Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Založeno za soumraku roku 2009.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

Foto: Archiv

Vrcholí bitva o Werichovu vilu
a vědci potvrzují: Modrý abbé

Obrozenec Josef Dobrovský
strávil ve vile, dnes zvané
Werichova, pět pekelných let...
Podrobnosti čtěte na str. 6-7

VĚŘIL,
ŽE UMÍ
KŘÍSIT
MRTVÉ

Malostranské
servírky
Miss
o
Vo k ý n k

SLEČNA ANIČKA

Anička Raunigrová z Bistra
Bruncvík (Vopičkovo Vokýnko
pod Karlovým mostem) nabízí
zabalenou křupavou Fidorku
za pěkných 15 Kč

VALENTÝNSKÁ
PLAVBA
14. 2. &
soutěž o lístky
Podrobnosti najdete na str. 4

inzerce

Valentýnské menu
14. - 16. 2. v hotelu
Constans!
Adresa:
Jste srdečně zváni.
Břetislavova 309/14, www.hotelconstans.cz
Praha 1 - Malá Strana

Více info na str. 9

Poliklinika
na Národní

MALOSTRANSKÉ
MASOPUSTNÍ VESELÍ

Protože na zdraví záleží

Sobota 1. března

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel
www.poliklinikanarodni.cz
Národní 9. Tel.: 222 075 120

Více info na str. 3

Sraz ve 13. 30 h
před hostincem
U Černého vola
Více info str. 9

Stylová pivnice
v srdci Prahy

Nepasterovaná a neﬁltrovaná piva z Valašska

AKCE února
STAROČESKÁ HORKÁ MEDOVINA 0,1 l
za 30 Kč
Výjimečná piva za jedinečnou cenu 29 Kč!
14o RUBÍN SPECIÁL
o
12 WEISSBIER • 12o STAROVALAŠSKÁ
UBYTOVÁNÍ V PRAZE www.hotel-praha-zlate-jablko.cz
Adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

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

KDO
JE
nejlepší školník
na Malé Straně

Posílejte své nominace
do redakce MN na e-mail

redakce@malostranskenoviny.eu

I POČET NOMINACÍ
ROZHODUJE!
Podrobnosti na str. 4

Foto: Monika Höppner

Čís. 2 / roč. VI
únor 2014

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

-6°C

ÚNOR: Rosničky již slé-

zají na dolní příčky žebříků
a začínají drkotat dásněmi.

Důležité
telefony

Policie:...............................158
Záchranka: .......................155
Hasiči:................................150
Tísňová linka:....................112
Redakce Malostranských
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

Nadívaná cibule

Oloupej bílých španělských cibulí tolik, kolik
hostů je u stolu, a vydlabej je uvnitř tak, aby
se jen držely...
www.rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce
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Po nezvykle dlouhém
čekání na Kampě
nasněžilo a hned
krásné 2 cm. Bravo!

Úvodník

Psí hovínka
jako řešení

N

ěkdy je to chůze jak
po minovém poli a je
marné se utěšovat,
že přinášejí štěstí.
A tak jsme i v tuto nezvykle teplou roční dobu
svědky, jak spoluobčané
takzvaně pluží.
„To už tu bylo,“ vymlouvá se pejskař rozhorlenému strážníkovi nad kouřícím hovínkem.
Bylo nebylo. Za den vykaká jeden psík v Praze
asi dvacet deka, to máme
denně za všechny půl tuny. Kdyby se to usušilo
a použilo jako palivo, možná bychom měli světla
ještě na jedny Vánoce.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Malostranských
novin, 775 949 557



Pište si tyto
noviny sami. Články
posílejte na adresu:

redakce@malostranskenoviny.eu

Vida! Muzikanti z Kampy
uchvátili už i Japonce!

Kampa - Když šéfové
firmy Mitsubishi (auta)
při náhodné procházce
Kampou viděli a slyšeli
hrát Muzikanty z Kampy, neváhali ani chvíli
a pozvali je na vánoční
večírek. Výkon hudebníků ocenil a pochvalně
kvitoval ve slavnostním
projevu i japonský velvyslanec Toshio Kunikata.
Volné sdružení Muzikanti z Kampy funguje od povodní v roce 2002.
Jirka Wencl

Hradčanské n. - Restaurátoři sundali dne 7. 1.
sochy z Mariánského morového sloupu na Hradčanech. Do dílny putuje
i socha sv. Vojtěcha, bojovníka proti alkoholu
a za monogamii. Sochy

Konečně sníh,
to to trvalo

Malá Strana - Milovníci romanticky zasněžených zákoutí si oddechli.
První sníh letos na Malé
Straně napadl 21. ledna.
Podle pamětníků tak
pozdě nezasněžilo snad
nikdy.

Muzikanti z Kampy
na vánočním večírku
japonské ﬁrmy Mitsubishi

Z morového sloupu
sundali sv. Vojtěcha
čeká oprava. Sloup stojí
uprostřed Hradčanského
náměstí jako připomínka
toho, že se zde při velkém
moru na Malé Straně v letech 1713 až 1714 konaly
bohoslužby pod širým
nebem.

Zpravy

Velké zprávy
z Malé Strany

Kdy zmizí
modrá střecha

Foto: Muzikanti z Kampy
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Na Kampě - Modrá
střecha (igelit?), která
už více než rok hyzdí
výhled z Karlova mostu
na Hrad, zřejmě jen tak
nezmizí. Malostranské
noviny oslovily pověřeného vlastníka domu
Na Kampě 8 pana Albína Syberu. Zatím bez
odpovědi.

Nájemné
se nezvýší

Nájemné v obecních bytech se na Malé Straně
tento rok zvyšovat nebude, rozhodla o tom před
pár dny radnice. Současná výše nájemného
v obecních bytech v Praze 1
je slušných 125 Kč za metr
čtvereční.

Oprava
Za pronájem Thurn - Taxisova paláce bude platit
Anglo - saská univerzita
9 milionů Kč ročně.
Opravujeme tak překlep
z minulého čísla.

inzerce

Žhavá anketa Malostranských novin

Nástěnka Barbory N.
Kdy jste naposledy
sežene do Malostranských
postavili sněhuláka a kde? Kdo
novin inzerát velký jako tato
nástěnka, dostane

Dana
Syslová

Roman
Vopička

David
Meixner

Herečka,
Vlašská ulice

Kafírna
U sv. Omara

Manažer
Baráčnické rychty

„Loni s vnukem
na venkově.
Sněhulák měl
i kastrol na
hlavě.“

„Před čtvrt
stoletím ve Strahovské zahradě
s mými tehdy
malými dětmi.“

„Díky malým
synům jsem
stavěl včera,
ale byl to spíš
bláťulák!“

Anna Marie
Höppnerová

Petr
Burgr

Pavla
Michálková

Mluvčí mladé
generace

Místopředseda
SOPMSH

Módní návrhářka,
SOPMSH

„Včera u nás
před domem,
ale byl takový
malilinkatý.“

„Hodně let
tomu. Matně si
vzpomínám,
že to bylo
v zimě.“

„Před pár lety,
když napadla
fůra sněhu, před
naším obchodem
na Malé Straně.“

500
Kč
za
kus
Zavolejte to
Monice, tel.:
777 556 578

Alles
klar,
jawohl!

Matka
Jana Nerudy

Chutné víno
sudové i lahvové,
tuzemské i zahraniční
Přijďte ochutnat naše sudové víno:
Tramín červený z Vinařství Plešingr, Ryzlink vlašský
z Vinařství Baloun, jihoafrický Cabernet Sauvignon
a španělský Syrah.
Otevřeno:
denně 14 - 22 h

Adresa: Valdštejnské nám. 2, vchod
z Pětikostelního nám. (Sněmovní ul.)

www.uﬁfy.cz
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

To je škoda! Úžasná cukrárna
na Újezdě teď ustoupila botám

Dívka ze str. 3
„Když tmou,
tak s tou
loutnou
mou...“

Kam teď budeme chodit pro marokánky?

2013

2014

Rok
1914

Schuh?
Schmeckt
gut!
Vítězná - Úžasná cukrárna ve
Vítězné ulici č. 14 zmizela v propadlišti času. „Do té cukrárny
jsem hodila odmala, což už je
skoro padesát let,“ svěřila se
Malostranským novinám paní

Foto: Ondřej Höppner
Foto: Youtube

štěPRŮKOPNICE VYZÝVAVÉ
HRY NA LOUTNU

Matka
Jana Nerudy

ným místem Malostranských
novin. Teď je zde prodejna italské obuvi. Kdo si oblíbil místní
marokánky, sežene je hned za
rohem U Knoflíčků na adrese
Újezd 17.

Gocaltovská, která žije na Malé
Straně od narození.
Kultovní cukrárnu, ve které jako by se zastavil čas, prý vedla
maminka paní, které obchod
patřil. Cukrárna byla též odběr-

Slečna Jindřiška Malá - Šťastná,
průkopnice tzv. kontaktního brnkání. Do té doby se ženy při hře
jen cudně dívaly na hmatník.

Malý oznamovatel

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ
V MALOSTRANSKÝCH NOVINÁCH
Protože jsou to nejlepší noviny ve městě.
Náklad 10 tisíc výtisků měsíčně do všech
schránek bytů a ﬁrem na Malé Straně
a Hradčanech. Po celé Praze je přes 50
odběrních míst. Čtenost je odhadována
na 40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

inzerce

Revize a servis
plynových spotřebičů,
kotlů a kotelen

REALITY Malá Strana

Nabízíme:
•Plynové kotle - prodej, montáž, servis
•Správu nemovitostí
Volejte: 725 818 719
•Školení bezpečnosti práce Pište: info@wtbservis.cz
www.wtbservis.cz

Rodinná firma s tradicí!
•Rucní výroba kronik dle prání zákazníka
Dále nabízíme:
Desky na diplomy
Desky na jídelní lístky

Tel.: 602 734 119

Ing. Daniel Kotula
Pronájmy, prodeje,
odhady
Tel.: 739 343 871

Neváhejte mě kontaktovat!

Zvu vás
19. 3. od 16 h do
Malostranské besedy
na seminář o novém
občanském zákoníku
a dopadech na
vlastnictví, prodeje
a pronájmy nemovitostí.
Více info na
608 265 499

www.epapirnictvi.eu

Čtvrtek 27. února

AKCE:
Domácí

zvěřinová paštika
Pro informace volejte:
603 258 198
Adresa:
Valdštejnské nám. 2,
Malá Strana

www.uﬁfy.cz

Parkování k pronájmu
Nabízíme exkluzivní prostory k pronájmu pro
dlouhodobé parkování v podzemních garážích
hotelu Aria. Hotel se nachází v ulici Tržiště 9,
Malá Strana - Praha 1. Garáže jsou celoročně
vytápěny a monitorovány kamerovým systémem 24 hodin denně. Cena za měsíční pronájem 1 místa činí 8000 Kč bez DPH.

Pro bližší info nás kontaktujte na pavel.vorlicek@aria.cz
nebo volejte na 775 877 658.

www.ariahotel.net

Poliklinika na Národní
MUDr. Martin Jan
Stránský MD, ředitel
Polikliniky na Národní,
odpovídá na vaše dotazy:

Vážení a milí spoluobčané!

Poliklinika na Národní nabízí
již přes dvacet let prvotřídní
lékařskou péči v centru Prahy. Vítáni jsou u nás čeští
i zahraniční pacienti. Praktický lékař, internista, zubař,
gynekolog, proktolog, otolaryngolog, androlog, estetický chirurg, ti všichni jsou Vám
ochotni pomoci. Vyhledat můžete i vynikající péči Martina Stránského a docenta Martina Bojara - neurologů, či ortopeda profesora
Tomáše Trče. Zavolejte, rádi Vás objednáme
v nejbližším možném termínu.
Pro další dotazy:
U nás najdete propoliklinika@narodni.cz fesionální zdravotní
péči poskytovanou 22
Poliklinika na Národní, odborníky různých
Národní 9, 110 00
oborů včetně odběroPraha 1
vé stanice.
Jsme tu pro vás.
Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Nejlepší školník
na Malé Straně
Unikátní soutěž Malostranských novin

?

Posílejte tipy na školníky či školnice do redakce MN na e-mail:
redakce@malostranskenoviny.eu. I počet nominací rozhoduje!

„Nejlepší školník Malé
Strany je Milan Lebeda
z Malostranského gymnázia a MZŠ Josefská 7.
heger.49
„Po dohodě s několika
školníky i s řediteli malostranských škol bude

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost

ZAJÍMAVOSTI
OD KORMIDLA
Praha pro školy
za historií

Připravujeme pro vás
společný program plavby na parníku a návštěvy
vybrané historické památky v Praze za zvýhodněnou cenu, zaměřený
na naše národní tradice
a historii.

Během jediného
dne: Od parníku
na dvouplošník

Vyzkoušíte si během jediného dne řízení parníku, jízdu historickou
tramvají, jízdu parním
náklaďákem po náplavce, jízdu parním vlakem
po Negrelliho viaduktu,
jízdu historickým automobilem po centru Prahy

a let historickým dvouplošníkem.

NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

Radnice nabízí grant
na opravy domu až do
výše 1,5 milionu Kč!
Vážený pane starosto,
bydlím v domě, kde je třeba něco opravovat, tak
mě napadlo, jestli by na to
radnice něco nepřispěla.
Jiří B., Malá Strana

Koláž: Ondřej Höppner

Ukázky z nominací, které
už přišly:
„Ráda bych teď přihlásila
nejbáječnější paní školnici Petru Růžičkovou
z MŠ Hellichova. Rozhodně nejlepší školnice!“
Tereza Čechová
„Rádi bychom přihlásili
našeho školníka Milana
Lebedu (pro rockery Bogo). Školníkuje na našem
Malostranském gymnáziu.
Vlaďka Martínková
a kolegové z kabinetu TV

&

Otázky odpovědi

možno soutěž zakomponovat před již V. Konferenci Kampa Střed Světa ve čtvrtek 27. března.
Podněty předávejte též
KC Kampa, M. Straková,
tel.: 731 600 651.“
kuc

Odpověď: Městská část
Praha 1 vyhlásila v půli
ledna grantové řízení,
jehož finanční prostředky jsou určeny na opravy domovního fondu na
území Prahy 1.
Chtěl bych proto touto
cestou vyzvat všechny
vlastníky, spoluvlastníky
a SVJ, aby si promysleli, zdali v jejich domech
není třeba něco opravit či
vylepšit.
MČ Praha 1 jim nabízí
úhradu až 50 % skutečných nákladů s tím, že
maximální výše grantu

Posílejte své otázky na
známou adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Vyplouváme od Čechova mostu
Soutěžní otázka na únor (vítěz získá
LUXUSNÍ VALENTÝNSKOU PLAVBU pro
dva s dárkem od kapitána): „Čemu říkali
mlynáři v Pražských Benátkách LEDNICE,
čemu ŠKRTNICE a čemu HASAČERT?“

Cesta do nitra
Karlova mostu

V blížící se sezóně také
uvidíte, jak funguje Smíchovská plavební komora, podíváte se do Rudolfovy štoly a do nitra
Karlova mostu. Naučíte
se též lodnímu slangu.

Jak dříve parníky
zimovaly

Parníky dříve zimovaly
v Podolském přístavu,
kde vládl přísný řád: Žádný kormidelník neb hlídač nemá osob nepovolaných aneb cizích na lodi
přechovávati. Kdo by se
zpěčoval nařízení toho
uposlechnouti, může být
z přístavu vyloučen a jeho paroloď, třeba i pomocí C.K. policie, z něho
vyhoštěna býti.

pro jednoho žadatele
může být 1,5 milionu korun.
Uzávěrka předkládání žádostí je 5. dubna 2014 ve
13.30 h. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci domů (fyzické, právnické
osoby), spoluvlastníci domů společně (fyzické,
právnické osoby) a společenství vlastníků jednotek - SVJ.
Věřím, že si nenechají ujít tuto jedinečnou
příležitost a že společně
opravíme jejich domy.
Více informací: www.
praha1.cz nebo na tel. č.
221 097 111 (centrála).

VALENTÝNSKÁ PLAVBA
14. února v 19 h!

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

Redakce MN ve spolupráci s KampaNulou vyhlašuje soutěž
O nejlepšího školníka
Malé Strany. Posílejte
své tipy! Souběžně usilujeme o zavedení Dne
školníků (učitelé mají také svůj den, a to 28. 3.).

Zpr}avy

Odpovědi zasílejte do 14. února
na e-mail: pps@paroplavba.cz

Darujte plavbu parníkem kamarádovi nebo milé. Podrobnosti zde:
www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prazske-benatky.cz, www.prague-ﬁne-dining.cz

Ředitel paroplavby
Štěpán Rusňák zve
na projížďku
Milí Malostranští,
po Hromniční oblevě nás
v první polovině února čeká
ta pravá tuhá únorová VALENTÝNSKÁ ZIMA.
Už staří kapitáni pražských
parníků měli vypozorováno,
že: O SV. VERONICE, BÝVÁ
JEŠTĚ SANICE (4. 2.), že
SV. HÁTA JE NA SNÍH BOHATÁ (5. 2.), SVATÝ RADKO - NA POLI HLADKO
(7. 2.). Proto naši předci
radí: NA SV. APOLENU,
MĚJ SVĚTNICI VYTOPENU (9. 2.), O SV. ŠKOLASTICE, NAVLEČ SI RUKAVICE (10. 2.), protože O SV.
ŘEHOŘI MRAZY PŘITUHNOU A VŠE UMOŘÍ (13. 2.).
a NA SV. VALENTÝNA, ZAMRZNE I KOLO VELKOPŘEVORSKÉHO MLÝNA
(14. 2.) na Čertovce v Pražských Benátkách.
Dnes už ale Vltava nezamrzá
a salony lodi Lužnice budou
krásně vytopené na Valentýnskou plavbu 14. února
od 19 h. Vyplouváme tradičně od Čechova mostu.
Vydejte se s námi po hladině Vltavy. Pokorně, s úctou
a pro poznávání!
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpr}avy

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Ples seniorů se koná
v neděli 16. 2. na Žofíně
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz

Pracovník
měsíce
ÚNOR

Alena Da
Silva Sousa
Krčmárová

Těšit se můžete na hvězdy divadla Semafor

Populární Ples seniorů,
konaný tradičně v Paláci
Žofín na Slovanském ostrově, se letos uskuteční
v neděli 16. února. Tančit
se bude ve Velkém i Malém sále.
Těšit se můžete na hvězdy divadla Semafor, tedy
zřejmě i s Jiřím Suchým
a Jitkou Molavcovou.
Bezplatné vstupenky si
lze vyzvednout v informačním centru radnice
Prahy 1 ve Vodičkově 18
(od pondělí do soboty od
8 hodin). Je o ně tradičně
obrovský zájem, tak rozhodně neváhejte a pořiďte si je včas.

STRUČNĚ
Z RADNICE
Šance pro zpěváky

Je vám 18 až 25 let, bydlíte v Praze 1 a myslíte si, že
umíte zpívat? Přihlaste se
do soutěže Praha 1 hle-

Pokud se dostavíte do
Galerie 1 (Štěpánská 47),
tak vás s úsměvem přivítá a o výstavě informuje
naše výstavářka Alenka.
Pečlivě se stará o chod
galerie, která patří naší
městské části. Více info
na www.galerie1.cz.
Chcete udělat radost
kolegovi? Pošlete jeho
fotku do této rubriky!

redakce@
malostranskenoviny.eu

Tuto
stránku
sponzoruje
MČ
Praha 1

Úřednická
anekdota

Víte, že...
Palác Žofín se jmenuje
podle matky císaře
Františka Josefa Žoﬁe
Bavorské.

Výstavářka
Galerie 1

Jitka Molavcová & Jiří Suchý
mají Žofín rádi
dá novou hvězdu. Kdo
zvítězí, zazpívá na reprezentačním plese Prahy 1
a dostane honorář 25 tisíc
Kč. Podrobnosti na www.
praha1.cz. Uzávěrka přihlášek je 21. února.

Loni 1936 svateb

V roce 2013 bylo v Praze

Vítání občánků

Chcete svou ratolest slavnostně uvést
mezi občany naší městské části?
Pak pošlete na radnici jméno a příjmení dítěte,
datum jeho narození a adresu trvalého bydliště
(popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná).

E-MAIL: radka.jirikova@praha1.cz
POŠTA: Odbor Kancelář starosty,
oddělení kultury, Vodičkova 18,
115 68 Praha 1, k rukám Radky
Jiříkové.
Do hlavičky „Vítání občánků“. Každý odesílatel
bude písemně kontaktován.

1 oddáno přes 1936 párů.
Z toho 227 mimo oddací síň (např. v místních
zahradách). Registrovaných partnerství bylo
uzavřeno 66 (!). Narodilo
se tu jedno dítě (Praha 1
totiž nemá vlastní porodnici, tak rodičky rodí
jinde).

Hurá na výlet

Do Rosic u Brna a do
Velkého Meziříčí vyrazili
9. ledna senioři z Prahy
1 v rámci pravidelných
výletů. Připravuje je pro
ně bezplatně MČ Prahy
1. Loni se těchto výletů
zúčastnilo přes 1 300 seniorů.

INFORMAČNÍ
KANCELÁŘE

Prahy 1 jsou tu pro vás!
podávání informací ● příjmová pokladna
(jen Vodičkova ul.) ● ověřování podpisu a opisu
s listinou ● Czech POINT ● podatelna

Vodičkova 19, tel.: 221 097 280
Malostranské náměstí 22, tel.: 221 097 200
Otevřeno od pátku do soboty vždy od 8 h

Fronta před úřadem je
předlouhá.
„Jak to tady dlouho trvá?”
táže se ženy s dítětem
v náručí příchozí.
„Ani se neptejte, když jsem
přišla, byla jsem v šestém měsíci!”

facebook stránka
wwww.facebook.com/praha1

Galerie 1
www.galerie1.cz

Měsíčník Praha1
www.paraha1.cz/měsicnik

youtube kanál
www.praha1.tv
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ŠÍLENÝ ABBÉ PROPAD

Nově objevená kniha popisuje podrobno

Duševní chorobu buditele Josefa Dobrovského, obyvatele slavné vily na
Kampě, mnozí považovali za mýtus.
Malostranské noviny jako první konečně přinášejí nezvratné důkazy.
„Když jsem na Kampě likvidovala pozůstalost po
Werichovi, a Jana (Werichova dcera - pozn. red.)
byla v nemocnici, přespávala jsem ve vile. Jednou v noci jsem nemohla
usnout, a tak jsem seděla
na gauči, když se začaly
ozývat zvláštní zvuky: ťap,
ťap, ťap... Parkety pracovaly v rytmu kroků. Zdálo
se, jako by někdo běhal ve
vyklizených místnostech.
Pak se kroky na chvíli zastavily a znovu se kdosi
rozeběhl. Ťap, ťap, ťap...
Bylo to strašně věrné,
ale nikoho jsem neviděla,“ vzpomíná na děsivý

zážitek z roku 1980 paní
Dana Paková, která chodila do vily uklízet.
Nebyla jediná, kdo slyšel,
nebo dokonce viděl přízrak Josefa Dobrovského, který žil ve vile (tehdy dvoupatrové) v letech
1798 - 1803.
Podle některých verzí se
genius loci podepsal i na
duševním zdraví paní
Zdeny, ženy Jana Wericha. Neštěstí pronásledovalo i další nájemníky.
U Dobrovského, přezdívaného Modrý abbé
(chodil v modrém kabátě a bílých punčochách),
propukla vážná duševní

choroba v září 1782, kdy
byl na lovu hrabat Nosticů. Náhle si všiml, že
hraběnka Nosticová střílí
ve směru, kde stál její syn.
Dobrovský se vrhl do dráhy střely, ta ho zasáhla do
kyčle, proletěla jí a škrábla mladého hraběte.
Na základě této události
přijal hrabě Nostic Dobrovského do svých služeb.
U buditele však propukla
vážná duševní choroba,
kterou měl léčit ve vile
na Kampě, jíž mu Nostic
(starosta) půjčil.
Malostranským novinám
se podařilo získat vzácnou
knihu autora Arne Nováka z roku 1928. Šílenství
Modrého abbé je zde popsáno zcela věrně:
„Těžká choroba přivedla
Modrého abbé na práh
blázince. Chystal se křísiti mrtvé, zval své hosty,

aby odešli oknem prvního
poschodí, drhl vlastními
vědeckými rukopisy podlahu, což náleží v okruh
patologie.
Sebevláda byla Dobrovskému odepřena, fantasie
a cit se vzbouřily jako titanové, dlouho upoutaní
v podzemí; pak z podvědomí, dočasně neovládaného a na chvíli zbaveného rozumové censury,
šlehaly projevy, přesahující chápání závratnou
mystikou (redakčně kráceno).“
Ve vile však Dobrovský
navzdory duševnímu stavu vytvořil svá stěžejní
díla Slavín a Slovník německo-český.
Werichova vila chátrá od
povodní roku 2002. Letos
v březnu by měla radnice
určit nového nájemce.
Ondřej Höppner

Viděli (nebo slyšeli) ho po jeho smrti

Zdeněk
Jana
Jan
Zdena (Fanča)
Wirth,
Werichová,
Kvapilová,
Werich,
historik
herečka
psycholožka
herec
Ve vile žil 11 let Ve vile 1945 Ve vile 1935 - Ve vile 1968 od roku 1929. 80. Prý přízrak
81. Abbého
81. Také ona
Slýchal prý
Modrého abbé kroky prý něko- slyšela kroky
divné zvuky. několikrát viděl. likrát slyšela.
na parketách.

Vladimír
Holan,
básník
Ve vile 1948 68. Abbého
vídal při psaní
básní.

Kniha, která byla zdrojem
pro tento článek: Josef
Dobrovský od Arne Nováka, vydáno r. 1928.

DŘÍVE & DNES Tzv. Werichova vila (Dobrovského domek)
Dnes

1900

Kde to je

Břečťan

Foto: Archiv

Plůtek

VŠIMNĚTE SI: Dům byl takřka zarostlý břečťanem. Plůtek měl jak do zahrádky.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Praze pořízené ze stejného místa na adresu:

redakce@malostranskenoviny.eu

Zpr}avy
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ADL TAJNÉ MAGII

bnosti choroby velkého buditele

Kalendárium
Malé Strany
ÚNOR

Josef
Šejnost

Bedřich
Moser

Miroslav
Cikán

Ferdinand
Schulz

SOCHAŘ

REŽISÉR

HUMORISTA

NOVINÁŘ

● Miroslav Cikán
*11. 2. 1896 Praha
†1. 2. 1962 Praha
Filmový režisér. Znalec
Malé Strany.
● Josef Mysliveček
*9. 3. 1737 Praha
†4. 2. 1781 Řím
Hudební skladatel. Narodil se v Sovových mlýnech.
● Josef Šejnost
*30. 5. 1878 Těšenov
†9. 2. 1941 Praha
Sochař a medailér. Autor
pamětních desek, např.
A. Kašpara (Na Kampě).

Josef Dobrovský
před vilou
na Kampě, v níž se
léčil z vážné
duševní poruchy

Nástěnka Barbory N.
! AKCE ! Inzerát toho formátu
(malý čtverec) za něžných

2.500 Kč

Volejte hned
Monice, tel.:
777 556 578

Besser
kleine als
keine!

DR. HELD,
psychiatr,
který zde léčil
Dobrovského

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

● Ferdinand Schulz
*17. 1. 1835 Ronov
†16. 2. 1905 Praha
Novinář. Bydlel na Slovanském ostrově.
● Bedřich Moser
*5. 3. 1821 Mítov
†21. 2. 1864 Praha
Humorista. Zavřeli ho
kvůli článku o ﬁktivním
divadle na Malé Straně.
● Josef Főrster
*22. 2. 1833 Osenice
†3. 1. 1907 Praha
Skladatel, ředitel kůru
v chrámu sv. Víta.

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.
♥Výklad karet - cesta stání ve Šlikově ulici 7, jmu. Aria hotel, Tržiště 9,
srdce. Tel.: 607 298 178.
jen pro auto do 1,55 m exkluzivní prostory. Ga●Jazykové kurzy an- nebo motorky. Moc dobrá ráže vytápěny, kamerový
gličtina, francouzština, cena. Tel.: 603 953 576.
systém. Cena 8000 Kč
němčina a další, indivi- ●Malíř z Malé Strany měsíčně bez DPH. Tel.:
duální konverzace. Tel.: nabízí malířské a lakýr- 775 877 658, e - mail: pa602 200 611.
nické práce. Pro Ma- vel.vorlicek@aria.cz.
●Účetnictví. Komplet- lostraňáky
novoroční ●Masáže Patzak. Cení zpracování a vedení. sleva 10 %. E - mail: lostními masážemi a doMzdy, vedení daňové honza-malir@seznam.cz. tekovou terapií odstraňuevidence, zastupování na Tel.: 774 007 145.
ji bolesti svalů a kloubů,
úřadech apod. Vladislav ●Revize a servis ply- ale i jiné nepříjemné poKadubec, e-mail: v.kadu- nových spotřebičů, kotlů city. Docházím také do
bec@email.cz. Tel.: 773 a kotelen. Volejte: 725 818 bytů. Václav Patzak, Ha923 876.
719. www.wtbservis.cz.
velská 12, Praha 1. Tel.:
●Pronajmu garážové ●Parkování k proná- 725 773 290.
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Charita
Charita
redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

KampaNula

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

Štědrodenní svařák u Bruncvíka
završil skvělý rok KampaNuly
Velmi povedný rok 2013 završila
KampaNula tradičně štědrodenním
svařákem na náplavce u Bruncvíka. Náplavka byla plná, odhadem
přišlo asi 300 dospělých a dětí.
Svařené víno naléval sousedům
zdarma a rád Petr Hejma, spoluzakladatel KampaNuly.

Foto: Archiv

Svařák naléval
sousedům zdarma
a rád Petr Hejma

Naše akce

Co pořádáme nebo podporujeme
Středa 5. února

Tajemný Jiří Melantrich

Hráli
Muzikanti
z Kampy

PŘEDVÁNOČNÍ VEČER MORAVSKÝCH
KOLED A PÍSNÍ V TYRŠOVĚ DOMĚ
Koledy byly překrásné z více koutů Moravy, vzácné v Praze. Dne 20. 12. vystoupil v Michnově paláci Tyršova domu
Mužský sbor a muzikanti z Horňácka

Přednáší: Dr. Jan Sedmík

Sraz v 17 h před domem U Dvou medvědů
(roh ulic Kožné a Melantrichovy - krátká prohlídka!)
Dále toulání okolím + závěrečné posezení
v hostinci s diskuzí! (Děkujeme paní ředitelce
PhDr. Zuzaně Strnadové z Muzea hl. m. Prahy)

Učené toulky každých 14
dní (vždy ve středu).
● Středa 5. února 17 h
Tajemný Jiří Melantrich
(MUDr. Jan Sedmík).
● Dále budou:
Vojta Náprstek (Ing. Petr
Hejma), Malostranské pivovárky (Dr. Jos. Kábele),
Klementinum také z věže,
Podzemím hradeb Menšího města, Vyšehrad.
PODPOŘÍME:
● Sobota 1. března
Malostranský masopust,

Konferenci Kampa Střed
Světa v Michnově paláci,
POZOR ZMĚNA!
Posun na čtvrtek 27. 3.
v 18 h. Také Happening
Kampa Střed Světa posunutý na pátek a sobotu 11.
a 12. 4.
● Soutěž O nejlepšího
školníka Malé Strany.
● Vznik Malostranského pivovaru!
Kdo ví o prostoru na Malé
Straně cca 400-450 m2?
Sdělte prosím na tel. čís.
603 153 446, díky.

Tetky
z Kyjova

a Kyjovska pod vedením Martina Hrbáče a Jury Petrů. Občerstvení sponzoroval Břevnovský klášterní pivovar
sv. Vojtěcha.
Asi 100 posluchačů nadšeno, v závěru
zpívali všichni v sále vstoje! Pak se zpívalo v předsálí a sedělo vedle v Mlýnské
kavárně, neb se domlouvalo již VI. Malostranské vinobraní na září 2014.
Dámy přinesly cukroví. KampaNula
chlebíčky a Horňáci klobásky!
Akci společně uspořádali (což se stalo
vůbec poprvé!): KampaNula, Sokol, KC
Kampa, Agentura AV, TURAS, kavárna
Mlýnská. Pro zdravotně postižené se
vybralo moc pěkných 10 500 Kč.
Děkujeme za podporu Ministerstva pro
místní rozvoj.

UČENÁ TOULKA: EVROPSKÉ PANOVNICKÉ RODY

První letošní toulka
KampaNuly (vedl ji Richard Händl) byla na
téma evropské panovnické rody.
Někdy je docela příjemné, místo učeného toulání v chmurném počasí po
dlažbě Prahy, toulat se po
historii v sedě, s drinkem

v ruce. Sedělo se v malém sále v Trick baru Malostranské besedy dne 15.
ledna 2014.
Nejvíce ale zaujala informace, že britská královna Alžběta II. je českého
původu, a to prosím po
meči. Toulka končila živou debatou. Je vidět, že

lidé v sobě mají zakódovanou dlouhou monarchistickou tradici našich
zemí. Dokonce se i dost
účastníků přihlásilo jako
příznivci monarchie.
Do Trick baru přišlo 43
účastníků toulky, vybralo
se 1650 Kč na zdravotně
postižené Prahy 1. -kuc-

KampaNula pořádá beneﬁční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

D
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DopiSy

Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Glosa

Petardová
produkce
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Pohádkové příběhy nazýváme pohádkovými v zá-

sadě ze dvou důvodů. Zaprvé, v pohádkách dobro
vítězí nad zlem, což se ve
skutečnosti ne vždy stává,
a zadruhé, čím bohatší,
tím větší blb.
Přitom v reálném životě
se najdou výjimky, kdy se
některý jedinec vlastním
umem stává úspěšným
a tím také spravedlivě
bohatým. Co si ale myslet
o lidech, kteří své posta-

vení a peníze dávají najevo pořádáním ohňostrojů
uprostřed Prahy.
Řekněte, co je nám do toho, že nějaký ředitel slaví
narozeniny.
Možná panu řediteli dělá
radost, když mu jeho podržtaška šeptá do jeho ředitelského ouška: „Pane
generální, ohňostroj je
na vaší počest, teď všichni, včetně psů v dalekém

okolí vědí, že slavíte.“
K pláči (nebo k vzteku)
jsou výmluvy, že s tím nelze nic dělat.
A když na upozornění
občanů někam přijedou
městští strážníci, tak už
se tam žádná petardová
produkce nekoná. A tak
dále a tak dále.
Předem se omlouvám
za troufalost dávat rady
našim konšelům. Oni se

inzerce

tváří, že jsou z nás nejchytřejší.
Má rada zní - pro začátek
by stačilo uplatnit právo
vlastníka a zakázat ohňostroje na majetku města,
včetně všech městských
prostranství.
Víte, kolik ohňostrojů by
ubylo, kdyby se nesměly
odpalovat z petřínské restaurace Nebozízek?
Únor 2014

Valentýnské menu
14. - 16. února 2014
Aperitiv
Hráškový krém se zastřeným křepelčím
vejcem a chlebovými krutony
Malostranské noviny
č. 1, leden 2014

Upřesnění

Liška není vlk
Chtěla bych jen upřesnit,
že v Koutku pro chytré
hlavy (str. 11) se nejedná
o vlka, ale o modrou lišku, a nedrží v tlamě větev, ale zelenou ratolest.
To ví každý, kdo četl Knihu Andreje Gjuriče Kam
běží modrá liška?
Kniha je věnovaná pohádkovým bytostem z Malé Strany a vypravěč se
v ní domlouvá s jedním
z malostranských vodníků: „Kam běží modrá liška?“ „Na Kampu.“ „A co
nese v hubě?“„Zelenou ratolest.“
S pozdravem, Natálie
Hrozinková
Odpověď: Ano. Dům, na
kterém je zmíněný reliéf,
se také jmenuje U modré
lišky a ne U vlka s větví.
Zkrátka jsme jen nechtěli, aby to měli pozorní
čtenáři tak snadné.

Báseň
MODLITBA ZA SNÍH
Tam kde leží Kampa
loňským sněhům
dám pa.
Uvítám ty letošní
kloboukem a šálem
a v tom, bože, pomoz mi
bych spokojil se
s málem.
Max Hrob, 22. 1. 2014

Carpaccio z červené řepy s rozpečeným
kozím sýrem a brusinkami
Křehký polníčkový salát s plátky uzených
kachních prsíček a foie gras s avokádem
a mangovým dipem
Hovězí a vepřová svíčková na listovém
špenátu, ragú z jarní cibulky, vlašských
ořechů a brambor grenaille,
portská omáčka
Čokoládový dortík s jahodovým coulis
a mascarpone
Rezervaci stolu si můžete udělat přímo u obsluhy
restaurace nebo na tel.: +420 234 091 863,
popřípadě e-mailem na provoz@hotelconstans.cz
Adresa:
Břetislavova 309/14, Praha - Malá Strana

www.hotelconstans.cz

RESTAURACE

TLUSTÁ
MYŠ

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

Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

29 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

Zde muže
být váš
inzerát!

sleva 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan zve na

MALOSTRANSKÉ
MASOPUSTNÍ VESELÍ
Sraz v sobotu 1. března ve 13. 30 h na Hradčanech před hostincem U Černého vola.
Průvod projde, jako každý rok, Malou Stranou na Kampu, kde bude veselice s tradiční pražskou zabijačkou.
Akci dále pořádají: Městská část Praha 1, Městská policie hlavního města Prahy - Obvodní ředitelství Praha 1,
Sdružení výtvarníků Karlova mostu, Sbor dobrovolných hasičů Praha 1.

www.sopmsh.estranky.cz, www.facebook.com/SOPMSH
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Malostranská beseda únor

Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedy

Jan Hrubý a Sean Barry

ÚNOR

Foto: Archiv Malostranské besedy

10. 2., 20. 30 h, Malostranská beseda

Náš
TIP

Restaurace
pivnice
kavárna

Výběr z programu

křest alba Společné světy

4. út. Lucia Šoralová &
La Alma - zač. 20.30 h
5. st. Roman Dragoun
& His Angels - 20.30 h
6. čt. Žlutý pes - 20.30 h
7. pá. Krausberry - zač.
20.30 h
12. st. Ivan Hlas Trio zač. 20.30 h
14. pá. Žáha - zač. 20.30 h
16. ne. Robert Křesťan
a Druhá tráva - zač.
20.30 h
18. út. Pavel Dobeš
a Tomáš Kotrba - zač.
20.30 h
19. st. LORDI - Rajmont,
Hofmann, Butko - 20 h
25. út. Jan Smigmator
& Swinging Q - 20.30 h
28. pá. Karamel / host:
Aleš Brichta - zač.
20.30 h

Na koncertě vystoupí i Kukulín, A. Kudrnová, S. Barry.
ové album Jana
tou a zpěvákem Seanem
Hrubého nabízí 21
Barrym a ﬂétnistkou Annahrávek na dvou
dreou Kudrnovou zpra- Otev
Těšíme se na vás!
CD. Na prvním najdeme
covávají anglický folklor.
ALERIE
Hrubého „českomoravPřekvapením je třetí, dárskou svitu“ s fragmenty likový disk s melodrama- Na březen připravujeme výdových písní. Na druhém
tem Král Lávra v podání stavu obrazů a fotek Jana
Saudka. Sledujte stránky.
Hrubý v triu s harfenisHrubého.

N
K
•
D

Kultura

G

NECHTE SE ZLÁKAT skvělou gastronomií, kde hlavní roli hraje
česká kuchyně, vynikající tankové pivo, kávové speciality, milá
obsluha a příjemné ceny. To vše

v režii Pilsner Urquell Original
Restaurant. Přijďte s přáteli
ochutnat některou znovuobjevenou pochoutku, jakou je například skvělá jehněčí pečeně.

jídelní
Jsme tu pro vás od snídaně Nový
lístek od
až po sklenku na dobrou noc 10. 11. 2013

Kavárna
9-22 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.

Restaurace
11-23 h

Kuřecí prsa Supreme s pečenou bramborou a krémovou
omáčkou z hříbků,
lišek a černých
lanýžů.

Pivnice
16-01 h

Grilovaný sekaný
steak s cibulovými bramborami
a omáčkou ze
zeleného pepře…

149 Kč
74 Kč
194 Kč
Denn ě polední menu: 3-chodové za 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.

Kulturní nástěnka
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ÚNOR 2014
Dětem - So 15. 2. v 16 h - PRUHOVANÉ PANENKY: O ČERVENÉ KARKULCE - KC Kampa, U Sovových mlýnů
3 - Hrají oživlé barevné polštáře. www.
kckampa.eu
Divadlo - 21., 22., 23. 2. v 20. 30 h VOSTO5: DECHOVKA - Baráčnická
rychta, Tržiště 23/555 - Lidé se mění, dechovka zůstává. Jak to bylo na tancovačce
po 2. sv. válce? www.baracnickarychta.cz
Divadlo - St 26. 2. v 19. 30 h - VLNY Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Monodrama herečky Nataši Burger o mnoha polohách ženy a vztazích k mužům. www.
divadlokampa.cz

Výstava - Do 15. 3. 2014 - TRAMPSKÁ
Národopisné ABECEDA - Národopisné muzeum Musaion, Kinského zahrada - Výstava
muzeum
o trampingu jako fenoménu dějin 20. století. www.nm.cz
Výstava - Dlouhodobě - NOVĚ OTEVŘENO - Galerie Míšeňská, Míšeňská
ul. - Hlavním cílem galerie je prezentace
současného mladého výtvarného umění.
Více info na facebooku.
Výstava - Dlouhodobě - JIŘÍ KOŠTÝŘ: KARIKATURY - Vinárna U Fífy
- Valdštejnské nám. 2 - Přijďte se pobavit
na výstavu známého karikaturisty Koštýře. Prodejní výstava. www.uﬁfy.cz

PROČ ŽIŽKA
ZBOURAL
PŮL PRAHY?
Protože nečetl
Malostranské noviny.
Dnes je čte 40 tisíc lidí...
...což by na křižáky taky stačilo.
Více o vašem inzerátu v MN na tel. 777 556 578

POZVÁNKA
KONCERT

Country a bluegrass
kapela z Plzně

MIKEY
BAND
Hrála i na Malé Straně,
ale dne 8. 2. od 19 h
v Clubu restaurace
U vodárny, Korunní 75,
Praha 2.

Těšíme se na vás!

www.restaurace-uvodarny.cz

Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (X.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULE: Pan Vorel
se utápí v hospodě Žlutý domek. Nikdo s ním nemluví.

Mrtvá nevěsta
Slavilť pan Jarmárka,
poštovní úřadník, stříbrnou svou svatbu. On byl
sice pan Jarmárka posud
jen starým mládencem,
ale zrovna dne 18. února
bylo tomu pětmecítma
Jan Neruda
(1834 - 1891).
Novinář z Malé
Strany, starý
mládenec

Foto: Archiv MN

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

let, co by se byl bezmála
oženil. Nevěsta mu zemřela den před svatbou,
pan Jarmárka víc už pak
na žádnou ženitbu nemyslel, zůstal své nevěstě věren a mínil to včera
s tou stříbrnou svatbou
zcela doopravdy.

[

Slavné ženy
Hana Vítová

Foto: Ondřej Höppner

KDE TO JE

?

Minule: Dům U Modré lišky, Na
Kampě 1. V domě je velvyslanectví estonské republiky. Správně:
Pavel Plzák, Natálie Hrozinková
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@malostranskenoviny.eu

Jan
Werich,
herec

Jiří
Voskovec,
herec

Hana Vítová prý
byla milenkou
Jiřího Voskovce
Když sedmnáctiletá Jana
Lašková (1914 - 1987)
vstoupila do hospody
U Měšťánků na Kampě
č. 14, už tam na ni čekal
Jan Werich s Jiřím Voskovcem. Slíbili jí angažmá
v Osvobozeném divadle
inzerce

Nový
antikvariát
U MO(U)DRÝCH
LUCEREN
Vlašská 6
otvírá 21. března
(první jarní den)
Když nám budete chtít
pomoci, přineste,
prosím, knihy, které nepotřebujete. Jsme tam
vždy v úterý a čtvrtek
mezi 16 a 20 h. Za vaši
ochotu vás rádi pozveme na kávu a štrůdl.

Hana Vítková
& Petr Balek

Pro více info volejte:

736 735 020

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

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

[

www.staromestskenoviny.eu

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

Otázka: Tohle je těžké, ale...
Kde je na na Malé Straně tento symbol?
Nápověda: Psali jsme o něm
v minulém čísle.

Co nového
za vodou

Herečka Osvobozeného divadla

Příště: To je tedy
nápad. Oslava svatby, co nebyla! No
nic, Vorel to už má
asi také spočítané...

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

11

Restaurant pod Petřínem,
Hellichova 5, Malá Strana
AKCE 14. ÚNORA

Oslavte Valentýna
u nás v hospůdce!
Zn.: Buřty, pivo
a nenávist!
HOTOVÁ JÍDLA
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h
(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 denn ě od 11 do 0.30 h

Vítězslav
Nezval,
básník

a hned jí začali vymýšlet
pseudonym. U stolu s nimi seděl básník Vítězslav
Nezval. „Ta není vaše, ta
je Víťova!“ řekl žertem
Víťa. Hana Vítová zářila
např. ve ﬁlmu Noční motýl (1941).

ZAJÍMAVOSTI a novinky
ze Starého Města (to je tam,
co je orloj a Hus).
STAROMĚSTSKÉ NOVINY
jsou zdarma k mání například
v Malostranské besedě nebo
v Kafírně U sv. Omara.

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2 1 3 2
3
1 3
1
3 21
3 2
PRO
LÍNÉ
Pro
líné

LÍNĚJŠÍ
Ještě
línější

NÁVOD: Součet v každém řádku a sloupci je 6.

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
1. března

Foto: Archiv

Modré okénko
dnes získává...

Volejte pana Martina Cibulku
777 122 009. Čtěte též v Café
TeeVee (Běhounská 18).

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Za to, že
Muzikanti
z Kampy pronikli až na večírek Mitsubishi.
Více na str. 2.

Zvířata
Malé Strany

JIŘÍ WENCL
Muzikanti z Kampy
TIP: Malostranské noviny

VÍTE o někom ze svého okolí, kdo si zaslouží Modré okénko? Napište na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu.

KOČKA FENDI
O vaše (naše) Malostranské noviny je vždy ihned
zájem. I naše Fendi, kočičí slečna z Malé Strany,
je zvědavá, co se děje.
Foto poslal: Jaroslav
Monček, restaurant
Kočár z Vídně

Foto: Helena Šulcová

Proč čtu

30 Kč

„Skvělé čtení, zajímají mě
zprávy z Malé Strany.
DjBobeš - Robert
Michálek, kavárník, Salmovská literární kavárna
v Salmovské 16

To já
pamatuji
laviny!

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
Matka
Jana Nerudy

- Hrabivý politik: „Sněhuláčku rozmilý, kéž bys byl ze samých
penízků a nikdy neroztál!“

50 odběrních míst

Malostranských novin

Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
U Hrocha, Thunovská 10. Baráčnická rychta, Tržiště 23 / 555. Sokol,
Tyršův dům, Újezd 450. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11.
Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců, Malostranské nám. 5. U
Moudrých luceren, Vlašská 6. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské
nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce.
Café Lounge, Plaská 8. Informační kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22.
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. České muzeum hudby, Karmelitská 2.

MALOSTRANSKÁ BESEDA,

Malostr. nám. 21, tel.: 257 409 114
Konírna, Maltézské nám. 10. Ferdinanda, Karmelitská 18. Atelier Pavla
a Olga, Tržiště 3. U staré studny, Tržiště 3. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6.
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. 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 pivnice, Úvoz 26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 309/14.
Genius Loci, Malostranské nám. 11. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Přístaviště Pražské paroplavby na Kampě. Metrocafe, vestibul metra Malostranská,
Klárov 51. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10.

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 2 / únor 2014 / VI. 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.

na tel.
číslo

902 11 30

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

Gabriela Jahodová

Vaše
realitní agentka
pro Malou Stranu

Řeším prodeje, pronájmy,
nestandardní případy,
exekuce a privatizace bytů
e-mail: gabriela.jahodova@re-max.cz

Tel.: 731 618 302

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.

MN TRICET

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

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

vinotéka

ROZJÍMÁNÍ ČESKÉHO VINAŘE

Milí Malostraňáci! V této rubrice se rád
zamýšlím nad rozličnými vinnými i nevinnými perličkami. Srdečně vás zvu do
vinotéky při Baráčnické rychtě, kde mne
každé úterý zastihnete osobně.
František
Váňa

vinař,
České vinařství
Chrámce

Kristiánova legenda praví: „A přihodilo-li se mu,
když mezi takovými
zvířaty hodoval, že nad
obyčej hojněji se napil, ze
spánku časně ráno se vytrhl a spěchal do chrámu,
a jakmile nějakého klerika tam zastihl, z roucha
se svlékl a dal mu je.“
Řeč jde o knížeti Václavovi. Dle pověsti nalezl
zalíbení ve víně u báby
Ludmily, která moku podlehla, když moravský kníže Svatopluk věnoval jejímu choti Bořivojovi sud.

Sud čeho, pověst uvádí,
já ne.
Díky vínu dokonce Václav unikl prvnímu pokusu
o vraždu. V Druhé slovanské legendě čteme, že
Boleslav s temným úmyslem uspořádal pitku, ale
opilí vrahouni nedokázali
záměr provést, poněvadž
padali zpět na židle, někdy
i níž, a pozitivně naladěný
Václav završil trapnou
akci přípitkem na počest
archanděla Michaela.
Zbožného milce vína na
stolci dnes zveme svatým.
A jak přistoupit k samolibému alkoholikovi na
Hradě?
Pijte víno, tam je pravda!
František Váňa

Baráčnická rychta - vinotéka, Tržiště 22, Malá Strana
tel.: +420 725 906 633 ● www.baracnickarychta.cz

