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Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.
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Fešanda bez cenzury

Šokující odhalení krásné Miluše v oblíbené rubrice.

Proč umřel pan Čert,
malíř z Karlova mostu B

Beseda:
Zvon poprvé
zazvonil

Exkluzivní zpověď jeho nejlepšího kamaráda

M

alíř pan Votava,
zvaný Čert z Karlova mostu, zemřel na záhadnou nemoc.
Prý v sanitce své manželce v náručí.
Na mostě sedával 30 let
na stejném místě: pod poslední lampou u Mostecké
věže. Stal se nejslavnější
pražskou figurkou, o které se píše ve všech světových průvodcích.
„Čert sám nevěděl, co
mu vlastně je. Měl roztroušenou sklerózu a artrózu. Velmi špatně chodil
a o jeho obrazy byl stále
menší zájem,” svěřil se
Malostranským novinám
jeho zřejmě jediný ka-

marád malíř Jan Dvořák,
řečený Mistr. Sedávali
spolu na Karlově mostě
od roku 1968 skoro denně.
Několik týdnů před smrtí
(loni 22. října) už Čert
nechodil na most vůbec.
Říkalo se, že až nebude Malíř Mistr
moci přijít, umře.
„Mnoho lidí považovalo
jeho kresby za mazanice,
ale nakonec koupila jeho
obrazy Národní galerie,”
řekl Malostranským novinám známý malíře Votavy pan Kohout.
Pan Votava ale v posledních letech chřadl.
„Napište tam, že umřel žalem,” říká Mistr.
Více o Čertovi na str. 5 Pan Votava portrétoval sebe i ostatní jako čerty.

Už je to tady: Nerudaburger
Český básník Jan Neruda
míval hluboko do kapsy
a často hladověl. Někdy
mu musel stačit za den
jediný krajíc, který mu
namazala jeho přísná, ale
starostlivá matka z domu

U Dvou slunců. Kdyby žil
Jan Neruda dnes, nabaštil
by se dosyta a ani by to
od mámy neměl daleko.
Přes ulici, v luxusním hotelu Neruda (dříve dům
U tří černých orlů) teď

začali prodávat Nerudaburger a vzbudili tak rozpaky nejen v literární
obci. Neruda žil v domě
U tří černých orlů 12 let.
Více o nové housce čtěte
na straně 2

Chcete podpořit inzerátem Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

ývalý starosta Petr
Hejma zmáčkl tlačítko a nad Malou
Stranou se 2. 3. 2010 poprvé rozezněl zvon nové Malostranské besedy.
„Povedla se nám úžasná
věc,” řekl Petr Hejma,
který je iniciátorem a duchovním otcem instalace zvonu.
Na zvon byla panem
Hejmou
uspořádána
sbírka, ve které občané
Malé Strany a širokého
okolí společně vybrali
přes 330 tisíc korun.
Zvonu, kterému se říká
Václav, požehnal krátce
před loňskými Vánocemi samotný kardinál
Miloslav Vlk.
Více o Besedě na str. 4

Kampa
Střed
Světa

19. a 20. března

Konference, slavnost,
pouť, happening
Více na straně 13

2
Omluva redakce
zájemcum
o odběrní místa
(více 777-556-578)
Malá redakce Malostranských novin je zavalena
žádostmi o odběrní místa.
Přiznáváme: Nebyli jsme
na takový zájem připraveni
a nestíháme všem zájemcům odpovědět. Vše záhy
a rádi napravíme. Díky
a zachovejte nám přízeň.
Vývoj zájemců
o odběrní místa
od září 2009
do února
2010

Počasí v březnu

+

Na Kampu přiletěli kormoráni
a vyžrali nám ryby z Čertovky!
TIP
čtenáře

Takové hejno tady nebylo nejmíň 30 let, diví se pamětníci

K

ormoráni jsou pro
ryby totéž, co pro
úrodu kobylky.
„Tolik jich tady nepamatuju nejmíň třicet
let,” řekl Malostranským
novinám pan Jindřich
Pavliš, který má na starosti parky Malé Strany.
„Jsou to ale prevíti, nejen

19

Průměr
denně: 12
telefonátů

2

4

Sníh prý roztaje začátkem března.

Císlo mesíce

3

Park Kampa má rozlohu
cca tří fotbalových hřišť.

Úvodník

P

Zprávy
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Díky vám
jsme větší

ořád se mě někdo ptá,
proč jsem se pustil
do projektu jako
jsou tyhle noviny, které
děláme doma v kuchyni
tak říkajíc na koleně.
A že se to bez redakce
nedá, a že za tím stojí
někdo tajemný, a že jsou
tam nějaké tajné zájmy.
Odpověď neznám, jen
tuším, že by mohla být
ukryta někde v kole,
které se zvolna a právě
teď otáčí v Čertovce.
A pak je tu ještě víra v zázrak, že se vybere na inzerci aspoň tolik, aby se z toho zaplatil papír, tiskárna
a poštovné.
Tohle číslo se to povedlo.
Díky tomu, a také proto,
že je v sázce budoucnost
srdce Malé Strany, tedy
ostrova Kampy, jsme
mohli dát vytisknout ne
16, ale 20 stran. Díky.

Ondřej
Höppner,
šéfredaktor

že žerou ryby, ale hodně
jich také zmrzačí.”
Kormoráni každoročně
sídlí v Tróji, ale letos se
přesunuli v nebývale hojném počtu proti proudu
do centra. Objevili se
poprvé 12. února, kdy
jich asi stovka obsadila
propust jezu u Karlova

Kormoráni jsou příbuzní
pelikánů, přilétají k nám
většinou z Polska. Denně
sežerou až kilo ryb. Plení
nejen Vltavu, ale i ostatní
řeky. Jejich odstřel je velHejno kormoránů na propusti jezu u Karlova mostu.
mi problematický.

mostu a břehy Čertovky.
„Zřejmě kvůli poruše
stavidla došlo k tomu,
že se ryby shromáždily
na jednom místě. Hladina se čeřila rybami.
Kormoráni si toho
všimli a přiletěli lovit,”
řekl Malostranským novinám Zdeněk Mužík
z pražského rybářského
svazu.
Kormorány bedlivě pozoroval také pan Petr
Kváček z bývalého
mlýna na Kampě: „Byli
tady vždycky ráno.”
Ryby se v Čertovce
nesmějí lovit. Chráněni
jsou také kormoráni.

Dejte Karlův most Literární apetit:
státu, chtějí aktivisté Nerudaburger!

Vlastník mostu to považuje za urážku
Karlův most - Karlův
most je prý nenávratně
zničen a jeho vlastník,
tedy město Praha, by ho
mělo dát státu. Chtějí
to aktivisté z Asociace
sdružení pro ochranu
a rozvoj kulturního
dědictví. Podali již na

město několik trestních
oznámení. Ředitel památkového odboru magistrátu Jan Kněžínek k tomu
řekl, že to považuje za
urážku. Petici proti probíhajícím opravám Karlova mostu již podepsalo
41 tisíc lidí.

Vzácné kameny objeveny
nepoškozené ve skladu

Budou vráceny na své místo v zábradlí
Karlův most - Ve vyřazovacím skladu našli
památkáři několik původních, takřka nepo-

Agentura

LESSER

škozených kamenů mostu. Budou brzy vloženy
zpět na svá místa. Příčina
selhání se šetří.

Za 220 Kč, je jako hamburger, ale větší

Nerudovka - Je s anglickou slaninou, zeleninovým salátem, steakovými
pomfrity a majonézovou
omáčkou.
Kdo by to byl řekl, že se
sám veliký klasik, který
za svého života často
hladověl, dočká placky
v housce.
„Nerudaburger je jako
hamburger, jenže je větší
a navíc jsou k němu jako
příloha pomfrity,” řekl
Malostranským novinám
personál hotelu Neruda.
Ten najdete v Nerudově
ulici hned naproti domu
U Dvou slunců, kde chudý
a osamělý literát pod do-

hledem své matky (z obrazu nad psacím stolem) žil
a tvořil básně a fejetony.
Nerudaburger je k mání
za pěkných 220 Kč.
TIP zaslal Martin Zoubek
z Brna, který byl v Praze
na masopustu.

Anketa: Zaslouží si Neruda svuj burger?

Dovolujeme si oznámit, že již

16 let

zajišťujeme nejen pro
občany Malé Strany
letenky do celého světa.
Tržiště 13, Malá Strana.
Po - pá od 10 do 17 h.
Tel.: 257 534 130,
606 688 982
mail: info@airtickets.cz
web: www.airtickets.cz

Na tento kupón sleva
500 Kč na letenku

Radim
Fiala, herec
a kuchař

Rozhodně
a dokonce mu
i závidím. Je to
můj sen, aby se
někdy houska
jmenovala
Fialaburger.

Anna
Rozehnalová,
sousedka
Nerudy
Burger je něco
.příšernýho,
nezaslouží
si ho nikdo,
natož pan
Neruda.

Ilona
Csáková,
zpěvačka
popmusic

Vůbec mě to
nepřekvapuje,
že má v této
zemi chudák
Neruda svůj
burger.

Míša
Maurerová,
moderátorka
a herečka
Kdyby se to
pan Neruda
dozvěděl,
tak by z toho
byl pěkně
nerudný.

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

Barbora
Nerudová,
matka Jana
Nerudy

Na doch, er
ist schon der
Praha-Burger
und wohnt Zum
zwei Sonnen.
Schmeckt gut!

Zprávy

Malostranský masopust se vydařil,
Nerudovka byla plná odshora dolů

Foto pro Malostranské noviny: Jiří Jorge Pěkný

Foto
čtenáře

Krátké
zprávy

Elektrobus:
první porucha
Malá Strana - Dne 16.
února měl jeden ze dvou
elektrobusů jezdících
k nemocnici pod Petřínem
po měsíci provozu první
poruchu. Na den ho nahradil minibus na naftu.

Socha pro
Sáblíkovou

Malá Strana při letošním mimořádně vydařeném masopustu praskala ve švech.

J

en jedna zlomená ruka a několik modřin. To je důstojný
výsledek letošního vydařeného Malostranského
masopustu, který kalí
snad jenom nečekané
množství chřipek.

„Předpoklad, že je slivovice nejlepším lékem
proti nachlazení, se nepotvrdil,” řekla koza.
Masopust zahájil vtipný
starosta Filip Dvořák
v kostýmu hasiče před
hospodou U Černého vo-

Dopisy čtenářu

la. Dav masek pak hladce
proklouzal Nerudovkou
k hospodě U Hrocha, kde
se uprostřed bujarého
veselí naplno projevila
mizivá souvislost mezi
slivovicí a nosohrtanem.
Reportáž na str. 6 a 7

Poděkování

Děkujeme strážníkům
z Letenské ulice, že zapůjčili bezpečnou půdu
své milované strážnice
na oblékání kostýmů
a napojili medvěda.

Dívka ze strany 3

Vážená redakce,

Mostecká ulice patří odedávna k hlavním komunikačním tepnám Prahy.
Po předcích tu máme
výstavné měšťanské domy a paláce, které se až
na výjimky podařilo ze
středověku zachovat.
Mosteckou drbnu zajímalo, proč jsou rozsáhlé
nebytové prostory v pří-

Nový Svět - Sochař Josef Nálepa dokončuje ve
svém ateliéru na Novém
Světě sochu pro olympijskou vítězku Martinu
Sáblíkovou. Až se hrdinka vrátí z her domů,
dostane ji darem.

Sníh vyležel
rekord
Újezd - Letošní zima zaznamenala rekord, o kterém se bude mluvit ještě
mnoho let. Sníh ležel na
Malé Straně nepřetržitě
takřka dva měsíce, což
je výkon srovnatelný jen
se sezónou 1969/70.

redakce@malostranskenoviny.eu

www.malostranskenoviny.eu

Dvojstranu vyrobil: Ondřej Höppner
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zemí domu na rohu
Mostecké a Malostranského náměstí (bývalá
Záložna) už několik
měsíců prázdné. Okna
jsou zalepena informací, že prostor je pronajmut. Kdo je záhadný
nájemce? Ať se přihlásí
a sdělí, co máme čekat.
MIP, Mostecká drbna
Redakce: Zjistíme to.

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.

Krásná Miluše na večírku v Karmelitské ulici r. 1905.
Chcete podpořit inzerátem Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

Stalo se po uzávěrce:
2. 3. - Výstava malířky
Havlenové Saudkové
U staré studny.
19. a 20. 3. - Velká akce
Kampa Střed Světa.
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Bude nová
Beseda také
tak sexy? M

Krátké
zprávy

Vzpomínky
malostranského
jazzmana

Kníže Karel
si odfoukl
Alžběta
Karel
Hradčany - Hraběnka
Alžběta Pezoldová neuspěla u městského soudu
ve sporu o pozemky na
pražských Hradčanech.
Patřily jejímu dědečkovi
Adolfovi. Jeho jediným
dědicem je ale kníže
Karel Schwarzenberg.

Malostranská beseda otevřela po
třech letech. Co se tam bude hrát?
Mno, dramaturgie
sází v březnu na
osvědčené koně,
jako: čiperný Vladimír Mišík, žertovný
Jan Burian, zdravá
Bílá nemoc, vlahý Žalman, zvučný
Ivan Hlas, třeskutý
zpěvák Jan Spálený,
svěžích Sto zvířat,
trpké Bluesberry,

Magistrát eviduje od začátku ledna už stovku
žádostí o náhradu pojistného od lidí, kteří se zranili při pádu na led na
chodnících města. Malá
Strana je na tom lépe než
jiné čtvrti, ale odhadem
zde dochází i tak k 10 nehlášeným pádům denně.

Foto: www.terezazdavle.com

Kdo upadl, ať
se přihlásí

Dáša Součková a kapela Lili Marlene
vystoupí v Besedě 27.3. ve 20.30 h. Beseda 2010

drnky brnky Neřež.
Ze
zahraničních
hvězd, které byly
vždy ozdobou scény, se z delty Mississippi vynoří John
Lee Sanders.
Pak je tu také již
zdomácnělá černoška Juwana Jenkins
a též mrštný Tony
Blues Band.
Velmi zajímavý bude určitě čilý Petr
Wajsar a také temný Varhan Orchestrovič Bauer s taktovkou a bradkou.
Milovníky sazí a vůbec všeho co hoří
potěší Pacifik.

Audiovizuální tvorba

VIDEOPREZENTACE

[

[

NATÁČENÍ
DOKUMENTŮ
A SVATEB
AV POSTPRODUKCE

Jaromír Luis Konůpka
exkluzivně pro
Malostranské noviny
Pokračování příště

TEL.: 604-578-652
WWW. APSVIDEO.CZ

Čertovka:
kolo vydrželo

Kampa - Slavné kolo na
Čertovce (to, u kterého si
věší milenci na plot
zámky) přečkalo letošní
krutou zimu s novými
lopatkami zcela bez úhony. Malostranským novinám to potvrdil pan Petr
Kváček, který v domě
s populárním kolem bydlí.

Posílejte
tipy do této
rubriky!
redakce@malostranskenoviny.eu

usím se vrátit až do
roku 1959, kdy jsme
společně s Ivanem
Mládkem založili dixielandovou kapelu Storyville Jazz.
V té době se tančil charleston, ke kterému se
nejlépe hodil dixieland.
Naše kapela nejdříve
začala hrávat na Hřebenkách v sousedním
Smíchově, ale tuším, že
v létě 1961 jsme hráli
v Kinského zahradě a tam
již u bicích seděl Franta
Čech, později známý
jako Ringo.
Ivan Mládek hrál na
banjo, ale nezpíval a své
krásné texty začal psát
mnohem později.
V roce 1961 jsem odešel
na vojnu a u klarinetu
mě vystřídal Ivo Pešák,
budoucí šoumen Banjo
Bandu Ivana Mládka.
V roce 1962 bylo na
1. máje u Máchova pomníku na Petříně shromáždění mladých muzikantů a kamarádů rozehnáno policií a Franta
Čech a Ivo Pešák byli
zatčeni.
Pešák byl vyhozen z konzervatoře a Franta strávil
nějakou dobu jako „šéf
protistátní buňky“ ve
vyšetřovací vazbě.

U MODRÉ BOTY
Restaurace U Modré boty hned u Karlova mostu
Vás zve na tradiční českou kuchyni v gotickém
romantickém sklepení za české ceny!
Otevřeno denně 11 - 23 h. Adresa: Mostecká 6, Praha 1,
Tel.: 257 530 800. Slevy pro skupiny od 10 osob.
Těšíme se na Vás!
S tímto kupónem 10 % sleva.
Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

Dvoustranu vyrobil: Ondřej Höppner

Klarinetista Jaromír
Luis Konůpka
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Jediný malíř na světě, který
směl udělat Čertuv portrét
Exkluzivně

Foto pro Malostranské noviny: Jiří Jorge Pěkný, Ondřej Höppner, archiv Antonína Votavy

M

Mistr má portrét Čerta vystavený na čestném místě.

Malíř Votava

Slavný nápis
na Čertově
stojanu: Jestli
chceš mou
fotku, zaplať
20 Kč, 50 Kč,
100 Kč...

alíř Honza Dvořák
stává na Karlově
mostě už od roku
1968, ještě déle než proslulý pan Votava, zvaný
Tonda, nebo Čert.
„Policajti nás často honili po mostě a na Čerta
měli zvláště spadeno.
Pálili mu obrazy, ale on
se vždycky vrátil druhou
stranou a namaloval nové,” vzpomíná pan Dvořák, kterému se říká
Mistr.
Malíř Čert maloval v posledních 20 letech výhradně čerty, když ho
někdo požádal o portrét,

namaloval čerta. Nosil
rohy a na jeho autoportrétech byli samí čerti.
Někteří ho považovali
za blázna, jiní za génia
naivismu.
„Za Čertem přišel turista a chtěl poloviční
slevu. Čert souhlasil. Namaloval čerta a když ho
podával turistovi, roztrhl
portrét vejpůl.”
Pan Votava původně maloval velká plátna (kombinace křídy a akvarelu).
Měl ženu a dva syny, bydlel v Michli. Říká se, že
vlastnil ateliér na Starém
Městě, ale tato verze se
nepotvrdila. V poslední
době prý šly obchody
velmi špatně, a tak trpěl
nouzí.
Více příště

Místo na Karlově mostě, kde Čert sedával.
inzerce

Krátké
zprávy

Werichův
dům: výtah?

Kampa - Ve Werichově
domě, který prochází
rekonstrukcí, má být
postaven výtah. Zatím
se chodí do patra jen po
kamenném schodišti.

Malostranské
servírky

Servírka KATEŘINA
z České hospody. Najdete
ji na Tržišti. V ruce drží
Smíchov 12° za 25 Kč.

redakce@malostranskenoviny.eu

Není jí zima,
protože má doma tepelné
čerpadlo od NIBE.
Nyní se slevou 15 % do 25. března
Švédská tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla skandinávského výrobce NIBE
ENERGY SYSTEMS jsou zárukou návratnosti
vložených investic s ohledem na ochranu životního
prostředí. Vývoj, testování a výroba tepelných
čerpadel NIBE sledují jediný cíl - poradit si i s těmi
nejstudenějšími evropskými nocemi a využívat
přitom maximálně čisté zdroje.
www.nibe.cz, tel.: 326 373 801, 802

Chcete podpořit inzerátem Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.
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Výročí v březnu

Eduard Kohout

Jan Neruda:
Malostran
Přivedla žebráka
na mizinu (VII.) O
Seriál Malostranských novin

Co se stalo v předchozím díle: Bába Miliónová
se pokusila svést žebráka Vojtíška svým černým
zubem. Cukrovala: „Jsem tak sama, už mi zbyl
jen ten zub!” Vojtíšek si ale zatím nemyslí, že je
chudozubost sexy. Musí být ale ve střehu.

Narodil se 6. března
1889. Herec, představitel
Hamleta, proslulý hlubokým hlasem. Říkalo se
mu Kníže z Kampy (dům
u Karlova mostu). Zemřel
25. října 1976.

Šváb-Malostranský

Narodil se 16. března
1860. První český filmový
herec, kabaretiér, dramatik. Josef Šváb přijal
příjmení Malostranský
z lásky k Malé Straně.
Zemřel 30. října 1932.

Vidíte, já bych se k vám
přistěhovala. Kus peřin
mám...”
Pan Vojtíšek mezitím
pomalu vstával. Už tu
an Vojtíšek hleděl stál rovně a pravicí si
před sebe a mlčel. narovnával kožené stíNěco jako úsměv, nidlo své čepice. „Radš
jako
radost
přelítlo utrejch!” vyhrknul konečně a obrátil se bez
obličejem žebračpozdravu.
činým, ale bylo to
Kráčel pomalu k Osošklivé. Zešpičatila
truhové ulici. Dvě
ústa, celý obličej
Seriál
zelené koule svítily
jaksi se jí stáhnul do
za ním, až zmizel za
rtů jako do šťopky.
rohem. Pak si Miliónová
„Pane Vojtíšku!”
„Pane Vojtíšku, my dva stáhla plachetku až po
bychom mohli být ještě bradu a seděla dlouho
šťastni. Tadyhle se mně nepohnutě. Snad usnula.
pořád o vás zdálo, já
myslím, že pánbůh tomu Pěkně jí to řekl: „Radš
tak chce. Vy jste tak sa- utrejch!” Miliónová si
moten, pane Vojtíšku, to ale líbit nenechá,
nikdo vám neposlouží. Vy to je jisté. Jaká bude
máte všude přízeň, máte její pomsta?
tuze moc dobrých lidi. Dozvíte se příště!

Nabídka
k sňatku

P

n se ten Malostranský masopust podobá
spíše karnevalu, při
kterém je docela jedno, co
si kdo na sebe navleče.
A tak se tu sešla gorila, babka s nůší, motýl,
koza, klaun, živý kůň,
smrt, medvěd, hasič,
myslivec, beruška, cikánka, sněhulák a mnoho
civilistů, co vypadali jako
masky.
A přitom to v sobotu 13.
února nahoře na Loretánském náměstí vypadalo
poměrně
masopustně.
Vyhrával Pražský pouťo-

vý orchestr (pěkně), starosta Filip Dvořák měl
řeč (vtipnou), medvěd se
nechával hladit (krotce).
Zvrtlo se to ale už o 300
metrů níže na Hradčanském náměstí. Masaryk
měl 7. 3. 160. výročí narození, tak mu masky zazpívaly Ach synku, synku.
Pak padl první klaun,
a když se zvedal, volal:
„Dobrý, dobrý!”
Kousek od parlamentu začala řečnit z balkónu gorila ve žluté kšiltovce
a bylo jasné, že je všechno
jinak.

Klobouky všech tvarů patřily k největším záhadám.

Jan Neruda (1834 - 1891) spisovatel, malostranský patriot,
alias Táta Fejeton. Nikdy se
neoženil, zbožňoval svou matku, rád se napil. Většinu života
prožil v chudobě.

Vladimír Holan

Fejeton čtenáře
Hrdopýšci

Zemřel 31. března 1980.
Básník (Noc s Hamletem) a překladatel. Žil
a tvořil v přízemí tzv. Werichova domu na Kampě.
Narodil se 16. září 1905.

Pošlete
své výročí
do této
rubriky
E-mail: redakce@
malostranskenoviny.eu

P

oslední týdny se
stávalo, že jsem při
potulkách malostranskými ulicemi potkával
mnoho hrdopýšků.
Vyhýbali se chodníkům,
snad aby se neprotloukali
luzným davem, zrakem
nepopatřili na obyčejného
kolem
procházejícího,
spíš naopak ho obraceli někam k nebeským
výšinám, a s nosánkem
se nesli pěkně nahoru.
Nedávno jsem se s jedním
takovým na chodníku srazil. Nepodíval se při tom
na mě, naopak hned obrátil oči v sloup. Namíchl
jsem se, ale zároveň se
omluvil, jelikož jsem také

nesl díl viny. Pán na mě
ani nepohlédl. Po chvíli
promluvil: „Nestůjte tam.“
Nechápal jsem. „Nestůjte
tam,“ zopakoval po chvíli
a lehýnce ukázal prstem
nade mě. Přímo nad mojí
hlavinkou byla usazená
nepříjemně velká kupa
zmrzlého sněhu, opásaná
statnými
rampouchy.
Pánovi jsem srdečně
poděkoval a drahému
čtenáři si dovolím radit,
aby byl alespoň do dubna
hrdopýškem – bude to tak
bezpečnější.
Petr Havlíček
(24)
fejetonista,
student.

Četník a klaunice (foceno před policejní stanicí).

Plán
Kampy

Tajemná cikánka

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

Starosta hasič

Malostranský masopust pořádaly: Městská část Praha 1, Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, Městská policie Praha 1, Sdružení výtvarníků Karlova mostu.

Kronika
Malé Strany
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ský masopust v obrazech
Radní Prahy 1 chystají valnou hromadu U Hrocha

Starosta Filip Dvořák s lesklou hlásnou troubou.

Zabití posledního medvěda na Kampě
Zelení
Věci
veřejné

Zelení

Bývalý
starosta

Hradčanské
včelky

Demokratičtí
zelení

Zleva: Jana Titlbachová (s tykadélky), její kamarádka z říše včel Dagmar Šormová,
Petr Hejma (v uniformě), Alena Fraňková (v šátku), Daniel Solis (turban), Gozel Challyeva.

Foto: Jiří Jorge Pěkný, Ondřej Höppner, Dušan Dukát, Helena Šulcová

Nejkrásnější páry maspustu 2010

1.
2.
Medvěd
z titulní
strany

3.

Skonal radostně. Věděl, že příští rok umře znovu.

Vzorný
puk

Plácačka
proti
vrtulníkum

Gorila a dítě

Kuže z loňského
medvěda

Údajný myslivec

Bubeník v masce

Hradní stráž

Chcete podpořit inzerátem Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

Kobyla osudu
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Krátké
zprávy

Romantická
nahoru, řízek

Faraoni
v Jízdárně

Reportáž

J

e to tak trochu jako
na pláži ve slunné
Itálii. Malý, mrštný
elektrobus vesele vrní,
jako by nevezl občany,
ale zmrzlinu.
„Jak se vám dnes řídí?”
ptáme se řidiče. „Stojí
to za ...,” říká ten dobrý
muž a tak tak, že uhne

Pražský hrad - Výstava,
která nemá obdoby, míří
do Jízdárny Pražského
hradu. Vystavená vrcholná díla starého Egypta
a archeologické vykopávky nikdy předtím neopustily Egypt. Výstava
začne v roce 2012.

Trasa linky

292

Tramvaj č. 8
je zlatá

Hradčany - Tramvaj č. 8
se osvědčila na své zlaté
výlukové trase. Z Hradčan
na Malostranskou a náměstí Republiky pojede
i v normálním provozu.

Nerudova

Šporkova

Nemocnice

Minibus má tvrdá, ale pevná sedadla.

autu, které se nečekaně
rozhodlo zdolat Jánský
vršek pozpátku.
Dnes je velký den,
jeden ze dvou pidibusů
měl poprvé poruchu
a tak jezdí jen jeden a za
druhý zaskakuje minibus na naftu.
Ve voze je nás šest
včetně řidiče a naší malé
Aničky v kočárku. Po
třech minutách jízdy

Mostecká

Zastávky elektrobusu: v dolní části Malostranského
náměstí na rohu ulice Mostecké, dále nahoře na
Malostranském náměstí u křížení s ulicí Nerudova,
pak ve Vlašské ulici u odbočky do Šporkovy ulice
a konečná je na parkovišti u nemocnice.

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.
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Text a foto: Ondřej Höppner

projížďka pidibusem
k a pak zase dolu...
nás na Tržišti kontro- minut. Rychleji to nejde.
luje dvojice policistů Řidič má v elektrobuv oranžových vestách su k dispozici jen dva
a s detekčním
pedály (brzda,
přístrojem. To Max. rychlost: plyn). Spotřebu
40 km / hod elektřiny
kdyby se bin
mu
Ládin rozhodl Čas z kopce: ukazuje displej.
zaútočil na am- 6 min., 14 vt. Nahoře je jedbasádu
USA
nou za čtyři
ze zmrzlinářského pidi- hodiny třeba doplnit
busu. Nahoře v areálu proud (kabelem). Jdeme
nemocnice pod Petřínem do nemocnice na bramjsme za pěkných šest borový salát a řízek. Ces-

ta dolů je ještě divočejší
než nahoru, často je to
fakt o fous. Pro řidiče je
to velký nápor, pořád ve
střehu a ještě kolovat...
Cestující jsou ale spokojeni. „Je to skvělé,” pochvaluje si důchodce pan
František Průša s holí.
Dole na rohu Mostecké
ulice a Malostranského
náměstí už čeká houfec
jízdychtivých občanů.

Dobrodružná jízda
kolem ambasády
Spojených států.

Konečná stanice je
tam, kde je výchozí
stanice. A naopak.

Kyblíček první pomoci.
Elektrobus čerpá
pohonný proud.

Konírna láká Malostraňáky
na tradiční českou kuchyni
O

přísloví „Láska prochází žaludkem“ ví
své Martin Slezák,
přední odborník gastronomie v Česku a hlavně
čerstvý majitel restaurace
Konírna na Maltézském
náměstí.
Třešničkou na dortu jeho
života je nejen milovaná
práce, kterou vždy dělá
s chutí, ale také jeho žena
Věra, šéfcukrářka, a téměř
půlroční dcera Nela.

Manželé Slezákovi se do sebe zamilovali na
gastronomické soutěži.

Před časem jsem vás
viděla doslova tančit
mezi hosty oblíbené
pražské restaurace Rybí
trh a najednou se na mě
usmíváte v restauraci
Konírna…
Je to naprosto jednoduché. Restauraci Rybí trh se
věnuji i nadále a zároveň
jsem se chopil velice zajímavé výzvy. Vzhledem
k úmrtí skvělého kuchaře
a gastronomického odborníka pana Josefa Vladaře
a tomu, že jeho syn Martin

Restaurace Konírna
Maltézské nám. 10
Praha 1 - Malá Strana,
Tel.: 257 534 121
Tel./fax: 257 532 926
Otevřeno denně: 11 -24 h
www.konirna.eu
následně ukončil podnikání, jsem dostal příležitost pokračovat ve vedení restaurace U Vladaře.
Proč jste zvolil zrovna
název Konírna?
V nynější pivnici se nacházelo kdysi dávno ustájení
pro asi patnáct koní, proto
jsem se rozhodl pro tento
název. Zároveň jsem si
vytyčil jasnou cestu: Chci,
aby lidé nejen z Malé Strany věděli, že mým přáním
je a bude, aby se k nám do
Konírny rádi vraceli.
Jak to chcete zařídit?
Doufám, že hosty přiláká
klasická staročeská kuchyně s tradicí a příznivé ceny.
Vyhlášenou
specialitou
je náš osm hodin pečený

Chcete podpořit inzerátem Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

vepřový bůček s kysaným
zelím a rozmarýnovými
nočky. Zážitkem je kančí
kýta s šípkovou omáčkou
a perníkovými knedlíčky.
O víkendech připravujeme
pochoutky podle kuchařky
paní Rettigové z roku
1902. Nabízíme tradiční
staročeská jídla, ale připravovaná moderně v nových
hrncích!
Můžu vám dát velice
osobní otázku?
Prosím, jděte do toho.
Vaříte také u vás doma?
Musím vás zklamat, ale
nevařím. Jídlo nosím z restaurace. Doma totiž nemáme ani pořádně zařízenou
kuchyň. Víte, manželka je
jedna z nejlepších cukrářek v Česku a místo kuchyně prosadila pekárnu. A teď
je v jednom kole, je sice
s dcerou Nelou na mateřské dovolené, ale do toho
peče právě do naší restaurace vynikající dezerty.
Pokračování v příštím čísle
MONIKA HÖPPNER
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Oprava parku Kampa: Žhavé téma probírané nejen na Malé
Straně ze všech úhlů. Občané mají obavy, aby to nedopadlo jako se spornou opravou Karlova mostu. Diskuze o nové
Kampě je otevřena již několik let, ale naplno se rozhořela až
nyní, kdy se do toho na přání svých čtenářů a občanů celé
Prahy vložily Malostranské noviny. Na plánku jsou označena
hlavní problematická místa.

Plánek oprav Kampy

Tyršuv
dum

Ovocný sad

Ospalá
vrátnice

Možná nová
vrata

Lány
trvalek

Platan, který
leccos pamatuje

KC Kampa

JIH

C

Nová cesta
k novému mostíku

Tady šuměly
topoly

Vltava,
matka řek

o malý detail, to
velké téma. Park
Kampa je tak klíčovým místem pro Prahu
i celou zemi, že určitě

stojí za to, zabývat se detaily. Ptát se, nerozumět
a ptát se znova. Každého
zajímá hlavně to, zda se
bude park po opravách

Strašidelný
domeček

Tady bydlí
Meda

na noc zavírat. Odpověď
zní: Nebude, ale to je jen
jeden z mnoha kamenů
mozaiky. Kdy budou
opravy zahájeny? To se

Z

Zeď, u které
to začalo

neví, možná zítra, možná za rok, možná za
pět. Projekt je ale už
v poslední fázi, protože
se čeká jen na staveb-

Hitparáda 3
nejžhavějších témat
1.

ní povolení, takže je
i možné, že už je na
všecho pozdě. Úplná
shoda panuje jen v tom,
že úpravy jsou třeba.

Největší oprava
parku Kampa
v jeho historii

2.

Přestavba Kampy bude
patřit k největším v její
historii. K zatím největší
přestavbě došlo ve 40. letech minulého století, kdy
byly zbořeny zdi zahrad,
a z Kampy vznikl park
(1948). V 80. letech byla
v parku zavedena závlaha,
přemístěno dětské hřiště
a prořezány dřeviny.

3.

milionu
mají stát
opravy Kampy

BUDE SE PARK NA NOC ZAVÍRAT?
Zavírat se má Malá Kampa (barokní rekonstrukce) a branky na mostících. Park ale bude
průchozí celou noc od Karlova mostu a Říční.
O opravě Malé Kampy se říká, že je zbytečně drahá.

V domku zvaném Sala Terrena spí bezdomovci.
áhadný
domeček na které zbývá už jen
na Kampě je prázd- postavit kavárenské stolný, ještě se prý ky se slunečníky.
neví, komu ho radnice Kavárna je přitom jen
přiklepne. Zájemnců je jednou z mnoha variant.
mnoho (Meda Mlád- Další jsou: výtvarná
ková, KC Kampa a dal- dílna pro děti, trafika
ší). Architekt ale kolem s novinami, cukrárna,
něj udělal prostranství, květinářství atd.

Velká,
pevná vrata

Strašidelný
domeček

Čertovka, dcera
matky řek

Ráj
asfaltu

Nový mostík
(číslo 3)

Nové, lepší
baroko

NA TRÁVNÍK VSTUP ZAKÁZÁN?
Tahle obava vychází z plánovaného osázení
travnaté plochy trvalkami, z čehož plynou
různá omezení. Otazníky jsou také nad venčením
psů. Má jim být vyhrazena jen severní část parku?
UBYDE TRAVNATÝCH PLOCH?
Místní obyvatelé se obávají, že plánovaná
plocha bez trávy (ale s mnoha stromy) v jižní části parku je připravena pro majitele budoucí
restaurace, která bude drahá a jen pro turisty.

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.
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Karluv most: 160 milionu

Čtyřstranu připravil: Ondřej Höppner

Kampa
sobě

Reflektor

www. malostranskenoviny.eu

100 slov

Oprava ostrova Kampa
Oprava Kampy ano, na tom se shodli takřka všichni
dotázaní. Vždy tam ale bylo nějaké to ale, někde větší,
někde menší. Pošlete nám svůj názor nebo radu i vy
(maximální rozsah 100 slov) na e-mailovou adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu. Rádi uveřejníme.

Mladí diskutují na Kampě o budoucnosti travin.
Jindřich Pavliš, ředitel
Vojanovy sady, spol. s r.o.

ANO, ale
...je třeba zkušeně
dořešit porost a cesty.

J
Topoly u školičky (KC Kampa) zřejmě zmizí.

T

yto topoly u KC Kampa jsou naklonovány
ze štěpů z různých
koutů země. Nová podoba
s nimi nepočítá. Odborníci se ale shodují, že už
je stejně nejde zachránit
(stáří přes 50 let).

Začne se stavět
ještě letos?

90 %

Dodnes zde můžete najít
tři stromy z původního
osazení parku: platan
javorolistý, tis červený
a sloupovitý dub letní.
Měly by být zachovány
i po rekonstrukci, ale
ještě to není jisté.
Asi tři měsíce potrvá, než
bude schváleno stavební
povolení. Je tedy docela
možné, že se stavba stihne
zahájit ještě před podzimními volbami.

Cyklistické
Eldorádo?
Jižní část parku: Široká cesta nebo restaurace?

N

ová podoba jižní
části parku (ta, co
je blíž k Újezdu)
vyvolává nejvíc otázek.
Jednak zde přibude sad
ovocných stromů, a pak
jsou tu obrovské záhadné
kostky, jako by připrave-

né pro stolky dosud neexistující luxusní restaurace.
Na trávě za nimi (směrem
ke Karlovu mostu) mají
být lány trvalek, kvůli
kterým možná nebude povolen vstup na trávník.

iž 30 let se staráme
o velkou část malostranských zahrad.
Zpočátku pod podnikem
Sady, lesy a zahradnictví
a již 20 let jako firma Vojanovy sady, spol. s r.o. Do
výčtu patří Seminářská,

Filip Dvořák,
starosta Městské
části Praha 1, ODS

ANO
Projekt tvořili
sami občané.

Š

est let trvalo připomínkové řízení, kdy
obyvatelé
Malé
Strany aktivně tvořili
zadání projektu rekonstrukce parku.
Jako první bylo zrekonstruováno dětské hřiště.
Proběhly také dvě veřejné diskuze. V roce 2007
byly u vstupu do parku
umístěny dva informační
panely s výzvou k zaslání připomínek. Na
webových
stránkách
Prahy 1 je umístěna
prezentace včetně obrazového záznamu z poslední diskuze.
Nyní vstupujeme do
územního řízení a stále
jsme připraveni připomínky zohlednit.
Výsledkem bude otevřený (a to doslova po celých 24 hodin) a přátelský
park pro každého.

Lobkovická, Strahovská,
Valdštejnská, Nosticova
a Vojanova zahrada, Střelecký ostrov, Klárov, okolí
Kramářovy vily a také
park Kampa.
Na základě zkušeností
jsem nucen vystoupit
proti záměru „záchrany“
jírovců mezi Lichnštejnským palácem a Sovovými
mlýny vrostlých do zdi
k Vltavě. Jírovec je měkká,
rychle rostoucí dřevina
s životností 40 – 50 let
trpící hnilobami. Nosná
zeď se má vybourat a opravit. Proto je naprosto
vyloučená jejich záchrana
a jakákoli investice do nich
je zbytečná. Po opravě
zdi doporučuji vysadit

Meda Mládková,
Museum Kampa

Ano, ale

... můj projekt je
o 20 soch lepší.

B

ojuji, bojuji, stále
dál a stále znovu,
abych mohla milované Praze dát, co ještě
umím, ještě mám…
Můj poslední plán je
sochařský park v parku

Petr Hejma, radní,
bývalý starosta, ODS

ANO, ale

...je třeba zachovat
genia loci.

P

ark Kampa je zelenou oázou uprostřed
Malé Strany. Místem, kde je možné na
lavičce v tichosti jen
tak spočinout, ulehnout
na trávu a relaxovat, či

Chcete podpořit inzerátem Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.
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Co vy na to?
Kampa
sobě!

Modrý
abbé

E-mail: redakce@
malostranskenoviny.eu

vzrostlé balové „Aesculus
carnea“. Stejně jsme postupovali v případě přestárlých jírovců před kostelem
sv. Jezulátka v Karmelit-.
ské ulici, výměny havarijních mohutných topolů
na malostranských náplavkách a prořídlého stromořadí na náměstí na Kampě.
Jako druhou věc doporučuji využití tzv. „barevných asfaltů“ jako povrchu pro parkové cesty.
Je použit i v části Hyde
parku v Londýně, v parcích
Norimberku, nebo v části
Žofína. Zachová dětem
možnost jízdy na bruslích,
koloběžkách, prknech a dá
se udržovat. Památkáři tento povrch akceptují.
vedle muzea. V celém
světě vznikají takové
parky, ale snad nikde není
taková příležitost parku
přímo vedle muzea.
S architektem Vávrou
a kurátorem Machalickým jsme vybrali 20 soch
od nejlepších českých
sochařů.
O plynárenský domeček
bojuji už devět let.
Výběrová řízení ale byla
několikráte stažena, protože můj plán neměl
konkurenci. Domeček je
opuštěn, dále chátrá,
spějí v něm bezdomovci.
A naše muzeum ho zoufale potřebuje pro děti,
které malují.
si zaházet s míčem. Je
i dějištěm řady akcí, které
se stávají součástí tradic
a koloritu Malé Strany.
Jistě nelze upřít snahu
autorů projektu rekonstrukce parku o návrat
k podobě, připomínající
tu původní. Někdy však
opravdu méně znamená
více. Kampu je třeba bezesporu revitalizovat. Je
třeba opravit povrchy komunikací, zregenerovat
travnaté plochy a ostatní
zeleň. Není třeba ji přehnaně a nákladně „kašírovat” a tím ji brát to, co
si většina z nás přeje na
staré dobré Kampě zachovat.
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Oprava parku Kampa: Graf pruzkumu
veřejného mínění Malostranských novin
50 %

Malé opravy

41 %

Střední opravy

9%

Velké opravy

Oldřich Lomecký, šéf
Tyršova domu, TOP 09

ANO, ale

...je třeba lépe
vyřešit jižní vstup.

E

fektivní rekonstrukce Kampy má rozhodně mou podporu.
Současný návrh ale obsahuje některé zbytečné
megalomanské prvky,
které dělají z parku skan-

Eva Vodrážková,
zahradní architektka

NE

Pes do vlastní
oháňky zakouslý.

H

lavu si lámu, pročpak radnice, která
šetřením na údržbě
způsobila svrab a bídu
současného stavu, prosazuje koncepci parku
s prvky perenových záho-

zen pro turisty a ne místo odpočinku pro občany.
Citlivá revitalizace se dá
pořídit za rozhodně nižší
cenu, než je 90 milionů.
Barokní úprava Malé
Kampy, to jsou vyloženě
vyhozené peníze. Je třeba
také přepracovat jižní
vstup na Kampu. Nelíbí
se mi velké množství
okrasných záhonů, které
výrazně omezují volnočasové aktivity.
Návštěvníci parku, ať již
domácí nebo zahraniční,
dávají přednost kvalitní
travnaté ploše, na kterou
je možné vstoupit, nikoliv další botanickou
zahradu.

ANO, ale

...se třemi výhradami.

Kateřina Klasnová,
radní, Věci veřejné

ANO, ale
...je to mrhání
penězi.

P

Marek Tichý,
architekt oprav

ANO

Kampa je v nevyhovujícím stavu.

Z

mého pohledu jde
o jasné ano a to ze
dvou důvodů.
1) Park Kampa je dnes
v opravdu nevyhovujícím technickém stavu
a obnovu potřebuje.

Nosticovy zahrady také
nové povrchy cest. Bude
těžké skloubit pochvalné
mručení památkářů (jak
nám ty cestičky pěkně
historicky do všeho zaPetr Burgr,
místopředseda SOPMSH padají) s názory maminek, jejichž děti drandí
na tříkolkách.
Jen je škoda, že obnova
parku neřeší umístění
...co strážnice?
služebny městské poliokud si pamatuji, cie, jako to bylo dříve.
tak rekonstrukce Současné umístění strážparku Kampa se nice v Letenské ulici
plánuje cca 15 let. Teď připomíná hru na schomáme na stole pro- vávanou. Naši uniforjekt, který má reálnou movaní kluci by takovou
podobu realizace. Vel- hru jistě vyhráli, protože
kou neznámou budou tam je najde opravdu
vedle způsobu uzavírání málokdo.

ANO, ale

P

nů, formálního parteru,
intenzivních
trávníků
a ovocných dřevin. Tedy
motivů, jak my zahradníci víme, s nároky na
údržbu extrémními.
Zlevníme, ledaže otravné
veřejnosti zapovíme vstup.
Hlavu si lámu, proč
vysázet pravidelný, částečně zadlážděný bosket
z ovocných dřevin, když
(kromě starých hrušní na
vysokmenech) nic kloudně nemá dostatečnou
výšku nasazení koruny,
pro komfortní pěší koridor, o lákadle ovoce pro
vandaly nemluvě. Leda!
Zapovíme veřejnosti vstup!
Hlavu si lámu...

ark Kampa si rekonstrukci určitě
zaslouží. Otázkou
ovšem je jakou a za kolik.
Osobně si myslím, že by
stačila úprava trávníků
a zeleně, zavlažování,
nové lavičky a chodníky.
Když se ale radnice Prahy 1 do něčeho pustí, je
to „velkolepé“.
Jako zastupitelce se mi
nelíbí mrhání veřejnými prostředky a sto
milionů korun plánovaných na úpravu
Kampy je toho zářným důkazem.
Jako Malostraňačce se
mi nelíbí, že kvůli novým cestám ubyde
zeleně a jako „pejskařce“
že se zmenší plocha pro
venčení psů.
Takže obecně jsem pro
úpravu Kampy, ovšem
se zachováním genia loci
a bez tunelování veřejného rozpočtu.

ampa se za několik
posledních desetiletí stala kultovním místem, na kterém
mohou Pražané skutečně
nerušeně relaxovat a hrát
si na trávníku. Doufejme

ákladní koncepce
odpovídá
přání
občanů:
Zůstává
zachován ráz parku jako
místa odpočinku pro
všechny věkové generace na trávníku pod
stromy.
Přesto některé problémy
přetrvávají: Dochází ke
zbytečnému zmenšení
plochy trávníků, cesta

napříč parkem od jihu
k severu je monstrózně
široká (požadavky cyklistů lze uspokojit
značením. Chodce by
měla chránit povinnost
cyklistů během průjezdu
parkem jet opatrně).
Pokud projekt barokní
zahrady vyžaduje uzavírání této části parku,
pak je rozhodně lepší

od něj raději upustit.
Rozčlenění trávníku další cestou navíc a nový
mostek směrem na Kampu narušují klidový ráz
travnaté plochy.
Také ovocné stromy
v jižním cípu působí
samoúčelně a budou
ubírat tak důležitý prostor pro pobyt a odpočinek na trávníku.

Z

Olga Lomová, Komunitní
centrum Kampa

Malostranské noviny položily vzorku
asi 500 respondentů otázku: „Potřebuje
park Kampa nutně opravit?”
Otázka byla položena obyvatelům celé
Prahy. Redakce pořádala průzkum v kavárnách, vinárnách, hospodách, přímo
v parku Kampa a také e-mailem.
Polovina respondentů se domnívá, že
park Kampa nepotřebuje žádné, nebo
jen minimální opravy (nové lavičky).
41 % respondentů je pro střední opravy
(cesty, zeď). Pouhých 9 % je pro opravu,
která zásadně změní podobu parku.
Průzkum může být zkreslen běžnou obavou: Nechme raději věci tak, jak jsou.

2) Kampa je mimořádné
místo, jehož obraz se
formoval několik století.
Každá doba připsala do
jeho tváře svůj odraz
a tak je z pohledu architekta jasné, že i dnes
bychom se kromě snahy
o reminiscenci na pozoruhodnou historii měli
pokusit o doplnění současných prvků.
K projektu jsme přistupovali s největší pečlivostí a vědomím velké
odpovědnosti. Prostudovali jsme velké množství rozborů a vše velmi
podrobně konzultovali
s mnoha odborníky.

Daniel Solis, radní,
Demokratičtí zelení

NE

Vzniká vnitroblok
milionářské rezidence.

K

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

jen, že radnice nepodlehne tlakům developerů,
a nevytvoří z parku jen
jakýsi sterilní okrasný
vnitroblok luxusní milionářské rezidence, která má souběžně s rekonstrukcí parku v jeho
blízkosti vzniknout.
Kampa musí zůstat oázou
odpočinku v srdci Prahy 1,
jakýkoliv zákrok by měl
jen zdůraznit tento unikátní ostrov a jeho funkcionalitu pro občany
a návštěvníky Prahy 1.
Rozhodně by nemělo
ubýt zelených ploch
a stromoví, děti i dospělí
by se tam nadále měli cítit
dobře a „jako doma”.

Co si
myslíte
vy?
Napište!

redakce@
malostranskenoviny.eu
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K

ampak jinam naše
kroky se zatočí,
kampak naše myšlenky zaletí, když kout
klidný v duchu hledáme,
či navštívit potřebujeme
místo tiché a průzračné,
vodou plynoucí obklopené jako loď proti
času plující.
Ostrov v moři neklidu
a spěchu. Kde v hektické době spěchajícího
velkoměsta najdeme kus
přírody
se
stromy,
keři i lukami, jež duši
hladí uklidňující silou
a oku ladí vyváženou
rozlehlostí v anglicky
uvolněném stylu.
Staré stromy povodněmi
prořídlé, pospíchající
Čertovka i řeka, občas
stará stavba či jen
do trávy zapadlý kus
barokní zdi. Kouzelné
uspořádání milé všem
i těm, co poprvé tento
Střed Světa objeví.
Umělci veškeří, co
zjeví se, děti i staří
lidé posedávající na lavičkách ve stínu i v trávě na slunci. Věčně
kolující skupinky lidi-

Kampak
jinam?
(fejeton)
ček se psy a točící se
mlýnská kola. Perpetum
mobile - donátor energie
pro nás všechny, ať chceme, nebo ani nevíme.
Pomáhejme Kampě jako
ona pomáhá nám.
Vcházejme za „Práh“
Prahy i Světa s pokorou,
s hlavou skloněnou.
Držme se tedy v těsném objetí, staňme se
součástí geniálního Genia Campí.
Kampak jinam ale setkání lidí činorodých, nápaditých a milých občas
nasměrujeme, bychom
akci potřebnou době
i městu, místu i Světu
posílili, než právě sem
na toto obdivuhodné,
všemi oblíbené, svobodné tvůrčí území?
Vždy však s rozmyslem,
citlivě k parku, stromům,

lukám, vodám, ke všem
lidem nejen místním,
dětem i psům sem
patřícím.
Počiny takové, veselé
i poučné, ducha našeho
i místa posílí a pozitivně
nabijí a my potěšeni
budeme se na vzácný
ostrov - Kampu raději
vracet.
Jako třeba v prvních
dnech jara, kdy Kampa
se stává Středem Světa
veškerého. Trochu povídání, výstav, recese, radostných divadel, hudby, písní a tanců…
Pak ale ztichne a bude
s námi čekat na další
krásné veselé i klidné
chvíle…
A chcete - li běžný život
a klid Kampy poznat,
jděte třeba někdy večer
parkem a nahlédněte do
pěkné Mlýnské kavárny,
poslechněte si hudbu
u školičky Komunitního
centra i sedněte k řece
či Čertovce a bude-li to
čtvrtek, uslyšíte i píseň
Muzikantů, jak se nese…

13.2.2010, J. K.

Kavárna Mlýnská

Sedět za kolem je tak trochu jako být za bukem.

N

ajdeme ji na jednom z nejromantičtějších míst Malé Strany, respektive
Prahy vůbec - ve starém
mlýně na Čertovce na
Kampě.
Atmosféra této kavárny
přitahuje nejen pro příjemné posezení nad
sklenkou vína či piva.
Konají se tu křty knih,
vernisáže, promítání, besedy a pracovní porady.
Kořeny atmosféry tohoto
magického místa sahají
do Literární kavárny
v Týnské ulici, dále do
Míšenské ulice na Malé
Straně, kde se v místech
jako Škvarkárna a Hned

Chcete podpořit inzerátem Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

vedle léta soustřeďovaly
tvůrčí skupiny mladších
i starších.
Poslední čtyři roky se
kavárna usídlila přímo
na Kampě.
A štamgasti následují
své kavárníky i do Mlýna, kde centrální a zároveň odlehlá poloha, sousedící park Kampa
a mlýnské kolo věčně se
otáčející silou Čertovky,
stále připomíná pomíjivost všeho...
Za touto kavárnou stojí
Martin Kotas a Martin
Šnobl, kteří spolu již 10
let společně s mnoha
přáteli vytvářejí tento
jedinečně nabitý prostor.
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K

Kulturní pruvodce:
hudba, divadlo, výstavy

březen

Posílejte kulturní tipy
na adresu: redakce@
malostranskenoviny.eu

Výstava - Po 1.3. - ne 21. 3. - VÁCLAV JÍRA:
STROJKY II. - Museum Kampa, Nadace
Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů
503/2, Praha 1, telefon: 257 286 147.

Holky z Triny teď
zpívají víc o lásce

Hudba - Pondělky 1., 15. a 29. 3. v 20. 30 h LATIN NIGHT: MEZCLA - PopoCafePetl
Music Club, Újezd 19, 602 277 226 - Moderní
pojetí tradiční kubánské hudby.
Hudba - Pondělky 1., 8., 15., 22. a 29. 3. v 21.
30 h - STAN THE MAN BOHEMIAN BLUES
BAND - U Malého Glena, Karmelitská 23,
telefon: 257 531 717.

Vernisáž Út 2. 3. od 17 do 20 h ZDENĚK LHOTSKÝGalerie Malostranská
beseda, Malostr. nám. 21,
Slavnostní otevření galerie
výstavou tavené skleněné
plastiky a designu.
Hudba - Pátky 5., 12., 19. a 26. 3. v 20. 30 h FRIDAY DANCE FEVER - PopoCafePetl
Music Club, Újezd 19, Praha, telefon: 602
277 226 - Páteční taneční horečka a DJ Gery.
Divadlo - So 6. a ne 21. 3. v 19. 30 h - HOUSE OF
LOVE, DÍL 1. PŘÍBĚH DISCOKRÁLE - A Studio Rubín, Malostr. nám. 9, telefon: 257 221 158
První díl autorského seriálu.

Triny (zleva): Jana Procházková, Dagmar Podkonická, Iveta Kováčová.
ýrazné zpěvačky své nové CD Triny Néve. zích,“ svěřila se Malosa osobnosti z vokál- „Na březnovém koncertě tranským novinám Iveta
ního tria Triny Iveta určitě zazní ochutnávka Kováčová.
Kováčová, Jana Pro- našich nových písní. PopoCafePetl Music
cházková a Dagmar Pod- Ubude v nich romštiny Club, středa 17. 3.
konická na jaře představí a přibudou písně o vzta- ve 20. 30 h

V

Slepý, ale geniální
kytarista z Afriky

Divadlo - Po 8. 3. v 19. 30 h - OBCHODNÍK
S DEŠTĚM - Divadlo Na Prádle, Besední 3,
telefon: 603 543 612 - Příběh o hledání lásky
a porozumění. V titulní roli Igor Bareš.
Divadlo - Út 9. 3. v 19. 30 h - ŽENA V ČERNÉM
- A Studio Rubín, Malostr. nám. 9 - Detektivní
horor pro dva herce a jeden přízrak. Hrají:
O. Volejník, M. Písařík a přízrak.

Nataša Burger

Hudba - Út 9. 3. v 20. 30 h
- SNOO - PopoCafePetl
Music Club, Újezd 19,
Praha 1, telefon: 602 277
226 - Mimořádně zábavný
etnický rock’n’roll pro
milovníky hodně svižného
etna.

Den otevřených dveří v galerii Nadace
Artevide NEVIDOMÍ NEVIDOMÝM - Čt 11. 3.
od 10 do 16 h - Karmelitská 14 - Seznámení
s galerií a představení Čečovy metody.
Hudba - Čt 11. 3. v 21. 30 h - PROJECT „Z“
- U Malého Glena, Karmelitská 23, telefon:
257 531 717 - Nový projekt kytaristy Petra
Zelenky (jazz, crossover, experimental).
Hudba - So 13. 3. v 20. 30 h - JUWANA
JENKINS & TONNY BLUES BAND Malostranská beseda, Malostranské nám. 21,
Praha 1.
Divadlo - So 13. a st 31. 3. v 19. 30 h - HOUSE
OF LOVE, DÍL 2. NÁVRAT HEZKÝCH HOCHŮ
- A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, tel.:
257 221 158. Druhý díl autorského seriálu.

R

Hudbou proti slepotě.

Soukromé
kurzy kreslení
Hodiny malby
a kresby
Příprava na
talentové zkoušky
Individuální přístup
Cena a čas
dohodou
Jiří Pěkný
Mobil:
603 410 959

ozhodně si nenechte
ujít koncert nevidomého zpívajícího básníka
jménem Solo Dja Kabako
(36), který žije v africké
Burkině Faso. V Malostranské besedě zahájí
festival Hudbou proti
slepotě, jehož posláním
je získat peníze na pomoc

KC Kampa
www.kckampa.eu
Pořádáme na Kampě
akce pro dospělé i děti.
březen 2010
2. 3. 18 h: Cestování po
Kyrgyzstánu (beseda).
9. 3. 20 h: Zapomenuté
transporty (III.)
13. 3. 16 h: Divadélko
ŠUS: Pohádky pro děti.
19. 3. a 20. 3. Kampa
Střed Světa (velká akce)
23. 3. 20 h: Zapomenuté
transporty (IV.)

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

nevidomým v nejchudších
zemích světa. Na akci,
která je dílem neziskové
organizace Světlo pro svět
a agentury Czechblues, vystoupí kapela Madfinger.

Malostranská beseda,
pondělí 8. 3. v 19. 30 h
www.svetloprosvet.cz

10 let
oslaví

módní atelier
Pavly a Olgy
Michálkových
Nabízíme
originální modely
za dostupné ceny.
Adresa:
Vlašská 13,
Malá Strana
Telefon:
728-939-872

Stranu připravila: Monika Höppner

Divadlo - Po 1. a st 10. 3. v 19. 30 h - KAUZA
SALOME - A Studio Rubín, Malostranské
nám. 9, Praha 1, telefon: 257 221 158. Hra
na motivy kombinace klasiky a reality show.
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Malostranské noviny - pojďme ještě dál

M

“

Pojďme
Malostranské noviny
brát jako naše,
pomožme,
ať se jim
po Malé Straně
kráčí lehčeji...

ám rád atmosféru první republiky,
dobu sice nesoucí řadu nešvarů,
ale jinak plnou romantiky, glancu a jisté
společenské noblesy.
V centru Prahy pulzoval život, lidé se rádi
zastavovali na ulicích či náměstích, aby
jeden druhého pozdravili a poklábosili,
v malých obchůdkách a tržištích byl čilý
obchodní ruch a večer v hospůdkách a putykách se hašteřilo a hodnotilo, třeba jako
dnes - jak to s tou politikou jde z kopce.
Tehdejší plátky se svými horkými novinkami, trefnými komentáři, úchvatnými
inzeráty či soudničkami pečlivě zaznamenávaly vše, co se tehdy událo. Rád jsem
se do nich občas díval a vždy si říkal, že
něco z toho těm současným chybí.

A

ž se to stalo. Přišly na svět naše
Malostranské noviny. Skromně, bez
pompézní reklamy se objevily v malostranských schránkách, v hospůdkách
či kavárnách. Bez jakéhokoliv aparátu či
tajemných sponzorů, kteří by jim odkudsi
sháněli finance. Vydavatelé jsou nadšenci,

kteří žijí pro Malou Stranu a chtějí jí dát
vlastní noviny, které budou přesně jako
v těch prvorepublikových popisovat současné dění.
Svým lehce bulvárním, satirickým pojetím,
věrným popisem všeho, co se kde šustne,
a nostalgickou grafikou si brzy získávají
stále více příznivců. Dokonce z pravého
břehu Vltavy se začíná ozývat, že by takové noviny brali i Staroměšťáci.

N

oviny vyšly již několikrát a věřme, že
to nebylo jednoduché. Inzerentů není
stále dost a redaktoři píši bez nároku na
honorář. Pojďme proto Malostranské noviny
brát jako skutečně naše, pomožme jim, ať se
jim po Malé Straně kráčí lehčeji.
Pojďme se dokonce společně pokusit dát
Malostranským novinám další smysl jejich
existence v dobročinné oblasti. Třeba tím,
že si je zakoupíme a tím přispějeme i na
dobročinný účel. A věřte, že na Malé Straně
je možností, kde je třeba pomoci, požehnaně.

Chcete podpořit inzerátem Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

Petr Hejma

Kultura

www. malostranskenoviny.eu

K

Kulturní pruvodce:
hudba, divadlo, výstavy

březen

Faun mistra Nálepy
krok za krokem (3.)
Velký dar pro malé divadlo

Posílejte kulturní tipy
na adresu: redakce@
malostranskenoviny.eu

Divadlo - Po 15. a čt 25. 3. v 19. 30 h VEČEŘE S PŘÁTELI - Divadlo Na Prádle,
Besední 3, Praha 1 - Malá Strana, telefon:
603 543 612 - Černá komedie.
Hudba - Po 15. 3. v 20. 30 h - VARHAN
ORCHESTROVIČ BAUER A OKAMŽITÝ
FILMOVÝ ORCHESTR - Malostranská
beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1.
Divadlo - Po 15. a út 23. 3. v 19. 30 h - SVRBÍ
- A Studio Rubín, Malost. nám. 9, telefon: 257
221 158 - Hysterický pamflet o ženské otázce,
která svrbí mnohé.
Divadlo - Út 16. 3. v 19. 30 h - KRYSY Divadlo Na Prádle, Besední 3, Malá Strana,
telefon: 603 543 612 - Muzikál inspirovaný
nejen japonskou lidovou povídkou.

Hudba - Pá 19. a so 20. 3.
v 21. 30 h - NAJPONK TRIO
- U Malého Glena, Karmelitská 23, tel.: 257 531 717Vzdušný pianista Jan Knop
spolu s pružným Josefem
Fečem (kontrabas) a hbitým
Martinem Šulcem (bicí).
Diskuze - So 20. 3. v 19 h - ŠKOLA ŽIVOTA
A HUMÁNNÍ PEDAGOGIKA ŠALVY AMONAŠVILIHO - Divadlo Čertovka, Nosticova 2a,
více informací na www.skolazivota.info.

Březen 2010

Mistr Josef Nálepa dokončuje ve svém ateliéru na Hradčanech sochu
fauna, kterou se rozhodl darovat malému
Divadlu Čertovka.
„Ani ten můj fauník
ještě neumí pořádně
hrát, teprve se to
učí,” říká mistr. Socha v divadle bude
Seriál

České muzeum
hudby
www.nm.cz
březen 2010
11. 3. 19.30 h:
Jarní koncert J. S. Bacha
18. 3. 14 h: Harfenictví
v Čechách
24. 3. 19.30 h: Bristol
University Chamber
Choir and Chamber
Orchestra, Anglie
25. 3. 14 h: Hit století:
Škoda lásky a jeho
autor Jaromír Vejvoda

Ceník inzerce

Grafické zpracování zdarma!
Dobrá
Celá stránka
zpráva:
Váš inzerát
vytvoříme
zcela
zdarma
a plně
podle
7x7
Vašich
cm
představ.

www.malostranskenoviny.eu

Divadlo dětem - Ne 21. 3. v 16 h - VZTEKÁNÍ
ANEB NEČEKANÝ VÝLET NA PLANETU
ZLOBIDLEX - Divadlo Na Prádle, Besední 3,
603 543 612 - Horor pro děti o zlobivé Cecílii.
Hudba - Út 23. 3. v 20. 30 h - GANG OF
LOLITAS - PopoCafePetl Music Club, Újezd
19, Praha, telefon: 602 277 226 - Nářezový
funky spletenec.

Kostel
Na
Prádle

Divadlo - v angličtině St 24. a pá 26. 3. v 19. 30 h,
ne 28. v 20 h
a po 29. 3. v 19. 30 h MEASURE FOR MEASURE
(W. SHAKESPEARE) Divadlo Na Prádle,
Besední 3.

Meditace - Čt 25. 3. v 19. 30 h - STROM
ŠAMANU - Kostel Na Prádle, Říční 6 - Koncert
známého muzikoterapeuta a hudebníka Dr. L.
Holzera a S. Drlíčkové.
Divadlo dětem - Ne 28. 3. v 15 h - JAK
ŠLY HRAČKY PRYČ - Divadlo Na Prádle,
Besední 3, telefon: 257 320 421, 603 543 612
- Pohádka o holčičce Sáře a jejích hračkách.

Kulturní přehled : Monika Höppner

Tento pěkný
čtverec je
za pouhých
tisíc korun
(t.j. velikost
tohoto celého
inzerátu)

mail: inzerce@malostranskenoviny.eu, tel.: 777-556-578

Seminář - Ne 21. 3. od 9 do 14 h - JAK SE
TVOŘÍ ŠKOLA - Podkroví Divadla Čertovka,
Nosticova 2a, - Seminář o rodinné škole.
Více informací na www.skolazivota.info.

Nataša Burger

ze sádry, ale zasloužila by si bronz. Odlití
stojí 200 tisíc Kč.
Mistr Nálepa teď hledá
s pomocí Malostranských novin někoho,
kdo by na bronz přispěl.
Paralelně pracuje na
soše olympijské vítězky
Martiny Sáblíkové. Ta
si ale zasloužila zlato.

Hudba - St 31. 3. v 20. 30 h - JUICY
FREAK - PopoCafePetl Music Club, Újezd
19, Praha, telefon: 602 277 226 - Našlapaná
funky&groove kapela.
Koncert - kabaret - divadlo - St 31. 3. v 20 h OLATS OTESOC - Divadlo Na Prádle,
Besední 3, telefon: 603 543 612 - Krátké
alternativní štěky a improvizace.
Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

Text a foto: Ondřej Höppner
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Kam na
procházku

Zajímavé ceny, staročeská kuchyně

Agentura Porta Praga
www.portapraga.cz
březen 2010
7. 3. neděle. Literární
zajímavosti
ostrova
Kampa. Sraz v 15.00
u menší Malostranské
mostecké věže Karlova
mostu.
8. 3. pondělí. Thunovský palác a další paláce
sněmovny. Sraz je ve
14.45, u hlavního vchodu, Sněmovní 4.

Plzeňský Prazdroj 12° (0,5 l) za 33 Kč
Gambrinus 10° (0,5 l) za 26 Kč
Velkopopovický Kozel 10° (0,5 l) za 26 Kč
Otevřeno ve všední dny: 11 – 23 hodin
Víkendy: 12 – 23 hodin
Adresa: Tomášská 6, Praha 1, Malá Strana
Telefon: 257 534 377

16. 3. úterý. Povídání
na Pražském hradě.
Sraz v 16.30 u sochy
T. G. Masaryka na
Hradčanském náměstí.
23. 3. úterý. Povídání
na Pražském hradě – II.
část. Sraz v 16.30 u sochy T. G. Masaryka na
Hradčanském náměstí.
27. 3. sobota. Chrám
sv. Mikuláše na Malé
Straně. Sraz ve 14.00
před objektem.
Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

17

Mozaika

www. malostranskenoviny.eu

Dobrá adresa: Malá Strana

Milena Jesenská, démonická novinářka
Maltézské náměstí 13, Malá Strana

3

Manžel

Přítel

Velký malostranský horoskop na březen
Ryby (21.2.-20.3.)

Jan Nepomucký, patron ryb

V březnu je třeba si dát
velký pozor na volně
ležící předměty. Některý
z nich vám může přinést
velké štěstí (zvláště ty,
které jsou ze dřeva), ale
jiné až osudovou smůlu
(hliník, plast). Všímejte
si těch menších než dlaň.

BERAN (21.3.-20.4)
Štěstí přinese setkání
s někým, koho si spletete
s někým jiným.
BÝK (21.4.-21.5.)
Březen je vhodná doba
na sázky. Mohou to být
nejen loterie.
BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.)
Štěstí vám přinese nález
staré fotografie.
RAK (22.6.-22.7.)
V březnu už budete vědět
zcela jistě, že vaše láska
je ta pravá.
LEV (23.7.-22.8.)
Smůlu by vám mohly
přinést dlouhé proslovy,
proto se jim vyhněte.
PANNA (23.8.-22.9)
Nejvyšší čas koupit nové
boty. Vyhněte se ale
světlým odstínům.

VÁHY (23.9.-23.10.)
Čeká vás velmi šťastné
období, ve kterém se
vám bude dařit vše, na co
sáhnete.
ŠTÍR (24.10.-22.11.)
Vyhýbejte se všemu, co
souvisí s hmyzem, a to
včetně četby o něm.
STŘELEC (23.11. 21.12.)
Vhodné období se platonicky zamilovat. Jinak
neměnit zvyky!
KOZOROH (22.12.-20.1.)
Štěstí přinese zvuk zvonu
a nečekané setkání. Pohybujte se kolem Malostranského náměstí.
VONDÁŘ (21.1.-20.2.)
Pozor na červenou barvu,
zvláště pak v kombinaci
s černou. Držte se teplých
barev.

„N

yní bydlím na
Malé Straně. Ve
starém
domě
nad podloubím s malým,
křivým dvorečkem a moje radost nebere konce,“
napsala v jednom ze
svých článků Milena Jesenská.
Byt Jesenské se stal
vyhledávaným místem.
Hostům prý chodila otevírat nahá.
Byla dcerou zubaře Jana
Jesenského, přítelkyní
Franze Kafky a manželkou architekta Jaromíra Krejcara.

Milena Jesenská
žila v letech
1896 -1944.

Otec

Horoskop podle soch

Milena
Jesenská
žila v tomto
domě na
Maltézském
náměstí
v letech
1925 - 1927.

tipy na místní podniky,
kde mají zajímavé pivo

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

Restaurace U bílého lva

Vlašská ulice (nad ambasádou Spojených
států), dobrá Plzeň 12° za 30 Kč! Prý budou i další piva. V létě ve dvoře zahrada.
Klenuté sklepení se zpěvem i vínem pro
40 lidí. Dobře vaří! Otevřeno do 23 h, dole
ale ještě déle.

Kavárna Divadla Na Prádle
Besední ulice, Krušovická piva Mušketýr
11° za 29 Kč a Jubilejní ležák 12° za 32 Kč.
Od pondělka do pátku od 11.30 h meníčka,
o víkendu otevřeno od 16 h, denně večer
do půlnoci i déle. Výstavy, divadla, ale
i hody zvěřinové.

Malostranská beseda
Nová restaurace, Malostranské náměstí 21.
Kuchyně: česká, mezinárodní, steaková, studená, vegetariánská. Tanková Plzeň 12° za
33 Kč, Gambrinus 10° za 25 Kč, vynikající
Pivní sklep se skvělou atmosférou. Také
nepřeberně druhů výborného vína.

Máte tip do této rubriky? Volejte 605 216 143

Malostranská advokátka radí

Jak se zbavit nájemníka
Otázka: Jsem vlastníkem
bytu, který jsem pronajal
na dobu jednoho roku.
Doba uplynula, ale nájemník se odmítá vystěhovat.
Jak postupovat?
Petr K., Malá Strana
Odpověď:
Zákonnými prostředky
můžete jednat dvojím
způsobem:
1. Požádat o pomoc
Policii ČR a podat na
nájemníka trestní oznámení. Dopouští se trestného činu neoprávněného
užívání bytu dle § 206
trestního zákoníku.
2. Náročnější obrana
majitele je podání žaloby na vyklizení bytu.
Úspěch je zaručen, ale
soudní řízení odhaduji

JUDr. Monika Krobová

nejméně na rok. Můžete
pak po nájemníkovi žádat
ušlý zisk, pokud neplatí.
Pro majitele bytu mám
radu: Budoucího nájemce
pozvěte k notáři nebo
exekutorovi, kteří vyhotoví zápis s doložkou
vykonatelnosti. Po uplynutí doby nájmu nebo
neplacení nájemného exekutor byt vyklidí i bez
soudního rozhodnutí.

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. 7 / březen 2010. Vydavatel: Malostranské
noviny, o.s., IČO 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. Kultura, inzerce:
Monika Höppner (tel.: 777-556-578, inzerce@malostranskenoviny.eu).
Layout: Ondřej Höppner. Foto: Helena Šulcová, Jiří Pěkný, Ondřej Höppner,
archiv. Grafika: Ondřej Höppner, Jiří Pěkný. Evidováno Ministerstvem
kultury ČR: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu.

Chcete se stát odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

Dvoustranu vyrobil: Ondřej Höppner
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Než číšník přinese kafe Poznáte,
Jak vyplnit čas mezi Dobrý den a Sbohem
kde to je?

Staré dobré časy
Děda
a vnuk

Mocný
vous

Hravá
kotva

Dopisy čtenářu
redakce@malostranskenoviny.eu
www.malostranskenoviny.eu

Foto malostranského hominida

V důsledku přebytku
sněhu byl sněžný muž
viděn i na Malé Straně.
Je od hlavy až k patě porostlý chlupy. Nekouše.
Geneticky byla dokázána
podobnost jeho srsti s masopustním medvědem. Je
světloplachý: Pohybuje se
pouze za tmy. Zvýšený
výskyt pozorován zejména ve Vlašské ulici.
Foto a zprávu zaslal:
Pavel Novák

Otázka: Kde jsou na
Malé Straně tyhle pěkné
hodiny?
Vaše odpovědi: redakce@
malostranskenoviny.eu.
Dopis čtenářů z minulého čísla: Na obrázku je
Pražské Jezulátko. Posíláme snímek ještě před
vymalováním průjezdu
našeho domu. Zdravíme
Malostranské noviny,
rodina Kubánkova,
Karmelitská 15.

Dotek
důvěry

Botičky
štěstí

Rodinné
sako

Klobouk
kamarád

1910 (?)
Poznáte osoby na fotografii? Bylo dítě (na snímku vlevo) vaším sousedem? Snímek je z ateliéru
Šechtl - Voseček (www.sechtl-vosecek.ucw.cz).

Pod Petrinem
Chcete podpořit inzerátem Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

Chcete být také odběrním místem pro Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

Vytiskni
si sám!

www.
malostranskenoviny.eu

Malostranskeé
Noviny
Noviny pro Prahu 1 a Prahu 5

Inzeráty
telefon

777-556-578
e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

e-mail: redakce@malostranskenoviny.eu
Proč čtu

Pan Jindřich Pavliš se stará už 30 let o většinu zahrad a parků Malé Strany.

Foto: Archiv Jindřicha Pavliše

P

an Pavliš nás přivítal ve své kanceláři, které se říká
skleník, v jedné z malostranských zahrad. Má
na starosti zeleň na Malé
Straně a uvítal proto
možnost, vyjádřit se
prostřednictvím Malostranských novin k ná-

vrhu na opravy parku
Kampa.
„Snaha o dosadbu a částečnou obnovu parku
Kampa byla projekčně
řešena již v době předrevoluční, ale vždy skončila pouze v návrzích.
K realizaci došlo částečně po revoluci v Nos-

ticově zahradě výsadbou
trvalkového záhonu a soliterních habrů.
Rovněž se prosadila
díky naší iniciativě realizace vrtů, osazených
čerpadly za účelem automatického zavlažování.
Bohužel závlaha nebyla
funkční z důvodu kon-

Malostranskeé
Noviny

Foto: Ondřej Höppner

Rodinné
album

cových trysek. Po povodni byla odtěžena část
zeminy podél hlavní
cesty ke smíchovské
straně. Jak je patrné po
každém větším dešti,
je vidět nevhodnost tohoto zásahu, na jehož
důsledky jsme důrazně
upozorňovali.
Posun v revitalizaci a rekonstrukci tohoto parku
nastal studií architekta
Z. Sendlera, dokončena
projekčně architektem
M. Tichým.
V Seminářské zahradě se
podařilo úspěšně realizovat obnovu vegetace trvající 20 let.
V loňském roce jsme
započali s obnovou vegetace Strahovské zahrady,
která se plánuje na čtyři
roky a je financována
Magistrátem hl. m. Prahy.
Na Petřín jsme vypustili
zajíce, divoké králíky,
bažanty, koroptve, vybudovali studánku „Pramen
sira Wintona“ a na podzim roku 2009 vysadili
mnoho cibulovin, keřů
a trvalek.
Nově vysázené ovocné
stromy v malostranských
zahradách jsou jakýmsi
skanzenem starých odrůd
českých a moravských
druhů.” Viz též strana 11

V Malostranských novinách se dočtu, co se děje ve
čtvrti, kde pracuji.
Petr Pechek
Vedoucí pošty
v Josefské ulici
43/4, 118 00

Velcí psi
Malé Strany

Psi bezstarostně si hrající na ostrově Kampa.
Snímek zaslal: Pan Jiří
Jorge Pěkný, herec.

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

Informační kancelář Praha 1, Malostr. náměstí 22,
tel.: 257531845. Malostranská beseda, Malostr. náměstí 21,
tel.: 257532966. U Hrocha, Thunovská 10, tel: 257533389.

Vopičkova kafírna (U sv. Omara),
Tržiště 11, tel.: 602280835. Sokol, Tyršův dům,
Újezd 450, tel: 257007111. Ars Pragensis,

Malostr. nám. 27, tel.: 257532093. Tržiště 11, tel.:
257530348. Kavárna Mlýnská, Kampa,tel:608444490. KCKampa,USovových
mlýnů 3, tel: 608444654. Divadlo Na
Prádle,Besední3,tel.:257320421. České
muzeum hudby, Karmelitská 2,

tel: 257257707. Potraviny Karmelitská, Karmelitská
25. Vinotéka Déjà vu, Maltézské nám 8, tel.: 603745414.
Botega Caffé, Kampa, Jiřího Červeného. Atelier Pavla
a Olga, Vlašská 13. U staré studny, Tržiště 3, tel.: 257530582.
U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6, tel.: 605294595.
U Černého vola, Loretán. nám. 1,
tel.: 2205134813. U parlamentu,
Valentinská 8, tel.: 721415747. Literární
kavárna, Řetězová 10, tel.: 222220681.
Nová Síň (bar), Voršilská 3, tel.:
737541556. Muzeum Karlova
mostu, Křížov. nám. 3, tel.: 608149042.

Toto číslo vyšlo v nákladu 10 tisíc výtisků.
Chcete podpořit inzerátem Malostranské noviny? Volejte 777-556-578.

