Mr.
Trilobit

Hraje: OPSO

1. bál Malostranských novin
čtvrtek 13. května, 19 h, Tyršuv dum

Více
str. 16

13.5.
Hlavní cena v tombole: Zájezd do Benátek pro celou rodinu na 4 dny!
Jan Neruda

09

Malostranské noviny
zvou
čtenáře, přátele a příznivce
na 1. benefiční bál

Matka básníka
Hraje:

(ctvrtek)
v 19.00 hod

Originální Pražský
Synkopický Orchestr
Dále hrají:
Cimbál session - Žigi a přátelé
Muzikanti z Kampy
Vstupné: 150 Kč,
předprodej 130 Kč:
Vopičkova Kafírna,
SOPMSH - Ars Pragensis
(Malostranské nám. 27),
Malostranská beseda,
KC Kampa,
Kavárna Mlýnská.
Oděv šik! TĚŠÍME SE!

Cenu
do palá
tomboly
věnuje Muzeum Karlova mostu, pořadatel akce Svatojánské Navalis (14.-15. 5.), která navazuje na 1. bál Malostranských novin.
Michnuv
áac
TyrSova domu
Praha 1, Malaá Strana

Plakát: Ondřej Höppner © 2010

Noviny pro Prahu 1 a okolí

Malostranske}
Noviny

[čís. 9 [

Malá Strana by

Vychází vždy 1. den v měsíci

měla být větší

Založeno
za soumraku
roku 2009

Květen 2010
Dnes: 16 stran
10 tisíc výtisků

redakce@malostranskenoviny.eu

Exkluzivně

Konečně!
Založen sbor
dobrovolných
hasičů Str. 2

www.malostranskenoviny.eu

Šéf České
filharmonie
exkluzivně
pro MN Str. 10

a 3
vk y
Dí tran
s
ze

Když podepisovala závěť, musela mít těžké
abstinenční příznaky, říká lékařka herečky
zřejmě cokoli. Musela
mít těžké abstinenční
příznaky,” říká lékařka
MUDr. Blanka Seifertová, která herečku léčila. Herečka tak majetek odhadovaný na 60

20 Kč

jako dobrovolnou
platbu za tyto noviny.
Jak na to: Naťukejte
do mobilu tuto sms:

mn mezera dvacet

a pošlete na telefonní číslo

902 11 20

Obratem Vám přijde děkovná potvrzující sms.
Cena 1 SMS je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Inzerce tel.:
777-556-578
inzerce@

malostranskenoviny.eu
www.
malostranskenovny.eu

Slávka Budínová (+78)
Nová fakta o její smrti
Kampa - Když herečka
Slávka Budínová podepisovala pár dní před
smrtí závěť, patrně nebyla plně při smyslech.
„Byla v hluboké depresi, apatii, podepsala by

Pošlete esemesku v ceně

milionů Kč nenechala
svým příbuzným, ale odkázala ho starožitníkovi
Rudolfu Příhodovi.
Výpověď lékařky vrhá
na příběh záhadné závěti nové světlo. Str. 3

Pan Houška,
nejstarší
Malostraňák
2010

1920

96letý pan Jindřich Houška
nejen o mládí na straně 8.

Veřejná
sbírka
pro lidi s mentálním postižením
ze studia Oáza na Malé Straně

Společný
projekt
pod záštitou Petra Hejmy
Ke dni 25. 4. je na účtě:

Svatba s režisérem
Tomanem roku 1977.

4 993 Kč

Dům U Bílé botky,
kde žila přes 30 let.

Bezplatná linka městské části Praha 1

Lékařka herečky
MUDr. B. Seifertová.

Radniční vysílání

č.ú.: 5278419001 / 5500
Více o charitě najdete na tr.13

sledujte na

tel.: 800-111-333 www.praha1.tv

Volejte vaše stížnosti, podněty a přání

e-mail: tv@praha1.cz tel.: 777777078. Internetová televize Praha 1.
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Zpravy

Sbor dobrovolných hasiču
na 1. brigádě uklidil břeh

N

a Malé Straně vznikl
poprvé v historii sbor
dobrovolných hasičů, a to dne 25. 3. na ustavující hromadě v Malostranské besedě. Hasiči na
své první brigádě uklidili
břeh Vltavy podél celé
Kampy. „Pak jsme šli na
zasloužený guláš do hospody U Blbejch v Hrozno-

Počasí v květnu

+

21

Bude krásně, uprostřed
měsíce ale zaprší.

Číslo měsíce

7

Sedm otázek je v soutěži k oslavám sv. Jana
Nepomuckého. Hlavní
cena: jízda po Vltavě.
Soutěž je na straně 11.

Úvodník

Pozvání na
první bál

vé ulici,“ řekl Malostranským novinám dobrovolný hasič Roman Vopička.

Ondřej
Höppner,
šéfredaktor

Láďa

Filip

Kdo chce hasit,
musí sám hořet!

Honza

Roman
Irena

Marek
Tomáš

Historick
okamžiký

Libor

Hasič si musí s vodou tykat. První sbor dobrovolných hasičů v dějinách Malé Strany na skupinové fotografii.

Tajná pozorovatelna StB
v chrámu sv. Mikuláše

Malostr. nám. - Veřejnosti se 15. dubna poprvé otevřela proslulá komunistická pozorovatelna ve věži

chrámu svatého Mikuláše.
Tajná policie odtud podávala svá hlášení o dění na
okolních ambasádách.

Pokuta 3,25 milionu za zpackané opravy Karlova mostu

Pražský magistrát dostal
od soudu pokutu 3,25 milionu za chyby při opravě Karlova mostu. Šéf
pražských památkářů Jan

Foto
čtenáře e}

Kněžínek byl ale zproštěn obvinění z nedbalosti.
Kritici tvrdí, že bylo při
stavbě zničeno nejméně
240 kamenů.

stransk
Malo
Noviny

Holub hřivnáč v hnízdě na obrovské lípě ve dvoře
domu ve Vítězné ulici. Foto: Anežka Zelinková.

Vrch Petřín teď
hlídá parková
policie koňmo

Malá Strana - Park na
Petříně hlídá od dubna parková policie na
koních. Bude dohlížet,
jestli někdo nepoškozuje
zeleň. „Příkrý svah na
Petříně koně zvládnou,“
vysvětlil MN šéf firmy
Vojanovy sady pan Jindřich Pavliš. Parková policie nově hlídá i další
parky po celé Praze.

? Dopisy čtenářu ?
Nabízím řešení pro Nálepova Fauna
Reaguji na váš článek Každý má doma nějao soše Fauna pana Ná- ký ten „kýč“, je mu to
lepy, že sháníte sponzo- líto dát do sběru, ale rád
ry na převedení sochy by možná tímto přispěl
do bronzu.
k zrození Fauna.
Naše firma vám nabízí Jsem Malostraňák již
realizaci ne za 200 000 35 let. Žiji s rodinou
Kč, ale za 180 000 Kč.
zde v Nerudovce. Máme
Další podnět k zamyš- slévárnu v Lysolajích.
lení je: uspořádat sbírku Zdravím,
(bronzu, mědi, cínu).
Karel Viktorin
redakce@malostranskenoviny.eu
www.malostranskenoviny.eu

Zázračný reliéf sv. Jana
Nepomuckého je jinde

K

oho by ještě před
půl rokem napadlo,
že budou mít Malostranské noviny bál, dokonce trojnásobný, ještě
k tomu v Sokole a hrát bude Originální Pražský Synkopický Orchestr. A vida.
Je to jako večeře o třech
hlavních chodech: rozevlátí Muzikanti z Kampy,
jemné synkopy a pak do
rána cimbál a paličky.
Hodně dobrá bude tombola, kde je hlavní cena
zájezd do Benátek pro
celou rodinu na čtyři dny
(cenu a bidlo věnoval sv.
Jan Nepomucký rukama
pana Bergmana). Pak je
tam ještě spousta dalších
parádních cen, třeba zapůjčení řemeslníka na
jeden den.
Přijďte 13. května do Tyršova domu. Halali.

Jirka

Jirka

Foto: 2x www.praha1.cz

Hasiči píší dějiny

Tonda

Honza

Karlův most - Slavný reliéf
na soše Jana Nepomuckého, na který si ročně přijede sáhnout desetitisíce
cizinců, byl odvezen do
Číny na výstavu. Bude nahrazen jinou kopií. Origi-

nál zázračného reliéfu je
vystaven v bezpečí v Muzeu Karlova mostu.

Originál a Z. Bergman

Slavná kopie z mostu

Anketa: Kdy jste naposledy něco hasili?

Míša
Maurerová,
herečka, máma dvojčat.
Když se jedno
z dvojčat pokakalo, druhé
poblinkalo
a začala hořet
aroma lampa.

Jiří Jorge
Pěkný,
herec
a grafik.
Já jsem hasil
naposledy
požár svého
srdce. A věřte,
skoro jsem
uhořel.

Radim
Fiala, herec
a mrštný
kuchař.
V dospívání
jsem byl
dobrovolným
hasičem a od
té doby hasím,
co se dá.

Ilona
Csáková,
zpěvačka
v rozpuku.
Právě teď
hasím
žízeň. Loni
v létě jsem
hasila gril na
zahradě.

Barbora
Nerudová,
matka
básníka.
Na doch, das
Wasser ist
wichtig. Aber
das Feuer
auch. Nazdar
Streichholz!
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Zpravy

Poslední roky žila v komurce,
kde zemřel její manžel Ivo
Pokrač. ze str. 1

P

Foto: archiv

ila nejraději šampaňské, koňak a bílé víno. Později míchala šampaňské s francouzským koňakem.
„Ochutnejte, tohle se pije
v Paříži, říkávala,“ vzpomíná lékařka Blanka Seifertová. „Nechtěla do nemocnice, protože věděla,
že tam jí nenalijí.“
Herečka plně propadla alkoholu po smrti manžela
(zemřel na Vánoce roku
1994). Poslední tři roky pila
tak, že často padala na zem. SLÁvKa Budínová ve filmu pokus o vraždu (1973).
Dům U Bílé botky na V roce 2002, dva týdny run. Spor mezi dvěma příKampě, kde žila s režisé- poté, co herečka zemřela buzenskými větvemi (porem Ivo Tomanem a kde v nemocnici pod Petřínem tomci hereččina nevlastzemřeli její rodiče, od he- na vyčerpání organismu, ního bratra a příbuzní její
reččina skonu chátrá.
přišla povodeň, zaplavila sestřenice) vzal nečekaný
Zpočátku ho obývala celý, celé přízemí domu a doko- obrat, kdy se objevil starožitník Rudolf Příhoda.
měli s manželem ložnici nala dílo zkázy.
v prvním patře.
Po její smrti se rozhořel „Do nemocnice, kam byla
„Pak už do patra necho- mezi pozůstalými boj o ma- převezena měsíc před smrtí,
dila a na sklonku života jetek. Šlo o dům, vzácné za ní pan Příhoda sice chotakřka neopouštěla malou obrazy a starožitný náby- dil, ale když o něm předmístnost, kde zemřel Ivo,“ tek, celkově o sumu odha- tím mluvila, vždycky říkaříká lékařka.
dovanou na 60 milionů ko- la: Starožitník. Tedy ne:
inzerce

Rudolf, jak by se dalo očekávat,“ říká lékařka.
Slávka Budínová vlastnila
obrovský majetek, ale neměla stálý příjem a mohla
trpět finanční nouzí.
„Měla peníze nárazově,
chvíli nebylo ani na víno
a pak si najednou platila
zahradníka, aby jí stříhal
růže,“ vzpomíná lékařka.
Herečka často vyprávěla
podivnou historku o tom,
že když spí, chodí k ní do
domu zloději a strhávají jí
obrazy ze zdi.
Starožitník Příhoda byl
údajně zapleten do případu, kdy nahlásil krádež obrazů, a pak se prý ukázalo,
že díla sám tajně prodal.
Je možné, že prodával také
obrazy paní Budínové? Že
mu dlužila peníze?
Pana Příhodu se nám zatím
sehnat nepodařilo, ač bydlí
nedaleko na Janáčkově nábřeží. Ozve se, aby podal
vysvětlení?

Rozhovor se sousedem Slávky
Budínové panem Janem Slovákem najdete v příštím čísle.

Velké zprávy
z Malé Strany

Dětský vláček
za hubičku

Žofín - Na Žofíně jezdí
od 11. dubna populární
vláček Český lvíček.
Bude v provozu od středy
do neděle. Dětský lístek
stojí 10 Kč, pro dospělý
doprovod je zdarma.

Zvonky pro
vozíčkáře

Malá Strana - Na některých obchodech byly
umístěny zvonky pro vozíčkáře. V prodejnách,
kde je obtížný přístup,
bude možné je obsloužit
přímo na ulici.

Nálepův kosmonaut přijat

Tričko Malostranských novin
s matkou Jana Nerudy
Zepředu

Nálepa

„Besser kleine
als keine!”
Barbora Nerudová,
matka básníka

Cena:
300 Kč

Fešanda
ze straannyske3}
str
Malo
Noviny

K mání na bále MN 13. května v Tyršově domě!

Kafírna U svatého Omara

Dívko, dívko rozmilá
chytíme si motýla
protože je květen
(pak ho dáme dětem).

Důležitá
telefonní
čísla
Obecné informace: tel. 1180.
Policie: tel. 158. Záchranka: tel.
155. Hasiči: tel. 150. Policie ČR
(Malá Strana): tel. 974 851 730
(služba 24 hodin denně), vedoucí:
tel. 974 851 731. Vlašská 3.
Nemocnice pod Petřínem: tel.
257 197 111, Vlašská 36. Městská policie Malá Strana: tel.
257 533 117. Letenská 23.

Vopičkova velejemná.
Jemnější než
velbloudí pysky.
Tržiště 11, Malá Strana,
tel.: 602 280 835. Otevřeno:
11 - 23 h. Víkendy 13 - 23 h.

Armstrong

Nový Svět - První muž na
měsíci Neil Armstrong
má zájem o svou sochu
od pana Josefa Nálepy. Je
připravena k transportu.

Slečna Bezděka Jíchová (21) při slavnostním
otevření petřínském lanovky v roce 1891.

Inzerát
vám vytvoříme
tel.:777 556 578

inzerce@malostranskenoviny.eu
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Obří piraňa
v Carmelitě

Foto
čtenáře e}

Všebaráčnický krojový
ples na ostrově Žofín

stransk
Malo
Noviny

Š

Květ meruňky
První rozkvetlá meruňka na Malé Straně. Snímek
pořízen 7. 4. v základní škole v Úvoze proti petřínské nemocnici. Zaslala Eliška Janečková, MŠ Motýlek - Arabská.

Újezd - Největší piraňu
v Praze mimo zoo najdete v akváriu v restaurantu Carmelita na adrese
Újezd 31. Je velká 35 cm
a už sežrala své tři kolegyně. Nejí však jen maso,
je krmená denně potravou pro „normální” ryby.

Poděkování
za příspěvky

MN děkují krásné a blonďaté paní Zuzance z horní části Nerudovy ulice.
Pak také paní Evě Jůzové,
že dala dar a přeje zdar.

Srdcový
sprejer má
podmínku
Petřín - Student umělecké
školy, který nastříkal koncem března růžové srdce
na sochu Pomníku obětem
komunismu na Petříně,
vyvázl jen s podmínkou.
Musí ale zaplatit škodu
přes 2 000 Kč.
Rychlé vyřízení případu
bylo ukázkou skvělé spolupráce městské a státní
policie Malé Strany.

mrncovní baráčnice
v krojích byly ozdobou 66. Všebaráčnického krojového plesu
v paláci Žofín.
O program se 16. dubna
postaraly folklorní a taneční soubory, hudebníci
z orchestru Karla Vlacha,
hudba Josefa Štědroňského či hudební skupina Třehusk. Povedeného plesu se zúčastnil také

Své umělecké služby si dovoluje nabídnout

Originální Pražský
Synkopický Orchestr

Orchestr hrající v dokonalém
stylu a s bezkonkurenční elegancí nejranější americký
jazz, hot - dance music a blues
20. let.
Jeho mimořádně jemná a nostalgická hudba, navozující
v okamžiku jedinečnou přátelskou atmosféru, je ideálním

žánrem pro hotely, restauranty,
taneční a koncertní sály, hudební kluby, společenské a diplomatické salony i říční parníky.
Orchestr s radostí vystoupí i na
vašich souromých i firemních
oslavách, plesech, večírcích,
svatebních hostinách a podobných akcích.

Na Váš zájem se těší kapelník p. Pavel Klikar
tel.: 274-778-510, e-mail: orig.orch@email.cz
Kompletní informace naleznete na našich stránkách:

www.original-prague-syncopated-orchestra.com

starosta Prahy 1 pan Filip
Dvořák s chotí.

Foto:www.praha1.cz

Velké zprávy
z Malé Strany

Zpravy

RESTAURANT
U MODRÉ BOTY

Pˇ
ri procházce
Prahou už nemusíte
hladovˇet!!!
Mostecká 6, hned za
Karlovým mostem.
Čˇeské ceny.
Denně 11 - 23 h
Tel.: 257 530 800

inzerce

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
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Zpravy
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Dle připomínek, podnětu a námitek občanu zpracovala arch. E. Vodrážková

2.

3.

P

Vchod na Kampu z Říční: dálnice a ovocné stromy
Slabina: Rozšířením cesty vzniká ohromná
plocha jak pro přistávání letadel. Park přichází o cca 2000 m2 trávníků. Možnost vstupu
na trávník nesmí být omezena. 22. 5. od 15 h
zde bude happening Na Kampě o Kampě.

Nový mostík přes Čertovku a Strašidelný domeček
Plán: Přes Čertovku je u tzv. Strašidelného
domečku navržen nový mostík, který má
spojovat Kampu a parkoviště. To je ve
vlastnictví České obce sokolské. K mostíku
je v plánech nová cesta od Musea Kampa.

Slabina: Námitky nejsou proti architektonickému řešení mostíku, ale proti samotnému principu jeho existence. Vede na parkoviště, které nepatří městu a končí u závory.
Když nebude postaven, je zbytečná i cesta.

Nákladná rekonstrukce Nosticovy zahrady
Plán: Nosticova zahrada, zvaná Malá Kampa, má být podle plánů podrobena rozsáhlé rekonstrukci. Po jejím ukončení má být
zahrada na noc uzavírána novou branou.
V březnu byl již pokácen první strom.

o konferenci zůstala
Kampa středem zájmu,
debat, diskuzí - úřadů,
odborníků i občanů o projektu rekonstrukce (nebo
destrukce, když stačí jen revitalizace). Středem střetu
všech světů!
Kampu je třeba nechat bez
velké a drahé rekonstrukce žít. Menší zásahy - opravy, úpravy - nechť vypracují
odborníci. Bez zmenšení
ploch kvalitních trávníků
(neomezovat prostor pro odpočinkové a kulturní akce
na trávě), bez likvidace keřů
a stromů. Hnízdí zde ptactvo, v zákoutích je klid i stín

Slabina: Uzavření zahrady vzbudilo velký
nesouhlas veřejnosti. Starosta zástupcům
občanů slíbil, že přeměna v barokní zahradu nebude, a tím padá i důvod ji na noc uzavírat. Pokácený strom byl označen za omyl.

Kampa stále Středem Světa

Dr. Jiří Kučera, stárnoucí občan Malé Strany
a čistí vzduch od prachu,
chrání před větrem, zútulňují park - viz rozdíl před a po
vykácení části Malé Kampy
a břehů Čertovky!
Žádné moderní zásahy - viz
zbytečná lávka u Domečku
nikam!
Nevysazovat další „les“ v betonu. Nerozšiřovat vůbec cesty
a nedělat nové mlaty v jižní části u Rybářského klubu
- omezilo by to největší plo-

redakce@malostranskenoviny.eu

Vyjádření k průběhu
rekonstrukce parku
Kampa.

Tohle jsou 3 největší slabiny
rekonstrukce parku Kampa
Plán: Vstup do jižní části Kampy má být
rozšířen o 10 metrů na úkor travnatého povrchu. Tráva v pravé části u zdi má zmizet
úplně. V levé části směrem k Čertovce mají
být vysázeny ovocné stromy a lány trvalek.

Napište nám svůj názor na rekonstrukci
parku Kampa! Rozsah max.100 slov.

Jidřich Pavliš, jednatel
firmy Vojanovy sady

V

1.

100 slov

chu pro hraní si lidí všeho
věku…
Ponechat anglický styl bez
přerušení zelených ploch
novými, zbytečnými cestami. Kvalitní trávník dobře zavlažovaný snese chůzi
všemi směry.
Nevracet se do předminulých staletí. Poslední stará
úprava parku dobře vyhovuje a je již zažitou historickou
podobou milou nejen očím

staromilců, kteří zde vyrostli. Navíc podobně utvářené
jsou parky v okolí jako Petřín a Vojanovy sady, které
velmi dobře ladí s historickými objekty, s celou Malou
Stranou, jíž je Kampa srdcem - polohou i láskou občanů všech generací místních i odjinud!
Středem Kampy (Světa) je
zdá se salla terrena - Strašidelný domeček. Tento je tře-

Dne 8. dubna 2010 proběhla na radnici městské
části Prahy 1 schůzka
s občany a zástupci úřadu v čele se starostou ing.
Filipem Dvořákem.
Sporné body projektu
byly společně projednány
s tím, že rekonstrukce
parku je odložena a po
tzv. happeningu na Kampě dne 22. května se na
místě samém proberou
rozporuplné body.
Radnice se k připomínkám občanů postavila
kladně.
Za firmu Vojanovy sady,
kde jsem jednatelem, prohlašuji, že jsem nebyl
účastníkem výběrového
řízení na rekonstrukci
parku, a ani jsem neuvažoval o opaku.
Byl bych ale rád, kdybych tento park mohl po
rekonstrukci nadále udržovat, tak jako předcházejících 30 letech.
Jindřich Pavliš

Máte tip
na reportáž?
tel.:775 949 557
e-mail:
redakce@malostranskenoviny.eu

ba využít jednoduše tak, aby
sloužil lidem i dětem z parku. Ke tvůrčí činnosti, debatám i malému občerstvení.
Doporučuji k přečtení články k tématu, speciálně ty
ze stránek www.malostranskenoviny.eu. V březnu od
Jindřicha Pavliše 2x, Ing.
Oldřicha Lomeckého, Ing.
arch. Evy Vodrážkové, Daniela Solise a Dr. Olgy Lomové. V dubnu v MN od
Ing. arch. Vladimíra Javůrka.
V únoru od Karolíny Peake
v Pražanu. Také můj fejeton
v MN v březnu a projev na
Konferenci 19. 3. Viz také
www.kampastredsveta.cz.
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Lide
inzerce

Jednou větou
Na Malostr. náměstí
je od konce dubna opravována dlažba mezi tramvajovými kolejemi, ale doprava přerušena nebyla.
PSI VŠECH velikostí a ras
se sešli 24. 4. na akci Přátelské sousedské setkání
na Střeleckém ostrově.
DNY PRAHY 1 se kvůli
polské tragédii přesunuly
o týden na neděli 25. 4.
a mimořádně se vydařily.
ČARODĚJNICE oslavily
dne 30. 4. na Kampě svátek
s lampiony v pazourech.

Audiovizuální tvorba

VIDEOPREZENTACE

[

[

NATÁČENÍ
DOKUMENTŮ
A SVATEB
AV POSTPRODUKCE
TEL.: 604-578-652
WWW. APSVIDEO.CZ

Agentura

Malostranský
atlas zvířat

LESSER

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

Sýkora koňadra

Je k vidění někdy
v parku Kampa a hlavně
na Petříně. Žere hmyz,
dožívá se až 15 let.
inzerce

Na tento kupón sleva
500 Kč na letenku

Zvu Vás na tradiční oslavu
Dne dětí, pořádanou
30.5. 2010 od 14.00 hodin
v zahradách Kongregace
Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského.
Adresa: Vlašská 36, Malá Strana. Tram:
12, 20, 22 - Malostranské náměstí,
Bus: 292 - Nemocnice pod Petřínem.

Petr Burgr

Zahrady Kongregace Milosrdných sester

7

www.maloStranSkenoviny.eu

Lide

Skvělé polední menu
pro Malostraňáky:

Pizza a pasta

za 99 Kč!
dc

Jídla s sebou sleva 10%
dc
Mimořádná nabídka: Navštivte nás
po 18. hodině večerní, mějte účet
nad 500,- Kč a dostanete slevový
kupón v hodnotě 10% z tohoto účtu.
Voucher je přenosný a není časově
omezen! Více informací u obsluhy.

Carmelita má otevřeno v obou patrech každý den od 11 do 24 h.

dc
Plánujeme: Rekonstrukci fasády
pizzerie ve stylu 19. století.

dc
Adresa: Újezd 31, Malá Strana.
Telefon: (00420) 257 312 564
www.restauracecarmelita.cz

Útulné zátiší s krbem a masožravou rybou (více na straně 4).

inzerce

Malostranské servírky

Foto: Helena Šulcová

Noviny

Vzorové znění MMS:
MN FOTO MARTINA RESTAURACE MALOSTRANSKA BESEDA

Miss
pípa ke}
Malostrans

Servírka Martina z restaurace Malostranská
beseda. V ruce má dvě dobře vychlazené tankové
dvanáctky Pilsner Urquell ze příjemných 33 korun.

Vyfoť tajně svou servírku
a pošli nám její fotku!

redakce@malostranskenoviny.eu

Fotky mobilem za cenu běžné mms na tel. č. 605 447 744 ve tvaru:
MN mezera FOTO mezera JMÉNO SERVÍRKY A NÁZEV HOSPODY.
(Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.)

www.maloStranSkenoviny.eu
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inzerce

Jindřich Houška (96) exkluzivně

Foto: archiv pana Houšky, Monika Höppner

Malá Strano, budu
stále Tvuj, říká nejstarší Malostraňák

1920 v Josefské

Jindřich Houška (96), kovorytec,
bývalý boxer, fotbalista a pamětník
1932 boxer

J

ak je možné, že má
Malá Strana v sobě
takové kouzlo?
JH: Je to tím, že je to úzký,
semknutý úsek Prahy, kde
lidi žijí společensky spolu. Pro to kouzlo zůstávám Malé Straně věrný.
MN: Na co rád ze svého
dětství vzpomínáte?
JH: Jak pod Karlovým
mostem sedí ženský na štokrlátkách a povídají si. Jak
si kvůli nám páter vykasal
kutnu a honil nás, protože
jsme mu chodili do strahovské zahrady na ovoce. Jak
jsme si v Lobkovickém paláci hráli na Tři mušketýry.

MN: Kde jste jako malý
kluk bydlel?
JH: Na Jánském vršku.
Vychovávala mě maminka,
tatínek od nás odešel za jinou ženskou. Maminka mě
nechala vyučit kovorytcem
u pana Vladimíra Podivína, který zpíval v kabaretu
Červená sedma.
S mámou jsem měl bezvadný vztah. Pracovala v tiskárně Pražanka, kde tiskli
červenou knihovnu, jak si
vzala chudá bohatého, víte.
Byl jsem u děvčat v kurzu,
protože jsem jim ty knížky
o lásce půjčoval.
Monika Höppner, pokrač. příště

Zákl. škola v Josefské ulici

Jako boxer za klub Žižka

Vzpomínka na Malou Stranu
(báseň od Jindřicha Houšky)

K do neznal by té krásné

Malé Strany,
kdo neslyšel by zvonů
zníti hrany.
Mého mládí krásných dnů
a vzpomínek mých, plných snů.
Z obou stran ji Hrad
i Petřín chrání,
ba i chrám se zelenou bání.
Jako stráž tu
od nepaměti už stojí,
vždyť patří k sobě,
vždyť jsou svoji.
Ty dvorky, plny
tajemných jsou skrýší,
ty domy na mě staletími dýší.
Ta kouzelná zákoutí
i ztichlé uličky,

kde s kamarády
jsem hrával v kuličky.
Zšeřelými zákoutími
často bloudím,
o světla plynových lamp
si loudím.
Krásná romance
mi v duši zněla, když
světla lamp se rozsvěcela.
Z Jánského vršku
na Kampu je kousek,
kde u vody nad námi
bděl p. Rousek.
Kde Vltavy jez rozeznívá
hukot svůj,
že věř, Malá Strano,
budu stále Tvůj!
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Fejeton čtenáře
Májka

Na 1. máje vídáme
v ulicích mnoho dvojic,
které, zaklesnuty do sebe
rukama i očima, míří na
tradiční kopeček Petřín,
aby se tam navzájem
políbily pod rozkvetlou
třešní a potvrdily si vzájemnou lásku.
Idea krásná, ale ta správná romantika se někam
vytratila. Když už se
pár vytrmácí přes ruce
a nohy ostatních dvojic nahoru (v případě, že
nechce být natlačen na
okénko lanovky), pak
nastane problém vybrat
si strom.
Z třešně se pod tlakem
okolností stane jakýkoliv rozkvetlý strom,
z rozkvetlého stromu se
stane jakýkoliv, na který se nemusí čekat fronta, a když už se takhle
oběhne svah dvakrát,

nepohrdne se mnohdy
ani stromem jalovým.
Naštěstí má máj v záloze ještě jednu tradici
a tou je stavění májky.
Taková májka stojí celý
měsíc a skupiny chlapců se po celé noci střídají, aby nebyla ukradena a nepadla tak na celou vesnici hanba.
Abychom se takové
hanbě vyhnuli, vím
přesně, kde májku vztyčit, na nejbezpečnějším
místě Malé Strany, totiž
před americkou ambasádou. Když už tam nemohou stavět pidibusy
a auta naopak musí, tak
ať nám na oplátku alespoň pohlídají tu májku.
Myslím, že je to good
deal.
Petr Havlíček
(24)
fejetonista,
student.

Inzerce: 777-556-578
nebo pište na e-mail: inzerce@malostranskenoviny.eu
více najdete na stránkách: www.malostranskenoviny.eu

Jan Neruda: Přivedla
žebráka na mizinu (IX.)
Co se stalo v předchozím díle: Po Malé Straně
kolují ničivé pomluvy báby Miliónové, které dal pan
Vojtíšek košem. Prý žebrák Vojtíšek není vůbec
chudý. Na Františku má dva domy! Že všechny už
dlouho tahá za nos a tropí si z nich blázny!
kolem něho poskakovali
a pokřikovali: „Domácí
pán! Domácí pán!”
Byl jsem v sobotu před
n prý má také dvě domem a viděl blížícího se
dcery a ty prý dělají pana Vojtíška. Pan Herzl
slečny. Jedna prý má stál jako obyčejně v bílé
lajtnanta a druhá chce jít své zástěře mezi domem,
k divadlu.
opřen o kamennou
Nosí jen samé ruveřej. Mimovolně,
kavičky a jezdí do
v nevysvětlitelném
Stromovky. To rozstrachu jakéms jsem
Seriál
hodlo i u ženských.
vběhl do domu
Takřka ve dvakráte
a skryl se za silná
čtyryadvaceti
hodinách vrata. Kolem stěžejí viděl
byl osud páně Vojtíškův jsem blížícího se pana
zjinačen. Všude ho ode Vojtíška dobře.
dveří odbývali, že jsou
„zlé časy”. Kde míval Co spatřil malý Neruda
obědy, slyšel, že: „Dnes škvírou ve vratech? Co
nic nezbylo”, nebo: „Jsme strašného řekl hostinchudi, měli jsme jen hrách, ský Herzl panu Vojtíšto není pro vás”. Uličníci kovi? Dozvíte se příště!

Kronika
Malé Strany
Výročí v květnu
Eduard Vojan

Pan Vojtíšek
drcený pomluvou

O

Narozen 5. května 1853.
Propagoval moderní české herectví, žil na Malé
Straně na Klárově. Byl
slavný Hamlet v Národním divadle. Umírá 31.
května roku 1920.

Zdenka Braunerová

Jan Neruda (1834 - 1891) spisovatel,
malostranský patriot, alias Táta Fejeton.
Nikdy se neoženil, zbožňoval matku
Barboru, čtverylku a Annu Holinovou.
Zemřela 23. května 1934.
Malířka, grafička a mecenáška umění. Žila v domě
s okny na Čertovku. Bojovala za záchranu staré
Prahy. Narodila se v Praze 9. dubna 1858.

Karel IV.

Když kotel, tak
od Pacáka!
PACÁK - KVALITA
ZA ROZUMNOU CENU!

Dodávka, montáž a servis kotlů
Vaillant a Ligas

Rekonstrukce, opravy a revize
domovních plynovodů.
Dodávka, projekce a montáž
všech druhů vytápění.
Vložkování komínů.
Pracovní doba: po - pá 7- 17 h.
Karel Pacák, Besední 1, Praha 1, 118 00.
Telefon: (+420) 607 527 858.
E-mail: plyn@pacak.cz,
www.pacak.cz

Narozen 14. května 1316.
Největší český král, nechal
postavit Karlův most, založil univerzitu, Nové
Město, Karlštejn, postavil
Hladovou zeď. Zemřel 29.
listopadu 1378.

Pošlete sem
své výročí
Pošlete SMS za dvacku na tel. č. 900 11 20 ve tvaru:
Mn mezera vyroci mezera vaše výročí. Max.
rozsah 100 znaků. Pak vám přijde děkovná sms.
Cena 1 sms je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.
premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.
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Kulturní pruvodce
květen

Posílejte kulturní tipy na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu

Chcete být v této rubrice? Pošlete SMS za dvacku na tel. č. 900 11 20 ve tvaru: Mn mezera
kultura mezera informace o představení. Max. rozsah 100 znaků. Pak vám přijde děkovná sms.
Cena 1 sms je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

1. bál Malostranských novin
Čt 13. 5. v 19 h - 1. benefiční bál
Malostranských novin - Michnův
palác Tyršova domu - Hraje Originální Pražský Synkopický Orchestr,
Žigi a přátelé, Muzikanti z Kampy.
Předprodej volejte: 777 556 578.

Žít na Malé Straně
je muj splněný sen
Ředitel České filharmonie Vladimír Darjanin:
exkluzivní rozhovor pro Malostranské noviny

Divadlo - Ne 2. a st 19. 5. v 19. 30 h - ZÁPALKA, ANEB
NOC V KABARETU - Divadlo Na Prádle, Besední 3,
tel. 257 320 421 - Oprsklá parodie na současný svět
s kapkou zasněné melancholie.
Hudba - Neděle 2., 9., 16., 23. a 30. 5. ve 20. 30 h
- GIPSY NIGHT: GITANS - PopoCafePetl Music Club,
Újezd 19, Praha, telefon: 602 277 226 - Úžasné hudební
umění skvělé romské kapely.
Divadlo - Út 4. 5. v 19 h - NA CESTĚ - Divadlo Čertovka,
Nosticova 2a, Praha 1 - Malá Strana, telefon: 733 774
448 - Hořkosladký příběh matky a dcery. Hrají: Nataša
Burger a Agáta Dušková. Režie: Iveta Dušková.
Večery u kapucínů - St 5. 5. v 19 h - CHVÍLE S NÍ - Klášter
KLÁŠTER
na Hradčanech, Loretánské náměstí 6a - Rapsodické
NA HRADdivadlo Olomouc. Básně s mariánskou tématikou (např.
ČANECH
B. Reynka. K. Wojtyly) doplněné hudbou.
Poezie - křest - Čt 6. 5. v 16 h - DAN HOLK - Kavárna
Čas, U Lužického semináře 15, Praha 1 - Malá Strana,
telefon: 731 476 502 - Křest nové básnické sbírky umělce
Dana Holka v jeho oblíbené kavárně.
Čtení - St 12. 5. v 18 h - NOC LITERATURY - Museum
Kampa, U Sovových mlýnů 503/2, telefon: 257 286 147 Akce začne čtením J. Langmajera z knihy Simon Mawera
Skleněný pokoj. Info: www.nocliteratury.cz.
Hudba - jazz - Čt 13. 5. v 21. 30 h - FILIP GONDOLÁN
BAND - U Malého Glena, Karmelitská 23, Praha 1,
telefon: 257 531 717 - Koncert strhujícího jazzového
a multižánrového vokalisty.
Divadlo - Út 18. 5. v 19. 30 h - KRYSY - Divadlo Na
Prádle, Besední 3, Malá Strana, telefon: 257 320 421 Muzikál inspirovaný japonskou lidovou povídkou,
Pygmalionem, Hollywoodem a jedním hlodavcem.
Divadlo - Čt 20. a út 25. 5. v 19. 30 h - HOUSE OF
LOVE, DÍL 1. PŘÍBĚH DISCOKRÁLE - A Studio Rubín,
Malostranské náměstí 9, Praha 1, telefon: 257 221 158
- První díl autorského seriálu.

Herec hledá práci. Volejte 603 410 959, Jorge

Kultura

B

ydlí v rozlehlém bytě
ve Valdštejnské ulici.
Na Malé Straně žije
už pěkných 25 let. Půlku
života. Má tři děti.
MN: Znáte své sousedy?
VD: Ano. U nás v domě
žije hodně lidí, kteří tíhnou ke kumštu. Malíři,
návrhářka, je tam několik
ateliérů. Kdysi tu bydlel
syn prezidenta a ministr
Jan Masaryk. Můj soused

na něj velmi rád vzpomíná. Vedle kdysi žil slavný
malíř Adolf Kosárek.
MN: Chodíte na pivo?
VD: Teď už skoro nikam,
pracuji 12 hodin denně
a každou chvíli, která mi
zbyde, věnuji dětem. Naposledy jsem byl na pivu
asi před rokem. Jsem spíše
kavárenský typ.
MN: Když jdete s dětmi
na procházku, tak kam?
VD: Velmi rádi máme
procházky po Pražském
hradě. Chodíme také na

Petřín. Žít tu je můj splněný sen.
MN: Znáte Prahu dobře?
VD: Troufám si říct, že
ano. Kdysi jsem si zamiloval krásnou knihu Prahou
krok za krokem od Emanuela Pocheho. Chodíval
jsem s touto knihou v ruce od domu k domu.
MN: Co chystá Česká filharmonie dál?
VD: Připravujeme mnoho skvělých projektů, jejichž cílem mimo jiné je,
aby byly stále plné sály.

Kdo je Vladimír Darjanin

V čele České filharmonie stojí od roku 2009.
Vystudoval na AMU režii opery a filmové dokumentární tvorby. Autor

AUTOR ÚSPĚŠNÝCH
OBRAZOVÝCH PUBLIKACÍ

televizního cyklu Deset
století architektury. Byl
generálním komisařem
české účasti na výstavě
Expo v Japonsku.

Robert Kessner, malíř
staré Prahy a pokojů

o Praze

nabízí

OBRAZY
VEDUTY
REPRODUKCE
ale také

MALOVÁNÍ BYTŮ a DOMŮ
ROBERT KESSNER
Lucemburská 22, 130 00 Praha 3
mobil: 604 76 42 20

Autor knih Intimní doteky
Prahy a Něžná vyznání
Praze. Maluje obrazy a pokoje, píše poezii a povídky. Aktivní horolezec.

inzerce

Nově otevřená kavárna
v Českém muzeu hudby!
Adresa: Karmelitská 388/2, Malá Strana
Otevírací doba: po: 13 - 18 h, út: zavřeno,
st: 10 - 20 h, čt, pá, so a ne 10 - 18 h

Od 1. 6. v provozu dětský koutek.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
inzerce

České muzeum
hudby
www.nm.cz
květen 2010
Karmelitská 2 / 4

Je nově otevřena
prodejna hudebnin
s kavárnou.
2. 5. 19 h: Kühnův
dětský sbor a Seoul
Metropolitan Junior
Chorus
6. 5. 14.30 h Nejslavnější žáci A. Dvořáka.
Přednáší A. Vašíčková
Telefon: 257-257-777

KC Kampa
www.kckampa.eu

Kam na
procházku

U Sovových mlýnů 3.
Akce pro dospělé i děti.
květen 2010
4. 5. 20 h: Filmový
klub: Porodní plán
7.5. 15 h: Vernisáž
výstavy spolku Hruška
11.5. 20 h: Filmový
klub: Nepřátelé národa
15.5. 16 h: Div. ŠUS
18.5. 20 h: Filmový
klub: Štěpán Hron

Agentura Porta Praga
www.portapraga.cz

Telefon: 257-216-216

Telefon: 721-769-586

květen 2010
16. 5. 14 h: Krásy zahrad Pražského hradu
23. 5. 14 h: Martinický
palác na Hradčanském
náměstí
29. 5. 14 h: Kouzelnou
Valdštejnskou zahradou
s krátkou návštěvou
Valdštejnského paláce
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inzerce

Procesí na lodích v předvečer Svatojánský (scéna z XVIII. věku, Julius Maria Sobotka,1896, dřevoryt). Sv. Jan N. je na přídi.

Velká soutěž o ceny u příležitosti
oslav svatého Jana Nepomuckého
Zjisti tajné heslo
a vyhraj parádní
jízdu na gondole.

ké náměstí 3, v pracovní
dny od 10 do 18 h), získá
zdarma vyhlídkovou jízdu na gondole.

Jana Nepomuckého?
B) roku 1393
A) loni
Z) roku 1948

Zakroužkujte správné odpovědi. Zakroužkovaná
písmena vytvoří tajné
heslo. Prvních 20 luštitelů, kteří přijdou říct
heslo Zuzaně Polívkové
do pokladny Muzea Karlova mostu (Křížovnic-

1. Kdy zemřel Jan Nepomucký?
N) 20. března 1393
A) 16. května 30 p.n.l.
C) 28. října 1820
2. Kdy byla umístěna
na Karlův most socha

A) kříž a ratolest
M) bič a dítě
T) holubici a holuba

G) Malostranská beseda
L) Národní divadlo
I) Staroměstská radnice

3. Kdy byl Jan Nepomucký svatořečen?
D) 21. března 1393
L) 17. listopadu 1919
V) 9. března 1729

5. Jak se jmenoval tehdejší pražský arcibiskup
(když Jana utopili)?
K) Václav IV.
L) Jan z Jenštejna
J) Kosmas

7. Kde studoval v Itálii
Jan Nepomucký a jaké
funkce tam dosáhl?
S) v Janově, rektor
L) v Římě, papež
G) v Rimini, plavčík

4. Co drží Jan Nepomucký v ruce?

6.Jak se jmenovala budova, kde byl mučen?

Tajné heslo přijď říct do
Muzea Karlova mostu

Sv. Jan Nepomucký a Svatojánské slavnosti

S

O pouti Svatojánské (Quido Mánes)

ocha Jana Nepomuckého
na Karlově mostě z roku
1683 se stala vzorem pro
řadu dalších, 18. století hojně osazovaných soch na mostech po celé střední Evropě.
Také záhy začala být předmětem kultu.
V předvečer svátku sv. Jana
Nepomuckého se každoročně 15. května konala procesí,
která směřovala od katedrály
na Pražském hradě k Brokofově soše na Karlově mostě.
Celý podvečer byl ve znamení oslav, které vešly do his-

torie jako Svatojánské slavnosti.
Dnes je socha Jana Nepomuckého vedle lípy jedním
z nejznámějších symbolů
českého venkova. Zdobí
stovky venkovských mostů,
můstků a lávek, náměstí, návsí a rynků.
Nahlížení doby Nepomukova
svatořečení (18. století) jako
doby temna, je z hlediska
dnešního poznání překonané. Rok 1729, kdy se v celém
Českém království oslavovalo Nepomukovo svatořečení,

náleží plně do období obrovského uměleckého a kulturního rozkvětu českých zemí.

Svatý Jan Nepomucký
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Jaromír Luis Konůpka uvádí

Kulturní pruvodce Naučím vás Vzpomínky starého jazzmana
květen
francouzsky!
Posílejte kulturní tipy na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu

Chcete být v této rubrice? Pošlete SMS za dvacku na tel. č. 900 11 20 ve tvaru: Mn mezera
kultura mezera informace o představení. Max. rozsah 100 znaků. Pak vám přijde děkovná sms.
Cena 1 sms je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Hudba - Po 24. 5. ve 20. 30 h - ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ
SYNKOPICKÝ ORCHESTR - Malostranská beseda,
Malostranské nám. 21, Praha 1, telefon: 257 409 123 Raný americký jazz, blues a taneční hudba 20. let.
Divadlo - Po 24. 5. v 19. 30 h - ŽENA V ČERNÉM A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1, telefon:
257 221 158 - Povedený detektivní horor. Hrají: M. Písařík,
O. Volejník, L. Pernetová/ K. Černá.
Hudba - Út 25. 5. ve 20. 30 h - CHAMBER
WORCHESTER - PopoCafePetl Music Club, Újezd 19,
Praha, telefon: 602 277 226 - Příjemná muzika ve stylu
soul / funk / pop se svěžím tanečním nádechem.

Kulturní tipy mimo hranice Malé Strany
Benefiční koncert - Út 11. 5. v 19 h – KONOPÍ JE LÉK
ANEB FÉNIXOVY SLZY PRO ATELIÉR ALF - Palác
Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3 - Wohnout, Švihadlo,
David Koller, Divokej Bill atd. Info: www. konopijelek.cz.

ROXY

Volejte Gautierovi

608-560-033
Rodilý mluvčí
Cena a čas dohodou
Pro začátečníky
i pokročilé

Soukromé
kurzy kreslení

Veletrh Rosteme s knihou - křest - Čt 13. 5. v 17 h VODNICKÉ A INDIÁNSKÉ ROMANETO - Knižní veletrh
na Výstavišti, pravé křídlo paláce - Malostranské divadélko
Romaneto křtí svou prvotinu. Více na: www.romaneto.cz.

Hodiny malby
a kresby
Příprava na
talentové zkoušky
Individuální přístup
Cena a čas
dohodou.

Divadlo - St 26. a po 31. 5. v 20 h - HRA MARTINA
KOMÁRKA: STARÝ NÁCEK - Roxy / NoD, Dlouhá 33 David Matásek v roli norského spisovatele Hamsuna.
Režie Martin Učík (Bohnická divadelní společnost).

Jiří Pěkný
Mobil:
603 410 959

Herec hledá práci. Volejte 603 410 959, Jorge
inzerce

Polední Menu

V pracovní dny do 100 Kč:
0,3 l nápoje - nealko nebo pivo
polévka dne
výběr z 5 hlavních jídel týdně

Nabízíme:
příjemné posezení v centru Prahy
mnoho druhů piv
tradiční americké burgery
šťavnaté hovězí steaky
výběr z mezinárodní
i české kuchyně
Otevřeno denně 11:30 - 02:00 h
Jo´s Bar
Malostranské nám. 7
Praha 1 - Malá Strana
Telefon: + 420 257 531 422
www.josbar.cz

Klarinetista J. L. Konůpka Kontrabasista Luděk Hulan

L

uděk Hulan, jeden
z našich nejvýznamnějších kontrabasistů, organizoval festivaly a jam sessiony a hrál
s Karlem Krautgartnerem na pověstných jazzových večerech v kavárně Vltava.
Byl jedním ze zakladatelů slavného Studia 5, souboru, který se již v 60.
letech věnoval modernímu jazzu.
Teď něco osobních vzpomínek – poprvé jsem
Luďka viděl v televizi v roce 1956, kdy hrál
a zpíval u Gustava Broma
(bydlel jsem tehdy v Praze v internátě a za odměnu jsme se směli v soboinzerce
inzerce

tu večer dívat na televizi
v kanceláři ředitele).
Už tenkrát na mě zapůsobil a později jsem ho
mnohokrát viděl na koncertech ve Viole a v Redutě a netušil jsem, že
si jednou Luděk zahraje
i s naší kapelou Steamboat Stompers a že právě
v Redutě mu budeme hrát
na svatbě.
Zahráli jsme si dokonce
i v jeho televizním seriálu
Jazzový herbář, o němž
se přístě zmíním podrobněji. A proč jsem se tak
o Luďkovi rozepsal? Léta,
až do své předčasné smrti,
bydlel na Malé Straně na
Jánském vršku.
Pokračování příště
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Společný
projekt

Přispějme lidem s mentálním postižením ve Studiu
Oáza na roční provozní náklady částkou 50 tisíc korun
Dopis paní Olgy Kurzové, ředitelky kulturního centra Oáza

Petr Hejma, emeritní
starosta MČ Prahy 1

Pomožme Oáze

Pomožme finančním
příspěvkem těm, kteří
naši pomoc opravdu
potřebují.
Studio Oáza, které pečuje o lidi s mentálním
postižením, se nedávno ocitlo v tak svízelné finanční situaci, že
muselo na půl roku
přerušit provoz.
Složme se na 50 tisíc
korun pro Studio Oáza
a pak se rozhlédněme
kolem sebe, komu je
dále třeba pomoci.

Milí Malostraňáci,
také se vám zdá, že se
z Malé Strany pomalu
vytrácí její nezaměnitelná
atmosféra a typické malostranské figurky? Cítíte
se tu doma a chcete pomoci vytvořit zde domácí
prostředí i pro druhé?
Podpořte Studio Oáza.
Studio Oáza, kulturní
centrum pro lidi s mentálním postižením, sídlí
v kouzelném koutě Kampy v Říční ulici u kostela
Jana Křtitele Na Prádle.
Jako neziskové občanské
sdružení, které je zcela
závislé na sponzorech.
Provozujeme
kulturní
a zájmové aktivity vedené profesionálními lektory. Lidé s mentálním
postižením mohou v našem centru navštěvovat
dramatické, hudebně pohybové nebo výtvarné
oddělení, lekce angličtiny, němčiny, počítačů,
keramiky.

Mohou se zde učit hrát
na klavír, flétnu, kytaru
nebo fotografovat. Velmi úspěšné je také naše
baletní oddělení. Výsledky naší práce prezentujeme na výstavách,
máme vystoupení např.
v divadle ABC, Divadle
Na Prádle, účastnili jsme
se filmového festivalu
Mental power.
Mezi naše čestné hosty
patří například pan Vlastimil Harapes, herečka
Marta Vančurová, zpěvačka Lucie Bílá nebo
hudební skladatel Pavel Jurkovič.
Naše centrum je v provozu již od roku 1992
a je jediným projektem
svého druhu v ČR.
Protože se Studio Oáza
potýká s nedostatkem finančních prostředků, obracíme se na čtenáře Malostranských novin o finanční podporu. Všem
dárcům děkujeme.
inzerce

Transparentní účet pro Studio Oáza

5278419001 / 5500
Průběžný stav účtu sledujte na www.malostranskenoviny.eu

Ke dni 25. dubna 2010
byla již na účtě částka:

4 993 Kč

Ředitelka Olga Kurzová

www.special.cz/oaza

Studio Oáza, Říční 6. Telefon je 257-313-008.

Umělecký koutek

paní Puldová

paní Fischer

Vážená redakce,
v posledním čísle Malostranských novin je krásná báseň paní Puldové.
Posílám jí koláž, aby věděla, že si její poezie
našla v mém srdci své
místo. Jsem ráda, že po
Malé Straně chodí básníci, kteří reagují na tu

Když si paní Petra Fischer
přečetla báseň paní Emilie Puldové Zahrada úžasných krás o Kampě, hned
vyrobila uměleckou koláž
a poslala do redakce MN:

nepřekonatelnou atmosféru zdejších zákoutí
a umějí vidět jasným zrakem místa, jakoby „turisticky okoukaná“. Jsou to
lidi většinou nenápadní,
avšak jejich vnitřní svět
je bohatý a vzácný.
Zdraví vás - Petra
J. Fischer.

Foto: archiv ateliéru Loukamosaic

Čtenářky MN se spojily básní
o magickém parku Kampa

I malé děti se nad mozaikou v ateliéru stávají velkými umělci.

Mozaika pro radost sobě i druhým

A

teliér Loukamosaic
nabízí nečekané zážitky. Stačí jen projít
průchodem na Maltézském náměstí číslo 9 a už
jste před dvorkem, který
patří právě k ateliéru.
„Denně od 10 do 18 hodin
na vás čeká krabička plná
střípků. Přijďte si vytvořit
vlastní mozaiku, která se

pak stane součástí velké
společné louky,“ zve do
ateliéru akad. sochař Michal Bouzek, zakládající
člen občanského sdružení
Femancipation.
Krabička obsahuje kromě
certifikátu a sběratelského
tisku oblíbené květiny
jedné z patronek projektu
Loukamosaic také materiál

pro dvě mozaiky. Jednu si
nechá tvůrce, druhou přinese zpět do ateliéru.
Děti z dětských domovů
a nevidomí mají účast
v projektu zdarma. Kromě
toho z každé zakoupené
krabičky jde 10 korun na
charitativní účely. Více na:
www.femancipation.com,
nebo na tel.: 777 192 253.
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Slavné ženy Malé Strany
Gabriela Preissová, autorka Její pastorkyně
Malostranské nábřeží 3, dům s výhledem na Národní divadlo

V

domě na Malostranském nábřeží 3/563
žila v posledních letech života spisovatelka
Gabriela Preissová.
Díky své Jenůfě (Její pastorkyňa) je po Janáčkově
operním zpracování známá
po celém světě. Bydlela
tu v krásném starosvětsky
zařízeném bytě s výhledem
na řeku, Střelecký ostrov
i Národní divadlo.
Stará dáma tu přijímala
mladé začínající literáty
i značně proslavené osobnosti, ačkoli sama za války
a těsně po ní trpěla hlady.
Zaslala čtenářka Milena
Chlumská (Malostr. nábř. 3).

Gabriela
asi 1880

J. B.
Foerster

Leoš
Janáček

Gabriela
asi 1943

Gabriela Preissová žila v letech 1862 - 1946.

Její dům nad Kampou

Horoskop podle soch
Co vás čeká a nemine v měsíci květnu
Býk 21.4. - 21.5.

Svatý Antonín Paduánský
(narozen v portugalském Lisabonu, proto jsme ho vybrali Býku za patrona) je
strážcem šťastného manželství.
Bývá mimo jiné vzýván pro
pomoc při nalezení ztracených věcí. K jeho atributům
sv. Antonín z Portugalska patří malý Ježíš.

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.)
Podělte se o práci s kolegy, jinak se uhoníte. V lásce to bude vachrlaté.
RAK (22.6.-22.7.)
Milostné vztahy dostanou
romantický nádech a konečně máte v této oblasti
více štěstí.
LEV (23.7.-22.8.)
Budete plni nadšení a snesete velkou pracovní zátěž. Využijte toho!
PANNA (23.8.-22.9)
Květen přeje organizování rodinných i přátelských
setkání. Až se sejdou vaši
blízcí, řekněte jim něco,
co vás samotné překvapí.
VÁHY (23.9.-23.10.)
Květen se vám mimořádně
vydaří. Na co sáhnete, to
se povede víc než dobře.

ŠTÍR (24.10.-22.11.)
Dobře vám to bude myslet
(lépe než jindy). Udělejte
si nějaký plán.
STŘELEC (23.11. 21.12.)
Budete mít sklon rychleji
mluvit než myslet. Pozor.
KOZOROH (22.12.-20.1.)
Květen vám přeje při směně menší věci za větší.
Zřejmě jde o byt.
VONDÁŘ (21.1.-20.2.)
Raději se o nic nesázejte.
Vyhněte se rodičům svého
partnera. Tchýně nespí.
RYBY (21.2.-20.3.)
Díky své květnaté (kde
se to ve vás bere?) výřečnosti se dozvíte mnoho
užitečného.
BERAN (21.3.-20.4.)
Čas tvořit. Pokuste se po
čase zas něco namalovat.

nového za vodou
tipy na místní podniky, Malostranská advokátka radí Co
Staromestske}
kde mají zajímavé pivo Mám šanci na střídavou péči?
Noviny
Noviny pro Prahu 1 a okolí

Vychází vždy 15. den v měsíci

Pivo černý Kozel za 33 Kč,
Plzeň za 39 Kč, jídlo do 200
Kč. Ve dvoře věž s točitým
schodištěm, kde měl Magistr Edward Kelley tajnou
alchymistickou dílnu.

Mlsná koza, Koza
nostra (Újezd 8)

Vaří českou klasiku. Restaurace v přízemí, hospoda
do půlnoci ve sklepě (vchod
z rohu Plaské) Staropramen
12° za 28 Kč, 10° za 21 Kč.
Dole možno zpívat.

Cafe bar 3+1
(Plaská 10)

Plzeň za 34 Kč, Svijany 11°
za 29 Kč. Bohatý výběr
rumů, koňaků a vína.
Studená kuchyně. Hojné
výstavy (teď fotky z industriálního Kladna).

Máte tip do této rubriky? Volejte 605 216 143
Foto z oblíbené hospody pošlete na e-mail redakce@malostranskenoviny.eu nebo mobilem za cenu běžné MMS na tel. č. 605 447 744 ve tvaru: Mn mezera foto mezera název
hospody a kdo foto posílá. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

www.staromestskenoviny.eu

Otázka: Po rozvodu mi bývalá manželka trvale brání soudem určenému styku
s naším nezl. synem. Mám
šanci na střídavou péči?
Václav S., Malá Strana
Odpověď: U soudu, kde je
veden opatrovnický spis,
podejte návrh na výkon
rozhodnutí. Soud matku
vyzve k plnění rozsudku.
Pak jí budou opakovaně
ukládány pokuty za každý
zmařený styk.
Pro otce, kteří bojují za svá
práva, se blýská na lepší
časy. Soudy již tolik nestraní matkám a vnímají
oba rodiče stejně. Zákon
o rodině umožňuje tomu

z rodičů, kterému je v pravidelném styku bráněno,
aby požádal soud o změnu
výchovy a nezletilého převzal do své péče.
Průlomové rozsudky tohoto typu už byly v praxi vyneseny. Nebojte se na to bývalou manželku písemně
upozornit.
Další variantou úpravy
poměrů k dítěti je tzv. společná nebo střídavá péče
rodičů. Obě varianty jsou
dnes zcela reálné s tím,
že o střídavé péči soud
rozhodne i když ji druhý
rodič odmítá. Soud častěji
přihlíží k tomu, který
z rodičů zapříčinil rozvrat
manželství nebo vztahu.

Opilý muž vylezl na
sv. Václava a spadl

Václavské nám. - Kuráž
nechyběla opilému Moldavci. Vylezl 14. 4. ve tři
ráno na sochu sv. Václava.
Když slézal, spadl a zlomil si ruce a nohy.

Nádherná trojčata
ze Široké ulice

JUDr. Monika Krobová Hášová, advokátka
se sídlem v Praze, Malá Strana, Michnův
palác, Újezd 450 / 40. Tel: 603-247-498,
e-mail: krobovahasova@post.cz, www.advokatka-krobova.cz.

Inzerce: 777-556-578
nebo pište na e-mail: inzerce@malostranskenoviny.eu
více najdete na stránkách: www.malostranskenoviny.eu

Foto:www.praha1.cz

U Osla v kolébce
(Jánský vršek 8)

Starom. radnice - Trojčata
Pertlíkova byla ozdobou
vítání občánků dne 14. 4.
na Staroměstské radnici.
Bydllí s maminkou a tátou v Široké ulici.

Foto:www.praha1.cz

3

inzerce

Mozaika
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Mozaika

Krátké SMS inzeráty za dvacku

Inzerát pošlete esemeskou v tomto tvaru: mn mezera inz mezera text inzerátu. Esemesku pak pošlete na číslo: 900 11 20. Cena jedné sms je 20 Kč.
Max. rozsah: 100 znaků. Uveďte též kontakt na sebe, kvůli odpovědi.

. Vzorový sms inzerát: Mn inz Hledam atraktivni zenu, ktera by me financne zabezpecila, abych
mel cas na vlastni tvrobu. Zn. Stesti ve dvou. Kontakt: jpekny@chello.cz

Hledáme paní nebo slečnu na úklid a hlídání dětí.
Tel.: 777 556 578, Monika.
Nabízím zhotovení grafických návrhů pro tisk, ilustrace a daší grafické práce.
Tel.: 603 410 959, Jirka.
Soukromé kurzy kreslení. Příprava na talentové
zkoušky. Cena a čas dohodou. Tel.: 603 410 959, Jirka.

Hledám k pronajmutí byt
na Malé Straně, 2+kk nebo
2+1, nekuřák, vztah k umění,
tel.: 776 872 987, Karel.
Zn.: Nájem do 12 tisíc Kč.
VYMĚNÍM byt na Malé
Straně 60 m čtvečních za
větší ve stejné části Prahy.
Nabídky volejte na tel. číslo:
605 356 086. Zn.: Seriózně.
Sháním prostory k pronaj-

Staré dobré časy
Vedoucí
souboru
Jiřka Lichá

mutí na prodejnu o velikosti max. 20 metrů čtverečních
na Malé Straně a v okolí. Telefon: 608 179 654, Roman.
Nabízím řemeslné práce.
Rychle a levně. Můj telefon:
773 918 132.
PRONAJMU zařízenou garsoniéru v Horních Měcholupech za 8200 Kč včetně poplatků. 602 175 781, Lukáš.

Cena 1 SMS je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Než číšník přinese kafe

Jak vyplnit čas mezi Dobrý den a Sbohem

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 9 / květen 2010. Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO
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Kde to je?

Otázka: Kde je na Karlově
mostě tento reliéf?
Vaše odpovědi: redakce@
malostranskenoviny.eu.
Minule: U Bílé kuželky.
inzerce

Sólista
Jan Pech

Doprovodná skupina lesních víl z ochotnického divadla (cca 1910): Snímek je z ateliéru
Šechtl - Voseček (www.sechtl-vosecek.ucw.cz).

Levné rekonstrukce bytu,
domu a provozoven
Řemeslo Praha
Renovace a pokládka všech druhů podlah,
malířské, natěračské a lakýrnické práce,
truhlářské, pokrývačské a tesařské práce,
instalatérské práce,
elektroinstalace včetně revize,
odstraňování graffiti,
stěhování a úklid,
byť půjde „jen“ o zavěšení obrazu.
Telefon: 773-918-132

www.remeslopraha.webnode.cz
NOVINKY

Maroš Chury, Lukáš Hrind,
Josef Velčovský

10 let
slaví

módní atelier
Pavly a Olgy
Michálkových
S tímto kupónem
10% sleva!

0riginální modely
za dostupné ceny

Vlašská 13, Malá Strana
Telefon: 728-939-872

www.maloStranSkenoviny.eu

Vytiskni
si sám!
www.

malostranskenoviny.eu
klikni na titulní stranu

Noviny pro Prahu 1

a okolí

Malostranske
Noviny
Vychází vždy 1. den v měsíci

Pošleme
vám noviny

Napište na e-mail:
redakce@
malostranskenoviny.eu

1. benefiční bál 13. května v 19 h (v Tyršově domě)
Velmi
jemný
M

Malá Strana by měla být větší!

alostra
Novinynske}

Mr.
Trilobit

Hraje Originální Pražský Synkopický Orchestr.

Hlavní c
v tomboena
Malostra le
Novinynske}

13.5.

Hraje: OPSO
09

Hlavní cena v tombole: Zájezd do Benátek pro
celou rodinu na 4 dny. Věnovalo Muzeum Karlova mostu.

(ctvrtek)
v 19.00 hod
Michnuv palááac
TyrSova domu

Praha 1, Malaá Strana
Plakát: Ondřej Höppner © 2010

1. benefiční bál Malostranských novin se koná
v Michnově paláci Tyršova
domu ve čtvrtek 13. 5. od 19 h.
Hraje: Originální Pražský
Synkopický Orchestr. Dále:
Muzikanti z Kampy, Cimbál session Žigi a přátelé.

Uvádí: Monika Höppner.
Předtančení: Desorient express (KC Kampa). Vchod
do sálu z parkoviště ze Všehrdovy ulice na terasu.
Vstupné: 150 Kč, předprodej 130 Kč. Chutné občerstvení zaj. Kavárna Mlýnská.

Předprodej: Vopičkova velejemná Kafírna (Tržiště 11),
SOPMSH (Ars Pragensis,
Malostranské náměstí 27),
Malostranská beseda - šatna
(Malostranské náměstí 21),

KC Kampa (U Sovových mlýnů 3), Kavárna Čas (U Lužického semináře), restaurace Konírna a vinárna Déjà
vu (obé Maltézské nám.)
a redakce (tel.: 777 556 578).

21 odběrních míst Malostranských novin

Kdyby už byly rozebrány, pošlete e-mail na adresu redakce@malostranskenoviny.eu nebo volejte tel.: 777-556-578

Naši mazlíčci

redakce@malostranskenoviny.eu

Foto
e
Informační kancelář Praha 1, Malostranské náměstí 22, Konírna, Maltézské nám. 10, tel.: 257534121. Vinotéka Déjà vu, čtentrář
}
alos anske
tel.: 257531845. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11, Maltézské náměstí 8, tel.: 603745414. Ferdinanda, Karmelitská 18, M Noviny
tel.: 602280835. Malostranská beseda, Malostr. náměstí 21, tel.: 257534015. Atelier Pavla a Olga, Vlašská 13. U staré
tel.: 257532966. Ars Pragensis, Malostudny, Tržiště 3, tel.: 257530582. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6,
stranské nám. 27, tel.: 257532093. U Hrocha,
tel.: 605294595. U Černého vola, Loretánské
nám. 1, tel.: 2205134813. U parlamentu,
Thunovská 10, tel: 257533389. Sokol, Tyršův
Valentinská 8, tel.: 721415747. Literární kadům, Újezd 450, tel: 257007111. Kavárna
várna, Řetězová 10, tel.: 222220681. Muzeum
Mlýnská, Kampa, tel: 608444490. KC
Kampa, U Sovových mlýnů 3, tel:
Karlova mostu, Křížovnické náměstí 3, tel.: Strážce snu. Kólie Fiffi
a kočka Míca z ateliéru na
608444654. Divadlo
608149042. Hospoda Koza nostra Újezd 8.
Na Prádle,
Maltézském náměstí 9.
Přehled dalších odběrních míst najdete na interBesední 3, tel.: 257320421. České muzeum
Zaslali: Lucie Crocro a Minetové adrese www.malostranskenoviny.eu.
hudby, Karmelitská 2, tel: 257257707.

Chcete se stát odběrním místem? Tel.: 777- 556-578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 500 korun na provoz, nebo inzerátem.

chal Bouzek.
Fotky mobilem za cenu běžné mms: tel.
č. 605 447 744 ve tvaru: Mn mezera foto
mezera jméno mazlíčka, kdo poslal.
Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199

