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Držíte v ruce nejrychleji rostoucí noviny na českém trhu. Více str. 2
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Malostranská beseda
Co je
kde
v MB

Půda
Budou tu
vernisáže.
Pěkné trámy

Zvon
Stál asi 330
tisíc Kč,
byla sbírka

Korouhvička
Nejvyšší bod
Malostranské
besedy (217 m
nad mořem)

Foto, layout a infografika: Ondřej Höppner

Věže
Do všech tří
věží vedou
schody

Kavárna
Wifi, velká
skleněná
okna

Okna
z hlav. sálu
Koncerty,
divadlo, výčep

Kardinál Vlk na Malostranském náměstí.

zevnitř

1. patro
Hlavní sál,
pokladna,
šatny

2. patro
Koncerty,
výčep (jede
sem výtah)

Hospoda
Parádní
prostor,
mosaz

První
fotky

Vchod

Sklep
Hospoda,
pěkné zdi,
koncerty

Nákres nové Malostranské besedy, která bude otevřena veřejnosti od 1. března 2010.

Vítáme Jeho Eminenci
kardinála Vlka
mezi čtenáře
Malostranských novin
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Čtete nejrychleji
rostoucí české
noviny
Malostranské noviny
trhají rekordy. Po nárůstu z pěti na 40 tisíc
výtisků za tři měsíce
jsme zaznamenali skvělé výsledky i jinde.
Záměrem těchto novin
vždy bylo, aby si je čtenáři
psali sami. Zatímco u druhého čísla se čtenáři podíleli na 5 článcích, u tohoto, pátého čísla, jde již
o plných 41 článků (viz
například strana 4).
Troufáme si tvrdit, že takový nárůst není v žádných
novinách na českém trhu.
Vývoj čtenářských příspěvků

počet článků

40
30

Malostranská beseda:
Tajná návštěva uvnitř
Exkluzivně

H

lavně nás zajímal
ten zvon. Při naší
návštěvě, tři dny
před zavěšením na věž,
stál hned za vstupní branou, malý, pevný, zatím
v igelitu.
Beseda je těsně před
dokončením, zvěsti, že
se to nestihne, jsou
fámy. Kdyby se mělo
otvírat zítra, šlo by to.
Zajímavé území bylo
hned za zvonem, vpravo

za vchodem. Útočiště,
které má nahradit roli
bývalé
Malostranské
kavárny, kde se nekouří
a pije káva z kelímků.
Jde o to, aby
mohl člověk
psát, zakouřit
si, a když na
to přijde, mít
výhled. Taky
je tu wi-fi,
vhodné pro básníky,
kteří si chtějí ověřit,
jestli se neopakují.
Od zvonu doleva se
dokončuje
hospoda,

omračující svým mosazným
majestátem.
Stropy jsou tu dostatečně
klenuté. Pak jsme šli do
sklepa. To bude něco
jako že otevřeno dlouho do rána.
Vyzkoušeli
jsme nanečisto lokty
na
pultě,
funguje to. V prvním
patře je to taky fajn,
hlavní sál, zatím bez
židlí připomíná ten, co
tu byl se židlemi. Parád-

Tak pěkný zvon
nemají ani ve
Vatikánu.

ní je půda, ty trámy, budoucí galerie. Je to tam
samé dřevo, ale taky tak
trochu zrcadlení.
U východu čekal vedoucí stavby a vyplísnil
nás, že tady nemáme
co dělat, a měl pravdu.
Kočárek skutečně na
stavbu nepatří.
Radniční
kolaudace
proběhla v sobotu a my
byli rádi, že na tu slávu
přišel také kardinál Vlk,
když už je Beseda taková ovečka.
Ondřej Höppner
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Rok 2010 je tu, děkujeme našim
čtenářům a přejeme, ať to klape.

Úvodník

Beseda jako
bonboniéra

Hospoda (za hlavním vchodem hned doleva).

Sklep, který je velmi dobře odhlučněný.

Půda, kde bude galerie. Je z ní vidět do věží.

Chodba v 1. patře.

Ondřej
Höppner,
šéfredaktor
Malostranských novin

ondrej@hoppner.cz

Kavárna v přízemí.
Vánoce na Malé Straně.
Malostranští strážníci zazpívali pod stromečkem
a dostali za odměnu Malostranské noviny. Více
o Vánocích str. 10 - 11.

Foto: Helena Šulcová

ak jsme se byli podívat v Malostranské besedě ještě
předtím, než ji na jeden
den otevřeli. Hbití dělníci
se hemžili v patrech
a špachtličkami dokončovali své dílo.
Nový zvon stál připraven
hned za dveřmi, velký asi
jako židlička od klavíru.
Když jsem si na něj o pár
dní později sáhl na Malostranském náměstí, tak
jsem k němu přimrzl.
Podlahy Besedy jsou zatím pokryté takovým tím
igelitem, co lupe, když na
něj šlápnete. Takže něco
jako procházka bonboniérou. Dobrá zpráva pro
intelektuály, kterým je
vyhrazeno druhé patro
a půda: jezdí tam výtah.

Foto: Jiří Jorge Pěkný
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Zprávy
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Zvonu žehnal
kardinál Vlk

Krátké
zprávy

Kejklíř se
rval s policií

von pro Malostranskou besedu by se
měl jmenovat svatý
Václav, shodli se 19.
prosince na Malostranském náměstí kardinál
Vlk, bývalý starosta
Petr Hejma i nový Filip
Dvořák.
Krátce předtím jsme
se slovy: „Nesem vám
noviny” věnovali kardinálu Vlkovi aktuální
výtisk Malostranských
novin. Když pak kardinál
dokončil z pódia svůj
skvělý proslov, rozezněly se z nedalekého kostela
zvony. Ano, jako zázrakem.

Z

Karlův most - Žonglér
s ohněm byl zatčen
policií na Karlově mostě
poté, co nechtěl přestat
žonglovat se třemi
loučemi. Jeho známá
poslala na policisty dva
psy. Ti jednoho strážníka
pokousali.

Nahé ženy
na mostě

Zazračné
košťátko
Foto: Ondřej Höppner

Kardinál Vlk při četbě Malostranských novin, za ním nový
starosta Filip Dvořák. Dole vpravo redakce MN.

Historický okamžik: Kardinál Vlk žehná
zvonu. Lidé se na něj složili ve veřejné
sbírce. Nejvíc dal nový starosta Dvořák.

Karlův most - Dvě nahé
a otužilé ženy demonstrovaly 7.12. na Karlově
mostě proti pravým
kožešinám. Byly z Británie a zažily tak českou
zimu na vlastní kůži.
Uprostřed davu bývalý starosta Petr Hejma a kardinál Vlk.

Hlásí se další
Hašlerovy děti

Článek o synovi Karla
Hašlera v minulém čísle
MN vzbudil nevídaný
ohlas. Redakci se hlásí
další údajní potomci
známého
skladatele.
O vývoji kauzy budeme
informovat.

Inzeráty

Hlavní sál s pěkným výhledem a stropy.

Schody do hlavní věže.

Celkový pohled.

Anketa mezi účastníky candrbálu: Co je to candr ?
Při candrbále v Baráčnické Rychtě jsme s překvapením zjistili, že nikdo nemá ani ponětí, co
je to candr. Položili jsme
stejnou otázku při candrbále pod otevřeným
nebem při příležitosti
kolaudace Malostranské
besedy.
Co jsme zjistili:
Candr může pocházet
z německého sonder,
tedy mimořádný. Zander
(candr) je německy candát. Jinak nikdo neví.

Martin
Dvořák,
dramaturg
Besedy

Zřejmě to
bude něco
z němčiny, ale
opravdu nevím,
i když jsem se
po tom pídil.

Jana
Jelínková,
mluvčí Vinohradské
nemocnice

Při masopustu
zpívali koledníci písničku, ve
které byla slova
hexum candr.

Vedoucí
KC Kampa
Alena
Kopecká

Možná něco
s látkou. Nebo
z němčiny.
Zunder je
německy troud,
zapálený.

Jan Zátka
štamgast
hospody
U Hrocha
Slovo candr
pochází
z řeckého
candrés, což
znamená
maska.

Průměrný
Pražan,
který se
nebojí zůstat
v anonymitě

Řeknu to básní:
Candr je
candát,
na což mám
mandát.

Pište na adresu:
inzerce@
malostranskenoviny.eu

Důležitá
telefonní
čísla
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 záchranná služba: tel. (+420) 251
104 239, Thunovská 183/18.
Pražská informační služba:
tel. (+420) 221 714 4444, Mostecká ulice, Mostecká věž.
Nemocnice pod Petřínem: tel.
(+420) 257 197 111, Vlašská 36.
Městská policie Praha: tel. 156.
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psycho
Ruské

Zprávy

Foto a téma: čtenář Jiří Leitgeb
Text: čtenářka Marie Bímová

na Královské cestě

Nerudova ulice
Na posvátné cestě českých králů se na statisících ruských Jen
v Nerudově ulici jsme namatrjoškách objevují motivy hrajících si pražských dětí. počítali 13 ruských obchůdků.
Milá redakce,

přečetla jsem si upoutávku na váš článek
Mystifikace na Královské cestě v minulém
čísle a reaguji na ni.
Bydlím ve Všehrdově
ulici, pocházím z Nerudovy. Docházím tam
ještě za maminkou. Za
Malou Stranu bych dala
duši. A ta mne poslední
dobou moc bolí.
V sobotu jsem byla
s vnoučaty na Mikulášské na Kampě, jako už
kolikátý rok. Ale ptám
se, proč účinkující
dívenky musely tančit

Čtenář
reportér
na cizí melodie, když
písním nerozuměly ani
slovo a to právě o Malostranských Vánocích,
v Praze, v Čechách?
Ještě že jsme si zazpívali české koledy
s pány strážníky! Ale
tuhle akci mám ráda,
mám pocit, že jsem
doma, že tu žiji a nejen

bydlím. Děkuji za ni.
Dnes jsem šla Nerudovou ulicí vzhůru a co
vidím: Čínská jídelna.
Proti našemu domu,
kde byla léta Dittrichova lékárna, později
lékárnické
muzeum,
už nějakou dobu září
do ulice čepice, sklo
a podobný artikl, který
nemá s tímto místem
nic společného.
A nad tím smutně hledí
bysta profesora V. V.
Štecha. Ach, to bolí!
Zdraví ing. Marie
Bímová, Všehrdova 12
Pokračování na str. 15

Na výloze nápis Český
granát, za ním jantar.

Armáda ruských suvenýrů s českými motivy.

Matrojška z Nerudovky s Karlovým mostem.

Detail matrjošky: česká holčička s maminkou.

Co je to
Královská
cesta
Královská cesta je název
historické trasy centrem českého hlavního
města Prahy, po které
projížděli
nastávající
čeští králové a královny
ke korunovaci. Kamkoli vstoupíme, jdeme
stopou dějin. Trasou též
slavnostně
projížděli
od 17. století významní
hosté z cizích zemí.
Cesta bývala vyzdobena, průvod se zastavoval
a setkával se zástupci
cechů, škol, církevních
řádů, vojska, pražských
radnic. Cestu doprovázely zvuky zvonů, hudba, zpěv, výstřely z děl.

Zprávy
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Z Karlova mostu údajně
zmizelo 36 vzácných kamenů

Krátké
zprávy

V Nerudovce
svítí lampy

Já už
nechci být
vyměněn!

Foto: www.zachrante-karluv-most.cz

Pohled na oblouk, z něhož kameny zmizely.

Ostruha?

Dělníci se sbíječkou na Karlově mostě.

Dopisy čtenářu
redakce@malostranskenoviny.eu

www.malostranskenoviny.eu

Vážená redakce,

na Mikuláše jsme byli
s našimi syny a pejskem
na odpolední procházce
na Petříně. Asi ve tři
hodiny odpoledne se po
vyhlídkové cestě (u Petřínských teras) řítilo
velké terénní auto. Nejen
náš pes, ale i my a další
lidé na cestě jsme měli
co dělat, abychom včas

Při opravě Karlova mostu se zřejmě ztratilo 36
vzácných pískovcových
kamenů. Jde o ty, které
byly vyňaty z boku mostu nad Kampou.
K záhadné ztrátě mělo
dojít v úvodu oprav, kdy
se nevedla dostatečná
evidence kvádrů, které
byly údajně poškozeny
a skončily v drtičce.
„Nikdo nám tehdy
neřekl, co máme s kameny dělat,” připouští
vedoucí stavby Pavel

Cihlář a dodává, že podle něj se žádný kámen
neztratil. Důkazy jsou
pro i proti.
Jeden kámen váží přibližně 400 kilo. Na černém trhu by se jeho cena
pohybovala řádově ve
statisících korun.
Oprava mostu je mnohem rozsáhlejší, než se
původně předpokládalo.
Na některých místech se
mění až 60 % kamenů.
Originály většinou končí
ve skladu v Kobylisích.

Ukradl
Turkovi šavli
Policie zatkla opilého Zloděj se šavlí došel jen
Američana, který 28. 11.
ukradl Turkovi na mostě
šavli. Turek si teď po
nějakou dobu bude muset vystačit se psem.

na Malostranské náměstí, kde už na něj čekala
hlídka strážníků. Šlo
o repliku. Vandalovi teď
hrozí rok vězení.

uskočili. Našeho osmiletého syna strhl pes,
který se polekal burácejících motorů, syn upadl
a zlomil si ruku. SPZ
mělo auto zamazanou
tak, že byla k nepřečtení.
Tuto událost jsme nahlásili (a to nejen my,
ale i další čtyři kolemjdoucí) na Policii ČR.
JUDr. Simona Marková,
Zubatého, Praha 5. Vlevo: Turek. Vpravo: Snímek krádeže z kamery.

Nerudova ulice - Nové
lampy rozsvítily 10. 12.
polovinu Nerudovy ulice.
Je jich 46. O adventu je
rozsvěcí lampář, jindy to
bude automaticky. V Mostecké ulici a na Malostranském náměstí je nově
101 plynových lamp.

Utopenec
promluvil

Vltava - Měl obličej pod
vodou a unášel ho proud.
Policie vytáhla z Vltavy
nedaleko malostranských
břehů 2. 12. staršího muže
v domnění, že se utopil.
Muž ale záhy začal mluvit. Není jasné, jak se do
vody dostal. Je už mimo
nebezpečí života.

Objev: Sochy
prý byly bílé

Karlův most - Sochy na
Karlově mostě prý byly
původně natřeny na bílo,
což mělo vyvolat dojem,
že jsou z mramoru.
Sdělili to před pár dny
odborníci pracující na
opravě sousoší Kosmy
a Damiána. Dílo je staré
300 let, na opravě pracuje sochař Jiří Kačer.

Rozhovor Malostranských novin s novým starostou

Muž, který vrátil Besedě věže

Nový starosta Filip
Dvořák (ODS) už má
výsledky: Protože šetří,
nebude se kácet.

Jak s mírným časovým
odstupem vnímáte Vaše
zvolení starostou?
Těch několik týdnů, co
jsem ve funkci, uběhlo
jako několik hodin. Ostrá vyjádření k mému
zvolení považuji za unáhlená, bez znalosti situace na radnici Prahy 1.
Jak hodnotíte práci bývalého starosty Hejmy?

Zasloužil se například
o projekt Pražské přívozy.
Nabídl tak cestujícím
další možnost přepravy
mezi oběma vltavskými
břehy v centru města.
Za tři měsíce zahájí provoz Malostranská beseda. Nebo ne?
Samozřejmě. Beseda je
mou srdeční záležitostí.
V roce 2006 jsem byl

osloven panem architektem Maliským a ředitelem Státního památkového ústavu panem
Jeriem. Praha 1 tehdy
zahájila
rekonstrukci
Besedy a naskytla se
tak jedinečná příležitost
navrátit jí historické
věže. Nápad mne nadchl
a jsem rád, že jsem
přesvědčil zastupitele
Prahy 1, abychom rekon-

strukci využili k navrácení věží. Přispěl
jsem také do sbírky na
malostranský zvon.
Monika Höppner

Řekl o F. D.

„Je to střelec, který jde
tvrdě za svým,” říká
Dvořákův bývalý nadřízený primátor Jan Kasl.
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Stalo se na
Malé Straně

Brikcius
četl nahlas

Zázračná socha pro
Měsíčního chodce
Dar sochaře Josefa Nálepy kosmonautovi Armstrongovi

Foto: Ondřej Höppner, archiv

Maltézské nám. - Básník
Eugen Brikcius přečetl
dne 10. 12. v restauraci
El Centro ukázky ze
své nové sbírky Básně.
Všechny
návštěvníky
pak hostil výtečnými
španělskými víny i jídly
majitel Radek Neruda.

Taneční
v café Čas
Josef Nálepa: Každá socha je zázrak.

Co teď dělá Armstrong
U Lužického semináře V kavárně Čas ožily dne
14. 12. občasné kurzy
pro starší a pokročilé pod vedením mistra
Lajoše. Na prosincovou
lekci přišlo v gala 15
párů. Tel.: 731476502.

Kácet se
nebude,
šetříme

1969
Neil Armstrong v letech
1971- 1979 působil jako profesor leteckého inženýrství.
Neil Armstrong se dotkl měsíce před 40 lety. Záro- 1986 vyšetřoval nehodu
veň zazněla první hudba na Měsíci: Largo raketoplánu
Challenger.
z Novosvětské symfonie od Antonína Dvořáka, které V letech 1989 - 2002 působil
jako ředitel společnosti
je hymnou státu Iowa, kde se Armstrong narodil.

Střelecký ostrov - Rozsáhlá rekonstrukce Střeleckého ostrova se odkládá. Rozhodl o tom
nový starosta Prahy 1
Filip Dvořák s tím, že na
ni nejsou peníze. Vyřešil
se tak zřejmě spor o to,
zda na ostrově je a nebo
není třeba kácet stromy.

vyrábějící letecké komponenty. V posledních letech
žije v ústraní ve městě Lebanon v Ohiu, nedává interview a veřejně nevystupuje.
Má hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy.

Malý faun pro
Divadlo Čertovka
Seriál MN, díl I., hlavní role: hlína

Inzeráty
Volejte na číslo

775 949 557
nebo pište na: inzerce@
malostranskenoviny.eu

2009

Hlava fauna pro Divadlo Čertovka je skoro hotová.

Sochař Josef Nálepa
tvoří sochu pro Divadlo
Čertovka.
Malostranské noviny budou jeho
práci sledovat a každý
měsíc zveřejní, jak dílo
pokročilo.
Vstupujeme do malé dílny, ve které pomocník
sochaře Nálepy pracuje
na hlavě fauna (snímek

zcela vlevo). Vzorem pro
ni je Nálepův milovaný
vnuk. Sochař načrtl pro
sochu, která bude zdobit Divadlo Čertovka,
několik návrhů postavy
malého satyra. Pak vybral ten nejlepší. Říká:
„Je to takové fauňátko,
které se teprve učí hrát
na panovu flétnu.”
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Ptám se na Armstonga,
prvního pozemšťana, jehož
noha se dotkla prachu Měsíce.
První noha. Prvního Měsíce.
Jediného.

ový svět je pěkná adresa.
Protéká jím potok Brusnice, který obrušuje hrany.
Praha, tedy Pražský hrad, byl
postavený na soutoku. Na
soutoku Vltavy a Brusnice.
Vstupujeme do ateliéru mistra Josefa Nálepy. Je celý
v bílém, v ruce hůl, kterou,
jak se později dozvíme, dostal
darem od malíře času.
Po vstupu do starobylých
dveří s velmi nezvyklou
klikou se před námi otevře
nekonečný prostor skla a zrcadel, jakési cosi, co by mohlo
být Novým světem s malým
n, kdyby to nebyl ateliér.
Vlevo hoří krb. Přímo
před námi, za skleněnou
stěnou běží pes. Říkám: „Za
okny vám běží pes.” Mistr
odpovídá, že není jeho.
Potok Brusnice je strouha,
která by mohla být přehradou.
Říkám, že tady končí Jelení
příkop.
„Tady začíná,” opravuje mě
mistr, který má hebké dlaně.
Pes si hraje se stébly, mizí
a pak se zase objevuje, je
černobílý.
Svah Jeleního příkopu je, tady
na začátku, velmi příkrý. Ano,
lze se psa dovolat, ale nelze
ho přivolat.

Jeden by se divil,
co všechno zmůže
bedna raků.
Mistr odpovídá, že je to úchvatné. Nad schody má ceny
za vodní lyžování, v němž
vynikl nad jiné. Ví, že voda
má vlastnosti a vypovídající

hodnotu, stejně jako dlaně. Je
to skvělý pocit, prkno je víc,
než dláto. Ptám se, jestli je
prkno víc, než dláto.
„Udělal jsem si tu přehradu,
ale pak přišel pán z úřadu
a řekl, že je třeba ji zrušit.
Tak tu ten potok teče dál,”
odpovídá mistr s tím, že jeho
cesta k Dalímu vedla skrze
bednu s raky, kterou mu poslal.
Josef Nálepa, jediný sochař
na světě, který se dotkl
Měsíce. Neil, cíl daru, žádné
rozhovory neposkytuje a dlí
v rodinném kruhu ve státě
Ohio.
Ondřej Höppner

Slavní lidé pod rukama sochaře

originál

socha

Salvador Dalí

Jan Werich

Hana Hegerová

Dalí seděl Nálepovi modelem jako jedinému sochaři světa.

Komunitní centrum Kampa
KC Kampa: U Sovových mlýnu 3, Praha 1, www.kckampa.eu

Program leden 2010
5. 1. úterý 19 h. Povídání o
(Miloš Neumann).
16. 1. sobota 16 h. Pro děti:
délko KRAB: Tučňákův výlet.
30. 1. sobota 16 h. Pro děti:
délko Romaneto - Příběhy
Čudly.

Další busty

Iránu.
DivaDivapana

Pravidelné kurzy pro dospělé
Orientální tanec (pondělí 19 h - 20 h
začátečnice, 20. 30 h - 21. 30 h
pokročilí).
Zpívání sbor Kampáni (úterý 18 h 20 h).
NOVINKA Jóga pro každý den
(středa 20. 10 h - 21.10 h).
Gamelan (středa 19 h -21 h).

Africké bubny (čtvrtek 18 h -19 h
pokročilí, 19. 30 h -21 h začátečníci).
Bubnování džembé (neděle 18 h - 20 h),
kurzy hry.

ÚTERNÍ FILMOVÝ KLUB

12. 1. 20 h Jan Klusák – Axis temporum. Černobílá filmová báseň
o skladateli Janu Klusákovi.
19. 1. 20 h Main hoon na / Jsem
s tebou. Ozvěna Bollywoodského
festivalu. Hindsky s českými i anglickými titulky.
26. 1. 20 h Zapomenuté transporty
- Lotyšsko. 1. díl čtyřdílného cyklu
dokumentárních filmů. Více na:
www.zapomenutetransporty.cz.

Občanské sdružení Komunitní centrum Kampa pořádá na Kampě aktivity
pro dospělé i nejmenší. Podporuje rozvoj občanské společnosti a místní pospolitosti. V rámci o.s. funguje i mateřské centrum Kampa pro rodiče s dětmi. Právě
herna a aktivity pro nejmenší představují celodenní náplň programu v domečku
na Kampě, kde sídlíme. Přijďte se k nám podívat! Více na www.kckampa.eu.

Telefon na KC Kampa

608 444 654
Koordinátorka KC Kampa
tereza.cechova@volny.cz

Miroslav Horníček

České muzeum hudby
Leden 2010. Adresa: Karmelitská 2, Praha 1, tel.: 257 257 707

TRADITIONAL JAZZ STUDIO
VELKÁ VÝSTAVA DO 1. 3. 2010

Přednášky

Přednášky ve spolupráci
s KC Vltavská.
14. 1. čtvrtek 14.30 h.
Operní domy II.
Přednáší: Pavel Horník,
fotograf a operní znalec.
Vstupné 30 Kč.
28. 1. čtvrtek 14.30 h.
Půl století s Traditional
jazz studiem.
Beseda s Pavlem Smetáčkem, českým klarinetistou,
kapelníkem
skupiny Traditional Jazz
Studio. Vstupné 30 Kč.

Programy pro rodiče
s dětmi
23. 1. sobota 14 h.
Masopust držíme, nic si
spolu nevadíme…

Hudebně - pohybová a výtvarná dílna pro rodiny
s dětmi od 5 do 12 let.
Dozvíme se, kdo to byl
medvědář, klisna, kobyla
nebo Lucka, i o dalších
věcech nezbytných pro
maškarní průvod.
Průvodem masek pak
odpoledne zakončíme.
Dílnu vede lektorka
Lenka Pospíšilová.
Doba trvání cca 90
minut.
Vstupné: rodina (max.
2 osoby + 3 děti) 150
Kč. Nutné objednat na
tel.: 257 257 737.

Koncerty

26. 1. středa 18 h.
Základní umělecká
škola Praha 7, vstup
volný.

Malostranské masopustní veselí
bude v sobotu 13. února 2010
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Zima
na Malé
Straně

Takhle to má vypadat!

Karlův most v zimě - nikde nikdo. (Foto: Miro Lanský)

Sáňkování na Petříně. (Foto: Lukáš Klimek, více příště)

Fotosoutěž

(Foto: Jirka Kacerovský)

Svatý Jiří. (Foto: Jirka Kacerovský)

ZIMNÍ FOTOSOUTĚŽ

Máš fotky Malé Strany v zimě?
Pošli je na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu. Nejlepší snímky
uveřejníme na této straně.

Jan Neruda: Přivedla žebráka na mizinu (V.)
Seriál Malostranských novin

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

Co se stalo ve IV. díle:
V předchozím díle jsme
se dozvěděli, co je to
vyšehradská houpačka
a znejistila nás skutečnost, že se na dobrého žebráka Vojtíška
pověsila jakási žena.
Dnešní V. díl
Říkají jí baba miliónová
a přišla Vojtíškovi ukázat
svůj zub. A nebo co má
vlastně za lubem?

si byl usedl, zvedla
S otva
se jedna ze žebraček od
dveří mikulášského kostela a šla
tímtéž směrem. Té říkali „baba
miliónová”. Jiné žebračky slibovaly, že pánbůh darovanou
jim almužnu zaplatí stotisíckrát, ona šla hned do „miliónů
a miliónů”; proto také paní
oficiálka Hermannová, která
chodila ke všem licitacím po
Praze, dávala almužnu jí jediné.
Miliónová šla rovně, kdy chtěla
a kulhala, kdy chtěla. Teď šla
rovně a přímo k panu Vojtíškovi
u sochy. Plátěné suknice se jí
kolem suchých hnátů plandaly

skoro bez zašustění, do čela
silně stažená modrá plachetka
kývala se nahoru dolů. Její
obličej byl mně vždy děsně protivný. Samá drobná vráska jako
tenounké nudličky, sbíhající
se ke špičatému nosu a ústům.
Oči její byly žlutozelené jako
u kočky.
Přistoupila až poblíž pana
Vojtíška. „Pochválen buď pán
Ježíš Kristus,” zašpoulila ústa.
Pan Vojtíšek kývnul na znamení,
že souhlasí.
Miliónová usedla na druhý
konec schodu a kejchla. „Br!”
podotkla, „já nemám slunce

ráda, když na mne svítí, musím
kejchat.”
Pan Vojtíšek nic.
Miliónová stáhla plachetku
nazad a bylo vidět celý její
obličej. Očima mhourala jako
kočka v slunci, teď byly zavřeny,
teď zasvítily pod čelem jako dva
zelené body. Ústa její stále sebou škubala; když se odevřela,
bylo vidět napřed nahoře jediný
zub, celý černý.
Tak to je ale polízanice! Jak
z toho ven? A co ten zub?
Jak tohle dopadne?
Dozvíte se v příštím díle!
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Čtenář
básník

Foto: Jiří Jorge Pěkný

Anna Rozehnalová,
zvaná Barbi
(z Nerudovy ulice)

Malostranské
noviny
Balada
o imobilní
stařeně

(imobilní stařena je ta,
která má i mobil)
K výbavě mojí
stabilní
patří telefon
mobilní.
Bydlí na dně mé
kabelky
a rámus dělá
převelký,

Moučníkářův sen. (Foto: Pavel Prostřední)

Minifejeton čtenáře
redakce@malostranskenoviny.eu
1000 znaků (včetně mezer)
Za uveřejněný fejeton dva lístky do A Studia Rubín

Rozjímání lednové

Otevřel jsem okno, abych
se nadýchal trochu vzduchu, a vidím mračivou
oblohu, dvě věžičky Strahovského kláštera a pod
sebou do nového roka
poklizenou zahrádku Boromejek.
Leden je měsícem rozjímání. Zapomínají se
hříchy minulé, rodí se
předsevzetí nová, často
krátkodechá – člověk se
připravuje žít další rok.
O svém životě rozjímá
i Karlův most. Ten
pravděpodobně toho musel mnoho napáchat, když
se i přes množství svatých,

které nese, musí zbavovat
hříšných kamenů, které
ho tíží, a nahrazovat je
novými, čistými, dosud
neposkvrněnými.
Ono taky žít něco přes
600 let, to se u nejednoho nashromáždí mnoho
hříšků, se kterými je jednou za čas nutno se vyrovnat. Pouze doufám,
že most k sobě není
příliš přísný, aby tak jeho
největší hřích nebyla
právě ona očista.
Petr Havlíček
(24)
fejetonista,
student.

redakce@malostranskenoviny.eu

www.malostranskenoviny.eu
Reakce na dopis čtenářky Jitky Dvořákové:
Ženy, alou do Sokola,
uveřejněný v č. 4.

Vážená

paní Dvořáková. Děkuji
za informaci o cvičení
v Sokole na Petříně. Já,
moje sestra i teta si rády
po novém roce přijdeme
s vámi zacvičit. Ani my
nedbáme na světové

značky cvičebního úboru, ale spíš na pěkné
protažení těla v příjemném prostředí s prima
lidmi a za rozumnou cenu. Určitě rády
přijmeme rozšířit vaše
řady. Děkuji za perfektní informaci a cvičení na
Petřínu zdar!
JUDr. Simona Marková,
Zubatého ul., Praha 5.

Nástěnka MN

Exkluzivně pro

Pluhy byly toho dne jediným řešením. (Foto: nezn.)

Dopisy čtenářu

když volá vnuk
z daleka,
což mě vždy k smrti
vyleká.
Hrabu v tašce
v potu tváře,
vytahuju
adresáře,

Vltavan zve na ples

Spolek Vltavan v Praze pořádá v pátek 29. ledna 2010 od
20 hodin již 139. REPREZENTAČNÍ VLTAVANSKÝ PLES
v Národním domě na Smíchově, Náměstí 14. října 16
Program: Nástup spolku
s historickými prapory.
K tanci a poslechu bude
hrát Křídlovanka a taneční
skupina Jos. Štědroňského.
Dámská volenka - soutěž
o ceny. Vstupenky v ceně
od 150 Kč do 350 Kč
u pana Hodra na telefonu
728561154. Za Vltavan zve
jeho předseda J. Mejstřík.

Výzva pro
čtenáře MN
Myslíte, že zvládnete
fejeton lépe než Jan
Neruda? Tak napište na
adresu redakce@malostranskenoviny.eu

Inzeráty
volejte
na číslo

večerník, časopis
Květy, zapalovač,
cigarety, šminky,
klíče, peněženku,
mobil stále
není venku.

775 949 557

Když do ruky
se mi dostane,
zvoniti náhle
přestane.

nebo pište na: inzerce@
malostranskenoviny.eu

Potom tedy,
plna stesku,
píšu aspoň
esemesku
a posílám ji
ve stresu
na zcela jinou
adresu.

Hlavní odběrní
místa pro
Malostranské
noviny najdete
na straně 16.

Inzeráty
Inzeráty
zdarma

redakce@malostranskenoviny.eu

Nabídka
Nově zrenovovaný útulný
byt (50m2) na Nerudově
ulici v Praze k pronájmu.
Byt se nachází v prvním
nadzemním podlaží historického domu č. 30.
Měsíční nájem 15 000 Kč
+ služby.

Poptávka

Redakce Malostranských
novin hledá prostor na
Malé Straně, kde by mohla
skladovat kočárky. V nich
pak bude rozvážet noviny
po okolí. Děkujeme za
nabídky. Pište na adresu
v tomto sloupci dole.
Hledáme staré kočárky,
abychom v nich mohli
rozvážet noviny. Kdo
nějaký má, ať napíše na
adresu dole, nebo zavolá
přímo šéfredaktorovi na
telefon: 775 949 557.
Kočárek pěkný, odpružený,
shání přičinlivý reportér pro
dobrou věc. Pište viz níže.

inzerce@
malostranskenoviny.
eu
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Kronika
Malé Strany
Výročí v lednu

Karel Čapek

Pozdní sběr: Tisíc podpisu
za odvolaného starostu
Není úplně běžné,
aby občané sepisovali petice na podporu odvolaného
starosty.
V případě pana Petra
Hejmy (ODS) se sešlo skoro tisíc podpisů. Sbírku pořádal
Václav Posířil a tímto děkuje.
Málokdo pochybuje,
že důvod odvolání
starosty (údajné špatné hospodaření) byla
jen záminka. Petr
Hejma se tak zřejmě
stal obětí mocenského boje.
Do voleb zbývá už
jen několik měsíců,
během kterých lze

Dne 9. 1. 1890 se narodil
spisovatel Karel Čapek,
který žil od roku 1907
s rodiči a bratrem v Říční
ulici na Malé Straně.
Zemřel 25.12.1938.

Jana Brejchová

3

Smutný Petr Hejma.

20. 1. 1940 se narodila
herečka Jana Brejchová.
Na Malé Straně žila 22
let. Nejdřív s hercem
Jaromírem Hanzlíkem,
pak s Jiřím Zahajským.
Před třemi lety se
odstěhovala do Vršovic.

Egon Bondy

20. 1. 1930 se narodil
Egon Bondy, básník,
filozof a milovník mystéria Malé Strany. Žil a pil
U Dvou slunců. Zemřel
9. 4. 2007.
28. 1. 1900 byl založen
Klub za starou Prahu
jako sdružení milovníků staré Prahy.

Inzeráty
Volejte na číslo

775 949 557
nebo pište na: inzerce@
malostranskenoviny.eu

jen těžko cokoliv
změnit.
Je ale také třeba
připomenout, že starostou nezvolili pana
Hejmu občané, ale
zastupitelstvo.

Co řekl P. H.
po odvolání:

„Šlo o politickou
hru, o níž jsem do
poslední
chvíle
nevěděl. Vše přitom
začalo jako evergreen. Strana Věci
veřejné se mě poVysvědčení MN
koušela odvolat
p
ro
starostu Petra Hej už
dvakrát. Vždy
mu
jsem měl podporu
Chování.........
svých lidí, ta se ale
Zákulisní intrik.........1 tentokrát bohužel
Spolky............. y.....5 nedostavila.
Mluvený proje .......1 Věnoval jsem této
tři roky svého
Minibus......... v......1 práci
.........2 života.Vrátím se do
soukromé
firmy.
Celková znám
Příští
rok
budu
ka..2 lovat o návrat usido
funkce.”

nejlepší věci, které udělal exstarosta Hejma pro Malou Stranu
1. Minibus. Bývalý starosta
se zasloužil o to, aby byla
obnovena linka minibusu
z Malostranského náměstí
k nemocnici pod Petřínem.
Tím se uleví mnoha nemoc-

ným lidem, kteří by se jinak
museli vláčet do kopce pěšky.
2. Podporoval spolky. Hodně
chodil mezi lidi, jeho kritici
dokonce říkají, že dělal
jenom to. Finančními injek-

Anketa pro Malostraňáky

cemi umožnil rozvoj lokality
a občanské společnosti.
3. Beseda a Hašler. Přispěl
k dokončení oprav Malostranské besedy a realizaci sochy
Karla Hašlera.

Jaký byl pan Hejma starosta?

starosty je
O dvolání
vždy ošemetná zále-

žitost, protože se nikdy
neví, co udělá ten nový.
Jeden by řekl, že je
celkem fuk, jak se to tam
na radnici šmrdolí a dodá
rým: radnice - slepice.
Od chvíle, kdy nám před
očima rozebrali Karlův
most jako puzzle, ale
víme, že to jedno není.
Že je třeba být ve střehu,
nebo by se taky mohlo
stát, že nám to tu brzy
rozeberou celé.

Pavel Bém,
(ODS)
pražský
primátor

Skvělý starosta
a manažer. Je
velká škoda,
že byl odvolán
takovým
způsobem.

Josef
Nálepa,
sochař

Doufám, že
bude mít
nový starosta
stejné pochopení pro má
díla jako jeho
předchůdce.

Jiřina
Tůmová,
vedoucí
SOPMSH
Byl oblíbený,
takového jsme
tu ještě neměli.
Chodil hodně
mezi lidi. Jsme
neutrální.

Vánoce na Malé Straně
J

eden by neřekl, jak
jsou ti malostranští
strážnící
přičinliví.
Nejen že střeží náš klid
a bezpečí po celý dlouhý
rok, ale ještě v jeho závěru
vyjedou na Šluknovsko
a legálně říznou a přivezou
stromek. Právem jsou naši
občané dojatí. Strážnický
zpěvokol, který si mnozí pletou s Moravou, pak zazpívá
koledy na Kampě, nedaleko
kamenného oblouku.
„Tati, tam jsou čerti!” volá
má dcera, když se prodíráme

Radek John,
předseda
strany Věci
veřejné

Už víme, že
máme na to,
odvolat starostu,
ale ještě nejsme
dost silní zvolit
si toho svého.

Nerudova
matka
Barbora
Nerudová

Zažila jsem už
130 starostů,
ale tenhhle
byl první, kdo
měl brýle bez
obrouček.

po schodech dolů z Karlova
mostu.
„To nejsou čerti, to jsou
převlečení lidé,” vysvětluji.
Pod
mostem
byly
té
mikulášské noci desítky čertů
a většinou opravdu jen v převlecích.
Sem tam se mihl nějaký anděl,
ale byl jen do počtu. I stromek
byl pěkný, převyšoval.
Povedenou akci pořádala
Městská část Praha 1,
SOPMSH, Městská policie
Praha 1 a Sdružení výtvarníků
Betlém, ozdoba Kampy a čertík ve střehu.
Karlova mostu.
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Proč mi říkají
Tvrdohlavá Meda

Exkluzivní rozhovor s Medou Mládkovou

Meda Mládková, největší česká mecenáška umění.

Kdo je Meda Mládková
Meda Mládková se narodila 8. 9. 1919 v Zákupech
jako dcera ředitele pivovaru. Je nejvýznamnější
mecenáškou umění u nás. Má přezdívku Tvrdohlavá Meda. Studovala dějiny umění na
Sorbonně. S manželem Janem Mládkem (guvernér
Mezinárodního měnového fondu) se seznámila
v r. 1953 v Paříži. Žije střídavě v Praze a Washingtonu. Po revoluci věnovala Praze uměleckou
sbírku v hodnotě 30 milionů dolarů. Ta je umístěna
v Sovových mlýnech, tedy v Museu Kampa.

MN: Získala jste do
pronájmu Werichovu
vilu. Kdy bude otevřena veřejnosti?
MM: Již před asi dvěma
roky jsem dala poslat
milion dolarů, napsali
jsme dlouhé žádosti
s podrobným programem. Čtyřikrát jsem to
musela na Žofíně obhajovat a teprve poslední
obhajoba měla úspěch.
V zimě se v Praze nepracuje na stavbách
a tak je to v nedohlednu.
Město to stojí spoustu
peněz, protože tam je
angažováno
několik
hlídačů,
neobydlený
dům ovšem chátrá.
Takže se zeptejte spíše
zastupitelstva Prahy 1.
Dosud nebylo vypsáno
výběrové řízení.
MN: V parku Kampa
jste nechala postavit
sochy. Ne všem se ale
líbí (pejskaři)...
Dohodla jsem se s panem starostou (již býva-

Nejdražší obraz v ČR - Výšky IV. Dílo Františka Kupky je klenood Kupky za 22,1 milionů Kč.
tem sbírky Medy Mládkové.

Zrakově postižení a jejich skvělý sbor v Deylově ústavu.

lým, pozn. red.), že tam
instaluji asi 20 soch
a pokud se nebudou
líbit obyvatelstvu, tak je
odstraníme. Už při první
instalaci
nádherných
starých soch slavných

Štěstí nemusí
být hora,
stačí Kupka.
sochařů Zoubka a Sušky
bylo na Praze 1 rozhodnuto, že musí pryč.
Přestože primátor Bém
i ředitel Památkového
ústavu souhlasili, že
již instalované sochy
v parku mohou zůstat,
vystavila jsem je raději
na našem dvoře (Museum Kampa, pozn. red.).
MN: Je pravda, že co
si zamanete, to také
dostanete?
MM: Zatím jsem si vybojovala všechno, co

S manželem Janem Mládkem
(zemřel v roce 1989).

Strom z Kampy.

Nejmenší Mikuláš.

jsem si přála. Ale já se
o svých přáních radím,
přemýšlím, ale když se
pak rozhodnu, tak jsem
k nezastavení.
MN: Co popřejete
Malostranským novinám?
MM: Přeji vám velký
úspěch, protože Malá
Strana je krásná, v duchu svého manžela jí
dávám všechno, peníze,
vzdělání i zdraví. Do
Musea Kampa nám
chodí tisíce dopisů
z celého světa, kde
nám lidé nadšeně píší
a děkují. Vaše noviny
bojují ve stejném smyslu a za stejným účelem
a tak by to mělo být.
Pokračování rozhovoru s mecenáškou
umění paní Medou
Mládkovou
najdete
v dalším čísle.
Rozhovor vedla Monika Höppner na lince
Praha - Washington.

Museum Kampa, pražské sídlo
mecenášky Medy Mládkové.

Veselice pokračovala
v přilehlých hospůdkách.
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Výstava - Pá 1. až ne 31. 1. - EVA SYNKOVÁ: DOSTI
PODIVNÁ ZAHRÁDKA - Divadlo Na Prádle, galerie,
Besední 3, telefon: 257 320 421 - Akryl na plátně
a malém papíře. Galerie otevřena denně do půlnoci.

Malostranská
královna Blues

Výstava - Končí v neděli 10. 1. - VÁCLAV JÍRA:
STROJKY II. - Museum Kampa, Nadace Jana
a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha
1, telefon: 257 286 147.
Výstava - Končí v neděli 10. 1. - ZDENĚK SÝKORA
A KAREL MALICH: LINIE A DRÁTY - Museum Kampa,
Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů
503/2, Praha 1, telefon: 257 286 147.
Hudba - Pondělky 4. a 18. 1. v 20. 30 h - LATIN
NIGHT: MEZCLA - PopoCafePetl Music Club, Újezd
19, telefon: 602 277 226 - Latino kapela Mezcla
s moderním pojetí tradiční kubánské hudby.

Hudba - Pondělky 4., 11., 18.
a 25. 1. v 21. 30 h - STAN THE
MAN BOHEMIAN BLUES
BAND - U Malého Glena,
Karmelitská 23, telefon: 257
531 717 - Blues trio v čele se
Stanem Wolarzem.
Hudba - Út 5. 1. v 20. 30 h - CONNECTION PopoCafePetl Music Club, Újezd 19, Praha, telefon:
602 277 226 - Kapela hrající romský funky - jazz - pop
- soul nářez.
Hudba - Úterky 5., 12., 19. a 26. 1. v 21. 30 h ZEURÍTIA - U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha
1, telefon: 257 531 717 - Koncert divokých brazilských
rytmů (bossanova) zpěvačky Veroniky Šmoldasové.
Divadlo - Čt 7. 1. v 19. 30 h - KAUZA SALOME A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1, telefon:
257 221 158 - Hra na motivy Wildovy Salome a reality
show z narozenin 16ti letých bohatých dívek.
Tanec - hudba - So 9. 1. v 20 h - MINIMALTANGO
- Divadlo Na Prádle, Besední 3, telefon: 257 320
421 - Kolektivní kreace, která zkoumá setkávání
minimalistické hudby, tanga a kontaktní improvizace.

Nataša Burger

Divadlo pro děti - Ne 10. 1.
v 15 h - HRANÍ A POVÍDÁNÍ
O PEJSKOVI A KOČIČCE Divadlo Na Prádle, Besední 3,
telefon: 257 320 421 - Pohádka s krásnými loutkami
v Čapkových ilustracích.

Hudba - jazz -Ne 10. 1. v 21. 30 h - FILIP GONDOLÁN
BAND - U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 1,
telefon: 257 531 717 - Koncert strhujícího jazzového
a multižánrového vokalisty.
Hudba - Út 12. 1. v 19. 30 h - TEREZIE PALKOVÁ:
„PIF - HAF - MŇAU“ - Divadlo Na Prádle, Besední 3,
telefon: 257 320 421, 603 543 612 - Koncert a křest CD
písničkářky, herečky, zpěvačky, klavíristky a klaunky.
Divadlo - Út 12. 1. a čt 28. 1. 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.
Divadlo - St 13. 1. v 19. 30 h - MÁMA ŘÍKALA, ŽE
BYCH NEMĚLA - A Studio Rubín, Malostranské nám. 9,
telefon: 257 221 158 - Představení o rodičích a dětech.
Hrají: D. Šoltýsová, H. Hornáčková a další.

Juwana zpívá 25. ledna ve 20 h ve vinotéce Zlatý had, Plaská 4.

Rozhovor
Co pro Vás znamená
hudba, zpěv?
Hudba pro mě znamená
svobodu. Když zpívám,
nepřemýšlím, prostě jenom jsem.
Narodila jste se ve
Philadelphii. Jak jste
se dostala do Prahy?
Poté co jsem čtyři
roky pracovala a cestovala v Asii, jsem
zatoužila poznat něco
výjimečného. Do Prahy
jsem přijela v roce 1998,
protože jsem o ní slyšela
samé
krásné
věci.
Okamžitě jsem se do ní
zamilovala! Jsem ráda,
že tady mohu zpívat.

Poslední pondělí v měsíci občas vystupujete
v rámci jam session
večerů ve vinárně Zlatý
had na Malé Straně.
Co říkáte atmosféře?
Večery jsou vždy skvělé,
navíc se u Zlatého hada
potkávám s vynikajícími hudebníky. Zvu vás
na další jam session
v pondělí 25. ledna.

Jaký máte vztah k Malé Straně?
Když jsem do Prahy
přiletěla poprvé, tak
moje cesta z letiště vedla
právě přes Malou Stranu. Byla to láska na
první pohled. Malé
Straně zůstávám věrná,
mimo jiné vystoupím
13. března v Malostranské besedě. -mon-

Kdo je Juwana Jenkins

Pochází z Philadelphie. V Česku zpívá od roku 2000
se skupinou Tonny Blues Band. Vystupuje také
s Murphy Bandem. Živí se i jako herečka a je lektorkou a mimořádnou profesorkou na několika univerzitách v oblasti komunikačních dovedností. Jejími pěveckými vzory jsou Tina Turner, Patti LaBelle,
Lena Horne, Dinah Washington a Janis Joplin.
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Hudba - St 13. 1. v 20. 30 h - JUICY FREAK PopoCafePetl Music Club, Újezd 19, Praha, telefon:
602 277 226 - Koncert energické funky & groove
kapely.
Divadlo - St 13. a po 18. 1. v 19. 30 h - … I MOTÝLI
JSOU VOLNÍ - Divadlo Na Prádle, Besední 3, telefon:
257 320 421- Příběh o nelehkém dospívání, lásce
a slepotě. Režie: Karel Smyczek.
Hudba - Pá 15. a so 16. 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).
Divadlo pro děti - Ne 17. 1. v 15 h - PRAHA ZAKLETÉ MĚSTO - Divadlo Na Prádle, Besední
3, telefon: 257 320 421 - Putování Kryštofa a jeho
kouzelného strýčka Alberta začarovaným městem.

Divadlo - Čt 21. 1. 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.
Přednáška - Pá 22. 1. v 18 h – PŘÍRODNÍ SOULAD:
VLIV HUDBY A UMĚNÍ NA LIDSKOU DUŠI - Podkroví
Divadla Čertovka, Nosticova 2a, telefon: 733 774 448,
info: www.paralela.eu - Lektor: Miro Žiarislav Švický.
Diskuze - So 23. 1. v 19 h - INSPIRACE PŘÍRODOU
A PŮVODNÍMI TRADICEMI PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, telefon: 733 774 448,
info: www.skolazivota.info.
Divadlo - Po 25. 1. 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.

Nataša Burger

Hudba - St 27. 1. v 20. 30 h
- FEKETE KUTYA PopoCafePetl Music Club,
Újezd 19, Praha, telefon: 602
277 226 - Koncert originální
pražské FunkRockPopPunkové kapely.

Hudba - Čt 28. 1. v 21. 30 h - MATĚJ BENKO TRIO U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 1, telefon: 257
531 717 - Současný špičkový jazz v podání slovensko
- české kapely.
Hudba - Čt 28. 1. v 20. 30 h - MARCEL FLEMR BAND
- PopoCafePetl Music Club, Újezd 19, Praha 1, Malá
Strana, telefon: 602 277 226 - Prvotřídní bluesový
projekt.
Divadlo - hudba - Pá 29. 1. v 19. 30 h - RABOVÁNÍ A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1, telefon:
257 221 158 - Večer plný písní a hostů uvádí pravidelně
Ester Kočičková a Lubomír Nohavica.
Divadlo - So 30. a ne 31. 1. v 19 h - PYŽAMO PRO
ŠEST - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a, telefon: 733
774 448 - Brilantní konverzační komedie Francouze
Marca Carmolettiho na téma milostných rošád.

Foto: Tomáš Lohin

Divadlo - derniéra - St 20. 1.
v 19. 30 h - PSÍ MATKA Divadlo Na Prádle, Besední 3,
telefon: 257 320 421 - Příběh
obyčejné ženy, která kráčela
dějinami 20. století. Marie
Málková ztvární 33 postav!
Týna Průchová v roli zlobivé Cecílie a Michal Hnátek jako její kamarád.

Hra, po které bude
každé dítě hodné
Nečekaný výlet na planetu Zlobidlex
Divadlo Na Prádle, Malá
Strana, Besední 3, telefon:
257 320 421
Celý název: Vztekání aneb
nečekaný výlet na planetu
Zlobidlex.
Pro koho to je: Pro děti
v doprovodu rodičů.
Děj: Holčička Cecílie Fafíková má narozeniny a strašně
zlobí. Ve snu se přenese

Blanka Lamrová
MALÁ STRANA
1981–2008
výstava fotografií

Pojďte se podívat na
výstavu unikátních fotografií na adrese: Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. Výstava začíná 30.12.
2009, trvá do konce února.
Pořádá SOPMSH, Obecní galerie Beseda - Ars
Pragensis a nakladatelství KANT. Děkujeme za
finanční podporu Městské
části Praha 1.

na planetu Zlobidlex, kde
jí rodinka mimozemšťanů
přivede k rozumu.
Recenze: Velmi povedené!
Scénář od českých autorů. Je
to trochu horor, ale v pohodě
ho zvládnou i pětileté děti.
Zadařila se i výtvarná část,
například ufouni.
Kdy na to jděte: V lednu se
v Divadle Na Prádle hraje
Vztekání v neděli 24. v 15 h.

Hrají:
Týna Průchová,
Michal Hnátek,
Marie Zicháčková,
Zdeněk Kovář
Výtvarník: Lucie
Halgašová
Scénář: Marie
Zicháčková,
Jan Hradecký
Hudba a režie:
Jan Hradecký

Ceník inzerce
Pro začátečníky

Celá
strana
10 tis. Kč

Malý
čtverec
(1/10 str.)
1 tis. Kč

inzerce@malostranskenoviny.eu
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Dobrá adresa: Hradčany

Eliška Junková (1900 - 1994), závodnice

Hradčany, Úvoz 156/13 (nyní budova Velvylanectví Švédska)

Kam na procházku
Malá Strana a okolí. Program leden 2010. Agentura Porta Praga.

Kostel sv. Benedikta
na Hradčanech
3 .1. neděle
Reagujeme na vaše náměty
a do programu zařazujeme
cyklus o pražských svatyních. Historie tohoto kostela je spojena s řádem
barnabitů a karmelitek,
ostatky jejich představené
Marie Elekty jsou dodnes
v kostele uchovány.
Sraz v 11 hodin u Mariánského sloupu na Hradčanském náměstí.
Vstupné: 50/40 Kč
Průvodkyně:
PhDr. E. Havlovcová.

Katedrála sv. Víta,
vstup do hrobky
9. 1. sobota
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha jako pohřebiště významných osob-

Možná na té třináctce
něco je. Na konci Úvozu,
v podkrovním bytě domu
Na krásné vyhlídce, který
postavil v roce 1929
JUDr. Josef Růžička
(umučený v roce 1943
nacisty v koncentračním
táboře Mauthausen), žila

slavná
automobilová
závodnice Eliška Junková
(její manžel zahynul při
autonehodě). Ve třetím
patře bydlel krátce také
Rudolf Slánský, generální
tajemník komunistické
strany odsouzený v listopadu 1952 k trestu smrti.

ností - světců, panovníků,
arcibiskupů i šlechticů.
Mimořádně se vstupem do
Královské hrobky.
Sraz ve 14 hodin před
hlavním vstupem do katedrály, u bronzových dveří.
Vstupné 50/40 Kč
Průvodkyně:
PhDr. E. Havlovcová.

Kostel Panny Marie
pod řetězem
10. 1. neděle
Řád johanitů - Maltézských
rytířů. S prohlídkou kostela Panny Marie pod řetězem. Historie řádu u nás
sahá do 12. století, ve světě
je spojena s křižáckými
výpravami do Svaté země.
Sraz v 10 hodin před
kostelem Panny Marie pod
řetězem v Lázeňské ulici.
Vstupné: 50/40 Kč
Průvodkyně: J. Bondyová.

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

Dnes je v tajuplném domě č. 13 na Úvoze Velvyslanectví Švédského
Království. Držme palce.

Dotazy ohledně inzerátu na adrese:
inzerce@malostranskenoviny.eu

3 tipy na místní podniky, Malostranská advokátka radí
kde mají zajímavé pivo Vražda v novém zákoníku

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

U Tří zlatých trojek

Pivo: 10° Gambrinus, Plzeňský Prazdroj
za 33 Kč, 10° tmavý Kozel. Jídlo: Různá
jídla, česká kuchyně, dobrý je třeba smažák
za 75 kč. Zajímavost: Stará malostranská
hospoda. Adresa: Tomášská 25/6, Malá
Strana Tel.:257 534 377.

Tlustá myš

Pivo: 12° Plzeň 0,5 l za 32 Kč, 10° Gambrinus 0,5 l za 26 Kč, 10° černý Kozel
0,5 l za 26 Kč. Jídlo: Pěkný výběr (třeba
Malostranské rybičky) Detail: Jsou tu
výstavy (teď fotky pralesa od Tomáše Bicana). Adresa: Všehrdova 19, Malá Strana, tel.: 257 320 409, mobil: 605 282 506.

Kavárna Čas

Pivo: Budvar 10° za 25 Kč, velmi dobrý.
Detail: Prodejní výstava originálních
nástěnných hodin, občasné taneční hodiny
pro seniory. Mimořádně usměvavá obsluha. Adresa: U Lužického semináře 15,
Malá Strana, tel.: 731476502.

Máte tip do této rubriky? Volejte 605 216 143

Otázka: Doslechl jsem se
o nových velkých změnách
v oblasti trestního práva,
kdy nastanou tyto změny
a jak je popsán např. trestný čin vraždy?
Jan Kočí, Malá Strana

Odpověď: Od 1. 1. 2010
vstupuje v účinnost nový
trestní zákoník č. 40/2009
a přinese zásadní změny.
Právní kvalifikaci trestného
činu VRAŽDY najdeme
pod § 140 a ve třech
odstavcích se dělí na 1)
vraždu prostou, 2) vraždu
spáchanou po předchozím
uvážení a 3) vraždu spáchanou za zavrženíhodných
okolností – tresty se oproti
stávající úpravě zvyšují
a to je dobře.
Novinkou v našem trestním právu je trestný čin
ZABITÍ v § 141, který je
úmyslným usmrcením za
okolností, které odůvodňují
shovívavější postih pro

JUDr. Monika Krobová Hášová
pachatele, který zkratkovitě
jednal v silném rozrušení,
strachu, úleku nebo zmatku.
Zabití v prvním odstavci
bude trestáno třemi až osmi
lety odnětí svobody. Zde se
nabízí možnost manévrování pro obhájce.
V každém případě zaváděním nového trestního
zákoníku do praxe nastanou horké chvilky všem
zúčastněným. Moc si přeji,
aby zvýšené tresty měly
kladný vliv na potírání
kriminality.
Vaše Monika

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
Tiráž: Malostranské noviny č. 5 / leden 2010. Vydává: Höppner. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. Kultura, rozhovory
a korektury: Monika Höppner. Kontakt na inzerci: 775 949 557, nebo inzerce@malostranskenoviny.eu. Redakce - foto: Jiří
Pěkný, Ondřej Höppner, Helena Šulcová, archiv. Grafika: Ondřej Höppner, Jiří Pěkný. Evidováno Ministerstvem kultury
ČR: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu. Jakékoli šíření celku nebo části díla je bez písemného
svolení vydavatele zakázáno. Noviny jsou částečně tvořeny z příspěvků a dopisů čtenářů, redakce neručí za jejich obsah.
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Než číšník přinese kafe Poznáte,
Jak vyplnit čas mezi Dobrý den a Sbohem
kde to je?

Dopisy čtenářu
redakce@malostranskenoviny.eu

www.malostranskenoviny.eu
(Závěr ze čtenářského
dopisu ze strany 4)

Milá redakce,

....Vracela jsem se Nerudovkou dolů a náladu mi
zvedla až Malostranská
beseda, klubající se po
opravě z lešení. Už se
těším, až uslyším její
nový zvon.
Proč se z Malé Strany
stále vytrácí to, za čím
sem turisté jezdí, ten
genius loci? Nedá se
s tím opravdu nic dělat?
Kdy to skončí? Tak mi
promiňte, že jsem si

ulevila. Vaše noviny
se mi moc líbí. Je nás
tu Malostraňáků už
jen hrstka a občas ani
nevíme, co se u nás děje.
Přeji vám v roce 2010
hodně úspěchů, zdraví
a sílu, abyste mohli
pokračovat v dobře započaté práci. Zdraví
ing. Marie Bímová,
Všehrdova 12
Odpověď MN: Díky
za krásný dopis. Tyto
noviny jsou tu právě od
toho, aby vám spravily
náladu.

Zmizelá Praha

Petřínská lanovka
jezdila na vodu

Otázka: Na kterém
domě je toto znamení? Nápověda: Objevuje se na něm hned
dvakrát. Odměna za
nejrychlejší odpovědi:
Dva lístky do Divadla Na
Prádle, Besední 3, Malá
Strana. Pište na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.
eu
Správná odpověď z minulého čísla: Na snímku
byl reliéf hlavy Medúzy
na fasádě domu zvaného
Valkounský (Nerudova
14). Bydleli zde zlatníci
a pekaři. Teď je tu hotel.
Vstupenky získávají:
Tomáš Kuco, Jiří Jorge
Pěkný, Michal Singer.

S nápadem vybudovat
lanovku na vodu přišli
v roce 1890 inženýři
Reiter a Štěpán.
Do horního vozu lanovky se načerpalo takové množství vody,
aby převážilo vůz dole.
Řidič tak lanovku jen
brzdil. Voda se v dolní
stanici vypustila do
kanalizace a nahoře se
už čerpala nová. Problém byl ve spotřebě.

Horoskop podle soch

Malostranský horoskop na rok 2010 (zdraví)

Lev (23.7.-22.8.)

Připravujeme pro vás pravidelný horoskop
podle soch na Karlově mostě. Na obrázku
rytíř Bruncvík, který zastupuje znamení Lva.

VODNÁŘ (21.1.-20.2.).
Máte docela vydařený
rok. V srpnu a září pozor
na vymknutý kotník.
RYBY (21.2.-20.3.).
Častější rýmy a katary.
V červenci plavte, ale
pokud možno v řece nebo
moři, bazénu se vyhněte.
BERAN(21.3.-20.4).
Problémy se zuby řešte
v lednu. Na začátku léta
Jupiter varuje před rychlou jízdou autem, budete
mít sklon k mikrospánku.
BÝK (21.4.-21.5.).
V lednu pozor na ochranu
krku a průdušek. V listopadu hrozí zlomenina.
BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.).
Pijte málo alkoholu, jinak
by se vše brzy odrazilo
na stavu kůže! Pořiďte si
rotoped.
RAK (22.6.-22.7.). Na
začátku roku problémy se
žaludkem. Na podzim se
možná zraníte při manipulaci s nábytkem.
LEV (23.7.-22.8.). Zdraví
jako z ocele, nebojte se

podnikat dlouhé cesty či
jiné větší akce.
PANNA (23.8.-22.9).
Vyhýbejte se bazénům.
Jezte více cibule, začněte
cvičit jógu.
VÁHY (23.9.-23.10.).
Svaly na krku a kolem
beder musí být lépe
uvolněny. Pravidelné masáže. V červenci pozor na
hlavu a zuby.
ŠTÍR (24.10.-22.11.).
Nechejte si dělat masáže
a zábaly v oblasti beder
a nohou. V červnu pozor
na stav třísel! V listopadu
se cítíte skvěle.
STŘELEC (23.11. 21.12.).
Nepijte příliš alkohol, po
celý rok máte citlivější
játra. V září a říjnu sport
omezte, hrozí zlomeniny.
KOZOROH (22.12.-20.1.).
Hrozí problémy s kůži,
hlavně na rukou a nohou, vyhledejte pomoc
odborníka. Chraňte si
duševní zdraví, nejezděte
automobily na ucpaných
silnicích.

Když Petřín v letních
parnech vyschl, musel
být provoz pozastaven.
V roce 1921 začala voda
naopak při vypouštění
z vozů pronikat do
sklepů domů na Újezdě
a následně i vodárny
vypověděly
smlouvu
o dodávce vody, byl
první petřínské lanovce
konec. Lanovka na
elektřinu zahájila provoz 5. června 1932.

Poděkování
štamgastum
hospody
U Hrocha

Děkujeme štamgastům
hospody U Hrocha, kteří
si všimli chybky v čísle
4, kdy jsme napsali, že
má sochař Jan Nálepa
ateliér na Malé Straně.
Správně je, že ho má na
Hradčanech a na Malé
Straně bydlí.

Hledáme
místo pro
kočárky

Malostranské noviny hledají místo na Malé Straně
pro tři kočárky, ve kterých
se budou rozvážet noviny. Pište na redakce@
malostranskenoviny.eu.

Inzeráty
Volejte na číslo

775 949 557
nebo pište na: inzerce@
malostranskenoviny.eu

Vytiskni
si sám!

www.
malostranskenoviny.eu

NoviNy pro prahu 1 a prahu 5

Malostranskeé
noviny

Inzeráty
telefon

775 e-mail:
949 557
inzerce@malostranskenoviny.eu

e-mail: redakce@malostranskenoviny.eu

Proč čtu

Foto
měsíce

Foto: Jiří Jorge Pěkný

Malostranskeé
noviny

Jako tatíček prezident Zlaté
Prahy musím mít přehled
o tom, co se kde na Malé
Straně šustne.
Jaroslav Kohák,
tatíček prezident
Zlaté Prahy

Foto: Helena Šulcová

Velcí psi
z Malé Strany

V kavárně ČAS U Lužického semináře oslavil i v pruzích pěkných 60 Míra Kruml, člen
Muzikantů z Kampy. Zatančil si i s paní Ludmilou Příbovou z Kampy, aktivní členkou
Sokola, která oslaví 17. ledna ještě hezčích 84. Oba poctivě čtou Malostranské noviny.

Zasílám foto našeho
pejska. Jsou mu 4 roky
a jmenuje se Etynka.
Kubalíková Petra, Vlašská

Kde
jsou
zdarma
k
mání
tyhle
noviny
Na těchto 21 hlavních odběrních místech si můžete zdarma kdykoliv vyzvednout Malostranské noviny
U Hrocha,

Thunovská 10, tel: 257533389. Sokol, Tyršův dům,
Újezd 450, tel: 257 007 111. Baráčnická Rychta, Tržiště 23, tel.:
257532461. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27, tel.: 257532093.

Vopičkova kafírna (U sv. Omara),

tel.: 257530348. U Malého Glena,
Karmelitská 23, tel: 257531717. KC Kampa,
U Sovových mlýnů 3 tel: 608444654. České
muzeum hudby, Karmelitská 2, tel:
257257707. Vinotéka Zlatý had,
Plaská 4, tel.: 251512063. Kavárna ČAS,
U Lužického semináře 15, tel.: 731476502.
Vinotéka Déjà vu, Maltézské nám 8,

Tržiště 11,

tel.: 603745414. Botega Caffé, Kampa, Jiřího Červeného. Atelier
Pavla a Olga, Vlašská 13. Divadlo Čertovka, Nosticova
2a, tel.: 733774448. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6, tel.: 605294595.
U Černého vola, Loretánské nám. 1, tel.: 2205134813. Malostranská beseda, Malostranské náměstí 21,
tel.: 257532966. Restaurace
U Parlamentu Valentinská 8, tel.:
721415747. Literární kavárna,
Řetězová 10, tel.: 222220681. Nová
Síň (bar),Voršilská 3, tel.: 737541556.
Divadlo Na Prádle. Besední 3,
tel.: 257320421. A na dalších místech.

K vytištění na www.malostranskenoviny.eu

