
NoviNy pro prahu 1 a prahu 5

No. 4  prosiNec 2009 ZaloŽeno 2009
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Důkaz na str. 2

Nahoře: Lotte Jurdová s Karlem Hašlerem v Praze krátce před jeho smrtí. Vpravo: Hašlerův syn Thomas v kočárku. 

Exkluzivně

Držíte v ruce nejrychleji rostoucí noviny na českém trhu. Více str. 2

Thomas Hasler se dozvěděl, 
že byl Karel Hašler jeho otec, 
až z posmrtného dopisu mat-
ky. To mu bylo 60 let. Od té 
chvíle se vydal po otcových 
stopách. 
Před pár dny se při odhalení 
pomníku Karla Hašlera na 
Starých zámeckých scho-
dech stal zázrak a završil se 
neuvěřitelný příběh. Otec  
a syn se poprvé setkali. 
Slavnému písničkáři Karlu 
Hašlerovi byla 31.10. ke 130. 
výročí narození odhalena 
socha a lví podíl na tom měl 
jeho syn. Ve stejný den před 
70ti lety se Hašler seznámil  
s jeho matkou, Němkou Lotte 
Jurdovou. Více na str. 4 a 5

Odkázal jí všechen majetek Dítě nikdy neviděl Vyhnali je komunisti
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Redakce přeje svým čtenářům veselé Vánoce
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Kronika 
Malé Strany
Výročí v prosinci

1751 zemřel tvurce 
chrámu sv. Mikuláše
Kilián Ignác Dienzenhofer 
(* křtěn 1. 9. 1689 Praha, 
+ 18. 12. 1751 tamtéž). 
Český barokní architekt 
a stavitel z Kampy. Jeho 
vrcholným dílem je chrám 
sv. Mikuláše na Malé 
Straně.

   Anketa Otázka: Líbí se vám nový pidibus?

Exstarosta 
Prahy 1 
ing. Petr 
Hejma

TIRÁŽ - Malostranské noviny číslo 4 / 2009, registrováno Ministerstvem kultury. Vydává duo Svatý & Höppner. Šéfredaktor, grafik, psovod: Ondřej 
Höppner. Ředitel inzerce a distribuce: Vlastimil Svatý. Kultura, rozhovory, korektury, těstoviny: Monika Höppner. Distribuce v krizových  
situacích (brzdová kapalina, prasklá poloosa, zácpa, kýla): Doktor J. K. s taškou. Poradci: Malý Bobeš, Velký bratr, generál Potěmkin. Marketing: 
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Ano

”
Ano

”

Ředitel 
dopravních 
podniků 
Martin Dvořák

Volejte na číslo 
Inzeráty 

603 152 811 
nebo pište na: redakce@ 

malostranskenoviny.
com

Řádové sestry se modlí: Bože, 
ať to ten nový pidibus vytočí! 
Malá Strana - V areálu 
nemocnice pod Petřínem 
bude mít konečnou 
nová autobusová lin-

ka. Už měla jezdit, ale 
nafťáky, které dodaly 
dopravní podniky, se do 
malostranských uliček 

nevešly. Řádové sestry  
boromejky se těší, že 
linka ulehčí starším 
pacientům. Minibus má

jezdit každý den od 
půl šesté do osmi ve 
čtvrthodinových inter-
valech.

Průměrný 
Pražan,  
který se 
nebojí zůstat  
v anonymitě

Já chci kočár!
Když vidím tu skleněnou obludu, 
co vypadá jako výtah na onen 
svět, tak asi stejně radši půjdu po 
svejch.
Nevim, co ty autobusy stojej, 
pár milionů to bude určitě. Mě 
by nejvíc bavili koně s kočárem. 
Nejde jen o to, že jsou český. 
Nejde ani o to, že jsou skoro za-
darmo a usušenejma koblihama 
se dobře topí. Prostě se na tu Ma-
lou Stranu hoděj nejlíp. 

Nový elektrobus má 
začít jezdit v lednu na 
trase: Mostecká (roh 
Malostr. nám.) - Neru-
dova (roh Malostr. nám.) 
- německá ambasáda - 
- nemocnice.

Nerudova 
matka 
Barbora 
Nerudová 

Ja

”Ich weiss nicht  
was Minibus ist, 
aber pěnovka 
alles ist besser 
als zu Fuss ge-
hen. Nazdar!

”
Čtěte též Nehody 
minibusů... strana 19

 Dodavatelé 
slíbili správný 
minibus, ale 
pak se bohužel 
ukázalo, že toho 
nejsou schopni.

Slíbili jsme 
to místním 
obyvatelům.  
I v nemocnici 
na to čekají jako 
na smilování.

Čtenář 
reportér Mystifikace na 

Královské cestě 
Motivy českých dětí na 
ruských matrjoškách
Ruské matrojšky, prodávané 
na „posvátné” Královské cestě, 
mají na sobě výjevy hrajících si 
českých dětí. Jen v Nerudově ulici 
jsme napočítali třináct obchodů, 
prodávající typické ruské zboží  
s českými motivy. 
Téma zaslal Jiří Leitgeb a získává 
večeři u Zlatého hada, Plaská 4. 
Pokračování kauzy v příštím čísle.

Výjev z matrjošky v Nerudově ulici: Dvě  
české holčičky s pejskem na Karlově mostě.

Milovník Malé Strany, 
spisovatel Arnošt Lustig,  
oslaví 21. prosince 83 let. 
Napsal mimo jiné slav-
nou novelu Modlitba pro 
Kateřinu Horowitzovou. 
Pan Lustig je kmotrem 
Malostranských novin. 

Arnošt Lustig, kmotr 
těchto novin, oslaví 

svižných 83 let

Starosta Hejma 
dostal padáka
Šokující výsledek hlasování 

zastupitelstva Prahy 1

Bylo to překvapení 
možná i pro samotné hla-
sující, když zastupitelstvo 
Prahy 1 odvolalo 19. 11.  
starostu Petra Hejmu. 
Jeho nástupcem se stal 
radní Filip Dvořák (oba 
jsou z ODS). Důvodem  
nečekaného zvratu na 
politické šachovnici rad-
nice prý byly zmatky  
v hospodaření.
Hlasování vyvolala stra-
na Věci veřejné, která tak 
získala klíčový post před-
sedy finančního výboru. 

Co změna znamená pro 
Malou Stranu:
Největší letošní událostí 
v životě Malé Strany má 
být otevření opravené 
Malostranské besedy. 
S opravou a otevřením 
Besedy byl spojen právě 
odvolaný Hejma.
„Zatím nevíme, co bude 
dál. Čekáme, až nás 
nový starosta osloví,” 
řekl Malostranským no-
vinám David Hanzlík, 
jehož sdružení dostalo 
Besedu do pronájmu.

Petr Hejma Filip Dvořák Důvod odvolání
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Malostranské noviny na namátkové kontrole
Oprava Besedy teď (asi) vrcholí
Rekonstrukce Malostran-
ské besedy po třech letech 
končí. Praha 1 chce památ-
ku, jejíž oprava stála asi 
190 milionů korun, převzít 
19. prosince. 
Součástí kolaudace má 
být veselice na Malo-
stranském náměstí. 
Starosta Prahy 1 Petr Hej-
ma, který je s opravou 
Besedy spojený, byl ale na 
jednání zastupitelstva dne 
19. listopadu odvolán. Teď 
se čeká, jak se k záležitosti 
postaví nový starosta Filip 
Dvořák. Beseda má být 
celá otevřena v březnu. Malostranská beseda má být zkolaudována již 19. prosince. Netřeba se přímo hemžit, ale..

Rozsvěcení vánočního stromu na Kampě

InzerátyInzeráty 
zdarma

redakce@malostranskenoviny.com

Hledá se andulka. 24. října 
mi z bytu v Plaské ulici uletěla 
andulka slyšící na jméno Lora. 
Je celá zelená, na hlavičce 
má červenou šošolku.
Hledám kutloch 1+ k.k. na 
Malé Straně, cena do 10 
tisíc. Okno do dvora nevadí. 
Záchod na chodbě nevadí.

Své inzeráty posílejte na 
adresu redakce@malo-
stranskenoviny.com.
Maximální rozsah 30 slov. 
Označte je heslem: inzerat 
zdarma nabídka/poptávka

Nabízím k pronájmu byt 
v ul. Hellichova (v horní části), 
je to v 1. n. p., velikost 48m2, 
cena 15 tis., kauce 15 tis.,volné 
po dohodě, nebo od 1.1. 2010.
S pozdravem Gorčík.

 Nabídka

Hledá se slečna, které jsem 
v pátek 13. 11. na Újezdě 
daroval svůj výtisk Malo-
stranských novin. Počkám na 
ni 11.12. v sedm hodin večer  
u Zlatého hada v Plaské 4.

Poslední porada před 
závěrečným finišem

Už?
Seznamka

Poptávka

„Strom je ze Šluknova, 27. listopa-
du jsme pro něj jeli a o den později 
ho na Kampě ručně postavili. Již 
poosmé,” vysvětlil Malostranským 
novinám šéf Městské policie Prahy1 
Miroslav Stejskal. 

Šéf Policie Prahy 1 exkluzivněKampa - Strom se bude 
rozsvěcet v sobotu 5. 
prosince mezi 17 a 20 h 
na náměstí Na Kampě 
(pod Karlovým mostem).
Na akci vystoupí slavný 
pěvecký sbor Strážnický 
zpěvokol (nadaní strážníci 
Prahy 1) a hravé děti  

z dětského domova Sáza-
va. Potěší Mikuláš s čerty 
a anděly. Akci pořádá 
Městská policie Prahy 
1, SOPMSH, Sdružení 
výtvarníků Karlova mostu 
a Praha 1. Příjde zřejmě  
i zbrusu nový starosta Filip 
Dvořák.

inzerce

Chtěla bych přilákat malos-
transké ženy (a nejen ty) do 
Sokola, U lanové dráhy 3, 
na pravidelné cvičení, které 
se tady koná, bohužel za ne-
valné účasti, každé pondělí  
a středu od 19 h. 
Tato iniciativa vychází 
přímo od nás, které tam 
cvičíme a nemilujeme zrov- 
na fitnes centra a chtěly 
bychom udržet cenově 

dostupné cvičení, bez  
rozdílu značky tepláků. 
Kdo by měl zájem, může 
se přijít do Sokola podívat 
přímo na cvičení, zacvičit 
si a pak se rozhodnout, 
jestli se mu líbí funět na 
podložce pod bustou Ma-
saryka a Tyrše za cca 1200,- 
Kč za rok včetně příspěvků 
pro Sokol. Děkuji a držím 
palce. 

Jitka Dvořáková, 
Všehrdova 25

Dopisy čtenářu
redakce@malostranskenoviny.com

Ženy, alou do Sokola

Jeden by neřekl, co všechno se dá v Nerudovce vykopat.

Nerudovka je rozkopaná 
od shora dolu kvuli plynu

Kampa - Umělecký válec 
sochaře Čestmíra Sušky roz-
houpali 18. listopadu před 
sedmou večer tři výrostci   
a uvedli ho do pohybu.
Tunové monstrum se začalo 
valit po trávě a hrozilo, že 
někoho zavalí a zraní. 
Pejskařka, která tu venčila 
svého mazlíčka, se vyděsila 
a zavolala městskou policii 

na lince 156. Bylo už šero, 
takže občanka nevěděla, 
jestli se někomu něco 
nestalo, protože se ozývaly 
výkřiky výrostků. 
Nebezpečný válec byl před 
časem do parku na Kampě 
umístěn bez povolení a je 
nezajištěný. Má být snad 
součástí přírodní výstavy  
Muzea Kampa. 

Válec na Kampě 
vyděsil pejskaře

Sbor Gymnázia 
Jana Nerudy 
slaví 15 let

Slavný studentský sbor 
založil v r. 1994 Petr Bärtl, 
který je až dodnes jeho 
sbormistrem. Příští kon-
cert tohoto dlouhodobě 
nejlepšího sboru v Evropě  
je v sobotu 19. prosince 
v 11 h v Lobkovitzkém paláci 
na Malostranském náměstí  
v sále Martinů. Zpívají Ry-
bovu Českou mši vánoční.

Nerudova ulice - Takhle 
rozkopanou Nerudovku 
(od shora dolů) pamatuje 
málokdo. 
Hemží se to tu přičinlivými 
muži v oranžových ves-
tách, i bagr si přijde na své. 
Hotovo by mělo být ale už 
do konce roku. Pak má být 
postaveno 140 nových ply-
nových lamp, které budou 
zářit namodrale. Celé to 
vyjde na 20 milionů korun. 
Plynové světlo tak osvětlí 
téměř celou historickou 
Královskou cestu.

Ropa?
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na byla Němka 
(29 let) v nacisty 
obsazené Praze. 

On slavný český herec  
a zpěvák, který se 
fašistům vysmíval. Lotte 
Jurdová a Karel Hašler 
se potkali na oslavě jeho 
60. narozenin na podzim 
roku 1939. Bylo to  
v době, kdy každý muž, 
žena i dítě znali, pís-

kali si nebo pobrukovali 
Hašlerovy melodie. Hit 
Ta naše písnička česká 
byl neoficiální českou 
hymnou. 
Hašler pozval na své 
šedesátiny kdekoho. Sedl 
ke klavíru a hrál.
Lotte, která v Praze 
vystudovala jazyky na 
Karlově univerzitě, se 
na oslavu dostala náho-

dou. Někdo je představil, 
Hašler ji požádal o tanec. 
Byl vynikající tanečník.
Pak se jí zeptal, jestli 
se s ním chce někdy  
sejít. Lotte slyšela, 
že je Hašler ženatý 
(manželka Zdena), tak 
zalhala, že zítra musí do 
Brna, kde učí na otcově  
obchodní akademii. 
Během následujících dní 

jí napsal několik milost-
ných dopisů. Nakonec se 
schůzkou souhlasila.
O pár měsíců později se 
Hašler rozvedl a Lotte 
se stěhovala do jeho vily 
na Smíchově. Požádal ji  
o ruku, ale Němci svat-
bu nedovolili. Ne kvůli 
„čistotě rasy” (Hašler 
byl označen za „árijce se 
židovskými kořeny”), ale 

Čtete nejrychleji 
rostoucí ̌ceské 

noviny

   Úvodník

Ondřej 
Höppner, 
šéfredaktor
Malostran-
ských novin 

Příběh o košili 
yl jednou jeden kluk 
a ten se zeptal táty: 
„Táto, jak to mám 

udělat, abych byl šťastný?” 
Otec mu poradil: „Najdi 
někoho, kdo je šťastný  
a obleč si jeho košili.” 
Syn se tedy vydal do světa. 
První, za kým šel, byl král. 
Ten má všechno, bude 
určitě šťastný, pomyslel si.  
Král se ale zamyslel a od-
pověděl: „Nejsem, chlapče,
nejsem.” Tak šel za císa-
řem. A taky nepochodil. 
Vracel se tedy smutně 
domů a potkal stařenku. 
Ta mu povídá: „Běž za 
město, oře tam oráč. 
Toho se zeptej.” Kluk 
našel oráče a ptá se:„Jsi 
šťastný?” „Jsem,” přitakal 
oráč. „Tak mi půjč košili!” 
Oráč se na něj podíval  
a řekl: „Ale já žádnou košili 
nemám.” 

B

ondrej@hoppner.cz

Rekordní série pokračuje  
i v prosinci čtvrtým číslem,   
co bude dál, nikdo neví.

www.hoppner.blog.cz

Hašler umrzl v koncentráku, 
když bylo jeho synovi 35 dní

Vlevo: Karel Hašler pár dní před zatčení gestapem. Vpravo: Hašlerův syn Thomas s matkou Lotte v Praze. 

Vlevo: Thomas s knihou. Uprostřed vlevo: Na procházce. Uprostřed vpravo: Po narození. Vpravo: Lotte a Karel.

Thomas Hasler snídá vajíčka.

Snímky z rodinného alba

Císlo mesíce
40 

V nákladu 40 tisíc výtisků vyšlo 
toto číslo Malostranských novin.

50
40
30
20

Vývoj nákladu v tisících ks.

ProsinecŘíjen ListopadZáří

15
10
5

Předpokl. čtenost: 100 tisíc čtenářů

Poznámka: 10 tisíc kusů tohoto čísla 
Malostranských novin se tisklo a rozvezlo 
na území Malé Strany a blízkého okolí. 
Dalších 30 tisíc se v limitovaném rozsahu 
distribuovalo do celé Prahy. 

Nebývalý čtenářský zájem 
katapultoval Malostranské no-
viny co do dynamiky růstu na 
první místo v tištěných 
médiích na českém trhu 
nejen teď, ale i v historických 
tabulkách. Nárůst z pěti tisíc 
(první číslo v září) na 40 tisíc 
(čtvrté v prosinci) je fakt dost.

O

Exkluzivně
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Thomas u sochy svého otce na zámeckých schodech.

Hašler a jeho módní přehlídka 
klobouku a paruk (místy bez)

Cesta Thomase 
Haslera za otcem

Že je Hašler váš otec, 
jste zjistil až v šedesáti. 
Proč tak pozdě?
Když jsme přišli do 
Austrálie, nechtěl jsem 
vůbec slyšet o své české 
minulosti. Matka mi sice 
říkala, že otec byl slavný 
a tak - ale mně to bylo 
dlouho jedno.

Hašler byl mistr češ-
tiny. Jak jste na tom vy?
Československo jsem 
opustil, když mi bylo 
sedm. Sice bych prý 
měl mít češtinu někde 
v hlavě schovanou, 
protože jsem tu chodil 
ještě do první třídy... Byl 
jsem pak v USA dvakrát 
na hypnóze, ale nepo-
mohlo to. 

Kdy jste viděl poprvé 
svého otce ve filmu?
V roce 1990 poprvé v po-
hybu. Byl pro mne pořád 
cizí osobou. O tři roky 
později jsem ale viděl 
konečně i film Písničkář. 
To způsobilo onen zlom. 
Ve filmu zpívá svou pro-
slulou Písničku českou. 
Ta píseň mě dostala,  
a to jsem nerozuměl ani 
slovo.

protože „byl příliš starý 
na to, aby měl děti”. Mezi-
tím Lotte otěhotněla.
V březnu roku 1941 
zatklo gestapo Hašlera 
poprvé. Bylo to proto, 
že zpíval po hospodách 
protiněmecké popěvky. 
V srpnu 1941 ho při 
natáčení filmu Městečko 
na dlani zatkli podruhé. 
Na Pankráci napsal 
závěť, ve které odkázal 
Lottě a svému  dosud 
nenarozenému synovi 
veškerý majetek. 
V září 1941 už byl Hašler 
v koncentračním táboře 
Mauthausen. Psal Lottě 
dopisy a snil, že se jed-

Poslední 
verše K. H.
Hoši od gestapa, vy tu 
klidně spíte, 
vy se odtud domů nikdy 
nevrátíte. 
Nevrátíte vy se nikdy 
domů zpátky, 
budou pro vás plakat 
otcové i matky. 
Zůstanete tady jako bídné 
trety, 
budou pro vás plakat 
Gertrudy i Grety…

Hlava mi klesá 
uprostřed boje, 
dech poslední patří jen 
vám, 
vy Čechy krásné, vy 
Čechy krásné; ty Praho 
moje!  
Budete žít, já umírám...

Kvůli tomuto textu ho 
zatklo gestapo:

Tyhle verše složil Hašler
v koncentračním táboře 
Mauthausen:

nou setká se svým synem 
Thomasem.
21. prosince, tři dny před 
Štědrým dnem, si fašisté 
na Hašlerovi vyzkoušeli 
nový způsob mučení. 
Říkali tomu Ledová so-
cha. Hašlera osprchovali 
studenou vodou, vyvlekli 

na mráz, svázali a ne-
chali umrznout. Oficiální 
příčinou smrti byl zápal 
plic. 
Lotte, která se podle 
svědků prohlašovala za 
Hašlerovu manželku, pak 
přišla o střechu nad hla-
vou, ale zůstala v Praze  

i se synem Thomasem až 
do konce války. Do roku 
1949 pracovala na ho-
landské ambasádě. 
Iluzí jí zbavili až ko-
munisté. Prohlásili ji za 
špionku a taktak, že stihla 
i se synem uprchnout do 
Austrálie...

Kdo je Thomas Hasler
Narodil se 16. listopadu 
1941 v Praze. V roce 1966 
dokončil studia žurnalistiky. 
Pracoval pro Daily Star 
v Bejrútu a Evening Sun 
v Baltimoru. V roce 1968 
se oženil, jeho žena Bon-
nie zemřela 1995. Od roku 

2001 se zabývá restitucemi 
pro lidi poškozené nacisty.  
Stejného roku zemřela jeho 
matka Lotte.
Podílel se na filmu 
Písničkář, který nezemřel 
se spisovatelem Arnoštem 
Lustigem.

Rozhovor: 
„Začalo to 
filmem.”dyž v roce 1949 

prohlásili komu-
nisté  Thomasovu 

matku za tajnou agent-
ku, byla ráda, že může 
i se 7letým Thomasem 
utéci do Austrálie.
V Novém jižním Wale-
su Lotte pracovala  
s uprchlíky a snažila 
se zapomenout na své 
kořeny. 
V roce 1959 ji po-
zval její starý známý 
z Brna do Spojených 
států. Tam se později 
také vdala a rozvedla.  
I s Thomasem žili  

v Connecticutu. Z Tho-
mase se stal novinář  
a usadil se ve městě 
Baltimore.
V roce 1990 se v New 
Yorku pořádala výsta- 
va české moderny 
1900 - 1950. Ve filmu 
Batalion (kde Hašler 
nezpívá) viděl Thomas 
svého otce poprvé v po-
hybu.
Zpívat ho poprvé slyšel 
v roce 1993 ve filmu 
Písničkář. Od té chvíle 
zasvětil Thomas Hasler 
svůj život pátrání po 
slavném otci.

K

Karel Hašler měl dva syny (Gina a Karla) s manželkou Zdenou a tři nemanželské děti (včetně Thomase).

1899 1916

1940

1938
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...shodli se účastníci 1. malostra   nského candrbálu
Malá Strana by měla  být větší!...

Jaroslav Kohák,
tatíček prezident 
Zlaté Prahy

Oldřich Lomecký, 
šéf Tyršova domu, 
strana Top 09

Reon Argondian,
kosmopolitní 
poustevník

Ladislav Lábus,
architekt, bratr 
herce Lábuse

Kdo přišel na candrbál a kdo (pochopitelně) taky

Jan Švankmajer,
surrealista, 
režisér

Jan Vala, 
zkušený 
moderátor

Jiřina Tůmová,
předsedkyně 
SOPMSH

Sbor Městské policie Strážnický zpěvokol to rozpálil tak, že se orosil i kamerový systém.

Všebaráčnická Rychta, Malá Strana 21. listopadu 
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Modelka z přehlídky Pavly a Olgy Michálkových.Láska kvete v každé šarži.David, Juwana a blues.

Vlevo: Yo Yo Band zahrál své staré dobré fláky.

Hradčanský orchestr.

Ozdoba souboru
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ěkně narváno bylo  
v Baráčnické Rychtě 
na 1. malostranském  

candrbále, z čehož vyply- 
nul první skandál: nebylo 
dost židlí. 
Druhý skandál byl, že nikdo 
nevěděl, co je to candr. Kdo 
to ví, ať napíše do redakce  
a dostane odměnu.
Bál odstartoval Pražský 
Hradčanský orchestr Jo-
sefa Kocůrka, který oslnil 
nejen mimořádným nasa-

zením, ale i kníry. Pak na-
stoupili na pódium městští 
strážníci, kteří zpívali  
s nadšením. 

Yo Yo Band spustil to svoje 
reggae a bylo to svěží jako 
v Karviné. Následovala 
skvělá módní přehlídka 

Pavly a Olgy Michálkových  
s modely vhodnými nejen 
pro denní nošení, ale i jako 
převlek na tajnou výpravu 
do říše hmyzu. 
Po půlnoci vládl blues v po- 
dání dua Juwana Jenkins  
a Davida Murphyho.
Candrbál završil 20ti leté 
úsilí Sdružení občanů 
a přátel Malé Strany  
a Hradčan o rozkvět regio- 
nu, o kterém se všichni 
shodli, že by měl být větší.

P
Strážníci pěli 

jako jeden muž 
a jedna žena

...shodli se účastníci 1. malostra   nského candrbálu
Malá Strana by měla  být větší!...

Minirozhovor s Richardem Tesaříkem
MN: Jak se vám hrálo? 
RT: Paráda! Baví mě, jak 
se lidi postupně rozehřívají  
a začínají křepčit. To je na 
tom vlastně úplně to nejlepší.
MN: Už jste na Rychtě někdy 
vystupovali?
RT: No to jo! Dokonce už 
v roce 1974 s bráchou. Tehdy 

jsme se ještě nejmenovali Yo 
Yo Band. Vlastně jsme ještě 
neměli žádné jméno a hráli 
s námi bratři Hejmové. Pak 
jsme se sem vrátili v lednu 
1976 na bál pro softbalisty  
a basebalisty. Byl to tehdy 
fakt nářez, jeden z největších, 
co pamatuju.                        mon  

Richar Tesařík, 
šéf Yo Yo Bandu

Den otevřených dveří 
u sochaře Josefa Nálepy
Autor portrétů Salvadora Dalího, 
Karla Gotta a Waldemara Matušky  
vytváří sochu fauna pro Divadlo 
Čertovka a zve do svého ateliéru na 
Novém Světě na Malé Straně.  
Rozhodl jsem se vytvořit 
pro nedávno narozené 
divadélko Čertovka so-
chu satyra, coby jeho 
symbol. Ono je to spíš 
takové fauňátko, co se 
učí hrát na panovu flétnu. 
Máte-li chuť sledovat, 
jak se taková socha rodí, 
přijďte se podívat do 

mého ateliéru na adresu 
Nový Svět 2. Pořádám 
tu od 5. do 8. 12. Dny 
otevřených dveří. Jistě 
uvítáte malé zastavení 
v předvánočním shonu 
denně od 11 do 16 hodin. 
Jste zváni. 
Akad. sochař Josef Nálepa, 

Malostraňák  

Sochař Josef Nálepa v svém ateliéru na Novém Světě 2.

editel Památníku 
národního písem-
nictví na Strahově 

pan Zdeněk Freisle-
ben  slavnostně převzal  
v pondělí 23. listopadu 
2009 v 19 hodin první 
tři čísla Malostran-
ských novin do archivu.  
Malostranské noviny, 
které vycházejí každý 
měsíc od září letošního 
roku, se tak staly ne-
dílnou součástí velkole-

pého kulturního dědictví 
národa. 
Je tu například rukopis  
románu Osudy dobrého 
vojáka Švejka za svě-
tové války od Jaro-
slava Haška nebo 
dopis Franze Kafky 
správnímu výboru Děl- 
nické pojišťovny v Praze  
z roku 1912.
Archiv památníku obsa-
huje 6,5 milionu foto-
grafií, listin, rukopisů 

a dokumentů. Součástí 
archivu je i pěkný foto-
archiv, fonotéka, video-
téka a samostatná sbírka 
výstřižků.
Památník národního 
písemnictví je význam-
ná česká muzeální, kul-
turní, vědecká, pozná- 
vací a vzdělávací insti-
tuce, která se speciali-
zuje na sběr a studium 
artefaktů vztahující se  
 k českému písemnictví.

Bravo! Malostranské noviny se staly součástí 
sbírky Památníku národního písemnictví 

Malostranské noviny č.1 Haškův rukopis Švejka Kafkův dopis pojišťovně

Ř

Ředitel Zdeněk Freisleben a Malostranské noviny
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Nové podniky na Malé Straně

Víno Déjà vu, vítejte! Když 
něco končí, něco začíná. 
Tak se to (chlácholivě ) říká 
- a ono to, bohudík, někdy 
tak opravdu bývá! Když 
po deseti letech ukončila 

nenadále v červnu pro-
voz malostranská oáza 
vína, vinotéka Veron-
ský dům v Míšeňské 
ulici, bylo to líto místním  
i přespolním. Genius loci  
tohoto místa se však ukazu-
je jako nezdolný fenomén: 
Bývalým provozovatelům 
se podařilo přemístit jej, 
alespoň zčásti, do překrás-
ných prostor bývalé poštov-
ny na Maltézském nám. 8. 
Vítejte, kdo máte rádi do-
bré víno, vítejte, kdo chcete  
s přáteli příjemně posedět 
na Malé Straně, vítejte, 
Vino Déjà vu!              kuck

Vinotéka Déjà vu

Adresa: Maltézské náměstí 8. 
Otevřeno denně 13 - 01 hod.

608 444 654
Telefon na KC Kampa

Vánoce na Malé Straně
KC Kampa: U Sovových mlýnu 3, Praha 1, www.kckampa.eu

Koordinátorka KC Kampa 
tereza.cechova@volny.cz

Program prosinec 2009

1.12. 20:00 - Afoňka už nechce pást soby, 
ČR, 2005
Dokumentární film Martina Ryšavého (autora 
nedávno oceněného románu Cesty na Sibiř) 
o životě sibiřských kočovníků.

8.12. 20:00 - Domov, ČR, 2008
Osobní svědectví mladé režisérky Marga- 
rety Hruza s českým původem a norským 
občanstvím o emigraci.

15.12. 18:00 - Na půdě aneb Kdo má 
dneska narozeniny? 
Předvánoční dětské představení (Animovaná 
pohádka ČR, 2009, 90 min). Režie: Jiří Bárta.

ÚTERNÍ FILMOVÝ KLUB

5. 12. sobota 16:30 - Mikulášská 
pro děti v KC Kampa.

5. 12. sobota 17:00 - 20:00
Rozsvěcení vánočního 
stromečku na náměstí Na Kampě.

6. 12. neděle 19:00 -Vánoční 
koncert Muziky Špalíček Praha  
v kostele Na Prádle.

12. 12. sobota 15:00 - 17:00  
Adventní malostranské zpívání 
na náměstí Na Kampě. 

13. 12. neděle  14:00 - Plavení 
světel se sv. Lucií v KC Kampa.

19. 12. sobota 11:00 - 18:00 
Vánoční jarmark na Kampě.

19. 12. sobota  16:00 - Divadélko 
pro děti v KCK: Vánoční příběh. 

20. 12. neděle 16:00 - Zpívání pod 
Karlovým mostem.

23. 12. pondělí odpoledne - Rybova 
Česká mše vánoční na náměstí Na 
Kampě (vedle Karlova mostu).

24. 12.  úterý 15:00 - Zpíváme 
koledy pod Karlovým mostem.

26. 12.  čtvrtek 14:00 - Zpíváme 
koledy na náměstí Na Kampě.

Chcete být v této rubrice?
volejte na     603 152 811

Mn
TiP

Policie začala vyšetřovat
opravy Karlova mostu

Tito dělníci nebetonují metro, opravují Karlův most. FOTO: www.zachrante-karluv-most.cz

Měl to být triumf hmo-
ty nad duchem a může  
z toho být průšvih, který 
bude stát místo nejvyšší 
představitele Magistrátu 
města Prahy.
Policie začala koncem 
listopadu vyšetřovat 
pozadí oprav Karlova  
mostu. V těchto dnech 
si zve k výslechu 
zástupce magistrátu  
a zúčastněných složek. 
Konkrétní jména ale tají.

Mnozí kritici oprav 
se domnívají, že je 
to fušeřina a že byly 
způsobeny nevratné 
škody. Prý horší než po 
povodni v roce 1890. 
Firma, která opravy 
provádí, odmítá jakou- 

koli odpovědnost. Nákla- 
dy na rekonstrukci Kar-
lova mostu se vyšplhaly 
na 222 milionů korun  
a zřejmě ještě porostou.
Radnice už pochybení 
uznala, když si udělila 
symbolickou pokutu.
Byl odvolán hlavní kon-
trolor Ondřej Šefců.

O opravě mostu se 
začalo diskutovat už  
v roce 2001, ale klíčová 
rozhodnutí padla po roce 
2002, kdy byl zvolen 
primátorem Pavel Bém. 
Opravy byly zahájeny  
v srpnu 2007. 
Hlavní fáze kontro-
verzních oprav má 
být dokončena na jaře 
příštího roku.

Výslechu se zřejmě 
nevyhne ani primátor

Kritika

Začátek

Zde nejsou 
vejce

Střídavá péče v Parlamentu
V Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR se dne 
10. listopadu uskutečnil 
seminář Rodinné právo 
v rekodifikovaném ob-
čanském zákoníku. Vlá-
dou navrhované znění 

části Rodinné právo 
nového občanského 
zákoníku prý zklamalo 
očekávání a lze ho 
označit za zcela kata-
strofální. 
Více na www.iustin.cz
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Svoje
inzeráty 
volejte 
na číslo

603 152 811 

nebo pište na: redakce@ 
malostranskenoviny.com

Seznamovací večery v luxusním prostředí
Zavřete oči, přicházím 

oznejte svou osudovou 
lásku v Klubu Zlatý had na 

Malé Straně. Diskrétní pia-
nista zaševelí Vaše oblíbené 
melodie, pochutnáte si na 
marinovaném lososu, domácí 
paštice s brusinkovou omáčkou  
a zvěřinovém gulášku. Na zá-
věr, samozřejmě, chutný dezert. 

Objednávky e-mailem 
info@najdemese.com
Více najdete na: 
www.najdemese.com

tel.733 771 485
Sami neodejdete!

P To vše a mnohem víc za 
nezapomenutelných 350 Kč. 

605 555 050

č. 1010
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en hostinský v našem 
domě, pan Herzl, mu 

nedal nikdy trojníku. 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.” 
Mínil lva na svatovítské věži. 
Přiznám se, že mně to tvrzení 
páně Vojtíškovo vrtávalo moz-

kem. O tom jsem slušným 
způsobem a co rozumný mladý 
muž - byl jsem tenkráte již 
osm let stár - ovšem nemohl 
pochybovat ani na okamžik, 
že zmíněný lev může právě 
tak jako já o pouti jít přes Ka-
menný most až na Vyšehrad  
a zde si také sednout na zná-
mou krouživou houpačku. Ale 
jakže z toho mají vzejít lepší 
časy, to jsem nechápal. 
Byl překrásný den červnový. 
Pan Vojtíšek vyšel z kos-
tela sv. Mikuláše, posadiv si 
čepici na hlavu, co ochranu 
proti sálajícímu slunci, a šel 

pomalu přes nynější Štěpánské 
náměstí. U sochy svaté Tro-
jice se zastavil a usedl na 
schod. Kašna za ním zvučně 
šplounala, slunce hřálo, bylo 
tak příjemno! Patrně obědval 
dnes někde, kde stolovali až po 
dvanácté. 
Sotva si byl usedl, zvedla se 
jedna ze žebraček od dveří 
mikulášského kostela a šla 
tímtéž směrem. 

Jan Neruda: Přivedla žebráka na mizinu (IV.)
JSeriál Malostranských novin

www. malostranskenoviny.com

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

Co se stalo ve III. díle: 
V předchozím díle jsme 
se dozvěděli, že si žebrák 
Vojtíšek dost hleděl svého 
zevnějšku. A také jsme 
se seznámili s pěkným, 
byť poněkud zapadlým 
českým slovem: téhodne. 

ZIMNÍ FOTOSOUTĚŽ

Kdo byla ta ženština? A co  
chtěla po dobrém panu 
Vojtíškovi? Pecen?
Dozvíte se v příštím díle! 

Fotosoutěž

Máš fotky Malé Strany v zimě? Pošli 
je na adresu: redakce@malostran-
skenoviny.com. Nejlepší snímky 
uveřejníme na této straně. 

Tržiště 1989 a Nerudova ulice

J. Hartmann, 
prodavač
Je mi 42 let, pracuji  
v Bille jako prodavač. 
Mezi moje zájmy 
patří historie, foto-
grafování (vše zají-
mavé), také cestování  
a poznávání lidí. 

S pozdravem Jan 
Hartmann

Konečně zjistíme, co je to 
vyšehradská houpačka,  
zámecký lev a jaký je 
vlastně mezi nimi vztah.

Dnešní IV. díl

Čtenář 
umělec
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Myslíte, že 
byste svedli 
fejeton lépe 

než Neruda?
Pošlete nám své dílo 
a my ho uveřejníme 
zde! Rozsah 300 slov. 
Nezapomeňte na sebe 

uvést spojení! 
V případě uveřejnění 
získáte večeři a pivo 

zdarma. Naše adresa: 
redakce@

malostranskenoviny.com

11
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redakce@malostranskenoviny.com

Nerudův máz

(Když Dalímu 
zakázali 

vstup do kuchyně,
propadl nesmírné 

žravosti)

Do kuchyně
dali Jana

všežravého
daliána

Nadívaní
pávi

na dívání
jsou ti praví

na poslech však
pronikaví

V uších zněli
pávi Janu
jako horda 
paviánů...

Chůva sotva
poví Janu

chovanému
v povijánu
že mu vlili

v onu chvíli
do uší máz
baldriánu

Pak ho vzali
na zahrádku
aby zaspal
páví hádku

Kdo to poví
Nerudovi
nepoví to

jenom Janu 
nýbrž Pablovi

i Radku

Eugen Brikcius

inzerce

Exkluzivně pro
Malostranské

noviny

Vánoce na Malé Straně  
u mě měly loni premiéru. 
Do Mostecké ulice jsem 
se přistěhovala shodou 
šťastných náhod a mimo 
rozšíření obytných metrů  
a vytoužené terasy jsem nic 
moc navíc nečekala.
Z omylu mne vyvedla první 
vločka, která se snesla na 
namrzající dlažební kostky. 
Viděla jsem jich později 
stovky. Nic neobvyklého  
a velmi pomíjivého. Přesto 
mi paradoxně přinesla pocit 
nového domova v místech, 

kde se občas zdá, že se 
čas zastavil a kde tak ráda 
dávám prostor své fantazii. 
Když popisuji Malou Stranu 
v romantických tónech, tak 
začínám i končím popisem 
zasněžených ulic, které se  
k večeru vyprazdňují, 
plynové lampy osvětlují 
temná zákoutí, aby jiná 
zůstala pod rouškou tmy,  
a do toho padá první sníh.
Obrázek, který pro mne 
asi napořád zůstane syno-
nymem mých prvních 
malostranských Vánoc.

 Hana Kůrová

Malostranská vločka

Fejeton čtenáře
redakce@malostranskenoviny.com

Mikulášské věže
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Volejte na číslo 
Inzeráty 

603 152 811 
nebo pište na: redakce@ 

malostranskenoviny.
com

Poptávka

Řádko vá inzerce zdarma

Dobrý den. Hledám malý 
byt (pokoj) stačí 20 – 40 
m2 v okolí Nerudovky. 
Jsem nekuřák, absti-
nent, knihomol, kulturní 
člověk, rozený v Praze, 
patriot. Dlouhodobě 
(min. 10 let). Uvítám 
dvorek, chtěl bych 
chovat kočku. Velice 
děkuji. Platby garantuji 
včas. Adr.: Robert Bekr, 
Boloňská 302/78, Praha 
10, 109 00, tel.: 774 334 
309, volejte prosím od 12 
do 15 hodin, nebo sms.

 

Sháním byt

Posílejte na:  redakce @ malostranskenoviny.com
Arnošt Lustig o těchto večerech...
Obecenstvo je inteligentní a nechce se  
nudit. Zaměstnanci firem, bez povinností  
k zákazníkům, bez napětí náročného poraden-
ství, se chtějí dozvědět  o lidech a jejich práci  
z druhé strany. Chtějí se dozvědět lehčí formou 
o literatuře, o spisovatelích a přístupnějších 
tajemstvích řemesla a literární alchymie.

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

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

Jedinečné spojení divadla, dobrého 
jídla, špičkového vína a krásného 
prostředí v domě z roku 1520  
a malovaným renesančním stro-
pem pod Pražským hradem.
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šití záclon a dekorace, 
čistírna, prádelna 
a mandl (sběrna).

Všehrdova 21 Praha 1 
tel. 603309493

otevřeno 
po - pá 8.30 -13.00

st+čt ještě odpoledne 
14 -18 hodin.

Firma Čermáková

opravy 
úpravy 
oděvu

Hledám ajnclík 
na  Malé Straně
Cokoli, kde se dá přespat do pěti tisíc měsíčně.
Nabídky: redakce@malostranskenoviny.com

InzerátyŘádko vá inzerce zdarma
 

Vážení přátelé, hledám 
dům a byt na Malé 
Straně (Nerudovka), kde 
žil básník undergroundu, 
Egon Bondy, vl. jménem 
Zbyněk Fišer. Pokud je 
tento byt volný, chtěl 
bych tam žít (minimálně 
10 let). Rozumná cena. 
Moc děkuji. Robert 
Bekr, tel.: 774 334 309, 
volejte prosím od 12 do 
15 hodin, nebo sms.

Sháníme staré fotky Malé 
Strany a okolí za účelem 
jejich uveřejnění v těchto 

novinách. Nejvíce nás 
zajímají lidé, protože 
bychom rádi zavedli 
rubriku Móda na Malé 
Straně, jak se to měnilo 
postupem času. Takže 
se podívejte do starých 
kufrů, alb nebo za kre-
dence. Naše elektronická 
adresa je uvedena dole  
v tomto rámečku. 

Upozornění redakce: 
Pište do této rubriky 
inzeráty o rozsahu  pro-
sím maximálně 30 slov, 
nebo se sem nic nevejde. 
Děkujeme. 

Kdo spraví šéfredak-
torovi těchto novin 
kožené křeslo, které 
rozsedl při prosin-
cové uzávěrce? 
Odměna dohodou.

Tam, kde Bondy

Posílejte na:  redakce @ malostranskenoviny.com

Staré fotky

Pozor!

Kdo spraví 
kožené křeslo



Výstava - Út 1. až čt 31. 12. - SLAVKO EICHLER: 
STYDĚLA SE A JÁ TAKY - Divadlo Na Prádle, Besední 
3, telefon: 257 320 421, 603 543 612 - Kresby uhlem  
a pastelem. Galerie otevřena denně do půlnoci.
Přednáška - Čt 3. 12. v 19 h - ŠAMANSKÉ TRADICE 
ANEB NÁROD HLEDÁ SEBE - Divadlo Čertovka, 
Nosticova 2a, telefon: 733 774 448, info: www.nebezeme.
cz - Večerem provází Zdeněk Ordelt a Alžběta Šormová.
Talkshow - Čt 3. 12. v 19 h - KŘESLO PRO RADKA 
JOHNA - Kavárna Symbiosa, Jindřicha Plachty 28, 
Praha 5, telefon: 257 327 446 - Talkshow Moniky 
Höppner tentokrát se spisovatelem a novinářem.

Divadlo - So 5. a ne 6. 12. 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 - Po 7. a čt 17. 12. v 19. 30 h - OBCHODNÍK 
S DEŠTĚM - Divadlo Na Prádle, Besední 3, telefon: 257 
320 421 - Příběh o hledání lásky a porozumění. Hrají:  
K. Březinová, I. Bareš a další. 
Hudba - Pondělky 7.,14., 21. a 28. 12. ve 21. 30 h -
STAN THE MAN BOHEMIAN BLUES BAND -  
U Malého Glena, Karmelitská 23, telefon: 257 531 717 
- Blues trio, které hraje v čele se Stanem Wolarzem.
Hudba - Út 8., út 15. a út 22. 12. v 21. 30 h - ZEURÍTIA - 
U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 1, telefon: 
257 531 717 - Koncert divokých brazilských rytmů 
(bossanova) zpěvačky Veroniky Šmoldasové. 

Hudba - St 9. 12. v 20 h - IVA MAREŠOVÁ A SKUPINA 
999 - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - Malá 
Strana, telefon: 733 774 448 - Koncert plný klidné, 
osobité a akusticky laděné hudby.

Hudba - Čt 10. 12. v 21. 30 h -
MARCEL FLEMR BLUES 
BAND - U Malého Glena, 
Karmelitská 23, Praha 
1, telefon: 257 531 717 - 
Elektrizující blues, funk  
a shuffles. 
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Přednáška - Pá 11. 12. v 19 h - RODOVÁ ŠKOLA  - 
Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Malá Strana, telefon: 
733 774 448, info: www.skolazivota.net - První setkání 
cyklu „Škola života“. Večerem provází Jaroslav Dušek. 

Divadlo - Čt 10. a pá 18. 12. 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.

Divadlo - Pá 11. 12. v 19. 30 h - KRYSY - Divadlo Na 
Prádle, Besední 3, telefon: 257 320 421 - Muzikálová 
podívaná inspirovaná japonskou lidovou povídkou, 
Pygmalionem, Hollywoodem a jedním hlodavcem. 

Výtvarná dílna - Čt 10., so 12. a st 16. 12. v 14 h -
OD TEČKY K OBRAZU - SIMPatická kavárna, Vlašská 10, 
- Za čtyři hodiny si namalujte svůj obraz. Rezervace: 
tineola @tineola.cz nebo telefonicky: 732 308 060. 

K
Kulturní pruvodce: 

hudba, divadlo, výstavy
prosinec Posílejte kulturní tipy

na adresu: redakce@
malostranskenoviny.com

Divadlo - Ne 6. 12. v 15 h - 
KLIDNÉ VÁNOCE - Divadlo 
Čertovka, Nosticova 2a, 
telefon: 733 774 448 - 
Představení pro děti provoněné 
vánoční atmosférou. 
Hrají: Marka Míková a Antonín 
Novotný. 

Nataša Burger

Vánoční mše na Malé Straně

iž 17 let je zde  
o půlnoční mši pro- 

váděna Česká mše 
vánoční „Hej mistře“ 
známého českého kan-
tora J. J. Ryby. Vždy 
zcela naplněný kostel 
maltézských rytířů dává 

možnost zúčastnit se 
liturgického obřadu 
doplněného hudbou, 
která je neodmyslitel-
nou součástí vánočních 
svátků. 
Kůr tohoto nejstaršího 
malostranského kostela 

Půlnoční v kostele Panny Marie pod řetězem
Pro mnohé obyvatele Malé Strany je 
půlnoční mše v kostele Panny Marie pod 
řetězem vyvrcholením večera Štědrého dne.

je každoročně zaplněn 
zpěváky Hornického 
pěveckého sboru Sto-
chovského od Kladna, 
instrumentalisty z České 
filharmonie a dalších 
předních symfonických  
orchestrů a sólisty slav-
ného Národního divadla. 
Za dirigentským pultem 
vždy stojí rodilý Malo-
straňák prof. Dr. Ro-
man Makarius, který  
v tomto kostele mnoho 
let působil i jako var-
haník. Ani v letošním 
roce nebude tato tradice 
porušena. 
Sólové party se sborem 
a orchestrem zazpívají 
Jitka Soběhartová, Len-
ka Šmídová, Miloslav 
Pelikán a Jiří Kalen-
dovský – všichni sólisté 
opery Národního divad-
la v Praze. 
Na varhany bude sbor  
i sólisty doprovázet jedna 
z našich nejlepších var-
hanic současnosti Jiři- 
na Pokorná.  

Kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle
(Říční 6) Pá 18. 12. v 20 h - Načechrané labutě - 
Adventní písně a koledy.  Ne 20. 12. v 17 h - Musica 
dolce vita - Adventní koncert. Čt 24. 12. v 22 h -
Půlnoční bohoslužba Církve československé 
husitské. Pá 25. 12. v 10 h - Boží hod vánoční - 
Bohoslužba Církve československé husitské. So 26. 
12. v 10 h - Sv. Štěpán - Bohoslužba.

Kostel Panny Marie Vítězné

J

Chrám svatého Mikuláše

Katedrála svatého Víta

(Karmelitská 9) Čt 24. v 9 h, pá 25. v 10 h a v 19 h a v so 
26. 12. v 10 h a v 18 h - Mše česká. Čt 24. 12. v 24 h - Mše 
česká se zpěvem koled. Čt 24. v 21 h a pá 25. 12. v 18 h 
- Mše italská. Pá 25. v 12 h a v so 26. 12. v 12 h - Mše an-
glická. Pá 25. 12. v 15 h - Duchovní hudba: Rybova mše 
vánoční. Pá 25. a v so 26. 12. v 17 h - Mše španělská. Čt 
31. 12. v 18 h - Mše česká - Poděkování za uplynulý rok. 

(Malostranské nám. 25) So 19. 12. v 17 h - Ave 
Maria -  (W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel) 
- J. Marešová (varhany), M. Sedláková (zpěv), 
L. Hůlová (housle). Ne 20. 12. v 17 h - Adventní 
koncert - (W. A. Mozart, J. S. Bach, G. F. Händel). 
Pá 25. a so 26. 12. v 17 h - J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční - Hraje Piccola orchestra.

(Pražský hrad) Čt 24. 12. v 24 h - Půlnoční mše sva-
tá (hlavní chrámová loď) - Narození Páně. Pá 25. 12. 
v 8 h, 9. 30 h a 11 h - Mše svatá (hlavní chrámová 
loď) - Narození Páně. Pá 25. 12. v 17 h - Nešpory 
(hlavní chrámová loď) - Narození Páně. So 26. 12. 
v 8 h, 9. 30 h a 11 h - Mše svatá - Sv. Štěpán. Čt 31. 
12. v 17 h - Mše svatá - Ukončení občanského roku. 

Přesně o půlnoci na Štědrý den: J. J. Ryba.

Mn
TiP

Mn
TiP
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Výstava - Až do ne 10. 1. 2010 - VÁCLAV JÍRA: 
STROJKY II. - Museum Kampa, Nadace Jana  
a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 
1, telefon: 257 286 147.
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Přednáška - Po 14. 12. v 19 h 
- INDIÁN V DNEŠNÍM SVĚTĚ - 
Divadlo Čertovka, 
Nosticova 2a, Malá Strana
telefon: 733 774 448 - 
Pjér la Šé´z o tom, že v duši 
každého z nás je indián. 

Trhy - So 12. 12. od 10 h do 18 h - VÁNOČNÍ 
DOBROČINNÝ BAZAR MALTÉZSKÉ POMOCI -
 Velkopřevorský palác, Lázeňská 2, - Jedinečné prostředí 
Sala Terreny a nádvoří Velkopřevorského paláce.

Přednáška - Út 15. 12. v 19 h - JAROSLAV DUŠEK, 
JAN TILINGER - SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMALÁJÍCH - 
Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, telefon: 733 774 448 
- Diskuze o škole vytápěné sluneční energií. 
Divadlo -  St 16. 12. v 19 h - CABARET CALEMBOUR 
- Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, telefon: 733 774 448 - 
Poetika malých forem a komediálních čísel. Hrají: Milan 
Šotek, Igor Orozovič, Jiří Suchý a další. 

Divadlo - So 12., so 19. a  ne 20. 12. v 15 h - VÁNOČNÍ 
POHÁDKA O KAPRU KARLOVI - Divadlo Čertovka, 
Nosticova 2a, telefon: 733 774 448 - Vánoční příběh pro 
malé i velké diváky o kapru Karlovi. 

Divadlo - So 19. 12. v 19 h - ŠKOLA MALÉHO 
STROMU - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, Praha 1 - 
Malá Strana, telefon: 733 774 448 -  Dojemný příběh 
indiánského chlapce z kmene Čerokí.

Slavnost - So 19. 12. ve 14 h - 
SLAVNOSTNÍ KOLAUDACE 
MALOSTRANSKÉ BESEDY - 
Městská část Praha 1 slavnostně 
převezme Malostranskou besedu. 
Lidová veselice, vyzvednutí 
obecního zvonu na věž Besedy. 

Hudba - St 23. 12. v 20. 30 h  - XAVIER BAUMAXA - 
A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1, telefon: 
257 221 158 - Již tradiční vánoční recitál Xaviera 
Baumaxy. 

Hudba - Pá 18. 12. v 19.30 h - TRIO PAVLY 
SCHÖNOVÉ - Classic goes Jazz - Kostel svatého 
Vavřince, Hellichova 18 - Skupina hudebníků, která 
vznikla, aby mohla využívat klasické a jazzové prvky.

Divadlo - Ne 20. 12. v 19 h - JAROSLAV DUŠEK, 
PJÉR LA ŠÉ´Z - SLUNOVRAT - Divadlo Čertovka, 
Nosticova 2a, Praha 1 - Malá Strana, telefon: 733 774 
448 - Vánoční „besídka“ plná překvapení.

Divadlo - Pá 11. 12. v 19. 30 h  - SVRBÍ - A Studio 
Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1, telefon:  
257 221 158 - Hysterický pamflet o ženské otázce, 
která svrbí mnohé, dokonce i ty, které nesvrbí. 
Hudba - So 12. 12. v 20 h - 100°C ACOUSTIC - Divadlo 
Na Prádle, Besední 3, Praha 1, telefon: 257 320 421, 603 
543 612 - Akustický koncert nekonvenční kapely. Výstava 
fotografií, které se 100°C nafotil Dalibor Konopáč.

Hudba - Čt 17. 12. v 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).

K
Kulturní pruvodce: 

hudba, divadlo, výstavy
Posílejte kulturní tipy
na adresu:  redakce@
malostranskenoviny.com

Lucie Pernetová

Jarda Dušek otevře
poklad na Čertovce  prosinec

ok se s rokem 
sešel a jihočeská 
Diakonie ČCE - 

středisko Rolnička už 
po třetí míří do Prahy. 
Přijďte na benefiční 
večer spojený s prode-
jem obrazů, které 
malovali dospělí a děti 
s mentálním a kom-
binovaným postižením. 

„Chtěli bychom všechny 
pozvat 4. prosince od 19 
hodin na náš benefiční 
večer. Akce tentokrát 
proběhne díky kontaktu 
herce Jaroslava Duška, 
který stojí při Rolničce 
už řadu let, v Divadle 
Čertovka,“ prozradila 
Malostranským novinám 
Eva Janatová, která má na 
starosti v Rolničce kon-
takty s veřejností. 
„Program jsme pojali 
velmi hravě, nabízíme do-
brou zábavu, tanec, hud-
bu. Akci pořádáme s cílem 

   Charita

R

Eva Janatová z Rolničky

Dvě ženy a pohár

Herec Jaroslav Dušek

Šamanka

Večer a výstava střediska Rolnička  

získat finanční prostředky 
pro chráněné bydlení 
Rolničky, ale stejně tak 
je pro nás důležité, aby 
se každý dobře bavil.  
A navíc se hosté mohou 
těšit na humor Jaroslava 
Duška, který se opět 
stane průvodcem večera,“ 
dodává Karel Novák, 
ředitel Rolničky.
Po zábavném programu 
vrcholí večer benefiční 
dražbou oblíbených 
obrazů Rolničky doplně-
nou nejžádanějšími výrob- 
ky z chráněné dílny jako 
je například vitrážové 
kouzelné zrcadlo. Hraví 

zájemci tak budou moci 
získat v aukci originální 
vánoční dárek a zároveň 
podpořit dobrou věc. 
Diakonie ČCE - středisko 
Rolnička 16. rokem 
poskytuje služby dětem 
a dospělým lidem s men-
tálním a kombinovaným 
postižením. 
Služeb Rolničky využí-
vá více než 60 dětí  
a dospělých z Táborska. 
Jde o provoz centra den-
ních služeb, bydlení, 
zaměstnání a rehabili-
tace v chráněné dílně  
a čajovně Rolnička a další 
doplňkové služby. 

Vstup na benefiční večer je zdarma oproti rezervaci 
na fundraising@rolnicka.cz, tel: 733127041 nebo 
info@zlatyhad.cz. Ukázky na www.rolnicka.cz.

Kupte si artefakty od
postižených umělcu

Benefiční večer a výstava: 4. prosince 
19 h, Divadlo Čertovka, Nosticova 2a

Museum 
Kampa

Mn
TiP
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Pozor!
Kdo je obdařen 
schopnostmi 
prodejními,  
vzdělání 

středoškolského 
nebo aspoň 
středního 
odborného 

a za nadstandartní 
garantované 

provize pracovati  
hodlá, nechť 

neprodleně volá 
na tel. 606 607 891

é
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Kam na procházku
Malá Strana a okolí. Program prosinec 09. 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. 

29. 12. úterý 
Sraz: 16.30 h u sochy T. G. 
Masaryka na Hradčanském 
náměstí. 
Vstupné: 50/40 Kč.
Výklad: PhDr. E. Havlovcová.

Dobrá adresa: Malá Strana

Na Kampě č. 500
Jiří Trnka, výtvarník Gracilní klasicistní jedno-

patrový domek č.p. 500, 
jehož balkon zdobí dvě 
postavy dívek podle návrhu 
sochaře J. V. Myslbeka, 
byl léta domovem Jiřího 
Trnky (nar. 24. 2. 1912  
v Plzni, zemřel 20. 12. 1969 
v Praze). Malíř snových 
obrazů, ilustrátor řady knih: 
Karafiatových Broučků, 
geniální tvůrce loutkových 
filmů pozoruhodných fan-
tazií, humoru a poezie. 
Například Staré pověsti 
české, Sen noci svatojan-
ské, Osudy dobrého vojáka 
Švejka namluvené jeho 
přítelem Janem Werichem.

J. Volfová, historička

Jiří Trnka žil na Kampě se svou druhou ženou. Měl pět 
dětí. Bydlel tu od roku 1960 až do své smrti roku 1969.

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

Když vás pokouše pes
Otázka: V poslední době 
je v médiích uváděno 
hodně případů napadení 
psem. Co bych měla dělat, 
pokud by se mi taková věc 
stala třeba na Kampě nebo 
na Petříně? 
Jana Veselá, Malá Strana  

Odpověď: Nejprve bych 
ráda Malostraňáky uklid-
nila. Podle sdělení velitele 
okrskové služebny v Leten-
ské ulici komisaře Vladi-
míra Prokopa nevyjížděla 
městská policie k případu 
napadení psem už posled-
ních pět let.
Když k napadení psem 
dojde: První krok je zjis-
tit totožnost majitele. Pak 
okamžitě přivolat hlídku 
Policie ČR na lince 158 
nebo lépe Městskou policii 
na  tel. č. 156.
Policie je vybavena čteč-
kou čipů pro případ, že by 
o majiteli psa nebyla in-
formace. Všichni chlupáči 
mají podle zákona mít na 
krku pod kůží čip.  
V případě zranění po pro-
vedení zápisu s hlídkou 

policie vyhledejte lékařské 
ošetření, pokud by Vám 
byl poškozen oděv, uveďte 
to do zápisu policie. 
Je také nutné požádat  
o pomoc kolemjdoucí kvůli 
podání svědecké výpovědi. 
Majitel má za psa abso-
lutní odpovědnost a proto 
můžete občanskoprávní 
cestou vymáhat náhradu 
škody na svém zdraví i ma-
jetku. 
Není vyloučena trestní 
odpovědnost majitele psa  
a možné odsouzení pro 
trestný čin dle § 224 trest-
ního zákona pro  způsobení  
tzv.  nedbalostní formy 
těžké újmy na zdraví. 

Vaše Monika

 JUDr. Monika Krobová Hášová 

Trnkův dům. Dříve tu bývala 
kaple ústavu slepých dívek. 
Dům zakoupila Trnkova 
rodina v roce 1958.

3 tipy na místní restaurace, 
kde mají zajímavé pivo

Máte tip do této rubriky? Volejte 605 216 143

Pěna dělá pivo, pivo dělá hospodu a naši čtenáři tuhle rubriku
Česká hospoda
Pivo: Staropramen 12 st. za 25 Kč (!), 
Staropramen 10 st. a nově Bernard. 
Veškerá jídla. Zpěv ve sklepení možný, 
pěkně se to rozléhá a nikoho to neruší.
Zajímavost: Hospoda je průchozí 
z Malostranského náměstí na Tržiště 16.
Adresa: Malostranské náměstí 11

U Glaubicu
Pivo: Výtečná tanková Plzeň 12 st. za 
29 kč, černý Kozel za 29 Kč, vyhlášený 
tatarák a svíčková. Zajímavost: Stylový 
výčep a mázhaus, 700 let staré gotické 
sklepení pro 50 lidí.  Scházeli se zde 
politici, veřejnost i šlechta.
Adresa: Malostranské náměstí 5

Pivo: Plzeň 12 st. za 31 Kč. Kozel 10 st. 
Studená i teplá jídla. Zajímavost: 
Staropražská pivnice hned vedle Lorety, 
s nádherným výhledem na Ministerstvo 
zahraničí. Jejda. Začíná tu většina akcí, 
Pochod Matěje Kuděje, Masopust atd. 
Adresa: Loretánské nám. 1

U Černého vola

Prahou plnou strašidel 
v předvečer Mikuláše 
4. 12. pátek 
Vycházka nejen pro děti, ale 
i pro jejich rodiče. 
Sraz: 18 h před Černínským 
palácem na Loretánském 
náměstí Hradčan. 
Vstupné:  50/40 Kč. 
Průvodkyně: V. Králová.

Pohled přes staletí 
5. 12. sobota 
Katedrála sv. Víta, Václava  
a Vojtěcha, celková prohlídka. 
Sraz: 14 h u monolitu na III. 
hradním nádvoří. 
Vstupné: 50/40 Kč. 
Průvodce: PhDr. H. Krátký.

Tyršův dům
6. 12. neděle 
Celková prohlídka významné 
ukázky palácové architektury. 
Sraz: 15 h před palácem. 
Vstupné: 50/40 Kč.
Průvodce:  Dr. Bartůněk.

Poutní místo Loreta
19. 12. sobota 
Při prohlídce interiéru neza-
pomeneme ani na klenotnici. 
Sraz: 10 h před Loretou na 
Loretánském náměstí. 
Vstupné: 50/40 Kč + 110 Kč. 
výklad: PhDr. E. Havlovcová.

Sváteční procházka 
28. 12. pondělí 
Sváteční procházka Hradčany 
a Novým světem s návštěvou 
jesliček u kapucínů. 
Sraz: 16 h dole na Loretán-
ském náměstí před Loretou. 
Vstupné: 50/40 Kč.
Průvodkyně:  J. Bondyová.

Prahou, když se stmívá
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P
Než číšník přinese kafe
Jak vyplnit čas mezi Dobrý den a Sbohem

Malá Strana PŘED a PO
Dům U Ježíška

OTÁZKA: Na kterém domě 
na Malé Straně je tato hlava 
Medúzy? Nápověda: Neruda
bydlel kousek vedle. Pište na:
redakce@malostranskenoviny.com

Poznáte, 
kde to je?

Správná odpověď z minu-
lého čísla: Viktorie Krupková 
obětovala svůj život u domu 
číslo 28 na Újezdě. Správně  
a první odpověděl Filip Bouček 
(13 let), Vítězná 14. Získává 
tak colu a dort zdarma na  
adrese: Zlatý had, Plaská 4.

Volejte na číslo 
Inzeráty 

603 152 811 
nebo pište na: redakce@ 

malostranskenoviny.
com

Zmizelá Praha

Nehody minibusů na 
Malé Straně a okolí 

26. května 1908 se 
přetrhl hnací řetěz au-
tobusu Fiat. Řidič sice 
zabrzdil, ale když šel 
telefonovat do dílen, 
autobus se samovolně 
rozjel a narazil do zdi 
kláštera barnabitek. 
Dne 20. listopadu 1908 
autobus Ariès narazil do 
opěrné zdi rampy pod 
Schwarzenberským pa-
lácem.

17. listopadu 1909 po 
11. hodině autobusu  
s poznávací značkou 
167 při jízdě Nerudovou 
ulicí dolů u Stoklasů 
praskl jeden hnací řetěz. 
Řidiči Josefu Vaiglovi 
se podařilo brzděním 
koly o obrubníky 
alespoň udržet stálou 
rychlost a zastavit asi 50 
metrů pod Thunovským 
palácem. 

1909 Minibus Fiat 
na Křížovnickém 
náměstí

Do domu na čelní straně Tržiště se dříve vcházelo  
z Břetislavovy ulice. Té se říkalo Umrlčí, protože za velké 
morové rány zde vymřelo veškeré místní obyvatelstvo. 
Dnes je tu luxusní pětihvězdičkový Alchymist Grand  
Hotel. Ke svému jménu přišel dům v 19. století, kdy byl 
nad balkon zavěšen obraz Milostného Pražského Jezulát-
ka. Bydlel tu mladý František Palacký.

1992 2009

inzerce
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Vytiskni 
si sám!

603 152 811
Inzeráty 

NoviNy pro prahu 1 a prahu 5

Malostranské 
noviny

Vánoční výzdoba. Sofie & Ondřej. Foceno na Malé Straně při roznášce novin.

Láska

e-mail: redakce@malostranskenoviny.com

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

Proč čtu

K Malé Straně mám vřelý 
vztah. Moje maminka byd-
lela 30 let  v Nosticově pa-
láci. Splnila jsem si životní 
sen a hraji vánoční kon-
certy v kostele sv. Vavřince 
Hellichova 18. Letos v pá-
tek 18.12. v 19.30 h.

Kde jsou k mání tyhle noviny 

Malá Strana: Sdružení občanů 
a přátel Malé Strany a Hradčan, 
ČOS – Sokol, KC Kampa, Ka-
várna Mlýnská, A studio Rubín, 
radnice Praha 1 a 5, Magistrát, 
Parlament, Senát, Klub Za Starou 
Prahu, Výtvarníci Karlova Mostu, 
kostel Na Prádle, Divadlo Na  
Prádle, Oaza, Baráčnická Rychta, 
Maltézští rytíři, Památník národ-
ního písemnictví, Gymnázium 
Jana Keplera, Gymnázium Jana 
Nerudy, SŠ Grafická z Hellichovy 
ulice, Malostranské gymnázium 
Jozefská, Konzervatoř Jana 
Deyla, DAMU, FAMU, HAMU, 

České muzeum hudby, kostel 
sv. Vavřince, Skaut, TAK, Nohyb, 
TURAS,  Městská i státní Policie, 

Popo Cafe Petl, 

Rubín, Újezd, Malý Glen, Latino 
Art Café, Mlsná koza, Koza nos-
tra, Stará Praha, 3+1, Sedmé 
nebe, Azteca, Cantina a Karmel-

ita, Cafe Vescovi, BarBar,  

Tlustá myš, Juridica, Ferdi-
nanda, U Staré studny, Vinný 
klub, Cafe de Paris, Dobrá 
trafika a kavárna, Cafe Valentino, 
cukrárny Újezd, Vítězná, Karmel-
itská, ČAS, zvěřina U Mašků, 
Vopičkova kafírna, Bruncvík, 
Česká hospoda, U Bílého lva, 
U Černého vola, U Zavěšenýho 
kafe, U Glaubiců, U Kocoura,  
U Hrocha, U Maltézských rytířů,  
U klíčů, U Vladaře, U Bílé 
kuželky, U Blbejch, Botega,  
U Pípy ve zdi, Další: Folimanka, 
music bar Woodstock, mateřská 
školka Na Děkance.

Toto číslo Malostranských novin vyšlo v nákladu 40 tisíc výtisků

telefon

Vinotéka Zlatý had, Malá Strana, Plaská 4. Ars Pragensis, Malá Strana, Malostranské náměstí 27,
Divadlo Čertovka, Malá Strana, Nosticova 2a. Vopičkova kafírna, Malá Strana, Tržiště 11. 

K vytištění na www.malostranskenoviny.com 

Zasílám vám fotografii 
mé dcery Petry a vnučky 
Elišky, která se narodila  
11. 8. 2009.  Novosadová 
Petrana, Vlašská ulice.

Klavírní virtuóska 
Pavla Schönová

Foto 
čtenáře

Velcí psi 
z Malé Strany

Jméno: Keyv od Kučerů. 
Bydlí: na Malé Straně ve 
Všehrdově ulici. Bonus: 
vypadá jako dvojče Kevin 
bydlící Na Kampě (páníčci 
Kamenický - Hájková). 
Fotku zaslala: H. Šulcová

Malostranské 
noviny


