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Obecní noviny jsou vydávány Sdru�ením obèanù a pøátel Malé Strany a Hradèan. Sledují cíle programového
prohlá�ení tohoto obèanského sdru�ení, ani� by reprezentovaly stanoviska jakékoliv politické strany. V zájmu
obèanù jsou distribuovány poslancùm parlamentu, prezidentské kanceláøi a mìstskému zastupitelstvu.

V dolní, tedy nejstar�í èásti Nerudovy uli-
ce, stojí renesanèní palác U zlaté koruny. Bý-
val to majorátní dùm Kinských ze Vchynic
a souèasný architektonický výraz získal ji�
v roce 1669. Z rozlehlého objektu, který za
minulého re�imu vyu�ívala Vojenská správa,
je z Nerudovy ulice vidìt jen malá èást, uvnitø
bloku se v�ak skrývají dva rozlehlé dvory. Vo-
jáci staèili budovy opravit a omítnout, ale
v roce 1989 objekt opustili a ten deset let
chátral. V roce 2001 jsme jako sousedé byli
vyzváni k úèasti na stavebním øízení projektu
výstavby bytù pro èleny Poslanecké snìmov-
ny. Projekt nám pøipadal nesmyslný, získání
cca 43 bytù za více ne� 250 milionù korun,
nám pøi�lo jako plýtvání, ale usoudili jsme, �e
to je problém investora a s rekonstrukcí jsme
souhlasili. Na scénì se objevil zpoèátku hod-
ný obr jménem Metrostav, který pochopitelnì
, jak u� to v pohádkách bývá, pøislíbil klidný
a bezproblémový prùbìh stavby. To jsme
ov�em netu�ili, �e obr je velmi hladový.
V rámci grandióznì pojatého projektu vyrost-
la v Nerudovì ulici vì� betonárky, která po tøi
mìsíce dnem a mnohdy i nocí rachotila a pli-
vala betonovou smìs do stovky vrtù, které
hloubilo neuvìøitelnì hluèné zaøízení, pøipo-
mínající tank z vìdeckofantastického filmu.
Hluk bìhem dne pøekraèoval hygienické nor-
my a vydì�ení cizinci vrá�eli v oblacích ce-
mentu do oran�ového monstra. Vrtáky se za-

kusovaly do mimoøádnì cenné lokality, která
velmi pravdìpodobnì skrývá svìdectví o po-
dobì historického opevnìní zbudovaného
Pøemyslem II. a kde se mo�ná nalézají i dal�í

jedineèné památky z 9 století na�eho letopo-
ètu. Ty spí svùj vìèný sen v nestabilních vrst-
vách, které vznikly po velkých malostran-
ských po�árech a bude tomu tak i nadále,
nebo� obr je zajal a nám je nikdy nevydá. To
by nebylo to nejhor�í, velkou neznámou zù-
stává plí�ivý, ale prokazatelný pohyb celé
fronty domù Nerudovy ulice po píseèném, ne-

dostateènì odvodnìném svahu. Døíve byl po-
hyb rovnomìrný a objekty postavené z mast-
né opuky se mu dokázaly pøizpùsobit. Nyní
ov�em vznikl pevný bod pøivázaný betonový-
mi piloty k podkladní skále. Okolní domy se
kolem nìj zaènou lámat. Situaci zhor�ily i ce-
mentovou vodou zacpané kanály, rozpraskaná
vozovka a otøesy tì�kých stavebních mecha-
nismù. V na�em domì jsme praskliny pøelepi-
li lepící páskou a bedlivì je sledujeme, víme,

�e obr je stále hladový.
Zaèíná ukusovat z dal�í-
ho poøádného krajíce,
kterým je lukrativní vý-
stavba podzemní gará�e
pro více ne� 60 vozù. Obr
neumí moc poèítat, kdy�
ke ètyøiceti bytùm staví
tak velikou gará�. Neumí
ani plánovat, kdy� mìní
projekt a vjezd z Jánské-
ho vr�ku pøesouvá do Ne-
rudovy ulice. Tak pod-
statnou zmìnu s nikým ze
sousedù nekonzultuje.
Pøedstavte si ranní a ve-
èerní provoz, a� budou
poslanecká auta vyjí�dìt
èi zají�dìt. Asi bude tøeba

vy�kolit prùvodce, kteøí tím frmolem v Neru-
dovce provedou nebohé a pøitom tolik potøeb-
né náv�tìvníky z ciziny. Jediný strom uvnitø
bloku, ná� milovaný oøech, byl obrem nemi-
losrdnì se�výkán, oøezán a jeho listy jsou spá-
lené cementovým prachem. Sbíjeèky zaèínají
svoji symfonii v �est ráno a nechodí spát se
slepicemi. Naopak, veèer jsou je�tì bojovnìj-

Malá válka s velkým obrem

Nový komín v Nerudovce 15 foto: Milo� Sovák

Toto èíslo Obecních novin vy�lo s finanèním
pøispìním Mìstské èásti Praha 1 a spoleè-
nosti Interpharma Praha, a. s.
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MALOSTRANSKÉ PORTRÉTY

18. 6.�8. 9. 2002

Jako obyvatelé Malé Strany sledujeme se znepokojením rozpínavost èeských poslancù.
Zvedá se vlna odporu. Malá Strana je v ohro�ení, to myslíme zcela vá�nì. Pokud zde
je�tì zùstaly domy, které nebyly vráceny v restituci, nekoupili si je nájemníci, èi v nich
není zastupitelský úøad, obáváme se, �e si je zabere Poslanecká snìmovna PÈR, a to tak
�e si na zabavený dùm odhlasuje zákon, aby tak zabránila odporu obèanù.
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O tom, �e s rozpínáním Poslanecké snìmov-
ny PÈR to nebude jen tak, bylo Sdru�ení pøe-
svìdèeno od chvíle, kdy si pro sebe zaèala
zabírat na Malé Stranì jeden dùm za druhým.
A aby si snad obèan nechtìl dupnout, uèinila
si na zabrané domy zákon o svém sídle a ho-
tovo. Mì osobnì berou v�ichni èerti, kdy� si
pøedstavím, kde zasedal parlament za první
republiky. I komunisti byli v porovnáním
s na�í demogratickou mocí celkem skromní.

Chtít dnes apelovat na soudnost poslancù
je naprosto kontraproduktivní. U� dávno �ijí
v na�í zemi dvì skupiny lidi � MY a ONI.
Chimérická je i pøedstava, �e snad alespoò
o volbách má obèan hlavní slovo. To zmiòu-
ji proto, aby si snad nìkdo z nás nepøedsta-
voval, �e to tìm, kteøí jej vùbec neberou,
o volbách seète. ONI si to naopak po vol-
bách seètou sami.

Aèkoliv jsem si vztahu, jaký panuje mezi
poslancem a volièem, vìdoma, musím na
stránkách Obecních novin otevøít diskusi na
téma stavby luxusního poslaneckého domu
s gará�emi v Nerudovì ulici. U� proto, �e
bych z té du�e ráda pøedlo�ila panu kancléøi
va�e názory. Nemyslím si ov�em, �e by kvù-
li nim �el do sebe, ale alespoò, jak doufám,
neusne na vavøínech.

Stavební zákon pøesnì vymezuje, �e re-
konstruovaný dùm musí mít stání pro vozid-
la mimo veøejnou komunikaci, to je pravda.
Ale vzhledem k poètu bytù ve zmínìném do-

mì, je poèet gará�í zpupnost sama. (Jako pi-
kantnost dávám laskavému ètenáøi k úvaze,
jak budou ony byty rozdìlovány. Toti� � kdo
bude mít výhled na dvorek a kdo na Hradèa-
na, pøíkladnì.) 

Nedoká�i si pøedstavit, jak by chtìl in-
vestor tu rozhazovaènost zdùvodnit. Kdy�
je�tì uvá�ím, �e celá rekonstrukce domu ur-
èeného pro zcela zbyteèné a na hlavu posta-
vené úèely, je hrazena ze státního rozpoètu,
jediné, co mne napadá, je usedavý pláè. Ne-
bo snad, �e bych laskavé ètenáøe nabádala
k odpovìdnosti pøi odvádìní daní, aby si ná�
intelektuální výkvìt mohl vymyslet nìjakou
dal�í ú�asnost.

Podobné jednání nejen, �e v lidech posi-
luje pocit naprosté bezmocnosti a beznadìje,
ale i pochybnosti o tom, jakou vá�nost
v oèích poslance vùbec má.

Poslanecká snìmovna se vùèi Malé Stra-
nì chová zcela stejnì jako mnozí majitelé do-
mù, kteøí je vybydlují, aby je mohli výhodnì
prodat k úèelùm rozhodnì ne bytovým.

U� nyní si troufám poslancùm, kteøí se
v Nerudovce usídlí, vzkázat, �e bude jen vel-
mi málo Malostraòákù, kteøí by mìli chu� se
na nì usmívat. Vzali jste nám dùm, v nìm�
mohl fungovat docela normální lidský �ivot,
máte vinu na tom, �e se opìt zmen�ila �ance
na to, �e by Malá Strana mìla o nìkolik mr-
òavých Malostraòákù víc. Já osobnì vás za
to nemám ráda ani trochu. -ips-

Státní ústav památkové péèe
Vald�tejnské nám. 3
118 01 Praha 1

Na�e obèanské sdru�ení a vìt�ina obyva-
tel Malé Strany jsme pohor�eni prùbìhem
výstavby provádìné Poslaneckou snìmo-
vnou v Nerudovì ulici. Obludnost této stav-
by, která nejen ji� po�kodila na�e prostøedí,
ale ponièila historické památky, byla dosta-
teènì popsána v novinách i televizi. 

Obracíme se na Vás tímto dopisem se
stí�ností na konkrétní a flagrantní pøípad po-
ru�ení památkové ochrany, který musel
uniknout jinak bdìlým úøadùm památkové
péèe: jedná se o vysoký, zcela nový a nikdy
v tìchto místech neexistující komín tako-
vých rozmìrù a v takovém místì, �e podstat-
nì poru�uje harmonii støech a zakrývá vý-
hled na chrám sv. Mikulá�e z dvou
nepodstatnìji nav�tìvovaných a ka�dému
milovníku Prahy posvátných míst: z výhledu
Hradèanského námìstí, u Kajetánky, z Újez-
du a z vrchu Semináøské zahrady. Fotogra-
fickou dokumentaci pøikládáme a �ádáme
o rychlou nápravu; toti� odstranìní shora
uvedené zrùdnosti. Co je zvlá�tì podivné, je
nesmyslnost celé úvahy. Jestli�e vùbec byl
komín potøeba ve vìku turbokotlù, které ko-
míny nepotøebují, pak mohl být navázán na
vedlej�í kolmý �tít. Jsme pøesvìdèeni, �e  ne-
citlivé jednání s na�í Malou Stranou instala-
cemi jako tou shora uvedenou, je v rozporu
nejen s citem, zdravým rozumem a zodpo-
vìdností, ale také s Úmluvou o ochranì kul-
turního dìdictví, kde historický støed Prahy
pøedstavuje jeden z nejvìt�ích projektù
UNESCA (a jeho� garantem je na�e Minis-
terstvo kultury), a podle tohoto dokumentu
�Jeho svévolné nièení pøedstavuje nenahra-
ditelné ochuzení dìdictví v�ech národù svì-
ta�.
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Do soutì�e z ON 3/2001 jsme obdr-
�eli ètyøi správné odpovìdi. Socha sv.
Jana Nepomuckého je na domì �por-
kova 8. Èástku 900 Kè si rozdìlí 3 vy-
losovaní výherci: Zdenìk Gütter, Mìl-
nická 10, Praha 5, Johana �tìdrá,
�porkova 10 a Lidka Gütterová, Mìl-
nická 10, Praha 5. Blahopøejeme.

Jaroslav Chuchlík pøipravil dal�í
fotografii. Kde se nachází socha Ale-
gorie Aritmetiky, která je na dne�ní
soutì�ní fotografii? redakce

Kde to je…

foto: Jaroslav Chuchlík

ON 1/2002 31. 7. 2002

Foto pochází z ulice .................................
..................................................................
orientaèní èíslo domu (objektu) ...............
Pøíjmení, jméno, adresa ...........................
..................................................................
..................................................................

Soutì�ní kupon nalepte na korespondenèní lístek
a za�lete na adresu redakce, pøípadnì doruète osobnì.

Kde to je…

Gará�e v Nerudovce aneb poslanecká rozpínavost

Zku�enosti nám dávají právo tvrdit, �e poslanecká snìmovna je schopna jít tak daleko,
�e si na zabavený dùm odhlasuje zákon, aby tak zabránila odporu obèanù. To, co se dì-
je v Nerudovì 15, je stav naprosto neudr�itelný. Pøezíravost námi volených zástupcù
do�la do krajnosti. Poslanci se chovají jako jiný lidský druh, který se nesní�í na úroveò
�obyèejného� èlovìka. Je pro nìj zøejmì nepøedstavitelné, �e by mìli bydlet na okraji
Prahy a dojí�dìt. Dáváme poslancùm na vìdomí, �e zásadnì nesouhlasíme s jejich zá-
mìrem vybudovat z Malé Strany poslanecké ghetto. Svým chováním nás pøesvìdèili, �e
kromì vlastního blaha, jim na nièem jiném nezále�í. Pokud by tomu tak nebylo, byly
by v Nerudovì 15 byty pro obèany. Pokud by tomu tak nebylo, nestavìlo by se pod do-
mem stání pro 60 vozidel. Dùraznì upozoròujeme, �e k takovémuto zpupnému chová-
ní nedal poslancùm nikdo mandát. �ádáme je, aby se nad svým chováním vùèi vìt�inì
tohoto státu zamysleli a uvìdomili si, �e �ádný strom neroste do nebe.
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Odpovìdìl taxikáø, který mne vezl z noèní-
ho �ivého rozhlasového vysílání zpátky do
Karmelitské, na moje láteøení na osud,
a hlavnì na smùlu, �e dùm ve kterém �iji u�
skoro 40 let, má majitele, který jaksi neod-
povídá mým pøedstavám. Ani já neodpoví-
dám pøedstavám majitele. Myslel si toti�, �e
jazzová zpìvaèka je v balíku. Nabídl mì
100 000 za opu�tìní bytu a nazdar bazar. No
jo, ale kam se podít, kdy� mám jak se øíká
holý zadek? To bylo pøed rokem, kdy byl
vyøèen ortel, �e se mám v horizontu jedno-
ho roku vystìhovat. Dva dny nato mì ochr-
nuly nohy � peroneální para paréza � zaèla
jsem zakopávat a padat. Stresy jsou dìsný
bìsy. Spou�tìjí se v momentì, kdy je èlovì-
ku nejhùø. Musím se vystìhovat z místa,
které tvoøilo mne, a které jsem zèásti tvoøila
i já. Snad poprvé v �ivotì lituji, �e nemám
hodnì penìz, a dávám zapravdu re�iséru
Milo�i Formanovi, který øíká, �e peníze dì-
lají èlovìka svobodným.

Nestì�uji si na jazz, který moc nenese.
Vìdìla jsem do èeho jdu. Jazz není pop mu-
sic. V televizi se vyskytuje jen okrajovì,
a v noèních hodinách. Na vìt�inì soukro-
mých rozhlasových stanic, po jazzu té� ani

památky. Èeský obèan leckdy ani neví, �e
existuje jazzová hudba. Musela jsem se pro-
to pousmát, kdy� se mladý pan majitel divil,
proè jsem si na nový byt ne�etøila u� døív.
Chápu, �e majitelé domù to té� nemají leh-
ké, ale pøeci jen zdìdili majetek, díky které-
mu vydìlají dal�í majetek a já jim to pøeji.
U� po roce 1989 se ve vinárnì U Vrtbovské
zahrady u pana Peterky �u�kalo, �e majite-
lem na�eho domu je ing. Zdenìk Èepek
z Turnova. Nevìøila jsem, pøesto u� v roce
1991 jsem platila nájem novému majiteli
a 15. prosince 1992 byla zahájena rekon-
strukce domu vinárnou v pøízemí, a skle-
pech. V dubnu 2001 mì oslovili noví maji-
telé Martina a Petr Èepkovi, �e je potøeba
opustit byt. Nevím si rady. Na nový byt sku-
teènì nemám, pùjèit si nemohu, proto�e
mám svobodné povolání, a �ádný sponzor,
který by do mì investoval, neexistuje. Maji-
telé bytù s pronájmem na neurèito, �ádají
kauci na kterou taky nemám. A kdybych se
mìla vystìhovat nìkam na kraj Prahy, kde je
levnìji, nebudu moci zpívat jazz, proto�e za
taxi bych utratila víc ne� vydìlala. Já vím,
nejsem sama.

Jana Koubková

Ale paní Koubková, nejste sama

V záplavì pøedvolebních letákù jsem ke své
velké radosti na�la ve schránce nový èasopis
Pra�an. Nad�ení mì v�ak rychle opustilo.
Dobøe vypadající èasopis paní in�enýrky
Moravcové je nabitý pøedvolební agitkou
novì se rodící strany Vìci veøejné. Pøesto
jsem tam na�la èlánek i o Praze 1. Tam má
radost zhasla doèista.

Obsáhlý èlánek na stranì 2 o domì
v Hroznové 5 se zabývá � nomen omen �
hroznými událostmi a vztahy v tomto koutu
Malé Strany. Koøen v�eho zla má zde být
MUDr. Rajnochová, která si v tomto domì
upravila byt.

Investigativní èlánek ostøe kritizuje sta-
vební úpravy, jich� se paní doktorka dopus-
tila a jen okrajovì v kontextu pøipou�tí, �e
zøejmì nebyl poru�en �ádný zákon èi vy-
hlá�ka, dokonce �e v�e probìhlo pod dozo-
rem památkáøù. Neménì s�íravá kritika je
namíøena na úpravu zahrádky zmiòovaného
domu, kterou Dr. Rajnochová realizovala
souèasnì se stavbou bytu. Døíve vyhledáva-
ná oáza klidu dnes, po úpravì, nikoho prý
k náv�tìvì neláká. Nejsem obyvatelka zmí-
nìného domu, proto se na zahrádku nedosta-
nu, ale jako Malostraòaèka vím, �e je na ni
vidìt z Karlova mostu. Pro poøádek jsem se
tam vypravila a ejhle � vidím zahrádku zele-
nou a kvetoucí. 

A je�tì jedna perlièka. V tém�e domì je
dnes slu�ebna Mìstské policie. Jak dlouho
jsme po ní volali! To, �e jim vr�ou vrata
a úøad je odmítá namazat, proto�e �vr�ou
v rámci hlukové normy�, je mo�ná také po-
msta doktorky Rajnochové. 

V Hroznové 5 nebydlím, o celé kauze nic
nevím a MUDr. Rajnochovou znám jen jako
lékaøku, která mi obèas koukne do krku,
zmìøí tlak a pøíjemnì profesionálnì provede
léèbu. Pøesto se mì èlánek dotknul. Ne kvù-
li aktérùm, ale kvùli mimoøádné nesolidnos-
ti, s ní� byl napsán. Zcela evidentnì jedno-
stranný pohled postrádá argumenty druhé
strany, naopak oplývá spekulacemi nejhrub-
�ího zrna. A to pøes to, �e ve�keré kritizova-
né aktivity byly nepochybnì pod dozorem
k tomu pøíslu�ných orgánù.

Pøála bych novému èasopisu i vznikající
stranì, aby se jim daøilo vyhýbat se podob-
ným takøka pomlouvaèným èlánkùm. Ne-
svìdèí to ani o dobrém vkusu ani o dobré
vùli vìci veøejné mìnit.

Terezie Kopeèková

Byl jednou jeden dùm

aneb pohled náhodného

kolemjdoucího 

PAMÌ�

Jako �enská od sporáku nemám ten rozhled,
proto mi trvalo dlouho, ne� jsem na�la vy-
svìtlení, proè ministr sice vzal nabádání od-
borníkù ve vìci stavby vì�e na vìdomí, ale
stavbu prosadil, jak by øekl Alois Jirásek �
proti v�em (odborníkùm). Zøejmì pan minis-
tr patøí k politikùm, kteøí se nechtìjí spokojit
s pøedstavou, �e budou jen øádkou v zápi-
sech historikových. Jeho ambicí je, nesma-
zatelnì se zapsat do knihy dìjin alespoò jed-
ním odstavcem.

Nejsem odborníkem, ale troufnu si mít na
sklenìnou vì� názor. Nepøipadá mi, �e se
v budoucnu bude dát nazvat povzná�ejícím
dìdictvím pøedkù. Pøi míchání jí�ky mnì na-
padlo, �e by stálo za úvahu zru�it v�echna
grémia a komise; snad i památkové ústavy
mohou rozpustit. V øadách politikù je tolik
moudrých hlav, �e mù�eme klidnì spát, pro-
to�e oni vìdí, co je pro nás nejlep�í.

Pøípad Sovových mlýnù mi pøipomnìl
dávné doby socialismu. V podniku se k zá-
sadním otázkám sesedl kdejaký výbor, aby
pak bylo pøijato rozhodnutí stranické organi-

zace. Dnes je situace analogická. Proè se
vlastnì zabírá èas lidem, kteøí ho jistì nema-
jí nazbyt?

Kdy� ministr ví nejlíp, co je dobøe, ráda
bych se od nìj dozvìdìla, jak pojedná psí
boudu ve zmínìných mlýnech. Pøes Vltavu
vyhlí�ejí Sovovy mlýny malebnì, i strany
kolmé k øece ujdou. Kdy� procházíte kolem
zdi odvrácené od Vltavy, míjíte prosklené
dveøe s o�klivou klikou, jak vypùjèenou
z nádra�ní haly a tady je ten drápanec na krá-
se. Za dveømi je �kotec� pro ovèouny, kteøí
v mimonáv�tìvní hodiny hlídají objekt. Sklo
je oslintané a zablácené od psích tlap. Proto-
�e dveøe jsou jediným elementem ve zdi, ni-
kdo si jich nemù�e nev�imnout. Pokládám si
otázku, proè s celou tou zdí bylo tolik �trá-
chù. Mohla zùstat pomalovaná a zplundro-
vaná, alespoò by ty uslintané dveøe nebyly
tak na ránì. A je�tì by tam zùstalo hezké
zamøí�ované okno, z kterého má známá kdy-
si vedla intelektuální pindy s mojí pùldruha-
letou dcerou. 

-ips-

Pánì ministrovo sklenìné memento a psí bouda

U� je to tady! Sklenìná ve�a bude nedílnou souèástí Sovových mlýnù a pra�ské pano-
rama dostane koneènì øádný odpich.
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O èem bychom mìli vìdìt�

Praha 1 to vlastnì celé iniciovala. S letitým zá-
mìrem uzavírat v noci park na Kampì vznikla
úvaha na odvedení dopravní obsluhy Sovo-
vých mlýnù a restaurace Rybáøského svazu
mimo vlastní park. Rekonstrukce parku je od-
lo�ena do zahájení stavby systému protipovod-
òových zábran, ale novou cestu pro dopravní
obsluhu jsme se rozhodli realizovat hned.
Ta cesta je dnes velmi úzká, auto po ní ne-
projede. Bude se bourat zeï nebo zmizí
nedávno vysazené stromy?

Nezmizí, podle odborníkù je prý velká
pravdìpodobnost, �e dva stromy, vadící
v neju��ím místì, bude mo�né pøesadit. Ces-
ta se roz�íøí pøidáním násypu od vody
a dne�ní koèièí hlavy rozhodnì nezmizí, bu-
dou dodlá�dìny do potøebné �íøky. Oba stro-
my se potom vrátí zpìt, jen o nìco dále od
zdi. Ale jestli pøe�ijí stavbu protipovodòo-
vých zábran, to u� tak jisté není.
Park na Kampì slou�í nejen k posezení
a odpoèinku. Na kolobì�kách a koleèko-
vých bruslích se tu prohánìjí dìti, trasa
patøí do systému cyklistických stezek.
V�ude se povídá o tom, �e po rekonstruk-
ci parku mají být cesty mlatové, na nich
brusle nepojedou. Navíc se na cestu tu
a tam vykaká pejsek.

Projekt, který je pøipraven, ale je�tì o nìm
není definitivnì rozhodnuto, poèítá s kultiva-
cí zelenì v duchu krajináøského parku a s od-

stranìním v�ech ru�ivých prvkù. Asfaltové
cesty, které dnes park protínají, nechtìjí pa-
mátkáøi. Proto je hlavní na cestu � ulici U So-
vových mlýnù, vedoucí z Kampy � navr�ena
dla�ba a to a� k bránì uprostøed. V�echny
ostatní cesty jsou opravdu navr�eny mlatové.
V parèíku na �ofínì jsou také, mají dobøe
zhutnìné podlo�í, tak�e jsou dostateènì pev-
né a jejich úklid nedìlá problémy. Pro cyklis-
ty budou vyhovující, pro jízdu na koleèko-
vých bruslích ov�em nikoliv.

Projekt poèítá se zru�ením objektu WC
vèetnì pøístupové cesty k nìmu. Èásteènì
zru�ena má být soubì�ná cesta s hlavní ces-
tou, povede soubì�nì se zdí, a bude navazo-
vat na hlavnií cestu nìkolika jezdeckými
schody. Od objektu za palácem Úøadu vlády
ÈR je uva�ováno s prodlou�ením zdi a�
k Werichovì vile, v ní budou vrata umo�òu-
jící uzavøení parku v noci. Zadní plot Weri-
chovy vily má být plaòkový.

V projektu je navr�eno zbourání objektu
zvlá�tní �koly J. A. Komenského, místo nì-
ho poèítáme se sportovním høi�tìm pro star-
�í �kolní mláde�, ov�em jen v pøípadì, �e po-
zemek získá MÈ Praha 1.
Co opu�tìný domeèek naproti, na bøehu
Èertovky?

Tento objekt plynáren se musí nejprve
zasí�ovat, potom uva�ujeme o vypsání výbì-
rového øízení na provozovatele.

Ulice Øíèní se od kostelíku Na prádle a�
k parku znovu vydlá�dí, roz�íøí se chodníky,
pøibude �est stromù. Podobnì jako MÈ Pra-
ha 1 upravuje obytné ulice na Starém Mìstì,
chceme upravit i Øíèní. Tuto èást projektu
rekonstrukce parku na Kampì snad bude
mo�né realizovat samostatnì jako projekt
obytné ulice.

Na bøehu Èertovky, od poèátku kanálu a�
k mostku do Tyr�ova domu, bude vybudová-
na pì�í cesta � vznikne na nové zdi zapu�tì-
né do vody. V její polovinì bude schodi�tì
umo�òující pøístup k vodì. 
To je zmìn, park na Kampì Malostraòáci
po skonèení rekonstrukce asi nepoznají.
Co myslíte, �e tomu budu øíkat?

Zámìry projektu vystavíme od èervence
v informaèním støedisku na Malostranském
námìstí. Jestli se tím rozbìhne veøejná dis-
kuse, nebudeme se jí bránit, naopak.
Kolik to v�echno bude obec stát?

Cenu za celkovou rekonstrukci parku ne-
jsme schopen øíci, v�echno zále�í na postupu
projektu protipovodòových zábran. Nová
rampa pro dopravní obsluhu bude stát 2,7
mil. Kè a finanènì se na ní bude podílet
Technická správa komunikací.

Navíc zaène od èervence úprava horní
èásti Hellichovy ulice � bude zde vytvoøeno
17 nových parkovacích míst. V èásti nad køi-
�ovatkou s Újezdem pøibude stromová alej,
v èásti k Semináøské zahradì bude navíc vo-
doteè zásobovaná vodou z Petøína a zaústìná
do de��ové kanalizace. Stavební úpravy pro-
bìhnou o prázdninách, aby byl co nejménì
naru�en provoz grafické �koly a �kolky.

-rt-

Zmizí romantická cesta za Rybáøi?

Rada hl. m. Prahy (RHMP) usnesením 0569
z 23. 4. 2002 ustavila komisi, která mìla
zpracovat podmínky pro filmovou a televiz-
ní tvorbu na území hl. m. Prahy, pøedsedou
komise byl radní Má�a. Komise stanovila
procedurální a finanèní podmínky, které pro-
jednala s Asociací filmových tvùrcù a který-
mi by se mìla øídit komise RHMP pro koor-
dinaci aktivit na území Pra�ské památkové
rezervace (PPR). 

Podmínek natáèení v interiéru budov ve
vlastnictví hl.m. Prahy se obèanù prakticky
nedotknou. V podmínkách pro filmování na
veøejném prostranství jsou podle mého ná-
zoru dva problémy, a to lhùta podání �ádos-
ti k vyøízení a cena za nájem plochy veøej-
ného prostranství. Tu�ím, �e pro vìt�inu

produkèních bude lhùta na podání �ádosti
30 dnù pøed vlastním natáèením nepøekona-
telný problém, a to i vzhledem k termínùm
jednání komise PPR. Stejnì tak nechápu, je
cena za pronájem u Staromìstského námìs-
tí udána 90000 Kè za den, na rozdíl od ji-
ných lokalit, kde je udávána cena za m2

a den. Ale jak to bude v�echno fungovat
uká�e a� �ivot.

Co se týká Mìstské èásti Praha 1 a po-
�adavku filmaøù je situace jednoduchá,
vìt�ina producentù pøibìhne vìt�inou nì-
kolik dnù pøed termínem, kdy je mo�né �
vzhledem k jejich termínu natáèení � roz-
hodnutí vystavit. S Mgr. Karlem �routem
� vedoucím odboru dopravy a �ivotního
prostøedí � vedeme spoleèný boj proti ex-

pandujícím filmaøùm (vìt�inou úspì�ný)
a jejich pøedstavy o velikostech záborù
umravòujeme. Obèas se ale stane, �e fil-
maøi nedodr�í v�echny podmínky rozhod-
nutí, a� se to týká velikosti nebo umístìní
záborù, nebo dodr�ování noèního klidu. Je
tøeba podotknout, �e v pøípadì ru�ení noè-
ního klidu je potøeba rychlého zásahu,
vèetnì zadokumentování pøestupku policií,
pak je mo�né vést proti pøestupci správní
øízení. Sna�íme se, aby v jednotlivých lo-
kalitách neprobíhalo natáèení v intervalech
krat�ích ne� 1 mìsíc. Na druhou stranu,
místní poplatek za filmovou tvorbu je ne-
malým pøíjmem MÈ.

Pavel Vlach

Filmaøi

Lidé na Kampì se bouøí. Na náplavce za Rybáøi zmizí romantická cesta s koèièími hla-
vami, mají být vykáceny nedávno vysazené stromy a po nové silnici budou fièet limuzí-
ny s hosty na vernisá�e do galerie v Sovových mlýnech. Jak je to mo�né, jsem se zeptal
zástupce starosty MÈ Praha 1 Vladimíra Vihana a vedoucího investièního odboru Ing.
Radomíra Dubna.



Co je nového v Mìstské
policii Praha jsem si
povídala s Miroslavem
Stejskalem.

Ne� po dlouhé odmlce zaè-
neme, slu�í se, abych Vám gra-

tulovala k Va�emu zvolení øeditelem Obvod-
ního øeditelství MP Praha 1.
Co se událo v MP od na�eho posledního
setkání?

Podaøilo se vybudovat prostor pro �atny
strá�níkù, co� umo�nilo navý�it poèetní stav
strá�níkù na Malé Stranì. Pøedev�ím jsme zvý-
�ili poèet strá�níkù � okrskáøù. Oproti pùvod-
ním pìti se stav zvý�il o dva okrskáøe a v nej-
bli��í dobì se stav zvý�í je�tì o dal�í tøi
okrskáøe. Tato organizaèní zmìna má za násle-
dek, �e jsou v�echny okrsky na Malé Stranì
obsazeny ka�dý den v mìsíci od 9.00 do 20.30
hodin, co� proti pùvodnímu rozdìlení okrskù,
kdy byl okrsek obsazen jen polovinu dní v mì-
síci, znamená dost výraznou zmìnu. V dobì,
kdy okrskáøi ve svém okrsku nehlídkují, mají
jejich území na starosti hlídkoví strá�níci.

Pøedpokládám, �e na konci r. 2002 bude
na MS dislokováno 30 strá�níkù, co� by mì-
lo pokrýt potøebu zaji�tìní hlídkové slu�by.

Osobnì vidím jako pozitivní, �e se poda-

øilo zabránit pøesunu nìkterých negativních
jevù, tak jak je známe z pravobøe�ní èásti
Prahy 1, do oblasti MS. Zejména se jedná
o velké skupiny bezdomovcù, �ebrákù, na-
bídky drog a pohyb drogovì závislých, i dal-
�í poulièní kriminalitu. Pøesto�e se i na MS
bezdomovci a �ebráci vyskytují, nelze hovo-
øit o záva�nìj�í poru�ování veøejného poøád-
ku tak, jak je tomu napøíklad v oblasti Hlav-
ního nádra�í a obchodního domu Tesco.
Èasto se setkávám s otázkou, zda je vozid-
lùm s diplomatickým oznaèením dovoleno
poru�ovat Vyhlá�ku o provozu na pozem-
ních komunikacích. Je tomu opravdu tak?

Ptáte-li se, zda mù�e strá�ník nebo poli-
cista úèinnì zakroèit proti dopravním pøe-
stupkùm, jich� se dopustili pracovníci cizích
zastupitelských úøadù, odpovìï je pomìrnì
slo�itá. Vìt�ina tìchto osob je chránìna po-
dle mezinárodní úmluvy urèitým stupnìm
tzv. imunity a pokud se tato osoba pøi øe�ení
pøestupku proká�e jako chránìná osoba, nel-
ze její pøestupek prakticky øe�it. Nìkteøí pra-
covníci diplomatických misí tuto skuteènost
bohatì vyu�ívají.

V záva�ných pøípadech poru�ení právních
pøedpisù v oblasti pøestupkù mù�eme napsat
stí�nost na konkrétního pracovníka na Minis-
terstvo zahranièních vìcí ÈR, které projedná

vìc na pøíslu�ném zastupitelském úøadu. St-
rá�ník rozhodnì mù�e na místì proti poru�o-
vání pøedpisù proti konkrétní osobnì zakroèit
a v protiprávním jednání jí zabránit. Nelze
v�ak napøíklad na vozidlo diplomatického
sboru nasadit botièku, nebo� to zákon o obec-
ní policii vyslovenì zakazuje.
Do�lo ke zmìnám pravomocí mìstských
strá�níkù?

Vzhledem k tomu, �e do�lo k velmi pod-
statnému zvý�ení pravomocí strá�níkù obec-
ních policií, budou moci strá�níci od ledna
pøí�tího roku úèinnìji zakroèovat proti pa-
chatelùm protiprávního jednání a to i v pøí-
padì dopravních pøestupkù.

Pokud tedy zákon bude v tom znìní, jak
jej Poslanecká snìmovna PÈR schválila, pøi-
jme i Senát a podepí�e prezident republiky,
lze oèekávat výraznou zmìnu zejména v ob-
lasti nesprávného parkování. Strá�níci mají
ve zmínìné novele zákona mít mo�nost naøí-
dit odstranìní vozidla, které tvoøí pøeká�ku
silnièního provozu na místní komunikaci a ta-
ké z vyhrazeného parkovi�tì pro invalidy �
vozíèkáøe.

Proto�e je odtah velmi citelným opatøe-
ním proti neukáznìným øidièùm, lze pøedpo-
kládat výrazné zlep�ení jejich káznì.

Dìkuji za rozhovor. -ips-
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O nové Malostranské pivnici v Cihelné
ulici jsem si povídala s Daliborem Mlejn-
ským, jednatelem spoleènosti Hostinec
Praha, s. r. o., která pivnici provozuje.

Provozovat na Malé Stranì pivnici bylo Va-
�e vìdomé rozhodnutí nebo dílo náhody?

Od roku 1997 jsem provozoval restaura-
ci U Rudolfina a zhruba po tøech letech jsem
zaèal uva�ovat o tom, �e by bylo dobré otev-
øít je�tì jednu hospodu a zcela cílenì jsem
hledal prostory na Malé Stranì.
Mìl jste jasno, jak by nová hospoda mìla
vypadat?

Od zaèátku jsem mìl pøedstavu o hospo-
dì pro �tamgasty, tedy pro Malostraòáky. Od
tìch, kteøí chodili do Rudolfina jsem vìdìl,
�e tady takových hospod mnoho není.

Kdy� jsem se svým nápadem zaèal vloni
zabývat intenzivnì a hledal volný prostor,
na�el jsem v novinách inzerát s nabídkou
pronájmu hospody v Cihelné ulici. Jednání
v�ak nedopadla, snad pro nejednotnost spo-
lumajitelù. V øíjnu v�ak mùj pøítel pøi�el
s tím, �e je hospoda v Cihelné volná.

Na�e Malostranská pivnice byla otevøena
v lednu leto�ního roku.
Jak reagovali Malostraòáci, chytli se?

Máme ka�dý veèer plno a myslím, �e je
tu Malostraòákùm dobøe.
Proè jste oslovil na�e Sdru�ení a vyzval je
ke spolupráci?

Proto�e Malou Stranu vnímám jako ho-
mogenní útvar jak architektonicky, tak lidsky.
Od zaèátku jsem chtìl, aby hospoda plnila
funkci kulturního centra. Aby z ní Malostra-
òáci mìli nìco víc, ne� jen konzumaci piva.

Chtìl jsem se podílet na spoleèenském
�ivotì Malé Strany.
Jak si svùj podíl pøedstavujete v realitì?

Na to je zcela jednoduchá odpovìï. Na-
�e spoleènost má v úmyslu jednak finanènì
podporovat konkrétní projekty, a také se
spolupodílet na poøádání akcí.
Beru Vás za slovo. První akcí v nejbli��í
dobì je Malování na chodníku.

Malostranská pivnice zajistí dìtem kobli-
hy a nápoje.
Dìkuji za pøíspìvek a za rozhovor.

-ips-

�Dolòáci� mají v Cihelné ulici novou hospodu �

Malostranskou pivnici

Máte-li doma zvíøecího pøítele, napi�te nám
pøíbìh, který Vás nejvíc pobavil, pøekvapil èi
dojal. Chtìli bychom na stránkách Obecních
novin zalo�it stálou rubriku o domácí havìti,
abychom se obèas také pobavili a pøeèetli si
nìco, co nás nezvedá ze �idle. Potì�ilo by
nás, kdyby se o své pro�itky se zvíøecím ka-
marádem podìlily s ètenáøi i dìti.

Pøíbìhy v rozsahu jedné stránky strojopi-
su mù�ete zasílat: e-mail sopmsh@cmail.cz,
fax: 57 53 39 69, po�tou na adresu Sdru�ení
nebo do schránky na dveøích v pøízemí Ma-
lostranské Besedy.

redakce

Pøíbìhy na�eho 

rodinného zvìøince
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Slavnostní rozsvícení Malostranského vá-
noèního stromu na Kampì

Sdru�ení se v loòském roce rozhodlo, �e
zalo�í na Kampì tradici Malostranského vá-
noèního stromu. Strom byl darem Mìstské
policie Praha 1 Malostraòákùm. Jejich to by-
la zásluha, �e byl krásný, huòatý strom za-
bydlen na Kampì, aby mohl být 2. Prosince
slavnostnì rozsvícen. Krásný, zdobný, ale
pøedev�ím festovní stojan pro nás vyrobil
pan Roman Kotrè, èlen Sdru�ení výtvarníkù
Karlova mostu. Výzdobu ruku v ruce pro-
vedli èlenové Sdru�ení s mìstskými strá�ní-
ky (ti nastoupili s elánem po své pracovní
dobì).

Malostranský vánoèní strom byl 2. pro-
since 2001 pøivítán za zvukù fanfár v podání
studentù Konzervatoøe z Maltézského ná-
mìstí a slavnostnì rozsvícen RNDr. Janou
Pøíhodovou, zástupkyní starosty MÈ Praha
1. Èas Adventu byl umocnìn zpíváním �ákù
malostranských �kol.

Barokní Vánoce na Malé Stranì
Rovnì� první akcí tohoto druhu byly 15.

prosince 2001 jednodenní Barokní Vánoce
na Malé Stranì, které Sdru�ení uspoøádalo
díky finaènímu pøíspìvku MÈ Praha 1.

Vánoce byly, tak jak jsme si pøáli, vìt�i-
nou v re�ii �ákù malostranských �kol. Ti ob-
sadili vìt�inu stánkù a nabízeli zde své vý-
robky. Podíleli se i na programu dne spolu se

spolkem Beroun�tí mì��ané, zpívajícími
sestrami Nehilovými a dal�ími. Kromì ji�
zmínìných aktivit si mohli náv�tìvníci zku-
sit tradièní vánoèní zvyky, podívat se, jak se
vyøezávají betlémy, èi si koupit vánoèní per-
níèky. Rozhodnì velký ohlas mìlo v závìru
dne vystoupení pìveckého sboru mìstských
strá�níkù � Strá�nický zpìvokol�. Troufnu si
tvrdit, �e to byl od nich vskutku hrdinský po-
èin, jeliko� se obávali reakcí divákù. Ty v�ak
byly naprosto jednoznaèné � hurónský jásot.
Dostalo se mi od nich slibu, �e i o leto�ních
malostranských Vánocích vystoupí.

Sdru�ení vnímalo tuto akci jako �zku�eb-
ní�, proto�e s takovým poèinem nemìlo zku-
�enosti. Podle ohlasu se mù�eme domnívat,
�e ná� nápad byl
dobrý, a �e bychom
v této akci mìli po-
kraèovat, co� letos
máme v plánu. Na
leto�ní akci se opìt
finanènì podílí MÈ
Praha 1.

Malostranské ma-
sopustní veselí

Ji� druhý roèník
M a l o s t r a n s k é h o
masopustního vese-
lí uspoøádalo Sdru-
�ení spolu se Sdru-

�ením výtvarníkù Karlova mostu a Pra�-
ským pou�ovým orchestrem dne 20. ledna
2002. I letos prùvod ma�kar zahájil pøed hos-
tincem U èerného vola na Loretánském ná-
mìstí, pokraèoval ke Krèmì U SEDMI
�VÁBÙ na Jánském vr�ku a Staroèeské ka-
várnì Národní klub v Thunovské ulici. Kon-
èil v Malostranské besedì, kde byl pro dìti
pøipraven ma�karní bál. O zábavu dìtí se sta-
ral Pra�ský pou�ový orchestr.

Veèer se tentokrát velice vydaøil a záslu-
hu na tom rozhodnì má vystoupení Radima
Hladíka s Jaroslavem Hutkou. Oba vystoupi-
li za symbolický honoráø, za co� jim Sdru�e-
ní je�tì jednou ze srdce dìkuje. Veèer to byl
opravdu velice vydaøený, podávalo se �kvar-
kové sádlo s chlebem a okurkou, co� ji� mù-
�eme pova�ovat za tradièní obèerstvení pøi
akcích Sdru�ení.

-ips-

Akce, které Sdru�ení uspoøádalo a o nich� jsme nemohli informovat v ON

Malostraòáky urèitì zaujme bohatì ilustro-
vaná publikace, která je provede po staro-
pra�ských námìstích, pláccích a tr�i�tích, na
nich� se odnepamìti soustøeïoval �ivot
mìsta. Vedle významných pra�ských námìs-
tí, kterými kráèely dìjiny a kde se odehráva-
ly nejslavnìj�í i nejtragiètìj�í události v �i-
votì èeského národa, tu ètenáø najde i místa
ménì známá, která u� smetl èas èi zanikla
pøi asanaci staré Prahy na pøelomu 19. a 20.
století. Ka�dé historické pra�ské mìsto mìlo
své hlavní námìstí které si svùj význam za-
chovalo dodnes. Je�tì v�ak pøed samým zro-
dem pra�ských mìst vznikala na území Pra-
hy dùle�itá tr�ní místa � nejstar�í byla
zøejmì v blízkosti Hradu, na Vy�ehradì, také
u jednotlivých kostelù a pozdìji u mìstských
radnic. Nìkteré názvy uvedené v knize u�
v souèasných seznamech pra�ských ulic
a námìstí nenajdeme, stále v�ak �ijí v povì-

domí Pra�anù � Vajeèný trh, Havelský trh,
Valentinské námìstí�

Se v�emi památnými místy � ulicemi,
námìstími a domy � jsou spojeny osudy je-
jich obyvatel. Stále tu �ijí lidé se svými sta-
rostmi a radostmi � a také o nich vypráví ta-
to kniha.

Kromì velkého mno�ství historických
snímkù je publikace doplnìna souborem
umìleckých fotografií Stanislava Tùmy, do-
provázených textem Alexandra Luke�e, kte-
ré odhalují neznámé a pøekvapivé pohledy
na Hradèany a Malou Stranu � z oken lidí,
kteøí zde na�li svùj domov. Publikaci lze
koupit v knihkupectví paní Øezáèové Vyso-
ký dùm, U Lu�ického semináøe 15.
Autor: Antonín Ederer
Editor: Pavel Augusta
Váz., A4, 160 str., pøes 300 èb obr. a foto-
grafií, cena 168 Kè

Námìstí, trhy a plácky staré Prahy

Malostranské masopustní veselí foto: Stanislav Tùma

Milí ètenáøi, jsme velice rádi, �e byl Sdru�ení poskytnut grant MÈ Praha 1 ve vý�i 80 ti-
síc Kè na vydání Obecních novin v leto�ním roce. Proto�e na�e finanèní situace nám ne-
umo�nila vydat po novém roce Obecní noviny, podáváme vám informace o akcích je�tì
z loòského roku a� nyní.

Výkladní skøíò støedoevropské zemì vrace-
jící se do Evropy, Královská cesta, ráj turis-
tù. Ka�dý, kdo pøijede do Prahy, tudy pro-
jde. Tady se prezentuje to nejlep�í, co na�e
zemì má!

Nudící se mladí lidé v ko�ených bundách
vyfukují z chodníku cigaretový kouø do obli-
èeje kolemjdoucím a ka�dou chvíli umístí �
mistrným cvrknutím � vajgl do spáry v dla�-
bì ulice. Chodník pøed obchodem ka�dé rá-
no peèlivì zametají. A ulice, o ulici se pøece
stará mìsto, ne?

Prosím povolané, a� mi vysvìtlí, jak se
�pøíjem z turistického ruchu� dostane z po-
kladny zlatnictví Mostecká è. 22 do rozpo-
ètu  MÈ Praha 1 a pota�mo do výplatního
sáèku metaøe, který by mìl nedopalky
z dla�by za mìsto uklízet? Nebo nemìl? Stá-
le pøibývají a jen dé�� a pøírodní hnilobný
proces je èasem trochu zamaskují. -rt-

Vajgly
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Na vánoèním trhu Barokní Vánoce na Ma-
lé Stranì bylo té� vybráno 5.565,10 Kè na
dobroèinné úèely � ve prospìch vodících
psù pro nevidomé.

Na vánoèní akci finanènì pøispìla Mìst-
ská èást Praha 1 a dále ji podpoøily dìti
malostranských �kol, Mìstská policie Pra-
ha 1, Agentura Pro vás, Sdru�ení výtvar-
níkù Karlova mostu, Krèma U sedmi �vá-
bù, Beroun�tí mì��ané a studenti Vy��í

pedagogické �koly Svatá Ján pod skalou.
� � �

Dìkujeme za výraznou pomoc pøi realizaci:
VOJANOVY SADY � Jindøich PAVLI�
INTERPHARMA Praha,
a. s. MALOSTRANSKÁ ZELENINA na
Tr�i�ti
AGENTURA PROVÁS 
RYBY�DRÙBE��ZVÌØINA
Karmelitská ul., Milan ZEMAN

Zlata
HLADÍKOVÁ
Robert
RADOSTA
Kostýmy a masky
zajistili Martin
a Dana
SVOBODOVI,
Dana GOLDOVÁ
a dìti.

� � �
Petøínská rozhledna
slaví 111 let! Dne
24. bøezna 2002 by-
la po rozsáhlé opra-

Bolesti hlavy bývají vìt�inou oznaèovány
jako migréna. To v�ak zdaleka neplatí pro
v�echny bolesti hlavy. Pøíèiny bolestí hlavy
mohou být rùzné.

Bolesti hlavy mù�e zpùsobovat vysoký
krevní tlak, infekèní onemocnìní nebo moz-
ková cévní pøíhoda. Pøíèina mù�e být i v ob-
lasti krèní páteøe.

Migréna mù�e být vyvolána stresem, ne-
dostatkem spánku, hladem nebo nedostat-
kem tekutin èi vlivy hormonálními, ale
i zmìnou poèasí. Migréna je èasto dìdièná.
Samotná pøíèina migrény není zcela objas-
nìna a projevuje se jako specifický typ bo-
lesti hlavy, u kterého nejsou prokázány zmì-
ny na mozku a výsledky provedených
vy�etøení jsou normální.

Pøi záchvatu migrény dochází ke zmìnám
elektrické aktivity mozku a ke zmìnám prùto-
ku krve nìkterými mozkovými cévami. Zá-
chvat mù�e vyvolat zmìna poèasí, nìkteré
druhy jídel a nápojù, nedostatek spánku, stres,
u �en zmìny hormonù bìhem cyklu. Nìkdy
pøijde bolest jako by sama bez zjevného vy-
volávajícího momentu.

Migréna je charakterizována silnou zá-
chvatovitou bolestí hlavy postihující èasto
jednu polovinu hlavy, která mù�e být dopro-
vázena zvracením nebo pocitem na zvracení.
V nìkterých pøípadech pøedcházejí zrakové
vjemy s pøecitlivìlostí na hluk a svìtlo. Boles-
ti trvají èasto od �esti do sedmdesáti dvou ho-
din. Zhor�ují se pøi tìlesné námaze.

Jestli�e trpíte silnými bolestmi hlavy, ne-
podceòujte je a obra�te se na svého lékaøe Ten
urèí, zda se jedná o migrénu, èi jiný typ boles-
ti hlavy a vhodnì zahájí léèbu, která mù�e za-
bránit rozvoji záchvatu migrény. Tato nemoc
neohro�uje �ivot posti�eného, doká�e mu
v�ak �ivot znaènì znepøíjemnit. Velice potì�i-
telné je, �e moderní medicína umí toto one-
mocnìní úspì�nì léèit.

MUDr. Blanka Rajnochová

Migréna

vì slavnostnì otevøena na�e milá �mladá dá-
ma�, petøínská rozhledna. Po dlouhých letech
je opìt zpøístupnìn i její spodní ochoz. V su-
terénu rozhledny navíc pøibyla novì instalo-
vaná muzeální expozice �èeského génia� Já-
ry da Cimrmana nazvaná �Génius, který se
neproslavil�. Dále je zde malá expozice pøi-
pomínající historii vzniku rozhledny postave-
né v rámci Jubilejní výstavy r. 1891 F. Prá�i-
lem a informativní èást vìnovaná Klubu
èeských turistù. Otevøeno je dennì do 18 ho-

Letos se zpo�dìním se vám opìt dostávají do
rukou slo�enky. Dovolujeme si po�ádat o za-
placení èlenských pøíspìvkù do konce kvìt-
na t. r. Vý�e pøíspìvkù se nemìní. Základní
minimální vý�e pøíspìvku èiní 250 Kè. Pøís-
pìvek èlenù bez vlastních pøíjmù, dùchodcù,
studentù, osob na mateøské dovolené apod.
je 50 Kè.

Zaplacení èlenského pøíspìvku znamená
pro Sdru�ení pøedev�ím velmi dùle�itý akt
èlenské podpory. Poèet èlenù je dùle�itý pøi

úøedních jednáních� Pochopitelnì, �e ani
finanèní stránka není zanedbatelná, nebo�
Sdru�ení stále �bojuje o finanèní pøe�ití�
a nebýt sponzorù, grantù a dal�ích forem
podpory, nevíme, jak by Sdru�ení existova-
lo! Èlenské pøíspìvky jsou tedy jen jednou
z více polo�ek, zabezpeèujících chod Sdru-
�ení. A pøesto �e se ani zdaleka nejedná
o hlavní finanèní zdroj, je i tento pøíjem pro
chod Sdru�ení dùle�itý�

Dìkujeme za úhradu! P.C.

Slo�enky�

Malostranské masopustní veselí foto: Stanislav Tùma

Dne 24. 06. 2002 bude otevøena slavnostní
vernisá�í dìtských prací galerie Sdru�eni vý-
tvarníkù Karlova mostu.Tato novì zrekon-
struovaná galerie má jako své motto �CO SE
NA MOST NEVEJDE� a bude se orientovat
na rozsáhlej�í tvorbu výtvarníkù z Karlova
mostu.V�echny obèany, kteøí se zajímají o
kulturní dìní na Kampì tudí� touto formou
srdeènì zveme dne 24. 06. 2002 od 18 hod do
Galerie na Kampì (bývalé Keramo) na verni-
sá� dìtských výtvarných prací, kterou poøá-
dáme ve spolupráci Mìstskou èástí Praha 1,
mateøskými a základními �kolami na Praze 1.
Souèástí vernisá�e bude krátký kulturní pro-

gram a pøedaní vìcných cen nejlep�ím ocenì-
ným mladým výtvarníkùm.Výstava potrvá do
30. 06. 2002 a bude posléze nahrazena vý-
tvarnými díly jejich star�ích kolegù a doufá-
me, �e v blízké budoucnosti i dal�ími mladý-
mi výtvarníky, kteøí se ji� v útlém vìku na
tìchto námi poøádaných akcích formují. Vìøí-
me, �e se nám na�im pùsobením v této nej-
krásnìj�í lokalitì Prahy podaøí vytvoøit klid-
nìj�í a malebnìj�í prostøedí na�í Malé Strany.
Za SDRU�ENÍ VÝVARNÍKÙ KARLOVA
MOSTU vás tímto srdeènì zvu.

Roman Kotrè, 
mluvèí SVKM a malostranský obèan

Nová galerie na Kampì



Miloslav Troup (1917�1993) Obrazy
Na pøelomu roku byla v OGB otevøena vý-
stava obrazù akademického malíøe Milosla-
va Troupa. Autor, pùvodem z Hoøovic, po
svých pra�ských studiích ihned po II. svìto-
vé válce dále pokraèoval ve studiu na umì-
leckých �kolách ve Francii, kde té� po ukon-
èení studia i nìkolik let samostatnì pùsobil.
Po návratu do Prahy se vìnoval volné malbì
a grafice, u�itému umìní � realizované návr-
hy vitrá�í a tapisérii, propagaèní grafice
a pøedev�ím pak kni�ní ilustraci. Výstava
v OGB pøedstavovala autora výbìrem obra-
zù. Byla zahájena 4. prosince 2001 pány Ar-
no�tem Goldflamem a Vlastimilem Tetivou
a pøístupná byla a� do 13. ledna 2002. Její
uspoøádání bylo mo�né díky podpoøe tìchto

pøispìvatelù: Hlavní mìsto Praha, Mìstská
èást Praha 1, Knauf Praha, s. r. o, Samu-
elson Lighting Prague, Agentura ProVás,
Milo� Klikar. Partnerem výstavy byla Èes-
ká poji��ovna, která výstavu pojistila. V�em
dìkujeme za jejich podporu!

V rámci této výstavy té� probìhl ve støe-
du 9. ledna 2002 za pøítomnosti autora
PhDr. Andreje Gjurièe køest v reedici po
osmnácti letech vydané knihy nì�nì lid-
ských pohádek o Malé Stranì Kam bì�í
modrá li�ka. Po køtu, který spoleènì pro-
vedli kmotøi knihy Eva Kantùrková a Ro-
bert Radosta, pravou a nepanèovanou vo-
dou z Èertovky, se v sále zhaslo a promítaly
se fotografie z konfrontace autora s malost-
ranskými i pøespolními �nadpøirozenými�
bytostmi. Dal�í vìrohodnosti uvádìné foto-
reportá�i pøidala skupinka sudièek, které
neoèekávanì vtrhly do galerie, aby ji� do-
spìlé knize alespoò dodateènì vlo�ily do
vínku své sudby. Po uklidnìní v sále je�tì

vepsal autor èetným zá-
jemcùm do knihy osobní
vìnování. Uspoøádání køe-
stu finanènì podpoøil res-
taurant U Vladaøe.

Franti�ek Volf
(1897�1983) Výbìr z díla
V pondìlí 21. ledna 2002
zahájil Josef Brukner vý-
stavu jihoèeského rodáka
z Tøebonì, Franti�ka Vol-
fa. Odborný a pracovní zá-
bìr autora byl velmi �iro-
ký, pùsobil jako pedagog,
autor uèebnic, redaktor, editor, spisovatel,
folklorista, malíø a ilustrátor a to jak v Èe-

chách tak na Sloven-
sku. Výstava v Besedì
ukazovala útlý prùøez
autorova bohatého ma-
líøského díla prezento-
vaného zde obrazy
z rùzných období
s vy��ím zastoupením
tvorby pozdìj�í. Otev-
øena byla a� do 17.
února 2002. Na její
uspoøádání finanènì
pøispìli Hlavní mìsto
Praha, Mìstská èást
Praha 1 a Knauf Pra-
ha, s. r. o. Dìkujeme za
podporu. Zvlá�tní po-

dìkování té� patøí paní Marii Volfové a rodi-
nì Honzákových.

Jubilanti S.V.U. Mánes
Výstava byla poøádaná ve spolupráci se Spol-
kem výtvarných umìlcù
Mánes. Jejím kurátorem
byl sám �Èas�, nebo� za-
stoupeni byli ti èlenové
S.V.U. Mánes, kteøí v le-
to�ním roce slaví své
�kulatiny� èi �pùlkulati-
ny�, tedy ti, kteøí se naro-
dili v letech konèících na
èíslici 2 èi 7.

Výstavu zahájili dne
4. bøezna 2002 pánové
Eduard Schleger a Vác-
lav �pale, èlenové pøed-
sednictva S.V.U. Mánes.
Na výstavì, bylo zastou-
peno plno autorù zvuè-

ných jmen a ke shlédnutí byly obrazy i plasti-
ky, a to a� do �apríla�. Na její realizaci finanè-
nì pøispìli Hlavní mìsto Praha, Mìstská
èást Praha 1, Knauf Praha, s. r. o.

Cosi v krajinì
Alena Beldová, Martin Ceplecha
Spoleènou výstavu dvou výtvarníkù zahájila
v pondìlí 8. dubna Magdalena Juøíková.

Alena Beldová zde pøedstavila obrazy
s motivy z Breatanì. Kromì malby se té� an-
ga�uje v oblasti textilního designu a autorské
keramiky. Takté� pøedná�í na umìleckých
�kolách.

Martin Ceplecha uvedl v OGB ukázku
své sochaøské tvorby. Realizace jeho dìl jsou
ke shlédnutí mj. i v Tunisu a Francii. V Pra-
ze mj. spolupracoval na replice velkého �u-
lového státního znaku památníku na Vítko-
vì. Dále nalezl uplatnìní jako ilustrátor
a vìnuje se té� restaurování.

Výstava, na kterou finanènì pøispìli
Hlavní mìsto Praha, Mìstská èást Praha 1,
Jiøí Netáhlík a belda jewelry. P.C.

Výstavy v Obecní galerii Beseda
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Jubilanti S.V.U. Mánes foto: Petr Cílek

Cosi v krajinì foto: Petr Cílek

Køest knihy Kam bì�í modrá li�ka foto: Petr Cílek


