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vycháZí v NákLadu 
10 tisíc výtisku

Za soumraku

ve vinárně

Geniální kluk (4) 
poráží o deset let 
starší protihráče

Tyršův dům - Jsou mu 
teprve čtyři roky a hraje 
jako velmistr. Vojta Suchý 
poráží ve své oblíbené hře 
Umí prase létat? jako na 
běžícím pásu o mnoho let 
starší protihráče.
Na nedávném turnaji Des-
kobraní v Tyršově domě 
vybojoval Vojta Suchý 
jako nejmladší účastník 
mezi 13 dětmi v kate- 
gorii do 15 let fantastic-
kou bronzovou medaili.
Hrál už loni, kdy se jako 
tříletý umístil šestý, ale to 
mu pomáhali rodiče. Le-
tos už hrál sám a ukázal, 
že jde ve stopách svého 
otce, Vládi Suchého, 
který hry nejen hraje, ale 
i rád vymýšlí. Je autorem 
hry Šestiměstí a letos mu 
vyjde nová hra Loděnice.

Při karetní hře Umí prase 
létat? hádá hráč vlastnosti 
zvířat. Jde o znalosti, ale 
také o pohotovost. Hra 
má 38 karet se zvířaty.Vojta Suchý (uprostřed) při vyhlašování cen v Sokole.

Vratký 
pochod 
Matěje 
Kuděje 

Reportáž str. 6

Kompletní přehled všech kulturních akcí na Malé Straně str. 10 a 12

Exkluzivně str. 2

Paní Hana 
Hegerová 
na Malé 
Straně

Nová 
báseň pro 
zemřelého 
kamaráda

Exkluzivně

oznámení

Zdarma

Pokračování z minulého 
čísla - Odborníci konečně 
zvěřejnili fakt, o kterém se 
dosud jen šuškalo: Uvnitř 
Karlova mostu se ukrývají 
tajné místnosti o celkové  

rozloze menší tělocvičny. 
Jsou nad dvěma pilíři, 
které byly pobořeny při 
povodni roku 1890. Během 
současných oprav došlo  
k novým nálezům. Více str. 4

Představenstvo Sdružení občanu 
a přátel Malé Strany a Hradčan

14. valnou hromadu
v sobotu 21. listopadu 2009 v 17.00 hodin

BARÁČNICKÁ RYCHTA
Tržiště 23, Praha 1 - Malá Strana

Prezence: od 16.30 hodin. Program: 1. Zahájení, 2. Volba 
do komisí valné hromady, 3. Zpráva o činnosti, 4. Zpráva 
o hospodaření, 5. Volba nového představenstva, 6. Návrh 
a schválení usnesení, 7. Diskuze. Na závěr pohoštění. 

Možnost zaplatit členský příspěvek na rok 2009 při prezenci. 
(Výdělečně činní 250 Kč. Studenti a důchodci 50 Kč.)

si dovoluje pozvat všechny své členy na 

Od 19.00 hodin následuje

1. MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL
(u příležitosti 20. výročí založení SOPMSH)

Pravda o tajné místnosti 
uvnitř Karlova mostu

Exkluzivně str. 13

K. H. Krchovský 
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S velkým potěšením ozna-
mujeme, že toto listopadové 
číslo, které právě držíte  
v ruce, se tisklo v nákladu 
10 tisíc výtisků. Je to 100% 
nárůst vůči prvnímu číslu ze 
září letošního roku, které vyšlo  
v nákladu 5 tisíc výtisků. 
Jde o nejvyšší nárůst tiště-
ného média na českém trhu. 
Pro srovnání: Tištěný náklad 
MF Dnes klesl za rok (srpen 08-
09) o 47 tis. výtisků, tedy o 15 %. 
Díky čtenářům za přízeň. 

Vývoj nákladu 
Malostranských

novin

Beseda bude otevřena včas, tvrdí vedení
Malostr. náměstí - Dobrá zpráva pro pesimisty! Při 
pohledu na povadlý stav prací při rekonstrukci Malostran-
ské besedy leckoho napadne, zda ji do 1. března stihnou 
otevřít. „Všechno jde podle plánu,” ujistil Malostranské 
noviny šéf Malostranské besedy pan David Hanzlík, syn 
známého herce Jaromíra Hanzlíka. To jsme tedy zvědaví. 
Dělníci zřejmě přes zimu přidají, aby se zahřáli.

   Úvodník

Ondřej 
Höppner, 
šéfredaktor
Malostran-
ských novin 

Vážení čtenáři, 
pište si tyhle 
noviny sami!

o nejtěsnější kontakt 
se čtenářem, noviny, 
které si píší čtenáři 

sami. To je podle mě ve spo-
jení s regionalitou neboli lokál-
ností (klidně od slova lokál) 
budoucnost nejen těchto, ale 
všech novin na světě. 
Příběhy. Lidé. Užitnost. Hra. 
PLUH. Tento akrostychon, 
pluh reality, je přesně tím, 
čím zkypřit půdu plevelem 
marnosti zarůstajících polí 
českých tištěných médií. 
Žádné skandály, žádné 
strašení, prostě všednodenní 
realita a její pokorný popis.
„Udělej nějaké pěkné noviny, 
aby si bylo o čem povídat  
v hospodě,” řekl jeden ma- 
lostranský patriot. Takže tudy. 

C
Malá Strana - Zcela bez lidí 
se ocitl v pátek večer 9. října 
Karlův most, když ho muse-
la policie kvůli úniku plynu 
vyklidit. 
Na staroměstské straně v Kří-
žovnické ulici vyměňovali 
dělníci elektrické kabely  
a omylem navrtali plynové 
potrubí. Hrozilo, že plyn vy-
buchne, policie evakuovala 
stovku lidí. Most byl zcela 

uzavřen asi na tři hodiny, pak 
mohli lidé chodit v malých 
skupinkách. 
„První hodina byla nejtěžší, 
ale pak jsme to skvěle zvlád-
li,” řekl Malostranským no-
vinám Miroslav Stejskal, ředi- 
tel městské policie Prahy 1.

Plyn vyhnal turisty 
z Karlova mostu

Evakuace!

Císlo mesíce
10 

V nákladu 10 tisíc výtisků vyšlo 
toto číslo Malostranských novin.

Karlův most - O největší 
opravu Karlova mostu v jeho 
historii se začala zajímat or-
ganizace UNESCO. Množí 
se totiž kritika, že oprava je 
příliž rozsáhlá (prý větší než 

po povodních 1890, kdy byl 
most pobořen) a neodborná. 
Mezní variantou je, že bude 
zastavena. Již bylo podáno 
trestní oznámení na nezná-
mého pachatele.

O opravy mostu se zajímá UNESCO

BOTEGA
PRÁDELNA, OBČERSTVENÍ
Otevřeno: Po, Út, Čt, Pá od 14 do 20 hodin

Hroznová 2, 118 00 Praha 1
Telefon: +420 602 820 906
E-mail: gitta.k@seznam.cz

inzerce inzerce

ondrej@hoppner.cz

Královna šansonu Hana Hegerová 
na Malé Straně: Je to pohlazení na duši!

Hana Hegerová na Malé Straně koncem září 2009.

Paní Hana na Rychtě 
se senátorkou Alenou 
Venhodovou.

Zpěvačka Hana Hegerová  
(vlastním jménem Car-
men Farkašová - Čelková) 
přijela na utajenou návštěvu 
Malé Strany. Malostran-
ské noviny ji objevily  
v Baráčnické Rychtě při 
Horňáckých dozvucích Ma- 
lostranského vinobraní. 
„Jsem moc ráda, že jsem 
tady, atmosféra je opravdu 

vynikající. Je to pohlazení 
na duši,” svěřila se nám 
zpěvačka, která se v posled-
ních letech objevuje ve 
společnosti jen zřídka.
Královna českého šansonu 
se obklopena moravskými 
hosty v krojích velmi dobře 
bavila a ráda ochutnala 
výtečný burčák.
Hana Hegerová se stala 
nesmrtelnou písněmi Lás-
ko prokletá, Já se vrátím, 
Levandulová a dalšími.

Budoucí královna českého 
šansonu ve slušivém 
šátečku v roce 1964.

Exkluzivně

9
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Výše tištěného nákladu v tisících kusů

Září Říjen ListopadSrpen

3
2
1

Rekordní nárůst nákladu

Předpokl. čtenost: 50 tisíc čtenářů

www.hoppner.blog.cz

Policista střeží prázdný most.
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   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

Otázka: Dělníci mění na Karlově mostě místy až 
60 % kamenů, nepřepískli to trochu s tou opravou? 

Judita 
Durynská 
(1135-1174),
česká 
královna 

Milan 
Svoboda, 
šéf oprav 
Karlova 
mostu

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.  
Nemocnice pod Petřínem: tel. 
(+420) 257 197 111, Vlašská 36. 

Důležitá 
telefonní 
čísla

Unikátní sedmimístné kolo se zrakově postiženými.

Marek 
Winkler, 
ředitel 
produkční 
společnosti

TIRÁŽ - Malostranské noviny číslo 3, registrováno Ministerstvem kultury. Vydává duo Svatý - Höppner.  Šéfredaktor: 
Ondřej Höppner. Ředitel inzerce a distribuce: Vlastimil Svatý. Kultura, rozhovory, korektury: Monika Höppner. 
Nástěnka: Malý Bobeš. Dozor na špendlíky: Velký bratr. Příspěvky třídí: Google. Mediální poradce v oblasti 
vesnic: Generál Potěmkin. Marketing: Pan Tau. Distribuce v krizových situacích: Doktor J. K. s taškou. Kontakt 
inzerce - tel.: 603 152 811 nebo 251 512 063, vinárna Zlatý had, Plaská 4, Malá Strana, redakce@malostranskeno-
viny.com. Vychází jako občasník v přibližném nákladu 10 tisíc výtisků. Noviny jsou sestavené z příspěvků vášnivých 
čtenářů, redakce si vyhrazuje právo všechno upravovat a krátit a neručí za obsah uveřejněných příspěvků.

POZOR, HLÁŠENÍ: Redakční uzávěrka je vždy 15. dne v měsíci. 
Příspěvky obdržené po tomto datu půjdou (možná) do dalšího čísla. 

Dopisy čtenářu

Vážená redakce,
osměluji se vám navrhnout 
hodnocení cukráren a deser-
tů podávaných v restaura-
cích na Malé Straně a Praze 
5. Mám v tomto oboru od-
borné vzdělání, zkušenosti 
z ciziny a také estetické 
cítění. V případě, že odmít-
nete, budu hodnotit stejně, 
protože desertům jako sa-
mostatnému uměleckému 

dílu se věnuje malá vážnost 
a vám se to nakonec beztak 
bude hodit. S pozdravem 

Nina Novotná

Sachru zdar,
určitě Vaši nabídku neod-
mítneme, k dortům je třeba 
zachovat úctu a to platí nejen  
o věnečcích a rakvičkách. 
Dobrou chuť přeje       
                                Ondřej

redakce@malostranskenoviny.com
www.malostranskenoviny.com

Malá Strana - K nemocni-
ci pod Petřínem (která 
je v kopci) pojede od 
léta minibusová linka 
a první cestující se  
s ní svezou už v létě. 
Praha 1 připravuje další 
čtyři trasy, které uvítají 
hlavně senioři.

Do nemocnice 
pod Petřínem 

pojede minibus

To svět neviděl! Nevidomí 
jeli Malou Stranou na kole.

Říční ulice - Policie Malé 
Strany na poslední chvíli za- 
chránila zloděje, který se 
pokusil i s lupem utéct skokem 
do Vltavy z Říční ulice.
„Díky včasnému zásahu 
jsme zachránli tomuto 
muži život,” sdělil Malo-
stranským novinám Vladi- 
mír Prokop, velitel okrskové 
služebny Malá Strana. 

Zloděj s kumpánem přepadl 
na Malé Straně muže, který 
se vracel z vinárny. Policie 
celou akci bedlivě sledovala 
díky kamerovému systému na 
monitorech.
Když bylo jasné, že dva muži  
okradli třetího, vypravili se 
strážníci nastolit pořádek. 
Zloději prchali přes Kampu, 
jeden z nich skočil do Vltavy.

Policie zachránila zloděje, 
který se topil ve Vltavě

„Je to vražda!“
volala. A zatím...
Seminářská zahrada - Vyděše-
ná žena volala na okrsek Malá 
Strana, že se ze Seminářské 
zahrady ozývají zvuky jako 
by někdo někoho zaručeně 
vraždil. Policie se okamžitě vy-
pravila na místo činu, kde zjisti-
la, že zvuky vydávají dva pářící 
se pávi. Tím se celá záležitost  
uvedla na pravou míru, pávi po 
chvíli přestali vydávat divoké 
zvuky a uklidnili se. 

„Slepojízda! Duhová slepo-
jízda Prahou! Podpořte nevi-
domé a slabozraké!“ volala 
bujará skupinka na unikát-
ním sedmimístném kole. 
Cyklojízda přitahovala pozor-
nost a to byl její cíl: Ukázat 
na problematiku života se zra-
kovým postižením. 
Při příležitosti Mezinárodního 
dne zraku (10. října) se spo-
jili lidé z TyfloCentra Praha, 
biografu Letní poloha a Ko-
munitního centra Kampa. Bez 
nároku na honorář vystou-
pili Světlana Nálepková, Milan 
Drobný a hudební skupiny  
Diktát a Rudovous.

oznámení

Královna šansonu Hana Hegerová 
na Malé Straně: Je to pohlazení na duši!

Malostranské 
noviny

Servírka 
roku

Fotky servírek z Caffeterie 
na Malostranském náměstí 9 

Praha 1. tel.: 774 100 100
nám zaslal Vlasta Hajek.

Eva Renata

Zuzka Alice

redakce@malostranskenoviny.com

 „V některých 
částech Karlova 
mostu se mění 
kamenů jen 
několik, jinde 
třeba 60 %.  
Celkem tedy 
vezmeme do 
ruky 40 ze 60 
tisíc kamenů.”

NE

”
NE

”
ANO

”
ANO

”

Jana 
Jelínková, 
mluvčí 
Vinohradské 
nemocnice

Běžný 
Pražan, který 
se nebojí 
zůstat 
v anonymitě

 „Určitě to 
přepískli. Je to 
jako by autoři 
projektu 
v dětství příliš 
často skládali 
Lego a teď se 
jim to zpětně 
vybavilo na 
mostě.”

 „Nowý most 
ten, co teď kdos 
stawí tu, bardzo 
lepší je, než ten 
moj, čo pňul se 
tam před Karlo-
vým. Weselým 
a strakatým 
zdá se jako lid 
český.”

 „Jsem pěkně 
********! Jsou 
to ****** a  dost 
to *******! Ať 
už jdou, ******, 
do ****** 
a taky do ****! 
Karel IV., otec 
vlasti, by s nima 
*******!”

ANO
 „Nemám dost 
informací, 
abych to mohla 
posoudit. Mys-
lím, že oprava 
byla nutná, 
ale těch bagrů 
by mohlo být 
přece jen trochu 
méně.”

”

1. malostranský candrbál
Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan

a Klub Malostranská beseda pořádají

u příležitosti 20. výročí založení SOPMSH
sobota 21. listopadu 2009

19.00 hod
Baráčnická Rychta

Tržiště 23, Praha 1, Malá Strana
Program:

Pražský Hradčanský orchestr Josefa Kocůrka
Yo Yo Band

Blues pro Malou Stranu (Jamsession)
předprodej: Ars Pragensis, Malostr. nám 27, 12-17 hod.

Za duševní a organizační pomoc děkujeme firmám:

 Malá módní přehlídka Pavla a Olgy Michálkových

Dušičky Na 
Prádle

Malá Strana - Církev česko-
-slovenská husitská uctí pa-
mátku zesnulých v kostele sv. 
Jana Křtitele Na Prádle dne  
2. listopadu 2009 v 17.30 hod.

Malostranské 
noviny: 

vzpruha národa 
Tři výtisky Malostranských 
novin budou dne 13. 11. 
slavnostně vloženy do rukou 
ředitele Památníku národního 
písemnictví Zdeňka Freisle-
bena. V 18 h kulturní ekume-
na Eugena Brikciuse Jakub 
Šikaneder - Mistr pražského 
šera. Později ochutnávka.
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Malé Strany

www. malostranskenoviny.com

Výstava Zdeňka Merty
Výročí, oznámení

redakce@malostranskenoviny.com
Posílejte nám oznámení na adresu:

Hodiny?
Cukrárny?

Muzikanti z Karlova mostu

Veterán Karlova mostu Jiří 
„Prcek” Semotán protestuje 
proti probíhajícím opravám 
tím, že už na mostě nehraje. 
Přinášíme krátký rozhovor  
s tímto fenomenálním basistou.
Malostr. noviny: Jak dlouho 
jste hrál na Karlově mostě?
Semotán: Deset let.
MN: Proč jste toho nechal? 
S: Vykašlal jsem se na to, už  
mi lezly krkem ty opravy, je míň 
turistů a drahá licence. To pak 
třeba hrajete celej den, dřete jak 

mezek a večer jste v mínusu.
MN: Chybí vám to hraní?
S: No jasně, že jo. Karlův most 
je nejatraktivnější pódium  
v Praze.
MN: Jak se jmenovaly kapely, 
ve kterých jste hrál? 
S: Všechno to byly pouliční 
kapely a ty nemají jména. 
MN: Jak se jmenuje saxofoni-
sta na fotce?
S: Alexej Bondarev. Je to Rus, 
ale mluví česky o dost líp než 
někteří Češi.

Pan Semotán & kolektiv

Jiří „Prcek” Semotán na mostě se svou žesťovou sekcí.

Chcete být v této rubrice?
Volejte na     603 152 811

Dopisy čtenářu

Vážená redakce,
jsem ráda, že vycházejí Malo-
stranské noviny, protože si to 
mizející kolorit Malé Strany 
zaslouží. A tak jsem si řekla, že 
byste možná mohli vědět, že 
na Malé Straně žil dlouhá léta 
pan fotograf Alois Kleibl, který 
spolupracoval s panem Plickou 
a měl velké zásluhy na výstavě 
Velká Morava. Ještě v 80 letech 
měl výstavu na Vyšehradě.
Byl svérázný Malostraňák, byť 
původem z Moravy. Bohužel 
přišel o veškerý majetek při 
povodni v roce 2002, bydlel  

v přízemním bytě v Nosticově 
ulici č. 6. Byly tam jeho knihy, 
diapositivy, staré přístroje, 
fotografie... Nikdy se už z této 
tragédie nevzpamatoval a také 
ji nepřijal. Zemřel 10. 3. 2009 
ve věku 94 let. Dodnes mi 
schází jeho postřehy, kdy mne 
ráno zastavil, zhodnotil ladění 
oblečení a pak mi ukázal de-
tail stínů někde na zdi a řekl: 
„Zkuste si to zarámovat!” A on 
to byl úžasný obraz. Myslím, 
že by si zasloužil veřejnou  
vzpomínku. Marie Breníková, 
Nosticova 6, Malá Strana

Galerie Ars Pragensis na 
Malostr. náměstí 24 zve  na 
výstavu fotografií Zdeňka 
Merty (narozen 1955). Cyk-
lus je věnován působení 
židovské kultury v Praze.  
Výstava je otevřena od 
pondělí do pátku od 11.00 
do 16.00 hod. 

 
Veřejná vzpomínka na pana Aloise Kleibla

Šaman Xolotl 
zpátky v Mexiku

Šaman Xolotl, který pobyl 
na Malé Straně skoro dva 
měsíce, odletěl v polovině 
října zpátky do Mexika. 
Zanechal po sobě hluboký 
dojem a stovky příznivců. 

Dvě utajené místnosti
uvnitř Karlova mostu

ž zas příště půjdete 
po Karlově mostě  
a překvapí vás pocit, 

že nějak dupete, pak se 
pozorně rozhlédněte. 
Pokud právě budete stát pod 
sochou svatého Františka 
Xaverského (pátá socha vle-
vo směrem na Malou Stranu), 
pak vězte, že se přímo pod 
vašima nohama rozkládá 
místnost o velikosti autobu-
su, ve které možná právě teď 
hrají dělníci karty.
A o pilíř dál, pod sochou 
svatého Kryštofa s dítětem 
na rameni (obr nesoucí 
Krista), je další místnost. Při 
studiu plánů Karlova mostu 

napočítala redakce Malos-
tranských novin kolem pá-
tého a šestého pilíře celkem 
dvě velké a šest malých míst-
ností.
Tyto prostory vznikly po 
povodni, kdy voda pobořila 
dva pilíře a část mostu byla  
v roce 1893 postavena zno-
vu. Stavbaři se do nich dosta- 
li při právě probíhají rekon-
strukci mostu.
„O prostorách, které tam  
jsou, dosud vědělo jen 
několik odborníků,” vysvět-
luje Milan Svoboda, který 
vede opravy mostu. 
„V roce 1890 potopa strhla 
tři oblouky a dva pilíře 
Karlova mostu. Kolem 
oprav se tehdy vedly vleklé 
diskuze, chtěli místo dvou 

pilířů postavit jeden,“ říká 
Svoboda. 
Slavný architekt Josef Hláv-
ka nakonec prosadil zacho-
vání původní podoby mostu. 
„Nad pilíři nechal vyzdít 
další klenby a vznikly 
tak odlehčující komory,“ 
dodává Svoboda. 
Pod sochou svatého Kryštofa  
(autor Emanuel Max, rok 
1857) stávala strážnice, která 
se při povodni 28. února 
1784 zřítila do Vltavy i s pěti 
strážníky. Čtyři se utopili, 
pátý se zachytil o mostní pilíř 
a tak si zachránil život. 
Tam, kde je sousoší sv. Cyri-
la a Metoděje, dříve stálo 
sousoší Ignáce z Loyoly, které 
se též zřítilo do rozvodněné 
Vltavy.           Ondřej Höppner

Exkluzivně

Kroužek označuje místo, kde se nacházejí záhadné dutiny.

Jsou pod 
těmito

sochami 

Svatý František Xaverský  
Povodeň smetla originál od 
Brokoffa. Všimněte si indiána.

Svatý Kryštof 
Originál sochy se zřítil při 
povodni do Vltavy a s ním  
i čtyři strážníci. Přežil jen 
pátý, který se zachytil mostu.

Jediný snímek z těla Karlova 
mostu. Místnost je přímo pod 
sousoším svatého Kryštofa 
na šestém pilíři. Všimněte si 
žebříku a dělníka s helmou.

Spisovatel Kuděj se 
narodil před 128 lety
Tramp a spisovatel Matěj 
Kuděj se narodil 24. listo-
padu 1881, zemřel ve věku 
74 let. Reportáž z běhu 
Prahou na jeho počest si 
přečtěte na straně 6.

K. H. Mácha by se  
letos dožil 199 let 

16. listopadu 1810 se naro-
dil na Malé Straně básník 
Karel Hynek Mácha. Jeho 
matka pocházela z hudební 
rodiny, otec byl mlynářský 
pomocník a později krupař. 
Mácha proslul básní Máj, 
která se pak stala sym-
bolem národního obrození. 
Zemřel ve věku 26 let dne  
6. listopadu 1836.

A

Dovolujeme si oznámit ctěnému publiku, 
že na Malé Straně v Míšeňské ulici ve sklepeních 

starobylého domu U Bílé kuželky byl po desetileté 
přestávce opět otevřen 

KLUB LA HABANA  
salsotéka historicky první v Praze! 

Přijďte si zatančit v karibském rytmu. 
Že neumíte - nevadí! Pořádáme i taneční kurzy. 
Koktejly kubánské, pivo české, kuchyně česká  

a kubánská. Obsluha milá, ceny mírné.  
Přes den budete vítáni v restauraci 

U Bílé kuželky a café baru La Cubana v přízemí. 
Více informací na www.bilakuzelka.cz a tel.: 

257 014 800 

inzerce

Pan Roman Vopička oslavil 
20. října pěkných 16 let 
otevření Kafírny na Tržišti 
spolu se všemi svými 400 
štamgasty. V Kafírně jsou  
také k mání tyto noviny.

Kafírna má 16 let
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3 tipy na místní restaurace, 
kde mají zajímavé pivo

Restaurant Ferdinanda
Pivo: Světlý i tmavý ležák 0,5 l za 27 
Kč, Sedm kulí 13° 0,4 l za 29 Kč. K pivu 
např. uzené koleno, nakládaný hermelín, 
topinky s nivou a jiné dobroty za slušné 
ceny (podrobnosti dole na této straně). 
Adresa: Ferdinanda, Karmelitská 18. 
Naproti Jezulátku. Tel.: 257534015

U Bílé kuželky
Pivo: B.B. Buweiser Bier 12° z 1. čes-
kobudějovického pivovaru, původně 
měšťanského, založeného v roce 1795. 
Pivovar se též dříve jmenoval Samson. 
Adresa: U Bílé kuželky, Míšeňská 12. 
Tel.: 257014800. Více informací najdete 
na www.bilakuzelka.cz

Pivo: Klasika, ale pěkné ceny a pivo taky: 
10° Gambrinus za 25 Kč a 12° Prazdroj 
za 29 Kč. K tomu každý den jiné menu za 
90 Kč. K pivečku pečená kolena, pečený 
bůček, žebra, tataráček, krkovičku na 
grilu, steaky. Adresa: Hroznová 495/6, 
Malá Strana. Tel.: 775323815 

Máte tip do této rubriky? Volejte 605 216 143

Pěna dělá pivo, pivo dělá hospodu a naši čtenáři tuhle rubriku

U Blbejch (Na Čertovce)

inzerce

Restaurant Ferdinanda, Karmelitská 18
Ochutnávka piva Ferdinand
Denně ochutnej zdarma pivo roku 2009 od 14 do 18 hodin celý listopad na adrese: pivnice 
Ferdinanda, Malá Strana, Karmelitská 18. Na ochutnávku točíme pivo Ferdinand tmavý 
ležák a 13°. polotmavý speciál Sedm kulí. Pozvánka na ochutnávku od pivovaru Ferdinand.

Vchod do restaurantu Ferdinada 
z Karmelitské. Je to hned naproti 
kostelu s Pražským Jezulátkem.

redakce@malostranskenoviny.com

Most Legií - Spolek Vltavan 
zve na Tryznu za utonulé 
v neděli 1. listopadu v 15 
hodin u sochy Vltavy na 
malostranské straně mos-
tu Legií. 
Přijede sem smuteční loď, 
Vltavané položí věnce  
a zazní smuteční fanfáry.  
Na Tryznu za utonulé nejen 
ve vlnách nejváženější 
české řeky jsou srdečně  
zváni občané Malé Strany, 
Hradčan, Újezda, Smíchova 
i z celé Prahy. Za Spolek 
Vltavan zve jeho předseda  
J. Mejstřík.

Vltavan zve 
na tryznu za 

utonulé

InzerátyInzeráty 
zdarma

redakce@malostranskenoviny.com

Hledá se andulka. 24. září 
mi z bytu v Plaské ulici uletěla 
andulka slyšící na jméno Lora. 
Je celá zelená, na hlavičce 
má červenou šošolku. Info na 
tel.: 603 152 811.
Sháním byt 2+1 na Malé 
Straně, nejméně 50 m2, cena 
do 15 tisíc měsíčně. Nabídky 
posílejte na redakce@malo-
stranskenoviny.com.
Kdo obdařen je schopnostmi 
prodejními, vzdělání středo- 
školského nebo aspoň středního 
odborného a za nadstandartní 
garantované provize pracovati 
hodlá, nechť neprodleně volá 
na telefon 606607891.
Seznámení. Chtěl bych se 
seznámit s mladou slečnou  
a chodit s ní za ručičku po 
Petříně.  Pište na: redakce@
malostranskenoviny.com.

Poptávka

Své inzeráty posílejte na 
adresu: redakce@malostran- 
skenoviny.com. Maximální 
rozsah 30 slov. Označte 
je heslem: Inzerát zdarma 
nabídka / poptávka.

Nabídka
Pronajmu byt 2+1 u Malostr. 
náměstí. Cena dohodou.
Nabídky posílejte na redakce@
malostranskenoviny.com.

Tryzna u sochy Vltavy.
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Téma pro 
čtenáře za 

večeři! 

Malostranské noviny vyhlašují 
soutěž pro čtenáře, kteří  by rádi 
psali a nevědí o čem. Téma: 
Zjistěte, jaký je osud vzácných 
kamenů z Karlova mostu, který 
se teď opravuje. Až 60 procent 
kamenů je nahrazováno nový-
mi. Kde jsou ty staré, které mají 
nedozírnou hodnotu? Přejeme 
dobrou chuť!

inzerce

Prázdné domy 
na Malé Straně

Posílejte nám fotky ostudně 
prázdných a chátrajících 

malostranských domu
redakce@

malostranskenoviny.com

Míšeňská 7

Dopisy čtenářu

Vážená redakce, 
před chvílí jsem v koši na 
papír v pokoji svých dcer 
našla Malostranské noviny. 
Sice se nenudím a v kavárně 
zrovna nesedím, ale nějaké 
fejetony mám. Jeden vám 
posílám. Marie Tibišová
 
Pozorná Marie, 
díky za fejeton i za to, že 
jste ulevila koši. Váš fejeton 
je o gramatice, což je zde  

v novinách tak nějak, ehm, 
k věcy. K věci. Ondřej

Milá redakce, 
ta hrstka lidí, kteří na Malé 
Straně bydlí, vám děsně 
fandí. Za všechny jmenuji 
Jakuba Jakoubka z Neru-
dovy ulice 10, který každé 
úterý uvádí na rádiu Regina 
Noční proud. Držím palce. 

Anna Rozehnalová, 
Nerudova 45

redakce@malostranskenoviny.com
www.malostranskenoviny.com

Pochod Matěje Kuděje z Hradčan 
kolem pípy a pak dolu z kopečka...

Kdo byl 
Matěj Kuděj

*24. 11. 1881 - †8. 8. 1955
Tulák a spisovatel.
V roce 1903 vyhrál v kar-
tách v Hamburku lodní lístek 
do USA. Tam se protloukal 
jako zlatokop, kovboj, tramp, 
plavčík a farmář. 1909 se 
vrátil do Prahy a stal se 
členem bohémy kolem 
Jaroslava Haška  (společně 
např. s Josefem Ladou). 
V roce 1912 odjel do Ruska. 
V Kyjevě byl zatčen kvůli 
podobnosti se známým  
anarchistou. Pak se toulal  
s Haškem po Čechách. Ve 
20. letech žil na Podkarpatské 
Rusi. Zemřel v Litomyšli.

Kam mizí kameny 
z Karlova mostu?

P

Distributor - tel: 602 140 244

řes čtyři desítky zralých 
mužů, jejichž biblí je 
Haškův Švejk a poho-

nem dobře vychlazená dvanáct-
ka, vyrazilo 18. října dolů  
z Hradčan a pak dál.
Klíčem k jejich pochodu je 
desátá kapitola z knihy Osudy 
dobrého vojáka Švejka, kdy 
je Švejk dvěma svými strážci 
eskortován z Hradčan, cestou 
se ovšem zastaví v několika 

pražských hospodách a vože-
rou se jako dobytek.
Účastníci memoriálu Haškova 
kamaráda Matěje Kuděje pro- 
šli na své pouti devět hospod  
a v každé si dali dvě piva. 
První zastávkou byla hospo- 
da U Černého vola na Loretán- 
ském náměstí, konečná v hos- 
podě U Pivrnce v Maiselově 
ulici. Všechno bylo na čas, 
který časem ztratil smysl. 

Trasa memoriálu Matěje Kuděje vede převážně z kopce. Zpěv je víc než ticho. A pejska? Nechcete?

Pivní fronta hlásí útok.
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* květinové výzdoby * 

* vázané kytice *
* suché dekorace *
* smuteční vazba *

* příležitostná vazby *
* doručování květinových darů * 

                   
Od 1.5.2009 jsme na nové adrese

Hellichova 455/5 Praha 1
dříve papírnictví nad gymnáziem 

Jana Nerudy

prodejní doba 
po-pá    7.30 – 18.00
so          8.30 – 18.00

 
tel: 257320455, fax:257322996

e-mail: bubenicková@kvetstudio.cz
mobil : 603490737, www.kvetstudio.cz
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BUĎTE ŠŤASTNÍ A NEBUĎTE SAMI
Seznamovací gurmánské večery v diskrétním prostředí.

www.najdemse.com
info@najdemse.com

Tel. : 733 771 485

 Neslíbíme Vám, že u nás potkáte lásku, ale určitě se dobře pobavíte!
Akce se konají za doprovodu živé hudby, dobrého vína a jídla.    
Každý termín je omezen pro 15 dam a 15 pánů, 
proto NEVÁHEJTE A REZERVUJTE SI MÍSTO JIŽ DNES.

MENU
Salát s marinovaným lososem
Domácí paštika s brusinkami 

Zvěřinový gulášek
Dezert

Vstup 300 Kč.
V ceně je zahrnuto rautové 

občerstvení a sklenička vína.

WWW.VINODOMU.EU
INTERNETOVÝ OBCHOD S VÍNEM

Při úpravách a rekonstrukcích objektů 
a bytů nabízíme kompletní služby od A do Z:

    * vypracování studie
    * vypracování projektové dokumentace
    * vyřízení stavebního povolení
    * vyhotovení cenové kalkulace
    * vypracování harmonogramu prací
    * zhotovení díla včetně technického dozoru
    * dokončení prací a předání zákazníkovi    * dokončení prací a předání zákazníkovi

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

www.swmont.cz, e-mail: swmont@swmont.cz 
Mob: (+420) 721 899 886, Tel./fax: (+420) 235 515 321, 724 100 380
Jeremiášová 870/24, 155 00 Praha 5

Inzeráty 
zdarma 
volejte 
na číslo

603 152 811 

nebo pište na: redakce@ 
malostranskenoviny.com

DÁRKOVÉ BALENÍ VÁM VYTVOŘÍME 
NA MÍRU DLE VAŠICH PŘEDSTAV A 
POŽADAVKŮ VE VŠECH CENOVÝCH 
KATEGORIÍCH. 

MOŽNOST MOŽNOST POTIŠTĚNÍ PAPÍROVÉ 
KRABICE VÁMI ZVOLENÝM LOGEM, 
RUČNÍ POPIS LÁHVÍ, PEČETĚ NA 
VÍNA.

PŘI VĚTŠÍM ODBĚRU ZA 
VELKOOBCHODNÍ CENY 
JIŽ OD 150 KČ ZA JEDNO BALENÍ.

DÁRKOVÉ BALENÍ VÍN
TIP NEJEN NA VÁNOČNÍ DÁREK

Objednávky
mobil: 603 152 811, info@zlatyhad.cz



8 Očima umělce

n ale nebyl pan Vojtíšek 
arci také obyčejným 
žebrákem. On si ani 

vlastního žebráckého zevnějšku 
nehleděl tak přísně, vypadal 
dosti čistě, alespoň na počátku 
téhodne; šátek na krku byl vždy 
pořádně uvázán, na kabátě byla 
sice někde záplatka, ale ne jako 
kus přibitého plechu a také ne 
z příliš různobarevné látky. Za 
týden prožebral se vždy celou 
Malou Stranou. 
Měl všude přístup, a jakmile 
zaslechla hospodyně venku 
jeho měkký hlas, nesla mu hned 
ochotně svůj trojník. Trojník, 

půl dobráku, to bylo tentokráte 
dosti mnoho. Od rána žebral až 
k polednímu, pak si zašel k Sv. 
Mikuláši na půldvanáctou. 
Zde u kostela nežebral nikdy, ba 
on dřepících zde žebraček ani si 
nevšimnul. A pak si zašel někam 
se najíst, věděl, kde po řadě mu 
nechají plný hrnek od oběda.
Bylo cos volného a klidného  
v celém jeho bytí a konání, něco 
takového, co as Storma přimělo 
k jeho dojemně komickému 
výroku: „Ach könnt’ ich bettetn 
geh’n über die braune Haid´!”
Jen hostinský v našem domě, 
pan Herzl, mu nedal nikdy troj-

níku. Pan Herzl byl muž trochu 
dlouhý, trochu skoupý, ale takto 
ušel. Místo penízu přesypal mu 
z piksly své vždy trochu tabáku.
Tu pak - bylo to vždy v sobotu 
- měli pokaždé stejný rozhovor. 
„Achach, pane Vojtíšku, máme 
to zlé časy.” 
„Baže máme, a nebudou lepší, 
dokud si zámecký lev nesedne 
na vyšehradskou houpačku.” 

Jan Neruda: Přivedla žebráka na mizinu (III.)

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

OSeriál Malostranských novin

www. malostranskenoviny.com

Co se stalo ve II. díle: 
V předchozím díle jsme 
se dozvěděli, jaké úcty se 
těšili malostranští policajti. 
Třeba pan Weiss. Když 
uhořel při požáru Rent-
houze, šla mu na pohřeb 
celá Ostruhová ulice!
V dnešním III. díle zjistíme, 
jak vlastně chodil žebrák 
Vojtíšek oblečený. (Po-
zorný čtenář si vzpomene 
na tabatěrku z I. dílu.)

FOTOSOUTĚŽ

Co je to vyšehradská houpačka? 
A co zámecký lev? Co tím pan 
Vojtíšek myslel? Dozvíte se 
v příštím čísle. (Ukázka je  
z knihy Povídky malostranské.)

Fotosoutěž

Vyfoť Malou Stranu nebo Hradčany, foť lidi, zvířata, situace 
nebo zákoutí a pošli své pěkné fotky na adresu:  redakce@
malostranskenoviny.com. Nejlepší snímky uveřejníme na 
této straně. Možnost prodejní výstavy v Divadle Čertovka.

Ráno na Karlově mostě

Michal Vitásek

Dveře a okno

Petřínské zákoutí

Narodil se v roce 1984. Je nejen skvělým 
fotografem, ale u špičkovým programá-
torem webových stránek. Jeho největší 
vzory jsou fotografové Josef Sudek a Jan 
Reich. Fotí hlavně architekturu a krajinu. 
Pracuje s aparáty značky Canon. Jeho 
mimořádné fotografie Prahy si můžete 
prohlédnout na internetové adrese:

www.fotopraha.com
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ARNOŠT LUSTIG

TERASA

Literární večer se světoznámým 
spisovatelem, spojený s degustací 
špičkových vín a gurmánskými 
specialitami.

Jedinečné spojení divadla, dobrého 
jídla, špičkového vína a krásného 
prostředí v domě z roku 1520 
s malovaným renesančním stropem 
pod Pražským hradem.

Ceny jsou uvedené včetně vína a jídla.
20 osob - 26.000 Kč, 10 osob - 16.000 Kč

Rezervace: 603 152 811, info@zlatyhad.cz

Arnošt Lustig o těchto večerech...
Obecenstvo je inteligentní a nechce se 
nudit. Zaměstnanci firem, bez povinností 
k zákazníkům, bez napětí náročného po-
radenství, se chtějí dozvědět o lidech 
a jejich práci z druhé strany. Chtějí sa jejich práci z druhé strany. Chtějí se 
dozvědět lehčí formou o literatuře, o spi-
sovatelích a přístupnějších tajemstvích 
řemesla a literární alchymie.

Cena je uvedená včetně degustace vín 
a rautového menu,  20 osob - 28.000 Kč

Rezervace: 603 152 811, info@zlatyhad.cz

Představení Terasa se neodehrává na 
klasickém jevišti, proto vzniká ojedinělý pocit, 
jako bychom seděli přímo v onom bytě a byli 
přímými svědky soukromých okamžiků, které 
jsou jinak před námi skryty za zdmi a okny 
městských budov. Diváci se tak stávají 
součástí děje a vzniká prostor pro nevšední 
prožití divadelního představeníprožití divadelního představení.

redakce@malostranskenoviny.com

Co právě čte

Kat z Mostecké

„Nebojím se smrti, a je mi jed-
no, jak umřu. Samozřejmě jsou 
tu lepší a horší varianty, ale  
v podstatě je to totéž,” řekl mi 
jeden známý. 
Mno, vím jistě, že čas je 
skvělý kumpán, ale není 
strašlivějšího nepřítele. Tak 
chodím po Malé Straně  
a počítám hodiny.  
Tohle je má časomíra, můj  
vzdor, přičemž vím, že nejlepší 
je nevzdorovat vůbec.
Už jsem napočítal dvanáct 
hodin, z toho tři sluneční. Jestli 
je v něčem naděje, tak ve 
slunečních hodinách. Což platí 
dvojnásob, je-li pod mrakem.  
Nevím, kolik uplynulo dní, 
měsíců, nebo let, co takhle 
počítám. Vím jen to, že podle 
mého času je dvanáct hodin, 
z toho tři sluneční.

Ondřej Höppner

Počítání hodin

Inzeráty 
zdarma 
volejte 
na číslo

603 152 811 

nebo pište na: redakce@ 
malostranskenoviny.com

Slečna pod lampou ondrej@hoppner.cz

Dopisy čtenářu

Úžasný noviny, 
tisknu a roznáším po Monte- 
videu mezi Čechy, co tu 
žijí. Kolik vás na to je, že 
chcete udržet 16 stránek 
každý měsíc? 
 Karel Novotný, Uruguay
Odpověď: Dva Karle, dva.

Ahooooj,
konečně jsem viděla vaše 
Malostranké noviny. Vy-
padají moc zajímavě a je 
tam hodně prima článků. 

Držím palce, posílám pusu. 
Jiřina Pavlíková, bývalá 
šéfredaktorka časopisu 

Rytmus života
Dobrý den,
bylo by možné dát upou-
távku na výstavu obrazů 
mé manželky Martiny na 
18. - 22. 11. v kavárně Čas? 
Žijeme na Malé Straně  
v Mělnické, noviny jsou 
skvělé. Milan Lancinger 
Odpověď: Strana 13, pane 
Milane.

redakce@malostranskenoviny.com
www.malostranskenoviny.com

Sedíte v kavárně, 
koukáte z okna 
a nemáte do čeho 

píchnout?

Tak napište 
fejeton!
Téma: Malá 

Strana a Vánoce,
rozsah 400 slov.

Výstava dětských fotografií 
unikátní technikou v Senátu

Lze pořídit fotografii bez fotoapará-
tu? Odpověď zní: ano. V budově 
Senátu (předsálí jednacího sálu) na 
Malé Straně byla 13. října otevřena 
výstava snímků, které vyfotily děti tzv. 
dírkovou komorou, známou též pod 
názvem camera obscura. Výstava 
se jmenuje Svět špendlíkovou dírkou  
a je mimořádná. Gratulujeme!

Skříňka, která má ve  
stěně malý otvor. Slu- 
neční paprsky jím pro-
cházející vytvářejí na 
protilehlé stěně obrá-
cený odraz.

Co je camera 
obscura

Výstavu zaštítila senátorka 
Alena Venhodová.

Adresa: redakce@malo-
stranskonoviny.com

 ~  ~



Zeurítia U Malého Glena Koncert
Kde: U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 
1, telefon: 257 531 717. Kdy: Úterky 3., 10. 
a 24. listopadu v 21. 30 h. Podrobnosti: Kon-
cert divokých brazilských rytmů (bossa nova) 
zpěvačky Veroniky Šmoldasové, kterou 
doprovázejí Libor Šmoldas (kytara), Ondřej 
Podhajský (baskytara) a Tomáš Vokurka 

(bicí). Kapela má za sebou například úspěšná 
vystoupení na festivalech Prague jazz week, 
Jazz goes to Town, či Jazz Na Ulici. 
Veronika zpívá převážně v brazilské portu-
galštině a myšlenka zabývat se bossa novou ji 
poprvé napadla, když poslouchala nahrávky 
Joao Gilberta a Tom Jobima. 

Divadlo - Ne 1. 11. v 15 h - VESELÁ NAUKA KLAUNÍKA 
NOTÍKA - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - 
Malá Strana, telefon: 733 774 448 - Představení pro 
předškoláky a děti prvního stupně základních škol.  
Divadlo - Po 2. 11. v 19 h - MALÁ VIZITA - Divadlo 
Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - Malá Strana, telefon: 
733 774 448 - Jaroslav Dušek a Pjér la Šé´z ve víru 
okamžiku a v nečekaných souvislostech. 
Diskuze - Út 3. 11. v 19 h - INDIÁN V DNEŠNÍM SVĚTĚ 
- Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - Malá 
Strana, telefon: 733 774 448 - Diskuse s Pjér la Šé´zem 
třeba i tom, že v duši každého z nás je ukotven indián. 

Divadlo - Út 3. a čt 19. 11. v 19. 30 h - OBCHODNÍK 
S DEŠTĚM - Divadlo Na Prádle, Besední 3, telefon: 
257 320 421, 603 543 612 - Komicky laděný příběh 
o hledání lásky a porozumění. 

Hudba - Čt 5. 11. v 21. 30 h - MARCEL FLEMR BLUES 
BAND - U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 1, 
telefon: 257 531 717 - Uslyšíte elektrizující blues, funk 
a shuffles. 
Výstava - Čt 5. 11. až ne 10. 1. 2010 - VÁCLAV JÍRA: 
STROJKY II. - Museum Kampa, Nadace Jana a Medy 
Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, telefon: 257 
286 147 - Výstava představí kinetické strojky.
Hudba - jazz  - Pá 6. 11. v 21. 30 h - FILIP GONDOLÁN 
BAND - U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 1, 
telefon: 257 531 717 - Koncert strhujícího jazzového  
a multižánrového vokalisty. 

Divadlo -  So 7. 11. v 15 h - RONJA, DCERA 
LOUPEŽNÍKA - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, 
Praha 1 - Malá Strana, telefon: 733 774 448 - 
Pohádka o přátelství Ronji a Birka.

Diskuze - So 7. 11. v 19 h
- JAROSLAV DUŠEK - 
Divadlo Čertovka, Nosticova 
2a, Praha 1 - Malá 
Strana, telefon: 733 774 
448 - Povídání s hercem 
Jaroslavem Duškem.
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Poetický Cabaret Calembour Divadlo
Kde: Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 
1 - Malá Strana, telefon: 733 774 448. Kdy: 
Čtvrtek 12. a neděle 22. listopadu v 19 h. Po-
drobnosti: Milan Šotek, Igor Orozovič a Jiří 
Suchý z Tábora, přátelé z absolventského 
ročníku KČD DAMU, si v Cabaretu Calem-
bour odskočí doslova z velké na malou: totiž 
od „velké činohry“ k poetice malých forem  

a komediálních čísel. V první části večera herci 
nabízí autorské písně a výstupy a v druhé půli 
sehrají původní kabaretní aktovku Borůvčí - 
fraška nadivoko. Ta si bere na paškál problém 
naší současnosti: nevěru v českých myslivnách. 
Vedle toho nabídne ponor do existenciální situ-
ace myslivce, který vystřelil na kance, kance 
zasáhl, ale tou dobou už to nebyl kanec. 

Hudba - jazz - St 11. 11. v 20 h - POLYDOR SEXTET- 
Všebaráčnická Rychta, Tržiště 23, Praha 1, telefon: 
257 532 461, 736 641 323 - Polydor Sextet jazzového 
pianisty Jiřího Polydora.

Diskuze - Út 10. 11. v 19 h - ARNOŠT LUSTIG - Divadlo 
Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - Malá Strana, telefon: 
733 774 448 - Večer se světoznámým spisovatelem 
Arnoštem Lustigem.  

Hudba - Čt 12. 11. v 21. 30 h - DAVID BECKER GROUP 
(USA) - U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 1, 
telefon: 257 531 717 - Koncert strhujícího jazzového  
a multižánrového kytaristy. 

Divadlo -  Ne 8. 11. v 19 h - RACEK JONATHAN 
LIVINGSTON - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, telefon: 
733 774 448 - Racek Jonathan Livingston se nechce 
spokojit s povrchním životem a hledá vyšší smysl bytí. 

K
Kulturní pruvodce: 
hudba, film, divadlo
listopad Posílejte kulturní tipy

na adresu: redakce@
malostranskenoviny.com

Divadlo - St 4. 11. v 19.00 h 
- IMPROVYŽLACE - Divadlo 
Čertovka, Nosticova 2a, 
Praha 1, Malá Strana, telefon: 
733 774 448 - Soubor Samé 
vody se pokouší o totálně 
improvizované představení.

Veronika Šmoldasová

Muži v bílém

Jaroslav 
Dušek

Improvizující skupinka
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DIVADLO ČERTOVKA

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

Veselá nauka Klauníka Notíka 
Představení pro děti 
1.11. neděle / 15:00 

Malá Vizita, J. Dušek, Pjér la Šé´z
2.11. pondělí / 19:00 

Indián v dnešním světě
Diskuse s Pjér la Šé´zem
3.11. úterý / 19:00  

Improvyžlace
Soubor Samé vody 
4.11. středa / 19:00

Začněme tam, kde jsme začali
5.11. čtvrtek / 19:00

Ronja, dcera loupežníka 
Představení pro děti
7.11. sobota / 15:00

Jaroslav Dušek - diskuse
7.11. sobota / 19:00 

Racek Jonathan Livingston 
Host - J. Dušek 
8.11. neděle / 19:00 

Arnošt Lustig 
Večer se světoznámým spisovatelem 
10.11. úterý / 19:00 

Recitál Hebrejských a Jidiš písní
11.11. středa / 19:00

Cabaret Calembour
Blues, jež vás oblouzní 
12.11. čtvrtek / 19:00 

Pyžamo pro šest 
Brilantní konverzační komedie 
14.11. sobota / 19:00

Oheň na hoře - Představení pro děti 
15.11. neděle / 15:00

Pyžamo pro šest 
15.11. neděle / 19:00

Pověsti pro štěstí - Představení pro děti 
22.11. neděle / 15:00

Cabaret Calembour
22.11. neděle / 19:00

Škola Malého stromu
28.11. sobota / 19:00

Vánoční program pro děti
29.11. neděle / 15:00

Víkend
Za účasti autora hry, Ivana Krause 
29.11. neděle / 19:00 

České muzeum hudby
Listopad 2009. Adresa: Karmelitská 2,  Praha 1, tel.: 257 257 777

OCHUTNÁVKA

FILMOVÝCH VÍN 

Nejvíce chutná víno 
s příběhem. Neboť ve víně je pravda. Jeho 

charakteristika nám sděluje, kde réva roste, jak 
o ni vinař pečoval a jak potom naložil s hrozny. 

Tentokrát nám nebudou vyprávět filmovTentokrát nám nebudou vyprávět filmové 
příběhy režiséři a herci. Tentokrát nám příběhy 

o nich bude vyprávět  jejich víno.  

   PROGRAM
• Degustace 5 druhů vín 
   s výkladem sommeliéra
• Gastronomická ochutnávka
• Filmové ukázky o víně

Čtvrtek 19.11.2009 od 19 hodin. 
 Celková cena včetně jídel 

a vín je 1100 Kč.
Klub Zlatý had

Břetislavova 17, Praha 1
www.zlatyhad.cz, info@zlatyhad.cz 

Celou ochutnávku lze objednat jako firemní večírek. 

Gérard Depardieu, Pierre Richard 

TRADITIONAL JAZZ STUDIO - 50 LET ŽIVÉ TRADICE
19. 11. 2009 - 1. 3. 2010
Soubor je mimořádným v dějinách českého jazzu. Výstava 
shrnuje přehled historie souboru a jeho členů prostřednictvím 
originálních dokumentů (hudebniny, programy, fotografie, 
karikatury, hudební nástroje apod.), většinou z archivu Tra-
ditional Jazz Studia a jeho členů, především Pavla Smetáčka. 

Koncerty
3. 11. úterý 19.30 hod. G. F. 
Händel: Vzkříšení (oratorium), 
Musica Florea, vedoucí Marek 
Štryncl. Vstupné: 200 Kč, 50% 
sleva senioři a studenti.
5. 11. čtvrtek 19 hod. Koncert 
studentů Pražské konzervatoře.
Vstupné dobrovolné.
6. 11. pátek 19 hod. Univer-
sity Symphony Orchestra of the 
Catholic University of Leuven. 
Vstupné dobrovolné.
14. 11. sobota 17 hod. Koncert 
vítězů VII. ročníku Mezinárodní 
soutěže Pražský pěvec.

24. 11. úterý 18.30 hod. Koncert 
studentů Pražské konzervatoře.
Vstupné dobrovolné.

Přednáškový cyklus
(ve spol. s Centrem celoživotního 
vzdělávání při KC Vltavská)
5. 11. čtvrtek 14.30 hod. Varha-
ny v Čechách. Přednáší: Mgr. 
Radek Rejšek, skladatel. 
Vstupné 30 Kč.
19. 11. čtvrtek 14.30 hod. Operní 
domy. Přednáší: Pavel Horník, 
fotograf a operní znalec. Au-
tor stejnojmenného úspěšného 
seriálu uváděného na ČR  
Vltava. Vstupné 30 Kč.
Programy pro rodiče
s dětmi
7. 11. sobota 14 hod. Svatý 
Martin přijíždí. Hudebně-
pohybová dílna pro rodiče 
s dětmi od 5 do 12 let.  
Dílnu vede lektorka Mgr. Lenka 
Pospíšilová. Vstupné: rodina 
150 Kč.
21. 11. sobota 10 a 14 hod. 
Hudební dárky z Českého 
muzea hudby. Výtvarná dílna, 
ve které si vyrobíme dárky.  
Vstup zdarma v rámci dne  
5. výročí otevření muzea. 

Slavíme 5. výročí otevření muzea

21. 11. sobota 10 - 18 hod. 
Slavnostní den s doprovod-
ným programem u příle- 
žitosti 5. výročí otevření 
Českého muzea hudby 
v Karmelitské ulici pro 
veřejnost.



Divadlo - Ne 29. 11. v 19 h - VÍKEND - Divadlo 
Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - Malá Strana, telefon: 
733 774 448 - Hra Ivana Krause v podání amatérské 
společnosti Křoví, tentokrát za přítomnosti autora. 
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Koncert

www. malostranskenoviny.com

Krysy: muzikálová show Muzikál
Kde: Divadlo Na Prádle, Besední 3, Praha 
1 - Malá Strana, telefon: 257 320 421, 
603 543 612. Kdy: Pondělí 23. listopadu 
v 19. 30 h. Podrobnosti: Autorská pito-
reskní muzikálová podívaná inspirovaná 
japonskou lidovou povídkou, Pygma-
lionem, starými hollywoodskými kome- 
diemi, jedním hlodavcem a čert ví čím ještě.   
O překvapení rozhodně není nouze, natož 

o pěknou zápletku. Představení je plné 
sympaťáků, nenapravitelných „lůzrů“, 
drsných gangsterů a femme fatales, lásky 
a bůh ví čeho ještě. Hrají: J. Hofman, 
J. Cina, M. Doležalová, M. Vaňkátová,  
J. Skála, P. Doležalová, V. Nová,  
V. Havelka, K. Kikinčuková, M. Merunka/  
M. Pánek a O. Rychlý. Režie:  M. Dole- 
žalová a J. Zeman. 

Divadlo 
Po 16. 11. v 19. 30 h 
… I MOTÝLI JSOU VOLNÍ 
Divadlo Na Prádle, Besední 3, 
telefon: 257 320 421, 603 543 
612 - Příběh o lásce a slepotě. 
Režie: Karel Smyczek.

Divadlo - Ne 15. 11. v 15 h - OHEŇ NA HOŘE - Divadlo 
Čertovka, Nosticova 2a, telefon: 733 774 448 - Šest 
herců vypráví slovem i tělem pět veselých starobylých 
etiopských příběhů. Představení pro děti.  

Divadlo - hudba - St 18. 11. v 20 h - KLÍČE - Divadlo Na 
Prádle, Besední 3, Praha 1 - Malá Strana, telefon: 257 
320 421, 603 543 612 - Nový hudební projekt Divadla 
Tichá pošta plný vůně jasmínu, sladkostí a mojita.
Divadlo - Pá 20. a so 28. 11. v 19. 30 h - SVRBÍ - 
A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1, telefon: 
257 221 158 - Hysterický pamflet, který řeší ženskou 
otázku. 

Divadlo - So 14. a ne 15. 11. v 19 h - PYŽAMO PRO 
ŠEST - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, telefon: 733 
774 448 - Brilantní konverzační komedie Francouze 
Marca Carmolettiho na téma milostných rošád.

Divadlo - Pá 27. 11. v 19. 30 h  - ŽENA V ČERNÉM - 
A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1, telefon: 
257 221 158 -  Detektivní horor pro dva herce a jeden 
přízrak. 

Hudba  
Čt 26. 11. v 20 h  
NADACE OBĚTEM 
HOLOCAUSTU 
Baráčnická Rychta, Tržiště 23, 
telefon: 257 532 461
Koncert nadace.

Divadlo - So 28. 11. v 19 h - ŠKOLA MALÉHO 
STROMU - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, telefon: 
733 774 448 -  Dojemný příběh indiánského chlapce 
jménem Malý strom z kmene Čerokí. 

Hudba a tanec - So 21.11. 19 h - 1. MALOSTRANSKÝ 
CANDRBÁL - Baráčnická Rychta, Tržiště 23 - Oslavy 
20. výročí Sdružení přátel Malé Strany a Hradčan. Hraje 
Pražský Hradčanský orchestr Josefa Kocůrka, Yo Yo Band.  

Divadlo - Pá 27. až ne 29. 11-PEREME SE S THÁLIÍ 
- Divadlo Na Prádle, Besední 3, Praha 1 - Malá 
Strana, telefon: 257 320 421, 603 543 612 - Přehlídka 
vybraných divadelních souborů pražských gymnázií. 

Divadlo - Pá 13. a st 18. 11. v 19. 30 h  - MÁMA ŘÍKALA, 
ŽE BYCH NEMĚLA - A Studio Rubín, Malostranské 
nám. 9, Praha 1, telefon: 257 221 158 -  Představení  
o rodičích a dětech.  
Divadlo - Pá 13. 11. v 19. 30 h - VEČEŘE S PŘÁTELI - 
Divadlo Na Prádle, Besední 3, telefon: 257 320 421, 603 
543 612 - Černá komedie o manželství, přátelství, rozvodu, 
rizotu a hluboce dojímající lidskosti. 

Hudba - So 21. 11. v 21. 30 h - ROMAN POKORNÝ 
FUNK/JAZZ TRIO - U Malého Glena, Karmelitská 23, 
Praha 1, telefon: 257 531 717 - Jeden z nejvýraznějších 
jazzmanů dneška. 

K
Kulturní pruvodce: 
hudba, film, divadlo
listopad Posílejte kulturní tipy

na adresu:  redakce@
malostranskenoviny.com

Najponk trio: Jazz U Glena
Kde: U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 
1, telefon: 257 531 717. Kdy: Pátek 13. a so-
bota 14. listopadu v 21. 30 h. Podrobnosti: 
Najponk Trio si už na naší jazzové scéně vy-
dobylo značného renomé. Hraje ve složení 
Jan Knop (piano), Robert Balzar (kontra-
bas) a Martin Šulc (bicí). Jazzový pianista  

a „hlavní hrdina“ tria Jan Knop (alias 
Najponk), který se narodil v roce 1970  
v Gorlovce na Ukrajině, hraje na piano už od 
svých devíti let. V roce 1990 založil své trio  
a později i kvartet Najponk Q. Jan Knop 
je známý sběratel jazzu s encyklopedickou 
znalostí prakticky všeho, co se jazzu týká. 

Anna Kulovaná

Lokna je víc než kotleta

Baráčnická
Rychta
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Nekrolog Jardy Fensterera ( 50)

olali mi od Hada, že 
je Jarda mrtvý. Vždyť 
mu tuhle bylo padesát 

říkám si, a uvažuji, kým 
Jarda vlastně byl.
K Malé Straně patřil. Po-
slední léta mu byly její ulice 
a parky doslova domovem. 
Od vidění ho znal snad 
každý Malostraňák. Byť 
na to opravdu nevypadal, 
byl nadšeným hudebníkem  
a fanouškem hudby. 
Za našich občasných večerů  
v Klubu Újezd jsme povída-
li především o hudbě.  
O milovaném Zappovi, 
Captainu Beefheartovi  
a Velvetech. Nad pivem, 
které bylo jeho láskou  
i prokletím. Textům nemohl 
rozumět, vždyť nemluvil 
anglicky. Přesto tuto hudbu 

miloval. V mládí hrával  
s Psími vojáky, před tím  
i potom s Ora Pro Nobis.  
I když to byla doba ošklivá, 
pro Jardu asi nejkrásnější. 
Na pivo měl velmi zřídka, 
tak mi občas dával obráz-
ky. Zručně provedené kres-
bičky dokazovaly, že hudba 
nebyla jediným talentem. 
Poslední léta nám dával 
příležitost mu pomoci. 
Občas to s ním bylo k vzte-
ku. Jako s malým dítětem. 
Člověk mu ale stejně 
odpustil a snažil se pomoci 
znovu. Třeba nám to Jarda  
v nebi oplatí. 
Přátelé se složili na 
zpopelnění a vzpomenou 
jeho památky v pátek večer 
13. 11. na Klamovce.        
                 Tadeáš Kopeček

Zemřel muž, který žil underground. Na popel se mu složili kamarádi.
PŘED ROZPTYLEM

Za Jardou Fenstererem

SBOHEM A PŘÍPITEK
Tak, Jardo: 
Na Věčnost!
Tam piva maj prej 
dost...
To bude halali
za branou Walhally!
 J. H. Krchovský

J. H. KrchovskýKresba 
od J. F.

Kresba 
od J. F.

Byl to právě Fensterer, kdo 
zřejmě objevil Klamovku, 
hospodu, která se pak stala 
kolébkou českého under-
groundu. Podle pamětníků se 
to semlelo takto: V roce 1976 
vběhl do výčepu kytarista 
kapely OPN (Omnia pro no-
bis) Jaroslav Fensterer a ukryl 
se pod pípu. Za ním docvála-
lo několik pronásledovatelů, 
které Fensterer v blízké  
hospodě Na Závisti naštval.  
Hospodský Karel Schirmer  
ho neprozradil, a tak začal 
underground.

Jak začal underground

 

Vzkazy a oznámení

Sdružení občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan

oto  Sdružení je  pro 
všechny lidi věku 
neurčitého, z částí 

světa nejen malostran-
ského. Tito, ať slabí či silní, 
přitahováni geniem loci Malé 
Strany, jdou za uměním, kul-
turou, historií, přírodou...
SOPMSH bylo založeno 
odpoledne 17. 11. 1989 na 
Baráčnické Rychtě. Prošlo 
pak složitým vývojem, kdy 
se zcela distanco-
valo od politických 
ambicí a v posled-
ních letech se 
zaměřuje výhradně 
na občanskou  
a kulturní činnost.
Základním cílem Sdružení je 
udržování historických a kul-
turních tradic v této unikátní 
části hlavního města, 
podpora společenského 
života včetně seniorů, dětí 
a mládeže. Tím přispívá  
i k reprezentaci Městské 
části Prahy 1.
Činnost Sdružení je zaji-
šťována bezplatně, dobro-
volníky z řad obyvatel  
a příznivců Malé Strany 
a Hradčan. Akce nemají 

komerční charakter, což na 
jedné straně vytváří jejich 
jedinečný ráz, na straně 
druhé je však jejich realizace 
plně závislá na dotaci ze 
strany Městské části Praha 1 
a sponzorských darech.
Sdružení pravidelně již 
několik let pořádá tradiční, ze 
strany veřejnosti očekávané 
a obdivované akce: Maso-
pustní veselí, Čarodějnice, 

Malování na chodní- 
ku, Hrnčířský podzim, 
Rozsvěcení vánoční- 
ho stromu, Vánoce. 
Obecní galerie Bese-
da až do uzavření 
Malostranské besedy 

svébytným způsobem půso-
bila na pražské kulturní 
scéně. Nyní se konají výsta-
vy v prostoru Ars Pragensis. 
Do programu letos za-
padla i nová „tradiční“ akce 
„Kampa Střed Světa“, kterou 
Sdružení podpořilo.
Ke 20. výročí se koná Valná 
hromada a 1. malostran-
ský candrbál, právě na 
Baráčnické Rychtě v sobotu 
21. listopadu 2009. 
Představenstvo  SOPMSH 

Nová rubrika: Čtenář umělec

Vážení přátelé, 
kteří jste měli tak skvělý 
nápad a založili noviny, jež 
jsou perlou mezi pražskými 
tiskovinami! Žiji v Karme-
litské ulici v pátém patře 

a kreslím střechy. Jsou 
sice každý den stejné, ale 
můj pohled se mění, takže 
vždy vidím nějaký detail 
nově nebo osvětlení je jiné 
a tak. Na vaši výzvu si 

dovoluji vám poslat jednu 
kresbu. Z Malostranských 
novin jsem zcela nadšená. 
Přeju vám hodně sil  
a nápadů. Zdravím 
        Petra J. Fischerovová

redakce@malostranskenoviny.com, stránky: www.malostranskenoviny.com

Jsem malířka, na Malé 
Straně bydlím 16 let. Stu-
dovala jsem SOŠV na 
Hollarce a AVU u doc. 
Čepeláka z Mostecké ulice. 
Výborný člověk, jen se jaksi 
politicky dost nehodil. Teď 
jsem na volné noze. Maluju 
obrazy, dělám pastely, kres-
by a linoryty. Jsem věřící, 
evangelička, maluju i pro 
kostel U Jákobova žebříku 
v Praze 8. A tak různě.   Je 
mi 57 let, mám pejska,  
s kterým chodím na Kampu 
a obdivuju a fotím tam krásy.  
Ano, ráda fotím Prahu.  To 
je asi tak všechno. Posílám 
portrait a ještě jednu kresbu 
- Rytmus pražských střech.          
     Petra J. Fischerovová 

Inzeráty 
zdarma 
volejte na číslo

603 152 811 
nebo pište na: redakce@ 
malostranskenoviny.com

Rytmus pražských střech od Petry Fischerovové

”

T

Básník J. H. Krchovský hrál s Jar-
dou ve skupině OPN. Básně napsal 
exkluzivně pro tento nekrolog pár 
dní po smrti svého kamaráda. 

V

Tak jsme tu, Jardo, 
v kruhu zbylém
a možná slyšíš to, co čtu:
Přespočet bývals 
se svým stylem
a teď tu chybíš do počtu

Kytara ztichla, o to víc zní
bez pádla vypluls na moře
ORA PRO NOBIS, 
bratře v žízni
a pozdravuj tam nahoře

11. 12. 1958 - 28. 9. 2009
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Komunitní centrum Kampa

Kam na procházku
Malá Strana a okolí. Program listopad 2009. Agentura Porta Praga. 

Porta Praga - cestovní a vzdělávací 
agentura, PhDr. Eva Havlovcová 
tel.: 721 769 586, 281  911  056. 
E-mail: evahavlovcova@seznam.cz 
Celý program: www.portapraga.cz
Program lze posílat na váš e-mail. 

Za malostranskými 
strašidly
1. listopadu - neděle
Pojďte se s námi v den duchů  
a tajemných sil vydat za 
strašidly Malé Strany. 
Sraz v 16 h před menší Malos-
transkou mosteckou věží, 
před  knihkupectvím Klubu Za 
starou Prahu. Vstupné 50/40 
Kč, průvodkyně  V. Králová.

Za kouzelnou Malou 
Stranou podzimní
7. listopadu - sobota
Procházka z rampy Pražského 
hradu, Nerudovou ulicí, Ján-
ským vrškem a okolím. 
Sraz ve 14 h u sochy T. G. 
Masaryka na Hradčanském 
náměstí. Vstupné 50/40 Kč, 
průvodce PhDr. H. Krátký.

Co vyprávějí sochy 
na Karlově mostě?
8. listopadu - neděle
Budeme si povídat o výzdobě 

mostu a životech svatých. 
Sraz v 10 h u sochy Kar-
la IV. na Křižovnickém 
náměstí. Vstupné 50/40 Kč, 
průvodkyně PhDr. E. Hav-
lovcová.

Okna  sv. Víta
28. listopadu - sobota
Okna katedrály sv. Víta, Václa- 
va a Vojtěcha na Pražském 
Hradě. Sraz v 9.45 h před 
hlavním západním vchodem. 
Pořádáno s Klubem Za 
starou Prahu. Vstupné 50/40 
Kč, členové KZSP vstupné 
20 Kč, průvodkyně PhDr. 
E. Havlovcová.

Adventní vycházka 
Kampou
28. listopadu - sobota
O řemeslech a osobnostech. 
Sraz ve 14 h  před menší Malo-
stranskou věží, u knihkupec-
tví Klubu Za starou Prahu. 
Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně 
J. Bondyová.

Kde nás najdete: U Sovových mlýnu 3, Praha 1, www.kckampa.eu

608 444 654
Telefon na KC Kampa

Dobrá adresa: Malá Strana

Dům U Kříže, Zámecké schody 187/4
Petr Čepek, herec (1940-94)

erec Petr Čepek žil  
v domě U Kříže  
(U Krucifixu) na Nových 

zámeckých schodech a Malou 
Stranu miloval. Dům leží na 
magickém místě u starobylé 
stezky na Hrad. Je postaven na 
gotických základech.
Herec Čepek byl třikrát 
ženatý: s baletkou Janou, 
herečkou Helenou a letuškou 
Ivanou. Měl dvě dcery.
Strašlivá zpráva o rakovině 
ho zastihla v době, kdy se 
připravoval na roli ve filmu 
Lekce Faust svého souseda 
z Hradčan Jana Švankmajera. 
„Petr chodil po Malé Straně 
shrben pod tíhou role a tíhou 
své nemoci,” vzpomíná 
Čepkův kamarád herec Petr 
Nárožný.

Petr Čepek zemřel v roce 1994 krátce po natáčení filmu Lekce 
Faust. Cenu Český Lev za tento film dostal in memoriam.

Malostranská advokátka radí

JUDr. Monika Krobová Hášová, advokátka se sídlem v Praze 1, 
Malá Strana, Michnův palác - Újezd 450/40, tel: 603 24 74 98, 
e-mail krobovahasova@post.cz, www.advokatka-krobova.cz.

Jak nejlépe napsat závěť
Otázka: Než umřu, chtěl 
bych uspořádat majetkové 
záležitosti. Mohu si závěť 
napsat sám, bez účasti 
notáře? Jan Z., M. Strana

Odpověď: Každý občan 
si může napsat závěť sám, 
a to vlastní rukou a pak 
vlastnoručně podepsat 
(ověřený podpis být ne-
musí).
Je nezbytné v každé závěti 
uvést den, měsíc a rok, kdy 
byla podepsána, jinak je 
neplatná. 
V případě, že nebu-
dete schopen závěť ce-
lou napsat vlastní rukou, 
musíte ji podepsat před 
dvěma svědky současně 
přítomnými a také na 
závěti podepsanými.
Nejlepší je ale sepsat závěť 
formou notářského zápisu, 
tím lze předejít soudním 
sporům v dědickém řízení. 
Pokud jde o obsah závěti, 
tak nesmíte zapomenout 
na zletilé a nezletilé po-
tomky. Když jim část 
majetku neodkážete, pak 
bude v této části závěť 

neplatná. Současná právní 
úprava připouští vydědění 
potomků jen ze zákonem 
stanovených konkrétních 
důvodů. 
Závěť si tedy zvládnete 
napsat sám, dokonce ji 
můžete později změnit,  
vždy bude platit ta novější 
verze.
Měla bych nakonec jednu 
praktickou radu – svoji 
závěť můžete uložit do 
notářské úschovy nejlépe 
u notáře v místě bydliště, 
jednorázově zaplatíte max. 
1 800 Kč a budete mít jis-
totu, že se závěť dostane 
do povolaných rukou při 
projednávání dědického 
řízení.            Vaše Monika

 JUDr. Monika Krobová Hášová 

Koordinátorka KC Kampa 
tereza.cechova@volny.cz

Program listopad 2009
1.11. neděle 9 h. Jak se doma s dětmi (ne)učit 
(seminář) 13 h.  Jak vést děti k pozitivnímu 
přístupu k životu (seminář).
3.11. úterý FILM 20 h. Miloš Forman: Co tě 
nezabije,... ČR 2009.
10.11. úterý FILM 20 h. Babička - film pro 
mírně zvrhlé diváky, ČR 2009.
11.11. středa 18 h. Beseda s ekonomem 
Tomášem Sedláčkem.
14.11. sobota 16 h. Divadélko na koleně: 
Lakomá Barka (pro děti).
20.11. pátek 16 h. Vernisáž v herně KC - Tisk  
linorytů na textil.
21.11. sobota 19 h. První Malostranský  
Candrbál (Baráčnická Rychta).
24.11. úterý 20 h. FILM Karamazovi ČR, 
Polsko 2008. 
28 .11. sobota 16 h. Divadélko na koleně: 
Čert a Káča (pro děti). 
Pravidelné večerní kurzy pro dospělé: 
Orientální tanec (pondělí 19 h - 20 h začátečníci, 
20.30 h - 21.30 h pokročilí).
Zpívání - sbor Kampáni (úterý 18 h - 20 h). 
Gamelan (středa 18 h - 20. h). 
Aerobik (středa 20.10 h - 21.30 h).
Africké bubny (čtvrtek 18 h -19.30 h pokročilí, 
19.30 h -21 h začátečníci).
Bubny šamanské (Dr. Lubomír Holzer) na djembé 
(neděle 18 h - 20 h).
Na všechny kurzy lze přijít bez předchozího 
objednání!

Víkendy s angličtinou v KC Kampa
8. 11. neděle od 10.30 h do 11.30 h - Víkend  
s maňáskem Cookiem. 
Zábavné dopoledne určené především 
předškolákům ve věku od 3 do 5 let, kteří začínají  
s angličtinou. Děti společně s maňáskem 
Cookiem prožijí příjemných 60 minut plných 
písniček, říkanek, pohybu a kreativního tvoření. 
21. 11. sobota od 10.30 h do 11.30 h - Pohádky  
a povídání s Mr. Snooze. 
Čtení z anglických knížek pro děti od 3 do 6 
let, zpívání anglických písniček a v závěru 
děti čeká anglické loutkové divadlo. To vše 
jednoduchou angličtinou pro děti, které s tímto 
jazykem teprve začínají. Cena: 100 korun 
za lekci, splatné po registraci. Registrace: 
e-mailem na weekendclub@email.cz. Více 
informací na www.classacts.cz.

Výuka hry na západoafrické bubny, vede 
Jakub Severin. 
Čtvrtek - pokročilí 18 h -19.30 h, začátečníci 
19.30 h - 21 h. Cena kurzu 150 Kč za lekci. 
Možnost zapůjčení djembé po domluvě. Kontakt:  
777 987 455, djembefola@email.cz více info na  
www.afro.cz (kurzy-bubny).

V domě U Kříže žil pan Čepek 
v době, kdy studoval Fausta.

H
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Než číšník přinese kafe
Jak vyplnit čas mezi Dobrý den a Sbohem

Dopisy čtenářu

Vážení, 
líbí se mi vaše noviny. 
Artefakt, který je hádankou  
z posledního čísla se na-
chází na lampě na mostě 
Legií. S vnoučaty si je občas 
prohlížíme, když máme čas 
a jdeme pěšky přes most 
ze školy z Vojtěšské ulice.
Přeji vám i novinám hodně 
zdaru ! Vaše čtenářka 

Jarka Klingerová, 
Loretánská ul., Hradčany

Dobrý den přeji, 
musím říct, že toto číslo 
mě moc pobavilo. Děkuju. 
S pozdravem
                 Andrew Hauner

Dobrý den,
tak tenhle dělník či bás-
ník je na všech patkách 
sloupů lamp na mostě Legií 
a konkrétně ten, který je  
v novinách na obrázku, 
tak ten je ve směru od 
Národního divadla na pá-
tém sloupu vpravo. Zdraví  
a hezký den přejí 

Zdeňka a Jiří 
Trenčínských

Praha 5  

Bystří Trenčínští, 
jak jste uhodli přesně 
sloup? To smekám. Za to si 
zasloužíte u Zlatého hada  
i večeři!                     Ondřej

redakce@malostranskenoviny.com
www.malostranskenoviny.com

OTÁZKA: Kde obětovala svůj 
život krásná 23letá Viktorie Krup-
ková, posluchačka konzervatoře 
a členka rozhlasu? Pište na:
redakce@malostranskenoviny.com

Poznáte, 
kde to je?

Výherci z minulého čísla, 
kteří poznali artefakt na 
lampě mostu Legií: Dagmar 
Honsová, Jarka Klingerová, 
Andrew Hauner, Zdeňka  
a Jiří Trenčínských. Získávají 
za odměnu pivo zdarma na  
adrese: Zlatý had, Plaská 4.

Volejte na číslo 
Inzeráty 

603 152 811 
nebo pište na: redakce@ 

malostranskenoviny.
com

etos na Štědrý den 
povečeří v restauraci  
U Maltézských rytířů 

až 32 seniorů. Zvou je 
manželé Černíkovi, ma-
jitelé podniku. Tato tra-
dice trvá už 18 let.
Pozvánky zajišťuje velvys-
lanectví  Suverénního 
řádu maltézských rytířů  
a odbor sociální péče Ob-
vodního úřadu v Praze 1. 
Každoročně se zúčastní 
18 - 32 hostů tradiční 
večeře, která je plně hra-

zena nákladem manželů 
Černíkových. Tradiční 
české menu, podávané 
vzhledem k vyššímu 
věku hostů v odpoled-
ních hodinách, obsahuje 
polévku z kapra, lehký 
bramborový salát  s řízkem 
z kapřího filetu bez kostí  
a domácí jablečný závin  
a k tomu také chutné nápo-
je. „Chceme pomoci naší 
komunitě,” říkají manželé 
Černíkovi, majitelé toho 
podniku. 

Ve prospěch komunity
Restaurace U Maltézských rytířů: 
Štědrovečerní večeře pro seniory

Pěkných 18 let trvá tato vánoční bohulibá tradice.

U Maltézských rytířů, Prokopská 10, Praha 1, Malá Strana, 
257 530 075, 257 531 324, restaurant@umaltezskychrytiru.cz,  
www.umaltezskychrytiru.cz, pondělí - neděle 13 h - 23 h. 

Zmizelá Praha

Radeckého pomník 
na Malostr. náměstí

Tento monumentální pom- 
ník stával na místě, kde 
dnes vedou tramvajové 
koleje k pár metrů vzdálené  
zastávce Malostr. náměstí 
do roku 1912. 
Vedou se bouřlivé diskuze 
o jeho vrácení na původní 
místo. Musela by se kvůli 
tomu ale změnit trasa tram-

vaje a upravit parkoviště. 
Maršál Radecký (celým 
jménem Jan Josef Václav 
z Radče) je autorem známé 
věty: „Ano, jsem Čech, ale 
nikdo o tom nemusí vědět.” 
Sloužil Habsburkům a mi- 
mo jiné vypracoval plán 
bitvy u Lipska, kde byl 
poražen Napoleon (1813).

Maršál Radecký

prostorách bývalého Malého Nosti-
cova divadla, dnes Divadla Čertovka, 
byla instalována nejnovější práce 

malíře Jiřího Kaloče (*1943). Tento obraz 
budí u návštěvníků zvýšenou pozornost  
a málokdo jej mine alespoň bez krátkého 
zastavení. Důvodů je hned několik.
Výtvarník Kaloč je jedním z našich předních 
představitelů imaginativního umění. Auto-
rovu reprezentativní monografii zpracoval 
významný český kunsthistorik prof. Petr Wit-
tlich.  Kaloč nikdy nešel se středním prou-
dem a vyhýbal se zavedeným výtvarným 
kategoriím.
Dílo vyzařuje silné energetické pole. Sám 
autor přiznává, že mu bylo inspirací nejen 
prostředí Čertovky, ale zároveň i Lexikon 
magie Milana Nakonečného. Zde jej oslo-
vilo především učení Angličana Johna Dee 
(1527-1607), alchymisty na dvoře Rudolfa 
II. a nejdůležitějšího klasického herme-
tika vůbec. Právě znak objevující se v jeho 
spisu Monas Hieroglyfa je ústředním bodem 
Kaločova díla. 
Esoterický obrazec má v sobě koncentrovat 
tajemství duchovního vývoje člověka. Jsou 
zde symboly Slunce a Měsíce, mužského  
a ženského principu a odkazuje se tu také ke 
čtyřem přírodním živlům. Druhotným, avšak 
neméně důležitým významem symbolu 
je jeho čertovská podoba, korespondující  
s názvem divadla. 
Nenechte si ujít setkání s tímto pozitivně 
nabitým, velkoformátovým dílem.

Vendula Vašátková, Galerie Kodl
www.galeriekodl.cz

Magický obraz 
Jiřího Kaloče 

v Divadle Čertovka
V

L

Obraz Jiřího Kaloče v divadle Čertovka.



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

Malostranské 
noviny

Foto kamarádky Moniky a její dcery Aničky zaslala Pavla Burešová z Prahy 10. Foceno na Petříně.

Volejte na číslo 
Inzeráty 

603 152 811 
nebo pište: redakce@ 
malostranskenoviny.

com

redakce@malostranskenoviny.com

Posílejte fotky na adresu: redakce@malostranskenoviny.com. Za uveřejněný snímek dort ve vinotéce Zlatý had, Plaská 4.

Proč čtu

”
Protože se v nich vždy 
dočtu mnoho zajímavého 
o Malé Straně, kterou 
mám tak ráda a která je 
přechodně mým domovem.

Senátorka 
Alena Venhodová

Psi z Malé 
Strany

Posílejte nám fotky 
svých psů, kteří mají 
rádi Malou Stranu  

a její lampy  
na adresu: redakce@
malostranskenoviny.

com

Jméno: Ada, ale nechává 
se oslovovat výhradně 
Paní Ada. Bydlí na Kampě 
Věk: 8 let. Fotku zaslali: 
Páníček pan Oliva s chotí.

Sdružení občanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan, ČOS – Sokol, Komunitní 
centrum Kampa, kavárna Mlýnská, 
A studio Rubín, Divadlo Čertovka, 
vinotéka a klub Zlatý had, Klub Za 
starou Prahu, Výtvarníci Karlova 
mostu, kostel Na Prádle, Divadlo Na 
Prádle, Oáza, Malostranská beseda, 
Baráčnická Rychta, Maltézští rytíři, 
Památník národního písemnic-
tví, Gymnázium Jana Keplera, Jana  
Nerudy, SPŠ grafická v Hellichově 
ulici, Malostranské gymnázium Jozef-
ská, Konzervatoř Jana Deyla a další  
školy i vysoké, školky, Muzeum hudby, 
Kostel sv. Vavřince, Síň Pražského 
jara, Skaut, sportovní kluby (TAK, 
Nohyb, TURAS), Městská i státní Poli-
cie, Vojanovy sady, jazz kluby, Popo 
Café Petl, Rubín, Újezd, Malý Glen, 
Latino Art Café ve Vlašské, Mlsná 
koza - Koza nostra, Stará Praha, 3+1, 
Sedmé nebe, Azteca, Cantina, Car-

melita, Cafe Vescovi, BarBar, Tlustá 
myš, Juridica, Ferdinanda, U Staré 
studny, na Maltézském náměstí  
u Sýkory ve Vinném klubu (otvírá  
v listopadu), ve Vitu, Cafe de Paris,  
Dobrá trafika a kavárna, Cafe Valen-
tino, cukrárny Újezd, Vítězná, Karmel-
itská, ČAS, U Mašků, všechny cafe-

terie, Vopičkova Kafírna, 

Bruncvík, Česká hospoda, U Bílého 
lva, U Černého vola, U Zavěšenýho 
kafe, U Glaubiců, U Kocoura, U Hro-
cha, U Maltézských rytířů, U Klíčů,  
v Konírně U Vladaře, U Bílé kuželky, 
U Blbejch, v Boteze, U Pípy ve zdi,  
v obchodech: potraviny, květinářství, 
trafiky, papírnictví, atd. Firmy: 
řemeslníci, kadeřníci, lékaři a lékárny. 
Úřady: OÚ Praha 1 a 5, Magistrát,   

Parlament ČR, 

Senát, ministerstva, ambasády, 
polikliniky, nemocnice, knihovny,  
instituce, školy i sdružení Starého  
a Nového Města, Smíchova, Vino-
hrad, Žižkova, Karlína, Holešovic, 
Letné, Břevnova, Střešovic, Dejvic, 
Vršovic, Nuslí. Na Starém Městě  
jsou U Parlamentu, U Rudolfina,  
v Montmartru, v literárních kavár-
nách Řetězová a Týnská, ve 
Ztichlé klice, v Konviktu, v Konírně,  
v Divadle Na zábradlí, v Blues sklepě, 
Zlatá Praha je má v Aventinu a Pa-
leta vlasti v Hollaru, ve Voršilské  
v Nové síni, music baru Woodstock na 
Vinohradech, v restauraci Folimanka 
pod Nuselákem, v kavárně Baretta  
v Nuslích. Ti starší vzpomenou na své 
mládí a spolu s mladšími přijdou se na 
útulnou a příjemně ožívající MALOU 
STRANU ZASE PODÍVAT!!! Tyhle  
noviny najdete i na adrese: 
www.malostranskenoviny.com.

Toto ̌císlo Malostranských novin vyšlo v nákladu 10 tisíc výtisku

Kde jsou k mání tyhle noviny 
Hlavní odběrní  místa: obchůdek Ars Pragensis, Malostr. nám. 27. Vinotéka Zlatý had, 
Plaská 4. Divadlo Čertovka, Nosticova 2a. Kafírna U svatého Omara, Tržiště 11.

Kdo je nemá a rád 
by, ať hned zavolá  

na telefon

603 152 811 
nebo napíše sms.

Láska


