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Malostranské 
noviny

Konečně důkaz: V maltě 
Karlova mostu jsou vejce!

Slavný Turek ze sousoší na Karlově mostě nad spory odborníků o pojivo kroutí hlavou. 
O přítomnosti vajec v maltě věděl už dávno. Stejně jako o vzácném mechu mezi pilíři.

Malá Strana - Legenda 
nelže! Malta Karlova 
mostu skutečně obsahuje 
stopy bílkovin. Dokázaly 
to nejnovější expertízy, 
které umožnila právě 
probíhající rekonstrukce 
mostu.
„Mimo veškerou po-
chybnost jde o bílkoviny 
z vajec,“ potvrdila ing. 
Štěpánka Kučková, spolu-
autorka studie.
Stavba tohoto nejslavnějšího 
českého mostu byla zahájena 
roku 1357, základní stavební 
kámen prý položil samotný 
Karel IV. Vajíčka do malty 
dodaly kvočny z Velvar.
„Kromě vajec se do malty 
přidávalo také mléko, tvaroh, 
klihy, želatiny nebo volská 
krev,“ sdělují ve své studii 
Štěpánka Kučková, Radovan 
Hynek, Peter Koník a Milan 
Kodíček z Vysoké školy 
chemicko - technologické.
Jiní odborníci výsledky stu-
die zpochybňují. Zedníkům 
prý mohl do malty od-
padnout drobek ze svačiny. 
Více na str. 2 

Na Malé 
Straně řádí 
podvodník

Malá Strana - Tři případy 
okradených důvěřivých lidí  
v místních bytech za posled-
ních pár týdnů řeší policie. Muž 
střední postavy s vlnitými vlasy 
se pod záminkou, že přišel zkon-
trolovat vodu, vetřel do bytu  
a pak kradl peníze a šperky. Na 
policii se přihlásily tři stařenky, 
které obral o více než 20 tisíc 
korun. Podrobnosti na str. 3

Nové venkovní kino 
Letní poloha je zdarma
Hergetova cihelna - Nový 
biograf Letní poloha na ná-
plavce u Hergetovy cihelny 
navazuje na tradici letního 
kina na Střeleckém ostrově. 
Bezplatné projekce začínají 
denně ve 20:15 h. Promítají 
se zásadní snímky naší  
i světové kinematografie.  

      Celý program kina  
na září najdete na str. 3

Exkluzivně
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Dušek 
uvádí 
aztéckého
šamana 

Kulturní 
pruvodce

Našli jsme 
příbuznou   
 básníka  
Nerudy

více str. 6více str. 4 vybírejte na str. 10-12

Exkluzivní rozhovor se šamanem a náčelníkem Xolotlem. Str. 4



MuzeuM hudby - Na právě 
probíhající výstavě Fenomén 
Martinů v Českém muzeu 
hudby bude od začátku září vy-
stavena vzácná grafika Pabla 
Picassa Portrét André Bretona. 
Kromě tohoto díla si mohou 
návštěvníci nově prohlédnout 
grafiku Josefa Šímy Portrét 
Vítěslava Nezvala. 
Adresa: České muzeum hudby, 
Malá Strana, Karmelitská 2.

Picasso 
na výstavě 

Martinů

Malostranský 
narkobaron 

dopaden
Malá Strana - Policie 
zatkla muže (58), který 
zásoboval drogami Malou 
Stranu a okolí. Používal 
16 mobilních telefonů, 
aby ztížil odposlech. Při 
zatýkání se rozplakal. 
Mezi jeho speciality patřil 
hlavně kokain. Hrozí mu 
až deset let vězení. Za 
prodej drog už seděl šest 
let v Německu.

Vajíčka v maltě jistí 
tichý mech mezi pilíři

Prokázaná vajíčka v maltě 
Karlova mostu doplňuje další 
překvapivý nález z posled-
ních dnů.
Potápěči našli v devátém 
pilíři mostu pod dvěma 
mlýnskými kameny mech, 
který pochází z doby, kdy 
byl  most stavěn, tedy ze 
14. století. Byl zřejmě stavi-

teli použit jako odpružení.  
„Je to opravdu neob-
vyklý a vzácný nález,“ říká 
archeobotanik Petr Pokorný 
z Archeologického ústavu 
Akademie věd s tím, že mech 
nebyl dosud nikdy v žádném 
mostu nalezen.
Vajíčka nebo volská krev 
se jako přísady do malty ve 
středověku používaly běžně. 
Malta pomaleji tuhla, což 
usnadňovalo práci.

Použití slepičích vajíček, me-
chu nebo mlýnských kamenů 
může mít i jiné vysvětlení, 
například rituální.
Ani datum stavby Karlova 
mostu nebylo zřejmě zvo-
leno náhodně a Karel IV. 
dal na radu svých astrologů  
a numerologů.
Základní kámen byl prý 
položen  brzy ráno v 5:31 
dne 9. července 1357. Při 
správném seřazení číslic 
se dostane magická řada 
lichých čísel 1-3-5-7-9-7-
5-3-1. Tedy: od jedničky  
k devítce a zase zpátky. Kruh 
se uzavírá.
Zatímco expertíza potvrdila 
legendu o vejcích v maltě, 
jiná, zřejmě nepravdivá le-
genda přetrvává.
Karlův most nezačal stavět 
Petr Parléř, jak se obvykle 
uvádí, ale jistý mistr Otto. 
Parléřovská huť stavbu  
převzala až v 60. letech 14. 
století. Stejně jako magická 
řada čísel sestavených z data  
a času zahájení stavby, tak  
i jméno stavitele Otty se čte 
tam i zpátky stejně. Ale to už 
je asi opravdu jen náhoda.

Magistrát 
dal pokutu 
sám sobě

„Kdy už bude konečně 
Karlův most opravený,“ 
ptají se Pražané i turisté.    
Práce se vlečou a poma-
lu to vypadá, že se staví 
úplně nový most.
Firma Stavba mostů Praha se 
s radnicí dohodla, že opravu 
dokončí do června 2010. Když 
všechno půjde podle plánu.
Pak by měla ovšem následovat 
druhá etapa, která se bude týkat 
vnějšího pláště mostu. Ta potrvá 
ještě nejméně rok.
Památkáři upozorňují, že oprava 
je mnohem rozsáhlejší, než 
jim bylo oznámeno, a že jde  
v podstatě o podvod.
Kamenné zábradlí dostalo po 
opravě úplně jinou podobu, 
dlažba je vyrvaná kvůli ply-
novému potrubí, stará podoba 
památky je nenávratně pryč.
Radnice si v souvislosti s opra-
vou udělila pokutu. Částka   
54 tisíc korun není nijak závratná 
a jen se přesune z jednoho 
rozpočtu do druhého.
„My děláme jen to, co si město 
objednalo,”  říká Pavel Kameník, 
mluvčí společnosti Stavba 
mostů Praha.Není nad lásku ve stabilním prostředí.

Malá Strana - A to se zdálo, že 
už se sem nic nevejde. Radni-
ce chce postavit ve vnitro-
bloku Říční ulice číslo 11 nový 
dům s 19 pidibyty o rozměru 
30 metrů čtverečních. 
Kdo bude v nových garso-
niérách na předělu Malé 
Strany a Smíchova bydlet, 
určí zastupitelé. Přednost prý 
dostanou strážníci. 
Stavba má být zahájena  
v roce 2011 a bude stát 45 
milionů korun.

Nové byty 
v Říční ulici 

pro strážníky
Němci kupují Lobkovický palác

Malá Strana - Německo má 
velký zájem o odkoupení 
Lobkovického paláce. Budo-
va je prý součástí německých 
dějin. Sídlí zde německá am-
basáda. V roce 1989 se sem 

uchýlily čtyři tisíce východ-
ních Němců, kteří chtěli 
emigovat na Západ. Prý to 
byla předzvěst pádu Berlín-
ské zdi. Jde o několikátý 
německý pokus palác koupit. 

Podle agentury DPA už se  
Česko a Německo dohodly 
na odborném odhadci. 
Budova na úpatí Petřína je 
jedním z nejvýznamnějších 
barokních paláců v Praze. 

Nový zvon vysvětí kardinál Vlk
Malostranské náměstí - Zvon pro věž Malostranské 
besedy, na který se pořádá veřejná sbírka, se začal odlévat 
v Holandsku. Hotový má být v polovině prosince tohoto roku  
a vysvětí ho kardinál Vlk. Rozezní se při slavnostním otevření 
Besedy. Petr Rudolf Manoušek, zbraslavský pokračovatel tradic 
slavného zvonařského rodu, dokončil přípravné práce na bu-
doucím zvonu a odjel do Holandska. Zvon stojí 330 tisíc korun.
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Napište článek do těchto 
novin a můžete dostat pivo 

nebo dokonce večeři zdarma.
Více k doptání ve vinárně 

Zlatý had, Plaská 4.

Za článek 
večeri!

   Úvodník

Ondřej Höppner, 
šéfredaktor a cyklista
Malostranských novin

Pro radost 
proti času

aždé dobré noviny jsou 
o čtenářích a já bych 
byl nejradši, kdyby si 

tyhle noviny psali čtenáři sami. 
Něco jako perpetuum mobile. 
Kolo, které jede samo do kopce. 
Příběh, který se sám vypráví.
V dnešní vykutálené době, 
kdy každý ví všecho nejlíp, se 
tyhle malé milé noviny vydaly 
na dlážděnou cestu malostran-
skou krajinou jako bicykl, který 
nemá jinou přehazovačku 
než tu na cyklistově hlavě  
a ještě mu ji bere vítr. 
Jistě nejsem sám, komu  
v tomhle světě globálních výzev  
a nadnárodních juchaček začalo 
chybět šustění papíru.
Podstatou těchto novin nejsou  
rubriky, fonty a dokonce ani 
fondy. Jsou jako papírový bicykl, 
který na jeho cestě proti času po-
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DIVADLO ČERTOVKA

Nosticova 2a, Praha 1 Kampa 
www.divadlocertovka.cz, tel.: 733 774 448, 251 512 063

KOMORNÍ DIVADELNÍ SCÉNA

3. 9.     Toltécký večer 
4. 9.     Jonathan Livingston Racek
10. 9.   Toltécký večer
14. 9.   Oficiální otevření divadla Čertovka 
21. 9.   Improvyžlace
22. 9.   Jaroslav Dušek – Malá Vizita
27. 9.   Víken27. 9.   Víkend
30. 9.   Cabaret Calembour

inzerce

hání jen tichá 
melancho-
lická radost. 
Jeho příběh 
začíná právě 
teď.



Plynové lampy na 
Královské cestě

Nerudova ulice - Královskou 
cestu od Prašné brány na 
Pražský hrad ozáří plynové 
lampy. Jen v Nerudově ulici 
jich má být přes 500 (skoro 365  
kusů už stojí). 
Výstavba plynového potrubí 
začne v říjnu, dokončena má 
být na konci příštího roku. 
Do těla Karlova mostu, který 
prochází opravou, je potrubí 
vkládáno už teď. Plynové 
lampy by měly být na most 
instalovány v polovině příštího 
roku. Lampy budou tytéž jako 
nyní, ale mají svítit romanticky 
namodrale.

Obecné informace: tel. 1180.
Policie: tel. 158. Záchranná 
služba: tel. 155. Hasiči: tel. 
150. Policie (pobočka Malá 
Strana): tel. (+420) 974 851 
730, Vlašská 362/3. Vodní zá-
chranná služba: tel. (+420) 251 
104 239, Thunovská 183/18. 
Pražská informační služba: 
tel. (+420) 221 714 4444, Mos-
tecká ulice, Mostecká věž. Ne-
mocnice pod Petřínem, tel. 
(+420) 257 197 111, Vlašská 36. 

Důležitá 
telefonní 
čísla

TIRÁŽ - Malostranské noviny, číslo 1, registrováno Ministerstvem kultury. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. Inzerce a distribuce: Vlastimil Svatý.
Kultura: Monika Höppner.  Fotky: Ondřej Höppner, Petr Zajíček, Martin Hrunek, archiv. Adresa pro inzerci: Vinárna Zlatý had, Plaská 4, Malá Strana, 
konktakt: tel. 251 512 063, redakce@malostranskenoviny.com. Vychází jako občasník v přibližném nákladu 5 tisíc výtisků. Noviny jsou sestavené  
z příspěvků a dopisů čtenářů, které si redakce vyhrazuje upravovat a krátit. Redakce neručí za obsah uveřejněných příspěvků. 

   Anketa Ptáme se lidí, kteří na Malé Straně bydlí, jen tak procházejí, nebo ji prostě milují. 
Posílejte nám vaše názory na adresu redakce@malostranskenoviny.com

Kmotři Malostranských novin. 
Co popřáli k prvnímu číslu? 

„Milí čtenáři těchto 
novin,  které tím, 
že se vám do-
stávají do ruky, 
ztrácejí svoje 
panenství, oci-
tají se tedy mezi 
provdanými a le-
gitimními čtenáři 
a začnou nabý-
vat zkušenosti 
právě provdaných 
nevěst a ženichů 
a zvou vás na 
svatební i po-
svatební hostiny. “ 

Celý text na  
poslední straně

Arnošt 
Lustig (82),
spisovatel, 
milovník 
Malé Strany

„Vždycky je moc 
krásné, když se 
něco nového 
rodí. Když se 
podaří vytvořit 
energetický kruh 
s harmonickým 
pohybem, budou 
se energetické 
vlny harmonicky 
šířit dál. Přeji 
vám, aby se ty 
vaše noviny ro-
dily s respektem, 
energií a láskou!”

Václav Matěj 
Kramerius 
(1753-1808), 
spisovatel, 
nakladatel, 
novinář „Malostranským 

novinám přeji, aby 
vycházet nepřestaly 
a aby se daly 
číst. Můj vztah  
k Malé Straně je 
rozhodně dlouho-
letý a hluboký! 
Miluji vrch Petřín  
a Pražský hrad 
nebo Karlův most  
a Kampu a další 
a další místa 
na Malé Straně 
a v blízkém okolí. 
Rád se tu pro-
cházím, dlouho 
jsem tu učil.” 

Jaroslav 
Dušek (48), 
herec, 
improvizátor, 
guru

„Noviny nejsou nic 
jiného než jako 
kroniky a letopisy, 
jež se pro potom-
ky na věčnou 
památku spisují. 
Dopustíme-li ne-
dbalostí svou, 
aby někdy jazyk 
náš vyhlazen byl, 
nebude jináč, než 
že tím, což jsme, 
národem českým, 
býti přestaneme 
a časem v národ 
docela jiný a cizí se 
proměníme.”

Xolotl (56), 
šaman, 
kmenový 
stařešina 
a učitel 
posvátného 
aztéckého 
tance

„Vznik Malostran-
ských novin velmi 
vítám. Dávno 
již jsou potřeba  
a je výborné, že 
se našli nadšení  
a schopní, kteří 
to dokážou s leh-
kostí a vtipem, 
co nejaktuálněji 
předat lačnícím. 
Doufám, že radost-
ný rozběh všem 
vydrží a noviny se 
stanou nezbytnou 
součástí života 
nejen Malé Strany 
v této poťouchlé 
konzumní době.”

MUDr. Jiří 
Kučera 
(58), lékař 
z Malé Strany

Mazaný podvodník:
Jsem tu skrz potrubí
Malá Strana - Zazvoní 
u dveří a tvrdí, že přišel 
prohlédnout vodovod-
ní potrubí. Pak krade 
jak straka. 
Okradl tři stařenky přímo  
v jejich bytech na Malé 
Straně. Naposledy udeřil  

v polovině srpna, kdy 77letou 
ženu okradl pod záminkou 
kontroly průtoku vodovod-
ního potrubí. Žena po jeho 
odchodu zjistila, že jí chybí 
dva tisíce korun. 
Další dvě starší ženy přišly 
na policii ohlásit podobný 
případ pár dní předtím. 
„U jejich bytu zazvonil muž 
střední podsadité postavy, 
měl krátké vlnité černé vlasy 

a hnědé oči,” uvedl mluvčí 
pražské policie Tomáš Hulan. 
Pachatel si vymýšlí nové a 
nové záminky, jak se do bytů 
dostat. Například tvrdil, že je 
kontrolor na přítomnost plísní.
Jedné ženě zloděj ukradl 
peněženku a doklady, druhé 
šperky v hodnotě nejméně 15 
tisíc korun. 

Policie prosí svědky, ať vše 
oznámí na linku 158.

Beseda: Fresky jsou unikátní
Malostranská beseda - Vzácné 
fresky, které nedávno odkryly 
sondy při opravě Malostranské 
besedy, jsou mnohem větší, 
než to zpočátku vypadalo.  
Dekorativní výjevy objevili 
památkáři v místech, kde 

očekávali erby. Jsou na ploše 
přibližně 60 metrů čtverečních. 
„V každém patře najdeme 
nějaký klenot,”  uvedl vedoucí 
restaurátorského týmu Miro-
slav Koželuh a dodal, že jde  
o unikátní nález. 

Malostranská beseda prochází 
rozsáhlou rekonstrukcí, která 
by měla být uzavřena kon-
cem roku. Pak bude probíhat 
zkušební provoz (restaurace). 
Beseda má být otevřena  
1. března příštího roku.

Vzácný klavír se vrací do Besedy
Malá Strana - Vzácný klavír značky Petrof, na který hrálo 
v Malostranské besedě mnoho světových hudebníků, se le-
tos těsně před Vánocemi, 19. prosince, vrátí na své pódium.  
„Je to opravdový skvost,” uvedl Radek Průcha, který klavír 
opravuje. Návrat vzácného klavírního křídla s unikátním 
zvukem má být spojen se dnem otevřených dveří.

Posílejte své příspěvky 
na emailovou adresu:  

redakce@ 
malostranskenoviny.com

Napište 
redakci!
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Lodičkám prý končí zlaté 
časy, vyženou je parníky

Parádní prostor na 
Vltavě mezi Karlovým 
a Jiráskovým mostem 
mají ovládnout výletní 
lodě. Takřka neome-
zené panování lodiček  
a šlapadel končí.
Vltava - Počet parníků 
a výletních lodí na Vltavě 
se zvyšuje a smíchovské 
zdymadlo už nezvládá je-
jich nápor. Je prý třeba 
postavit novou plavební ko-
moru, která by té smíchov-
ské odlehčila.
Zdymadlo u Mánesa, které 
je léta nepoužívané, se tak 
dostane zase zpátky do 

hry. Nová komora může 
vzniknout také u cípu 
Dětského ostrova, další  
u Staroměstského jezu. 
Prostor pro romantické 
projížďky po hladině  
u Národního divadla tak 
buď zcela zmizí, nebo bude 
zmenšen a výletníky budou 
od proplouvajících parníků 
dělit jen bójky.
Stavět se má začít za tři 
roky, tedy v roce 2012.
Smíchovská plavební ko-
mora je nejvytíženějším 
zdymadlem ve střední 
Evropě. Loni jí proplulo 28 
600 lodí, což je o 11 tisíc 
více než v roce 2002. 

Štastný to muž.

Vstupné zdarma
Začátky projekcí 20:15 hod
na náplavce u Hergetovy cihelny

1.út-Soukromá válka pana Wilsona
2.st-Mafiáni 
3.čt-Valčík s Bašírem 
4.pá-Rozmarné léto
5.so-Key Largo
6.ne-Všichni dobří rodáci
7.po-Vítejte v KLDR
8.út-Duel NixonFrost
9.st-Takoví normální zabijáci
10.čt-Distrikt
11.pá-Světáci
12.so-Mechanický pomeranč
13.ne-Tajemství ocelového města
14.po-Ježíš je normální!
15.út-Katyň
16.st-Bonnie a Clyde 
17.čt-Zahrada
18.pá-Koncert skupiny Milo (od 17.00)
18.pá-Tajemství hradu v Karpatech
19.so-Zvětšenina
20.ne-Nebeští jezdci
21.po-Beastie Boys
22.út-Taxidermia
23.st-Dannyho parťáci
24.čt-Auto*mat 
25.pá-Slepičí úlet
26.so-Ben Hur
27.ne-Červená sedma - kabaret
28.po-Casablanca
29.út-Než ďábel zjistí, že seš mrtvej
30.st-Balada pro banditu
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Biograf Letní poloha 
Program na září
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Záhadný autor unikátních foto-
grafií z 1. světové války už má 
jméno. Historik Michal Rybák 
z Velvar v něm poznal svého 
dědečka, plukovního fotografa 
Jindřicha Bišického. Foto-
graf žil v letech 1889-1949.  
Expozice na Pražském hradě 
je otevřena až do 30. září. 

Vnuk poznal dědu 
na historické výstavě

Šamani opravdu existují. Jednoho 
z nich teď dokonce můžete  
potkat na Malé Straně. Jmenuje se  
Xolotl a přijel nám předat starou 
toltécko - aztéckou moudrost.

4     Lidé
Kronika

Autorka rozhovoru s náčelníkem 
Xolotlem: Monika Höppner (35), 
herečka, moderátorka, novinářka 
a scénáristka. Toho času je na 
mateřské s dcerou Annou Marií. 

MN: Jak vlastně vypadá běžný 
den šamana?
Xolotl: „Snažím se pomáhat li-
dem. Od chvíle, kdy se probudím, 
myslím na to, jak jim v současné 
krizové době pomoct.” 
MN: A jak konkrétně? 
X: „Učím lidi, aby vyšli ven ze 
svých ulit a znovu se napojili na 
přírodu.” 
MN: Kde berete víru a sílu, že 
jednáte správně? 
X: „To není o víře, ale o vědění. 
Už mí prarodiče mě postupně 
zasvěcovali do šamanských 
technik toltécko - aztécké tradice 
a také mi předali poznatek být 
v harmonii s přírodním světem. 
Všichni samozřejmě intuitivně 
rozumíme tomu, že když nejsme 
v harmonii s přírodou, nemůžeme 
být ani v harmonii sami se sebou.” 
MN: Jak harmonie docílit?
X: „Jeden starý pán mi kdysi 
dávno vyprávěl, že jeho dědeček 
uměl mluvit se zvířaty. Když 
ale dnes vstoupíme do lesa, 
tak zvířata před námi utíkají. 
Samozřejmě, že nelze mluvit 
se zvířaty způsobem: „Nazdar 
ještěrko, jak se máš?“ Musíme 
hledat jiné formy vědomí, komu-
nikace. Například tady u našeho 
stolu se to už děje a cítíme to 
všichni. Prostě není třeba si kom-
plikovat život, nejlepší je jedno-
duchost. A už jsme zas u toho: 
zásada číslo jedna je pracovat  
v harmonii, a to vědomě.” 
MN: Můžete prozradit, jestli 

vaše vystoupení v divadle 
Čertovka, které proběhne 
začátkem září, bude také  
o šíření harmonie?
X: „Je to nazvané Toltécký večer 
a může se z toho nakonec vyklu-
bat velice zvláštní večer. Pokud 
by se nám podařilo naladit těch 
padesát, sto lidí, kteří přijdou, na 
stejnou vlnu, tak se v tu chvíli 
může změnit celý svět. Já už to 
zažil, vím, že se to může stát…“
MN: Smím se vás zeptat na 
něco osobního?
X: „Ano…”
MN: Kolik je vám let? 
„Narodil jsem se v roce 1953.” 
MN: Jaké je vaše oblíbené 
jídlo?
X: „Chleba s medem. Na pití 
bylinkový čaj.” 
MN: Jaký máte vztah k alko-
holu, drogám? 
X: „Konkrétně jaké drogy 
máte na mysli?”
MN: Co považujete za drogy? 
X: „Posvátné rostliny pro nás 
nejsou drogy, ale léky. Například 
tabák nebo houby, také  
byliny, které dokážou změnit 
stav vědomí. Mí předkové je 
používali k tomu, aby lidi dostali 
do změněného stavu vědomí a 
v tom je pak učili.” 
MN: Čeho se bojíte?
X: „Ničeho.” 
MN: Opravdu ničeho?
X: „Ani smrti. Ničeho, teď už 
ničeho. Člověk má většinou 
strach, když něco neví, když 

něčemu nerozumí…” 
MN: Jak vlastně vypadá domov 
šamana?
X: „Mám úplně normální nábytek 
(směje se). Snažím se ale, abych 
doma neměl betonové plochy  
a podlahu, která brání ve spojení 
se zemí.” 
MN: Co si myslíte o ženách?
X: „Zazpívám vám píseň 
pro ženy (začínají bít zvony 

a do toho Xolotl zpívá píseň)…  
Píseň je o tom, že zvoní zvony…” 
MN: A zvony do vašeho zpěvu 
opravdu zrovna zvoní!
X: „…zvoní zvony, aby probu-
dily všechny ženy. A až se ty 
ženy probudí, tak zjistí, že mají 
obrovskou sílu! Ženy dovolily 
mužům, aby nabrali příliš síly. 
Svět je nevyvážený. Také proto je 
třeba hledat harmonii!“

www. malostranskenoviny.com

Aztécký šaman Xolotl:
Vylezte ze svých ulit!

Exkluzivní rozhovor Malostranských novin s aztéckým náčelníkem

Šaman se představí veřejnosti v divadle Čertovka.

Novinář  Rosťa 
Sarvaš oslaví 
letos v září 50. 
narozeniny. Je 
autorem knih 
Jak to vidí 

Gott, nebo Úsměv na dlažbě. 
Čerstvý padesátník vystudoval 
scénáristiku na FAMU, psal 
pro různé časopisy, například   
Reflex a Koktejl.

Spisovatel Sarvaš 
slaví 50. narozeniny

Výročí, narozeniny,
svatby, pohřby 

uveřejníme zdarma.
adresa: redakce@

malostranskenoviny.com

25. září 1906 
se na Žižkově 
narodil klaví-
rista a sklada-
tel Jaroslav 
Ježek. Bydlel 

v Kaprově ulici, na Hradčany 
chodil do školy pro zrakově 
postižené. Je autorem  desítek 
písní pro Osvobozené divadlo. 
Zemřel 1. 1. 1942 v New Yorku.

Jaroslav Ježek:  
103 let od narození

Jan Svatopluk 
Presl, lékař, 
přírodovědec  
a milovník Malé 
Strany se naro-
dil před 218 lety 

4. září 1791 v Praze. Je auto-
rem mnoha českých názvů 
zvířat a rostlin. Například: tuleň, 
vorvaň, myš, bobr, zubr, mrož, 
kopretina, kukuřice, hroch nebo 
klokan. Pro chemii vytvořil 
názvy: draslík, kyslík a další. 
Zemřel 6. 4. 1849 v Praze. 

Muž, který vymyslel 
klokana: 218. výročí
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Děda Vnuk

Jarda Dušek: Jak jsem potkal šamana Xolotla
   Rozhovor
MN: Jak a kde jste 
se potkal s náčelníkem  
a šamanem Xolotlem? 
Dušek: Než jsem jel letos 
v březnu do Mexika, setkal 
jsem se díky Karolíně Ku-
dynové se Zdeňkem Ordel-
tem. Zdeněk mi vyprávěl 
o svém setkání s Xolotlem 
a o tom, že plánuje jeho 
návštěvu u nás. 
V Teotihuacánu s naší 
skupinou, kterou vedla 
Míša Petersen, pracovali 
místní Toltéci, především 

dva bratři, přezdívaní 
Gorilla a Canella. Když 
jsme 21. března na osla-
vu rovnodennosti tančili  
s Toltéky pod pyramidami, 
přidal se k naší skupině 
štíhlý indiánský tanečník, 
z něhož se vyklubal 
právě Xolotl. A po tanci  
s námi poseděl, ještě spolu  
s dalšími šamany. 
Hovořili o světě Toltéků 
a Aztéků, o přicházejícím 
Šestém Slunci, o domoro-
dém pojetí světa a vesmíru. 
Xolotl byl jemný a spíše 
zdrženlivý, což nezakrylo 
jeho vnitřní sílu. Setkání 

bylo srdečné, otevřené  
a hluboké.
MN: Jak se podařilo Xo-
lotla dostat do Prahy? 
Dušek: Myslím, že ho sem 
dostali letadlem.
MN: Šamanem se podle 
vás člověk narodí, nebo 
se jím může stát? 
Dušek: Mně se nejvíc líbí 
pojetí, o němž píše Victor 
Sanchez v knížce Toltécké 
orákulum. Šamanem je 
potenciálně každý člověk  
a každý člověk může sám 
v sobě rozvíjet své přímé 
spojení se Zdrojem.  

Monika Höppner

Dušek se poprvé setkal 
s náčelníkem Xolotlem 
v Mexiku při tanci pod 
pyramidami na oslavu 
rovnodennosti.

K. I. Dientzenhofer se 
narodil před 320 lety
Český architekt a stavitel 
německého původu, představitel 
vrcholného baroka (1. září 1689  
-12. prosince 1751). Postavil 
např. vilu Portheimka a desítky 
dalších staveb po celé Praze.



5  Inzerce
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Vypátrali jsme příbuznou Jana Nerudy
Dosud se mělo za to, že 
Neruda nemá žádné 
žijící příbuzné. Skvělý 
objev Malostranských 
novin však toto tvrzení 
vyvrací. Po usilovném 
pátrání jsme našli 
Pavlu Bačinovou (39), 
příbuznou sestry spiso-
vatelovy matky Barbory.
Jan Neruda (1834-1891) 
neměl sourozence ani děti. 
Jeho příbuzné tedy bylo 

nutné hledat mezi potomky 
sourozenců rodičů. Nerudova 
matka Barbora (1795-1869)
se jmenovala za svobodna 
Leitnerová a narodila se  
v malé vesnici Slabce u Ra-
kovníka jako dcera zednic-
kého mistra Petra Leitnera.

Sestra
Její sestra Anna Leitnerová 
(tedy Nerudova teta) se 
vdala za Václava Bureše.  
Potomkem této větve je Pavla 
Bačinová, právě redakcí MN 
objevená  příbuzná slavného 
spisovatele.

„V naší rodině se Neru-
dovy geny projevily  
u mého otce Václava Bureše 
(narozen 1924), který studo-
val žurnalistiku. Pak se ale 
věnoval ekonomii. Známým 
spisovatelem byl také jeho 
strýc Zdeněk Heřman, který 
používal v literatuře pseudo-
nym Václav Bureš,” říká 
Pavla Bačinová, za svobodna 
Burešová, která pracuje jako 
vedoucí oddělení  telefonické 
společnosti O2.
Spisovatel Heřman byl syn 
sestry Pavlina dědečka.

6     Témawww. malostranskenoviny.com

Umělci z Karlova mostu

Originální pražský 
synkopický orchestr
Skupina muzikantů 
hrající jazz, swing, 
blues a spoustu dalších 
stylů z let 1922-1933. 
Band byl založen slavným 
muzikologem Pavlem Klika-
rem na podzim roku 1974. 
Od začátku zněl neuvěřitelně 
věrně díky přesné interpretaci, 
dobové vřelosti a decentnímu 
nasazení.
Dnes je tento výjimečný 
orchestr známý po celém 

světě. Je zřejmě nejvěrnější 
kopií původního stylu. Hraje  
v komorním obsazení, se 
kterým se začínalo, tedy 
přibližně sedm hudebníků. 
Má repertoár přes 260 melo-
dií z 20. až 30. let, které jsou 
hrané takřka přesně tak, jak 
bychom je mohli slyšet na 
původních nahrávkách. 
Kromě Karlova mostu, kde 
hrají skoro denně a nejméně 
jednou týdně, je můžeme také  
slyšet v Blues sklepě.

Jan Neruda bez vousů. Matka Barbora Nerudová.Pavla Bačinová a její dcera Barbora.

Lásky
Jan Neruda měl několik 
lásek, nejznámější jsou dvě: 
Karolína Světlá a Anna Ho-
linová. První z nich byla 
vdaná a manžel byl proti, 
druhá si ho nechtěla vzít. 
Celý život byl silně fixován 
na matku, jejíž velký obraz 
mu visel v pracovně přímo 
nad psacím stolem. Když 
tedy psal své slavné povídky 
a fejetony, viděl vždy před 
sebou svou podmračenou 
matku v bílém čepci. 
„Anna Leitnerová, která je 

sestrou Nerudovy matky, byla 
maminkou mého pradědečka 
a žila až do smrti ve Slab-
cích u Rakovníka. Ze Slabců 
odešel až můj dědeček  
Václav Bureš (vnuk Anny 
Leitnerové).  Byl švec  
a seznámil se s mou babičkou 
ve vlaku.  Spolu se pak 
odstěhovali do Pardubic, 
kde provozoval ševcovskou 
živnost,” vypráví Pavla 
Bačinová.
Dcera Pavly, které je 10 let, 
a je tedy nejmladším žijícím 
potomkem Pavla Nerudy, 
dostala jméno Barbora. 
Jmenuje se tedy stejně jako 
Nerudova matka.
Pavla Bačinová tvrdí, že 
má v životě stejnou smůlu 
jako měl její slavný předek. 
„Když jsem se ve škole 
dozvěděla, že si Neruda 
k dovršení své životní tra-
gédie v den své smrti zlo-
mil nohu, bylo mi jasné, 
že prostě musíme být 
příbuzní,” směje se Pavla. 

Ondřej Höppner

Foto pro MN: Ondřej Höppner
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Výzva: Jste také příbuzní 
Jana Nerudy a Pavly 
Bačinové? Napište na 

adresu  redakce@
malostranskenoviny.com

inzerce

Procházky po Malé Straně a Hradčanech
Program na Září 2009. Agentura Porta Praga. Celý program www.portapraga.cz

Porta Praga - cestovní a vzdělávací 
agentura, PhDr. Eva Havlovcová 
tel.: 721 769 586, 281  911  056. 
E-mail: evahavlovcova@seznam.cz.
Program lze pravidelně posílat na 
vaši e-mailovou adresu. 

6.9. ne. Geniální tvůrce 
českého baroka Jan Blažej 
Santini. 
Vycházka po místech, kde 
žil a tvořil fenomenální 
architekt evropského 
věhlasu, tvůrce originál-
ního stylu „barokní go-
tiky“. Sraz ve 14.00  
u sloupu Nejsvětější Tro-
jice na horní části Malo-
stranského náměstí (proti 
chrámu sv. Mikuláše). Se 
vstupem do kostela Panny 
Marie Ustavičné Pomoci 
v Nerudově ul.  Vstupné 
50/40 Kč, průvodce Mgr. 
Jan Kvirenc.

7.9. po. Valdštejnskou 
zahradou, když se stmívá. 
Využijme ještě možnosti 
projít se zahradou než bude 
uzavřena. Tato procház-
ka bude mít  podvečerní  
atmosféru. Sraz v 17.00  
v atriu metra A Malostran-
ská. Vstupné 50/40 Kč, 
průvodkyně Mgr. PhDr. E. 
Havlovcová. Vhodné pro 
vozíčkáře.
 
12.9. so. K. I. Dientzen-
hofer a Praha. 
V září oslavíme 320. 
výročí narození tohoto 
geniálního představitele 
vrcholně barokní archi-

tektury. Pokusíme se  
také o návštěvu kostela  
sv. Tomáše. Pořádáno 
ve spolupráci s Klubem  
Za starou Prahu. Sraz 
ve 14.00 na stan. tram.  
č. 12, 20 22 – Hellichova 
(směrem k Malostran-
skému náměstí). Vstupné 
50/40 Kč, členové Klubu 
Za starou Prahu vstupné na  
vycházku 20 Kč, průvodkyně 
PhDr. J. Chrastilová.

13.9. ne. Chrám sv. 
Mikuláše na Malé Straně. 
Nejvýznamnější barokní 
církevní stavba v Praze. 
Celková prohlídka. Sraz 
ve 14.00 před objektem. 
Vstupné 50/40 Kč, zlevněné 
vstupné přímo do objektu  
35 Kč, průvodkyně  PhDr. E. 
Havlovcová.

13.9. ne. Bubáci, hastrma-
ni, ohnivci, bezhlavci aneb 
po stopách pražských 
strašidel. 

Vycházka pro děti a jejich 
rodiče. Projdeme napříč 
Starým Městem, dojdeme až 
na Malou Stranu a budeme si 
povídat o rozsápaném spiri-
tistovi Ulrychovi, zvonící 
jeptišce, bezhlavém purk-
mistrovi  nebo kýchajícím 
nemluvněti, ale na Malé 
Straně nás bude čekat i malé 
překvapení. Sraz v 17.00 
u Prašné brány.  Vstupné 
50/40 Kč,  průvodkyně  
V. Králová.

29. 9. út.    Na Pražský hrad 
za knížetem Václavem. 
Oslava knížete Václa-
va nás inspirovala pro-
jít se Pražským hradem  
a připomenout si místa, 
která s ním souvisejí. Sraz 
v 16.00 u sochy T. G. Ma-
saryka na Hradčanském 
náměstí. Vstupné 50/40 
Kč, průvodkyně PhDr. E. 
Havlovcová. Vhodné pro 
vozíčkáře.



    Téma

inzerce

Pojď mezi nás! Staň se agentem talířové policie!
Převleč se za tichého hosta a pošli nám hodnocení 
malostranských restaurací. Napiš, kde ti chutnalo, 

kde ne a kde na tebe byli vyloženě zlí. 
Naše adresa: redakce@malostranskenoviny.com

3 tipy na místní restaurace, 
kde mají výjimečné pivo
Výsledky na základě hodnocení čtenářů a poroty Malostranských novin.
Zařazeny byly pouze podniky, které jsou na Malé Straně nebo Hradčanech.

Dvanáctka Plzeň
Kde: Pivnice U Hrocha. Pivo: Místní dvanáct-
ka Plzeň je považována za úplně nejlepší pivo 
v Praze. Klasické české pivo s dlouholetou 
tradicí ze skupiny vysoce chmelených, spodně 
kvašených piv. Více než 2/3 vyrobených piv na 
světě jsou inspirovány plzeňským originálem. 
Adresa: Thunovská 10, Malá Strana

Třináctka Poutník
Kde: Vinárna Zlatý had. Pivo: Nepasterované 
a nefiltrované pivo třináctka Poutník. Můžete 
si vybrat světlý nebo tmavý, nejméně 60 dní 
starý ležák z Pelhřimova. Pivo pro opravdové 
fajnšmekry. Originální restaurace z roku 
1900 je zařízená dobovým nábytkem. 
Adresa: Plaská 4, Malá Strana

Černé pivo Guiness
Kde: Bar U Malého Glena. Pivo: Černý 
irský Guiness sice nepatří mezi česká tradiční 
piva, ale určitě stojí za to ho ochutnat. Pozor, 
je silnější než naše piva. Kromě Guinesse 
dostanete U Malého Glena také Plzeň, ne-
pasterizovaného Bernarda, Kelt nebo Velvet. 
Adresa:  Karmelitská 23, Malá Strana

7  Jídlo a pití redakce@malostranskenoviny.com

Vinárny Malé Strany
U staré studny, Tržiště 3

Vinárnu U staré studny slavnostně otevřela 4. srpna paní Eva Pilarová 
(druhá zleva) a zároveň zahájila výstavu keramika Radka Palána.

Můžete zde pronikat do tajů 
tohoto nevšedního světa za 
všední ceny. Najděte si u nás 
oblíbené místo pro posezení  
s přáteli, pro pracovní  
jednání, romantickou schůzku 
nebo jen tak. 
Prostory vinárny nabízí vhod-
né prostředí pro výstavy nebo 
hudební večery. 
K dobrému vínku můžete 
zakousnout třeba slané  
pochutinky, lahodné sýry, 
klobásky, domácí paštiky 
a jiné, to vše servírováno  
s čerstvým chlebem. Pro  
mlsné jazýčky jsou připraveny 
vynikající valašské svatební 
koláčky. Mladistvé nadšení 

a osobní přístup, to jsou 
naše hlavní devizy. O tom se 
můžete přesvědčit každý den 
kromě neděle.
Slavnostní otevření proběhlo 
4. srpna 2009. Bylo nám ctí 
přivítat vzácného hosta paní 
Evu Pilarovou, která nám 
popřála mnoho štěstí a za-
hájila výstavu moravského 
keramika Radka Palána.
Komu se u nás zalíbí, může 
se vrátit s přáteli na oslavu 
narozenin, firemní večírek 
nebo třeba zaskočit pro 
dárek - láhev vína či koňaku. 
Děkujeme a těšíme se na Vaši 
návštěvu. 

Patříte-li mezi milovníky vinného moku, 
francouzských koňaků či jiných ušlechtilých 
destilátů, pak musíte zavítat do malebných 
sklepních prostor vinárny a koňakového 
baru U staré studny na Malé Straně. 

inzerce

Chcete být také v této rubrice? Napište na 
adresu redalce@malostranskenoviny.com

Kolektiv U staré studny



FOTOSOUTĚŽ Šance pro začínající fotografy! Vyfoť 
Malou Stranu, lidi, zvířata, situace nebo 
zákoutí. Zvláštní kategorie: Láska na 

Malé Straně. Přistihni milence například 
z Karlova mostu a pošli fotky do redak-
ce Malostranských novin na adresu 

Martin Hrunek, fotograf
Malou Stranu fotografuje víc než deset let.  
Vychází ráno s prvními slunečními paprsky, 
jeho fotografie jsou unikátní tím, že na nich  
nejsou lidé. Martin se živí jako barman v hudeb-
ním baru Woodstock na Bělehradské ulici. Zpívá 
se skupinou And the End písně od kapel Beatles  
a Rolling Stones. Je mu pěkných 37 let. Zátiší se světci, srpen 2009. 

8 Očima umělce

an Vojtíšek byl žebrák. Čím byl 
předtím, to nevím. Ale žebrákem 
musil být dle toho, jak byl po Malé 
Straně znám, již dlouho, a podle 

svého zdraví mohl jím být ještě dlouho, 
vypadal jako buk. Jak byl té doby stár, tak 
asi vím. 
Jednou jsem ho viděl, když vybelhav se 
drobným krůčkem svým po Svatojanském 
vrchu vzhůru do Ostruhové ulice, přistoupil 
k policajtu panu Šimrovi, který opřen  
o zábradllí pohodlně se tu slunil. Pan Šimr, 
to byl ten tlustý pan policajt. Tak tlustý, 

že šedivý jeho frak byl pořád na puknutí  
a hlava jeho odzadu vypadala jako několik 
jitrnic, vypocujících sádlo – račte odpustit. 
Lesklá přílba kývala se mu na velké hlavě 
při každém pohnutí, a když se rozběhl  
za některým tovaryšem, který bez ostychu 
a proti všem zákonům přes ulici si přešel 
s hořící dýmkou v ústech, musil pan Šimr 
přílbu honem vzít do hrsti. 
Tu jsme se pak my děti smály a tančily po 
jedné noze, ale jakmile se na nás podíval, 
hned zas jakoby nic. Pan Šimr byl Němec 
z Šluknova; žije-li dnes ještě – doufám  
v boha, že ano – sázím se, že mluví posud 
a zrovna tak špatně česky jako tenkrát, 
„Nu a vidíte,” říkal, „já se tomu naučil za 
rok.” Pan Vojtíšek vzal tenkrát modrou 

svou čepici pod levé rameno a vjel pravicí 
hluboko do kapsy dlouhého, šedivého  
svého kabátu. 
Přitom pozdravil zívajícího pana Šimra 
slovy „Pomáhej pánbůh!” a pan Šimr 
salutoval. Šťastně pak vylovil pan Vojtíšek 
skromnou svou tabatěrku z březové kůry, 
vytáhl za kožené poutko svrchní dno z ní  
a podal panu Šimrovi. Pan Šimr si šňupnul 
a pravil: „Už jsou voni taky asi hezky 
starej. Kolikpak mají?” 
„Inu,” usmíval se pan Vojtíšek, „bude tomu 
už věru osmdesát let, co mne otec pro  
obveselení mysle na světlo vydal.” 
 

 Pokračování v příštím čísle. 
Dílo je z knihy Povídky Malostranské.

Jan Neruda: Přivedla žebráka na mizinu

Autor 
povídky: 
Jan Neruda
(1834-1891)
spisovatel, 
malostranský 
patriot, alias
Táta Fejeton.

P
Povídka

Karlův most bez lidí. Snímek pořízen v srpnu 2009. 

www. malostranskenoviny.com

Míšeňská ulice, srpen 2009. 



redakce@malostranskenoviny.com. 
Porota pak vybere nejlepší snímky 
měsíce, uveřejní je na této dvoustraně 

a vítězi udělá prodejní výstavu v malo-
stranském divadle Čertovka.  Fotogra-
fujte  kreslete, pište. Držíme palce!

Očima umělce

Myslíte, že 
byste svedli 
fejeton lépe 

než Neruda?
Pošlete nám své dílo 
a my ho uveřejníme 
zde! Rozsah 500 slov. 
Nezapomeňte na sebe 

uvést spojení! 
V případě uveřejnění 
získáte večeři a pivo 

zdarma. Naše adresa: 
redakce@

malostranskenoviny.cz

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ A POEZIE 
Šance pro malíře a básníky! Nakresli (černobílé!) obrázky 
lidí, zvířat nebo zákoutí Malé Strany a pošli je do redakce 
Malostranských novin. Nejlepší díla uveřejníme, vybraným 
zaplatíme večeři, pivo a uspořádáme prodejní výstavu 
v divadle Čertovka. Báseň za pivo na téma Malá Strana 
uveřejníme zde.  Redakce@malostranskenoviny.com
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Vinárna Zlatý had na Újezdě 
nabízí velectěnému obecenstvu 
gurmánské i duchovní zážitky. 

Hudební produkce od pondělka do 
soboty (písně jazzové i bluesové). 
Obsluha vzorná, útulně zařízeno, 
nabízíme 300 druhů vín, lahodnnabízíme 300 druhů vín, lahodné 
pokrmy. K volnému užití wi-fi 

technika.

Na hojnou přízeň se uctivě těší 
pan majitel 

Vinárna a resturace Zlatý had
Plaská 4 , Praha 5 Malá Strana

tramvajka 12, 20, 2tramvajka 12, 20, 22
www.zlatyhad.cz

tel. : 251 512 063, 605 555 050
otevřeno denně od 12 do 02 hodin

Zámecké schody v sedm hodin ráno. Snímek pořízen v srpnu 2009. 

Zapomenuté zákoutí na Újezdě.  Snímek pořízen v srpnu 2009. 

redakce@malostranskenoviny.com



Toltécký večer: Šaman Xolotl Přednáška
Kde: Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Malá 
Strana. Kdy: Ve čtvrtek 3. září od 19.00 hodin 
a ve čtvrtek 10. září od 19.00 hodin.
Podrobnosti:  První Toltécký večer uvádí 
Jaroslav Dušek, druhý Pjér la Šéz. Slavného 
šamana Xolotla doprovází na pražské návštěvě 
jeho žák Tecciztemoc. Pocházejí z dalekého  

aztéckého města Tenochtitlanu, největšího  
a neskvělejšího města Nového Světa.  
Beseda se šamanem Xolotlem je v našich  
krajích zcela výjimečná. Je učitelem posvát-
ného tance Aztéků. V Čechách diváky seznámí  
s duchovní tradicí svých předků. Vstupenky 
jsou k mání ve vinotéce Zlatý had, Plaská 3.

Hudba - jazz - ST 9. 9. v 20 h - 
POLyDOR SExTET - Všebaráčnická 
Rychta, Tržiště 23, Praha 1, telefon: 
257 532 461, 736 641 323 - Polydor 
sextet pianisty Jiřího Polydora 
hraje klasický tradiční jazz a swing 
inspirovaný zlatou érou 30. a 40. let, 
hudbou Teddy Wilsona a dalších.

Divadlo - ÚT 1.9. až ČT 3. 9. ve 20.30 h - VESELé 
PANIČKy wINDSORSKé - Pražský hrad, Nejvyšší 
purkrabství - Režie: Jiří Menzel. Hrají: Bolek Polívka, 
Simona Stašová a další.
Výstava - ÚT 1. až NE 27. 9. - LUCIA LEVKANIČOVÁ 
- BARVy, KřIVKy A LINIE - Galerie Divadla Na 
Prádle, Besední 3, Praha 1 - Malá Strana, telefon: 
257 320 421, 603 543 612
Divadlo - NE 6. a ST 23. 9. v 19. 30 h - MÁMA říKALA, 
ŽE ByCH NEMěLA - A Studio Rubín, Malostranské 
nám. 9, Praha 1, telefon: 257 221 158 - Hrají: Diana 
Šoltýsová, Henrieta Hornáčková a další.

Hudba - 8.9. ÚT 20:30 - KONCERT  KRLESS - 
MEDIEVAL CROSSOVER MUSIC - A Studio Rubín, 
Malostranské nám. 9.  Krless se zaměřuje na  písně 
a skladby hospod a tržišť. Telefon: 257 221 158.

Hudba - jazz a další - SO 12. 9.  v 21. 30 h - FILIP 
GONDOLÁN BAND - U Malého Glena, Karmelitská 
23, Praha 1, telefon: 257 531 717 - Strhující jazzový  
a multižánrový vokalista.
Prohlídka - Dny evropského kulturního dědictví - 
SO 12. až NE 13. 9. od 10 h do 18 h - České muzeum 
hudby, Karmelitská 2, Praha 1, telefon: 257 257 777 
- Volný vstup na běžně nepřístupná místa. 
Výstava -  otevřena do NE 13. 9. - COBRA: UMěNí 
BEZ HRANIC - Museum Kampa, Nadace Jana a Medy 
Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1, telefon: 
257 286 147 - Umění založeno na spontánním projevu.

Divadlo - PO 14. 9. v 19.00 h - SLAVNOSTNí 
OTEVřENí - DIVADLO ČERTOVKA, Nosticova 2a, 
Praha 1 - Malá Strana, telefon: 733 774 448  -  Jaroslav  
Dušek slavnostně zahájí novou divadelní sezónu. 

Divadlo - ÚT 15. 9. v 19. 30 h - KRySy 
- Divadlo Na Prádle, Besední 3,  
Praha 1, telefon: 257 320 421, 603 543 
612 - Autorská pitoreskní muzikálová 
podívaná inspirovaná japonskou 
lidovou povídkou, Pygmalionem, 
starými hollywoodskými komediemi, 
jedním hlodavcem a čert ví čím ještě.

10         Kulturawww. malostranskenoviny.com

Jonathan Livingston Racek Divadlo
Kde: Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, 
Malá Strana. Kdy: Pátek 4. 9. v 19.00 
hodin. Režie: Jaroslav Dušek. Hrají: 
Zuzana Hájková, Marie Basovníková, 
Kateřina Houšková-Červinková. 
Téma: Jonathan Livingston Racek se 
nechce spokojit s povrchním životem svého 
společenství a hledá vyšší smysl života. 

Podrobnosti: Představení vzniklo ve spo-
lupráci s Českou komorou tlumočníků zna-
kového jazyka. Hlavní role hrají dvě neslyšící 
tlumočnice do znakového jazyka: Zuzana 
Hájková a Marie Basovníková, spolu se 
slyšící Kateřinou Houškovou-Červinkovou. 
Text přednáší herečka Ivana Uhlířová, 
držitelka Ceny Alfréda Radoka za rok 2006.

Jazz - SO 19.9. a SO 26. 9.  ve 21. 30 h - NAJPONK TRIO 
- U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 1, telefon: 
257 531 717 – Pianista Jan Knop spolu s Robertem 
Balzarem (kontrabas) a Martinem Šulcem (bicí). 

Moravská slavnost  -  SO 19.9. od 14.00 h - PRVNí 
MALOSTRANSKé VINOBRANí - DOZVUKy 
HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTí na Kampě - Od 19.30 h 
slavnost pokračuje na Baráčnické Rychtě. 

Kino - NE 20.9. ve 20.15 h - NEBEŠTí JEZDCI 
(1968) - Biograf pod širým nebem Letní poloha, na 
náplavce Hergetovy cihelny - Režie: Jindřich Polák. 
Hrají: Jiří Bednář, Jiří Hrzán, Svatopluk Matyáš.

Kino - PÁ 18.9. 20.15 h - TAJEMSTVí HRADU 
V KARPATECH (1981) - Biograf Letní poloha, na 
náplavce Hergetovy cihelny - Hrají: M. Kopecký, 
R. Hrušínský, V. Brodský, M. Dočolomanský a další.

K
Kulturní pruvodce: 
Hudba, film, divadlo

září Posílejte kulturní tipy
na adresu  redakce@
malostranskenoviny.com
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První Malostranské vinobraní 
Dozvuky Horňáckých slavností 

Kampa - Sto účinkujících 
v  krásných krojích, tanečníci  
i sbory splní sen několika 
nadšenců, jinak známých 
organizátorů akce Kampa - 
Střed Světa. 
Dávno se uvažovalo  
o uspořádání vinobraní na 
svahu Petřína (s vysazením 
alespoň symbolického vino-
hradu). Dalším nápadem 
bylo přenesení Horňáckých 
slavností z Velké nad 
Veličkou na Kampu 
a také Petřín, který je vel-
mi podobný místu jejich 
konání zvanému Hůrka  
s přírodním amfiteátrem ve 
svahu v sadu. 
Do  Velké se již tradičně 
v létě sjíždějí lidé z celé 
České republiky (množství 
„Pražáků“ je udivující). 
Výjimečnost Horňáckých 
slavností spočívá ve zcela 

specifické lidové hudbě a je-
jím velmi živém provedení. 
V ryzím, jinde neviděném, 
vřelém přístupu pořadatelů  
i účinkujících. 
Horňácko je kulturně své-
bytný region, který má  
bohatou tradici lidového 
umění zachovanou dodnes 
v krojích, písních, zvycích 
a dokonce i v architektuře. 
Zahrnuje celkem devět obcí 
– Hrubá Vrbka, Javorník, 
Kuželov, Lipov, Louka,  
Malá Vrbka, Nová Lhota, 
Suchov a Velká nad Veličkou, 
která je přirozeným centrem 
Horňácka. Dnes zde žije 
vcelku poklidným životem.     
Většina práceschopného 
obyvatelstva je zaměstnána  
v Kordárně ve Velké nad 
Veličkou. 
Celý program na straně 13.Krojovaní a krojované mají na slavnosti vstup zdarma. 

V sobotu 19. září 2009 vystoupí  na Kampě  
a na Baráčnické Rychtě nejlepší cimbálové 
muziky Horňácka. Bude to velká sláva.

Lidi dobrý, mladí i staří! Pozor 
dejte! Pojďte se potěšit, užít si, 
i trochu vylepšit RADOSTI   
MALOSTRANSKÉ !!!
Pár slov o znovuožívání jedné 
starodávné části Prahy, která 
díky své kráse historické i schou-
lenosti v podhradí žila vždy 
svérázně, často radostně a vesele, 
přitahovala kumštýře všeho 
druhu i lidičky po jejím geniu 
loci lačnící, do uliček, zákoutí,  
zahrad, paláců, kostelů, ale  
i hospod, vináren, klubů, divadel  
a galerií.

Tradice
Po nedávném Sametu nastaly 
změny veliké, ne vždy vítané 
obyvateli i obdivovateli. Domy 
částečně vráceny a rozprodány 
a v mnoha z nich změny nas-
taly. Hospůdek a klubů (i to 
kino) ubylo a lidi zde bydlící 
mizeli a mizeli a pravidelní 
návštěvníci smutni opouštěli, co  
s vysokými cenami novodobých 
zlatokopů zbylo. 
Přestože mnohé nenávratně 
poničeno a našincům neslouží, 
pučí vždy znova a znova malé 
podniky - hospůdky, krámečky, 
kavárničky i kluby, které nebýt 
právě zde roztroušeny, neměly by 
svou přitažlivost pro nové mladší, 
starší věrné i navrátilce z okolí.
Toto, co zbylo i co znovu tu ožívá 
bude vhodné ba nutné společně 

prezentovat, dát více na vědomí 
těm, jež to potěší!
O staré zvyky a větší tradiční 
akce je postaráno díky aktvi-
tám Sdružení Občanů a Přátel 
Malé Strany a Hradčan:  Maso-
pust, Čarodějnice nebo Vánoce.
Lidí vždy přijde dost se podívat,  
hodně se vystrojí i mladých! 
Zároveň pokračuje Obecní  
Galerie v pořádání výstav v Ars 
Pragensis na Malostranském 
náměstí.

Divadla
A letos v březnu velká akce 
Kampa - Střed Světa ukázala  
staronové krásy obdivovatelům, 
nejen  obyvatelům Malé Strany.
O divadlo, jazz, bály i nekon-
formní výstavy, tedy kulturu  
a mnohé další místní spolkové 
akce dobře pečováno  bylo 
donedávna v Malostranské 
besedě, která se brzy (v březnu 
2010) navrátí k původní činnosti 
a připojí ještě další vylepšení.
Dnes je Beseda částečně za-
stoupena Baráčnickou Rych-
tou se starou hospodou a krás-
ným sálem, kde vstřícné vedení  
rozbíhá pravidelné koncerty  
a akce! 
Divadel s útulnými kavárnami  
i výstavními prostorami je za-
vedených několik – vylepšený 
Rubín, Divadlo Na Prádle. 
Klub již dobře zaběhlý s kon-

certy i galerií - PopoCafePetl   
je na Újezdě  U Černohorských. 
Jsou tu také kluby Újezd - Borát 
a Malý Glen. 
Stále častější kulturní akce jsou  
v Michnově paláci v Tyršově 
domě - Sokole na Újezdě.
Literární večery a jazzbluesová 
hraní jsou již pravidelně  
u Zlatého hada v Plaské ulici 
i v novém Klubu v Břetislavově 
ulici. Majitel Zlatého hada Vlas-
timil Svatý nově provozuje  
Divadlo Čertovka (bývalé Nos-
ticovo), kde divadelní i hudební 
akce střídají přednášky šamanů 
celého světa  spolu s „cestopis-
nými“  besedami. 

Hudba
Rozšiřuje se počet koncertů vážné 
i alternativní hudby v kostele Na 
Prádle v Říční ulici. Pro děti 
i dospělé jsou na Kampě v Ko-
munitním centru přednášky, 
kurzy, zpěvy i bubny, divadla  
a filmy. Nově bude uspořádáno 
1. Malo-stranské vinobraní na 
Kampě – Dozvuky Horňáckých  
Slavností z Velké nad Veličkou 
s cimbálkami a košty.
 Dále tu je nové Muzeum hudby
s mnoha pořady, Síň Pražského 
jara - koncerty v kostele 
Sv. Vavřince v Hellichově 
ulici a krásné komorní kon-
certy i studentské jsou často  
v Lichtenštejnském paláci  

v sále Martinů nahoře na 
náměstí Malostranském.
Mnoho hospod a vináren láká 
našince všeho věku nejen ce-
nami, útulností ale i galerijní 
činností. Mlýnská kavárna 
na Kampě, ve Všehrdově ulici 
Barbar a Tlustá myš, na Újezdě 
(a na Kampě) Vescovi, Dobrá 
Trafika a kavárna, v Hellichově 
Cafe Valentino a pivo Pod 
Petřínem...

Pití
A nezapomeňme, že možno také 
jít i od Pohořelce přes Černého 
Vola k  Zavěšenýmu kafi Úvo-
zem, a dále Jánským vrškem, kde 
lákalo vždy Sedm Švábů, Kelly 
a Osel v kolébce.  Na rohu 
Vlašské tepe v rytmech Art Lati-
no Café (hudba, tanec, zpěv), níže 
pak ožívá Bílý Lev! A na Tržiště 
poběžme do Kafírny i dalších 
kavárniček, hospod a dvou 
výtečných vinoték - nejnovější  
U staré studny s galerií a plánova-
nou cimbálovou muzikou!           
A přes Klíče v Prokopské 
jdeme na dobroty do Konírny 

U Vladaře a na Paris kafe a víno 
do Vita na Maltézské náměstí. 
Do Saského dvora na nejlevnější 
Plzeň, do Míšeňské do Času do 
Vysokého domu – všude žijí 
malé příjemné podniky. Změny 
jsou U krále Brabantského, 
U tří černých růží v Thunovské 
se uvidí. 
U hrocha  přebírají bývalou 
slávu hospod z Nerudovky (snad 
ten Kocour!)  a ve Sněmovní 
Vinná muška!
Ale zpět na Kampu pod Most  
k Bruncvíkovi a do Hroznové do  
hospody U Blbejch a do uličky 
Červeného do Botegy.

Noviny
Toto a mnohé jiné je tu pro 
nás. A všichni výše zmínění 
radostně vítají nově vzniklé 
„místní“ Malostranské noviny. 
Zvýrazněním Malé Strany v rám-
ci Prahy 1 se nikomu neuškodí, 
ceny snad nevzrostou. A našinci 
se dozvědí, co tu pěkného staro-
dávného i nového. Jakéže to 
RADOSTI tu možno nalézt  
a případně s nimi pomoci.  -tmf-

Radosti malostranskéKapesní pruvodce 
malostranskou kulturou 

Kultura

Největší hudební sešlost v Praze! Blues session  
ve vinárně u Zlatého hada každé poslední pondělí  
v měsíci. Schází se zde nejvíc muzikantů na jednom 
místě v Praze za jedinou noc. Vstup volný.

Blues session u Zlatého hada



Divadlo - ST 30. 9. v 19 h - CABARET CALEMBOUR - 
Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - Malá Strana, 
telefon: 733 774 448. Milan Šotek, Igor Orozovič a Jiří 
Suchý. Poetika malých forem a komediálních čísel.

12         Kultura

Beata Hlavenková Trio Hudba
Kde: U Malého Glena, Karmelitská 23, Malá 
Strana, telefon: 257 531 717. Kdy: čtvrtek 
17. 9.  v 21. 30 hodin. Podrobnosti: Živý 
koncert pozoruhodné skladatelky a pianist-
ky. Beata (nar. 1978) studovala kompozici  
v oblasti vážné hudby na  ostravské 
Janáčkově konzervatoři. 

V roce 2004 absolvovala University of 
Massachusetts v USA. Je lídrem jazzového 
tria, kde na kontrabas hraje Rastislav Uhrík 
(Vertigo quintet, Lenka Dusilová band) 
nebo Petr Dvorský (Emil Viklický, James 
Harris aj.) a na bicí Pavel Bady Zbořil 
(František Kop Q, JAR).

www. malostranskenoviny.com

Pěšky 1. světovou válkou Výstava
Kde: Tereziánské křídlo Pražského hradu.
Kdo: Vojenský fotograf Jindřich Bišický. 
500 negativů zachycuje život a boje 28. 
českého a 47. pěšího pluku na haličské  
a italské frontě.
Podrobnosti: Podle historiků je tato sbírka 
naprosto ojedinělá. Podobně ucelený soubor 
fotografií pořízených vojákem 1. světové 
války přímo z bitevního pole dosud nebyl 

k vidění. Výstava začala 10. dubna, měla 
trvat do konce září, ale pro velký zájem 
ji pořadatelé prodloužili do konce  října.   
Fotografie si přišlo prohlédnout již 15 tisíc 
návštěvníků.
Jméno fotografa bylo nejprve neznámé, pak 
ho podle snímků na výstavě poznal jeho vnuk. 
O unikátní soubor fotografií z 1. světové války 
se už zajímá i Rakousko. 

Hudba -  ÚT 22. 9. 21.30 h - ZEURíTIA 
- Koncert divokých brazilských rytmů 
(bossanova) zpěvačky Venduly 
Šmoldasové. Letos v březnu se  
v New Yorku učila od svého 
oblíbeného zpěváka Petera Eldridge 
- U Malého Glena, Karmelitská 23, 
Praha 1, telefon: 257 531 717

Kino - ÚT 22.9. 20.15 h - TAxIDERMIA - Biograf Letní 
poloha, na náplavce Hergetovy cihelny - Režie: György 
Pálfi - Tři příběhy, tři muži – děd, otec a syn. Jeden touží 
po lásce, druhý po úspěchu, třetí po nesmrtelnosti.

Kino - ST 23.9. 20.15 h - DANNyHO PARťÁCI - 
Biograf Letní poloha, na náplavce Hergetovy cihelny 
- Hrají: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts - Film 
o tom, kdo je nejlepší zloděj na světě.
Hudba - ČT 24.9. 20:30 h - Koncert  ŠťASTNí A VESELí 
- A Studio Rubín, Malostranské nám. 9. tel.: 257 221 
158. Akusticko-perkusivní, intelektuálně-vokální šou 
Romana Říčaře, Břetislava Veselého a Vítka Halšky.

Hudba - ÚT 22.9. ve 20.30 h - KONCERT  TROMBENIK 
- A Studio Rubín, Malostranské nám. 9. Skupinu 
tvoří rocker, folklorista, středověký trubadůr, folkař, 
funkyman i ethnovlnař. 

Kino -  SO 26.9. ve 20.15 h - BEN HUR - Biograf Letní 
poloha, na náplavce Hergetovy cihelny - Nejslavnější 
dílo filmové historie, vyznamenané jedenácti Oscary. 
Americký film (1959).  

Výstava - PROKLETí ZLATA - 
1000 LET ZLATA INKů - Pražský 
hrad, Nejvyšší purkrabství, Jiřská 7  
- Poprvé v ČR k vidění originály 
zlatých šperků a rituálních předmětů 
kultury Inků a jihoamerických civilizací  
z oblasti And.  Prodloužena do 31. 10., 
otevřena denně od 10 do 18 h.

Kino - PO 28.9. ve 20.15 h - CASABLANCA - Biograf 
Letní poloha, na náplavce Helgertovy cihelny - Kultovní 
film z II. světové války - Režie: Michael Curtiz. Hrají: 
Humphrey Bogart, Ingrid Bergmanová

Divadlo - PÁ  25.9. v 19.30 h - Petr Kolečko: SOPRÁN 
ZE SLAPSKé PřEHRADy - A Studio Rubín, 
Malostranské nám. 9. telefon: 257 221 158 - Hra 
o muži, co šel pro mléko a vrátil se s ním.  

Divadlo - NE 27. 9. v 19 h - VíKEND - Divadlo Čertovka, 
Nosticova 2a, telefon: 733 774 448 - Hra Ivana Krause 
v podání amatérské Divadelní společnosti Křoví, která 
vznikla v roce 1999. 

Divadlo - PO 21. 9. v 19.00 h - IMPROVyŽLACE - 
Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1, telefon: 
733 774 448 - Soubor Samé vody. Pokus o totální 
improvizaci. Příběhy vznikají přímo na místě.
Divadlo - ÚT 22. 9. v 19 h - MALÁ VIZITA - Divadlo 
Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - Malá Strana, telefon: 
733 774 448 - Jaroslav Dušek ve víru okamžiku 
a nečekaných souvislostech.

Hudba - PÁ 25. 9. ve 21. 30 h - ROMAN POKORNÝ 
FUNK/JAZZ TRIO - U Malého Glena, Karmelitská 23, 
Praha 1, telefon: 257 531 717 - Jeden z nejvýraznější 
jazzmanů dneška.

K
Kulturní pruvodce: 
Hudba, film, divadlo

září Posílejte kulturní tipy
na adresu  redakce@
malostranskenoviny.com
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KOMUNITNÍ  CENTRUM   KAMPA
pořádá a zve na

PRVNÍ MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ
DOZVUKY HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ 

sobota 19. září 2009
odpoledne v parku Kampa  

a večer na Baráčnické Rychtě 
(Praha 1, Tržiště)

 

Program
Od 14:00  v horní části parku Kampa - Sklizeň „malostranského vína“

Košt burčáků a vín, klobás a slivovice z Moravy a Čech

Od 15:00 účinkují muzikanti a tanečníci z Horňácka
Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče, Horňácká cimbálová muzika Kubíci, 

Ženský sbor z Javorníka, zpěváci a tanečníci z Velké nad Veličkou, Javorníka, Hrubé Vrbky, 
Lipova a další, jako host Cimbálová muzika Slováckého krúžku v Praze 

 Divadelní představení pro děti v Komunitním centru Kampa (16:00) 
Výstava velkoformátových fotografií z oblasti Horňácka Program v parku končí v 19:00

19:30 – 02:00 Baráčnická Rychta
BESEDA U CIMBÁLU - HORŇÁCKÁ VESELICA

Spolupořádají:
Biograf - Letní poloha, kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy, 

Agentura Antonína Vrby z Horňácka, Slovácký Krúžek v Praze

Akce se koná ve spolupráci s Folklorním sdružením České republiky
Záštitu převzali senátorka Alena Venhodová, senátor Karel Schwarzenberg 

a starosta MČ Praha 1 Petr Hejma

Vstupenky u spolupořádajících. Důchodci a studenti polovic, krojovaní zdarma. 
informace: vrbaa@seznam.cz, barbark@seznam.cz

VITAJTE!!!

Kultura
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Jan Werich, 
herec, dramatik
(1900-1980)
Werich bydlel se svou 
ženou stojícím patrovém 
domě u náměstí Na Kampě 
od roku 1945 až do své 
smrti roku 1980. 
V přízemí této bývalé 
koželužny tehdy bydlel 
i skvělý básník Vladimír 
Holan. Budovu má nyní  
v pronájmu milovnice 
umění Meda Mládková. 

V tomto domě na 
Kampě U Sovových 
mlýnů 7 žil Jan Werich 
v letech 1945-80. 

Svá oznámení a dopisy posílejte na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.comZDARMA

inzerce

www. malostranskenoviny.com

Dobrá adresa: Malá Strana

Kdo je kdo na Malé Straně

Maltézská pomoc

Maltézská pomoc je 
obecně prospěšná 
společnost, jejíž pobočka 
sídlí ve Velkopřevorském 
paláci s kostelem Panny 
Marie pod řetězem.  
Svou činnost na nepřetržité 
900leté tradici zakládá na 
pokorné pomoci trpícím. 
Stará se o děti ze sociálně 
slabých rodin, o děti s kom-
binovaným postižením, 
které denně vozí do 
speciálních škol.
Pečuje o opuštěné staré 
lidi žijící v domovech 

důchodců, které pravidelně 
navštěvují maltézští do-
brovolníci. Poskytuje po-
moc zraněným v polní 
ošetřovně na různých 
sportovních a kulturních 
akcích. Pro lidi postižené 
přírodními katastrofami 
nabízí poradenství. 
Stará se o osamělé osoby 
ve výkonu trestu, kterým 
prostřednictvím dopisů 
dobrovolníci pomáhají 
překonat nelehké chvíle.
Více informací na adrese: 

www.maltezskapomoc.cz 

redakce@malostranskenoviny.com

Komunitní centrum 
Kampa oznamuje
7.9. Zahájení provozu 
Komunitního centra. 
8.9. od 13.00 Malování na 
chodníku ve spolupráci 
s Městskou policií.
11. a 12.9. Občanské sdružení 
Berkat. 4. ročník happeningu 
RefuFest Festivalu. Na dva 
dny se tak zeleň pražského 
parku Kampa stane místem, 
kde se střetávají různé kultury  
a národnosti ke společné 
zábavě i odpočinku.
14. 9. - 18.9. Ukázkové hodiny 
všech kurzů. 
19. 9. ve 14.00 Malostranské 
vinobraní na Kampě. V 16:00        
divadélko pro děti: Cirkus  
Kus-Kus,   divadelní  asociace  
Marky  Mikové. 
Od  21.9.   Zahájení kurzů. 
29.9.  18.30   Beseda s panem  
Tomášem Sedláčkem.  
Ekonom a vášnivý cyklista, 
který pracuje jako hlavní 
ekonomický stratég ČSOB.
Pravidelné kurzy pro děti: 
výtvarné, hudební, pohybové, 
rytnické, jazykové pro děti od tří 
měsíců do pěti let. 
Hrátky s robátky   a   První 
krůčky k hudbě  -  hudební 

škola Yamaha (úterý 9.30-
11.30, 15.00-18.00).
Ještěrky - pro děti od 2-3 let 
s rodiči (středa 9.30-11.30), 
kontakt Štěpánka Pěnkavová 
penkavky@centrum.cz.
Háďata -  pro děti od 3-5 
let, kontakt  Iva Zárybnická  
i.zarybnicka@centrum.cz
Pravidelné kurzy pro 
dospělé: orientální tanec 
(pondělí),  zpívání (úterý), 
gamelan (středa od 18.00 
hod.), aerobik s Terkou (středa 
od 20.00 hod.),  africké bubny 
(čtvrtek), bubnování džembé 
(neděle).     
Další podrobnosti najdete na 
www.kckampa.eu. 
 Zaslala Alena Kopecká, 
Komunitní centrum Kampa 
U Sovových mlýnů 3, Praha 1

České muzeum hudby
Přednáškový cyklus            
10. 9. čtvrtek 18.00 hod - 
Česká avantgarda - přednáší: 
teatrolog Adolf Scherl. 
Doprovodný program k aktuální 
výstavě Fenomén Martinů. 
Vstupné 30,- Kč
30. 9. středa 16.00 hod 
Fenomén Martinů – Nejen pro 

členy Klubu Vltava. Prohlídka 
aktuální výstavy připravené 
k 50. výročí úmrtí Bohuslava 
Martinů. Vstupné 30,- Kč

Programy pro školy
9. 9. středa 14.00 hod - 
Podzimní vernisáž výstavy 
Fenomén Martinů - prezentace 
s výkladem pro pedagogické 
pracovníky doprovázené 
malým občerstvením.
16. 9. čtvrtek 9.00 hod - Cesta 
kolem světa za 120 minut 
aneb pojďte se s námi podívat, 
jak tráví děti svůj volný čas na 
jiných kontinentech.
Hudebně-pohybová dílna pro 
děti ve věku od 5 do 12 let. 
16. 9. čtvrtek 15.00 hod 
-  Tvůrčí dílna melodramu -
V dílně se naučíte: kultivaci 
mluvního projevu, práci 
s dynamikou řeči, zákonitosti 
souhry s hudebníkem.
Termín dle domluvy - Barvy 
v hudbě, hudba v barvě - 
Výtvarně-pohybová dílna pro  
2. stupeň ZŠ a SŠ. 

Zaslala Iveta 
Königsmarková,  

České muzeum hudby, 
Karmelitská 2, 

tel.: 257 257 737 

KLUB ZLATÝ HAD
Privátní salónek pro různé příležitosti
Břetislavova 17, Praha 1 Málá Strana

Salónek v domě z roku 1520 s malovaným renesančním stropem pod 
Pražským hradem nad ambasádou USA. 
Privátní prostor s osobitou atmosférou se výborně hodí k pořádaní soukromých 
oslav, přednášek, svateb, firemních školení apod.

www.zlatyhad.cz, info@zlatyhad.cz, tel. : 603 152 811
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NÁPOVĚDA:  Severní strana Karlova mostu, tedy 
napravo, když jdete směrem na Malou Stranu. Otázka 
zní, jaké místo tento kříž označuje. Správnou odpověď 
pošlete na adresu: redakce@malostranskenoviny.com. 
Vítěz získá zdarma pivo ve vinárně Zlatý had. 

Poznáte, kde to je?Nez číšník přinese kafe... Jak vyplnit čas mezi 
dobrý den a sbohem

Jestli se nudíte, napište fejeton!
Nemáte do čeho píchnout? Sedíte v kavárně 

nebo hospůdce? Koukněte z okna, napište fejeton  
a pošlete na adresu. Rozsah cca 500 slov. 

Naše adresa: redakce@malostranskenoviny.com

Malostranská strašidla
Duch marnivé mlynářovy dcery z Čertovky

ceři nejbohatšího mlynáře z Malé 
Strany nestačilo, že měla všechno, 
oč si otci řekla. Toužila dostat se 

na ples šlechtičen do Lichtenštejnského  
paláce a být alespoň jednou jako ony. 
Kdo to ale kdy viděl? Mlynářova dcera mezi 
šlechtičnami! Může mít sebelepší šaty, 
sebekrásnější šperky, ale pořád se z ní bude 
prášit mouka! Nebylo jiné cesty, než upsat 
duši ďáblu. Ten sice povedené mlynářově 

dcerušce  vyhověl, ale jak už to bývá, něco za 
něco. Dívka si zatančila na plese a poznala, 
jak sladce chutná náruč bohatých šlechticů. 
Pak ale odbila půlnoc, jiskry, oheň a čmoud  
a frnk komínem ven!
Mlynářova dcera teď straší po celé Malé 
Straně. Starce a stařeny poráží na zem, na 
mladé muže rozpíná náruč a vábí je k tanci.
Nejhůř jsou na tom mladé, krásné ženy. Snaží 
se jim vydrápat oči. 

redakce@malostranskenoviny.com

Příběh jednoho domu

U Červeného Lva

Petr Brandl (1688 - 1735) 
byl synem docela obstojně 
zaopatřených rodičů. Otec 
byl krejčí a hostinský, mat-
ka z rolnické rodiny.
Vzdělání získává Petr v je-
zuitském gymnáziu. Víc ho 
ale baví malovat a pít víno. 
Jeho učitel, správce hradní 
obrazárny, mu ukázal díla 
italské a nizozemské školy. 
Brandl z Čech nevytáhl 
paty, ale zahraniční umění 
znal velice dobře.
Jeho klikatá životní pouť 
vedla nejen po bohatých 
klášterech, ale také po 
krčmách nejhoršího druhu  
a vězeních. 
Ve 33 letech se žení, ale záhy 
opouší manželku a tři děti  
a vyhýbá se vyživovacím 
povinnostem úspěšně až do 
konce života. 
Petr Brandl se sice stal 
nejuznávanějším malířem 
své doby, vydělával velké 
peníze, ale přesto se topil 

v dluzích. Neplatil účty za 
víno a tabák.
Stíhán věřiteli, manželkou 
a hledaje odpočinek, vkládá 
naděje do pozemku v Jí-
lovém u Prahy během tamní 
zlaté horečky. 
Pak prchá do Kutné hory, 
kde je po divoké pitce  
nalezen mrtev v hospodě  
U Černého Koníčka.

Dům U Červeného Lva 
je zrcadlem několika his-
torických období. Z gotiky 
se zachovaly sklepní prosto-
ry. Renesanci představují 
malované trámové stropy, 
o barokní přestavbě svědčí 
vstupní portál. Slohem 
patrným např. na štítu domu 
je klasicismus.
Po rekonstrukci v letech 
1994-5 jsou vystaveny  
prostory na odiv veřejnosti. 
Je tu čtyřhvězdičkový hotel  
s originály starožitného ná-
bytku. 

Domovní znamení.

Petr Brandl 1668-1735.

Dům U Červeného Lva.

Nerudova 41
První záznamy o této budově v Nerudově 
ulici jsou z 15. století. Pro studenty historie 
by mohla sloužit jako učební pomůcka. 
Narodil se tu a žil slavný český malíř, opilec 
a zlatokop Petr Brandl.

Zmizelá Praha

Pro obyvatele Prahy 
byl přesný čas na 
přelomu století spojen 
s budovou Klementi-
na, kde o něj pečovala 
hvězdárna.
Z věže budovy Klemen-
tina zamával těsně před 
polednem asistent bílým 
praporkem, a poté následo-
val výstřel z děla. 
První výstřel zazněl roku 
1891 z děla na baště číslo 
XIX městského opevnění 

(na Mariánských hradbách, 
pak také na Opyši).  
Byl několikrát zrušen  
a zas obnoven. Například  
v době vojenského napětí 
kolem počátku první 
světové války. Dne 26. 
července 1914 bylo ticho 
a kvůli bezpečnosti zůstalo 
pouze při mávání praporem. 
Naposledy zazněl výstřel  
z děla dne 15. února 1926. 
Od roku 1925 byly signály 
vysílány rozhlasem.

Výstřel z děla určil
pražské poledne

D



Info: Zlatý had, redakce@
malostranskenoviny.com

Za váš článek
večeře zdarma!

Podrobnosti najdete 
na stranách 8-9.

Soutěž fotografií
Malá Strana a láska

NoviNy pro prahu 1 a prahu 5

redakce@malostranskenoviny.com

Malostranské 
noviny

inzerce

Milí čtenáři těchto novin, 
které tím, že se vám  
dostávají do ruky, ztrácejí 
svoje panenství, ocitají se 
tedy mezi provdanými a le-
gitimními čtenáři a začnou 
nabývat zkušenosti právě 
provdaných nevěst a ženichů 
a zvou vás na svatební  
i posvatební hostiny.
Malá Strana je čtvrť starší 
než věk všech českých králů 
dohromady a zaslouží si mít 
své noviny. Vždyť o tom už 
snili nejlepší spisovatelé této 
malebné části naší země. 
Tudíž vy, čtenáři, si dobře 
počtěte, dovídejte se 
nejnovější a nezajímavější 
místní zprávy a vy, tvůrcové 
Malostranských novin, ne-
ztrácejte šťávu, pusťte se do 
toho, vytrvejte a dělejte nám 
radost!  

Váš Arnošt Lustig

Něžné přání 
Arnošta Lustiga 
Malostranským 
novinám

Foto měsíce 

Smínek měsíce srpna s názvem Svalovec a jeptiška zaslal do redakce Malostranských novin Jakub Prudil z Prahy 2.

Co dělá dívka s knihou?
a) zpívá koledy
b) čte si Bubáky a hastrmany 

Malostranské noviny
hledají

Nejhezčí servírku 
Malé Strany a okolí
Posílejte fotky a tipy na adresu 

redakce@malostranskenoviny.com 
nebo je noste do klubu Zlatý had


