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Malostranské 
servírky

PAnÍ DAnIeLA
Usměvavá Daniela Rysová 
z Kafírny U svatého Omara 
(Tržiště 11) nese španělský 

Cabernet Sauvignon, dvě deci 
za pěkných 38 Kč.

miss 
omar
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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

®

Cˇ ís. 10 / roč. VII
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revoluCe v dopravĚ 
na MalÉ stranĚ

Str. 
6 - 7 

SPolU 
pŘes 
moSt 
Času

Bez aut už
za dva rokY?
Budou na Malou Stranu smět 
jezdit jen auta místních oby-
vatel? Nebo dokonce vznikne
pěší zóna? Nový tunel Blan-
ka otevírá dveře nevídané re-
voluci v místní dopravě. 

Podrobnosti na str. 5

Sdružení občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan

Malostranská beseda
sobota 31.10. od 19 h

VE STYLU 80. LET

Malostranský 
CANDRBÁL

Meda Mládková při  
oslavě 96. narozenin

tajemná toYen & Paní meda

eXkluzivnĚ
toYEN. Nejslavnější a nejtajemnější 
česká malířka. Legenda. Paní Meda 
Mládková se Malostranským novinám 
svěřila v exkluzivním rozhovoru, jak se 
spolu toulaly Paříží. Čtěte na str. 6 a 7

Volejte: 775 654 443 
nebo mailujte: info@pvip.cz

Další informace na www.internet-praha1.cz

Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

info@pvip.cz

Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

od 290 Kč až 100 Mbitů!
Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

PIVOVAR BON ZAŠOVÁ 
BON světlý ležák

BON Weissbier ● BON tmavý speciál

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!

Zde může být 
váš inzerát!

Volejte hned na tel. č.:
777 556 578 (Monika)

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

Mimořádná sleva 
20 %
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inzerce

žhavá anketa Malostranských novin

Číslo měsíce

96
Paní Meda Mlád-
ková oslavila 
96. narozeniny. 
Gratulujeme!

Císlo měsíce

   Úvodník   Úvodník

Císlo 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

Velké zprávy 
z Malé Strany

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Pořád. Budu 
dělat výrobky 

a zvířátka 
z kaštanů.“

Roman 
Vopička

Vokýnko 
a Kafírna

 „V 80. letech 
pro mé děti 

a letos v zimě 
kaštan jedlý pro 

vnuka.“

Barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„Nedávno se 
synem na dvoře 
školy z radosti, 

že má po vyučo-
vání.“

„Čas si lidé vymysleli, aby 
věděli od kdy, do kdy a co 
za to,“ řekl Jan Werich.
Když jsem seděl s paní 
Medou Mládkovou na 
prosluněném nádvoří Mu-
sea Kampa, viděl jsem jiný 
čas, než o kterém mluvil 
pan Werich. Čas jako by 
se zastavil a současně ote-
vřel svou nekonečnou ná-
ruč. Všechna velká jména 
z hlubin paměti: Toyen, 
Seifert, Štyrský, Nezval, 
Breton... 
Ta křehká paní vedle mně 
je znala. Osobně. Chodila 
s nimi na kávu, číst si, nebo 
jen chytat lelky. Je minulé 
století opravdu minulé? 
Není to vlastně celé na-
opak, že: „Je to čas, kdo 
si vymyslel lidi?“

Cesta časem 
tam a zpátky

Míra 
Lédl

Statečný 
fotograf

 „Na Babím létě 
v Bohnicích. 
Chtěl jsem se 

podívat, zda jsou 
už hnědé.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Tahat kaštany 
z ohně, to ano. 
Ale loupat kaš-
tany, když mají 
pichlavý obal?“

Nový Svět - Dne 18. 10.
se malíř Miloš Kurov-
ský z Nového Světa 
na Hradčanech dožívá 
v plné duševní svěžesti 
krásných 91 let. Jak 
sám říká: Život je nej-
lepší podnik, co zná. 
Fan klub přátel M. Ku-
rovského a redakce MN
přeje ještě dlouhou 
otevírací dobu.

Fo
to

: A
rc

hi
v

„Před rokem 
a od té doby ho 
nosím v kapse. 

A už se těším na 
nový.“

Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

Kdy jste naposledy 
oloupali kaštan?

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Trenýrky 
na Hradě? 

Vtipné, ale...
Hradčany - Kvůli umě-
lecko - anarchistické pro-
vokaci s trenýrkami teď 
Hrad zvažuje, že budou 
pro návštěvní-
ky zavedeny 
vstupní rámy. 
Jako na le-
tišti. Umělci 
vyvěsili rudé trenky na 
střechu Pražského hra-
du místo státní vlajky.

Víte, že...
Na Nový Svět se do slavné 

„galerie za oknem“ M. K. 
přestěhoval roku 1978.

soutěž Mistr Guláš vaří rajskou 
v restauraci pod petřínem 

15°C
Počasí Malíř kurovský z nového 

světa slaví 91. narozeninyŘÍJEN
Když zatroubí jeleni, 

vzepněme se ve třmeni

Recept dle 
Dobromily

Listové těsto 
z prvního listí
Natrhej něco posledního 
listí, nech uležet. Již tro-
hu suché povař. Přidej 

sádlo a tymián...

ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás
Újezd - Dne 24. 9. proběhl 
v restauraci Pod Petřínem 
4. ročník kulinářské soutěže 
Mistr Guláš vaří (tentokrát) 
rajskou. Soutěž byla letos 
velmi dramatická a plná

zvratů. 1. místo: Matador 
Vlasta „Raper“, 2. místo:  
Překvapení soutěže pan 
Zelinka. 3. místo: Ondra 
„Ondrášek”. Všem účastní-
kům patří dík.

Vítěz recept tají, ale my to z něj dostaneme

Miloš Kurovský 
v ateliéru v domě 
u Zlatého beránka, 
ulice Nový svět 19

Bitva magistrátu 
a místní radnice 

o umělce: 1:0
Malá Strana - Pouliční 
umělci nebudou potře-
bovat povolení pro zábor 
chodníku. Rozhodl tak 
magistrát proti vůli rad-
nice Prahy 1, která lstivě 
tvrdila, že umělec „za 
určitých okolností tvo-
ří překážku provozu.“
Např. v Brně nemají 
pouliční umělci žádné 
omezení, jen to, že smějí 
hrát mezi 6 - 22 h. 
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Vítěz pan 
„Raper“

Pro více informací 
mě neváhejte 
kontaktovat
Ing. Daniel Kotula, 
tel.: 739 343 871

Jedinečná investice
se stabilním 
výnosem

Prodej kulturní památky 
domu u Zlatého stromu 

na Pohořelci

www.chapelcigarclub.cz

Nově otevřený doutníkový 
klub v centru Prahy 1

Kaple Pachtova paláce z roku 1628 
se stala stylovým klubem 

s širokým výběrem doutníků a nápojů 
pro vaše malé hříchy.
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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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Malá Strana se dočkala: 
Zažít město jinak v Plaské
Malá Strana - Ulice bez 
aut, plné dobrot, hudby 
a kejklířů. V sobotu 19. 9.
proběhla u Újezdu již
druhá sousedská pouliční 
slavnost Zažít město ji-
nak. Plaská ulice se mezi 
10. a 22. hodinou promě-
nila v živou pěší zónu ote-
vřenou pro děti i dospělé.
Připomeňme, že Plaská 
ulice je sice na Malé Stra-
ně, ale patří pod Prahu 5
(tedy směr Smíchov). 
MČ Praha 1 podobnou 
akci neschválila, přestože 
dostala několik opakova-
ných a naléhavých žádos-
tí - například na pořádání 
podobné sousedské akce 
v Míšeňské ulici. Tak 
snad příště.  

Víte, že...
Akce Zaží město jinak 

proběhla např. na Výtoni, 
ve Vratislavově i jinde.

parádní sousedská akce, zatím „jen“ na praze 5

Plaská ulice 
19. září

Čtenář 
reportér
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1915

ště

Místní mistryní se stala Jana 
Bílá. opálila se za 2 minuty.

Místní MistrynĚ 
v oPalování ramen

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

TLUSTÁ 
MyŠ

ReSTAURAce

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNěJŠÍ KoZEL 
NA MALÉ StRANě!
KoZEL 11° 25 KČ!

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

Volejte: 602 643 565
Jsme tu pro Vás!

www.kampareality.cz

Užijte si nedbalou eleganci 
v pražské restauraci 
na Malé Straně

• Čeká vás příjemný gurmánský zážitek.
• Užijete si tu pracovní oběd, skleničku s přáteli i romantickou večeři. 
• Každé dva týdny nové menu za velice příjemné ceny.
• Ochutnejte lehký salát, těstoviny i poctivý burger v domácí bulce. 
• Nechybí ani skvělé předkrmy, polévka, hlavní jídla, domácí palačinky a dezert.
• Vždy čerstvé a kvalitní suroviny.
• Každý den nové polední menu.
Adresa: Všehrdova 17, 
Praha 1 - Malá Strana, 118 00
Email: bar-bar@bar-bar.cz 
Tel.: +420 257 312 246 www.bar-bar.cz  ▪  facebook

novinka
Užijte si piknik na Kampě či Petříně 

s piknikovým košem z Barbaru, 
který si můžete u nás objednat! 

Zobcová fl étna 
v nové době

Hudba pro fl étnu 
a klávesové nástroje 
v prvních dekádách 

20. století
 České muzeum hudby, 

Karmelitská 2/4, Praha 1

 Iva Lokajíčková 
zobcová fl étna

Alena Hönigová
cembalo, klavír

 3. listopadu 2015 
v 18.30 hodin

Pozvánka 
na koncert

Pište na: careers@pachtuvpalace.com
Volejte po - pá: 606 227 407

Pachtův palác v ul. Karolíny Světlé 34, 
Praha 1 - Staré Město

hledá do svého týmu nadšence pro 
zahradničení - důchodce/studenta.

Naše referenční projekty 
najdete na Facebooku.

Kvalitně 
odvedená práce 

za rozumnou cenu.
• Novostavby
• Rekonstrukce
• Projekty na klíč
• Provádění staveb
• Veškeré ostatní 

stavební práce
V případě zájmu o naše 

služby volejte telefonní číslo: 
+420 727 879 921.

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!
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Víte, že...
Ve vile žil kromě Wericha 

i básník Holan, buditel 
Palacký, historik Wirth...
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Vida, že to jde! Radnice už jedná
o sporné přestavbě Werichovy vily
Kampa - Vedení rad-
nice Prahy 1 zahájilo 
jednání s Nadací Jana 
a Medy Mládkových 
o budoucí podobě pod-
kroví Werichovy vily. 
Vítězný návrh nadace po-
čítá s využitím podkroví 
na přednášky pro školy, 
setkávání místních spol-
ků a podobně. Na což je 
třeba prostor, který není 
členěný příčkami, které 
měla ve stavebním plánu 
radnice.
„Jednání se již zdají být 
na dobré cestě,“ řekl MN 
ředitel nadace Jan Sme-
tana. Radnice se k jedná-
ním rozhoupala poté, co
na problém upozorn-
ly Malostranské noviny 
(září 2015). 

už šmrdlají omítku! 
(snímek z 9. září 2015)

Malostranské noviny přitiskly vrchnost k jednacímu stolu

dobrovolní hasiči uctili pod karlovým 
mostem památku svých kolegů

Dobrovolní hasiči Pra-
hy 1 uctili dne 11. září 
výročí pádu dvou new- 
yorských mrakodrapů. 
Statečnost tamních hasi-
čů připomíná pomníček 
pod Karlovým mostem. 
Roku 2001 zemřelo v New
Yorku 393 hasičů a 2 997

civilistů. Pietního aktu 
na Kampě se zúčastnil
také rada americké am-
basády pan James Merz. 
„Jsem rád, že tuto tradici
úspěšně rozvíjíme,“ řekl
velitel Sboru dobrovol-
ných hasičů Praha 1 Vla-
dimír Krištof.

dŘíve & dnes

VŠIMNětE SI: Na střeše vlevo je kominík (nebo zloděj?). Vpravo dole slavné bistro Bruncvík.

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

Dům Na Kampě 7 (pohled z Karlova mostu)
Kde to je1900 Dnes
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Jan Krejčí, 
radní MČ 
Prahy 1

Palec na-
horu za to, 
že na rozdíl 
od starosty 

navštívil 
Spolkový 
den na 

Ovocném 
trhu.

Oldřich 
Lomecký, 
starosta 

MČ Praha1
Palec dolů 
za to, že se 
neobtěžoval 

přijít na 
Spolkový 

den. Spolky 
ho zřejmě 
nezajímají. 

Vítěz Poražený

co Se šUšká: Tisková 
mluvčí radnice Prahy 1,
majitelka mnohamilio-
nového rozpočtu a pří-
telkyně starosty  slečna 
Veronika Blažková má na 
nehtech stranický nápis. 

jak to je: Nehty se sko-
mírající politickou stra-
nou měla slečna mluvčí 
jen před volbami. Již si je 
nechala odstranit. Nyní 
má nehty holé, tedy bez 
viditelné stranické pří-
slušnosti. 

tAJNě NA RADNICI 
S PoVoLenÍM PSÁT

agent 001 
ve střehu

tleskáme! 
Mluvčí prahy 1 
má nové nehty

Radnice 
Prahy 1

?

hasiči prahy 1 vzorně v jednom šiku a s velkým odhodláním 
Hasičská tryzna

new york 
11. září 2001
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Malá strana jako pĚší zóna? 
Možná už za dva roky!

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

naše dĚti kreslí prahu Soutěž 
o ceny

Dáda Lhotská, 4 roky
Foto: Dagmar Langová -Lhotská, maminka 

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je 
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD In-
diánská pohádka Divadélka 
Romaneto. Dárek získáte 
tak, že zavoláte na tel. číslo 
777 556 578 (Monika) a do-
zvíte se, kde bude možné si 
ho vyzvednout.

velk
á

proMĚn
a

zde Může 
být váš 
inzerát!

volejte ihned

telefon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zacházení!

Chystají se  revoluční změny v místní dopravě

Maršál 
RadeckýSocha maršála Radeckého 

na tramvajovém ostrůvku 
(vizualizace)

Otevřením tunelu Blan- 
ka nastává jedinečná 
šance řešit dopravu na 
Malé Straně. 
Tedy: Učinit na obou bře-
zích Vltavy taková opat-
ření, aby na Malou Stra-
nu auta pouze přijížděla, 
nebo případně odjížděla, 
ale žádná auta Malou 
Stranou tranzitně nepro-
jížděla.
Tedy že na Ma-
lou Stranu bu-
dou moci jez-
dit auty pouze 
rezidenti a do-
pravní obsluha. 
Navíc jsou na 
stole návrhy re-
vitalizace Ma-
lostranského 
náměstí včetně 
otázky, zda Radecký ano, 
nebo ne.
Již v polovině 70. let byla 
Malá Strana na čas do-
pravně uzavřena. Tehdy 
zákaz průjezdu aut netr-
val dlouho. Po několika 
měsících se vše vrátilo do 
starých kolejí. 
Po revoluci bylo množství 
nápadů, jak zamezit pře-
devším tranzitní průjezd 
Malou Stranou. Na stole 
byla také varianta zavést 
jednosměrný průjezd po 
levém břehu Vltavy a to- 

též učinit v opačném 
směru na Smetanově ná-
břeží. Po celou dobu, kdy 
probíhaly diskuze, jak to 
nejlépe provést, vždy stej-
nou větou chladili horké 
hlavy dopravní odborníci. 
Zněla: Dokud nebude vy-
řešena ulice Milady Horá-
kové, navrhované změny 
nejsou možné. A bylo to. 
Nic nepomáhalo tvrzení, 
že ulice Milady Horákové 
je až na Letné. 
Léta utekla a vyloupl 
se předražený tunelový 

komplex Blan-
ka. Vše teď mají 
v rukou před-
stavitelé magis-
trátu a Prahy 
1. Co jsem měl 
možnost sledo-
vat, musím ob-
jektivně říci, že 
odpovědní čle-
nové rady jak 
na radnici Pra-

hy 1, tak na magistrátu  
k dopravním změnám 
přistupují velmi odpo-
vědně. 
Uvědomují si, že se jedná 
o choulostivé rozhodnutí, 
které, když se nepovede, 
nadělá více škody než 
užitku. Aby to nedopad-
lo jako v 70. letech. Tedy 
nijak. 

Co se chystá

Víte, že...
Součástí jednání o místní 
dopravě je také vytvoření 

nových pěších zón.

Dopravní páteř 
Malé Strany. Bude 
všechno jinak?

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a hradčan

Újezd

Tomášská Klárov

Letenská
Malostranské 

náměstí

Karmelitská

● Zrušení parkoviš- 
tě na Malostran-
ském náměstí prý 
do roku 2017
● Velká oprava 
křižovatky Újezd
● Vjezd autem jen 
pro místní
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
Napište Sváťovi o to, co vás tíží nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Profesor Radim Palouš, 
rektor Univerzity Karlovy, 
zesnul dne 10. září 2015 ve 
věku nedožitých 91 let. Bo-
hužel tak máme kandidáta 
Čestného občanství Prahy 1 
jen in memoriam.
Na parte byl citát Jana 
Amose Komenského: „Jako 
je celému lidskému rodu 
celý svět školou, od počátku 

věků až do konce, tak i ka-
ždému člověku je jeho celý 
věk školou, od kolébky až 
do hrobu.“ Rozloučili jsme 
se s ním v pátek 18. září
v 11 hodin v kostele Nejsvě-
tějšího Salvátora na Kři-
žovnickém náměstí. Kostel 
byl nabitý. Zazpívali jsem 
píseň od Jana Husa „Jezu 
Kriste, štědrý kněže“ a žalm 

„Hospodin je můj pastýř“. 
Syn Jan přečetl ze Staré-
ho zákona, syn Mar-
tin z Nového zákona, 
z Evangelia jsme sly-
šeli „Blahoslavenství“. 
Dana Němcová měla 
přímluvnou modlitbu. 
Biskup Václav Malý v ká-
zání zmínil, že Radim 
Palouš v době dvaceti-

letého pronásledování bez 
pomoci jeho ženy Anny ne-

mohl být, kým byl a ne-
mohlo být to, co bylo.
Po Svatém přijímání 
mluvil prof. Jan Sokol 
a zástupce Univerzity 
Karlovy. Čtyři příbuzní 
vynášeli rakev, kde pan 
biskup dal požehnání. 
Čest jeho památce.

Víte, že...
Pseudonym Toyen 

vymyslel Jaroslav Seifert 
v Národní kavárně.

eXklUzivní rozhovor 
Pro maloStranSké novinY 

Paní meda vzPomíná na toYen: jak jSme 
zachránilY kaPra a co Se Stalo Se Sirkami

Sedíme na nádvoří 
Musea Kampa. Paní 
Meda uvolněně usr-
kává bílé víno ze štíhlé 
sklenice, ve které se od-
rážejí poslední paprsky 
letního slunce.
V patrech muzea nad ná-
mi, které paní Meda zalo-
žila, visí unikátní obrazy 
nedozírné ceny české au-
torky světového významu, 
která proslula pod pseu-
donymem Toyen.
MN: Kde jste se s Toyen 
seznámily?
Meda Mládková: „Za-
čátkem 50. let v Paříži, 
tuším v roce 1953. Vydala 
jsem jí pak monografi i ve 
svém nakladatelství Soko-
lova. Tenkrát mi darovala 
svůj obraz Skráň noci.“
MN: „To už jste se znala 
se svým budoucím man-
želem, ředitelem Meziná-
rodního měnového fondu 
Janem Mládkem?“
MM: „Ano. Někdy v té době

jsme se seznámili, když 
jsem ho přišla požádat
o fi nanční podporu pro 
nakladatelství. A abych 
byla přesná, Toyen ten ob-
raz darovala nám oběma.“
MN: Toyen měla pověst 
velmi výstřední umělky-
ně. Jak na vás působila?
MM: „Chodila oblečená 
jako muž. Nosila klobouk 
a kalhoty. Přitahovala mě 
svou odvahou, vzdorem 
proti autoritám.“
MN: Vzpomenete si na 
nějakou historku?
MM: „Na Vánoce jsme 
měly ve vaně kapra. Ani 
já ani Toyen jsme neměly 
to srdce ho zabít. Tak jsme 
ho daly do tašky a odnes-
ly noční Paříží k Seině, 
kde jsme ho pustily. Ještě 
jsme mu zamávaly.“
Během rozhovoru přichá-
zejí k našemu stolku děti 
a žádají paní Medu o pod-
pis. Paní Medě se vždy 
rozzáří oči, všem se ochot-
ně podepíše a s každým 
prohodí pár milých slov.

Text: Ondřej Höppner
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pohřeb mého vzácného přítele, profesora radima palouše

Kateřina Vlková

MN: Co máte na učení 
dětí nejraději? 
Kateřina: „Učení je za-
jímavá, tvořivá a velice 
rozmanitá práce. S kaž-
dým žákem musíme pra-
covat jinak, protože kaž-
dý tzv. slyší na něco ji-
ného. Je to nekonečný 
proces. Díky učení se 
stále dozvídám nové věci 
nejen o studentech, ale 
i sama o sobě.“
MN: Co je nejdůležitější 
při výchově k herectví? 
Kateřina: „Budoucí he-
rec by se měl naučit ovlá-
dat své tělo, rozvíjet fan-
tazii, měl by pracovat na 
technice mluveného pro-
jevu. Herectví je komplex 
mnoha dovedností. V ne-
poslední řadě by si každý 
herecký adept měl být vě-
dom toho, že právě on je 
jedinečným a neopakova-
telným interpretem.“
MN: Kdo byl Vaším oblí-
beným profesorem v do-
bě studií na Pražské kon-
zervatoři? 
Kateřina: „Vzpomínám 
na svoji profesorku zpě-
vu Helenu Kubátovou, 
Hanu Makovičkovou, 
Dalimila Klapku nebo 
Jiřího Valu. Filmové he-
rectví nás pak učil Miloš 
Kopecký.“ 
MN: Co si myslíte o sou-
časném divadle? 
Kateřina: „Zažila jsem 
úžasnou éru Divadla Na 
zabradlí. Na inscenaci 
Othella v režii Evalda 

Schorma nelze zapome-
nout. Oproti dobám mi-
nulým je dnešní divadlo 
mnohostrannější, barev-
nější, víc provokuje a víc 
si dovolí, což je dle mého 
názoru dobře. V každé
době najdete dobré i špat-
né divadlo. Mezi mé 
oblíbené patří Divadlo 
v Dlouhé a Řeznické ne- 
bo Dejvické divadlo.“
MN: Které současné 
představení byste čtená-
řům doporučila navští-
vit? 
Kateřina: „Určitě Ham-
leta ve Švandově divadle. 
Studentské představení 
Hanspanoptikum v Diva-
dle Na Rejdišti také roz-
hodně stojí za návštěvu.“ 

Víte, že...
Jejími žáky byli napří-
klad: Tereza Brodská, 
Ondřej Brousek ml., 
Eliška Nezvalová...

profesorka mluvy a přednesu

Anna Jiřina 
Daňhelová
Malostranská 
herečka

Text:

Kateřina Vlková 
Učí herectví na Praž-
ské konzervatoři (lek-
torka přípravného he-
reckého kursu), věnuje 
se dabingu a koncert-
nímu melodramu.

kdo bYl(a) ten ta toYen
Ten Ta Toyen - hráli si s jejím 
jménem kolegové surrea-
listé. Geniální pseudonym, 
který znamená „všechno 
a nic“ velkou měrou přispěl 
k proslulosti ženy, která se 
původně jmenovala Marie 
Čermínová (1902 - 1980). 
Chodívala oblečená jako 
muž a jako o muži o sobě

mluvila („Já jsem smutnej 
malíř“). Její životní láskou byl 
zřejmě malíř Jindřich Štyrský  
(1899 - 1942). Po jeho smrti
se zamilovala do malíře Jind-
řicha Heislera (neprávem za-
pomenutého, 1914 - 1953). 
Schovávala ho za války ve svém
bytě na Žižkově (byl to žid), 
spolu pak utekli do Paříže.

MN: V Paříží se Toyen 
stýkala s tamní umělec-
kou avantgardou, která 
proslavila surrealismus 
po celém světě. Znala jste 
také tuto skupinu, napří-
klad básníka André Bre-
tona?
MM: „Ano, potkali jsme 
se mnohokrát. Byl fajn.“
MN: Toyen žila v Paříži 
s dnes neprávem zapome-
nutým surrealistou Jin-
dřichem Heislerem...
MM: „Ano. Byl to žid. 
Vzpomínám si, že si strkal 
z legrace do nosu sirky, 
aby ho měl rovnější.“
MN: Paní Medo, vytvoři-
la jste muzeum, kde vysta-
vují umělci z celého světa. 
Vy sama malujete?
MM: „To ne, já jen shro-
mažďuji. Ale teď vlastně 
už spíš odpočívám.“

Meda Mládková

RADIM 
PALoUŠ
(bydlel 

u lanovky)

NEJDRAžŠÍ oBRAZ: 
Spící za 20 milionů 

Kč. také ten můžete 
obdivovat na výstavě 

v Museu Kampa

(Žije a vyučuje na Malé Straně)

ROZHOVOR MALOSTRANSKÝCH NOVIN 
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Kalendárium 
Malé Strany

František 
Kovářík

HEREC

Ella 
Šárková

HEREČKA

ŘÍJEN

● Emil Sirotek 
*20. 3. 1937 Praha 
†1. 10. 1999 Praha
Kameraman a znalec 
malostranských uliček
(Chobotnice z II. patra). 

● Willy Nowak 
*3. 10. 1886 Mníšek pod Brdy
†20. 10. 1977 Praha
Malíř. Portrétoval např. 
Franze Kafku. 

● Adolf Kosárek 
*6. 1. 1830 Herálec 
†29. 10. 1859 Praha 
Malíř, je po něm po-
jmenováno nábřeží.

● Josef Šváb Malostranský 
*16. 3. 1860 Praha 
†30. 10. 1932 Praha 
První český fi lmový 
herec. V Mostecké ulici 
měl papírnictví.

● František Kovářík 
*1. 10. 1886 Plzeň 
†1. 10. 1984 Praha
Herec. Na Malé Straně 
točil seriál Kamarádi. 

● Ella Šárková 
*23. 9. 1906 Praha 
†31. 10. 1991 Praha 
Herečka. Začínala v malo-
stranských kabaretech. 

Willy 
Nowak

MALÍŘ

Josef Šváb 
Malostranský

HEREC

Tema
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Tunel nebo průkop? (III.) Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

Paní meda vzPomíná na toYen: jak jSme 
zachránilY kaPra a co Se Stalo Se Sirkami

Tunel nebo průkop? (III.)Tunel nebo průkop? (III.)

KONEC

Demonstrace proti plýtvání „A bude pokoj! Průkopáři ať chodí 
průkopem a tuneláři tunelem.“

„A půjčíme si na to od našich 
kamarádů bankéřů.“

Čiperná paní Meda Mládková slavila 
narozeniny: kolik že je Mi to vlastnĚ let? 

Toyen má 
nádhernou výstavu 

v Museu Kampa 
(do začátku ledna)

Vítězslav Nezval 
a Toyen

toyen a Jindřich Štyrský

V Paříži s přítelem 
Jindřichem Heislerem

Jeden z mála 
snímků, 
kde nemá 
kalhoty

Zakladatelka Musea Kam-
pa Meda Mládková oslavi-
la 8. září své 96. narozeni-
ny. Děkovnou řeč pronesl 
před zástupy gratulantů 
její oblíbenec Jiří Pospíšil.  
Vynikající oslavnou báseň 
přednesl „zpívající práv-
ník“ Ivo Jahelka.
Současně byla otevře-
na výstava surrealistické 
umělkyně Toyen, se kte-
rou se Meda Mládková 
znala a přátelila v době, 
kdy žila v Paříži. Obrazy 
jsou zapůjčeny z mnoha 
významných sbírek.

● zástupy gratulantů a křest její knihy Můj úžasný život ●

Museum Kampa

Gratulanti na 
nádvoří muzea

Paní Meda 
přijímá gratulanty
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KampaNula
 Charitaredakce@malostranskenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

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

 Charita

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.
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.
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V 17. 17 h dne 17. září 
2015 se sešlo 28 účastní-
ků druhé petřínské toulky 
z plánovaného  cyklu TPT 
(tucet petřínských tou-
lek).
Vše probíhalo podle plá-
nu, angažované hrdličky 
zahradní (Streptopelia 
decaocto) skotačily ve 
větvích, plch velký (Glis 
glis) přeběhl přes cestu 
dle předchozí domluvy. 
Po zhlédnutí výstavy bylo 
z důvodu zhoršeného po-
časí (tradiční déšť) upuš-
těno od zhlédnutí  Mařá-
kova Polibku a následoval 
rychlý sestup na Petřín-

ské terasy. Zde nás oče-
kával hostinský se svými 
Dudáky. Při konzumaci 
tohoto piva došlo i k re-
citaci a volné diskuzi. To 
vše již v romantické tmě. 
Od účastníků vybráno 
1450 Kč pro charitativní 
akce KampaNuly.

Naše akce
Románským podzemím Prahy

učená toulka Dr. Hany Blochové. 
Úterý 13. října, 17.17 h. Sraz na nádvoří 

Památníku národního písemnictví.

Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1

učená toulka petřín ii.

PODPORUJEME
● So 3. 10., 14 h
VII. Malostranské vinobra-
ní  - Dozvuky Horňáckých 
slavností. Park Kampa.

● So 31.10. 
Malostranský candrbál 
(SOPMSH). Malostranská 
beseda ve stylu 80. let!

● Pá 6. 11., 19 h
38. divadelní bienále Klu-
bu přátel Glenna Millera. 
Baráčnická rychta. 

POŘÁDÁME
● Út 10. 11, 18.18 h 
Před Martinské hody - Ba-
ráčnická rychta.

● St 25. 11., 19 h 
BENEFIČNÍ KONCERT 
Prážata a Resonance + 
Pražský kytarový orchestr 
v kostele Šimona a Judy.

Naše akce
Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1

Kavárna Čas
(U Lužického semináře 15)
● Každou neděli v 19 h: Zpí-
vání s Alešem a jeho hosty
● 30. 9. středa  od 19 h: Ro-
man Holk a Sdružení Petřín 
- hudba, tanec...
● 7. 10. Každou středu od 
19 h: Taneční kurzy
● 13. 10. úterý 19.30 h:  
Bludný Holanďan
● 16. 10. pátek: Jazz - Z. 
Zdeněk, M. Zdeňková, Š. 
Janoušek
● 19. 10. pondělí: Koncert 
Radka Tomáška
● 27. 10. vernisáž výstavy 
Petra Mano a Myšána
● 14. - 15. 11.  „Holky sobě“ 
- vlastnoruční výrobu šper-
ků pod dohledem šperkařky 
Ivy Mastníkové
● 18. - 22. 11. Ateliér Ka-
sandra - prodejní výstava + 
Píšeme Ježíškovi 
● 24. 11. úterý  - Časování 
Hynka Žirovnického „Satur-
nin“
● 28. 11.  sobota 19 - 01 h 
- XIV. Kavárenský miniples

Opět jsme byli zaskočeni krásným počasím. 
Velitel toulky Jaroslav Rybář určil jasný plán - 
dojít včas na rozhlednu a zde zhlédnout výstavu 
„Petřín, místo vycházek, rozhledů a dolování“. 
Bylo omezeno mluvené slovo, aby bylo více 
času na panoramata a připravené atrakce.

V závěru toulky před-
nesl Dr. Jiří Rezek ten 
den ráno složenou 
báseň:

(Ze sbírky ANAN - Alz-
heimer nacht alma-nach)

Petřín - otisk prožitého
Petřín! 
Už jsem tu někdy byl?
Už jsem tu kdysi byl!!!
Ale s kým? Že by s vámi?
Ne, bylo nás míň.

A bylo taky krásně 
a teplo.
Někdo mě držel za ruku.
Že by táta? Určitě taky.
A foukal vítr a pouštěl 
jsem draky.

A později zas cítím 
ten Petřín.
A ruku příjemnou, 

ne však už táty.
Vedla mě 
do temných zákoutí
s omamnou vůní máty...

A bylo nás tehdy míň
jenom dva?... Nebo víc?
A dole tekla Vltava!
Jó, taky jsem 
chodíval na ryby 

s rybářem Toníkem!
A nechyt jsem nic.

A dnes je tu taky Rybář, 
taky bez ryb.
A proč jsme 
tu na Petříně?
A proč všichni vy?!
Teď už vím, jak vypadá 
to záhadné DEJA VU!

VII. MALOSTRANSKÉ 
V I N O B R A N Í

Sobota 3. října  v parku na Kampě
od 14 h vystoupí: 

Horňácká cimbálová muzika Kubíci, HCM Velické Trnečky, 
Martin Hrbáč, ženský sbor z Javornika, tanečníci a zpě-
váci z Hrubé Vrbky, Suchova a Nové Lhoty, z Velké nad 

Veličkou a nejlepší dětští zpěváčci z Horňácka.
SKLIZEŇ  MALOSTRANSKÉHO VÍNA, KOŠTY VÍN, BUR-

ČÁKŮ A KLOBÁSEK!
Spolupořádají: Letní poloha, kavárna Mlýnská, Agentura A.Vrby, 

TURAS a Muzikanti z Kampy, za pomoci Měst. policie, Dobrovolných 
hasičů a Měst. části Praha 1, KampaNuly, Musea Kampa, Vojanových 

sadů, s.r.o. a  Malostranských novin... V I t A J t E !!!

 

DOZVUKY  HORŇÁCKÝCH  SLAVNOSTÍ

NAPA bar & gallery, Prokopská 8
Každé úterý od 20 h Nightlife impresario Borat Original 
a George Pacurar - Open Mic, nevypočitatelný mezinárodní 
hudební mejdan
3/10 - koncert Bipsi Bapsi /SRB/ - acoustic jazz, funk, pop, 
rock duo
08/10 - vernisáž výstavy NATURA - volná tvorba ilustrá-
torky Terezy Emingrové, inspirovaná harmonií přírody a její 
duchovní symbolikou. Trvá do 10. 11.
09/10 - koncert - Alexandre Glize /FRA/ - magic guitar - 
repertoár napříč hudebními žánry - od klasiky přes jazz, fl a-
menco, fusion až po rock
16/10 - koncert - Kate Powers and Dave /USA,CZE/ - cover 
songs, folk, country, classic rock, moderní hity
23/10 - koncert Tony K. /RUS/ - Brit Pop, Indie, Garage 
Rock and Soul!
31/10 - koncert Silvie Morasten /CZE/

Více informací a kompletní program na: www.napabar.cz 
a facebook.com/NapaBar. Telef. kontakt: 777 255 066

3. 10. sobota 11 a 14 hod. 
Prohlídky románského reliéfu 
Juditiny věže 
5. 10. pondělí 18 hod. (Ponděl-
ky ve věži). Srdečné pozdravy 
z Athosu: Heuristika osobního 
profi lu malíře Jana Vochoče 
(1865 - 1920). Mgr. Marcela 
Suchomelová - Juditina věž 
12. 10. pondělí 18 hod. (Pon-
dělky ve věži). Kostel sv. Vác-
lava na Smíchově. Mgr. Adéla 
Klinerová - Juditina věž 
19. 10. pondělí 18 hod. (Pon-
dělky ve věži). Giovanni Maria 
Filippi a kostel Panny Marie 
Vítězné v Praze. Mgr. Jakub 
Bachtík - Juditina věž 
26. 10. pondělí 18 hod. (Hovo-
ry o Praze). Revitalizace orloje 
před 150 lety a co z toho vze-
šlo. RNDr. Antonín Vrba, CSc. 
Národní technické muzeum 2
28. 10. středa 15 hod. (Vy-
cházka). Po stopách vzniku 
a existence československé 
republiky PhDr. Eva Havlovco-
vá, sraz před Obecním domem 
7. 11. sobota 11 a 14 hod. Pro-
hlídky románského reliéfu Ju-
ditiny věže 

Klub Za starou Prahu
Juditina věž - Mostecká 1, 

www.zastarouprahu.cz 
(Pozn.: program může být 
doplněn nebo upřesněn)

Klub 
Za starou Prahu 
Akce v říjnu 2015

Kaple Božího hrobu
 na Petříně

Jaroslav Rybář (vlevo) 
vede skupinu na Petřín
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Dopisy, komentáře, básně, glosy, fejetony
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

Čís. 9, září 2015

Dopis

Vážení spolutrpitelé, má 
trpělivost dospěla tváří 
v tvář své konečnosti. 
Hovořím o exkrementech 
mazlíčků našich sousedů 
„pejskařů“. Termín „pej-
skař“ uvádím v uvozov-
kách, neboť bez uvozovek 
by urážel ty opravdové 
pejskaře. Milí pejskaři, 
kteří nikdy nezapomenete 
pytlíček a vždy poctivě do-
čista vysbíráte vše, co váš 
čtyřnohý kamarád utrou-
sí, plný sáček pak odloží-
te do koše či kontejneru, 
jistě chápete, že špatné 
světlo je vrháno přede-
vším na vás. Nezasloužíte 
si, abyste zapadli do jedné 
škatulky s piráty ulic, kteří 
nám kladou nástrahy! 
Nemám zájem si jen bez-
cílně stěžovat. Ráda bych 
vyvolala reakci. Co může-
me pro čistotu svých ulic 
udělat? Jakým způsobem 
můžeme přimět „pejska-
ře“, aby se stali skutečný-
mi pejskaři?

Radka Nováková, 
soudní tlumočnice

inzerce

pejskaři 
a „pejskaři“

Pššš... Nehýbejte se. Ne-
mrkejte. Nedýchejte. A po-
dívejte se támhle... Ať už 
jste kdekoli poblíž. No jen 
se ohlédněte. Nepohnu-
lo se tam něco? Na Malé 
Straně nikdy nejste sami. 
Noc, kdy tma přikryje 
ruch a všechny, kdo ho 
tvoří, je jako den, jehož 
světlo odhalí ty, kteří se 

choulí v každém koutě 
a tiše na nás hledí. Sedí za 
anténou s lahváčem, nohy 
spuštěné až na dvorek, 
stojí opřeni o zeď vpro-
střed zámeckých scho-
dů a s nimi společně se 
ztrácí z dohledu. Spatříte 
jednoho a vidíte je všech-
ny. Moji rodinu. Poznáte 
když stojí za vámi a položí 
vám dlaně na ramena.
Sedím ve Stínu pod čer-
veným stropem a kou-
kám do červené zdi. 

Zdejší hustý dým jako by 
tančil do tepu drum and 
bassu, co dráty pumpují 
od dýdžejského pultu do 
celého červeného akvária. 
Mikro, makro a paralelní 
světy ani v Shadow ne-
jsou cizí. Prostor obydlují 
bylinkářské a lehce esote-
rické kroužky, fi lozofi cky 
vedená mládež z fran-
couzského lycea a občas-
ní turisté, co se správně 
zatoulali. Pro pěší Pa-na-
-ček a pro pojízdné Saša-
-drink. Do dvou, do tří, 
možná do čtyř. A vedle 
sebe Petřín a tam všechny 
driády. Ano, jsou tu po-
řád a jsou všude.  

FANTOM MALÉ STRANY
Co NEVÍ oN, NEVÍ NIKDo

nikdy tady 
nejsme sami

BaráČníCi 

Baráčníci mimo pravi-
delné schůzovní činnosti 
organizují či se podílejí 
na organizaci Dne ma-
tek, MDŽ, Dne 
dětí, rozloučení 
s rokem, stavění 
májek, pořádání 
baráčnických, 
staročeských plesů a zá-
bav. Součástí zábav bývají 
i všeliké staročeské tan-
ce, např. velice populární 
Česká beseda. 

Co o nich nevíte

Glosa
me: Odvěké tužby národů 
žijících na Menším městě 
pražském se blíží k svému 
naplnění. Tak nějak se dá 
napsat o chystaných úpra-
vách dopravního režimu na 
Malé Straně.
Plán zamezit průjezdu aut 
Malou Stranou je starý 
desítky let. Samozřejmě 
bude námi všemi, co tady 
žijeme, přijat s nadšením. 
Ovšem za předpokladu, že 

budou moci místní projíž-
dět naší čtvrtí neomezeně. 
Jinými slovy: že policie 
zajistí dodržování nového 
dopravního režimu.  A na 
to jsem skutečně zvědav, 
jak bude zastaven a ná-
sledně u Malostranského 
náměstí pokutován strejda 
od Strakonic, protože zvolil 
trasu do Holešovic místo 
Strahovským tunelem Kar-
melitskou ulicí. To se tedy 

ochránci zákona pěkně za-
potí. Ale nesýčkujme.
Dokonce nezapadl ani pro-
jekt revitalizace Malo-
stranského náměstí. Jedná 
se o komplexní změnu 
vzhledu malostranského 
rynku, při kterém má ko-
nečně i zmizet parkoviště 
z jeho spodní části. 
Jenže ono to má všechno 
„jenže“. Iniciativa občanů 
zrušit parkoviště, která 

vyvolala architektonickou 
soutěž na přeměnu vzhledu 
celého Malostranského ná-
městí, vznikla v minulém 
volebním období. Po vol-
bách se složení magistrátu od 
základů obměnilo. K tomu
odpor poslanců proti zru-
šení parkoviště. Ti je totiž 
využívají nejvíc. Proč ne, 
když jim parkovné pla-
tí Poslanecká sněmovna.  
Takže ještě uvidíme.

Kdybychom žili v čase ná-
rodního obrození, zvolá-

doprava 
na Malé straně

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a hradčan

Vážená redakce,
Malostranské noviny jsou 
čím dál lepší. Hltáme kaž-
dé číslo. Držíme palce.

Janderovi

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.

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

257 531 839

●Grafik, malíř z Prahy 
(48 let), sluchově postiže-
ný, hledá upřímnou ženu 
stejně nebo jinak postiže-
nou. Samota je zlá. Tel.: 
776 461 007, pište, pro-
sím, sms.  
●Byt. Hledáme dlouho-
dobý pronájem bytu 2 + 1 
či 2 + kk na Malé Straně 
a okolí. Pár, nekuřáci, bez 
zvířat. Na Malé Straně 
žijeme přes 30 let a děti 
nám už odrostly. Tel.: 
604 255 003. 
●Koupím Perelman: Za-
jímavá matematika a me-

chanický bug. Tel.: 604 
359 365.
●Účetnictví - komplet-
ní vedení a zpracování. 
Mzdy. DPH a vedení da-
ňové evidence pro OSVČ. 
Zastupování na úřadech. 
Pracujeme s programem 
Money. Tel.: 773 923 876. 
●Provádíme levné zed-
nické a malířské práce        
i rekonstrukce bytů na 
klíč. Tel.: 720 658 976.
●Začínající sběratel od-
koupí staré známky, po-
hledy i obálky. Díky za na-
bídky. Tel.: 720 658 976.

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

O víkendu 17. - 18. října 
vás zveme na 

řízkový víkend

ŘÍZKOVÝ VÍKEND

Přijďte na netradiční 
i klasické řízky podle 

receptur našich babiček.

POD PETŘÍNEM.

•30 středisek v Praze - ve vaší 
  ZŠ, nebo v její blízkosti 
•profi  trenéři
•tradice od roku 1993

TenIS 

Nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLeVA 20 % 
nebo RAKEtA HEAD ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz



kŘížovka na heslo
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

Tajenku (heslo) přijďte říct do Náprstkova muzea
(Betlémské náměstí 1). Dostanete dárek: CD s příběhy pa-
mětníků v rámci projektu Paměť národa s názvem Příběhy 
20. století. Platí jen pro prvních pět příchozích.

krátký vtiP (chUck norriS) 
Když jde Bubák spát, každý večer se podívá pod 
postel jestli tam není Chuck Norris.

•

Divadlo - Ne  4. 10. v 16 h - DěDEČEK 
oGE - Divadlo Kampa, Nosticova 2a - 
Příběh posledního sibiřského šamana 
podle knihy P. Brzákové. Pro děti od 7 let      
a dospělé. www.divadlokampa.cz

Výstava - Do 8. 10. - JoSEF D. ČER-
NÝ: oBRAZY A GRAFIKA - Rest.      
U kláštera, Bělohorská 183/169 - Pořádá 
Spol. přátel J. D. Černého, výstava k ne-
dožitým 100. narozeninám. 

Divadlo - 18. 10. v 20 h, 19. 10. v 21 h 
a 20. 10. v 20 h  - VoSto5: DECHoV-
KA - Baráčnická rychta, Tržiště 23/555  
- Lidé se mění, dechovka zůstává. Jak to 
bylo na tancovačce po 2. sv. válce? 

Akce - Út 27. 10. v 18 h - PeTR MAno 
A MyŠÁnA - Kavárna Čas, U Lužické-
ho semináře 15 - Vernisáž výstavy obra-
zů výtvarníků spojená s pěkným hudeb-
ním večírkem. Nenechte si ujít. 

Koncert - Út 3. 11. v 18.30 h - ZoB-
CoVÁ FLÉtNA V NoVÉ DoBě - 
České muzeum hudby, Karmelitská 2/4 
- Hrají: Iva Lokajíčková - zobcová fl étna, 
Alena Hönigová - cembalo, klavír. 

Výstava - 4. 11. - 29. 11. (otevřeno jen 
v prac. dny) - ZDENA StRoBACHo-
VÁ A ZAHoR - Knihkupectví Academia, 
Václavské nám. 34 - Výstava obrazů Z. 
Strobachové a Zahorovy práce na papíře.

K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOŘÍJEN Malostranská beseda

www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ● tel.: 257 409 123
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TIP

1. 10., 20.30

N enechte si ujít 
koncert Tria lídra 
kapely Framus Mi-

chala Prokopa, nadžán-
rového kytaristy Luboše 
Andršta a všestranného 
houslisty Jana Hrubé-
ho. Pro všechny, kteří 
o hudbě něco vědí, je 
přichystaný skvělý mu-
zikantský zážitek. Sou-
bor vznikl v roce 1987. 
Písničkový základ je 
rozšířen Andrštovými 

zkušenostmi s blues         
a s jazzrockem i osobi-
tou hrou Hrubého na 
elektrifi kované housle. 
Koncert má příjemnou 
civilní atmosféru i zvuk 
a je z něho cítit radost                 
z bezstarostného muzi-
círování bez exhibice.

ŘÍJEN
Program (výběr)

2. pá. Krausberry - za-
čátek 20.30 h
6. út. 7 pádů Honzy 
Dědka - začátek 20 h
8. čt. T4 - 20.30 h
13. út. Jiří Schmitzer - 
začátek 20.30 h
14. st. Traband - začá-
tek 20.30 h
17. so. Fleret - začátek 
20.30 h
21. st. Ivan Hlas trio - 
začátek 20.30 h
27. út. Bůhví - 20 let ka-
pely! - začátek 20.30 h
30. pá. The Cell - vzpo-
mínkový koncert na Mar-
tina Endla! - začátek 
20.30 h
31. so. Malostranský 
candrbál - ve stylu 80. 
let - začátek 19 h

GALERIE
18. 9. - 22. 11. výstava 
Jaroslava Svobody s ná-
zvem Akty a akvarely. 

PRoKoP - ANDRŠt - HRuBÝ

Praha 1, Malá Strana, u Sovových mlýnů 2, tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz, e-mail: info@museumkampa.cz

Kamil Lhoták 
Do 18. října
Výstava představuje významné provenční    
obrazy, které byly často Lhotákovým darem 
jeho přátelům. Výstava připravena ve spolu-
práci s Retro Gallery. 

Miroslava nová 
Prodlouženo do 31. října
Komorní výstava k 80. 
narozeninám Miroslavy 
Nové prezentuje sochař-
skou tvorbu, která je za-
ložena na intuitivním hle-
dání organických forem   
v přirozenosti nalezené-
ho kamene.

toyen - Vidím 
neboť je noc   
Do 3. ledna 2016
Výstava jedné z nejvýraz-
nějších postav čes. umě-
ní 20. stol. Toyen předsta-
ví reprezentativní výběr 
její tvorby.

Šmidrové 
Od 10. října
Souborná výstava vý-
tvarné skupiny Šmidrů 
(1954) sleduje vývoj se-
skupení od založení až 
do konce šedesátých let 
s případnými přesahy do 
dalšího období.

DoPRoVoDnÝ 
PRoGRAM
6. 10. Kurátorská komen-
tovaná prohlídka výstavy 
K. Lhotáka v 18.30 h
15. 10. Koncert: Jitka 
Hosprová a její hosté       
v 19 h
20. 10. Café Toyen: První 

setkání z třídílného cyklu 
doprovodných programů 
k výstavě Toyen v 18.30 h
24. 10. Komentovaná 
prohlídka výstavy Toyen 
s lektorem v 15 h
24. 10. Výtvarná dílna 
pro rodiče s dětmi v 16 h

STÁLÁ eXPoZIce
František Kupka 
Práce ze studentských 
let, ale i díla z vrcholného 
období Kupkovy abstrakt-
ní tvorby i let pozdějších.
Otto Gutfreund
Kubistické bronzové so-
chy českého sochaře 
první poloviny 20. století.
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Pro líné Ještě línější

inzerceinzerceinzerce

ZAJÍMAVoStI a novinky 
ze Starého Města. StARo-
MěStSKÉ NoVINY jsou 
k mání zdarma např. v Ka-
fírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) či ve všech ka-
várnách, hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

StRuČNÁ tIRÁž
Malostranské noviny 
říjen 2015 / VII. ročník

● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@malostranskenoviny.eu 

● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 
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Slavné místní ženy

Koutek pro chytré hlavy

jan neruda: jak si pan vorel 
nakouřil pěnovku (XXviii.)

Nahoře že se vyhoup ne-
šťastný krupař, oběšený 
zcela ve výši na skobě. 
O desáté hodině přišla 
soudní komise a vešla do 

krámu domem. Sňali sa-
movraha a pan Uhmühl, 
malostranský policejní ko-
misař, pomáhal. Sáhnul 
do kalmuku nebožtíkova 
a vyndal z něho dýmku. 
Držel ji k světlu a pravil: 
„Tak krásně nakouřenou 
pěnovku jsem ještě nevi-
děl - podívejte se!“ 

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

Otázka: Víte, na jakém domě 
je na Malé Straně pamětní des-
ka skvělého režiséra Juráčka?
Nápověda: Hledejte u Malos-
tranského náměstí dole.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Toto krásné znamení na-
jdeme na úzkém domě zvaném 
U Zlaté číše, Nerudova 16. Správně:
Alice Pořádková, Pavel Matocha

pěnovka

Berta (1869 - 1936) byla 
sopranistka, manželka 
skladatele Josefa Bohu-
slava Foerstera (1859 - 
1951), který se narodil na 
Malé Straně. Spolu jeho 
rodný dům často navště-
vovali. Berta ztvárnila roli 

Desdemony v prvním čes-
ké uvedení Verdiho Othel-
la. Zpívala v Národním 
divadle  a v hamburské 
opeře, kam ji angažoval 
hlavní dirigent souboru 
Gustav Mahler. Svoji Ber-
tu přežil Foerster o 15 let. 

- KONEC- 

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

ČEtBA NA PoKRAČoVÁNÍ. Minule: Když pan 
domácí nemohl nikde pana Vorla nalézt, dal krám 

násilně otevřít. Před krámem bylo plno lidí.
Operní pěvkyně 

Berta Foersterová

Josef B. 
Foerster, 
manžel

Giuseppe 
Verdi, 

skladatel

Gustav 
Mahler, 

skladatel
Měla hlas, kvůli kterému 
by vraždil nejen othello



„Noviny čtu, protože se 
z nich vždy dozvím zábav-

né i poučné zprávy, na 
rozdíl od běžného tisku.“

Klára Mašátová,
Divadelnice a klavíristka
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Příští číslo vyjde
1. listopadu

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v La Dolce Vita (Biskupská 3).

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...
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Proč čtuProč čtu

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

AKIM & cInDy
Oba pražští krysaříci, 

desetiletý Akim a šestile-
tá Cindy, bydlí společně 
s námi v Nerudově ulici.
Adam Krejčí a Klára Malá

Mazlíčci 
Malé Strany

MazlíčciAktuální vtip ze 100 let starých novin

Posílejte fotky domácích 
mazlíčků na adresu:

redakce@malostranskenoviny.eu

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce60
kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní 

číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme

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

oNDŘEJ HÖPPNER
vydavatel Malostranských novin

Za neutuchající 
přičinlivost při 
tažení káry 
a fakt, že mu 
bude v říjnu 50. 

Tip: Ti, co to myslí dobře

„Podívej, muži. Roku 1835 v srpnu se objevila ta Halleyova kometa a v září se 
narodila moje maminka.“ „Jo, to ta kometa vždycky přinese nějakou pohromu.“

Matka 
Jana Nerudy

To já 
pamatuju 

komet!

U Hrocha, Thunovská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova 
kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Museum 
Kampa, U Sovových mlýnů 2. Klub Za starou Prahu, knihkupectví, Mostecká 1 
(Judina věž). Vacek Bio-Market, Mostecká 3. Dvůr umění, Mostecká 14. Klub 
Šatlava, Saská 2. Baráčnická rychta, Tržiště 23.  Sokol, Tyršův dům, Újezd 450.  
U Glaubiců, Malostranské náměstí 5. U moudrých luceren, Vlašská 6. Národní 
kavárna, Národní 11. 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, Helli-
chova 5. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pra-

gensis, 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. Poliklinika na Národní, Národní 9, III. patro. 
U Parlamentu, Valentinská 8. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  Lazeb-
nictví  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 pivnice, Úvoz 26. Restaurant 
Aristo - hotel Constans, Břetislavova 309/14. Genius Loci, Malostranské nám. 11. 
Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Metrocafe, vestibul metra Malostranská, Klárov 51. 
Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10. Restaurace  Občanská plovárna - The Loop 
Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1. Vinotéka U Mouřenína, Tržiště 17. Ordinace 
Mudr. Blanky Seifertové, Hroznová 499/2. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

u hrocha, thunovská 10
vopičkova kafírna, tržiště 11 

ars pragensis, Malostranské náměstí 27 
vopičkova kafírna, tržiště 11 

Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48, Kokořín 277 23

www.kokorin.info

HOTEL KOKOŘÍN PŘIPRAVUJE 

REKONSTRUKCI ZÁMECKÉ 

DOLINY POD HRADEM KOKOŘÍN, 

KAM ZA 1. REPUBLIKY JEZDILA 

VĚTŠINA MALOSTRAŇÁKŮ.
Telefon: 
608 999 988

Na podzim jsme pro vás připravili zvýhodněné 
pobytové balíčky. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!


