
Malostranské 
servírky

MALOSTRANSKE
NOVINY

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Ce
na

 1
 S

M
S 

je
 3

0 
Kč

 v
č.

 D
PH

. P
os

ky
tu

je
 A

TS
, w

ww
.p

la
tm

ob
ile

m
.c

z 

Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Zal. za soumraku r. 2009. Tištěno na recykl. papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 1/roč. V
leden 2013

 redakce@maloStranskenoviny.eu    telefon: 777 556 578    www.malostranskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
MN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Šťastný a veselý nový rok 2013!

SLEČNA POLINA 
Servírka Polina Rogozhina 

z restaurace Tbilisi 
(Tomášská 14/21) nese láhev 
gruzínského suchého vína 

Saperavi za 680 Kč. 

Miss 
TbilisiJOSEFA KEMRA

NESMRTELNOST
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Malá Strana - Víra
v nadpřirozeno, v cosi,
co nás přesahuje.
Geniální herec Josef 
Kemr byl mnohými 
kolegy považován za 
čaroděje. Nová fakta 
a unikátní fotografi e  
najdete na str. 6 a 7.

MALOSTRAŇÁK Josef Kemr 
ve svém populárním trabantu 

Kemr 
v divadle

Otevíráme 4. února
pro deti od 3 do 6 let

Karmelitská 25
Volejte: 775 668 644

Více info na str. 3

inzerce

Pro děti od 3 do 6 let

Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva 
z Valašska, výtečná a lahodně působící
12° STAROVALAŠSKÁ - světlý nepasterovaný ležák 
12o WEISSBIER - svrchně kvašené nefi ltrované pšeničné pivo
14o RUBÍN - tmavý kvasnicový ležák speciál
Valašské speciality k zakousnutí: 
Kyselica, halušky, frgály, gulášek, klobásy, tlačenka…

Adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

Stylová pivnice 
v srdci Prahy

Tel.: +420 576 501 131 www.valasska-pivnice.cz

Dále nabízíme pronájem apartmánů 
s krásným výhledem na Petřín a celou Prahu

Přijďte k nám!
www.baracnickarychta.cz

Speciality
Oslavy

Divadlo
Koncerty

Více info na str. 12

Baráčnická rychta
Tržiště 23/555 

koupí cinzovní dum v Praze 1. koupí cinzovní dum v Praze 1. 
I n v e s t o r

Dům může být obsazený, částečně obsazený, volný, 
před rekonstrukcí, zatížený úvěrem atd.

Volejte: 739 477 770 nebo pište: nabidka2012@seznam.cz

Nejsme realitní kancelář!

ATELIER VÍTKOV
Obraťte se na architektonický 

Atelier Vítkov!

Rekonstrukce domů, bytů 
a půdních bytů od projektu 

až k zajištění realizace  

www.hezky.czwww.hezky.cz

Chcete stavět? Máme 30letou praxi 
s prací na památkových 

a historických objektech.
Volejte:  603 811 101
Tel./fax: 222 980 779

+420 774 941 149

Milí rodiče,
přiveďte své ratolesti do naší útulné      
restaurace, kde si mohou pohrát v no-
vém dětském koutku, a vy si můžete 
v klidu vychutnat lahodnou kávu! 

Máme připraven speciální jídelníček pro děti a samo-
zřejmě nechybí ani výběr specialit pro dospěláky.

Těšíme se na Vás!Velkopřevorské nám. 4, Malá Strana
Tel.: 257 217 736      www.campanulla.cz

Adresa:

Otevřeno denně
11 - 22 h



2  Zpravy

Důležité 
telefony
Obecné informace:...................11 88 
Policie:..........................................158 
Záchranka: ....................................155 
Hasiči:..........................................150 
Policie ČR (Malá Strana), služba 
24 hodin denně:...........974 851 730 
Vedoucí:.......................974 851 731
Městská policie odd. Malá Strana, 
Letenská 23:......................257 533 117 

telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

Mostecká -   pro-
dejna Vacek Bio - 
Market se nebude 
muset stěhovat. 
Rada MČ Praha 1 
schválila dne 11. 
prosince uzavření 
nájemní smlouvy. 
„Jsme velmi rádi, 

že jsme vyhráli 
záměr a naše pro-
dejna bude nadále 
otevřena,“ řekl 
Malostranským 
novinám mana-
žer prodejny Pavel 
Linhart. Do konce 
ledna by mělo do-

jít k podpisu nové 
nájemní smlouvy 
na dobu neurči-
tou. 
Petici za zachování
prodejny podepsa-
lo 1302 lidí. „Dě-
kujeme všem za 
podporu,“  vzkazu-

je Linhart. Minulé 
vedení radnice se 
pokusilo zbavit fi r-
my Vacek pod zá-
minkou bankoma-
tu vedle  vchodu. 
V prodejně pracu-
je cca 25 zaměst-
nanců.

Prodejna Vacek pokračuje

Hradčanské nám. - To 
jsou věci! V Martinickém 
paláci bývá k vidění divo-
čák Celestýn. Je to čipera 
s věčně dobrou náladou, 
váží metrák a je starý ne-
celý rok. Ujali se ho dobří 
lidé, kteří ho našli v okolí 
Milovic, opuštěného, bez 
maminky. Na nádvoří 
Martinického paláce, kde 
často přebývá, má výběh.

Tramvaj 
srazila ženu

Klárov - Tramvaj srazila 
dne 17. 12. ženu (35). 
S těžkými zraněními ji zá-
chranka odvezla do ne-
mocnice. K nehodě mu-
sel přijet jeřáb. Doprava
zkolabovala na 3 hodiny.

inzerce

V jaké roli se vám 
nejvíc líbil Josef Kemr? 

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„V divadle potě-
šil vždy, ale jeho  
Chčije a chčije 

ze Samoty u lesa 
vešlo do dějin.“

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Když jako 
Karafi átek 

v pohádce říká: 
Jak může člověk 
zradit člověka!“

Žhavá anketa Malostranských novin

David
Meixner
Manažer 

Baráčnické rychty

„Ve fi lmu Na 
samotě u lesa, 

v roli, kdy 
méně znamená 

více!“

„Nejvíc mě pan 
Kemr pobavil 
jako Bohouš 

Císař v seriálu 
Chalupáři.“

Zuzana  
Kopečná
Prezidentka 

Nadace Artevide

Roman 
Vopička

Kafírna
U sv. Omara

„V Chalupářích, 
kdy pan Kemr, 

mimořádný člo-
věk, také mimo-
řádně zahrál!“ 

„Těžko vybrat 
jednu. Tak třeba 
šéf gangu ve fi l-
mu Čtyři vraždy 

stačí drahoušku.“

Recept dle 
Dobromily

Kapr s kyselou 
smetanou

Trhni a oškrabej kapra, 
přemej ho, dobře nasol, 
polož vespod na pekáč, 
několik tříštěk, pak...

Ta to umí osolit!

www.znovu/ex/rettigova.htm

0 °C
LEDEN: Konec světa nebyl, 
ale na chodnících to klou-
že pořád stejně.

Počasí 

Zde muže být
 váš inzerát!

Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

Novoroční dárek:
sleva inzerce 

20 %20 %

Číslo měsíce

13
Třináctkou začíná 
nový rok. Jsou prý 
tací, kterým toto 
číslo nosí štěstí...

Císlo měsíce

J

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@malostranskenoviny.eu
posílejte na adresu:

      ak to ti staří Mayové 
mysleli, se už nikdo 
nedoví. Ač tyto řádky 

píšu dne 14. prosince, tedy 
přesně týden před ohla-
šovaným koncem svě-
ta, tak nějak předpoklá-
dám, že ta předpověď ne-
vyjde.
Co jiného mi také zbývá. 
Už teď je mi jasné, že ač 
mi je již 47, stejně nestih-
nu, co bych chtěl. 
A nestihl bych to, ani kdy-
bych na to měl třeba deset 
životů. Prostě pořád budu 
tak nějak pozadu, ať už by 
mi zbývaly dny nebo sta-
letí.
Jak to tedy ti Mayové 
mysleli? Určitě dobře. 

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Malostranských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

Konec
světa už byl

NA HRADČANECH 
ŽIJE KANEC 

JAKO PRASE!

Divočák 
Celestýn

Martinický 
palác

Foto od 
č tenáře



3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Víte, že...
Plynovým lampám zaťal 
tipec vynálezce Křižík 
se svou obloukovkou.

V Nerudově ulici už 
září plynové lampy

vítí sice míň, ale 
zase je to roman-
tičtější. Do horní 

části Nerudovy ulice se 
dne 16. prosince rozsvítily 
plynové lampy.
Nové plynové lampy tak 
budou svítit i na posled-
ním úseku Královské ces-
ty v Nerudově ulici, mezi 
Jánským vrškem a ulicí 
Ke Hradu.
Neznamená to však, že tu 
lampář bude denně. Ply-
nové osvětlení se běžně 
rozsvěcí centrálně, tento 
vzácný muž je užíván jen 
pro zvláštní příležitosti. 
V době adventu ho však 
můžeme již druhým rokem
potkat na Karlově mostě,
kde každý den zapíná 
osvětlení dlouhou tyčí.
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Malý oznamovatel

Protože je na rozdíl od jiných novin
lidé čtou. Náklad 10 tis. výtisků měsíčně
do schránek bytů a fi rem na Malé 
Straně. Po celé Praze je přes 50 odběr-
ních míst. Čtenost je odhadována na 40 
tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

PROČ INZEROVAT V MALO-
STRANSKÝCH NOVINÁCH:

inzerce
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Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

štěSLIČNÁ SESTRA KUNHUTA
 Dcera lihovarníka Průši 

z Karmelitské. Po vstupu do 
kláštera (1912) se stala specia-
listkou na rozhovory s opilci.

Když 
režná, tak 

nit!

Lampář symbolicky 
rozsvěcí lampy 
v Nerudově ulici

Velmi 
dlouhá 

tyč

Rezervní 
žárovka

Romantický 
knot

Nedočkavá 
můra

Nehořlavý 
cylindr

● Pravidelná i nepravidelná docházka ●
● Kreativní program● 

● Individuální přístup k dětem ●
● Cvičení dětí s odborníky ●

● Zdravé svačinky ● 

Otevíráme 4. února 
dětské studio 

ve zdravém životním stylu 
na krátkodobé hlídání.

Cena: 150 Kč za hodinu

● Těšíme se na vás i vaše ratolesti! ●
Adresa: Karmelitská 25, Malá Strana

Otevřeno pracovní dny 
9 - 15 h (a dle dohody)

Volejte: 775 668 644

● 

Cena: 150 Kč za hodinu
Dobrovol. platbu za výtisk 

Malostranských novin
1) Napište textovou 
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Mn tricet

PLATBA 
SMS
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TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO 
NA MALÉ STRANĚ
KOZEL 11° 24 KČ!

Otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Od 1. 1. 2013 volné
2 přízemní komerční prostory 

a několik bytů. 
Neváhejte mě kontaktovat!
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Jako by to 
bylo včera

● 8. 1. 1919 střelil mi-
nistra Karla Kramáře do 
prsou mladý anarchista. 
Kulku ztlumil silný zim-
ník, náprsní taška a pouz-
dro na cvikr.
● 14. 1. 1938 se konala 
premiéra fi lmu Otec Kon-
delík a ženich Vejvara. 
● 23. 1. 1857 měli v do- 
mě U Zlatého pluhu svatbu 
Jan Ondříček a Františka 
Mayerová, rodiče houslis-
ty Františka Ondříčka.
● 28. 1. 1900 byl zalo-
žen Klub Za starou Prahu. 
Sídlo klubu je v Mostecké 
ulici.

LEDEN

Cvikr zachránil 
Kramářovi život

Pod Havlovou knihovnou 
našli hodně staré kosti 

Velké zprávy 
z Malé Strany

a nádvoří domu U Dra-
homířina sloupu na 
Hradčanech našli ar-

cheologové kosti a šperky 
ze 13. století. Na místě má 

stát Havlova knihovna. 
Kvůli tomuto unikátnímu 
nálezu musí miliardář 
Bakala nechat projekt 
Havlovy knihovny pře-

pracovat. Podle pověsti 
pár kroků odsud stáhl sa-
tan do pekla kněžnu Dra-
homíru, matku knížete 
Václava.

Mariáš 
U Magistra 

Kelly

Jánský vršek - Foto 
z posledního mariášské-
ho turnaje U Magistra 
Kelly. Vítězové zleva: 
pan Jiří (2. místo; Ginger 
beer), pan Jiří (1. místo; 
soudek Plzně) a Padre 
(3. místo; čokohvězda). 
S cenou útěchy (šam-
paňské) postává Lájoš.

Malá Strana - Chodníky
se budou přes zimu solit,
i když více než tisíc ob-
čanů (mezi nimi mnoho
pejskařů) podepsalo pe-
tici proti. Rozhodl tak 
magistrát. Prý nejsou pe-
níze na odklízení sněhu.

Chodníky se 
budou dál solit

N
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Kněžna Drahomíra 
je tažena ďáblem 
do jámy pekelné

inzerce

Dočká se Havel 
své knihovny?Karel 

Kramář

Vítězové

Campanulla, Velkopřevorské nám. 4
Kavárna a restaurace. Nově otevřený 
dětský koutek. Jídelníček pro děti. Lahod-
ná káva a jídlo. www.campanulla.cz

Restaurace Tlustá myš, Všehrdova 19
Denní menu za 75 Kč. Myší věrnostní karty - 
10. oběd zdarma. Příjemná obsluha. Kozel 11° 
za neuvěřitelných 24 Kč. www.tlustamys.cz 

Bella Vida café, Malostranské nábřeží 3
Anglické i zdravé snídaně, denní menu. 
Čerstvá káva Bella Vida směs. Vhodné pro 
soukromé party. www.bella-vida-cafe.cz.

Novinky z místních podniku

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

Pro 
zaměstnance, 

OSVČ a důchodce.

Tel.: 608 421 568
www.pujcka-kazdemu.cz

Volejte:

PŮJČKY

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

Esemesku pošlete na telefonní číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Pronajmu 3 + 1              
v Hostivaři u lesoparku.  
Cena 9500 Kč plus po-
platky. K užívání od břez-
na. Tel.: 605 404 943. 
●Čínština, španělšti-
na, angličtina. Soukro-
mé hodiny pro začáteční-
ky i pokročilé. Překlady, 
tlumočení. Tel.: 736 606 
868. 
Rekonstrukce domů, 
bytů a půdních bytů 
od projektu až k zajištění 
realizace. Obraťte se na 
architektonický Atelier-

-Vítkov®! 30letá praxe 
s prací na památkových 
a historických objektech. 
Tel.: 603 811 101.
●Investor koupí čin-
žovní dům v Praze 1. 
Dům může být obsazený, 
částečně obsazený, volný, 
před rekonstrukcí, zatí-
žený úvěrem atd. Nejsme 
realitní kancelář! Tel.: 
739 477 770, mail: nabid-
ka2012@seznam.cz.
●Kurz Astrologie na lo-
patě. Poznejte základy as-
trologie. www.natasakra-

lova.cz, tel.: 739 393 332. 
●Účetnictví. Komplet-
ní zpracování a vedení 
účetnictví. Daně, mzdy. 
Zastupování na úřadech. 
Tel.: 775 654 906, e-mail: 
v.kadubec@email.cz.
●Podnájem. Slušná VŠ, 
rodilá Malostraňačka, 
hledá podnájem na Malé 
Straně. Do 12 tis. Kč. Tel.: 
732 770 273.
●Nabízím grafické prá-
ce. Vytvořím také interne-
tové stránky. Cena doho-
dou. Tel.: 603 410 959.

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

HOTOVÁ JÍDLA 
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 
(přes obědy nekouříme)

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 27 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

PF 2013
Těšíme se na vás 
v novém roce!
AKCE:
Zveme vás 
na každý 
10. oběd 
zdarma!



Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Pracovník 
měsíce

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Patří k oporám radnice, je 
první pracovnicí měsíce Ma-
lostranských novin, která 
získala toto ocenění dvakrát.
Oblast působnosti: ško-
ly a školství (rozvoj hřišť), 
členka Komise pro výchovu 
a vzdělávání.                    -VB-

LEDEN

Chcete udělat radost kole-
govi z práce? Pošlete jeho 
nominaci do této rubriky!

posta@praha1.cz

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Kde je dnes hostinec U Dvou slunců (vpravo), byla dříve Velkopopovická pivnice.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu  

Nerudova ulice, dum U Dvou sluncu
Kde to je

Malá Strana - Třetí ad-
ventní sobota byla ve zna-
mení „Vánočního plavání 
s Městskou částí Praha 1“ 
v bazénu Tyršova domu. 
Více jak čtyřicet soutěží-
cích bojovalo O pohár sta-
rosty MČ Praha 1. Zvyšuje 
se počet dětí.

Vánoční
plavání více

 5Zpr}avy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

1899 Dnes
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Malá Strana - Pan Jin-
dřich Pavliš (†66), který se 
více než 30 let staral  o par-
ky a zahrady  v  Praze 1, dos-
tal in memoriam skvělé 
ocenění své práce.
Na Starém Městě pečoval 
o zeleň ve Františkánské 
zahradě a Střeleckém ost-
rově. Na Malé Straně pak 
o park Kampa, Lobkovic-
kou zahradu, Nosticovu 
zahradu, parčík Besední, 

parčík Holubička (Klá-
rov), U Lužického se-
mináře, okolí Kramářovy
vily, park Jelení, Klárov,
Strahovskou zahradu, Vo-
janovy sady, Valdštejn-
skou zahradu  atd.
             ***
Pan Pavliš zemřel dne 7. 
12. 2011 po autonehodě, 
kterou nezavinil. Rád jez-
dil na motorce (Harley), 
ale srazilo ho auto jako 

chodce. Od roku 1981 u něj
(ve fi rmě Vojanovy sady) 
pět let pracoval cestovatel 
Jiří Hanzelka. Pan Pavliš 
dával práci i lidem, kteří 
by pro svůj handicap sot-
va našli práci jinde. 
           ***
Dnes fi rmu řídí pan Jin-
dřich Pavliš mladší, kte-
rý společně s maminkou 
Evou převzal ve Vojano-
vých sadech na Malé Stra-

ně čestné občanství pro 
svého otce. Panu Pavlišovi 
byla odhalena deska. 
U ní je dubová lavička a k ní
také pan Jindřich Pavliš 
mladší zasadil sekvojec 
obrovský.
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Jindřich Pavliš, 
šéf  Vojanových sadů, 
s malým výrem z Petřína

Pan Pavliš (†66) už má 
desku, lavičku a strom 

Víte, že...
Pan Jindřich Pavliš 

zemřel dne 7. 12. 2011 
ve věku 66 let.

Pavlišovo zátiší

Jindřich Pavliš ml.

Jindřich 
Pavliš ml. 
s maminkou 
Evou

Karolina 
Polverini
Radní 
MČ Praha 1
školství
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Příběhy domu Malé Strany

V tomto domě bydlel v letech 
1930-1976 herec Eduard Ko-
hout. Říkali mu Herecký kní-
že z Kampy. Od roku 1916 byl 
členem Národního divadla. 
V roce 1968 obdržel titul Ná-
rodní umělec. 

Na Kampě 11

Eduard Kohout
(1889 - 1976) Na Kampě 11

Vaše advokátní poradna

Marihuana za volantem
OTÁZKA: Může řidič auta 
při řízení kouřit marihua-
nu?      Jana B., Tržiště
ODPOVĚĎ: Řidič nesmí 
před jízdou nebo i bě-
hem řízení požít žádnou 
omamnou návykovou lát-
ku. Takové jednání je 
trestným činem, na který

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
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

JUDr. Monika Krobová - Hášová

trestní zákon v § 274 pa-
matuje trestem odnětí 
svobody až na tři léta. 
Pro případ dopravní ne-
hody nevyplatí žádná po-
jišťovna odškodnění právě 
z výše uvedeného důvodu. 
Množství návykové látky 
zákon nevymezuje.

Josef Kemr: Katolík a okultista z Nerudovy ulice č. 39
Josef Kemr, podle mnohých největší 
český herec, měl mimořádné schop-
nosti i co se týče okultismu. Přitom 
byl silně věřící katolík, který se kaž-
dou neděli modlil v chrámu sv. Víta. 

V elkou ranou pro 
něho byla smrt jeho 
ženy Evy (†66). 

Na Malé Skále v Čes-
kém ráji se prý scházel 
s okultisty a promlouval 
se záhrobím.

Malá Strana, kde Josef 
Kemr (†72) bydlel, byla 
v době vlády císaře Ru-
dolfa II. centrem 
kulturního dění. 
Josef Kemr je 
přímým po-
tomkem nej-
slavnějšího 
rytce a mága 
této éry Jiljí-
ho Sadelera.
Není proto
náhoda, že se
Kemr zaslou-
žil o umístění Sadelero-
vy pamětní desky na
Malé Straně v Břetisla-
vově ulici. 

O mimořádných schop-
nostech Josefa Kemra 
svědčí i tato zvláštní his-
torka: 
Když už byl velmi nemo-
cen (rakovina žaludku),  
přišla za ním do nemoc-
nice pod Petřínem jeho 
partnerka Marika. Bylo 

Mág

Mnich

to 13. dubna 1994, tedy 
v den, kdy zemřel herec 
Rudolf Hrušínský, který 
byl Kemrovým přítelem 
takřka 60 let.

„Nechtěla jsem mu o Ru-
dolfově smrti říct, aby 
se mu nepřitížilo,“ vzpo-
míná Marika. 
„Já vím, zemřel Ruda,“ 

povzdechl si prý teh-
dy Kemr.  

Svůj poslední 
fi lm (role ší-
leného mni-
cha ve sním-
ku V erbu 
lvice) natáčel 
krátce před 
smrtí přímo 
v nemocnici 
pod Petří-

nem. 
Navenek působil pan 
Josef Kemr výstředně: 
Jezdil na mopedu (vlál 
mu plášť) nebo traban-
tem, který nezamykal, 
pouze si odnášel volant.   
Údajně spal v rakvi.

12 let

Hostujeme v ulici 
na Tržišti 3, Marie Loves. 

Telefon: 728 939 872

Historka

Víte, že...
Josef Kemr zemřel dne 

15. ledna 1995 v ne-
mocnici pod Petřínem.

Poslední 
role Josefa 

Kemra:  
Šílený 
mnich 

Herečka Milena 
Steinmasslová 
hrála s Josefem 
Kemrem 
v jeho poslední 
scéně

V chrámu sv. Víta 
měl Josef 
své stálé místo, 
kam chodil 
každou neděli

Svatba 
s první 
ženou 
Evou

S partnerkou
Marikou

S Rudolfem 
Hrušínským

Nerudova 39. Zde 
Kemr bydlel 

JILJÍ SADELER 
předek Josefa Kemra, 
mág a rytec Rudolfa II
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Malé Strany

Karel 
Čapek

SPISOVATEL

Ema 
Destinnová

PĚVKYNĚ

LEDEN

● Ema Destinnová 
*26. 2. 1878 Praha 
†28. 1. 1930 Č. Budějovice
Operní pěvkyně, sběratel-
ka starožitností.  V letech 
1908-1914 bydlela na 
Malostranském nám. 

● Josef Főrster ml. 
*22. 2. 1833 Osenice
†3. 1. 1907 Praha 
Hudební skladatel a pe-
dagog. Od roku 1887 byl 
ředitelem kůru v chrámu 
sv. Víta na Hradě.

● Olga Havlová 
*11. 7. 1933 Praha 
†27. 1. 1996 Praha
První manželka preziden-
ta Václava Havla. V letech 
1961-1969 byla uvaděčkou 
v Divadle Na zábradlí, kdy 
tu působil Václav Havel.

● Karel Čapek 
*9. 1. 1890 Malé Svatoňovice 
†25. 12. 1938 Praha
Spisovatel. Přátelil se 
mj. s T. G. Masarykem, 
v letech 1907-1925 bydlel 
na Malé Straně.

● František Drtikol 
*3. 3. 1883 Příbram 
†13. 1. 1961 Praha
Fotograf, až do své smrti 
aktivní člen KSČ. 

František 
Drtikol
FOTOGRAF

Olga 
Havlová
PRVNÍ DÁMA
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Josef Kemr: Katolík a okultista z Nerudovy ulice č. 39

Josef Kemr 
byl silně věřící 
katolík, chodil 

na obědy do 
židovské jídelny 

a měl sklony 
k okultismu

JOSEF Kemr byl kultovní posta-
vou Malé Strany. Jezdil na mopedu 
s rozevlátými šosy nebo ve starém 
trabantu s jedním sedadlem. 

Taška 
s bílou 
barvou

Rozevláté 
šosy

 Boty do 
nepohody

Typická 
hučka

Zem řel 
před 18 lety

Vzpomínka souseda Josefa Kemra
„Pan Kemr byl kul-
tovní malostranská 
postavička. Bydlel 
v Nerudovce kou-
sek pod námi. Jako 

kluk jsem ho vždyc-
ky zdravil,“ vzpo-
míná na herce Ma-
lostraňák Roman 
Vopička.

„Když jsem otevřel 
Kafírnu na Tržišti, 
křtil mi ji slivovicí 
a dal mi pár cen-
ných rad.“Vopička

Částka je 30 Kč včetně DPH.

● Napište textovou  
zprávu: mn tricet
● Pošlete ji na telef. 
číslo:  902 11 30
Obratem vám přijde děkovná 
SMS od šéfredaktora listu.

Částka je 30 Kč včetně DPH.

 Napište textovou  
mn tricet

Pošlete ji na telef. 
902 11 30

Obratem vám přijde děkovná 
SMS od šéfredaktora listu.

mn tricet

SMS DÁREK
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NA MALÉ STRANĚ
Velikost max. 30 m2, voda, topení, 
sociální zázemí, možnost kouření 

při psaní, schránka, cena přátelská.
Pište na e-mail: ondrej@hoppner.cz

Malostranské noviny 
shánějí

TEL. ČÍS.: 775 949 557

Zde muže být
 váš inzerát!

Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

Novoroční dárek:
sleva inzerce 

20 %20 %
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KampaNula
 Charitaredakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
Malostranských novin a Staroměstských novin. Web: www.kampanula.cz

edení KampaNuly 
a  restaurace Ba-
ráčnická  rychta 

uvedli společně celove-
černí MIKULÁŠSKOU 
BENEFICI v pátek  7. 12. 
2012.  Na Rychtě před-
cházela schůze zástupců 
rad, členů a hostů Kam-
paNuly. 
Byl připraven program na 
rok 2013. Toulky, Bene-
fi ce, dva Prostřené stoly. 
Podpořeny budou mimo 
jiné i Studia Oáza a Cita-
dela.

Akci jako vlastenecký po-
čin uctili předtančením 
České besedy mladí ba-
ráčníci v krojích z Ondře-
jova (kde je známá hvěz-
dárna).
K poslechu i tanci hráli 
vynikající Matěj Ptaszek 
a Dobré ráno Blues Band. 
Další kapelou byli, z loň-
ského Candrbálu v Ma-
lostr. besedě dobře zná-
mí, The Breakers. Zvedli 
ze židlí celý sál a přidávali 
i přes půlnoc. Všichni 
nadšeni.                        -kuc-

 V

KampaNula  a  paní Svět-
lana Kalousková uspo-
řádaly  akci s názvem 
8. Učená toulka - Jan 
Zrzavý, Malá Strana 
a ohlas jeho díla v sou-
časném umění.
3. prosince sešlo se 25 
zájemců na Loretánském 
nám. Světlana Kalousková 
procítěně hovořila o malíři 
a jeho díle. Na Novém 
Světě ukázán dům, kde 

bydlel. Pak byla přednáš-
ka o mistrově působení 
v Itálii, přímo v kostele 
mluvil představený Ka-
pucínského kláštera. 
Dál se došlo na Hrad-
čanské nám., kde bylo 
o malíři také pohovořeno 
i v Kalouskově galerii. 
Po stopičce východňárské 
slivovice rozdány pozván-
ky na Vernisáž výstavy 
obrazů Jana Zrzavého 13. 

12. právě v Hradčanské 
galerii.
Nové zámecké schody, 
kde Zrzavý měl atelier, 
zažily další krátkou před-
nášku v dosti již mrazi-
vém počasí. 
Nakonec se došlo až na 
Baráčnickou rychtu, kde 
diskuse pokračovala při 
malé večeři.
Světlaně Kalouskové pat-
ří velký dík. - kuc-

Mikulášská 
benefi ce 

KampaNuly
Dne 7. 12., Baráčnická rychta

8. Učená toulka: Jan Zrzavý 
a ohlas jeho díla dnes

Vycházky a sedánky 
s humorem i pouče-
ním. Vstupné dob-
rovolné, minimálně 
100 Kč (členstvo, 
studenti a důchodci 
polovic). 
Výtěžek vždy použit 
na charitativní pro-
jekty KampaNuly 
v Praze 1.

Učená toulka č. 10
● Středa 16. ledna            
Jan Palach a Filozofi cká 
fakulta. Sraz 17 h v ka-
várně Umělecko-průmy-
slového muzea (ulice 17. 
listopadu 2, Praha 1).

Učená toulka č. 11
● Středa 30. 1., 17. 12 h
Po staroměstských a ma-
lostranských hospodách 
ke 40. výročí  Vánočního 
běhu (konaného jako Me-
moriál M. Čecha, který 
tehdy organizovali a při-
pravili štamgasti restau-
race U Glaubiců).
Start na Staroměstském 
náměstí pod orlojem od-

kud půjdeme Malou Kar-
lovkou do Husovky, po-
sléze Velkou Karlovkou 
a přes Karlův most na 
Malou Stranu. Z mostu 
odbočíme na Kampu, od-
kud šup do Mostecké a ke
Glaubicům. 
Následně vyšplháme hor-
skou prémii Nerudovkou 
a po Radničních scho-
dech na Loretánské ná-
městí, kde bude toulka 
ukončena U vola. 
V průběhu toulky nahléd-
neme do některých hos-
půdek a restaurací, pro-
mluvíme o jejich historii, 
osobnostech či štamgas-
tech, kteří je navštěvovali.

Vzpomeneme např. B. 
Hrabala, V. Boudníka, 
J. Wericha, R. Deyla, M. 
Štěpánka, L. Daňka, G. 
Vlka. Připomeneme le-
gendární muže a ženy za 
pípou. Někde i ochutná-
me!
Na všechny se těší před-
nášející Dr. Josef Kábele 
a www.kampanula.cz

Učené toulky
Vycházky s humorem a poučením

PRVNÍ ROK SVÉ 
EXISTENCE

Všem, kteří se do její činnosti zapojili, 
patří velký dík. Šťastný nový rok 
za KampaNulu přejí zakladatelé:

22. 12. KampaNula oslavila

P. HEJMA, J. KUČERA, O. HÖPPNER

Mladí baráčníci 
z Ondřejova tančí 

na Rychtě
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Komentáře, básně, 
glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: 

redakce@malostranskenoviny.eu
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- Co jste dostal od manželky k Vánocům?
- Prázdný džbán se strojkem co hraje: Ach není, není tu...

Glosa
Deska pana 

Pavliše 

a pamětní desce 
pana Jindřicha 
Pavliše, která byla 

slavnostně odhalena 
v malebném koutě Voja-
nových sadů, se pan Jin-
dřich usmívá. 
Jeden známý mi říkal, že 
na všech fotkách se Jind-
řich Pavliš vždy usmíval.  
Pravda, co pamatuji, tak 
to tak je. Ale vybavuji si 
pana Pavliše i zamrače-
ného.  
To když mu oznamovali, 
že se bude něco dít, třeba 
na Kampě. Prostě malo-
stranská zeleň byla jeho 

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

N

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

dítě. V každém případě 
jakýkoliv náznak ohrože-
ní fl ory Malé Strany  u něj 
vyvolal negativní reakci. 
Lidé, co žijí uprostřed 
velkoměsta, bývají 
většinou velmi hákli-
ví na jakýkoliv zásah 
do městské zeleně. 
Běžně se stávalo, že 
když mezi staroused-
líky proběhla zpráva: 
Tam budou kácet stromy, 
či je prořezávat a podob-
ně, bylo, vždy všeobecně 
uklidňující zjištění, že 
kácení bude zajišťovat 
pan Pavliš. 
Byl prostě zárukou cit-
livosti a správnosti zá-
sahu do našich sadů 
a parků. Pamětní deska 
pana Jindřicha Pavliše ve 
Vojanových sadech není 
vzpomínkou, ale výzvou: 
Žijme tak, abychom si 
také jednou zasloužili 
pamětní desku.

Prosinec 2012

Výzva
Pátrání po  

Felixi 
Lüftnerovi

obrý den, obracím 
se na vás s prosbou 
k otištění výzvy (viz.

dole).
V Jesenici u Rakovníka 
vlastníme objekt bývalé 
továrny na podkůvky fi r-
my Karl Lüftner (založeno 
r. 1852), který měl v Praze 
velkoobchod. Jeho stopy 
nás zavedly až k potom-
kům vlastníků Vrtbovské-
ho paláce v Karmelitské 
25 údajně od roku 1910 až 
do odsunu Němců po II. 
světové válce.
Výzva:
Muzeum Jesenická továr-
na, o. s. pátrá po stopách  
velkoobchodníka pana 
Felixe Lüftnera (Lüftner
& Co. Melantrichova 17, 
Praha 1), posledního ma-
jitele Vrtbovského paláce 
v ulici Karmelitská 25, 
Praha 1, Malá Strana, před
odsunem Němců po II. 
světové válce.
Za jakékoliv informace 
týkající přímo této osoby 

nebo lidí s ní spojenou 
předem děkuje za o. s. 
Martin Louženský. 

Kontakt:
Tel.: 606 731 714, 

e - mail: muzeum@
jesenickatovarna.cz

D
10. 11. 2012 v 15:20
podzimní obloha je 

jako mléko

10. 11. 2012 ve 12:15
mraky letí

na pozadí azura
slunce mezi nimi 

ještě hřeje

10. 11. 2012 ve 12:10
v listí

na břehu Čertovky
ptáci šelestí

Miroslav Král

Báseň
10. 11. 2012
cca 17 h, 
sobota

30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

KANCELÁŘ 
NA MALÉ STRANĚ
Velikost max. 30 m2, voda, topení, 
sociální zázemí, možnost kouření 

při psaní, schránka, cena přátelská.
Pište na e-mail: ondrej@hoppner.cz

Malostranské noviny 
shánějí

TEL. ČÍS.: 775 949 557
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Malostranská beseda leden
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedywww.malostranska-beseda.cz

LEDEN Restaurace 
pivnice 

kavárna
NECHTE SE ZLÁKAT skvělou gas-
tronomií, kde hlavní roli hraje 
česká kuchyně, vynikající tanko-
vé pivo, kávové speciality, milá 
obsluha a příjemné ceny. To vše

v režii Pilsner Urquell Original
Restaurant. Přijďte s přáteli 
ochutnat některou znovuobje-
venou pochoutku, jakou je na-
příklad skvělá jehněčí pečeně.

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

Kavárna
9-22 h

Restaurace 
11-23 h

Pivnice
16-01 h

Snídaňový komplet
Čerstvé pečivo, croissant, 

dort dle denní nabídky 
a vlastního výběru nebo 
jablkový závin, máslo,
 med nebo džem, káva 
nebo kakao nebo čaj.

Vařené libové 
hovězí žebro s kré-
movou houbovou 

omáčkou a housko-
vými knedlíky.

Vynikající talián 
ohřívaný  ve vý-
varu s hořčičnou 

omáčkou,
šalotkou a křenem

74 Kč 139 Kč 69 Kč
Denně polední menu: 3-chodové za 120 Kč

VIDEOKAVÁRNA TRICK-BARTRICK-BARTRICK-BARGALERIE
Špičkově vybavený projekční 
sál je tu jen pro Vás. Zázemí 
pro Vaše fi lmová díla i první 
pokusy. Veškeré formáty.

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

Výběr z programu
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Dětem - So 12. 1. v 16 h - BUCHTY    
A LOUTKY: PERNÍKOVÁ CHA-
LOUPKA - Baráčnická rychta, Tržiště 
23/555 - Nová pohádka legendárních Bu-
chet a loutek. www.baracnickarychta.cz 

Dětem - So 19. 1. v 16 h - DĚVČÁTKO 
MOMO - Divadlo Kampa, Nosticova 2a 
- Příběh děvčátka Momo, které zachrání 
svět před zloději času. Uvádí Divadlo Cy-
lindr. www.divadlokampa.cz 

Přednáška - Ne 20. 1. v 19 h - AL-
CHYMIE A POČÁTEK VĚKŮ - Di-
vadlo Kampa, Nosticova 2a - Přednáška 
Vincenta Bridgese, průkopníka psycho-
akustické terapie. www.divadlokampa.cz

Divadlo - Út 22. 1. v 19. 30 h - SVR-
BÍ - A studio Rubín, Malostranské nám. 
9 - Hysterický pamfl et o ženské otázce, 
která svrbí mnohé, dokonce i ty, které ne-
svrbí. www.astudiorubin.cz 

Výstava - Do 11. 3. - MONARCHIE 
- KOUZELNÉ HRACÍ STROJKY - 
České muzeum hudby, Karmelitská 2 
- Výstava  samostatně hrajících mecha-
nických hudeb. nástrojů. www.nm.cz

Výstava - 5. - 28. 1. - 32 VÝTVARNÍ-
KŮ - Galerie U Zlatého kohouta, Michal-
ská 3 (ve dvorku), Staré Město - Skupi-
nová výstava. S. Křečanová, A. Alferová, 
M. Mottl, R. Trnková…www.guzk.cz

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO LEDEN 2013

Otev

gem, reggae, blues, cir-
kusovými rytmy a de-
chovkou.
Jsou to tři roky, co se 
tato v pravém slova smy-
slu kultovní a legendární 
kapela vrátila na pódia. 
Loni Vltava natočila al-
bum „Komedianti se 
vracejí domů“. Současná 
Vltava staví na novém 
repertoáru, ale na kon-
certech zahraje a potěší 
fanoušky i starými hity.

Náš 
TIP

KONCERT 
KAPELY VLTAVA

25. 1. v 20.30 h, Malostranská beseda

Zveme vás na 
zahrádku v podloubí!

Když v roce 2003 
ohlásila Vltava 
ukončení činnosti, 

zbylo po ní mnoho osiře-
lých fanoušků a také vel-
ká díra na české hudební 
scéně. 
Vtipné a mnohoznačné 
texty, charismatický hlas 
Roberta Nebřenského 
dokresloval jemnou, roc-
kovou až jazzovou muzi-
ku mísící se s trampskou 
písničkou, také swin-

Vltava hraje ve složení: Robert Nebřenský, Martin Vajgl, 
František Svačina, Tomáš Uhlík a Peter Binder.

1. út. Novoroční Originální 
Pražský Synkopický Or-
chestr - 19 h 
4. pá. 5. so Krausberry - 
20.30 h 
10. čt Vladimír Mišík & 
Etc... / host: Olin Ne-
jezchleba - 20.30 h 
13. ne, 14. po Vlasta Redl - 
20.30 h 
16. st Xavier Baumaxa - 
20.30 h 
21. po Ondřej Havelka & 
Melody Makers - 20.30 h 
22. út Robert Křesťan & 
Druhá tráva - 20.30 h 
23. st Pavel Bobek & Ma-
lina Band - 20.30 h 
29. út Laura a její tygři - 
20.30 h 
31. čt Petr Kalandra Me-
mory Band / host: Oskar 
Petr - 20.30 h

Tomáš Jetela
Výstava monumentálních ob-
razů „Holky, kosti a mod-
rej kluk". Výstava do 20. 1. 

5. 1. v 16 h
Divadlo KRAB: Tučňákův výlet
15. 1. v 20 h
Filmový klub: Dobré srdce (tragikomedie) 
19. 1. v 16 h
Divadlo KAKÁ: Ošklivé kačátko  
Miniškolička Kampík
Hlídání dětí s programem, od 18 měsíců 
(mladší děti dohodou) do čtyř let. 
Pondělí a středa 8 - 18 h, pátek 8 - 15 h
Informace: 776 743 518,  
iva.zarybnicka@kckampa.eu

Leden v KC Kampa
Zveme vás na akce, přednášky 

a divadla v KC Kampa! 

Více na www.kckampa.eu nebo na telefonu 608 444 654

PODPORUJÍ!

Taková normální rodinka.
Starý Karamazov měl tři (čtyři) syny.
Neměl je rád a oni neměli rádi jeho.
Pak ho jeden z nich zabil, ale pykali za to všichni.
A do toho se pořád vrací ta dotěrná otázka,
jestli je Bůh a zda všem bude odpuštěno.

Divadlo Štěstí
uvádí

PODPORUJÍ!

B r a t ř i
K A R A M A Z O V I
Fjodor Dostojevskij

Nenechte 
si ujít
22. ledna 2013 od 20 h
Baráčnická rychta
Tržiště 23/555,
Malá Strana, Praha 1

Rezervace vstupenek na:
www.baracnickarychta.cz

21. a 29. ledna v 19. 30 h
Zakázané uvolnění
Hořká komedie, ve které 
se setkávají tři mladé ženy 
v jednom čase a prostoru, 
aby zde nemilosrdně ro-
zebraly své životy, vztahy 
a především muže. Tři 
zkušenosti, tři příběhy, tři 
pohledy na svět a jedno 
dramatické vyústění.

A studio Rubín, 
Malostranské nám. 9
Tel.: 257 221 158

Pozvánka do divadla

Hrají: Zuzana Stavná, 
Hana Vagnerová, 
Jana Stryková 
Text: Petr Kolečko 
Režie: Daniel Špinar

www.astudiorubin.cz

Pozvánka do divadla

Divadlo Exil z Pardubic 
uvádí nestárnoucí Koň-
skou operu. Inscenace 
ověnčená cenami, pro-
špikovaná humorem, 
zpěvem a plná energie. 
Pražská premiéra!

25. 1. v 20 h

Limonádový 
Joe

Tržiště 23/555, 
Praha 1 - Malá Strana

www.baracnickarychta.cz
Tel.: +420 606 612 949



11 Zabava

Slavné ženy

Koutek pro chytré hlavy

J. Neruda: Hastrman, XXVII.
MINULE: Petřín pokrytý mlhou nahlížel do 
okna páně Rybářova, který měl depresi. 

JAN NERUDA 
(1834- 1891).
Novinář z Malé 
Strany, starý 
mládenec

S nad vylehly i někte-
ré starcovy vzdechy 
hlasitě z okna ven. 

„Strýčku, snad nechcete ty 
krásné kamínky vyházet 
všechny ven?“
Stařec sebou škubnul. Pak 

zašeptal, dívaje se upřeně 
k Petřínu: „Nemá to ceny 
- oblázky -.“„Já vím, že ne-
mají velké ceny, vždyť to 
znám sám. Ale cenu mají 
přec, pro nás i pro vás. Vy 
jste sobě je pracně sebral - 
strýčku, nechte je prosím 
všechny pro mé děti. 

Vida, kopec mluví! To 
tomu nešťastníkovi ještě 

chybělo! A co vrba?
Více zvíte příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

J. Neruda: Hastrman, XXVII.
MINULE:
okna páně Rybářova, který měl depresi. 

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města (to je tam, 
co je orloj a Hus).
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nenáročné

Pro líné Ještě línější
NÁVOD: Součet v každém 
řádku a sloupci má být šest.

12
1

3
2

3

3 12
3

3

3

2
2 1

Otázka: Jak se jmenuje 
dům, který má na štítě toto m 
celkem moderně vymalované 
znamení?
Nápověda: Je to na Po-
hořelci a kočka je stříbrná.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Posílejte nám své úkoly ostatním čtenářům!  
Když uvidíte nějaké zajímavé místo, šup sem 
s ním. redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: U Tří zelených křížků, U Lu-
žického semináře 16.  Správně: 
Karel Průcha, Petr Načeradec, Vla-
dimír Kučera, Jana Chlebovská 

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

www.staromestskenoviny.eu

Hlas Petřína

Co nového 
za vodou[ [

Herečka, narodila se na Malé Straně
Zita Kabátová

J ejím strýcem byl  
Josef Šváb, první 
český fi lmový herec.  

Zita se na divadelních 
prknech objevila již jako 
nemluvně v Malostran-
ské besedě. Hrála ve více 
než 70 fi lmech. Z politic-

kých důvodů musela di-
vadelní činnost přerušit, 
byla vedoucí několika 
pražských kin. Její životní 
rolí se stala kreace Hele-
ny Horníkové v komedii 
Muži nestárnou (1942) 
s Janem Pivcem. 

Jan 
Pivec
KOLEGA

Paní Zita (1913 - 2012) se narodila na 
Malé Straně do rodiny architekta Kabáta

Jiří 
Zavřel
MANŽEL

Josef Šváb - 
Malostranský

STRÝC

inzerce

Další pořad bohatého 
doprovodného pro-

gramu k výstavě Kouzel-
né hrací strojky staví 
do kontrastu nahrávky 
zlatého věku jazzu na stan-
dardních gramofonových 
deskách s tím, jak jsou 
zaznamenané na pásech 
do pianoly (automatický 
klavír). Uslyšíte záznamy 
skladeb známých orches-
trů, které řídili Paul Whi-
teman, Louis Armstrong, 
Benny Goodmann... Máte 
jedinečnou příležitost sly-

šet hudbu tak, jak ji slý-
chávali lidé na začátku 
minulého století a porov-
nat interpretační možnosti 
obou dobových zařízení - 
pianoly značky Baker 
a kufříkového mecha-
nického gramofonu 
značky His Master´s 
Voice. Pořadem provází 
Jan Hochsteiger. Vstup 
volný.

Výstava Monarchie - Kou-
zelné hrací strojky je v Ná-
rodním muzeu - Českém 
muzeu hudby otevřena 
každý den, kromě úterý od 
10 do 18 h. 
Další pravidelná komen-
tovaná prohlídka výstavy 
proběhne ve čtvrtek 10. 
ledna 2013 od 15 h.

Jazz a swing v podání kouzelných 
hracích strojků v Českém muzeu hudby

www.nm.cz
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U okna houslista a skladatel Jan Kubelík, v popředí pianola. 

Ve čtvrtek 17. ledna od 18 hodin se budou Českým muzeem hudby 
(Karmelitská 2) nést melodie anglických a amerických tanečních 
hitů 20. a 30. let minulého století.

Mechanika automatického 
klavíru je velmi složitá, přehrá-
vaná skladba je zaznamená-
na na perforovaném pásu. 

SK  TURAS & Baráčnická rychta 
uvádějí 

 

34. TURAS - KMOTRAS  

BÁL 

Kdy: V sobotu 19. ledna 2013 
20.00 - 02.00 h 

(18:30 - SCHŮZE ČLENSTVA A HOSTŮ s večeří) 
 

Kde: Baráčnická rychta - Malá Strana, Tržiště 23 
 

Program: 
Mike Hurryup a jeho Hisboys 

…policejní překvapení… 
Jan Fišer a Václav Kopta & 

WOODEN SHOES 
--------------------------------------------------- 

Vstupné 150 Kč              Stylový oděv nutný!      
 

Předprodej: 
 Ars Pragensis, Kavárna Čas, Kavárna Umělecko-

prům. muzea, Kafírna a Bruncvík Romana Vopičky, 
Baráčnická rychta a členstvo… 

HOJ TURAS!!!

PODPORUJÍ! PODPORUJÍ!



Příští číslo vyjde
1. února

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

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

Zvířata 
Malé Strany

Posílejte podobné fotky! 
redakce@malostranskenoviny.eu

JINDŘICH PAVLIŠ ML. 
Vojanovy sady, s.r.o.

...za sekvojec 
obrovský, který 
vysadil ve Voja-
nových sadech 
na počest svého 
zesnulého otce. 

VÍTE O NĚKOM ze svého okolí, kdo si za-
slouží Modré okénko? Napište na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu.
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LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ
Bývá k vidění u Čertovky 

nedaleko lávky 
k Werichově vile. 

Foto: Martin Svátek 

Proč čtu
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30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

inzerceinzerce

„Malá Strana mě vždy 
zajímala!“ 

Vladimír Čech co by 
Karel IV. na Dobři-
chovických vinař-
ských slavnostech.

Kostlivec v plášti a s dýkou
Jánský vršek, Nerudova a přilehlá zákoutí

Tady to jeTady to je

Legendya pověsti

inzerce

ostlivec v plášti a s dý-
kou se také poprvé 
objevil za vlády Ru-

dolfa II. Zvlášť spadeno měl
na jednu místní ženu, která 
měla ráda noční život.
Zpočátku ji jen tak děsil, za 
což byl nespravedlivě odsou-
zen místní pekař.
Jednou si kostlivec v noci 
počkal a bodal ji svojí dýkou, 
která nezanechala šrámy na 
těle, ale na duši, až se žena 
dočista zbláznila. 
Původ kostlivce s dýkou se 
však dosud nepodařilo věro-
hodně vysvětlit.

K

Z knihy Tajemství pražských půlnocí aneb
Strašidla a pověsti staré Prahy. Texty 
Filip Jan Zvolský, obrázky Kristian Cubera. 

48
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
U Hrocha, Thunovská 10. Baráčnická rychta, Tržiště 23 / 555.  So-
kol, Tyršův dům, Újezd 450. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 
11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců, Malostranské nám. 
5. Stará prádelna, Říční 9. Café - Wine Boutique, Vlašská 6. Galerie 
Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akad-
emie věd, Národní 3, recepce, tel: 221 403 111. Café Lounge, Plaská 
8. Informační kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22, tel.: 257 531 845. 
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá myš, Všehrdova 19.
Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. 

KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, Malostranské nám. 27. 
Divadlo Na Prádle, Besední 3,  tel.: 257 320 421.  České muzeum hudby, 
Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 10, tel.: 257 534 121. Vinotéka Déjà 
vu, Maltézské náměstí 8. Ferdinanda, Karmelitská 18, tel.: 257 534 015.  Ate-
lier Pavla a Olga, Tržiště 3. U staré studny, Tržiště 3, tel.: 257 530 582.                                           
U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6, tel.: 605 294 595. Hospoda U Černého vola, 
Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. 
U Parlamentu, Valentinská 8. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  
Lazebnictví  U Milušky, Sněmovní 170 / 15. Galerie Eclectic, Jánský vršek 
1. AS Optic, Újezd 46. Antikvariát U Pražského Jezulátka, Karmelitská 16. 
Cukrárna, Vítězná 14 . Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 
33. Café Melvin, Pohořelec 8. Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida café, 
Malostranské nábřeží 3. Restaurace Profesní dvůr, Malostranské náměstí 25. 
Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b. Desk 
Room, Prokopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48. Valašská piv-
nice, Úvoz 26.

Chcete se také stát odběrním místem? 
Zavolejte hned tel. číslo: 777- 556- 578

Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je 
podmíněno ročním příspěvkem 1 000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

odběrních míst
Malostranských novin

MALOSTRANSKÁ BESEDA, 
Malostr. nám. 21, tel.: 257 532 966

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 1 / leden 2013 / V. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892 Šéfredaktor: Ondřej 
Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jiří Jorge Pěkný, 
Helena Šulcová, Martin Cibulka. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK 
ČR E 18554. Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu, telefon redakce: 
775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16, Praha 2.
Tiskne: EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

7. 1. v 20 h: Saloon Zelenáčů
Večer české country legendy.
12. 1. v 16 h: Buchty a loutky - 
Perníková chaloupka
Legendární divadelní soubor uvádí zbrusu 
novou pohádku. 
25. 1. v 20 h: Limonádový Joe
Divadlo Exil z Pardubic uvádí nestárnoucí 
Koňskou operu. Inscenace ověnčená cenami, 
prošpikovaná humorem, zpěvem a plná ener-
gie. Pražská premiéra!
28. 1. v 20 h: Prague Cello Quartet
Čtyři fešáci předvádějí nejen muzikantskou 
show. Repertoár od klasiky přes čardáš až po 
rockové hity.

Baráčnická rychta už více jak sto let 
není jen útočištěm promrzlých vý-
letníků, ale slouží i jako společenský 
klub s nabídkou zábavy v podobě 
divadelních představení, koncertů, 
bálů nebo soukromých či fi remních 
oslav a večírků. Byla by škoda ne-
navštívit sál, jehož zdi vám po pěti 
pivech vypráví příběhy o protanče-
ných střevících starých baráčníků…

Přijďte ochutnat recepty špič-
kových českých šéfkuchařů od 
17. do 20. ledna!
•Mousse z kozího sýra podávaný          
s marinovanou řepou a fenyklovým 
konfi tem 
•Pečený vepřový hřbet s pyré ze 
sladkých brambor a kardamanovou 
omáčkou
•Pomalu pečená hovězí svíčková po-
dávaná s pečenou dýní, houbovým 
ragú a omáčkou z černých jeřabin
•Mille-Feuille z bílé čokolády s mali-
novou omáčkou

Speciální nabídka 
alá Grand restaurant

www.baracnickarychta.cz
Tržiště 23/555, Praha 1 - Malá Strana
Tel.: +420 606 612 949

Víte že:

Čtyři fešáci hrají na cella.

SalOn Baráčnické rychty
lednové tipy:


