kavárna, Řetězová 10, tel.: 222220681. 

Nová Síň (bar), Voršilská 3, 

tel.: 737541556.  Muzeum Kar-
lova mostu, Křížovnické nám. 3, tel.: 

608149042. A mnoho dalších míst.

edna z nejstarších obyvatelek Kampy paní 
Ludmila Příbová oslavila 84. narozeniny 

v kruhu přátel v Bílé Kuželce. Náruč květin, 
milé dárky a také tanec, ke kterému hráli Muzi-
kanti z Kampy. Oslavenkyně, která dosud 2x 

týdně cvičí v Sokole, zatančila své oblíbené 
sólo - skladbu ze Všesokolského sletu 1937. 
Všichni zpívali jako tehdy T. G. Masarykem  
zamilovanou Tu naši písničku českou. 
Blahopřejme, nechť elán vydrží do dalších let!

Gratulanti

Ludmila 
Příbová 
(84 let)
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Chcete být také odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte na telefon 777-556-578.
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