
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Založeno za soumraku roku 2009. 

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  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 

Noviny, které si píší čtenáři sami
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duben 2014

Vila jako budka 
na předpověď počasí
v žertovné koláži MN

Malostranské 
servírky

SLEČNA BÁRA
z Pizzerie Saint Nicolas 

(Tržiště 10) nabízí lahodný 
pivní speciál za 29 Kč v rámci 

akce Cesta pivních znalců.

Miss 
znalec
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ZVON VÁCLAV 
slAVí VÝrOČí

Werichovu vilu nedostal nikdo

Zvon Petr Hejma

● PANí MEdA NEČEKANĚ VYŠlA s PrÁZdNOU 
● POst BEllUM: BYlO tO O FOUs! 
● JAK KdO Z rAdNiCE HlAsOVAl A JAK 
KdO VlAstNĚ VYPAdÁ 

Str. 8

Kroupy?

CO s Ní tEĎ BUdE?

Jan Werich 
jako rosnička

viz STR. 4, 6, 7, 9

www.poliklinikanarodni.cz

Více info na str. 3

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

14o RUBÍN SPECIÁL 
12o WEISSBIER • 12o STAROVALAŠSKÁ

Adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

Stylová pivnice 
v srdci Prahy

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

UBYTOVÁNÍ V PRAZE www.hotel-praha-zlate-jablko.cz

Výjimečná piva za jedinečnou 
cenu 29 Kč!

viz str. 4

The Loop Jazz Club
U Plovárny 8, Praha 1 - Malá Strana
Tel.: +420 257 531 451

V rámci programu klubu The Loop,
který je součástí Občanské plovárny, 

probíhají pravidelné živé koncerty 
špičkových českých 

i zahraničních interpretů.
Příjemný hudební zážitek
na břehu Vltavy, spojený navíc
i s gurmánským, je možné 
si dopřát od čtvrtka do soboty.

www.obcanskaplovarna.cz

Vystoupení začínají 
ve 21 hodin, 
není-li uvedeno jinak. 
Více na 
www.loopjazzclub.cz
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Co s vámi dělá jaro, 
pokud tedy něco?

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Všechna
 roční období 
se mnou něco 

dělají.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Když svítí slu-
níčko, můj 

kamarád, na-
tahuji k němu 

ruce.“

Žhavá anketa Malostranských novin

David
Meixner
Manažer 

Baráčnické rychty

„Velké věci. 
Fyzicky i dušev-
ně. Jaro nabíjí 

a motivuje.“

„Předjaří bolí, 
ale jak vyrazí 
první pupeny, 
tak ožívám!“ 

Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

Roman 
Vopička

Kafírna
U sv. Omara

„Užívám si 
ho stejně jako 

každý rok.“

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

„Tančím, 
kudy chodím!“

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@malostranskenoviny.eu
posílejte na adresu:

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Malostranských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

Číslo měsíce

3
uchazeče o pronájem 
Werichovy vily mělo 
výběrové řízení. Vy-
hrát může jen jeden.

Císlo měsíceCíslo měsíce

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

Malostranské noviny tr- 
hají rekordy. Zatímco jiné
tuzemské noviny v lepším
případě stagnují, obliba 
Malostranských novin 
neustále roste.  Nejen co 
do nákladu, čtenosti, ob-
liby, ale především napl-
ňováním hesla: „Noviny,
které si píší čtenáři sa-
mi.“ Děkujeme.

Čtete nejrychleji 
rostoucí české 

noviny

Nerudova - Zázrak! Kdy-
by paní Kučerová (70)
nebyla na kázání v kos-
tele sv. Karla Boromej-
ského, kdo ví, jak by to 
dopadlo. V jejím domě 
č. p. 237 na rohu Neru-
dovy a Jánské totiž toho 
dne (14. 3.) hořelo. Kouř 
a škodlivé zplodiny z po-
žáru ve druhém patře 
vnikly do bytu paní Ku-
čerové ve třetím patře. 
Když přišla z kostela, z je-
jího okna se valil dým. 
Samozřejmě ji hasiči do- 
vnitř nepustili. Velké 
štěstí měl i mladý pár 

s dítětem z pronajatého 
bytu ve druhém patře, 
kde hořelo.
„Požár vznikl od svíčky 
na vánočním stromě,“ 
řekli reportérům Malo-
stranských novin zasa-
hující policisté.
Mladí rodiče z druhého 
patra mají zřejmě velmi 
rádi Vánoce, protože za-
palovat stromeček ještě 
v půli března je opravdu 
nezvyklé.
Místní hasiči i policisté 
odvedli jako vždy vynika-
jící práci. Nikomu se nic 
nestalo.  Šťastný a veselý.

segway spadl do řeky

Stařenka z Nerudovky unikla 
požáru jen díky modlitbě

Petřín - Petřínská roz-
hledna byla dne 14. 3. na 
oslavu svátku sv. Patrika 
osvětlena zeleně. Slav-
nostnímu rozsvícení byla 
přítomna velvyslankyně 
Irské republiky Alison 
Kelly. V hospodách bylo 
k mání zelené pivo.

Rozhledna 
byla zelenáMalá Strana - Potápěč 

s jeřábem musel zasaho-
vat dne 5. 3. u Sovových 
mlýnů. Hravým turistům 
spadlo z břehu vozítko Se-
gway do Vltavy a zmizelo 
pod hladinou. Potápěč 
musel v kalné vodě po-
zorně šátrat, aby ho na-
šel. Vozítka Segway ne-
mají místní příliš v lásce.

Posílejte tipy na nejlepší 
školníky či školnice Malé 
Strany do redakce MN 
na e-mail: redakce@

malostranskenoviny.eu 

13 °C
DUBEN: Nechť si duben 
sebelepší bývá, ovčákovi hůl 
přec jen se zasněžívá.

Počasí 
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ŠKOlNíK

K požáru přijelo 
několik hasičských 
vozů 

Skvělý ohlas má soutěž 
KC Kampa, KampaNuly 
a Malostranských novin
o nejlepšího školníka Ma-
lé Strany. Čtenáři vědí, že
i počet nominací může 
rozhodnout! Ukázky zde:
„Dávám svůj hlas p. Pet-
ře Růžičkové z MŠ Helli-
chova.“ R. Vrbská. 
„Hlasuji pro Petru Růžič-
kovou z MŠ Hellichova.“ 
Petr Kučera, Pohořelec.
„Luboš Hnát, Karmelit-
ská.“ Vitas. 
„Paní Růžičková z MŠ 
Hellichova. Tak milá 
a obětavá paní školníko-
vá si ocenění určitě za-
slouží.“ Štěpánka Šedivá

Nejlepší školník 
Malé Strany: 

Hnát dotahuje 
Růžičkovou

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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48%
52% 64% 69%

75%

84%

Potápěč

Kolečka

SOPMSH 
vrací členské 
příspěvky!

! Důležité oznámení !

Hlaste se na adrese: 
Ars Pragensis 
Malostranské nám. 26
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Malý oznamovatel

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

PROČ INZEROVAT  PRÁVĚ
V MALOSTRANSKÝCH NOVINÁCH

inzerce
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Proč byly topoly na Kampě 
zkráceny skoro o polovinu
Jde o velmi vzácné, symbolické kousky

Kampa - Osm vzácných to-
polů, které jsou více než 80 let 
ozdobou parku Kampa, zřejmě 
čeká pokácení. Koncem února 
jim musely být uřezány velké 
části větví.
Topoly sem byly zasazeny ve 
30. letech. Jde o velmi vzácný 
druh naklonovaný z různých 
míst republiky. Symbolicky 

tedy znázorňují jednotu země. 
„Tyto topoly jsou dlouhodobě 
ve špatném stavu,“ řekl Malo-
stranským novinám starosta 

Oldřich Lomecký. Odborné po-
sudky to potvrzují. Topoly sto-
jí před KC Kampa, kam denně 
chodí desítky maminek s malý-
mi dětmi.
„Průměrná životnost topolů je 
60 let,“ potvrzuje pan Jidřich 
Pavliš, ředitel firmy Vojanovy 
sady, která se stará o většinu 
parků a zeleně na Malé Straně.  
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Dívka ze str. 3

ště MistrYNĚ PrAHY
V PřEVlÉKÁNí ZA VĚJíř

Slečna Miluše Plachá z Vlašské 
při své slavné produkci. Její pře-
vleky (např. za vějíř)  jí vynesly 

přezdívku Větrná vlna. 

Rok 
1914

PŘED PO

Víte, že...
Topoly mají měkké dřevo 

a patří k nejrychleji rostoucím 
dřevinám u nás.

Matka 
Jana Nerudy

To já 
pamatuju 

obry!

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

Víte, že čtvrtina případů 
klíšťové encefalitidy v EU 
je diagnostikována v Čes-
ké republice? Jedná se při-
tom o velmi závažné one-
mocnění mozku, které není 
radno podceňovat. Nyní je 
právě nejvhodnější doba 
pro očkování proti této nemoci. Doporučujeme 
ho především lidem, kteří se často pohybují 
v přírodě, sportují či venčí své domácí maz-
líčky. Případné dotazy ohledně očkování Vám 
rádi zodpovíme.

Poliklinika na Národní, 
Národní 9, 110 00 
Praha 1

U nás najdete pro-
fesionální zdravotní 
péči poskytovanou 22 
odborníky různých 
oborů včetně odběro-
vé stanice. 

Jsme tu pro vás.

Pro další dotazy: 
poliklinika@narodni.cz

Poliklinika na Národní

Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

Vážení a milí spoluobčané! 

Adresa:
Antikvariát U mo(u)drých luceren 
Vlašská 6, Praha 1 - Malá Strana
Telefon: 736 735 020

Pro všechny okouzlené staromilností Malé 
Strany i pro ty, kteří mají rádi knihy a milují 
listování v nich, jsme otevřeli nový antikvariát 
s občerstvením.

Nově otevřený 
antikvariát 
s občerstvením

www.umoudrychluceren.czOtevřeno 
úterý až neděle 11 - 19 h

Těšíme se na Vás!
Hana Vítková 
a Petr Balek

Přijďte si odpočinout mezi 
knížky, které se vám, na 
rozdíl od počítače, nevybijí.

Program večerních pořadů, 
přednášek, koncertů 
najdete na našich 
webových stránkách i FB.



4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu Zpráavy

Medvěd i letos dostal milost

Fo
to

: K
ris

tý
na

 S
vo

bo
do

vá
, M

on
ik

a 
H

öp
pn

er

Malostranský masopust 
rok od roku krásnější

NA OTÁZKY EXKLUZIVNĚ ODPOVÍDÁ 
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

&Otázky   odpovědi

Odpověď starosty:
„Nejdůležitější zprávou 
v tuto chvíli podle mě je, 
že se nám díky rozumné-
mu hospodaření radnice 
podařilo shromáždit do-
statek peněz, a můžeme 
proto co nejdříve zahájit 
tolik potřebnou rekon-
strukci Werichovy vily. 
Výběrové řízení běží a já 
doufám, že úpravy domu 
začnou během jara.
Zastupitelé nového ná-
jemce nevybrali, přestože 
všechny tři diskutované 
projekty byly bezpochyby 
kvalitní. 
Nyní nás tedy čeká vyhlá-
šení nového výběrového 
řízení a já jsem - i po zku-
šenostech z diskuse na 

Posílejte své otázky na 
známou adresu: 

redakce@
malostranskenoviny.eu

zastupitelstvu - přesvěd-
čen, že bychom do výbě-
ru nového nájemce měli 
co nejvíce zapojit občany 
naší městské části.“
(Pozn. red.: Příští jedná-
ní zastupitelstva, kde se 
může rozhodnout o no-
vém nájemci, je 29. dub-
na. Více str. 6 a 7)

Malá Strana - Nejúžas-
nější akce roku. Od Čer- 
ného vola přes Hrocha 
na Kampu a dál... Dne 1. 
3. pořádalo Sdružení ob-
čanů a přátel Malé Stra-
ny a Hradčan za laskavé 
podpory MČ Prahy 1.

Co teď bude dál 
s Werichovou vilou?

Malostranské noviny četla koza, 
mušketýr, elegán i vodník

Ředitel paroplavby 
Štěpán Rusňák zve 
na projížďku

Milí Malostranští, 
rádi Vás v dubnu přivítáme 
na palubě pražských par-
níků, které nezastaví ani 
aprílové počasí. Začátkem 
dubna nás čekají aprílová 
chladna (1. 4. - 11. 4.). Dub-
nové pranostiky jsou zamě-
řené i na velikonoční svátky: 
„Na Velikonoce jasno, bude 
laciné máslo.“ Chladné po-
časí bývá vystřídáno oteple-
ním: „Ženská chuť, panská 
láska a dubnové počasí jsou 
vždy nestálé.“
Rudolfské oteplení (12. 4.
- 17. 4.) přichází kolem dru-
hé poloviny dubna a praví: 
„Svatý Rudolf otvírá dveře 
i okna.“ (17. 4.). 
O třetím dubnovém víkendu 
nás čekají Velikonoce. Při-
pravili jsme pro vás VELI-
KONOČNÍ PLAVBY od 
Čechova mostu, z přístavi-
ště na Kampě, z Hollaru na 
Smetanově nábřeží i z Raší-
nova nábřeží přímo z veliko-
nočních Farmářských trhů. 
TĚŠÍM SE NA VIDĚNOU 
NA PALUBĚ!!!

NOVINKY 
OD KORMIDLA

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost
VLTAVSKÝ HLASATEL

ČERTOVKOU 
NA ELEKTROLODI

Paroplavba zahájila na 
Mezinárodní den vody 
plavby z přístaviště Čer-
tovka. Ekologické lodě 
vás provezou Pražskými 
Benátkami. Můžete na-
vštívit Muzeum Karla 
Zemana.  

NOVÁ KNIHA O KAMPĚ
Paroplavba vydává uni-
kátní knihu o Kampě, 
Čertovce a Pražských Be-
nátkách. Byla předsta-
vena na konferenci Kam-
pa Střed Světa 27. 3.

DINOSAUŘI UVIDÍ 
UNIFORMU KAPITÁNŮ 
Dinopark připravuje no-
vý 3D fi lm do svých kin. 

Průvodcem fi lmu je ka-
pitán ponorky. Ztvárnil 
režisér Steve Lichtag 
v uniformě PPS. 

INSPEKCE V BRNĚ
Vedení paroplavby na-
vštívilo oddělení lodní 
dopravy na Brněnské 
přehradě. Zdejší lodě 
„Brněnky“ jezdí také na 
elektrický pohon.

1. KVĚTEN: PARNÍKY 
SE NEZASTAVÍ!

Parníky Vyšehrad a Vlta-
va vyplují 1. května spo-
lečně na slavnostní plav-
bu na Slapy s rozkvetlou 
třešní na palubě. Nej-
starší pražský parník Vy-
šehrad oslaví 76. naroze-
niny. Zahajujeme plavby 
do Drážďan, ale hlavně: 
do Prahy připluje po 30 
letech nová loď GRAND 
BOHEMIA, kterou spo-
lečně pokřtíme 7. května 
na přístavišti Kampa.

MODRÁ STUHA

www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prazske-benatky.cz, tel. : 224 931 013
Darujte plavbu parníkem kamarádovi nebo milé. Podrobnosti zde:

Petr Burgr 
ze SOPMSH Redakce MN

Průvod 
maškar

Otázka: Pane starosto, 
zastupitelé se neshodli 
na tom, komu prona-
jmout Werichovu vilu. 
Co se s ní bude dít dál?

Werichova 
vila

Harmonogram plavby
Praha: 7 h
Mělník: 12 h
Roudnice nad Labem: 
14 h
Litoměřice: 15.15 h
Ústí nad Labem: 18 h
Děčín: 20 h

Vlakové spojení zpět
Děčín hl. n. - Praha:
Děčín 20:37 → Praha 
22.40 h
Děčín 21:56 → Praha 
23.27 h
V případě zájmu lze za-
řídit ubytování v Děčíně.

Cena celodenní plavby včetně občerstvení 
a průvodce je 990 Kč. Tel.: 224 931 013

Také Děčín je 
nejkrásnější 

z paluby lodí PPS

Úžasná plavba do Děčína ● 
Rekordní zdymadla ● Oběd na lodi ● 

Pískovcové jezero ● Romantické vinice 
● Úchvatné mosty ● Poutavý výklad

Rekordní zdymadla ● Oběd na lodi ● Rekordní zdymadla ● Oběd na lodi ● 

26. 
dUBNA
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Tuto 
stránku 
sponzoruje 
MČ
Praha 1

Zpráavy

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RRRRR

facebook stránka
wwww.facebook.com/praha1

Galerie 1
www.galerie1.cz

Měsíčník Praha1
www.paraha1.cz/měsicnik

youtube kanál
www.praha1.tv

Víte, že...
Ples je společenská 

událost slavnostní povahy, 
která je spojena s tan-
cem za zvuků hudby.

Vítání občánků
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. 

Chcete svou ratolest slavnostně uvést 
mezi občany naší městské části? 

Do hlavičky „Vítání občánků“. Každý odesílatel 
bude písemně kontaktován.
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INFORMAČNÍ 
KANCELÁŘE

Prahy 1  jsou tu pro vás!

Vodičkova  19,  tel.: 221 097 280

podávání informací ● příjmová pokladna 
(jen Vodičkova ul.) ● ověřování podpisu a opisu 

s listinou ● Czech POINT ● podatelna

Otevřeno od pondělí do soboty vždy od 8 h
Malostranské náměstí 22, tel.: 221 097 200

Otevřeno od pondělí do pátku vždy od 8 h

Pracovník 
měsíce

DUBEN
Lucie 
Plšková

Je precizní ve své práci. 
Má na starosti admini-
strativu, která se týká 
odboru KAS i odboru IT, 
rozumí dobře e-spisu a je
připravena vždy ostat-
ním poradit, pokud něco 
nevědí.

Asistentka 
vedoucího kan-
celáře starosty

Do této rubriky nominuje 
Veronika Blažková, tisková 
mluvčí MČ Praha 1. Posílej-
te jí své tipy na „Pracovníka 

měsíce“ na adresu: 
veronika.blazkova@

Praha1.cz

Úřednická 
anekdota

Úředník vrací dámě vypl-
něný formulář: „Tady jste 
zapomněla udělat tečku 
nad i.” „Tak ji tam doplňte 
za mě.” „To nejde, to musí 
být stejným rukopisem!”

„Hvězdný“. Takové ozna-
čení má letošní Repre-
zentační ples Prahy 1, 
který se uskuteční 11. 
dubna v paláci Žofín na 
Slovanském ostrově.
Vedle hvězd jako Olym-
pic či Dara Rolins zazáří 
nové hvězdy: Orchestr 
ZUŠ Biskupská, mladé 
módní návrhářky či za-
zpívá vítěz soutěže MČ 
Praha 1. Loni měl Repre-
zentační ples MČ Praha 1 
označení „Magický“. 

Stručné zprávy 
z radnice
Nová pasáž 

Ulice Na Florenci a Na 
Poříčí spojuje nová pasáž.
Protíná centrum Floren-
tinum přilehl. obchody.

Granty pro zvířata
Radnice vyhlásila výbě-
rové řízení na udělení 
grantů na péči o zvířata 
a zlepšení vzhledu Prahy 1.
Žádosti odevzdejte nej-
později do 4. dubna do 12 h
na podatelnu ve Vodičko-
vě 18. Podrobnosti najde-
te zde: www.praha1.cz

Fotbalisté Prahy 1: 
Velký úspěch 
Družstvo reprezentují-
cí MČ Praha 1 se poprvé 
zúčastnilo fotbalové ligy 
PRE Golden Tour. Vybo-
jovalo velmi překvapivé 
3. místo s bilancí: 9 vý-
her, 2 remízy a 7 proher. 
Gratulujeme!

Koncert pro EU
V Zrcadlové kapli Kle-
mentina zahráli mladí 
umělci z francouzského 
města Nîmes. Koncert se 
uskutečnil v rámci pro-
jektu Společně vyrůstá-
me v Evropě, který spo-
lu realizují MČ Praha 1 
a město  Nîmes.

Loni: Starosta 
Oldřich Lomecký 
tančí s tiskovou 
mluvčí Veronikou 

Reprezentační 
ples Prahy 1



Werichova vila skončila v patu
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Zastupitelstvo dalo zelenou meluzíně ● Klenot v srdci Malé Strany je prázdný už 12 let

Lenka
Pavlíková
Členka 
představenstva 
SOPMSH

„Werichova vila je ve sprá- 
vě městské části Praha 1 
a její rekonstrukce (plá-
nována za 28 milionů Kč) 
bude hrazena z prostřed-
ků městské části Praha 1. 
Nabízí se otázka: Pro koho 
jiného by měla být vila 
určena než pro obyvatele 
Prahy 1? 
Žádná debata na toto té- 
ma však s občany nepro-
běhla. Místo toho bylo vy- 
hlášeno výběrové řízení na 
pronájem. 

Hlasování o budoucnosti naší nejslavněj- 
ší vily bylo těsné. Nakonec ji nedostal 
nikdo. Co teď? Dejme slovo největšímu 
místnímu spolku Sdružení občanů a přá-
tel Malé Strany a Hradčan a také zástupci 
Nadace Jana a Medy Mládkových.

Jak kdo hlasoval o Werichově vile
Zastupitelstvo MČ Praha 1, dne 11. 3. 2014, 18 h 53 minut.
Otázka zněla: Jste pro, aby vilu dostala Meda Mládková?*

Mrzí nás, že v hlasování za- 
stupitelů neuspěl projekt 
společnosti Post Bellum.
Jako jediní se spojili s míst- 
ními spolky a navrhli, jak 
objekt využívat společně. 
Také proto 14 zastupitelů 
hlasovalo pro Post Bellum 
(pro nadaci Mládkových 
následně hlasovalo 15 za-
stupitelů - pozn. red.). 
Nic proti aktivitám Nada-
ce Jana a Medy Mládko-
vých, ale pokud chtějí bu-
dovat muzeum Voskovce  
a Wericha, mohou k tomu 
vyčlenit prostory v roz- 
sáhlých Sovových mlý-
nech, kde sídlí.“

Lenka Pavlíková

Hlasování zastupitelstva 
na Žofíně 11. 3. 2014

Naďa 
Řehák Müllerová,

Ne
TOP 09

Jan 
Votoček,

Ne
TOP 09

Daniel 
Hodek,

Ne
ČSSD

Pavol 
Škrak,

Ne
ČSSD

Šárka
Táborská,

Ne
ČSSD

Jaroslava 
Janderová,

Ne
ODS

Zděnka
Kulišová,

Ne
ODS

Martin
Skála,

Ne
ODS

Jan 
Petránek, 

Zdržel se
TOP 09

Tereza
Žáčková,

Zdržela se
TOP 09

Michal
Valenta,

Zdržel se
ODS

Alena
Fraňková,

Zdržela se
VV

Jan 
Bürgermeister,

Zdržel se
-

Michaela
Valentová,

Zdržela se
Zelení

NE (8)

ZdržEli sE (6)

Zdeněk
Barták,

Ano
TOP 09

Igor 
Kocmánek,

Ano
TOP 09

Kateřina 
Kornová,

Ano
TOP 09

Filip 
Kračman,

Ano
TOP 09

Jan 
Krejčí,

Ano
TOP 09

Oldřich
Lomecký,

Ano
TOP 09

Tomáš 
Macháček,

Ano
TOP 09

Karolina 
Polverini,

Ano
TOP 09

Zdeněk 
Skála,

Ano
TOP 09

Jiří 
Veselý,

Ano
TOP 09

Ivan
Solil,

Ano
ČSSD

Pavel
Vohradník,

Ano
ČSSD

Richard 
Bureš,

Ano
ODS

Filip
Dvořák,

Ano
ODS

Filip
Pospíšil,

Ano
Zelení

ANO (15)

Jozef
Helmeczy,

Nepřítomen
TOP 09

Rudolf
Demeš,

Nepřítomen
ČSSD

Hana
Dvořáková,

Omluvena
ODS

Kateřina 
Klasnová,

Nepřítomna
VV

Jan M. 
Stránský,

Nepřítomen
-

Václav 
Jirásek,

Nepřítomen
-

NEPřítOMNi (6)

*Souhlasíte 
s původním 
návrhem, tedy 
doporučení 
komise, že tzv. 
Werichovu vilu 
získá na 20 let 
Nadace Jana  
a Medy Mládko-
vých?

1) Spolkový dům - Centrum místní spolkové 
činnosti, kronika společenského života
2) Škola kreativity (vychovejme si nového 
Wericha a Holana, divadla malých forem)
3) V přízemí literární kavárna, aby to tam 
žilo a bylo z čeho platit provoz

Malostranské noviny nabízejí 
toto řešení pro Werichovu vilu

Jan 
Smetana
Ředitel Nadace 
Jana a Medy 
Mládkových

„Nadace Jana a Medy 
Mládkových, potažmo pa- 
ní Mládková usiluje o We- 
richovu vilu již více než 
osm let a jsme připraveni 
o Werichovu vilu usilovat 
i nadále. Nevidíme důvod, 
proč od tohoto záměru 
upustit.  

Jsme otevřeni spoluprá- 
ci s místními spolky. 
Máme bohaté zkušenosti 
s přípravou programů pro 
školní skupiny a mládež. 
Projekt nabízí otevřené 
kulturní centrum, kte-
ré bude věnované životu  
J. Wericha, J. Voskovce, 
V. Holana a J. Dobrov-
ského. Mrzí nás, že kolem 
projektu Musea Kampa se 
vytvořila řada nepravd.“

Jan Smetana



Werichova vila skončila v patu Kalendárium 
Malé Strany

Josef 
Scheiwl

MALÍŘ

Jiřina 
Štěpničková

HEREČKA

DUBEN

● Jiřina Štěpničková 
*3. 4. 1912 Praha 
†5. 9. 1985 Praha
Herečka. Bydlela na Zá-
meckých schodech 10. 

● Josef Zítek 
*4. 4. 1832 Praha
†2. 8. 1909 Praha
Architekt a tvůrce Národ-
ního divadla. 

● Čeněk Vosmík 
*5. 4. 1860 Humpolec 
†11. 4. 1944 Praha
Sochař. Autor sousoší 
Zápas gigantů nad bránou 
do Pražského hradu.

● Josef Schulz 
*11. 4. 1840 Praha 
†15. 7. 1917 Praha
Architekt. Navrhl např. 
úpravu Sovových mlýnů.

● Jan Slavíček 
*22. 1. 1900 Praha 
†5. 4. 1970 Praha
Malíř. Bydlel v zadním 
traktu Hrzánského paláce. 

● Josef Scheiwl 
*7. 4. 1833 H. Králové 
†10. 6. 1912 Praha, 
Malíř. Jako první nakreslil 
korunovační klenoty. Pak 
dostal šedý zákal.

Josef 
Zítek

ARCHITEKT

Josef 
Schulz

ARCHITEKT
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Zastupitelstvo dalo zelenou meluzíně ● Klenot v srdci Malé Strany je prázdný už 12 let
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Werich je nejslavnější 
obyvatel vily

Co bude, jářku,  
s vilou dál?

 viz též str. 4

Starosta O. Lomecký pro Malostranské 
noviny: „Na dubnovém zastupitelstvu rozhodnutí 
o nájemci zřejmě nepadne, nejprve se musí vypsat 
nové výběrové řízení. Do nového výběrového řízení 
se mohou zapojit i nové subjekty. Ohledně revitali-
zace parku Kampa a opravy Werichovy vily se už 
dříve hovořilo, že je nejlépe opravovat společně.“

Přišlo po uzávěrce

•Rucní výroba kronik dle prání zákazníka

Rodinná firma s tradicí!

Dále nabízíme:
Desky na diplomy 
Desky na jídelní lístky

Tel.: 602 734 119

www.epapirnictvi.eu

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 24 KČ!

Otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 hMalostranské nám. 5 

Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

včasný zápis
•Raketa Head zdarma, 
•nebo SLEVA 20 %
•Nábor duben 2014
•+ příměstské tábory v létě
www.tallent.cz

kurZY tenisu

Tel.: 777 260 262
info@tallent.cz

Zde může být 
váš inzerát!
Volejte hned tel. č.:

777 556 578
inzerce@malostranskenoviny.eu

dočasná sleva 20 %
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KampaNula

Před čtyřmi lety poprvé se 
nad Malou Stranou rozezněl 
zvon Václav. Jediný míst-
ní zvon, na který se občané 
složili ve veřejné sbírce, po-
dobně jako před 130 lety na 
Národní divadlo.
„V Malostranské besedě 
tehdy začala rekonstruk-
ce. Chodil jsem po 
půdě mezi trámy 
a napadlo mě, že 
by to ještě něco 
chtělo, že by Malo-
stranské besedě slušel zvon,“ 
vzpomíná tehdejší starosta 
Petr Hejma.
„Když se ukázalo, že na zvon 
nejsou peníze, dostal jsem 
nápad uspořádat veřejnou 
sbírku,“ říká Petr Hejma.
Měla nečekaný ohlas. Lidé 
posílali na zvon stokoruny, 
tisícikoruny, někdy i víc. 
„Vybralo se celkem 340 243 
korun. To byla přesně část-
ka, která byla určena a po-
užita na výrobu a instalaci 

zvonu,“ vzpomíná Petr Hej-
ma.
Zvon, který váží 160 kilogra-
mů, je naladěn tak, aby ladil 
s okolními.
„Museli přihlížet i k ladění 
těch ostatních, aby se ne-
rušily navzájem, pokud by 
vyzváněly současně,“ vy-

světluje zvonař Petr 
Rudolf Manoušek, 
proč je zvon nala-
děn právě v Dis2.
Událost prvního 

vyzvánění si nenechal ujít 
ani emeritní kardinál Milo-
slav Vlk, který zvonu vymy-
slel jméno Václav a také mu 
požehnal.
„Zvon Václav zve k besedo-
vání, prohlubování mezilid-
ských vztahů v této čtvrti,“ 
řekl tehdy emeritní arcibis-
kup pražský Miloslav Vlk.
Malostranský zvon Václav 
od 8. března 2010 zvoní od 
7 do 22 hodin, odbíjí každou 
čtvrthodinu.

ZVON VÁClAV ZVONí Už 4 rOKY

KampaNula pořádá benefi ční 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.

POŘÁDÁME:
● Středa - čtvrtek 
30. 4. - 1. 5. v noci 
Šamanské  a keltské bub-
ny za Prahou.

● Středa  14. 5., 17.30 h
Malostranské pivovárky:  
Na zdraví Karla IV. - Dr. 
Kábele.

● Středa 28. 5., 17.30 h
Vojta Náprstek, jeho mu-
zeum a co všechno Če-
chům dal - Ing. Hejma.

● Středa 11. 6., 17.30 h
Toulka: Dienzenhofferov-
ské stavby - Dr. Kábele.

● Čtvrtek 19. 6., 18 - 21 h
III. prostřený stůl na Mal-
tézském náměstí - Bene-
fice pro Konzervatoř Jana 
Deyla a Nadaci Artevide.

PODPOŘÍME:
● Čtvrtek 27. 3. 
Konference Kampa Střed 
Světa, Michnův palác.
 
● Pátek a sobota 
11. a 12. 4.
Happening Kampa Střed 
Světa.

● Pondělí 26. 5., 16 h
Literární výlet Eugena 
Brikciuse.

V ZÁŘÍ A DÁLE:  
● Čtvrtek 11. 9. 
Prostřený stůl na Betlém-
ském náměstí.

● Sobota 20. 9. 
Malostranské vinobraní
na Kampě. 

Učené toulky: Nevěs-
tince - Dr. Jan Sedmík

Lidé se na něj složili ● Projekt starosty Petra Hejmy ● 
Zvonu na věži Besedy požehnal kardinál Miloslav Vlk

VYMYSLEL POŽEHNAL

Národní 
divadlo

Starosta 
Petr Hejma

Kardinál 
Miloslav Vlk

Malostranská 
beseda

Malostranské 
noviny, leden 2010

Zvon 
Václav

S BRAŠNOU A VE STŘEHU

Takový zvon 
nemají ani 
ve Vatikánu

POŘÁDÁME:
● Středa 16. 4., 17.30 h
Toulka: Klementinum ta-
ké z věže - Úplněk. Je vidět Sněžka!

● Středa 16. dubna (sraz 17.30 h u Zrcadlové síně) 
● Úplněk - je vidět Sněžka! ● Děkujeme za pomoc 

ředitele Národní knihovny Dr. Tomáše Böhma

Učená toulka: Klementinum i z věže

Kavárna Mlýnská, Komunitní centrum Kampa, Biograf Letní poloha, 
TURAS, Muzikanti z Kampy a Malostranské noviny zvou na happening, slavnost, pouť

VI. KAMPA STŘED SVĚTA 2014
v pátek 11. dubna

 ● Prohlídka galerií a klubů u Kampy a Újezda s občerstvením! 
● Sraz před 17 h v Kostele sv. Jana Křtitele Na prádle

● Prohlídka interieru ● Pár slov  faráře J. Židlického i o Studiu Oaza vedle.
Pak nás čekají: Kavárna Divadla Na Prádle, Galerie v hospodě Tlustá myš, 

Atelier Josefa Sudka, Nikon photo galery + Galerie ve Vinném sklepě (Újezd 19), Gale-
rie v Dobré trafi ce (Újezd 39) a zpět do prostoru Via Nadace Dar Sluchu (Újezd 26) 

s výstavou Nadace Artevide. Dále galerie Morna v hotelu U Kříže (Újezd 20) 
a vedle na výstavu do Galérky v Klubu Újezd. Návštěva v Říční 11 - Byt Karla Čapka, 

fotoatelier Zdeňka Lhotáka a litografi cká dílna M. Boudy. Závěrem výstava 
v Mlýnské kavárně na Kampě. Na počest Kampy Středu Světa večer hrají kluby Dobrá 

trafi ka, Popocafepetl, Újezd, Shadows a divadlo Na Prádle, Divadlo Kampa a další
● Večer šapitó s DIVADLEM a KONCERTEM v parku!   

v sobotu 12. dubna
 ●  Sraz ve 12 h na rohu ulice Míšeňské a U Lužického semináře

● Přednáška o Semináři Lužických Srbů - doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. a návštěva 
domu Společnosti přátel Lužice. ● Dále galerie Peron, výstavy v kavárně Čas 

a galerie v Míšeňské 3 a 6 + Fotoateliéru naproti (i galerie Pavilon Mostecká 3-Optika)
● 14 h OTEVŘENÍ BRÁNY NA KAMPU POD OBLOUKEM KARLOVA MOSTU

průvod herců, kejklířů a muzikantů do parku
V parku pak koncerty kapel: 

CIRKUS  PONORKA,  ŽÁHA, 
THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE 

● Divadla pro děti, soutěže a hrátky pro všechny generace
● Večer na počest Kampy Středu Světa hrají Malostranská beseda, Rubín, 

Baráčnická rychta, Divadlo Kampa, Malý Glen, Napa, Šatlava i Čas…
-Na Kampu vstup volný-

www.kampastredsveta.cz, www.kampanula.cz
Mediální podpora: Malostranské noviny, Staroměstské noviny

 Prohlídka galerií a klubů u Kampy a Újezda s občerstvením! 

na rohu ulice Míšeňské a U Lužického semináře

● Prohlídka galerií a klubů u Kampy a Újezda s občerstvením! 

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

Glosa
Tahanice 

o Werichovu 
vilu

Od povodní v roce 2002, 
kdy došlo k uvolnění vily, 
vytváří jeden ze zájemců 
trvale mediální dojem, jako 
by Werichova vila byla tou 
nejdůležitější stavbou v ce-
lé Praze a on jediný má 
právo dům na kraji Kampy 
užívat.  
Výsledkem takto nastavené 
medializace je, že zastupi-
telstvo, již ve svém třetím 
složení, vždy o využití vily 

rozhoduje pod výrazným 
mediálním tlakem, které je 
na hranici vydírání. Přitom 
na Malé Straně se v každé 
ulici najde dům, kde někdo 
význačný žil nebo bydlel.
Vzhledem k historii této 
části Prahy je to celkem lo-
gické. 
Například: V současné do-
bě Praha 1 fi nancuje rekon-
strukci Thurn - Taxisova 
paláce. Už také rozhodla 

o jeho budoucím využití. 
Stačí letmý pohled do en-
cyklopedie, aby bylo kaž-
dému zřejmé, že palác v Le-
tenské ulici je mnohem 
významnější budovou, než 
bývalá koželužna, ve kte-
ré, na základě dekretu od 
OPBH, bydlel jeden či dva 
národní umělci. 
A přesto o paláci v Leten-
ské ulici veřejnost, potaž-
mo média ani neceknou.

Vraťme se však k Wericho-
vě vile. Co s ní?  
Jsem přesvědčen, že ces-
tu k řešení najdeme v res-
pektování názoru občanů 
a nalezení odvahy s veřej-
ností diskutovat a následně 
rozhodnout o širším využití 
Werichovy vily, než je jen 
ukázka soukromé kores-
pondence dvou divadelní-
ků.

MN duben 2014

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

inzerce

Pozvání
Pojďte si 

zabásnit do 
Kafírny

Malostranské noviny 
č. 3, březen 2014

Báseň
AŤ ŽIJE KAMPA 
ZAROSTLÁ

Kéž se nám Kampa 
nikdy neoholí
Moudrá ty stařeno, 
jsi mému žití solí

Po trávě se válet
mezi psími lejny
ubalit zahulit
s kamarádů hejny 

Kéž by zlá ruka ti
ni stébla neuškubla 
Nechť svědkem je mi 
potok, co tu vedle bublá

Tu v trávě hřib
tu bedla nebo dubák
Od vily sem kouká
abé, modrý bubák

Pro MN O. H.

V Kafírně u sv. Omara na 
Tržišti se každou první 
středu v měsíci konají 
chvilky poezie. 
Minule přišlo asi 35 lidí, 
z nichž většina zabásnila 
aspoň verš.
Přijďte také, vždyť co ji-
ného už, safra, dneska.

Ondřej Höppner

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

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 denně od 11 do 0.30 h

KACHNÍ HODY
O víkendu 19. - 20. dubna 
vás zveme na speciality 
z oblíbeného opeřence.
Pokrmy budou připraveny 
podle tradičních 
i netradičních
receptur.

Ne 6. 4. v 16 h
Červená Karkulka

Loutkovo-činoherní pohádka.  
Čt 10. 4. ve 20 h

Vysílá rádio Ořechovka
Dvě hodiny čiré radosti.

Ester Kočičková a moderátoři 
rádia  Limonádový Joe živě.

23. - 28. 4. vždy od 20 h
Vivat Švankmajer

Kompletní přehlídka celove-
černích fi lmů Jana Švankmaje-
ra spojená s výstavou jeho děl. 
Adresa: Na Ořechovce 250/30b, 

Praha 6
www.divadloorechovka.cz

Výběr z programu
DUBEN 2014

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

Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
♥Výklad karet - cesta 
srdce. Tel.: 607 298 178.  
●Malíř z Malé Stra-
ny nabízí malířské a la-
kýrnické práce. E - mail: 
honza-malir@seznam.cz. 
Tel.: 774 007 145.
●Hledám pronájem 
pěkného malého bytu 
do 50 m2 na Malé Straně. 
Cena do 11 tis. Kč i s po-
platky. Tel.: 605 356 086.
●Ubytuji vašeho pejska 
v bytě v době vaší dovole-
né či služební cesty. Tel.: 
606 528 811.

●Pronajmu garáž. stá-
ní ve Šlikově ul. Jen pro 
auta do 1,55 m nebo mo-
torky. Velmi dobrá cena. 
Tel.: 603 953 576. 
●Koupím rodinný dům 
do 100 km od Prahy. Tel.: 
732 462 492. 
●Masáže Patzak. Ce-
lostními masážemi a do-
tekovou terapií odstraňuji 
bolesti svalů a kloubů, ale 
i jiné nepříjemné pocity. 
Docházím také do bytů. 
Václav Patzak, Havelská 
12. Tel.: 725 773 290.

www.restaurace-uvodarny.cz

POZVÁNKA 

hraje 5. 4. od 19 hodin 
v Clubu restaurace U vodárny, 

Korunní 75, Praha 2.
Těšíme se na vás!

MIKEY BAND
Country a bluegrass kapela 

Zde může být 
váš inzerát!
Volejte hned tel. č.:

777 556 578
inzerce@malostranskenoviny.eu

dočasná sleva 20 %



Malostranská beseda duben
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedywww.malostranska-beseda.cz

DUBEN 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.

Kuřecí prsa Supre-
me s pečenou bram-
borou a krémovou 
omáčkou z hříbků, 

lišek a černých 
lanýžů.

Grilovaný sekaný 
steak s cibulový-
mi bramborami            
a omáčkou ze 

zeleného pepře…

74 Kč 194 Kč 149 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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Náš TIP

PAVOL HAMMEL
9. 4., 20.30 h, Malostranská beseda

Těšíme se na vás!

V ýznamná postava 
slovenské hudební 
scény,  kytarista 

a zpěvák s melancholic-
ky podbarveným hlasem 
Pavol Hammel míří 
do ČR na Best of kon-
certy. Diváci uslyší sklad-
by z alba Nočná galeria 
a kompilace The Best 
of Pavol Hammel, ale                

Pavol Hammel zraje stejně jako jeho hudba.

Od 28. 3. výstava Jana 
Saudka Obrazy, fotogra-
fi e, rekvizity a kostýmy.

•
D

Literár. večer - Čt 3. 4. v 19 h - SLOVA 
MAJÍ KŘÍDLA - Vinárna U Fífy - Vald-
štejnské nám. 2 - Vystoupí esa: D. Spáčil, 
V. Páral, I. Žantovská, písničkář Rohypnol 
zazpívá s V. Dundrem. www.ufi fy.cz

Vzpomínka - St 9. 4. v 18 h - PÍSNIČKY 
PRO HLAVY SÁDROVÝ - České mu-
zeum hudby, Karmelitská 2 - Pořad  k vý-
ročí narození i úmrtí Karla Kryla. A. Rut, 
M. Křístka a děti Dismanova souboru.

 
Přednáška - St 9. 4. v 20 h - INDIE 
OČIMA MATĚJ HOMOLY - Antikva-
riát U mo(u)drých luceren, Vlašská 6 -
Vyprávění o poslední zpěvákově cestě 
do Asie. www.umoudrychluceren.cz

Koncert - Ne 13. 4. v 16 h - MUSICA 
RUSTICA - Kostel sv. J. Křtitele Na Prá-
dle, Říční ul. - Jarní koncert. Vstupné do-
spělí 100 Kč, děti 70 Kč, rodinné vstupné 
200 Kč. www.musicarustica.cz

Koncert - So 19. 4. v 21 h - TOMÁŠ 
LIŠKA - DANIELE DI BONAVENTU-
RA - DAVID DORŮŽKA: INVISIBLE 
WORLD - Občanská plovárna, The Loop 
Jazz Club, U Plovárny 8 -  Trio a jazz.

Duchovní akce - 22. až 26. 4. od 18 h 
- AUGUSTINIÁNSKÝ TÝDEN - Kláš-
ter sv. Tomáše, Josefská 8 - Přednášky, 
kulturní akce, zamyšlení, fi losofi cké dis-
kuse… www.augustiniani.cz

K

Kulturní nástěnka    D Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO DUBEN 2014

i poslední nahrávku Live 
i staré pecky Medulienka 
či Čas Malín… Hammel 
v Besedě zahraje 9. dub-
na se skupinou zkuše-
ných muzikantů, vedle 
kytaristy Juraje Buriana 
a klávesisty Vítka Pospí-
šila se k němu připojí čle-
nové pražské nu-jazzové 
formace Alvik.

4. pá. Krausberry - zač. 
20.30 h
5. so. Frankie Trier & 
The Screwballs - zač. 
20.30 h
8. út. Oskar Petr & Jazz 
Q Martina Kratochvíla 
- zač. 20.30 h
14. po. Jananas - zač. 
20.30 h
15. út. Ivan Hlas Trio - 
zač. 20.30 h
16. st. 40 let Folk Teamu, 
hosté: R. Dragoun, J. Noha, 
D. Fikejz - zač. 20.30 h
17. čt. Reduta Blues: V. 
Mišík & ČDG & M. Ko-
vářík - zač. 20.30 h
21. po. Jan Smigmator & 
Swinging Q - zač. 20.30
26. so. Vltava - zač. 20 h
29. út. Traband -  20.30 h

 

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

Nový jídelní 
lístek od 
10. 11. 2013

Best of

1. Váš tatínek i mamin-
ka se věnovali keramice, 
jak Vás rodiče ovlivnili 
v uměleckém snažení?
Hodně. Když jsem byl malý 
kluk, moc rád jsem se díval, 
jak tatínek vytáčí džbánky, 
dózy. Taky jsem si s rodiči 
o keramice povídal.
 
2. Věnujete se i keramice?
Já hlavně fotím a maluji 
temperami, zkusil jsem 
i olej. Maluji, co se mi 
zrovna chce malovat. Rád 
maluji zvířata, kytky, stro-
my, keře, kterých je  u nás 
ve Vojanových sadech 
plno. Navíc teď už to tady 
všechno kvete…

 3. A jaký je Váš nejoblíbe-
nější obraz?
Pojmenoval jsem si ho Bo-
rovice s veverkou. Obraz 
jsem namaloval asi před 
třemi lety. Víte, je to moje 
oblíbená borovice z dět-
ství, když jsme jezdili na 
chalupu do Dolní Ledče 
nad Sázavou, rád jsem se 
na ten strom díval. A moje 
veverka je zrzavá, chytrá 
a nikdy ji nikdo nechytí.

4. Lidi nekreslíte?
Párkrát jsem zkoušel na-
malovat akty… A pak mám 
jeden obraz a ten je plný 
života. Je na něm parta 
karbaníků v hospodě, kte-

rým servírka přináší tác 
plný piv. 
 
5. Na co se těšíte?
Třeba zrovna na přichá-
zející jaro a na to, jak 
budu malovat a fotit vše, 
co nádherně kvete a voní.

Filip kletvík, zahradník vojanových sadů, fotograf, malíř
Místní
umělci 
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Filip má rád přírodu, která ho i umělecky inspiruje.
Práci zahradníka do-
stal díky panu Rudolfu
Kmochovi, který ho před
30 lety představil teh-
dejšímu šéfovi Vojano-
vých sadů, panu Jindři-
chu Pavlišovi staršímu. 
Filipovi tenkrát bylo 22
let a jako osobě se sní-
ženou pracovní schop-
ností se mu práce hle-
dala nesnadno. Filip ve
sněhu, větru, dešti, hor-
ku dělá pořádek v Se-
minářské, Lobkovické, 
Strahovské zahradě… 
Miluje přírodu, fotogra-
fování, malování a pří-
telkyni Renatu.

KDO JE 
Filip kletvík?

MalostranskÉ novinY pŘeDstavuJÍ

Tuto rubriku fi nančně podpořila 
MČ Praha 1

Klášter 
sv. Tomáše

Kostel 
sv. J. Křtitele 

Na Prádle



11 Zabava

Slavné ženy

Koutek pro chytré hlavy

Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (XII.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULE: Jarmárek 
slavil svatbu, pilo se, ale pana Vorla si nikdo nevšímal...

Jan Neruda 
(1834 - 1891).
Novinář z Malé 
Strany, starý 
mládenec

A přec měl pan Vorel 
dnes zcela novou pěnov-
ku, kovanou stříbrem, a 
byl si ji pořídil jen proto, 
aby vypadal jako soused. 
Dne 16. února, v šest ho-
din ráno, otevřel tedy pan 

Vorel svůj krám U zelené-
ho anděla. Už včera bylo 
tu nadobro vše upraveno, 
krám se lesknul bělostí 
a novostí. V příhradách 
a v otevřených pytlích 
svítila se moučka bělej-
ší než ta čerstvě obílená 
zeď a lesknul se hrách... 

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

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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Pro líné Ještě línější

Otázka: Kde je na Malé Stra-
ně dům, který má ve znaku to-
hoto orla se dvěma hlavami?
Nápověda: Je to v Mostecké 
ulici a v domě sídlí hotel.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Dům U Zlatého pluhu, 
Pohořelec 5. Patřil architektu J. B. 
Santinimu. Správně: Pavel Plzák, 
Eliška Janečková, Alice Pořádková

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

www.staromestskenoviny.eu

Pěknovka

Co nového 
za vodou[ [

Operní pěvkyně, učitelka zpěvu
Doubravka Branbergerová  

Pěvkyně Národního di-
vadla Doubravka Bran-
bergerová (1885 - 1945) 
se přátelila s Emou De-
stinovou a mnohokrát 
ji doprovázela do jejího 
bytu na Malostranském 
náměstí. Též spolu čas-

to zpívávaly. Velký vliv 
na pedagogickou činnost 
šikovné Doubravky měl 
její neúnavný manžel Jan 
Branberger (1877 - 1952), 
hudební vědec a organi-
zátor hudebního života 
v  celé Praze. 

Ema 
Destinová, 
kolegyně

Eva 
Gerová, 
dcera

Nelly 
Gaierová, 

žačka

inzerce

Sudoku pro  
nenáročné
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Příště: Teď se láme 
chleba. Pěnovka 
nová, krám nový, 
jen ti sousedé jsou 
nějací zatuhlí...

inzerce

PRO LÍNÉ

inzerce

Na svou pěšinku 
byla hrdá

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

SPÍCÍ

Elmar 
Greif

Vážení přátelé,
dovolte mi popřát Vám 
příjemné prožití Veliko-
noc. Jsem velmi rád, že 
v tomto čase zahajujeme 
naši spolupráci s Malo-
stranskými novinami, kte-
ré osobně vnímám jako 
cestu k Vám, občanům.  
Hotel The Augustine je 
komplexem sedmi histo-
rických budov, kdy každá 
z nich je nedílnou součástí 
české historie. Bude nám 
potěšením se o ni s Vámi 
podělit.
Přijďte si zavzpomínat do 
legendární svatotomášské 
pivnice nebo ochutnat svá-
teční menu do restaurace 
Elegantes. Užijte si poho-
du v zahradách, o které pe-
čujeme společně s mnichy, 
žijícími v budovách hotelu. 
Těšíme se naviděnou. Za 
celý tým generální ředitel 

Elmar K. Greif

Těšit se můžete na tra- 
diční česká jídla a dob-
roty se svatotomášským 
pivem nebo sezonním piv-
ním speciálem z pivovaru
pana Matušky. Živá hud-
ba. Těšíme se i na Vaše dě-
ti, pro které bude připra-
ven zábavný program.

THE AUGUSTINE, Letenská 12/33, Praha 1, 118 00 ● Tel.: (+420) 266 112 233 
recepce: 226 112 242 ● E-mail: info@augustinehotel.com ●  www.augustinehotel.com

PROGRAM
● Zelený čtvrtek (17. 4.): Speciální velikonoční nabíd-
ka Káva & Koláč za 190 Kč  v baru 1887
● Velký pátek (18. 4.), 7 - 13 h: 1887 Bar. Dokona-
lé koktejly od oceňovaného barmana Tomáše Čambala, 
Funky & Jazz lounge mix našeho Dj´
● Bílá sobota (19. 4.),17 - 23 h: U Svatého Tomáše - Čes-
ká kuchyně a unikátní svatotomášské pivo, živá hudba
● Velikonoční neděle (20. 4.), 10 - 14 h: Velikonoč-
ní brunch s českými velikonočními tradicemi v restauraci 
Elegantes, 17 - 23 h: U Svatého Tomáše - Česká tradiční 
kuchyně a unikátní svatotomášské pivo, živá hudba
● Velikonoční pondělí (21. 4.), 7 - 13 h: Ranní královská 
hostina. Bohatá snídaně formou buffet s českými veliko-
nočními tradicemi v restauraci Elegantes. 17 - 23 h: U Sva-
tého Tomáše - Česká tradiční kuchyně a unikátní svatoto-
mášské pivo, živá hudba

HOTEL THE AUGUSTINE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

Legendární pivnice 
U Svatého Tomáše 
se opět otevírá
Známá malostranská pivnice U Svatého 
Tomáše bude otevřena od Bílé soboty do 
Velikonočního pondělí vždy od 17 do 23 h.
Čepuje se unikátní svatotomášské pivo.

Bramborový krém, uzený pstruh, křepelčí vejce........85 Kč
Zadělávané hovězí dršťky, špenát, domácí brioška...149 Kč
Grilovaná domácí pivní klobása, 
salát s křenem a jablky, hořčičná omáčka................124 Kč

UKÁZKA Z MENU

Tradiční české Velikonoce 
v hotelu The Augustine

Pivnice 
U Svatého 

Tomáše
VELIKONOČNÍ MŠE v kostele u sv. Tomáše
● Zelený čtvrtek (17. 4.) v 17 h: Večerní mše na pa-
mátku Večeře Páně ● Velký pátek (18. 4.) v 17 h: 
Obřady Velkého pátku ● Bílá sobota (20. 4.) v 10 h: 
Zpověď a žehnání pokrmů. Ve 20 h:  Velikonoční vigilie 
a Vzkříšení ● Velikonoční neděle 21. 4. v 9.30 h: Čes-
ká mše svatá ● Velikonoční pondělí 22. 4. v 9. 30 h:
Česká mše svatá



Příští číslo vyjde
1. května

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

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

TOPOL Z KAMPY
Jeden z osmi velikánů

Za to, že více 
než 80 let zdobil 
nejkrásnější 
park na světě. 
Díky též jeho 
sedmi kolegům.

VÍTE o někom ze svého okolí, kdo si za-
slouží Modré okénko? Napište na adre-
su: redakce@malostranskenoviny.eu.
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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

Proč čtuProč čtu
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„Malostranské noviny 
čtu velmi rád, protože mi 

připomínají kouzelnou 
dobu mého mládí!“
ZDENĚK NOVÁK 
90 let, penzista, 

bývalý pyrotechnik

TIP: Malostranské noviny

GARRY FLYN
bostonský teriér, oblí-
bené štace: U Hrocha, 
Luka Lu. Na snímku 

s páníčkem, výtvarníkem 
Dominikem Marešem.

Zvířata 
Malé Strany

Posílejte fotky domácích 
mazlíčků na adresu: 

redakce@malostranskenoviny.eu

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

„To je ale pěkný automobil, pane radní. Kolik stál?“ 
„Ani nevím. Koupili mi ho daňoví poplatníci, aniž by to věděli.“

Matka 
Jana Nerudy

Steuer-
-wagen.

Das Auto.

inzerce51
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

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
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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. 

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 dům, 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 pivni-
ce, Úvoz 26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 309/14. 
Genius Loci, Malostranské nám. 11. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Přístavi-
ště Pražské paroplavby na Kampě. Metrocafe, vestibul metra Malostranská, 
Klárov 51. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10. Restaurace  Občanská plovárna 
- The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1.

MALOSTRANSKÁ BESEDA, 
Malostr. nám. 21, tel.: 257 409 114

„Všeobecným bývalo mí-
nění, že vinařství v Če-
chách nemá budoucnos-
ti, že nikdy značnějšího 
významu se nedomůže, 
ježto prý zdejší podnebí 
a půda révě nesvědčí.
Pravda sice, že v jižních 
krajinách snáze lze révu 
pěstovati, že netřeba tu 
révě tolik péče a nákla-
du věnovati a že vinaře-
ní v krajích severnějších 
více inteligence a odbor-
né zdatnosti pěstitele vy-
žaduje než jinde někde na 
jihu.

Za to ale ovoce tužšího 
boje, který severnější pěs-
titel s přírodou samou 
sváděti musí, odměňuje 
bohatě jeho námahu.
Vína v krajinách sever-
nějších vypěstovaná 
předčí vína krajin jižněj-
ších svojí jemnější kva-
litou a svojí kořenností, 
takže možno říci, že réva 
krajin jižních vyzname-
nává se kvantitou, réva 
krajin severních kvalitou 
svých plodů.“
Tolik největší český vinař 
19. století Josef Šimáček, 
který v Polabí obnovil 
tradiční druhy révy a pro-
pagoval české vinařství 
doma i ve světě.                

František Váňa

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

Milí Malostraňáci! V této rubrice se za-
mýšlím nad rozličnými vinnými i ne-
vinnými perličkami. Srdečně Vás zvu 
do vinotéky při Baráčnické rychtě, kde 
mne každé úterý zastihnete osobně.

inzerce

ROZJÍMÁNÍ ČESKÉHO VINAŘE
vinotéka

František 
Váňa
vinař, 
České vinařství 
Chrámce

František 

Tel.: 731 618 302

Řeším prodeje, pronájmy,
nestandardní případy, 

exekuce a privatizace bytů
e-mail: gabriela.jahodova@re-max.cz

Gabriela Jahodová
Vaše 

realitní agentka 
pro Malou Stranu

vinotéka

výsadně vína české 
provenience!

TENTO KUPON 
OPRAVŇUJE 

KE SLEVĚ 7 % 
NA VŠE

Opakované užití kuponu 
či součet slev nejsou možné.

Denně 10 - 18 h
Tel.: +420 725 906 633

E-mail: brvinoteka@seznam.cz
Web: http://brvinoteka.sweb.cz/

Adresa: Tržiště 519/22, 
vchod též z Nerudovy 13
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