Jako dobrovolnou platbu

20 Kč

za tyto noviny
pošlete SMS zprávu:

MN DVACET
na číslo 902 11 20.
Obratem obdržíte potvrzující
SMS s osobním poděkováním
od šéfredaktora listu.

Cena jedné SMS je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Malá Strana by měla být větší!

Malostranske
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1. den v měsíci
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Tyto noviny vycházejí na

ˇ
recyklovaném papí RE
a šetří tak naše lesy.

Malostranské noviny děkují dobrovolným hasičům za pomoc při povodni na Novém Světě

Povodeň vtrhla na 3 Válka o přístaviště Proč jsou
Hradčany. Místní ted´ pod Karl. mostem: u mlejna
varují: Hrozí pád zdi! vítězové & poražení 2 ty zámky?
Str.

N a s top ě

Str.
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Foto: Studio U.B.U.
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Malostranské
servírky

Záhada zmizelé
Werichovy busty

Miss
pípa

Vzala ji voda, nebo zloději?

B

SLečna Klára z kavárny Mlýnská na Kampě.
V ruce drží kávu latté za
pěkných 54 Kč. Snímek
zaslal: fanoušek Petr.
Vyfoť (tajně) oblíbenou
servírku a pošli fotku!
redakce@malostranskenoviny.eu

Pozor lidi,
příznivci vín
a cimbálu!

V sobotu 18. září budou
opět na KAMPĚ

Dozvuky
horňáckých
slavností - Druhé
malostranské
vinobraní

Kdo má tuto bustu,
ať se přihlásí na
tel. č.: 775 949 557

V Praze má dnes bustu kde kdo, ale Werich kde nic tu nic. Busta historika Zdeňka Wirtha je stále vlevo od dveří.

viz též strana 2

.3
str

Zde muže být
váš inzerát

Volejte hned na tel. číslo:

Foto: www.youtube.com

Foto: Archiv ing. Koliše (1x), archiv Romana Vopičky (2x)

se jí, přesně osm let po jeyla to v zimě 1992
velká sláva. Pan Vo- jím záhadném zmizení, vypička podával grog, daly po stopě. Když už je ta
zpívalo se, tančilo a tzv. We- slavná vila tak dlouho, jak
by řekl Werich
richovu vilu ozdobila pěkná, op- Werich je „zu“, tak ať je
tam aspoň ten
timisticky baculatá busta nej- fuč a Wirth Werich, že.
většího českého tam je furt. Úvodem báseň
klauna. Moudře Stefan Milkov, sochař J. Houšky (95):
tam trčela, uhněNa Kampě je
tena z revolučního kvasu, domeček, schází mu jen
skoro 10 let.
zvoneček. Je na čase, aby
V srpnu 2002 přišly zniču- ožil, přestože už něco projící povodně a busta byla žil. Nota Bene, co na to řífuč. Malostranské noviny káš, milý Jene? Pokr. str. 5

777 556 578

nebo e-mail: inzerce@
malostranskenoviny.eu

Bezplatná linka městské části Praha 1

Radniční TV vysílání

Volejte vaše stížnosti, podněty a přání

e-mail: tv@praha1.cz tel.: 777777078. Internetová televize Praha 1.

sledujte na

tel.: 800-111-333 www.praha1.tv
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1. půlka 2. půlka

P

v srpzáří: Babí léto vyjde na
nových Malostranjedničku, bude spíš teplo,
ských novinách článež zima. Občas sprchne, nek „Válka proti parníale určitě míň než v srpnu. kům“, se daly události
konečně do pohybu.
Tři přístaviště pod Karlovým mostem, která byla
trnem v oku obyvatelům
TV
Kampy, zmizela. Zůstalo
tip
jen jedno, které kontroluPanoptikum města je Pražská paroplavební
společnost.
pražského (IX. díl)
krátkou dobu jsme
Seriál ze staré Prahy. Hrají: „Za
J. Adamíra, J. Vinklář a dal- odvedli velký kus práce,“
ší. Po, 6. 9. ve 20 h , ČT 1.

Číslo měsíce

1075

Let uplynulo od smrti
svatého
Václava

Důležité
telefony

Obecné informace: tel. 11 88
Policie: tel. 158. Záchranka:
tel. 155. Hasiči: tel. 150. Policie ČR (Malá Strana): tel. 974
851 730 (služba 24 h denně),
přímo vedoucí: tel. 974 851
731, Vlašská 3. Městská policie Malá Strana: tel. 257 533
117, Letenská 23.

oté, co vyšel

PO

PŘED
Kampa

Vltava

Karlův
most

radčany

Vltava

řekl MN starosta Filip
Dvořák.
„Uspěli jsme po deseti letech bojů,“ svěřil se MN

dočasných věřících. Jen
tak na okraj: do baziliky
sv. Petra ve Vatikánu je
vstup úplně zadarmo.

Průběžný stav voleb Vodník
2010, aneb rvačka o stavidlo
Čertovka - Podle prvních zpráv se mlynář
Velkopřevorského
mlýna pan Horel
zatím přiklání k návrhu vodníka od

malostranského sochaře Josefa Nálepy. Usazení hastrmana ke kolu
se chystá na 1. listopad
ve spolupráci s Muzeem
strašidel a pověstí.

místní obyvatel pan Oliva. S ním víceméně souhlasí i paní Kovaříková,
Doležalová a další.

Milá redakce,

níky, pod kterými jsou
měkké bílé „útěrky“,
aby nebylo na kamenech ani škrábnutí. Pozdě, ale přece.
Jana Julínková

po ostré kritice, která se
strhla kvůli opravám
Karlova mostu, se teď
opravátoři chytli za nos.
Na mostě jsou teď svor-

Kameny na Karlově mostě jsou chráněny bílými útěrkami.

Své dopisy a tipy posílejte na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu

Nejvyšší basista Moravy zve
Werich by na malostranské vinobraní

Werichova vila: Kdy?

Ondřej
Höppner,
šéfredaktor Malostranských
novin

Inzerujte
v těchto novinách
tel.:777 556 578

inzerce@malostranskenoviny.eu

Kdy: 18. 9. od 14 h na Kampě. Pořádá: KC Kampa,
o.s., KC Kampa, Biograf Letní poloha, kavárna
Mlýnská, Muzikanti z Kampy, Turas, agentura AV.

206
Martin Podloucký

Anketa Na co se ted´ úplně nejvíc těšíte?

Pavla
Michálková,
módní
návrhářka
„Až budou
šaty, které
jsem navrhovala, na audienci u norského krále.”

Jiří Dědeček,
překladatel
a písničkář
z Malé Strany
„Úplně nejvíc
se teď těším
na mezinárodní kongres
PEN klubu
do Tokia.”

Jindřich
Houška (95),
nejstarší
Malostraňák
„Nejvíc se
těším na 96.
narozeniny.
Vzhůru nohama je to číslo
stejné.”

Foto: Ondřej Höppner

už přes osm let, tohle vědět Werich, neobracel by se v hrobě, ale
přímo by tam rotoval.
A když už jsme u těch
bust, měla by být na té
vile na Kampě taky busta
básníka Holana. Slovní
klauni jsou sice fajn, ale
on Hamlet měl také dost
co říct.
Když jsme se vydali po
stopě ztracené bustu táty
Fimfára, ani v nejhorších
snech jsme netušili, jaká
to bude sranda.
Abych to zkrátil: Kdo ji
má, ať ji vrátí, nebo uvidí.

cert na Kampě, na Dozvuky horňáckých slavností - Druhé malostranské vinobraní?
„Vždycky se tak nějak sejdeme
a hrajeme, jak to kdo cítí. Bratři
Kubíci, Petr a Pavel, jsou zcela
výjimeční muzikanti. Jejich předek Jožka Kubík je pojem, proto
jsme se kolem nich semkli a hrajeme tuhle muziku.”
Díky za pěkný rozhovor a připomeňme, že basa má jen čtyři
struny: E, A, D, G. Kvarty, prostě.

Kampa - Starosta Prahy 1
Filip Dvořák řekl Malostranským novinám: „Po
novém výběrovém řízení
na firmu, která provede
opravy, bude Werichova
vila otevřena zřejmě již
v půlce příštího roku.”

Anna Marie
Höppnerová,
(v srpnu 1.
narozeniny)
„První vlas,
první zub, první
krok, to všechno už bylo.
Tak teď první
kotrmelec.”

Barbora
Nerudová,
matka
básníka
„Na babí léto,
tedy Grossmutter - Sommer. Und že
půjde Honzík
do školy.”

Foto: Ondřej Höppner, archiv

B

usta fuč, vila zavřená

Kampa - Rozhovor s Martinem
Podlouckým, basistou Muziky
bratří Kubíků.
Ta hudba, co hrajete, bere za
srdce stejně jako blues nebo třeba
hřmění. Chtěli jsme se vás, habána, zeptat, kdo vám šije kroj.
„Košili jsem zdědil po tátovi, ale
ostatní mi ušili na míru.”
Jste velký hráč. Vaše basa vypadá ve vašich rukou jako housle. Kolik měříte?
„206 cm, ale basa je ještě o pět
čísel větší než já.”
Studujete mat - fyz, což je těžko říct. Jak často jste cvičil na kon-

Nebe - Až do 24. 8. byl nad
Prahou k vidění roj padajících hvězd, tzv. Perseidy.
Když si člověk něco přál,
splnilo se mu to víckrát.

Dopisy a fota čtenářu
Karluv most: Nyní jako v bavlnce

Úvodník

v hrobě
rotoval

Petřín - Z nešťasné lásky
snědl dne 14. srpna muž
(27) na Petříně několik bobulí okrasného keře. Pak se
udal Hradní stráži. Z nemocnice ho pustili hned.

Roj hvězd nad
Malou Stranou

Karlův
most

Najdi dva rozdíly (Nápověda: Počítej přístavy na řece)

Chrám sv. Víta zavedl
nekřestaňské
vstupné
H
- Za vstup do mě tak vzroste procento
katedrály sv. Víta zaplatíte
od srpna až 350 Kč. Když
ale řeknete, že jste věřící,
máte to, ehm, grátis. Zřej-

Kampa

Snědl bobule
a šel se udat

Foto: Jana Julínková

22

+

Válka o přístaviště pod Karlovým
mostem: Vida a najednou to jde!
Repro: www.praha1.cz

Jaké bude počasí

Zpravy

Malování na
chodníku

Kampa - Oblíbená akce pro
děti „Malování na chodníku“ proběhne 14. září
na Kampě. Začátek ve 13.
hodin. Pořádná SOPMSH
a městská policie.
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Zpravy

Povodňová vlna na Novém Světě se
valila ulicemi a rvala kusy dlažby
Místní varují: Zeď nad hotýlkem U raka hrozí zhroucením!
P
se pod zemí nahromadila
na jednom místě a pak si
prorazila cestu ven.
Sochař Josef Nálepa, který má na Novém Světě
ateliér, upozorňuje, že zeď,
za kterou teče Brusnice,
se po povodni vyboulila.
„Věřte, mám oko sochaře, poznám to,“ řekl MN
pan Josef Nálepa.
S odstraňováním škod pomáhali dobrovolní hasiči.

Tomášská ul. - V restauraci
U Schnellů se už nečepuje
pivo Plzeň, ale Staropramen
a Stella. Plzeň měli 100 let.

Úspěch mladé matky

Vodou vypouklá zeď
nad hotýlkem U raka

Foto:www.praha1.tv, Ondřej Höppner, youtube

Archeolog. ústav - Pávice
úspěšně převedla v půli srpna svých šest pávat přes cestu do Valdštejnské zahrady.

Víte, že...

Faun před divadlem

Kampa - Prostor před Divadlem Kampa ozdobila dne 25.
srpna socha malého Fauna
od sochaře Josefa Nálepy.

Jediné podobné neštěstí je
Josef Nálepa
p. Suchánek
Vytrhaná dlažba
Pomoc hasičů
z r. 1281, kdy hradby Pražského hradu pobořil liják. Krásná roubená chaloupka je ozdobou Nového Světa

Vopičkovo okýnko: 20 let

Kampa - Ve čtvrtek 19. 8.
byla na Kampě velká sláva. Roman Vopička slavil 20 let bistra Bruncvík.
Přišli pogratulovat stovky
kamarádů. Počasí přálo,
hudba hrála (též Muzikanti
z Kampy).
Akce pokračovala do ranVopička se šerpou 20 vopiček ních hodin. Za dvěma rohy

Foto: Ondřej Höppner

Konec Plzně u Schnellů

v Šatlavě, čím dál více oblíbené hospůdce v Saské,
se hrálo a tančilo zvesela.
Ani si nikdo z obvyklých
škarohlídů z okolí nestěžoval. Městská policie a Dobrovolní hasiči pod vedením starosty Filipa Dvořáka měli radostnou akci
pod kontrolou. -plkinzerce

Karmelitskou
ucpal člun

Karmelitská - Až jeřáb
vyřešil spletitou situaci
dne 5. srpna nedaleko Muzea hudby. Motorový člun
na poškozeném přívěsu
zablokoval před půlnocí
provoz a tramvaje i auta
musely jezdit více než hodinu kyvadlově.

Foto: Youtube

na kopci,
kdo to jakživ viděl.
Nedělní bouřka 15.
srpna rozvodnila potůček
Brusnici tak, že se proměnil v dravou řeku.
Nejvíc to odnesl domek
v ulici Nový Svět č. 6, přes
jehož zahradu potok teče.
„Ulicí se valila asi metrová vlna vody, rvala dlažbu
a z kanálů tryskaly gejzíry vody,“ popisuje hrůzné zážitky grafik Vladimír Suchánek z Nového
Světa. Potok Brusnice,
zřejmě kvůli výstavbě tunelu Blanka, nemohl téct
obvyklým řečištěm. Voda
ovodeň

Velké zprávy
z Malé Strany

Kráska
ze str. 3

Průkopnice vysokých
límců Anna Ticháčková na
módní přehlídce roku 1910.

Nově otevřeno!

Napa

Bar & Art Gallery
Otevřena zahrádka
ve dvoře.
Speciality na grilu.

Těšíme se
na vaši návštěvu!
Otevírací doba:
denně 14 h – 02 h
Adresa:
Prokopská 8
Malá Strana, Praha 1
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Foto
čtená ře

Glosa měsíce

Střípky z dětství

Kavárna Café Lounge, Plaská 615/8

místopředseda
Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Filicori Caffé, Karmelitská 12

Nově otevřená nekuřácká kavárna. Výborná
italská káva Filicori Zecchini, presso za 37 Kč.
Točené pivo Lobkowicz za 33 Kč a polotmavé
pivo Démon za 28 Kč. Denně do 20 h.

zpomínky na dětství jsou

Ichnusa Botega Bistro, Plaská 5

modlící se při povodních
Posílejte nám Budha
půli srpna u Musea Kampa. Velká
podobné fotky vvoda
pak řádila na kopci - na Novém
redakce@malostranskenoviny.eu
Světě. Snímek: Helena Šulcová

Jan Neruda: Přivedla žebráka...

MINULE: Žebrák Vojtíšek, pomluven a zneuctěn, se
odebral z Malé Strany na Staré Město. Kde byl cizí.

Pod lucernou

„D

oskoč mně pro
dva žejdlíky mlíka,“ velela matka.
„Ale zaobal si krk.“
Venku stála mlíkařka na
vozíku a za vozíkem policajt pan Kedlický. Kus
lojové svíčky svítil tiše
Jan Neruda (18341891). Malostranský
patriot, alias Táta fejeton. Uměl fakt dobře německy.

v čtyřhranné, skleněné
lucerně. „Cože, pan Vojtíšek?“ ptala se mlíkařka
a ustála ve vrtění vařečkou. Ono bylo mlíkařkám sice ouřadně zapovězeno užívat vařečky na
dělání smetanové parády,
ale pan Kedlický byl muž
dobrosrdečný.
Jak přestane mlíkařka
kvrdlat, jde do tuhého.
Aby tak ještě... Dozvíte se
v posledním díle seriálu.

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepce Barbory Nerudové.

inzerce

Bistro se sardinskými specialitami, pondělí až
pátek od 12 – 22 h, v sobotu 16 – 22 h. Hlavně
různé středomořské pokrmy, ale třeba i králík na
černo. Grapa za 31 Kč. Přes 60 druhů vín.
Co je nového ve vašem podniku volejte na tel. č. 777 556 578

Vaše advokátní poradna

Dal jsem ženě dům, chci ho zpátky
Otázka: Při vypořádání
jmění manželů jsem ženě
nechal dům a hodně peněz.
Mohu právní úkon zrušit?
J. D., Malá Strana
Odpověď: Do tří let od
podpisu dohody o vypořádání společného jmění
manželů můžete podat žalobu o neplatnost této dohody. Jako důvod lze uvést,

že jste ji učinil za nápadně
nevýhodných podmínek
a v tísni. První podmínku zřejmě prokážete, se
stavem tísně je to ale
horší. Upravuje ji § 49 občanského zákoníku a rozumí se jí objektivní hospodářský, sociální někdy
i psychický stav. Ten však
soudy přijímají zřídka.

JUDr. Monika Krobová - Hášová

Advokátka se sídlem v Praze, Malá Strana, Michnův palác
Tyršova domu, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498, e-mail:
krobovahasova@post.cz, www.advokatka-krobova.cz.

Oslava místa u mostu, kde
stál sloup svatého Václava
Pamětní deska bude odhalena v pondělí 27. září ve 14 h
u Staroměstské mostecké věže na Křižovnickém náměstí.

Páter Vladimír
Kelnar.

Foto: Archiv, Česká televize

zvláštní sortou paměti.
Jsou to střípky, co se dají
poskládat v pestrou mozaiku. Obraz, který má každý
z nás jako originál. Jeden
z mých střípků je tento.
Běžíme. Kluci, kterým skončila škola před polednem.
Běžíme Kampou, vše jako by
běželo s námi. Jen dva pánové se nám pletou do cesty.
Kráčí důstojně. Jdou z Kampy na oběd do Valdštejnské
hospody.
Není to nikdo jiný než pan
Werich s panem Trnkou,
sousedé bydlící sto metrů od
sebe. Pánové si užívali předpolední čas, vymykali se socialistickému životnímu stylu. Vymykali se svým talentem i umem.
Já je jenom tak oběhl. Proč
jsem se nezastavil? Proč
jsem nepozdravil a s úctou
se na něco nezeptal?
Stejně nevím, co by řekl osmiletý kluk pánům umělcům, kteří si sami mají co říci
a navíc se těší na oběd v tehdy tak nóbl restauraci.
Tak mi alespoň zbyl jeden
střípek toho mého originálu.
Srpen 2010

3 novinky z místního pohostinství

Čerstvě pražená káva. Snídaně v prac. dny již od
7.30 h. Zahrádka u Hladové zdi stále otevřena.
Moravská vína, k nim je nově v nabídce tapas.
Menu dne včetně dezertu nebo kávy od 130 Kč.

Petr Burgr

V

Kronika

ZDE stál sloup sv.
Václava. Most byl
Svatý Václav patron České země č.1. původně dřevěný.
Rozhovor Malostranských
novin s páterem Vladimírem Kelnarem.
Proč stával svatováclavský sloup uprostřed cesty na
Karlův most?
„Sloup označoval místo,
kde se stal zázrak. Když
tudy vezli na voze tělo sva-

tého Václava (v roce 935,
někdy se uvádí 929, pozn.
red.), nešlo projet, protože
bylo příliš mnoho vody.
Pak se stal ale náhle zázrak
a voda klesla.“
Kdy ten sloup postavili?
„Víme jen, že to bylo v době
před vládou Karla IV.“

Sloup dnes zdobí
roh kostel svatého
Františka z Assisi.

Jde o tentýž sloup, který
dnes vidíme na rohu Křižovnického náměstí?
„Kdepak, ten už neexistuje.
Druhý pak stál vedle bývalé
celnice (viz obrázek), až ten
třetí dnes stojí u kostela.“
Vladimír Kelnar je vikářem
týnské farnosti.
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Zmizelá busta J. Wericha
T

akže: Kde že ta busta
je? Vzala ji povodeň,
nebo zloději? Je někde ve skladu pod hadrem?
Roman Vopička, který při
odhalení busty v roce 1992
podával grog: „Zavolejte
Stefanovi, ten to tehdy
s tou bustou vymyslel.”
Stefan Milkov: „To by
mě taky dost zajímalo.
Zavolejte Nikosovi.”
Sochař Nikos Armutidis,
autor busty, nebere telefon. Kateřina Třísková

z Musea Kampa Medy
Mládkové, která má vilu
Nic
v pronájmu: „Zavolejte na
radnici.“
Alexandr Koráb z radnice Prahy 1: „Zavolejte Werichovcům.“ Eva Gutová
od Werichovců: „Volejte
do Národního muzea.“
Romana Doležalová z Ná- Vila po povodních
rodního muzea: „Zkuste 2002 již bez busty.
Národní galerii.“ Lenka
Pastyříková z Národní
galerie: „My tady busty
neskladujeme, zavolejte
do Galerie hlavního měsStefan Milkov, Nikos Armutidis,
ta Prahy.“
Pokračování příště tahoun akce autor busty Jan Werich uměl ochutnávat.
Foto: Archiv, youtube

... ze strany 1

SMS inzerce
Mn mezera inz mezera
text inzerátu.
Pošlete na t. č.: 900 11 20

Hledám pro sebe a devítiletou dceru pronájem bytu
o dvou místnostech. Volejte
na tel.: 607 867 723.
FENG SHUI přednášky, kurzy, semináře. Národní 25,
Praha 1. Přihlášky na 602
556 479, www.byu.cz.
Cvičení Alpinning Tyršův
dům, skup. s lektorem a na
hudbu. Info: www.alpinningcentrum.cz. Tel: 775 052 545.
Prodám skoro novou sadu
rydel Pfeil za 3 tis. Kč. A starší čtyři dláta za 1500 Kč, také
Pfeil. Tel.: 733 317 475.

Cena 1 SMS je 20 Kč včetně DPH. Poskytuje ATS, více www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Reportaz

Foto: Archiv Jiřiny Tůmové

Kalendárium
Malé Strany

Výtvarnice Eva Stanislav Tůma,
fotograf
Švankmajerová
Eva Švankmajerová: * 25.
září 1940. † 2005. Básnířka,

výtvarnice. Žila na Hradčanech se surrealistou Janem
Švankmajerem.
Stanislav Tůma: † 14. září
2005. Fotograf Malé Strany
a Hradčan, lidí, zátiší, světla
a stínu. Zemřel náhle ve věku
55 let v předvečer své výstavy.

inzerce

Drakiáda pod Petřínem

9. října, sobota
Nemocnice
pod Petřínem

Sloupek

Moje láska
Malá Strana

Pavel Klener

N

Děti a draky s sebou, když nemáte, půjčíme. Drakiáda se

koná v sobotu 9. října ve 14 h za každého počasí v zahradách
Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského.

Srdečně zve
Petr Burgr

Adresa: Nemocnice pod Petřínem, Vlašská 36, Malá Strana. Doprava: Tramvaj 12, 20, 22,
stanice Malostranské náměstí, pak autobus 292, stanice Nemocnice pod Petřínem.

lékař, přední český
onkolog, býv. prorektor University
Karlovy

Malé Straně žiji od
roku 1939, tedy plných
71 let a měl jsem tak
možnost prožít zde všechny
významné historické události jako byla okupace, osvobození, únorové události, Pražské jaro nebo listopad 89.
Jestliže jsem v názvu svého
příspěvku použil slovo láska, nejde o prázdný pojem,
protože žít v současné době
na Malé Straně lze skutečně
jen tehdy, pokud svou čtvrť
opravdu milujete.
Z Malé Strany se postupně
stal skansen, jsou tu problémy s parkováním, ceny obědů či večeří jsou spíše pro cizince.
Přesto bych ale adresu neměnil. Jistým povzbuzením jsou
zkrášlení naší čtvrti, jako je
rekonstrukce Malostranské
radnice, nebo muzeum v Sovových mlýnech.
Některé opravy se ale neuvěřitelně vlečou. Mám na mysli
zejména osud tzv. Werichovy vily na Kampě, která ač
na velmi atraktivním místě,
stále zůstává nevyužita.
Věřím však, že se také ona
v dohledné době zařadí mezi
významné atrakce naší Malé
Strany.
a
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Inzerce

Malostranská beseda program září
www.malostranska-beseda.cz

Hudební a divadlení klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedy

Restaurace,
kavárna
& pivnice

Taneční horor Jessie a Morgiana

Jak nám potvrdily obě autorky
představení Alena Pešková (autorka libreta, režie, choreografie
a současně představitelka zákeřné
Morgiany) i Gabriela Vermelho
(autorka hudby a představitelka
Vypravěčky živě hrající na kvinton) k žánru hororu mají blízko.
Většina účinkujících vystudovala Taneční konzervatoř sídlící
přímo na působišti kata Mydláře.

Začátek:
19 h, 19.9.

Výběr z programu

Foto: Malostranská beseda

Začátky koncertů 20.30 h

Zákeřnou Morgianu hraje Alena Pešková.

7.9. Bílá nemoc, 10.9. Švihadlo
13.9. Originální Pražský Synkopický Orchestr, 15.9. The Cell
& Tom Gillam (USA), 16.9.
Krausberry, 18.9. Špuntkvaně,
20.9. Rock And Roll Gang &
Frenkie Trier, 23.9. Neřež, 27.9.
Kočičková, Nohavica, Kujooni:
„Hudba, tanec, klobása!“, 30.9.
Blues Session.

Galerie

Autorské výstavy výtvarníků střední generace v jedinečné atmosféře nového podkroví Besedy. Doprov. akce.

Nechte se zlákat kouzlem
znovuotevřené Malostranské besedy a skvělou gastronomií, kde hlavní roli
hraje tradiční česká kuchy-

[

ně, vynikající tankové pivo,
kávové speciality, milá obsluha a příznivé ceny - to
vše v režii Pilsner Urquell
Original Restaurant.

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

Kavárna
9 - 22 h

Restaurace
11- 23 h

74 Kč

179 Kč

Čerstvé pečivo, oře- Tatarský biftek podáchová bábovka nebo vaný s česnekovými
jablkový závin, máslo, topinkami a marinomed nebo džem, káva vanými jarními cinebo kakao nebo čaj.
bulkami.

Pivnice
17- 02 h

[

(1 ks) Vepřové koleno
pečené na černém pivu
se sladkokyselým zelným
salátem, čerstvě strouhaným křenem, pikantní
hořčicí a pečivem.

229 Kč

Denně polední nabídka: 3-chodové MENU 120 Kč

Videokavárna
Špičkově vybavený projekční
sál je tu jen pro Vás. Zázemí
pro Vaše filmová díla i první
pokusy. Veškeré formáty.

Trick-Bar

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

Záčátek projekcí ve 21 h není-li uvedeno jinak.
9. čt. Nauka o snech (The Science Of Sleep, USA, tit.),
12. ne. Prokletý ostrov (USA, tit.), 13. po. Šakalí léta (česky), 14. út. (od 22 h). Nebe. Peklo. (česky), 15. st. Serge
Gainsbourg (Fr., USA, tit.), 16. čt. Koncert Tindersticks,
17. pá. Na velikosti záleží (tit.), 21. út. Grindhouse: Auto
zabiják (USA, tit.), 22. st. Metallica: Some Kind Of
Monster, (USA). 25. so. Abba ve filmu (Šv., Austr., tit.),
30. čt. Pulp Fiction: Historky z podsvětí (USA, tit.).

K
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Kultura

Malostranská nástěnka ZÁŘÍ
Studio Oáza - Dne 23. září se bude na Kampě konat divadelní pouť. V rámci této pouti bude Studio Oáza vystavovat výrobky, fotografie
a obrazy lidí s mentálním postižením.

Stalo se
před 100 lety

Slavné ženy Malé Strany

Operní diva Berta Foersterová

Fotograf Klak
neměl choleru

Manželka skladatele J. B. Foerstera

KC Kampa - V září je omezen provoz (oprava
oken). Od 27. 9. do 1. 10. jsou ukázkové hodiny zdarma. Kroužky začínají 4. října. Více:
www.kckampa.eu, tel.: 608 444 654.
České muzeum hudby - Výstava o slavné
operní pěvkyni Soně Červené. Od 1. září do
11. října 2010 v prostorách stálé expozice
hudebních nástrojů. Tel.: 257 257 734.

Září 1910: Každý Pražan
s příznaky průjmu je podezřelý z cholery. V Rusku
zabila přes 10 tisíc lidí.
Internován je například
fotograf Klak, který se
vrátil z Krakova. Časem
se ukáže, že Klak pouze
trpěl střevními potížemi.

J. B. Foerster,
manžel

restaurant Pod Petřínem - V sobotu
25. 9. od 19 h zde proběhne Večer Vlasty
Buriana. Nabídka jídel dle slavného komika.
Grilování venku. Adresa: Hellichova 5.
K

[ Cozanového
vodou [

Gustav Mahler,
rodinný přítel

Koutek pro chytré hlavy
Otázka: Kde jste viděli na Malé Straně
toto okno s prosící figurínou? Odpovědi:
redakce@ malostranskenoviny.eu.
Minule: Kampa, střední cesta. Správně:
Monika Gocaltovská, Filip Bouček.

Sudoku pro Veršovaný horoskop
nenáročné
1 3 2
1 3
3 2
pro líné

1 3
2
3
2 1

pro také líné

Návod: Svisle i vodorovně musí být součet šest.

Panna (23.8.-22.9)
Ať jsi panna nebo dáma
ať si cizí nebo naše
u svatého Mikuláše
pozor dej na papaláše.

Posílejte podobné astrální
veršíky směle na adresu redakce

Dům na Velko-

B. Lautererová - Foersterová (*1869, †1936) převorském n.

N

a průčelí paláce Metychů na Velkopřevorském náměstí je
pamětní deska s nápisem:
„V tomto domě narodil
se 30. 12. 1859 Josef Bohuslav Foerster.
Jeho manželka Berta byla
ve své době slavnější než
on. Vzali se roku 1888,

Foto: Archiv, youtube

Poznáte, jářku, kde to je?

kdy Foerster pracoval
jako hudební kritik. Svými články zkomplikoval
Bertě život v Národním
divadle. Ujela zpívat do
Hamburku a pak do Vídně.
Tam pak za ní a za rodinným přítelem skladatelem
Gustavem Mahlerem přijel roku 1903 i Foerster.

inzerce

22

odběrních míst
Malostr. novin

Malostranská beseda, Malostr.
nám. 21, tel.: 257 532 966. Informační kancelář Praha 1,
Malostr. nám. 22, tel.: 257 531
845. Vopičkova kafírna (U sv.
Omara), Tržiště 11, tel.: 602 280
835. Muzeum Karlova mostu,
Křížovnické nám. 3, tel.: 608 149
042. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn), tel: 608 444 490. Ars
Pragensis, Malostr. nám. 27,
tel.: 257 532 093. U Hrocha,
Thunovská 10, tel: 257 533 389.
Sokol, Tyršův dům, Újezd 450,
tel: 257 007 111. Akademie věd,
Národní 3, v knihovně, tel: 221 403
111. Divadlo Na Prádle, Besední 3, tel.: 257 320 421. České
muzeum hudby, Karmelitská 2,
tel: 257 257 707. Konírna, Maltézské nám. 10, tel.: 257 534 121.
Vinotéka Déjà vu, Maltézské
náměstí 8, tel.: 603 745 414. Ferdinanda, Karmelitská 18, tel.: 257
534 015. Atelier Pavla a Olga,
Vlašská 13. U staré studny,
Tržiště 3, tel.: 257 530 582. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6, tel.: 605
294 595. U Černého vola, Loretánské nám. 1, tel.: 220 513 4813.
Hospoda Koza nostra, Újezd 8.
U parlamentu, Valentinská 8.
Literární kavárna, Řetězová 10.
Divadlo Kampa, Nosticova 2a.

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

Za dar 500 kč na provoz obdržíte 30 výtisků

TIRÁŽ: MN číslo 13 / září 2010 / ročník II.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO
22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner.
Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Petr Havlíček, Helena Šulcová. Grafika,
foto: Studio UBU, Ev. číslo: MK ČR E 18554 .
Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu.
Telefon inzerce: 777 556578, Redakce si
vyhrazuje právo upravovat příspěvky čtenářů.

NOVINKA! Staroměstské
noviny nyní seženete též
v Centru Franze Kafky,
Široká ulice číslo 14.
Odběrní místa najdete na:
www.staromestskenoviny.eu

Příští číslo vychází
1. října (pátek)

Malá Strana by měla být větší!

Malostranske}
Noviny

Seženete i v Brně!

Malostranské noviny jsou nově ke čtení i v Brně
v Kavárně Vladimíra Menšíka, Veselá 3. Pro výtisk
též volejte pana Martina Cibulku 777 122 009.

Modré okénko Vodník, strážce zamilovaných (nová pověst)
dnes získává...
, že něVodník Kabourek (vpravo)

Ludmila Příbová
Velmi jemná
dáma, která zacvičí sokolskou
sestavu jen to
hvízdne.

Roman Vopička

malostranský kavárník
Bistro Bruncvík,
které vypiplal,
oslavilo 20 let
své obdivuhodné
existence.

Marek Šmíd

dobrovolný hasič
Děkujeme za pomoc obyvatelům
Nového Světa
po nečekané
srpnové povodni.
Víte o někom ze svého okolí,
kdo by si zasloužil Modré okénko,
nebo aspoň poděkovat? Napište
to na známou adresu: redakce@
malostranskenoviny.eu. Děkujeme.

Foto: www.praha1.tv, Ondřej Höppner, archiv Romana Vopičky, Helena Šulcová

členka Sokola

měsíce

Foto: youtube.com

Děkujeme za
večery, kdy hrají
každý čtvrtek na
tajném místě Muzikanti z Kampy

jaká tradice, zvyk či
legenda opustí své
rodné město a vydá se do
světa. Nejinak je tomu i se
zámečky, které se začaly
objevovat na můstku nad
Čertovkou na Kampě.
A nepřišly samy. S sebou
si ze slunné Itálie přinesly
i svoji legendu. Na tamním
Milvijském mostě, odkud
byl do řeky Tibery svržen
svatý Valentýn, totiž milenci po vzoru literárních
postav od Frederica Mocca uzamykají svoji lásku
a háží klíčky do řeky.
Po roce 2008 doputovala
legenda o uzamčené lásce
až do Prahy a rychle se ujala. Na rozdíl od Říma však
se dozoru nad zamilovanými páry ujal sám vodník
Kabourek.
Ostatně kdo jiný vidí do
lidských duších lépe, než
právě vodníci? Kabourek
na milence hledí z okna
Velkopřevorského mlýna
a hned jak se políbí a odhodí klíček, Kabourek takřka neslyšně skočí do Čertovky a klíček klesající
ke dnu vyloví. Schválně
poslouchejte, jestli neuslyšíte tiché, sotva slyšitelné
šplouchnutí. Když je jen

jedno, je vše v pořádku a vaše
láska přetrvá navěky. Běda
však, když se šplouchnutí
ozvou dvě.
To totiž Kabourek z rychleji chladnoucího klíčku ucítí nepravou lásku a vynoří se
z vody pod kolem.
Hned jak milenci opustí
mostek, vyšplhá se na zábradlí a jejich zámek z mostu
odstraní. Nemá přeci smysl,
inzerce

aby se spolu trápili. Kdyby se měli tak jako tak časem rozejít, ať se raději rozejdou hned a páry se skutečně do tří dnů a tří nocí
rozhádají a rozejdou.
Když pak někdo z páru
chce jít zámeček z mostu
odstranit, zjistí, že zámek
už je dávno pryč. Kabourek ho pak prodá v Dlouhé
ulici u pana Čapka a jde si
spokojeně na svůj oblíbený
pěnivý mok připít lásce
těch, kteří ji mají v srdci
uzamčenu navěky.
Filip Jan Zvolský,
Muzeum pražských pověstí
a strašidel, Mostecká 18

Kachna divoká

Dožívá se až 29 let. V Praze
je asi půl milionu kachen. Zajímavost: Když se kachně
narodí, považuje za matku
toho, koho vidí prvního. Může
to být třeba pes nebo člověk.
Posílejte fotky zvířat na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu
Foto: Muzeum pražských pověstí a strašidel

N

Jiří wencl

vlastník klíčů od pípy ve zdi

Malostranský
atlas zvířatZví ře

ěkdy se stane

20 Kč

za tyto noviny
pošlete SMS zprávu:

MN Dvacet

na číslo 902 11 20.
Obratem obdržíte potvrzující
SMS s osobním poděkováním
od šéfredaktora listu.

Cena jedné SMS je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

