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Pro váš inzerát v Malostranských novinách volejte 777-556-578

Malostranská beseda - 
Veselá partička ztropila 
v nově otevřené restau-
raci Malostranské bese-
dy žertovný skandál.
Na straně 7 se dozvíte, 
co se přesně stalo.

Jak princ Charles našel 
na Kampě střed světa

Umělecká podobizna prince Charlese jako památka na jeho návštěvu.

Ano, tam pod tím pařezem, Vaše Výsosti

RINC Charles při- 
jel do Prahy právě 

 v době, kdy na 
Kampě vrcholila akce 
Kampa Střed Světa.
Moderátor prince po-
zdravil přímo z pódia, 
čemuž dav několika set 
lidí nadšeně zatleskal.
Na Malé Straně si musel 
princ Charles jako mi- 
lovník architektury při-
padat jako v ráji. Živě se 
zajímal o domovní zna-
mení v Nerudově ulici.
Jeho ženu Camillu bolela 
záda (škoda, byla v Pra- 
ze poprvé), tak šel princ 
na Karlův most a do kos-
tela svatého Mikuláše 
sám. Korunovační kle-
noty si ale už prohlédli 
spolu. Manželé byli bě-
hem čtyřdenní návštěvy 
Prahy ubytováni v Lich-
tenštejnském paláci. Pak 
se vrátili do Londýna.
Kampa Střed Světa str. 4

P
Exkluzivně

Malostranský 
atlas zvířat

Nová rubrika

Veverku najdete na str. 4

Zlatá socha 
pro zlatou
Martinu 
Sáblíkovou
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Malá StraNa by 
měla být větší!
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Máte námět na reportáž? Volejte redakci 775-949-557

800-111-333

Bezplatná 
linka městské 
části Praha 1

Volejte vaše 
stížnosti a podněty

Telefon:

www.praha1.tv
Radniční vysílání sledujte na

své náměty pište na tv@praha1.cz nebo volejte: 
777777078. Internetová televize Praha 1.

1. bál Malostranských novin
při příležitosti 215. narozenin Barbory Nerudové, matky Jana Nerudy 
13. 5. 19 h Tyršův dům. Hrát bude OPSO.

Tahala číšnici 
za ucho

Jídlo zdarma!
Skvělá nabídka na str. 9

Slavný byt 
Josefa 
Vinkláře: 
Prodáno! Str. 2

Str. 3

Veřejná 
sbírka

Podrobnosti na str. 13

Přispějte na 
tyto noviny! 
(Půlku dáme 
na dobročin-

né účely.)

5278670001 / 5500

Číslo veřejného účtu 
Malostranských novin:
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   Úvodník

Ondřej 
Höppner, 
šéfredaktor

Za odměnu 
na nástěnku

rčitě je hodně těch, 
kteří potřebují po-
moc víc než tyhle 

noviny. Tedy ne že by 
ji Malostranské noviny 
také nepotřebovaly. Nic- 
méně se nacházejí v po-
stavení, kdy mohou po-
moci těm, kteří potřebují 
pomoc ještě o něco víc. 
Proto to číslo konta na 
titulní straně.
Jde o transparetní, tedy 
veřejný účet, který je 
kdykoliv k nahlédnutí 
na internetu na stránkách 
www. malostranskeno-
viny.eu.
Polovina částky, která 
se vybere na chod no-
vin, bude směřovat na 
dobročinné projekty.
Pokud si to bude dárce 
přát, zveřejníme jeho 
jméno v novinách. Díky.

U

Na rohu Malostranského 
náměstí bude... pizzerie!
Co má být v prostorách 
bývalé záložny na rohu 
Malostranského náměstí 
a Mostecké? 
Čtenáři se také podivují, 
proč jsou prostory už 
skoro rok zavřené.
Okna jsou  zalepena a vi- 
sí na nich informace, 
že je prostor pronajmutý. 

Zjišťovali jsme, komu. 
Tohle je odpověď:
„V těchto prostorách bu- 
de sídlit nová pizzerie. 
Rekonstrukce se protáhla 
kvůli opravě komínu,” 
řekl Malostranským no-
vinám ředitel kanceláře 
starosty MČ Prahy 1 pan 
Marek Šmíd.

STALO  SE  PŘED

100 lety
Národní politika stře-
da, 13. dubna 1910: 
„Český aviatik inže-
nýr Jan Kašpar zakou- 
pil si Blériota.” Na 
první plánovaný veřej- 
ný let nad Prahou 17. 
dubna se těšilo mno-
ho Malostraňáků, ale 
rozbila se vrtule. Let 
nad Prahou byl proto 
odložen a uskutečnil 
se až o mnoho měsíců 
později.

Odpověď na dotaz naší čtenářky z minulého čísla

Byt Josefa Vinkláře 
prodali jeho synové
Kampa - Byt v domě na
Kampě číslo 13, ve kterém 
bydlel populární herec Jo- 
sef  Vinklář, našel před mě- 
sícem kupce. Po hercově 
smrti (září 2007) se jeho 
dva synové údajně ne-
mohli dohodnout, kdo 
bude v bytě bydlet. 
Jednoho syna měl Vinklář 
z manželství s herečkou 
Janou Dítětovou, druhého 
s herečkou Ivankou Devá- 
tou. Kupec bytu je prý ze 

Slovenska.Vinklář proslul 
rolí Dr. Cvacha v seriálu 
Nemocnice na kraji města.

Herec Josef Vinklář

Dopisy čtenářu
Pište na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

Vážená redakce, 
posílám pozdrav z dale-
ké ciziny (Idaho, USA). 
I tady čtou lidé Malos-
transké noviny! Jsou pri- 
ma. Hodně dobrých ná- 
padů a příspěvků vám 
přeje: 

rodilá Malostraňačka 
Monika Gocaltovská. 

Dobrý den, 
bude jarní fotosoutěž? 
Jsem fotoamatér z Pra- 

hy 6, ale Malou Stranu 
mám moc rád. Často 
sem chodím a fotím.

Děkuji, Karel Diviš

Jarní fotosoutěž
Malostranské noviny 
vyhlašují soutěž na 
téma: Jaro na Malé 

Straně. Nejlepší snímky 
uveřejníme a zřejmě 

uspořádáme i výstavu.
Posílejte 

nám své fotky!
redakce@malostranskenoviny.eu

Zvon Václav z Malostranské besedy 
se poprvé rozezněl nad střechami

Z von, na který se slo-
žili sami občané. 
Tato vznešená idea 

se stala skutečností 8. 3., 
kdy se nad malostran-
skými střechami poprvé 
rozezněl z Malostran-
ské besedy zvon Václav. 

„Právě zvon je tím nej-
krásnějším symbolem, 
který zůstane jako posel- 
ství pro budoucí genera-
ce,” řekl bývalý starosta 
Petr Hejma, který ce-
lou akci inicioval. Lidé 
zvon uslyší denně po čtvrt- 

hodinách od 7 do 22 h. 
Na slavnostním zvonění 
byl přítomen i kardinál 
Vlk a úřadující starosta 
Filip Dvořák.
Zvuk zvonu ukončil opra-
vu Besedy, která trvala tři 
roky. Je naladěn v dis.

Na povel kardinála Vlka a exstarosty Hejmy zmáčkl mistr Manoušek čudlík v poledne 8. 3. 2010.

Historie zvonu
Historici se dosud ne- 
shodli, zda někdy před- 
tím v Besedě a bývalé 
radnici nějaký zvon 
byl. Beseda byla posta-
vena v 15. století.

Z diáře pana 
Radosty

Pan Robert Radosta spojil 
s Malostranskou besedou 
40 let života. Bylo to jeho  
království. Pro čtenáře Malo- 
stranských novin teď popi-
suje své první dojmy z no- 
vě otevřené Besedy. 

eálné pocity (mé a di- 
váků) při návštěvě 
prvního  zkušebního 

koncertu 12. února 2010 
v rekonstruovaném klubu 
Malostranská beseda.
Vše nové a čisté. Nový vý- 
tah pro diváky - bezbari-
érový přístup (v 1. a ve 2. 
patře například zvednuta 
podlaha podest o jeden 
schod). 
Na podestě 1. patra nová 
pokladna a krásně zre- 
staurovaný světlonoš (an-
dělíčci). A pak mobilní 
šatna pro obecenstvo - tro- 
chu nezvyklé. Dnes ani 
nestačila, prostřídalo se 
zde na 250 návštěvníků.

 Pokračování  na str. 9

R Zvon jménem Václav

Bim 
bam
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Historický 

moment
8. března 2010, 
11 hodin 59 minut

12:00 h 
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Fešanda 
ze str.5

Výlov ryb z Čertovky si žádá patřičné oblečení.

inzerce

Cena:
300 Kč

Tričko Malostranských novin 
s matkou Jana Nerudy
Zepředu

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

„Besser kleine 
als keine!”
Barbora Nerudová, 

matka básníka

Veliké veselonoce 
přeje Omar Vopička

(což je víc, 
než přesmyčka).
Vopičkova velejemná. 

Jemnější než 
velbloudí pysky.

Tržiště 11, Malá Strana, 
tel.: 602 280 835. Otevřeno: 
11 - 23 h. Víkendy 13 - 23 h.

Kafírna U svatého Omara

Ples seniorů 
na Žofíně

Žofín - Senioři si zaju-
chali 11. 3. na Žofíně dva- 
krát radostně, protože 
vstupné bylo tentokrát 
zadarmo. Skočit si přišel 
i starosta Prahy 1 Filip 
Dvořák. 

Počasí v dubnu

18+
Konečně přestane padat 
sníh a začne jaro. První 
opravdu horký den bude  
už v první půlce dubna.

Císlo mesíce

10x10 m má tajné apart-
má prezidenta v bunkru 
pod Hradem. Exkluzivní 
fotky katakomb najdete 
na str. 10.

10 

Velké zprávy 
z Malé Strany

Z Petřína se 
ztratila alej

Petřín - Stromová alej, 
která měla lemovat trať 
lanové dráhy, se záhadně 
ztratila. Inspektoři Ev-
ropské unie, která dala 
na alej skoro 400 tisíc 
korun, našli jen dva 
stromy. Teď to zkoumá 
Brusel. Více na straně 6 

Sochař Josef Nálepa o svém daru 
pro zlatou Martinu Sáblíkovou

J

Zlatá ulička na rok mimo 
Pražský hrad - Zlatá 
ulička bude od 1. května 
asi na rok nepřístupná. 
Je prý podemletá vodou 
a hrozí sesuv do Jeleního 
příkopu. Výměna kanali- 

zace (staré 70 let) a opra- 
va domků přijde nejmé-
ně na 34 milionů korun. 
Zlatou uličku navštíví 
ročně asi milion náv-
štěvníků. 

Socha rychlobruslařky je z mědi a silně pozlacená.

osef nálepa ukázal 
ve svém ateliéru 
na Novém Světě 

Malostranským novinám 
sochu pro dvojnásob-
nou olympijskou vítězku 
Martinu Sáblíkovou. 

„Chtěl jsem svou sochu 
darovat Martině už na 
letišti po jejím vítězném 
návratu z Vancouveru. 
Premiér Fischer mi ale 
vzkázal, že bude třeba 
zvolit nějaké důstojnější 
místo, protože na letišti 
byl zmatek,” říká sochař 
Nálepa.
Dar tak bude Sáblíkové 
na přání premiéra pře-
dán v Hrzánském paláci 
nebo v Kramářově vile 
při oficiálním setkání 
všech olympioniků.
Zatím není jasné, kdy 
Sáblíková svou krásnou 
sochu dostane.
Socha je z mědi a silně 
pozlacená. „Za své dílo 
nic nechci, je to dar,” 
zdůrazňuje Nálepa.

Exkluzivně

Tahala číšnici za ucho
Malostr. beseda - Vype-
čená společnost se sešla 
12. 3. v nově otevřené 
restauraci Besedy.
Rozjařená partička z ne- 
daleké galerie házela po 

obsluze tácky, tahala číš- 
nici za ucho a schvál-
ně si sedala k neutře-
ným stolům. Obsluha 
hosty odmítla obsloužit, 
ti zlostně odešli do ulic.

Létající Martina v akci.
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Pište na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu
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Kampa Střed Světa

Bylo plno a to nejen 
kvůli tomu, že se 
příroda konečně roz-

hodla být jarní.
Hrál skvělý Jablkoň, úch-
vatní Psí vojáci, mrštní 
Poletíme? a Hm...
Do toho se batolily děti, 
které většinou směřovaly 
do stanu, kde byl kabaret.  
Nejenom drobotina, ale 

i mnozí dospělí měli 
poprvé tu čest seznámit 
se s blechami z potulného 
cirkusu. Byly sice tak 
malé, že je nebylo vidět, 
ale zato uměly výborně 
počítat a dokonce i číst 
myšlenky.
Park lemovala výstava   
velkých fotografií Zmi-
zelá Čertovka. 

Akci moderoval vtipný 
Láďa Čumba. Ve stanu 
vystoupil Vlkabaret, Boh-
nická company (Bleší cir- 
kus) s hostem Antonínem 
Novotným. Dále též Vos-
to5 a další.
Akci pořádali: KC Kampa, 
ČOS, SOPMSH, Turas,
Mlýnská kavárna a Muzi-
kanti z Kampy. 

Ukázat jedinečnost Kampy jako prostoru, kde se 
setkává město s dosud existující místní pospoli-
tostí. Jinými slovy: Jestli má svět nějaký střed, tak 
je to právě tady a právě teď.  Happening na oslavu 
nejkrásnějšího ostrova se konal 19. a 20. března.

Radim Fiala, 
herec 
a kovboj 
z Bohunic

Jiří Jorge 
Pěkný, 
herec 
a technik
Někde na 
tý ose, co 
spojuje póly. 
Tak většinou 
asi někde 
tam.

.
To je snadné. 
Každý má 
přece střed 
světa ve svém 
vlastním 
pupíku.

Míša 
Maurerová 
populární 
herečka
Pro mě je 
střed světa 
posuvný podle 
toho, kde je 
má rodina 
a mí blízcí.

Zdeněk 
Bergman, 
šéf Muzea 
Karl. mostu

Barbora 
Nerudová, 
matka Jana 
Nerudy
Na doch, es 
muss sein 
irgendwo hier, 
oder? Jetz 
muss ich aber 
kochen gehen.

Anketa: Kde je podle vás střed světa?

Střed světa je 
jedině pod 
staroměstským 
obloukem 
Juditina 
mostu.

Výstavu fotografií Zmizelá Čertovka uvedla svěží, převážně dívčí, skupina BaBa. 

Potvrzeno! Když hledáte střed světa, najdete ho právě tady

Módní 
policie

Zatímco se skupiny na pódiu 
předháněly, která je lepší, náš 
fotograf se hemžil v publiku  
a fotil návštěvníky. Neměl 
žádný zvláštní systém, prostě 
fotil všechny, kteří se mu 
připletli do jeho klikaté cesty.

Proužek s bambulí Elegance zvonu Záklopná výzva

Tepláky luxusu Záplaty zítřka Svetr s kosočtverci

Starosta Filip Dvořák na konferenci 19. března 
v souvislosti s akcí Kampa Střed Světa ujistil přítomné, 
že dokud rekonstrukce plánu neprojde důkladnou 
debatou s občany, nebude zahájena.
Starosta vyzval KC Kampa, jmenovitě paní Alenu  
Kopeckou, aby shromáždila návrhy a připomínky 
občanů k projednání.
Projekt je k nahlédnutí na stránkách MČ Praha 1: 
www.praha1.cz/cps/investicni-zamery-6220.html
Kdo se chcete k projektu vyjádřit, pošlete nám 
své podněty na adresu alena.kopecka@seznam.cz, 
případně je vhoďte do schránky na vratech KC Kampa, 
a to nejpozději do 15. dubna 2010.

Veřejné oznámení 
Komunitního centra Kampa

Podněty též: redakce@malostranskenoviny.eu

inzerce

Viz článek Vída! Vzniká oponentura k plánu... na straně 7.
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Stánek Poštovní spořitelny na 
Kampě. Vlevo Jana Komárková, 
vpravo Helena Hrušková.

Průvod vstoupil do srdce Kampy branou u Karlova mostu.

Veverka obecná
Je k vidění někdy  

v parku Kampa a hlavně 
na Petříně. Dožívá se 

až 7 let, doskočí   
4 metry a žije v páru.

Malostranský 
atlas zvířat

Posílejte 
tipy do této 

rubriky!
redakce@malostranskenoviny.eu

Velké zprávy 
z Malé Strany

Sprejer dal 
soše srdce

Petřín - Růžové srdce 
nastříkal vandal na sochu 
Pomníku obětem komu-
nismu na úpatí Petřína. 
Policie Malé Strany dí-
ky kamerovému systé-
mu muže vzápětí zatkla. 
Poškozena byla jen jedna 
z řady soch na schodech.

Luxusní byty 
na Kampě

Všehrdova - Na Kampě 
vyrůstají zřejmě nejdražší
byty v Praze. Cena za 
metr čtvereční je až 300 
tisíc korun. Nejdražší 
byt bude stát skoro 50 
milionů korun. Soukromý 
projekt za 300 milionů 
korun bude dokončen  
v polovině příštího roku.

Knížecí válka 
o Zlatou uličku

Hradčany - Soud za-
mítl nároky hraběnky 
Alžběty Pezoldové na 
část Zlaté uličky na Hra- 
dě. Zatím je za jediného 
dědice považován kníže 
Schwarzenberg. Alžběta, 
která se odvolá, už vy-
soudila rodinnou hrobku. 

Karel Alžběta

Konference Kampa Střed Světa
 předvečer festi-
valu Kampa Střed 
Světa se konala 

v Michnově paláci na 
Malé Straně konference 
na téma Kampa.  
Celý název konference 
zněl: Kampa současná 
a budoucí a ještě nikdy 
v historii Kampy nebyl 
mezi těmi dvěma slovy 
takový rozdíl. Kampa 
současná se totiž otřásá 
v základech a na Kampu 
budoucí je už vypracován 

projekt její nové podoby. 
Když padl minulý týden 
na Malé Kampě první 
strom (viz strana 7), ve- 
řejnost se ozvala, pro- 
tože zdaleka nepovažuje 
diskuzi o nové podobě 
parku za uzavřenou. 
Podle některých dokon-
ce žádná nová podoba 
(ani investice) není po-
třeba, stačí jen tiše opra-
vit jednu zeď a je to.
Konference, která byla 
loni pojímána spíše jako 

happening, se tak 19. 3. 
proměnila ve vážnou de-
batu o tom, jaká má být 
podoba ostrova Kampy, 
který je srdcem Malé 
Strany, a zda je opravdu 
třeba do genia loci to-
hoto pro mnohé posvát-
ného místa nějak zasa-
hovat. 
Účastníky konference 
přivítal ředitel Tyršova 
domu Oldřich Lomecký.
Příspěvek měl i starosta 
Filip Dvořák, který na 

vlastní žádost neseděl me-
zi řečníky, nýbrž v sále.
Konferenci uváděl Eu-
gen Brikcius, příspěvky 
přednesli postupně: Jiří 
Kučera, Jiřina Šiklová, 
Petr Hejma, Jana Vol-
fová, Jan Mlčoch, Alena 
Kopecká, Jan Sedmík 
a Petr Burgr. Následo-
vala diskuze.
V předsálí vystavoval 
816 fotografií Malé Stra-
ny Dr. Jiří Kučera. 
               ONDřEJ HöPPNER 

V

Jedna z mnoha funkcí 
Malostranských novin
Na Kampě Střed Světa 
jsme byli svědky nového 
využití Malostranských 
novin, které se na akci 
rozdávaly. Protože jaro 

teprve začíná a mnoho 
přítomných si chtělo sed- 
nout na trávu, použili ja-
ko polštářky tyhle novi-
ny. Děkujeme. 

Psí vojáci, za piánem skvělý Topol.

Soubor Vlkabaret

Fo
to

 p
ro

 M
al

os
tra

ns
ké

 n
ov

in
y:

 H
el

en
a 

Š
ul

co
vá

, O
nd

ře
j H

öp
pn

er

Pořadatelé se starostou označují střed.

Halali!



Pejsek Kulička bojuje s nepřítelem (snímek zaslala čtenářka Petra J. Fischer).

VIDEOPREZENTACE

Audiovizuální tvorba

NATÁČENÍ 
DOKUMENTŮ 

A SVATEB

AV POSTPRODUKCE

TEL . :  604-578 -652
WWW. APSVIDEO.CZ

[ [

Inspekce Evropské unie je v parku hledala marně

Z Petřína zmizela alej, která 
měla lemovat dráhu lanovky
Petřín - Hledá se alej! 
38 stromů, které měly 
lemovat dráhu lanovky 
na Petřín, nestojí tam, 
kde by měly. Tedy podél 
lanové dráhy na Petřín. 
Najdou se i tací škaro-
hlídi, co tvrdí, že hledané 
stromy nestojí nikde a že 
prostě nebyly vůbec vy-
sázeny.

Dopravní podnik dostal 
na výsadbu aleje téměř 
830 tisíc korun. Z toho 
393 tisíc dala Evropská 
unie, 268 tisíc stát a zby-
tek  město Praha.
„Dříve si nás vždycky 
jako zahradníky poz-
vali, abychom o výsadbě 
nových stromů věděli. 
Teď už to posledních pár 

let tak není a je to chyba. 
Není možné, aby se stro-
my nenašly. Podle všeho 
v parku nejsou,” řekl 
MN pan Jindřich Pavliš 
z firmy Vojanovy sady.
Z aleje o 40 stromech se 
našly jen dva. Inspektoři 
sepsali o záhadné ztrátě 
zprávu, kterou teď zkou-
mají v Bruselu.

Malá Strana - Policie
řešila v únoru 121 případů 
odstranění psích hovínek. 
V lednu jen 98. Údaje 
jsou za Prahu 1, na Malé 
Straně jde asi o třetinu.

Psí hovínka:  
nárůst 20%

Servírka Stáňa, 
ozdoba kavárny 
Čas, U Lužického 
semináře 15.

Malostranské 
servírky

Posílejte 
fotky do této 

rubriky!
redakce@malostranskenoviny.eu

inzerce

Agentura 
LESSER

Dovolujeme si oznámit, že již 

16 let
zajišťujeme nejen pro 
občany Malé Strany 

letenky do celého světa.

Na tento kupón sleva 
500 Kč na letenku

Tržiště 13, Malá Strana. 
Po - pá od 10 do 17 h. 

Tel.: 257 534 130, 
606 688 982 

mail: info@airtickets.cz
web: www.airtickets.cz

FOTO 
čtenáře

Velké zprávy 
z Malé Strany

dyž jsem se vrátil 
z vojny na Slo-
vensku, dali jsme 

s Ivanem Mládkem 
opět dohromady kape-
lu, která však měla jen 
krátké trvání. 
To bylo tak: zkoušeli 
jsme v klubovně Mini-
sterstva finanací v Le-
tenské ulici. Jednou, 
abychom si ušetřili ces-
tu přes vrátnici a legi-
timování se, vlezli jsme 
do klubovny, která byla 
v přízemí, otevřeným 
oknem. 
To byl samozřejmě vel- 
ký hřích lézt do ctihod- 
ného úřadu oknem.
Akce se tentokrát sice 
obešla bez následků, 
ale byl to konec nadějné 
kapely.

Klarinetista Jaromír 
Luis Konůpka

Vzpomínky 
malostranského 

jazzmana

K
Pokračování z min. čísla

6   Kronikawww. malostranskenoviny.eu

Tričko Malostranských novin

Malá Strana 
by měla být 

větší!

Zezadu

Cena:
300 Kč

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 Lékárna 
U  Černého orLa

 Založeno 1488

 opěT oTeVřena!

Lékárna na Malostranském náměstí 
v domě U Černého orla

adresa: Malostranské náměstí 15, praha 1
Telefon: 257-219-744 

otevírací doba: všední dny 8 -18 h

v  domě

Pište na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu
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Co nového 
za vodou

Staré Město chce 
taky minibus

Zase druzí! Nový mini-
bus na Malé Straně se 
zalíbil, Staré Město chce 
taky jeden. Zatím se uva-
žuje, která trasa by byla 
nejvhodnější. 

Havárie plynu ve 
Pštrossově ulici 

Dělníci poškodili dne 3. 3. 
potrubí ve Pštrossově uli- 
ci. Sedm strážníků uza- 
vřelo ulici a hasiči s ply-
naři zažehnali nebezpečí. 
Nikdo nebyl zraněn. 

Eskalátor utrhl tři 
prsty prý nevinně

Můstek - Policie odložila 
případ chlapce, kterému 
eskalátor v metru utrhl 
loni tři prsty u nohy. Cizí 
zavinění nebylo zjištěno.

Na Národní zeje díra 
Stavba mrakodrapu Copa 
Centrum na Národní je 
zastavena na neurčito. 
Stojí i oprava metra.

Malostranské figurky
Eugen Brikcius, 
básník, filosof
Mistr slova a happeningů, 
kterých uspořádal tisíce. 
Na Malé Straně sice ne-
žije, ale je tu pečený va-
řený, často naopak. 
Většinu svých básní píše 
zde a pak je také přednáší 
po místních vinárnách. Je 
také výtvarníkem a vystu-
doval filosofii. Bydlí ve 
Vídni, kam emigroval v ro- 
ce 1982. Narodil se v Praze 
30. srpna 1942.

Záhada pokáceného 
javoru v parku Kampa
Nosticova zahrada - 
Vzrostlý javor z první re- 
publiky, který byl 10. 3. 
nečekaně pokácen na 
Malé Kampě, uvnitř hnil. 
Malostranským novinám 
to potvrdili odborníci, 
kteří prozkoumali pařez.
„Jednalo se jen o stan-
dardní jarní výsek,” vy-
světlují zástupci radnice. 

Vykáceno bylo též husté 
křoví a stromky na le-
vém břehu Čertovky, ob- 
líbené místo matek s ko-
čárky. Vznikla holoseč.
„Je to škoda, protože tam 
mohl hnízdit ledňáček,” 
míní občané. Jakýkoli zá- 
sah na Kampě je velmi 
citlivý, protože není do- 
řešena otázka oprav parku. Pod křovím v břehu Čertovky hnízdil ledňáček říční.

Šlo o jarní výsek, vysvětluje radnice

Vida! Vzniká oponentura
k plánu oprav Kampy
Plán oprav parku Kampa 
se zřejmě dočká něko-
lika změn. Oponentury 
projektu se chopila uzná-
vaná zahradní architekt-
ka Eva Vodrážková.  
„Stávající návrh musím 
nejprve podrobit pečlivé 
analýze. Některé připo- 
mínky mám ale již na 
první pohled. Týkají se 
například zbytečně ex- 
trémních nároků na  
údržbu,” vysvětlila Ma-

lostranským novinám 
paní Eva Vodrážková.
S jejím názorem na nut- 
nost oponentury projektu 
prý souhlasí i starosta 
Filip Dvořák. 
Oponentury se zúčastní 
i Alena Kopecká z KC 
Kampa a Jindřich Pavliš, 
ředitel firmy Vojanovy 
sady. „Je třeba zacho-
vat přírodní ráz korytu 
Čertovky,” říká pan Jin-
dřich Pavliš. 

Keramické topné těleso a hořčíková anoda zvyšují  
odolnost proti vodnímu kameni a korozi, prodlužují  
životnost ohřívače a zvyšují účinnost ohřevu. 
Vyjímatelné topné těleso a přítomnost čisticích otvorů 
umožňují údržbu bez nutnosti vypouštění celé nádoby. 

Kvalitní izolace minimalizuje tepelné ztráty.

Koupe se a šetří,
protože má kvalitní 
ohřívač vody z Dražic.
Ušetří až 35 % nákladu na energii!

       Víme, jak ušetřit 
za ohřev teplé vody!

Družstevní závody Dražice jsou nejvýznamnějším českým 
výrobcem ohřívačů vody. Spojení tradice a inovativních 
technologií řadí náš provoz na evropskou špičku v oboru 
a našim zákazníkům dává jistotu kvality, dlouhé životnosti 
a bezproblémového provozu našich výrobků.

www.dzd.cz
telefon: 326 370 990
e-mail: prodej@dzd.cz
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Člen Hradní 
stráže: kokain
Pražský hrad - Z prodeje 
kokainu je podle policie 
podezřelý člen Hradní 
stráže. Byl jedním z gan- 
gu čtyř obchodníků, kte-
ří také tajně pěstovali 
marihuanu. Hrozí jim až 
10 let vězení. 

Velké zprávy 
z Malé Strany

Krásné dopoledne pro prťata z MŠ Letenská

Děti ze školky si na policii Malé 
Strany vyzkoušely otisk prstíčku
Malá Strana - Kluci 
a holky z Mateřské škol-
ky Letenská navštívili 
místní strážníky. Opla-
tili jim tak návštěvu, pro-
tože strážníci byli u nich 
několikrát na besedě. 

Nezbedové si mohli 4. 3. 
vyzkoušet neprůstřelnou 
vestu (vestičku), nebo si 
zkusit, jak se odebírají 
otisky prstů. 
Kluci si z uctivé vzdále-
nosti prohlédli střelné 

zbraně. Velikým zážit-
kem pro ně byla místnost 
s mnoha televizními ob-
razovkami, které zobra-
zují záběry pouličních 
kamer. Na památku děti 
dostaly drobné dárečky. 
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Krádež 
vlajky na 

Hradě
Pražský hrad - K záhad-
né krádeži došlo v kan- 
celářích prezidenta.
Asistentovi Petru Háj-
kovi se ztratila vzácná 
vlaječka, ke které prý 
měl silný citový vztah. 
„Vždycky jsem s ní ví-
tal hosty,” svěřil se ne-
šťastný Hájek, který je 
jedním z nejbližších spo- 
lupracovníků prezidenta 
Václava Klause.
Na vlaječce bylo logo 
Evropské unie přeškrtnu- 
té červenou páskou.
„Mám podezření na  
uklízečku nebo to udělal 
někdo odsud,” vznesl 
vážná obvinění Hájek.
Asistent prezidenta prý 
krádež zatím nenahlá-
sil, protože se domnívá, 
že by se stejně na nic 
nepřišlo.
Petr Hájek proslul ně-
kterými zvláštními názo-
ry. Popírá například Dar-
winovu evoluční teorii. 
Jeho nadřízený Klaus 
zas tvrdí, že neexistuje 
globální oteplování.

Tři můstky 
na odstřel

Malá Strana - Tři můst-
ky pod Karlovým mos- 
tem, u kterých kotví lo-
dě, musí být odstraněny.  
Trvá na tom radnice Pra-
hy 1. Lodě prý obtěžují 
místní obyvatele hlukem 
a splodinami.

Polední Menu
V pracovní dny do 100 Kč:
0,3 l nápoje - nealko nebo pivo
polévka dne
výběr z 5 hlavních jídel týdně

Nabízíme:
příjemné posezení v centru Prahy
mnoho druhů piv
tradiční americké burgery
šťavnaté hovězí steaky
výběr z mezinárodní 
i české kuchyně

Otevřeno denně 11:30 - 02:00 h

Jo´s Bar
Malostranské nám. 7
Praha 1 - Malá Strana
Telefon: + 420 257 531 422
www.josbar.cz

inzerce

Policie 
dětem
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Názory, glosy, komentáře. Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Co vy na to?

sobě!
Kampa Modrý 

abbé

Modrý abbé 

Pokračování z diáře pa-
na Radosty ze strany 2: 

Pokladna prý bude stát  
v nově vybudovaném 
sále bývalého foyer. 
Ano, bývalé foyer, zde 
vznikl nový sál  (návrat  
k původnímu radniční-
mu stavu - bývalá rad-
niční kaple). Je to krásná 
místnost. Uvidíme, jak 
bude využita.
Bufetový (barový) sál, 
původně radní shro-
maždiště, ten snad do-
padl nejhůře. 
Bar na stejném místě, 
nad ním je nevzhledná 
vzduchotechnika v rou- 
ře, zmizely malé lus-
tříky a místo nich jsou 
nainstalována moderní 
světla, která teď působí  
v kontrastu s restaurova-
vaným křišťálovým lus-
trem spíše nepříjemně.
Pak nová stěna mezi 
barovým a divadelním 
sálem, která působí 
rovněž negativně. Bude 
však dle mých informací 

ještě změněna.
Divadelní sál, (bývalá 
radní síň), až na tu zářící 
novotu skoro beze změ-
ny. Ve všech sálech byly 
odkryty torza sgrafit. Je 
to krásné. 
Jinak to zatím nelze 
hodnotit (jako celek), 
nábytek v sálech zatím 
vypůjčený a stěny jsou 
bez výzdoby. 
Pan Beseda, obrazy a výs- 
tava nás teprve čekají. 
Celkový dojem? 
Jsem pln očekávání, až 
bude vše na svém mís- 
tě. Všichni se ale shodli: 
do nové sezony, po zku-
šenostech s provozem, se 
vše upraví, vylepší a do- 
krášlí ke spokojenosti  
pronajímatelů, účinkují-
cích i diváků.
Program na příští měsíce 
nám však slibuje hodně 
krásné muziky a kultur-
ních zážitků.
Tak ahoj v Malostranské 
besedě!

Robert Radosta
(Psáno před otevřením)

Vážená redakce, 
díky za váš dobrý počin, 
který dává možnost upo-
zornit na nevhodné, do 
značné míry nepotřebné  
a nesmyslně nákladné 
úpravy parku Kampa.
Ze schůze v Michnově  
paláci koncem ledna  
i z vámi otištěných pří-
spěvků vyplývá přede-
vším, že je nepřijatelné 
provést jakékoliv úpra-
vy parku, které zmenší 
dosavadní plochy zeleně  
a omezí jejich rekreační 
využití.
Tedy za 1.: Žádné nové 
a zbytečné cesty a ces-
tičky. Ty musí především 
sloužit pro občany a ob-
čánky. Zásobování hos-
pod atd. nesmí tuto priori-
tu nijak omezovat. 
Za 2.: Stávající cesty ne-
rozšiřovat. Rozšíření ces-

ty podél Čertovky na 5 m 
je zcela zbytečné, součas-
ná „magistrála“ souběžná 
s Vltavou je již dnes zby-
tečně široká. 
Pro cyklisty, sanitku nebo 
údržbu zeleně dostačuje, 
zdůvodnění přístupu pro 
hasiče neobstojí - v přípa-
dě požáru použijí jakéko-
liv plochy pro zásah ne-
zbytné.
Za 3.: Nezřizovat žádné 
plochy omezující pří-
stup na trávník. Záho-
ny, mlaty pod nevhodný- 
mi ovocnými stromy atd.

Pokud jde o parkové 
cesty, neměly by konku-
rovat hradní zahradě Na 
valech. Stačí píseček, na 
Kampě jsou místy navr-
ženy broušené kamenné 
desky. Také s asfaltem by 
se mělo šetřit, škodlivých 
výparů z horkých asfalto-
vých ulic si v létě užíváme 
dostatek.

S pozdravem 
Ing. arch. Vladimír Javůrek, 
Hellichova 11, Malá Strana

Napište nám svůj názor, rádi ho uveřejníme, od toho jsou tyto noviny. Pošta: Praha 2, Sarajevská 16.

Úprava parku 
Kampa je 
nevhodná

Z Karlova mostu nad 
Čertovkou zůstanu státi, 

och, co zde je viděti, 
mi nelze tak popsati...

Ty naše české kačky 
nad námi hned přeletí

a křidélky zamávají nám
i jejich milované, 

roztomilé děti.

V té čarovné úžině 
i malá loďka se 

občas otočí
to mlýnské staré kolo 

se pak ještě více 
roztočí.

Ó, věřte lidé - jakmile 
sem kdokoliv jen vkročí, 

tento romantický, 
malebný, malý koutek 

Prahy...
Nevymizí již nikomu 

a nikdy z očí!!!

Ukázka z básně 
paní Puldové: 

Zahrada 
úžasných krás

(O Kampě)

Paní Emilie Puldová:
Pomohla k záchraně Ma- 
sarykova nádraží a stromů 
na Střeláku. Aktivistka. 

Slevový kupón Slevový kupón Slevový kupónSlevový kupón

Slevový kupón Slevový kupón Slevový kupónSlevový kupón

Restaurace ferdinanda vás srdečně 
zve na víkendové akce 1 + 1  zdarma. Po 
celý duben u nás můžete vždy v sobotu 
a neděli obdržet každé druhé hlavní 
jídlo zdarma (oběd nebo večeři). 
Stačí když s sebou přinesete tento 
kupón a objednáte si minimálně dvě
hlavní jídla. Druhé jídlo nebude účto-
váno až do výše ceny jídla prvního.

Restaurace

Karmelitská 18, Praha 1, Malá Strana

Každý druhý: Jídlo zdarma!

Na vaši návštěvu se těšíme v malostranské restauraci ferdinanda. 
www.ferdinanda.cz.Telefon: 257-534-015. Otevřeno denně 11-23 hod.   

inzerce
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Tajná návštěva 
krytu prezidenta
Utajený vchod najdeme u Jeleního příkopu pod Praž-
ským hradem u potoka Brusnice. Podzemní chodby  
a kryt začal budovat už prezident Gottwald v roce 
1951. Cesta do krytu vede kolem Rudolfovy studny. 

Po odbočení za vchodem 
z dolního Jeleního pří-
kopu se dostáváme vle-
vo do svažující se chod-
by. Zavede nás pod poto-
kem Brusnicí pod Praž-
ský hrad.
Dostáváme se k Rudol-
fově studni. K povrchu je 
uzavřena zabetonováním.
Procházíme rozměrněj-
ší prostory, kde se klen-
ba zdvihá až ke 4 m, 
zdejší velkou „štábní“ 
místnost, v níž je škodo- 

vácký agregát. Nedaleko 
je úzké ocelové točité 
schodiště do prezident-
ského apartmá.
Pozůstává z místnůstky 
pro WC, koupelny, pra-
covny asi 3 x 4 m a ložni-
ce 3 x 3,5 m. Žádné vyba-
vení, jen holé stěny. Mís-
to WC pouze ze zdi hrdlo 
kanalizační roury s kor-
kovým špuntem. Žádné 
obkládačky, všude jenom 
beton. 

Úryvek z www. nautilus.cz. 
Foto: V. Vojíř z roku 1990. 
Vyšlo i v časopise Stalagnit.

Prezident Václav Klaus tajný kryt zatím 
nevyužil, protože nebylo třeba.

Dobrodružná cesta katakombami pod Hradem

Lumbeho (Klausova) vila 

Úvodní chodba Plánek Pražského hradu. Vchod do krytu označen křížkem.

Okno do Rudolfovy studny

Klimatizační ventrála se dvěma ventilátory středního výkonu. Úzké točité schodiště do prezidentského apartmá o rozměrech 10x10 m.

Jelení 
příkop

Pražský 
hrad

Výstava 
Podzemní 

Praha

Na cestu se ptejte 
na Petřínské 
rozhledně.

V dubnu otevřeno
v sobotu a neděli 

od 11 do 18 h.

Unikátní foto-
grafie z pražského 

podzemí na Petříně 
ve štole č. XXII.

Exkluzivně
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inzerce

Mostecká drbna si to vy-
kračovala svojí oblíbe-
nou Mosteckou a v tom 
byla oslovena pohled-
ným mladíkem. 
Kupodivu ji nezval na 
rande, ale šeptal rádoby 
anglicky: Směna! Chceš 
směnit výhodně za 100 
eur pět tisíc korun? Her-
got, kdo by nechtěl, až 
na to, že pevně svíral  
v ruce bankovku Maďarů 

s reálnou hodnotou asi 
400 korun. Než drbna 
došla k mostu, byla takto 
oslovena ještě dvakrát. 
Drbna si klade otázku, 
zda ty grázly přitahuje 
nebo je jich v současnosti 
víc než turistů? 
Přijedou ještě vůbec 
nějací turisté, když tohle 
se tu děje celé roky a ve 
velkém? Co na to naše 
policie?

Vážená redakce,

Vaše Mostecká drbna

Mostecká drbna
Pište na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

Pozor! Nový, lepší trik 
cikánských zlodějek
Malostran. nám. - V ob-
chůdku Ars Pragensis 
předvedly cikánky nový 
rafinovaný trik, jak okrá-
dat prodavače. 
„Chtěla bych na to upo-
zornit, aby si všichni 
místní dali pozor,” řekla 
Malostranským novinám 
paní Jiřina Tůmová.
Cikánky si vybraly zboží 
(knihu) a zaplatily ho 
dvoutisícovkou.  

„Dávala jsem pozor, ban- 
kovka nebyla falešná. Tak 
jsem cikánkám vrátila je-
jich 1800 korun,” vypráví 
paní Tůmová.
Cikánky pak předstíraly, 
že chtějí smlouvat a chtě-
ly peníze zpátky.
Dostaly tedy svou ban-
kovku zpět a odevzdaly 
zboží. Zpátky ale vrátily 
jen 800 korun a utekly 
s tisícovkou. Pozor!

10 let 
slaví

módní atelier
Pavly a Olgy 

Michálkových

S tímto kupónem 
10% sleva!

 
0riginální modely 
za dostupné ceny

 
Vlašská 13,  Malá Strana
Telefon: 728-939-872

Saská 3 (Saský dvůr), Praha 1. Po -  pá 11 - 19 h. 
Telefon: 603 775 662. www.cesky-obchudek.cz

ČESKÝ OBCHŮDEK. Najdete v něm 
originální ruční vyráběné zboží, jak z Moravy, 
tak z Čech. Např. Štramberské uši, lázeňské 

oplatky, ořechovku, koření apod.

inzerce

inzerce inzerce
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artin Slezák, gas-
tronomický odbor- 
ník, se chopil zají- 

mavé výzvy. Stal se totiž 
novým majitelem res-
taurace Konírna na Mal-
tézském náměstí. Spo- 
lu se svou ženou Věrou, 
šéfcukrářkou, teď hýčkají 
nejen Malostraňáky tra-
diční českou kuchyní, 
příjemnou obsluhou a za- 
jímavými nápady.
Jak se podle vás pozná 
dobrý kuchař?
Martin: Dobrých kuchařů
je spousta… Ti nejlepší 
ovšem vaří s láskou. U nás 
v Konírně takové profíky 
máme.
Věra: Ze své zkušenosti 
vím, že když peču s lás-
kou a k tomu s fantazií, tak 
pak teprve vznikají pravé 
delikatesy.
Je tu jaro. Co pro vaše 
hosty připravujete?
M: Každý den jídla po-
dle starých osvědčených 
receptů. Mohou se 
například těšit na naše 

vynikající koleno…  A už 
od poloviny března jsme 
otevřeli zahrádku. Zastře- 
šujeme půlku venkov-
ního posezení. Uděláme 
z toho zimní zahradu, 
která bude otevřená celo-
ročně. Café Konírna bude 
ovšem na jaře a v létě lákat 
hlavně k siestě venku…
V: A samozřejmě nebude 
chybět ani dobrá káva  
a k ní dezerty. Ty každý 
den připravuji podle 
osvědčených klasických 
receptur, do kterých vždy 
zanesu něco „svého“.  
Hosté si mohou například 
pochutnat na banánovém 
dortu, tiramisu, sachru...
M: Nezapomeň na můj 
oblíbený obří větrník!
Jak velký je obří větrník?
M: Větrník o velikosti ta-

kových patnácti běžných.
V: A od toho klasického 
se liší nejen velikostí, ale 
i pravým vanilkovým kré-
mem se šlehačkou, baná-
nem a na povrchu kara-
melovým leskem. 
M: O Velikonocích bude-
me samozřejmě podá-
vat jehněčí, telecí a točit 
Zelené velikonoční pivo.
V: Hosté ochutnají také 
z naší stálé nabídky 18 
druhů pivních lahvových 
speciálů, například pivo 
kvasnicové, svrchně kva-
šené nebo jablečné, ma-
linové, rybízové…
M: Chtěl bych, aby ta naše 
zahrádka byla oázou na 
Malé Straně.                   
V: Dveře u nás budou mít
otevřené rodiny s dětmi, 
pro které vytvoříme hřiš-
ťátko. Určitě přivítáme  
i návštěvníky se psy…
M: A když náhodou přijde 
host s koněm, nám to va-
dit nebude, jsme přece 
Konírna.  

Monika Höppner
Manželé Slezákovi, Martin a Věra, zvou do 
Konírny na skvělá velikonoční překvapení.

M Restaurace Konírna
Maltézské nám. 10

Praha 1 - Malá Strana,
Tel.: 257 534 121

Tel./fax: 257 532 926
Otevřeno denně: 11 -24 h

www.konirna.eu

Máte tip do této rubriky? Volejte 605 216 143

Pěna dělá pivo, pivo dělá hospodu a čtenáři tuhle rubriku
Bar 13 legend
Mostecká ulice číslo 13. Prazdroj 12° za 
35 Kč, Gambrinus 11° za 30 Kč. Kafe za 
30 Kč. Studená kuchyně, staré sklepení 
pro 50 osob. Flipper a stolní fotbálek pro 
mladé. Wi-fi. Otevřenou denně do 2 hodin 
ráno. Telefon: 257-530-070. 

Všebaráčnická Rychta
Restaurace je na Tržišti 23. Pivo Plzeň 
12° za 35 Kč, Svijany 11° světlá za 30 Kč, 
černá 13° za 32 Kč, kvasnicová světlá 12° 
za 32 Kč. Výtečná kuchyně, kachny, ko-
lena, žebra. Otevřeno od 11 do 23 h. Sál 
po objednání k dispozici. Zpěv možný. 

„A to se všichni báli, že sem bude chodit 
málo lidí,” řekla Malostranským novinám 
architektka Hanzlíková. První týdny je res-
taurace v Besedě plná. Tímto se paní archi-
tektce omlouváme, že jsme v minulém čísle 
uveřejnili snímek staré podoby restaurace.

Restaurace v Mal. besedě

tipy na místní podniky, 
kde mají zajímavé pivo3

inzerce

PACÁK - KVALITA 
ZA ROZUMNOU CENU!

Dodávka, montáž a servis kotlů 
Vaillant a Ligas

Rekonstrukce, opravy a revize 
domovních plynovodů.

Dodávka, projekce a montáž 
všech druhů vytápění.
Vložkování komínů. 

Pracovní doba: po - pá 7- 17 h. 
Karel Pacák, Besední 1, Praha 1, 118 00. 

Telefon: (+420) 607 527 858. 
E-mail: plyn@pacak.cz, 

www.pacak.cz

Když kotel, tak 
od Pacáka!

inzerce

Konírna chce být oázou na Malé 
Straně, už otevřela zahrádku
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Seznámili se v Sokole, teď 
slaví diamantovou svatbu
Manželé Kratochvílovi, paní Věra a pan Vratislav, 
oslavili neuvěřitelných 60 let společného života

otkali Se krátce po  
2. světové válce v Soko-
le na Malé Straně. Oba 

bavil sport a cvičení. On 
pracoval ve Vodních stav-
bách, ona jako prodavačka. 
18. března roku 1950 se 
vzali v proseckém kostele  
a jsou spolu dosud.
Svoje „ano” si po šedesáti 
letech „Milenci z Malé 
Strany” zopakovali na Sta-
roměstské radnici. Sym- 
bolicky je oddal starosta 
Praha 1 Filip Dvořák.
Po svém seznámení v So-
kole zůstali manželé Krato-
chvílovi sportu věrní. 

Pohyb vždy patřil ne-
odmyslitelně k jejich 
životu. Dodnes se rádi 
zúčastňují výletů se se-
niory z Vodních staveb, 
kde pan Vratislav celý 
život pracoval. 
Mají dceru Evu a dvě 
vnučky, Evu a Martinu, 

které se obě vydaly na 
lékařskou dráhu. 
Když se manželů Krato-
chvílových  zeptáte na 
další členy rodiny, roz-
povídají se o pejskovi 
jménem Medoušek. Rá-
di jezdí na chalupu, kde 
se věnují zahrádce.

Manželé Kratochvílovi jsou spolu už 60 let.

Gratulace starosty DvořákaV rodinném kruhu s dcerou a dvěma vnučkami.

Vodila jsem malíře
Votavu do nemocnice
Karlův most - „Někdy 
v červnu jsem odvedla 
pana Votavu do nemoc-
nice na Budějovické. 
To už byl na tom hodně 
špatně,” vzpomíná paní 
Jindra Hejhalová, která 
pracuje na vrátnici v Tyr- 
šově domě na Malé 
Straně.
Malíř Antonín Votava, 
zvaný Čert z Karlova 
mostu, zemřel loni 22. 
října. „Sotva chodil a lidé 

se mu smáli, že je opilý. 
Ale nebyl,” říká paní 
Hejhalová. Více příště

Malíř Votava alias Čert

Fo
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w

w
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1.
cz

P

Celostrana
20 tisíc Kč 
pro větší fir-
my. 10 tisíc 
Kč pro drob-
né živnostní-
ky. Při opa-
kování sleva.

Půlstrana
10 tisíc Kč 
pro větší fir-
my. 5 tisíc Kč 
pro drobné 
živnostníky. 
Při opaková-
ní sleva.

2 tisíce Kč 
pro větší fir-
my. 1 tisíc Kč 
pro drobné 
živnostníky. 
Při opaková-
ní sleva.

Malý čtverec

8 tisíc Kč pro 
větší firmy. 
4 tisíce Kč 
pro drobné 
živnostníky. 
Při opaková-
ní sleva.

Dva sloupce

777-556-578

Ceník inzerce

Více info na tel. čísle:

tento inzertní proStor 
(7 cm x 3,5 cm) je váš, 
když se rozhodnete při-
spět na chod Malostran-
ských novin minimální 
částkou 500 Kč. Volejte 
tel. číslo 777-556-578.

Inzerát za pětistovku 
v reálné velikosti

Váš 
inzerát

Pokud byste si přáli jiný 
rozměr inzerátu, rádi Vám 
vyjdeme vstříc.

www.malostranskenoviny.eu

Váš inzerát graficky zpracujeme dle vašich představ a tak, aby zapadal do stylu novin. 
Cena: 500 Kč za malý, 1000 Kč za velký. Když budete inzerovat nejméně 3x, inzerát 
vytvoříme zdarma. Objednávky volejte grafikovi - specialistovi na tel. číslo: 777-556-578.

Grafické zpracování inzerátu 

Vážení čtenáři,
Malostranské noviny 
jsou zdarma a důvod je 
prostý: Aby se k vám 
snáze dostaly. 
Redakci se zdá být jed-
noduše v pořádku, když 
příjde její kamelot třeba 
k Hrochovi a zahlaholí: 
„Nesem vám noviny!” 
a předá balík dál. 
Noviny zdarma může 
přinést pošťačka do 
schránky, mohou být 
volně v kavárnách, ga-
leriích i na bálech.

Potud dobrý, ale: No-
viny se tak ocitají zcela 
závislé na příjmech  
z inzerce a sponzor-
ských darech. Kdyby 
toho nebylo, nemohly 
by vycházet. A protože 
se snažíme držet ceny 
inzerce co nejníž, ne-
zbývá jiná cesta, než 
vás požádat o podporu. 

Z každé koruny, kterou 
nám pošlete na transpa- 
rentní účet, věnujeme 
polovinu na Společný 
projekt (viz například 
Studio Oáza na str. 17).
O tom, o jaký projekt 
půjde, rozhodnete vy, 
čtenáři. Děkujeme. 

Ondřej Höppner, 
šéfredaktor  

Vy si kupte tyto noviny 
a my dáme pulku na charitu

Transparentní účet Malostranských novin

5278670001 / 5500
Průběžný stav účtu můžete sledovat na www.malostranskenoviny.eu

Kdo pošle na konto 
Malostranských novin
    5278670001 / 5500
částku nejméně 500 Kč 
získá právo zveřejnění 
svého jména, když si to 
bude přát. Nebo diplom.

Buď náš mecenáš

Společný 
projekt
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K Kulturní pruvodce: 
hudba, divadlo, výstavy
duben Posílejte kulturní tipy

na adresu: redakce@
malostranskenoviny.eu

Hudba - Pátky 2., 9., 16. a 23. a 30. 4. ve 20. 30 h
- FRIDAY DANCE FEVER - PopoCafePetl 
Music Club, Újezd 19, Praha, telefon: 602 
277 226 - Páteční taneční horečka a DJ Gery.

Divadlo - Pá 2. a so 17. 4. v 19. 30 h - KAUZA 
SALOME - A Studio Rubín, Malostranské 
nám. 9, Praha 1, telefon: 257 221 158 - Oskar 
Wild vs. reality show ze života dívek.

Hudba - Neděle 4., 11., 18. a 25. 4. ve 20. 30 h
- GIPSY NIGHT: GITANS - PopoCafePetl 
Music Club, Újezd 19, Praha, telefon: 602 277 
226 - Úžasné hudební umění romské kapely.

Hudba - Pondělky 5., 12., 19., 26. 4. v 21. 30 h
- STAN THE MAN BOHEMIAN BLUES BAND
- U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 1, 
telefon: 257 531 71 - Stan Wolarz, lídr tria. 

Divadlo dětem - Ne 11. 4. v 15 h
- PIRÁTI - Divadlo Na Prádle, 
Besední 3, Praha 1 - Malá 
Strana, telefon: 257 320 421, 
603 543 612 - Jak to chodí na 
pirátské lodi prozradí veselý 
pirátský pohádkový příběh plný 
písniček.

Divadlo - Út 13. 4.  v 19 h - NA CESTĚ - 
Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - 
Malá Strana, telefon: 733 774 448 - Příběh 
matky a dcery. Hrají: N. Burger a A. Dušková.

Divadlo - Po 12. a čt 22. 4.  v 19. 30 h - 
OBCHODNÍK S DEŠTĚM - Divadlo Na Prádle, 
Besední 3, Malá Strana, telefon: 257 320 421. 
Příběh o hledání lásky a porozumění. 

Hudba - Čt 15.  4. v 21. 30 h - ST. JOHNY & 
SINNERS - U Malého Glena, Karmelitská 23, 
Praha 1, telefon: 257 531 717 - „Old school“ 
blues.

Divadlo - Ne 11. 4.  v 19. 30 h  -  HOUSE 
OF LOVE, DÍL 1. PŘÍBĚH DISCOKRÁLE - A 
Studio Rubín, Malostranské nám. 9, telefon: 
257 221 158 -  1. díl autorského seriálu.

Hudba - Úterky 6., 13., 20. 
a 27. 4. v 21. 30 h  - LIBOR 
ŠMOLDAS Q - U Malého Glena, 
Karmelitská 23, Praha 1, telefon: 
257 531 717 - Série úterních 
koncertů při příležitosti vydání 
nového CD. Hrají: Šmoldas, 
Mráz, Ballard a Yahel.

Nataša Burger

Koncert - kabaret - divadlo - Út 6. 4. v 20 h
- OLATS OTESOC - Divadlo Na Prádle, Be-
sední 3, Malá Strana, telefon: 257 320 421 
- Krátké alternativní štěky, improvizace. 

Hudba - Čt 8. 4. v 21. 30 h - ROMAN POKORNÝ
FUNK/JAZZ TRIO - U Malého Glena, Karme-
litská 23, telefon: 257 531 717 - Jeden z nej-
výraznějších jazzmanů dneška. 

Divadlo - So 10. 4. v 19 h - ŠKOLA MALÉHO 
STROMU - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, 
Praha 1 - Malá Strana, telefon: 733 774 448 
-  Dojemný příběh indiánského chlapce.

Divadlo - So 10. a st 21. 4. v 19. 30 h - 
VEČEŘE S PŘÁTELI - Divadlo Na Prádle, 
Besední 3, Malá Strana, telefon: 257 320 421, 
- Černá komedie o rozvodu a rizotu.

Obrazy nevidomých z Artevide
N adace artevide, která
 pomáhá nevidomým
 a sociálně slabým, 
11. března úspěšně ote-
vřela svou novou galerii 
v Karmelitské 14 (v prů-
chodu naproti Pražskému 
Jezulátku). 
Návštěvníci si mohli zku- 
sit zvláštní a objevný způ- 
sob, kterým nevidomí 
malují. Jde o speciální pa-
tentovanou Čečovu me- 
todu. Večer také proběhl 
workshop nevidomých 
malířů, kteří měli nád-

herný pocit z toho, že 
je podpořila široká ve-
řejnost i starosta Praha 1 
Filip Dvořák, který gale-
rii slavnostně otevřel. 
„Budeme dále rozvíjet ta-
lenty nevidomých malířů 
a prezentovat i prodávat 
jejich díla v naší galerii,” 
říká vedení nadace.
Slavnostní otevření gale- 
rie proběhlo ve spoluprá-
ci s MČ Prahy 1. 

Nejen oči vidí.

Marie Havlenová - Saudková
Výstava obrazu U staré studny

F otograf Jan Sau-
dek (74) otevřel ve  
vinárně U staré 

studny výstavu obrazů  
své dcery Marie Hav-

lenové-Saudkové (31). 
Od začátku března si 
tak můžete prohlédnout 
velmi pěkné obrazy na-
malované většinou na 

starých dřevěných fil-
mařských klapkách. 

Malířka Marie Havlenová - Saudková se synem Jakubem a otcem Janem.

www.kckampa.eu

duben 2010

U Sovových mlýnů 3. 
Akce pro dospělé i děti.

KC Kampa

Galerie Artevide, 
Karmelitská ulice č. 14
www.artevide.cz

Vinárna U staré studny, 
Tržiště 3, tel.: 257 530 582

3. 4. so: Z Pohořelce na
Nový svět a Hrad. nám.
8. 4. čt: Zahrady Praž-
ského hradu, Jel. příkop.
18. 4. ne: Vrtbovská za-
hrada po zimní pauze 
25.4. ne: Loreta. 
28. 4. st: Valdštejnská 
zahrada a palác.

Kam na 
procházku

Agentura Porta Praga 
www.portapraga.cz

 

duben 2010
6. 4. 20 h: Film. klub: 
Modigliani
10. 4. 16 h: Velikonoční 
pohádka o slepičce 
20. 4. 20 h: Filmový 
klub: Včely letěly krásně
22. 4. 9.30 h: Debata 
o Češích a Francouzích.
24. 4.16 h: Karkulka 

Telefon: 721-769-586Telefon: 257-216-216

reSTaUranT 
U MoDré BoTY

Při procházce 
Prahou už nemusíte 

hladov ̌et!!!
Mostecká 6, hned za 
Karlovým mostem. 

ˇ̌Ceské ceny.
Denně 11 - 23 h

Tel.: 257 530 800

inzerce
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Jan Neruda: 
Přivedla žebráka 
na mizinu (VIII.)

Seriál Malostranských novin

Co se stalo v předchozím díle: Bába Miliónová 
nabídla žebrákovi Vojtíškovi společnou cestu 
životem, ale dostala košem. „Radš utrejch!” řekl 
Vojtíšek babizně poté, co zakoketovala svým 
posledním zubem. To ale neměl dělat, chudák.  

ivné zvěsti začaly se 
najednou šourat Ma-
lou Stranou. A ko- 

ho se dotkly, škrabal se za 
uchem. 
„Pan Vojtíšek,” zně- 
lo často v rozpa-
cích a za chvilku 
zas jsi slyšel: 
„Pan Vojtíšek!”
Brzy jsem zvěděl všeho. 
Pan Vojtíšek prý nebyl 
ani chud. Pan Vojtíšek 
prý měl tam za vodou, na 
Františku, dva domy. To 
prý ani není pravda, že 
bydlí pod Hradem někde 
v Brusce.
Blázny si dělal z dobrých 
malostranských sousedů! 
A po tak dlouho!

Tak nastala rozhořčenost. 
Mužští se zlobili, cítili 
urážku, styděli se, že byli 
lehkověrni.
„Darebák!” pravil jeden.
„Je pravda,” rozumoval 
druhý, „viděl ho někdo 
žebrat v neděli? To byl 

přece nejspíš doma, 
ve svých palácích,  
a jedl tam pečeně.”
Ženské ještě váhaly. 
Dobrá tvář páně 
Vojtíškova zdála se 

jim přec příliš upřímna.
Ale přišel dodatek zvěsti. 
On prý má pan Vojtíšek 
také dvě dcery a ty prý 
dělají slečny.
Babizna šířila o žeb-
rákovi Vojtíškovi drb, 
že všem lže, není chu- 
dý, ale má dva domy.  
Ale i to jí bylo málo!
Dozvíte se příště! 

Fejeton čtenáře

náte tzv. „malos-
transký vtip“? Je to 
místní prastarý druh 

vtipu, který dokonce 
Ottův slovník naučný 
definuje jako velice tichý, 
uhlazený, se špetkou jí-
zlivosti a pobertovství. 
Nedávno jsem se vra-
cel domů a na dřevěné 
tyči opřené o dům už 
nevisela cedulka s ná-
pisem, jak jsem byl od 
zimy navyklý, „Pozor, 
padá sníh!“, ale místo 
toho úplně jiná cedulka 
s úplně jiným nápisem, 
totiž „Pozor, padá omít-
ka!“. Vidí drahý čtenář tu 
obrovskou nuanci?
Malostranským vtipem 
jsou též místní holubi, 
kteří pro křídla nelétají 

a místo toho s kouskem 
drobku v zobáku si gen-
tlemansky odkráčejí ke 
straně. 
Ovšem místním vtipem 
par excellence je exis-
tence dvou Malostran-
ských náměstí. Pro turis-
tu je to jako hra skořápky. 
Tak kde je to pravé 
náměstí? Je jím stani-
ce metra? Nebo stanice 
tramvaje? Sázejte! 
Máme duben, měsíc 
známý svým aprílovým 
žertíkem. Tak pozor, aby 
si z vás někdo v něčem 
nevystřelil... Jestli už to 
neudělal.

Malostranský vtip

Petr Havlíček 
(24) 
fejetonista, 
student.

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.

D

Kletba staré 
žebračky

Z

Kronika 
Malé Strany
Výročí v dubnu

Egon Bondy

Zemřel 9. dubna 2007. 
Básník, filosof. Svůj ži- 
vot spojil s Malou Stra-
nou na 20 let. Žil, tvo- 
řil a pil v domě U Dvou 
slunců. Narodil se 20. 
ledna 1930.

Josef Čapek

Zemřel v dubnu 1945 
v koncentračním táboře. 
Malíř, spisovatel, foto-
graf, ilustrátor. Žil s bra- 
trem a rodiči v říční ulici 
11 na Malé Straně. Na- 
rodil se 23. března 1887.

Zemřela dne 23. dubna 
1963. Česká novinářka  
a překladatelka z anglič-
tiny. Žila na Malé Straně 
v Lázeňské ulici 6. Naro- 
dila se 6. listopadu 1893. 

Marie Fantová

Pošlete své osobní 
výročí  (nebo 

někoho blízkého) 
E-mail: redakce@ 

malostranskenoviny.eu

Seriál

Omlouváme se Divadlu 
Spejbla a Hurvínka. 
Autorem loutky Hurvín-
ka není Jiří Trnka, ani 
Josef Skupa, ale je to... 
pan Gustav Nosek! 

Večer 30. dubna. 
Sraz v 19.00 na 
Malostranském 

náměstí. Netopýry 
s sebou. Lampiónový 

průvod. Trasa: 
Mostecká - Karlův 

most - Kampa 
- Náplavka. 

Pořádá: 
SOPMSH, Městská část 
Praha 1, Městská policie 

Praha 1, SVKM. 

Malostranské 
čarodějnice

Van Damme 
na Malé Straně 
Akční hrdina (a občasný 
herec) Jean Claude van 
Damme přijel 19. 3. na 
finále České Miss a uby-
toval se v luxusním pěti-
hvězdičkovém The Au-
gustine Hotelu. V apartmá 
ve stylu 30. let minulého 
století si „Kopající Belgi-
čan” svědodmitě zatré-
noval v tělocvičně ho-
telu a využil místní saunu  
a další zařízení. Hotel je  
v Letenské ulici č. 12.

Ceník inzerce

mail: inzerce@malostranskenoviny.eu, tel.: 777-556-578

Tento pěkný
čtverec je
za pouhých  
tisíc korun  
(t.j. velikost  
tohoto celého 
inzerátu)7 x 7 

cm

Tohle je 
jedna celá 

stránka novin

Pouhých 1000 Kč za tento inzerát
Dobrá
zpráva:
Váš inzerát 
vytvoříme
v redakci 
za drobný 
příplatek 
zcela dle 
Vašich 
představ. 

www.malostranskenoviny.eu
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inzerce

inzerce

Vážení přátelé,
v nedávném čísle vašich 
geniálně vyhmátnutých 
novin mě zaujala báseň 
paní Anny Rozehnalové 
- Barbi. A to natolik, že 
jsem měla okamžitě před 
očima ilustraci. Posílám 
vaším prostřednictvím 
paní Anně kresbičku, 
inspirovanou její básní 
s díky a přáním, ať jí to 
pořád píše!

Petra J. Fischerová, 
Karmelitská 24, P-1.   

Kresba pro 
paní Barbi
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K
Kulturní pruvodce: 

hudba, divadlo, výstavy
Divadlo - Čt 15. a út 27. 4. v 19. 30 h  -  HOUSE 
OF LOVE, DÍL 2. NÁVRAT HEZKÝCH HOCHŮ 
- A Studio Rubín, Malostranské náměstí 9 - 
Druhý díl autorského seriálu.
Hudba - Pá 16. a so 17. 4. v 21. 30 h - NAJPONK
TRIO - U Malého Glena, Karmelitská 23, tele-
fon: 257 531 717 - Pianista Jan Knop s Josefem 
Fečo (kontrabas) a Martinem Šulcem (bicí).

Diskuze -  So 17. 4. v 19 h - ŠKOLA ŽIVOTA 
-  PEDAGOGIKA M. MONTESSORI  A SOU-
ČASNOST- Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, 
Malá Strana, telefon: 733 774 448.

Divadlo dětem - Ne 18. 4. ve 14 h - DIVA-
DÉLKO ROMANETO: VODNICKÁ POHÁD-
KA - Malostranská beseda, Malostr. nám. 21,
telefon: 257 409 123.

Divadlo - Ne 25. 4. v 19. 30 h  - SVRBÍ - A Stu-
dio Rubín, Malostranské nám. 9, telefon: 
257 221 158 - Hysterický pamflet o ženské 
otázce, která svrbí mnohé.

Divadlo dětem - Ne 18. 4. v 16 h - VZTEKÁNÍ 
ANEB NEČEKANÝ VÝLET NA PLANETU 
ZLOBIDLEX - Divadlo Na Prádle, Besední 3,
telefon: 603 543 612 - Příběh o zlobivé Cecílii.

Hudba -  Út 20. 4. ve 20. 30 h - SNOO - 
PopoCafePetl Music Club, Újezd 19, Praha, 
telefon: 602 277 226 - Zábavný ethno-
rock’n’roll.
Hudba  - St 21. 4. ve 20. 30 h - BENGAS 
- Malostranská beseda, Malostranské nám. 
21, Praha 1, telefon: 257 409 123 - Romská 
hudba v Besedě. 

Divadlo - Ne 25. 4. v 19 h - KABARET BLATNÝ
- Malostranská beseda, Malostr. nám. 21, 
Praha 1 - Libreto a hudba: Miloš Orson Štědroň.  
V hlavní roli Karel Dobrý.

Hudba - Po 26. 4. ve 20. 30 h - LATIN NIGHT: 
MEZCLA - PopoCafePetl Music Club, Újezd 19,
telefon: 602 277 226 - Latino kapela Mezcla 
s moderním pojetí tradiční kubánské hudby.

 Kultura

Malostranské noviny sle- 
dují krok za krokem prá- 
ci slavného sochaře Jose-
fa Nálepy na soše Fauna 
pro Divadlo Čertovka. 

Nyní mistr provádí 
úpravy na voskovém 
povrchu. Po dokon- 
čení této fáze bude 
socha rozřezána na 

kusy a připravena k lití.
Sochu dá mistr malému 
divadélku darem. Dílo je 
z laminátu.
Odlití sochy Fauníka do 
bronzu by stálo 200 tisíc 
Kč. Malostranské no-
viny by pro sochu rády 
našli sponzora, který by 
na bronz přispěl. Duben 2010

Faun mistra Nálepy 
krok za krokem (4.)
Velký dar pro malé divadlo

České muzeum 
hudby

www.nm.cz
duben

Je nově otevřena 
prodejna hudebnin 
s kavárnou.
Do 19. 4. Musik + X
Výstava německé 
hudební popkultury.  
Aktuální popové hvězdy, 
rapeři, rockeři.
25. 4. 14 h: Čarodějné 
aprílové zpívání.
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Telefon: 257-257-777

Hudba - Ne 27. 4. ve 20. 30 h - JABLKOŇ - 
Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, 
Praha 1, telefon: 257 409 123 - Něco mezi 
Bachem a sněžným mužem.
Divadlo - St 28. 4. v 19. 30 h - ŽENA V ČER-
NÉM - A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, 
telefon: 257 221 158 -  Detektivní horor. Hrají: 
M. Písařík, O. Volejník.

SPECIÁLNÍ 
NABÍDKA 

PRO SENIORY!
Stříhání pánské (mytí) od 

70 do 110 Kč
Stříhání dámské (mytí, 

stříhání, foukání) 320 Kč
Trvalá (mytí, foukání) 

od 260 do 410 Kč
Česají Vás studentky na 

kadeřnické praxi
Pouze tel. objednávky, 

volejte: 724 557 593
Saská 3 (pod Karlovým 
mostem), Malá Strana

Akce platí do 30. 6. 2010

Naučím vás 
francouzsky!

608-560-033
Volejte Gautierovi

Rodilý mluvčí  
Cena a čas dohodou 

Pro začátečníky  
i pokročilé

inzerce inzerce

Seriál
inzerce

inzerce
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Studio Oáza, Říční 6. Telefon je 257-313-008.

Dopis paní Olgy Kurzové, ředitelky kulturního centra Oáza

Petr Hejma, emeritní 
starosta MČ Prahy 1

Všebaráčnický 
krojoVý ples

dne 16. dubna 2010 
od 16.00 do 24.00 hodin 

v prostorách paláce Žofín v praze

 Veleobec sdružených obcí Baráčníku 
v praze dovoluje si Vás srdečně zváti na

Ve spolupořadatelství s městskou částí praha 1.
Záštitu přejímá primátor hlavního města prahy pavel Bém

předtančení: Česká beseda, vystoupení jihočeského 
folklorního souboru „radost“. taneční soubor Veleobce,

 taneční soubor T. J. Sokol Jinonice

hraje:
Septet plus Dalibora kaprase (část orchestru karla Vlacha), 
hudba pana Josefa Štědroňského, hudební skupina Třehusk.

Bohatá hra o ceny 
Jednotné vstupné 300.- kč

předprodej vstupenek: Všebaráčnická rychta 
Tržiště 23, Malá Strana, praha 1.

v úterý a ve čtvrtek od 12.00 do 14.00 hod informace na tel.: 257 531 461

pavel klíma,
Místorychtář Veleobce
rychtář kultury

František Tichý,
rychtář Veleobce  

Začínáme!
Pomožme finančním 
příspěvkem těm, kteří 
naši pomoc opravdu 
potřebují.
Studio Oáza, které pe- 
čuje o lidi s mentálním 
postižením, se nedáv-
no ocitlo v tak svízel-
né finanční situaci, že 
muselo na půl roku 
přerušit provoz.
Složme se na 50 tisíc 
korun pro Studio Oáza  
a pak se rozhlédněme 
kolem sebe, komu je 
dále třeba pomoci. 

Milí Malostraňáci,
také se vám zdá, že se  
z Malé Strany pomalu  
vytrácí její nezaměnitelná 
atmosféra a typické ma-
lostranské figurky? Cítíte 
se tu doma a chcete po- 
moci vytvořit zde domácí 
prostředí i pro druhé? 
Podpořte Studio Oáza. 
Studio Oáza, kulturní 
centrum pro lidi s men-
tálním postižením, sídlí  
v kouzelném koutě Kam-
py v říční ulici u kostela 
Jana Křtitele Na Prádle. 
Jako neziskové občanské 
sdružení, které je zcela 
závislé na sponzorech. 
Provozujeme kulturní 
a zájmové aktivity vede- 
né profesionálními lek-
tory. Lidé s mentálním 
postižením mohou v na- 
šem centru navštěvovat 
dramatické, hudebně po- 
hybové nebo výtvarné 
oddělení, lekce angličti-
ny, němčiny, počítačů, 
keramiky. 

Mohou se zde učit hrát 
na klavír, flétnu, kytaru 
nebo fotografovat. Vel-
mi úspěšné je také naše 
baletní oddělení. Výsled-
ky naší práce prezen-
tujeme na výstavách, 
máme vystoupení např. 
v divadle ABC, Divadle 
Na Prádle, účastnili jsme 
se filmového festivalu 
Mental power. 
Mezi naše čestné hosty 
patří například pan Vlas-
timil Harapes, herečka 
Marta Vančurová, zpě-
vačka Lucie Bílá nebo 
hudební skladatel Pavel 
Jurkovič. 
Naše centrum je v pro- 
vozu již od roku 1992 
a je jediným projektem 
svého druhu v ČR.
Protože se Studio Oáza 
potýká s nedostatkem fi- 
nančních prostředků, ob-
racíme se na čtenáře Ma- 
lostranských novin o fi- 
nanční podporu. Všem 
dárcům děkujeme.

Ředitelka Olga Kurzová

Přispějme lidem s mentálním postižením ve Studiu  
Oáza na roční provozní náklady částkou 50 tisíc korun

www.special.cz/oaza

Transparentní účet pro Studio Oáza

5278419001 / 5500
Průběžný stav účtu sledujte na www.malostranskenoviny.eu

Společný 
projekt
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Slavné ženy z Malé Strany

Všehrdova 447/10, dům s okny nad Čertovkou
Zdenka Braunerová, malířka a mecenáška

Malostranská advokátka radí

Lékař mi málem zabil ženu
Otázka: Manželka byla 
15 let v péči gynekologa. 
Stěžovala si na klinic-
ké příznaky rakoviny 
děložního čípku. Jiný lékař 
pak nádor diagnostikoval, 
původní gynekolog popí-
ral její časté prohlídky  
a pozměnil zdravotní do-
kumentaci, jak se bránit?

Lukáš B., Malá Strana

Odpověď: Nejprve bych 
celou věc konzultovala  
s několika dalšími lékaři, 
aby bylo jasné, že Váš 
lékař postupoval non lege 
artis (nesprávný lékařský 
postup). Chyba lékaře musí 
být jednoznačně prokázána 
soudem určeným znalcem. 

Žaloby tohoto typu obecně 
nemají vysokou úspěšnost. 
Pacient se vystavuje riziku, 
že pokud prohraje spor, 
uhradí náklady právního 
zastoupení lékaře v řádech 
desítek tisíc.
Je nutné zajistit důkazy 
svého tvrzení. Pokud lékař 
nechce přiznat všechny 
návštěvy, pak se obraťte 
na zdravotní pojišťovnu, 
ta eviduje veškeré lékařské 
úkony. 
Na závěr praktická rada: 
Doporučuji po každé náv-
štěvě odcházet od lékaře 
s lékařskou zprávou, kde 
budou uvedeny zdravotní 
problémy, na které jste si   
v ordinaci stěžoval. 

Tiráž: Malostranské noviny č. 8 / duben 2010. Vydavatel: Malostranské  
noviny, o.s., IČO 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. Kultura, inzerce: 
Monika Höppner (tel.: 777-556-578, inzerce@malostranskenoviny.eu). 
Layout: Ondřej Höppner. Foto: Helena Šulcová, Jiří Pěkný, Ondřej Höppner, 
archiv. Výroba inzerátů: Grafik - specialista. Evidováno Ministerstvem 
kultury ČR: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu. 

BÝK (21.4.-21.5.)
Vyzařuje z vás dobrá ná-
lada a přitahujete pohle-
dy okolí. 
BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.) 
Máte sklon rychleji mlu-
vit než myslet.
RAK (22.6.-22.7.)
Hvězdy přejí obchodům 
a novým pracovním pří-
ležitostem.
LEV (23.7.-22.8.)
Jste plni nadšení a doká-
žete snést velkou pra-
covní zátěž.
PANNA (23.8.-22.9) 
Myšlenky se nahromadi-
ly. Jeďte do přírody.
VÁHY (23.9.-23.10.) 
Velmi uvolněná nálada. 
Díky své výřečnosti se 
dozvíte mnoho zajíma-
vých informací.

ŠTÍR (24.10.-22.11.)
Dobře vám to myslí a co 
do plánování jste nepora-
zitelní. 
STŘELEC (23.11. 21.12.)
Podělte se o práci s kole-
gy, jinak se uhoníte. V lás- 
ce je to vachrlaté.
KOZOROH (22.12.-20.1.)
Milostné vztahy dostá-
vají romantický nádech 
a konečně máte v této 
oblasti více štěstí.
VONDÁŘ (21.1.-20.2.) 
Raději se nesázejte o nic. 
Zřejmě se nepohodnete  
s rodiči svého partnera.
RYBY (21.2.-20.3.)
Duben přeje organizová- 
ní rodinných i přátelských 
setkání. Když se sejdou 
všichni vaši blízcí, jste  
k nezastavení.

Beran (21.3.-20.4.)
Venuše je v bojovném 
znamení Berana, což zna-
mená u žen velké pnutí. 
Proto je třeba vystříhat se 
náhodných návštěv. Hro-
zí zjevení nějaké zásadní 
skutečnosti, která může 
změnit vaši dráhu. Muži 
budou v klidu.Berana zastoupil jelen

Horoskop podle soch
Co vás čeká a nemine v měsíci dubnu
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Zdenka Braunerová žila v letech 1858 - 1934.

doMě ve všeHrdově 
bydlívala Zdenka 
Augusta vždy v zi- 

mě, byt zakoupila po 
roce 1902. Její otec byl 
bohatý právník a poli-
tik, takže mohla být ne-
závislou umělkyní,  ma- 
lířkou a knižní grafičkou. 
Měla spoustu přátel, ale 
nikdy se nevdala. 
Hodně cestovala. Velmi 
milovala Paříž. Finančně 
podporovala celou gene- 
raci umělců (Joža Úprka, 
Jan Zrzavý, Vilém Mrš- 
tík). Členka Klubu Za sta-
rou Prahu (bojovala za 
zachování starých domů)  
a Amerického klubu dam.

inzerce
Dům s okny na Kampu 

Přítel
Julius 
Zeyer

Přítel
Vilém
Mrštík

Přítel
Jan

Zrzavý

Přítel
Joža 

Úprka

JUDr. Monika Krobová Hášová, advokátka 
se sídlem v Praze, Malá Strana, Michnův 
palác, Újezd 450 / 40. Tel: 603-247-498,  
e-mail: krobovahasova@post.cz, www.
advokatka-krobova.cz.

Soukromé 
kurzy kreslení

Hodiny malby 
a kresby

Příprava na 
talentové zkoušky
Individuální přístup

Cena a čas 
dohodou.

Jiří Pěkný 
Mobil: 

603 410 959
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Než číšník přinese kafe
Jak vyplnit čas mezi Dobrý den a Sbohem

Staré dobré časy

Fotografie od čtenářu

Foto zmrzlého 
kola na Kampě

redakce@malostranskenoviny.eu
www.malostranskenoviny.eu

Otázka: Kde je na Malé
Straně toto sousoší? 
Vaše odpovědi: redakce@ 
malostranskenoviny.eu. 
Správná odpověď z mi- 
nulého čísla: Na obrázku 
byly hodiny z Tržiště.

Kde to je?

Svatba slavného fotografa: Josef Jindřich Šechtl
a Anna Stocká v roce 1911. Snímek je z ateliéru 
Šechtl - Voseček (www.sechtl-vosecek.ucw.cz).

Kabelka s dvo-
jitým dnem

inzerce

Šos 
věrnosti

Klobouk 
hojnosti

Samospoušť 

Dobře 
zaostřený 
cylindr 

Zajímavý detail 
zábradlí 

Foto zaslala čtenářka: 
Eliška Janečková 
(ředitelka mateřské  
školy Motýlek, Praha 6, 
Vokovice, Arabská 10)

Foto zaslala čtenářka: 
Petra J. Fischer, 
Karmelitská 24, Praha 1
(Snímek též na str. 6 
a obrázek na str.7)

Pan Pavliš oslavil 
30 let práce pro 

parky Malé Strany

Jako ředitel firmy Vojano-
vy sady ví Jindřich Pavliš  
o každém keři a stromu.  

Máte čas? Zastavte se u nás!
Nemáte čas? Zastavte se také, 
u nás ho najdete!

Kavárna
Na rohu ulic U Lužického semináře 
a Míšeňské máme denně otevřeno 
od 10 do 20 hodin, nabízíme kávu, 
nápoje, zákusky i kulturní program.

Stále jsme tu mezi vámi. 
Už šestý rok. Celá ta léta  
s povděkem chráníme dar, 
který nám byl tehdy ne-
zištně věnován. Jak ji-
nak než darem nazvat ty 
nádherné večery a komu 
za něj poděkovat než du- 
chu Kampy. Tahle neza-
pomenutelná setkávání  
s kamarády, kteří mají 
jistotu, že jsou očekáváni. 
Mají jistotu, že jim za-

hrají muzikanti. To se pak 
vůbec nechce domů.
Ať už je to třeba z náplav-
ky pod Karlovým mostem 
v létě nebo z restaurace 
Bílá kuželka v zimě.
Přejme si i nadále: Ať 
tahle veliká rodina i na-
dále žije a vzkvétá. V tom 
nám, naše Kampo, pomá-
háš a my Ti za to moc 
děkujeme.                  

Jiří Wencl

Kdo je kdo na Malé Straně

Muzikanti z Kampy



www.
malostranskenoviny.eu

Vytiskni 
si sám!

NoviNy pro prahu 1 a prahu 5

Malostranskeé 
noviny

Proč čtu

V Malostranských novi-
nách se dočtu, co se děje 
tady na Malé Straně, 
případně na Petříně, kde 
mám svou stálou výsta-
vu elfů a víl.

Kde jsou zdarma k mání tyhle noviny 

Chcete se stát oběrním místem? Tel.: 777- 556-578.

Reon 
Argondian
Malíř zázraků 
a kouzel

Velcí psi 
Malé Strany

Pes Grepík v Karme-
litské 25, kam chodí se 
svou paničkou nakupo-
vat do potravin. Rasa: 
Jack Russel Pearson.

Malostranskeé
noviny

Na těchto 20 hlavních odběrních místech si můžete zdarma vyzvednout Malostranské noviny
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777-556-578
Inzeráty 

telefon

e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

Informační kancelář Praha 1, Malostr. náměstí 22, 
tel.: 257531845. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11,
tel.: 602280835. Malostranská beseda, Malostr. náměstí 21,
tel.: 257532966. Ars Pragensis, Malo-
stranské nám. 27, tel.: 257532093. U Hrocha,
Thunovská 10, tel: 257533389. Sokol, Tyršův
dům, Újezd 450, tel: 257007111. Kavárna
Mlýnská, Kampa, tel: 608444490. KC
Kampa, U Sovových  mlýnů 3, tel: 
608444654. Divadlo Na Prádle,
Besední 3, tel.: 257320421.  České muze-
um hudby, Karmelitská 2, tel: 257257707.

Konírna, Maltézské náměstí 10, tel.: 257534121. Vinotéka Déjà 
vu, Maltézské náměstí 8, tel.: 603745414. Ferdinanda, Karmelitská 
18, tel.: 257534015. Atelier Pavla a Olga, Vlašská 13. U staré
studny, Tržiště 3, tel.: 257530582. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6,

 tel.: 605294595. U Černého vola, Lore-
tánské nám. 1, tel.: 2205134813. U par-
lamentu, Valentinská 8, tel.: 721415747.
Literární kavárna, Řetězová 10, tel.:
222220681. Muzeum Karlova 
mostu, Křížovnické nám. 3, tel.: 608149042. 
Přehled dalších odběrních míst najdete 
na www.malostranskenoviny.eu.

Chcete být také odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

ojďMe Si Společně 
připomenout 155. 

výročí vydání Babičky  
a narozeniny Karla IV.  
na 1. bále Malostranských 

 novin v Michnově paláci 
ve čtvrtek 13. května. Při 
této příležitosti zahraje od 
19 h Originální Pražský 
Synkopický Orchestr.

Zváni jsou tedy nejen ti, 
kteří čtou rádi Malostran- 
ské noviny, ale i ti, kte- 
ré zajímá, co je to synko- 
pa. Zahrají též Muzikan- 

ti z Kampy a cimbálovka 
Žigi a přátelé, což je fakt 
vzácnost. Vchod do sálu 
v přízemí je od parkoviš-
tě ze Všehrdovy ulice. 

P

1. bál Malostranských novin
13. 

května
19.00 

Michnuv 
palác 

Tyršova 
domu

Originální Pražský 
Synkopický Orchestr
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Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 500 korun na provoz, nebo inzerátem.


