Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

MALOsTRANsKE
NOVINY
Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Založeno za soumraku r. 2009. Tištěno na recyklovaném papíře.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 5/roč. IV
květen 2012

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@malostranSkenoviny.eu

na tel.
číslo

tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 777 556 578

www.maloStranSkenoviny.eu

exkluzivnĚ

Malostranské
servírky
Miss
tác

Okolnosti
smrti herce Zvony pro Víta
libíčka
Při natáčení ﬁlmu Jak utopit dr.
Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách se Jan Libíček dne 24. května
1974 u Vltavy napil mléka, které mu
podal Vladimír Menšík... STR. 6 - 7

Foto: Helena Šulcová

Foto: Archiv, Ondřej Höppner

Napil se
mléka
a umřel

SLEČNA LENKA
z restaurace Stará zbrojnice
na Kampě. V ruce drží tác a na
něm výbornou Krušovickou
12° za 38 Kč.

Na Den zvoníků 30. dubna 2012 požehnal arcibiskup kardinál Dominik
Duka tři nové zvony, které
byly odlity pro katedrálu
sv. Víta. Zvony se jmenují Dominik, Maria
a Ježíš. Zvonů v katedrále tak bude
opět sedm, jak
tomu bylo před
koncem války.
Rozezní se 12. 5.

Nově otevřená thajsko japonská restaurace
Bangkok Vás zve na thajské a japonské dny!
Objevte chutě dálného východu s restaurací Bangkok.
Nejste z Prahy, nevadí, přijeďte, rádi Vás přivítáme. Pokrmy pro
Vás připravují ti nejzkušenější kuchaři z Thajského království.

AKCE: Thajské dny

Dne 11., 12. a 13. května Vás zveme na thajské
dny, kdy máte možnost ochutnat více za méně
peněz. Akce libovolný výběr thajských pokrmů a druhé jídlo k tomu navíc zdarma (1+1).
Pravidla akce naleznete v restauraci Bangkok.

902 11 30

AKCE: Japonské dny

Adresa:
Josefská 1, Praha 1
Tel.: 211 151 302

Dne 18., 19. a 20. května zveme
všechny milovníky sushi. Akce libovolOtevřeno:
ný výběr japonského sushi a druhé
Denně 11 - 22 h
sushi máte zdarma (1+1).
www.thajska-restaurace-praha.cz

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz.

Noviny, které slaví 1. máj
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

SOPMSH volilo předsednictvo
a chce zrušit parkoviště

Počasí

18 °C

KVĚTEN: Je čas se chopit
mávátek a mávat a mávat až
do prázdnin.

Mostecká - Případ výpovědi oblíbené prodejně
potravin Vacek Bio - Market zaznamenal nečekaný
obrat.
„MČ Praha 1 zrušila záměr
uzavření nájemní smlouvy s Tescem,“ informoval
Malostranské noviny právní zástupce ﬁrmy Tomáš

Čekací lhůta na odpověď
je 30 dní, takže koncem
května by už jistě mělo být
jasno, zda budou potraviny
Vacek Bio - Market otevřeny i nadále.
O dalších možných nájemcích nejsou žádné zprávy,
ani o cenách, které by nabízeli.

www.recepty-rettigova.cz

Číslo
Císlo měsíce

7

zvonů zas bude zvonit
z věže nejslavnější
české katedrály sv. Víta.
Nově přibudou tři.

Úvodník

Návrat zvonu

S

Foto: Petr Konečný

panem Houškou to
vypadá všelijak, připíjí si z nemocnice
čajem, tak se snad vyplní
proroctví jeho kamaráda Vopičky, že „Von tu
stovku dá.“ Držme palce.
Tomu vzácnému muži je
mimořádných 97 let.
Zajímavá zpráva přišla
z Hradu. V katedrále sv.
Víta se dne 12. května rozezní tři nově odlité zvony, čímž se uzavře počet
v chrámu na sedm. Jejich
tři předchůdci byli za války
roztaveni.
Pěkné je, že k rozhoupání
zvonů je stále třeba člověk
a jeho ruce, nestačí tedy
stroj, což je v dnešní době
malý zázrak.
Tak ať přinesou štěstí nejen
panu Houškovi.

Foto: SOPMSH

Důkové koláčky

Utři čtvrt libry čerstvého
a čtvrt libry převařeného
másla dohromady, mezi
třením vmíchej do něho 3
žloutky jeden po druhém,
čtvrt libry tlučeného...

Obrat v kauze potraviny Vacek
Linhart a dodal: „Nacházíme se v bodě nula. Zažádali jsme MČ o prodloužení nájemní smlouvy, která
nám zatím končí k 31. 12.
2012.“
Prodejna původně dostala
výpověď (MN informovaly)
a zvažovalo se pronajmutí
prostor ﬁmě Tesco.

Žhavá anketa Malostranských novin

Otázka měsíce: Jak
jste slavili 1. máj?

Pište si tyto
noviny sami. Články
posílejte na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu

Nejstarší Malostraňák
Jindřich Houška (97)
byl začátkem dubna hospitalizován po těžkém zánětu
průdušek do Nemocnice
Na Bulovce na oddělení II.
interny.
I přes zdravotní problémy
ho ale jeho dobrá nálada
neopustila.
„Zdravím čtenáře Malostranských novin a všechny
kamarády z Malé Strany.
A taky tam napište, že už se
na ně moc těším!“
V současné době byl převezen na doléčení na LDN
v Kubelíkově ulici. Jindro,
přejeme ti brzké uzdravení!

inzerce

Zveme vás dne 30. 5. 2012
od 17 hodin
na slavnostní křest CD

Protistrašidýlková pohádka
Roberta Jíši, Ilony Csákové
a Boni Pueri.

Pavla
Michálková

Jindřich
Houška

Roman
Vopička

Módní návrhářka,
SOPMSH

Nejstarší
Malostraňák (97)

Kafírna
U sv. Omara

„Dlouhým
hledáním rozkvetlé třešně na
Petříně.“

„Dříve bohužel
v průvodu, nejradši s dětmi procházkou rozkvetlou
Prahou a letos jen
ve vzpomínkách.“

„Pořád stejně
pěkně se svou rodinou u Bruncvíka
ve svém okýnku
na Kampě.“

JÍ

CD DOPORUČU
MN

Milí rodiče a milé děti, přijďte do Muzea
alchymistů a mágů na Jánském vršku 8!
Dokážeme vám, že strašidla mohou být hodná.
Prvních deset návštěvníků dostane nové
CD pro děti zdarma!

Ondřej
Höppner,

šéfredaktor
Malostranských novin,
775 949 557

Pozdrav
pana Houšky
z nemocnice

Čeká vás také občerstvení tekuté i k zakousnutí, hračky.
Vznik CD podpořila Mama TV.

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH
„S manželkou
a polibkem pod
rozkvetlou alespoň
větví. “

Soﬁe
Höpnerová

Mluvčí mladé
generace
„Jako každý rok.
Koupili jsme si
s tátou mávátka
a odjeli mávat do
Chicaga.“

Barbora
Nerudová

Pamětnice,
matka básníka
„Jawohl. Připekla
se mi buchta,
tak jsem ji rozdrobila havranům.“

CD jsou v distribuci na www.hudbaprodeti.cz
a v obchodech Levné knihy.

AKCE:
50% sleva při objednávce přes internet pro
čtenáře Malostranských novin.
Heslo: Malostranské noviny.

Tel.: 720 577 725

Foto: Monika Höppner

15. Valná hromada SOPMSH v Malostranské besedě.

MALOSTRANSKÁ BESEDA Malostraňáci volili předsednictvo SOPMSH. Nově
byli zvoleni pan Slávek Černík a paní Lenka Pavlíková.
Kvalita žití na Malé Straně
bylo hlavním tématem diskuze. Členové připomínali
slib „mocných“ zrušit parkoviště na dolní části Malostranského náměstí.
Pan Petr Burgr se nabídnul
zorganizovat kurz pro poslance, jak zajíždět auty do
parlamentních garáží. Tím
se parkoviště zcela uvolní
a radnice bude mít šanci
realizovat
požadovanou
změnu. -PB-

Obecné informace:...................11 88
Policie:..........................................158
Záchranka: ....................................155
Hasiči:..........................................150
Policie ČR (Malá Strana), služba
24 hodin denně:...........974 851 730
Vedoucí:.......................974 851 731
Městská policie odd. Malá Strana,
Letenská 23:......................257 533 117

Ta to umí osolit!

Malostranské
ozvěny

velmi by pomohlo, kdy se poslanci naučili lépe řídit

Důležité
telefony

Recept dle
Dobromily

Zpravy

www.hudbaprodeti.cz
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

kořeny stromů na kampě
zvedly práh proti vodě

SEXY DÍVKA

ze strany 3Trenky
vpřed!

Řetěz je tak pevný jako jeho nejslabší článek
Čtená ř
reportér

Foto: Jiří Wencl, archiv

Foto: Youtube

ZA TÍMTO plechem je hrozba

SNAHA o rychlou nápravu

Kampa - Je protipovodňová stěna na Kampě opravdu protipovodňová? Řetěz je tak
pevný, jak pevný je jeho
nejslabší článek. Kořeny
stromů na náplavce na

POVODNĚ roku 2002 na Malé Straně za sebou zanechaly spoušť.

Kampě odhalily na několika místech závady
na opatření proti povodním, když nadzvedly dosedací žulový práh.
Kolik slabých článků
je na celé trase a neod-

halí je všechny až příští povodeň? Snad se
k tomu záhy kompetentPovodeň roku 2002 byla
ní místa vyjádří a uklidní zcela mimořádná a překonala
obyvatele, podnikatele všechny historické záznamy.
i návštěvníky Kampy.
Voda stoupla o více než
Jiří Wencl
sedm metrů.

Víte, že...

PRŮKOPNICE pánské módy Květa
Čivrná pózuje u střapaté sesle
zjara roku 1912. Trenky se však
vydaly vlastní cestou. Květa se
vdala ve Vídni za obránce Rapidu.

Malý oznamovatel
Inzerujte v Malostranských novinách:
Náklad je 10 tisíc výtisků měsíčně, noviny čte 30 tisíc lidí, mají největší místní
odezvu v zemi. Inzerci lze odepsat z daní.
Děkujeme. Volejte tel. č.: 777 556 578.

inzerce

Tržiště 23/555, Malá Strana
Tel.: +420 606 612 949

12 let

„S úctou
a potěšením
...něco navíc!“

www.baracnickarychta.cz

Inzeráty do
Malostr. novin

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.
Levně!!!

Volejte hned tel. číslo:

777 556 578

Volejte: 739 057 571

nebo e-mail: inzerce@
malostranskenoviny.eu

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH.
Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

Soutez
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Charita

KampaNula

Charitativní projekt za podpory Malostranských novin
Nadační fond

Již téměř 40 členů!
Řady těch, kteří se přihlásili k cílům KampaNuly
a chtějí pomáhat, se neustále rozšiřují.
Občanské
sdružení
KampaNula má za cíl
vytvoření a následnou
podporu Nadačního fondu KampaNula, který bude získávat ﬁnanční prostředky především na:
● PODPORU zdravotně či jinak postižených
občanů z Prahy 1.

● PODPORU subjektů
neziskového sektoru –
občanských sdružení,
spolků, či jiných subjektů, které se zaměřují na
charitativní činnost.
● PODPORU spolkové činnosti na území
Městské části Praha 1
a jednotlivých projektů
na jejím území.

● OCHRANU kulturního historického dědictví
a podporu historických
tradic s cílem ochránit
genia loci Městské části
Praha 1.
Práce je v KampaNule více než dost, proto
v našich řadách rádi uvítáme další zájemce!

Foto: Jiří Pěkný

Program kulturně beneﬁční

SKUPINOVÁ fotografie ze setkání občanského sdružení KampaNula.

KampaNula s hrdostí
představuje členské
legitimace velmi pěkné!

Občanské sdružení
KampaNula si dovoluje představit nové
(první) členské legitimace, kterými se již
naplno hlásí k odkazu
mecenáše a buditele
Vojty Náprstka.
Záhlaví tvoří portrét
Vojty na pozadí vznešeně ložených národních
vlajek. Nad Vojtou trůní český lev střežící

českou ovečku. Jde
o symbolické vyjádření
českého národního znaku. Lev se dvěma ocasy,
ale zato s jedním velkým
srdcem, ten starý dobrák, hlídá to boží stvoření, aby se mohlo pást.
V rámečku po stranách
jsou výjevy z podhradí.
Například děti žadonící o vzdělání (Kampak bychom došli, nebýt

Volejte telefonní číslo 777 556 578

„a divadlo pokračuje“

Loretánská 13. Nová restaurace u Pražského
hradu. Denně polévka a hl. jídlo za 99 Kč! Otevřeno
denně 10 - 22 h. www.adivadlopokracuje.com

Cafe de Paris

Maltézské nám. 4. Speciality francouzské
kuchyně, vlastní deserty, vynikající sýry, kvalitní
vína. Zahrádka. www.cafedeparis.cz

kavárna pátý přes Devátý

Čermák a Paběrky…
Odznaky + známky pamětní. Betlémské nám.
● Výstava Rychlé šípy
- Dětská opera Praha.
● 22. září. Pomoc
a beneﬁce na Malostranském vinobraní -

pŘeDní StrAnA

Dozvucích Horňáckých
slavností (pořádá KC
Kampa).
● Výroční společenský večer KampaNuly
(opět s beneﬁcí) - zač.
října, po svátku sv.Václava.

zADní StrAnA

škol?), Přemysl Oráč,
který i po 1500 letech
neúnavě brázdí svým
mocným pluhem přilehlá pole.
V levém sloupci pak vidíme obraz nazvaný Boj
o svobodu. Je na něm
černoch zápasící se psy,
symbol poroby. Nad ním
bdí Náprstkův dům.
Autorem legitimací a rámu je Ondřej Höppner.

Novinky z místních podniku

Cafe
de
Paris

● Křest Nadačního
fondu zač. června - nemocnice pod Petřínem
s koncertem L. Brabce.
● 14. června. Slávek
Janov - Pátrací hra SN
a MN - info a vyhlášení vítězů. Hrají Marko

Nosticova 8 (u Werichovy vily). Zahrádka.
Velmi dobrá káva, toasty za 59 Kč, škvarky, koláče.
Plzeň za 40 Kč. www.59cafebar.cz

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ ESEMESKY
NÁVOD: Napište esemesku: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU.
Esemesku pošlete na telefonní číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Léčitelka. Léčení božskou pranou, výklad karet,
minulé životy, karmické
dluhy, kletby, životní poslání. Malá Strana, Kampa.
Tel. Marie: 720 636 642.
●Emeritní ředitel autoškoly dává soukromé zdokonalovací jízdy v osobním
autě. Tel.: 604 678 230
nebo e-mail:autokondice@
seznam.cz
●Kompletní
zpracovaní a vedení účetnictví,
daní a mezd, zastupovaní
na úřadech. Tel.: 775 654

906, e-mail: v.kadubec@
email.cz
●Překládám a soukromě
vyučuji ruštinu, francouzštinu, angličtinu, pro cizince a Čechy také český jazyk.
Tel.: 604 678 230.
●Masáže pro vaše zdraví, pohodu a krásu. Praha
10, po dohodě také u vás
doma díky přenosnému
masážnímu lehátku. Tel.:
724136080.
●Prodám KIA SEPHIA
1.6 GTX, 1995, barva stříbrná, servisovaná, spoleh-

livá. Cena: 5000 Kč. Tel.:
724 136 080.
●Kadeřnice
pánská,
dámská, dětská až k vám
domů. Střih a účes pro
všechny příležitosti. Objednávky tel.: 274 860 881,
776 109 199.
●Koupím gramofonové
desky, velké LP, malé SP,
zahraniční i české. Tel.:
222 317 231 (pondělí až pátek 10. 30 h - 18 h).
● Španělština s rodilou
mluvčí. E-mail: glorias@
volny.cz
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpréavy

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111

Další zářez v boji proti
prostituci v centru města

Tak to bylo o fous!
Nové erotické
kluby teď dovedně kličkují mezi
paragrafy.

Praha 1 - Podnikatelé
v erotickém průmyslu
se naučili dovedně kličkovat mezi paragrafy.
Podle místního šetření
stavebního úřadu, které
proběhlo ve dvou rekonstruovaných objektech
v ulici Ve Smečkách, zde
hrozilo další rozšíření
erotických klubů.
Lokalita těsně vedle
Václavského náměstí by
tak mohla nápadně připomínat uličky lásky
známé z jiných metropolí. Jde o prostory v soukromých domech a provozovatelé si dávají pozor
aby dodrželi veškerou legislativu, která jim však
velká omezení neklade.
Městská část udělá vše
pro to, aby centrum města bylo klidné a bezpečné.

Ne každá
ulička je
Zlatá...

Stručné zprávy
z radnice
Kampa - Pomlázky, kraslice, písničky, koledy a další
kratochvíle. Dne 9. dubna
na Sousedském setkání
oslavili občané Velikonoce.
Bylo krásné počasí.

Střelecký ostrov - III.
pejskařské sousedské setkání proběhlo v sobotu 21.
dubna odpoledne na Střeleckém ostrově. Předvedli
se tu pejsci Prahy, kteří se
svými páníčky tančili, skákali a chytali létající talíře.
Své psy zde předvedli také
strážníci.

DŘÍVE & DNES
1905

Žofín - Na Žofíně tančili
a zpívali dne 14. dubna baráčníci z celé republiky na
67. Všebaráčnickém krojovém plese. Hráli jim k tomu
orchestry MDO Františka
Kmocha a Jitřenka Praha.
Obec baráčníků patří k nejstarším spolkům. V příštím
roce oslaví 140 let vzniku.

KVĚTEN

Do této rubriky nominuje
veronika.blazkova@praha1.cz
TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA

1

Karel
John

Vedoucí Odboru
Kanceláře
starosty

Má na starosti kvalitní fungování sekretariátu starosty
a dalších pět oddělení. Jeho
práce je psychicky i fyzicky
náročná, ale aktivní přístup
je mu vlastní, dokáže si vše
zorganizovat. Je s ním radost spolupracovat. -VBChcete udělat radost kolegovi z práce? Pošlete jeho
nominaci do této rubriky!
posta@praha1.cz

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

když strom, tak
památný

PLATAN v parku Kampa

Foto: www.praha1.cz

JE TŘEBA zabránit tomu, aby se stalo centrum Prahy jednou velkou uličkou lásky.

Pracovník
měsíce

PSI na Střeleckém ostrově

Praha 1 - Radnice vyzývá
občany, aby dávali podněty
k označení stromů za „památné“. Na území Prahy
1 je takových stromů osm.
Nejznámější je platan javorolistý v parku Kampa.

Pohled na Čertovku
2012

Kde to je

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Praze pořízené ze stejného místa na adresu:
VŠIMNĚTE SI: Jiný tvar oken na domech vlevo i vpravo. Utrhla se loďka vlevo dole.

redakce@malostranskenoviny.eu
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Velkeéé tema

Záhadná smrt he

Při natáčení filmu Konec vodníků v Čechách (m.j. na
„Libíček měl za sebou už asi osm natáčecích dní. Točila
se scéna, kdy vodníci čekají na břehu na blížící se pramici s doktorem Mráčkem a chtějí ho utopit,“ vzpomíná
na osudný den režisér Václav Vorlíček.

exkluzivní pátrání

Je 24. května 1974. Na
severním cípu Veslařského ostrova se natáčí
scéna, kdy dva vodníci
(Vladimír Menšík a Jan
Libíček) vyhlížejí loďku.
Jan Libíček ale scénu
nedokončí. Zemřel téhož
dne večer.
Malostranským novinám
se podařilo na základě
výpovědi očitých svědků
tuto tragickou událost
rekonstruovat.
Krátce po poledni přichází na severní cíp Veslařského ostrova Menšík
a Libíček. Menšík den
předtím něco slavil, tak
mu nebylo nejlépe. Jako
často v takových dnech si
s sebou přinesl sáček mlé-

ka. Měl to tak vyzkoušené: Když pije v kocovině
mléko, uleví se mu.
Libíček po něm pokukoval, co to jako pije. Když
Menšík dopil, Libíček
také sáhl po sáčku.
Sotva se napil mléka,
zapotácel se a spadl po

přes vodu. Okamžitě zavolali záchranáře, kteří
vytáhli Libíčka z vody.
Mezitím dorazila sanitka.
Libíček otevřel oči a když
viděl doktory, z nichž měl
celý život panickou hrůzu, dal se na útěk. Uběhl
asi 40 metrů a skácel se

Před doktory utíkal asi
40 metrů a skácel se
v bezvědomí k zemi.
zádech do vody. Menšík
na to koukal a říkal si, že
Libíček jen tak šaškuje.
Vorlíček s kameramanem viděli Libíčkův pád

Režisér Václav Vorlíček
„Najednou se Libíček skácel zády
do vody. Vyrazili k němu záchranáři, vylovili těch jeho 140 kilo váhy
z vody. Pak dorazila sanitka.“

k zemi. Záchranáři ho (už
v bezvědomí) naložili do
sanitky.
Často bývá uváděno, že
Libíček zemřel v sanitce
při převozu do nemocnice dne 24. května 1974.
Podle výpovědi svědků blízkých Vladimíru
Menšíkovi zemřel Jan
Libíček až v nemocnici
krátce před půlnocí. Od
chvíle, kdy ho naložili

Zemřel při Vodnický dům na Kampě
natáčení
této scény

do sanitky, se neprobral
z bezvědomí. V nemocnici byl na přístrojích.
Libíčkův kolega z Divadla Na zábradlí Ivo
Niederle (80) vzpomíná,
že herec měl urologické
problémy.
Podobný záchvat postihl Libíčka pár dní před
smrtí a právě Niederle
jej odvedl do nemocnice.
Herce tam chtěli hospitalizovat, jenže Libíček se
tolik bál, že utekl.
„Kdyby tam zůstal,
určitě by to podchytili a Honza mohl žít,“
myslí si Ivo Niederle.

Základní fakta

Jan Libíček (†43) se narodil 28. 9. 1931 ve Zlíně. Jeho životní divadelní rolí byl Král Ubu
v Divadle Na zábradlí.
Byl dvakrát ženatý. Hrál
házenou a miloval houbaření.

V tomto
skafandru
měl být
Libíček

Vodnická rodina bydlela ve vlhkém domě na Kampě. Dnes je
zde luxusní rybí restaurace a sídlí tu Český rybářský svaz.

Foto: Archiv

Osudná podoba s Hardym
Vladimír Menšík (vlevo) se Zdeňkem
Řehořem jako vodníci při slavné scéně,
kdy vyhlížejí doktora Mráčka (Jaromír
Hanzlík). Při jejím natáčení o několik dní
dříve se právě na tomto místě Jan Libíček
napije Menšíkova mléka, spadne do vody
a málem se utopí. Právě odtud ho odvezou do nemocnice, kde zemře. Scéna pak
musela být přetočena s Řehořem.

Jan Libíček
si celý život
zakládal na tom,
že je podobný
americkému
herci Oliveru
Hardymu. Říká
se, že se kvůli
tomu i přejídal,
aby zůstal tlustý
jako Hardy.
V den smrti vážil
Libíček 140 kilo.

Po smrti Jana
Libíčka musel štáb
filmu Jak utopit
dr. Mráčka sehnat
náhradu. Našel ji
v herci Zdeňku
Řehořovi.
Všechny již natočené scény s Libíčkem bylo nutné
přetočit. Mezi ně
patří i slavná scéna, kdy Řehoře vytáhnou z vody ve
skafandru, kterému
chybí skleněný kryt.

telefon inzerce: 777 556 578
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herce Libíčka

Kalendárium
Malé Strany
KVĚTEN

.j. na Kampě) se napil mléka a spadl do vody

Foto: Archiv MN

Unikátní
foto

EVA
SVOBODOVÁ

JAN
PIVEC

herečka

herec

SAŠA
RAŠILOV ST.

VÍTĚZSLAV
VEJRAŽKA

herec

herec

● Eva Svobodová
* 1. 5. 1907 Praha
† 3. 1. 1992 Praha
Herečka. Např. p. Műlerová, posluhovačka Švejka, Drahé tety a já. Jejím
synem je hudebník Jiří
Stivín.
● Vítězslav Vejražka
* 9. 5. 1915 Dolní Bousov
u Mnichova Hradiště
† 8. 6. 1973 Praha
Až do své předčasné smrti hrál v činohře ND. Syn
David Vejražka pokračuje
v otcových šlépějích.
● Jan Pivec
*19. 5. 1907 Praha
† 10. 5. 1980 Praha
Herec. Filmy: Muži nestárnou, Láska jako trám.
● Betty Kysilková
* 1. 2. 1879 Praha
† 2. 5. 1945 Praha
Herečka. Byla konkurentkou a kamarádkou Antonie Nedošínské.

JAN LIBÍČEK jako dvouletý v kočárku ve Zlíně. V tomto městě se také vyučil zámečníkem.

● Saša Rašilov st.
* 6. 9. 1891 Praha
† 3. 5. 1955 Praha
Národní umělec, vyučen
typografem. Sběratel hodin, štamgast restaurace
U Tří pštrosů.
● JUDr. Karel Kramář
*27. 12. 1860 Vysoké n. Jiz.
† 26. 5. 1937 Praha
Za vlády T. G. Masaryka
byl ministerským předsedou.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

VE FILMU Světáci (s Brodským a Sovákem). Na snímku vpravo jako Král Ubu.

na tel.
číslo

902 11 30

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH.
Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
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divù

EXKLUZIVNĚ PRO MALOSTRANSKÉ NOVINY
Pan Marko Čermák, kreslíř Rychlých šípů.
Námět a scénář: Slávek Janov

Příjemnou
zábavu
všem přeje

staropražských ulièek
K SEDMI divům staropražských uliček patří
ostrůvek Rychlých šípů u Karlova mostu

Jsme na cílové čáře! Takto - řečeno
sportovní terminologií - se dá charakterizovat blížící se závěr pátrací
hry 7 divů staropražských uliček.
Od loňského října bylo
možno na Malé Straně
a Starém Městě potkávat
skupiny mladých i starších pátračů, kteří s našimi novinami v rukou
nakukovali do kdejakého
zákoutí.

Hra

Podle komiksu kreslíře Rychlých šípů Marko Čermáka se snažili
splnit sedm zadaných
soutěžních úkolů.
Nyní se celoroční hra,
díky níž jsme poznali několik zajímavostí z uliček
staré Prahy, přiblížila
k cílové metě. Do pátrání po sedmi divech se
zapojily dvě desítky
týmů.
Velkou část hlídek tvořily
rodiče s dětmi. Mnozí dospělí nám pak v dopisech
děkovali, jak se díky této
hře jejich ratolesti těšily
na procházky po histo-

Dům pod Hradčany
s netradičním domovním znamení
v podobě uzlu

rickém centru metropole. Jiné týmy – například
„těch, co spolu kamarádí“
– daly dokupy různé party přátel, kolegů z práce
a podobně.

Finále

O tom, jak který tým obstojí v konečném účtování, se však rozhodne až ve
ﬁnálovém klání.
Uskuteční se ve čtvrtek
14. června od 17 hodin.
Kolbištěm závěrečného
souboje se stanou uličky
a zákoutí v okolí Betlémského náměstí. Centrem
ﬁnále bude nádvoří Náprstkova muzea.
O zábavu však budou
mít postaráno nejen
soutěžící, ale i návštěvníci akce.
Od 18 hodin jim budou na nádvoří muzea
hrát a zpívat členové
hudební skupiny Paběrky.

Příběhy domu Hradčan

přepadli mě na ulici

JUDr. Monika Krobová - Hášová

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Avokátka se sídlem v Praze, Malá Strana, Michnův palác Tyršova
domu, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498, e-mail: krobovahasova
@post.cz, www.advokatka-krobova.cz

Jiří Mucha

Kanovnický dům,
Hradčanské nám. 6
Syn malíře Alfonse Muchy. Spisovatel, scenárista a překladatel z angličtiny. V Kanovnickém domě žil letech 1950–91.

RESTAURACE

TLUSTÁ
MYŠ

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO
NA MALÉ STRANĚ

KOZEL 11° 22 KČ!
Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

30 Kč

Foto: Archiv MN

O výši vaší újmy rozhodne
vždy znalec, násilníka čeká
trest od šesti měsíců až do
deseti let.
Určitě musíte mít alespoň jednoho nestranného
svědka a okamžité lékařské
ošetření, pak budete úspěšně vymáhat i způsobenou
škodu a bolestné.

pro více informací volejte
Slávkovi, telefon: 602 686 725

„Nejužší ulička
světa“ na Malé
Straně

Vaše advokátní poradna

OTÁZKA: Byl jsem napaden na ulici, jak se právně
bránit? D.K. Malá Strana
ODPOVĚĎ: Pokud jste
byl napaden a také zraněn,
pak se jedná ze strany útočníka o trestný čin a to podle následku o ublížení na
zdraví nebo těžké ublížení
na zdraví.

Hra

JIŘÍ MUCHA (1915 - 1991)

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH.
Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
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Dopisy a komentáře
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte krátké příspěvky
na adresu redakce@malostranskenoviny.eu.

Hlas proti prodeji
Lobkovického
paláce

Rád bych připojil svůj
hlas proti prodeji Lobkovického paláce.
Už přípravu této akce
bych kvaliﬁkoval podle
zákoníku „zdravého rozumu“ jako zločin proti České republice a českému
národu.
Neplánuje snad urozený
pan Schwarzenberg prodej Karlštejna, Karlova
mostu, svatovítské katedrály či celého Nového Města do zahraničí?
Vždyť jejich zakladatel,
král český a císař římský
Karel IV. byl po otci Lucemburčan!
Raději ať se pan ministr Schwarzenberg snaží
o navrácení kulturních
statků nevyčíslitelné ceny uloupených Švédy za

Glosa
Slečna
z tramvaje
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

N

astoupil jsem do
tramvaje, a světe div
se, ze sedadla vyskočila mladá, hezká, jarně
oblečená slečna a nabídla
mi, abych se posadil.
Pánové, pro muže našeho
věku může být z takové
situace náběh na infarkt.
Být bohatý Američan,
okamžitě letím ke svému
cvokaři.
Lehnu si u něj na divan
a mezi vzlyky budu poslouchat, jak mě přesvědčuje, že zmíněná slečna
byla buď silně krátkozraká, nebo se snažila takto
se mnou navázat kontakt.
Protože nejsem bohatý
Američan, našel jsem si
své vysvětlení dané události. Slečna byla asi slušně vychovaná, ale hlavně
informovaná o připravované daňové reformě.
Jistě slyšela našeho pana
ministra ﬁnancí, jak hla-

třicetileté války a podobně. Můžete-li, přepošlete,
prosím, toto mé vyjádření
panu ministru Schwarzenbergovi.
Mgr. Mojmír Sobotka
knihovník Hudebního
informačního střediska
Redakce: Je fakt, že Švédové tehdy odnesli, co
unesli.

Je dobrý nápad
prodat lobkovický
palác německu?

redakce@malostranskenoviny.eu

Jawohl

určitě

AnO NE
2 % 9á%
Spočteno 234 hlasů.
Stav je k 23. 4. 2012.

sem řečníka z krematoria
oznamuje národu nutnost
zvýšit daň z přidané hodnoty na potraviny.
Ze zvýšení se prý budou
hradit náklady na penze
pro budoucí generace.
Takže, zatím co jsem dosud ze svého platu platil
na důchody těch starých
a starších, budu teď, například koupí rohlíků,
navíc ještě platit na penze
těm mladým a ještě mladším.
Suma sumárum, slečna
z tramvaje si byla vědoma
mého významu pro její
hmotné zabezpečení ve
stáří.
Pln, spíš nadmut pocitem
své důležitosti, při zajišťování starobních důchodů pro dnešní mládež,
jsem opět nastoupil do
tramvaje.
Jak to dopadlo? Celou cestu jsem stál. Sedadla byla
obsazena haranty, kteří
asi vůbec nevěděli, co to
vlastně ten důchod je.
Duben 2012
Redakce: Cestovat v Praze tramvají je opravdu velké dobrodružství. Někteří
sadomasochisticky založení spoluobčané tak činí,
i když nemusí.

ZE ŽIVOTA V KANCELÁŘI JEDNOHO MINISTERSTVA:
Jak si to paní Forháňková pěkně vypila.
inzerce

Repro: Humoristické listy, www.ucl.cas.cz

Dopis

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
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www.malostranska-beseda.cz

Malostranská beseda kveten

Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedy

DAN MCCAFFERTY
(NAZARETH)

KVĚTEN

Začátky vždy ve 20.30 h,
není-li uvedeno jinak

Foto: Archiv Malostranské besedy

Náš
TIP

Zpěvák Dan McCafferty má charismatický pohled,
nezapomenutelný hlas a slušivé sáčko.

D

o Malostranské besedy zavítá zpěvák kapely Nazareth Dan McCafferty, který odzpívá exkluzivní akustický koncert. Při tomto speciálním vystoupení ho
doprovodí přední čeští muzikanti v čele s kytaristou Tomáše Varteckým. Nenechte si to ujít!

Restaurace
pivnice
kavárna

Výběr z programu

25. května, 20.30 h Malostranská beseda

K

Kultura

4. pá. Krausberry
5. so. Vzpomínka na Karla
Velebného
6. ne. Vlasta Redl – zač. 20 h
9. st. 7 pádů Honzy Dědka: Vladivojna La Chia, Kryštof Hádek
a RomanVojtek – zač. 20 h
14. po. Petr Kalandra Memory
Band a Zuzana Michnová &
Oskar Petr – křest 2 CD / hosté:
M. Kovářík a V. Merta
15. út. Žalman & Spol.
16. st. Jan Spálený & ASPM
19. so. Erika Fečová
21. po. Originální Pražský Synkopický Orchestr – zač. 20 h
22. út. Poletíme?
23. st. Vladimír Mišík & Etc...
24. čt Lili Marlene
29. út. Olympic Retro: BEST OF
6., 13., 20. a 27. ne. Taneční
odpoledne pro starší a pokročilé
– zač. 15 h
Otevřena zahrádka v podloubí!

GALERIE

Autorské výstavy výtvarníků
střední generace v jedinečné
atmosféře nového podkroví
Besedy. Dopr. akce.

NECHTE SE ZLÁKAT skvělou gastronomií, kde hlavní roli hraje
česká kuchyně, vynikající tankové pivo, kávové speciality, milá
obsluha a příjemné ceny. To vše

v režii Pilsner Urquell Original
Restaurant. Přijďte s přáteli
ochutnat některou znovuobjevenou pochoutku, jakou je například skvělá jehněčí pečeně.

Jsme tu pro vás od snídaně
až po sklenku na dobrou noc
Kavárna
9-22 h

Restaurace
11-23 h

Pivnice
16-01 h

Čerstvé pečivo, croissant,
dort dle denní nabídky
a vlastního výběru nebo
jablkový závin, máslo,
med nebo džem, káva
nebo kakao nebo čaj.

Vařené libové
hovězí žebro s krémovou houbovou
omáčkou a houskovými knedlíky.

Vynikající talián
ohřívaný ve vývaru s hořčičnou
omáčkou,
šalotkou a křenem

Snídaňový komplet

69 Kč
74 Kč
139 Kč
Denn ě polední menu: 3-chodové za 120 Kč

VIDEOKAVÁRNA
Špičkově vybavený projekční
sál je tu jen pro Vás. Zázemí
pro Vaše ﬁlmová díla i první
pokusy. Veškeré formáty.

TRICK-BAR

Bude nám ctí nabídnout Vám
k Vašemu ﬁlmovému koktejlu
Váš oblíbený koktejl. Barové
zázemí před a po projekci.

Kulturní nástěnka
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO KVĚTEN 2012
TIP MĚSÍCE

Výstava - 1. až 31. 5. - ZRCADLENÍ ANEB KAM
SE BEROU MATKA S DCEROU - Kavárna Čas,
U Lužického semináře 15 - Výstava Stanislavy Bílé (matka, 51 let) a Stanislavy Bílé (dcera, 15 let). Abstrakce, studie. Vernisáž 1. května v 18 h
Divadlo dětem - So 5. 5. v 16 h - ANIČKA A LETADÝLKO - KC KAMPA, U Sovových mlýnů 3 - Květinový
muzikál nejen pro děti. Pohádkový kabaret s autorskými
písničkami a bleskovými převleky. Hrají: Anna Duchaňová, Michal Němec Jablkoň. Více: www.kckampa.eu
Divadlo - Po 14. 5. v 19 h - VLNY - Divadlo Kampa,
Nosticova 2a, tel.: 608 777 540 - Sedm příběhů, sedm
hlasů a sedm žen v představení jedné herečky. Monodrama napsala a hraje N. Burger.
Více: www.divadlokampa.cz
Koncert - Čt 17. 5. v 20 h - BRAN & TALIESYN - Baráčnická rychta, Tržiště 23/555 - Hudba z Bretaně/ hudba
bez hranic. Přední česká formace v oboru keltská hudba
vystoupí se skupinou, pro kterou není nic svaté.
Více: www.baracnickarychta.cz
Hudba - Čt 17. 5. v 21 h - THE TOUSTERS (2 TONE/
US) + JET8 - PopoCafePetl Music Club, Újezd 19, tel.:
602 277 226 - Kapela odehrála již více než 5000 koncertů!
Vystoupení podpoří pražská kapela Jet8.
Více: www.popoujezd.cz

Foto: Patrik Borecký

KAVÁRNA
CAS

KVĚTEN

● 16. 5. 19:30 Kauza Salome - Hra na motivy Wildovy Salome je inspirována také reality show My super sweet sixteen, která natáčí šestnácté narozeniny dívek z těch nejbohatších rodin.
● 22. 5. 19:30 Deadalos aneb podivuhodný let - Variace
známé antické báje o Daidalovi a Ikarovi.
● 23. 5. 19:30 Fobal. Má láska - Miluji svou lásku. Miluji fotbal. Jde to skloubit dohromady? Historie jednoho vztahu.
RUBÍN PROGRAM KVĚTEN: 2. 5. 21:00 Marta Peschek jde do
nebe ● 8. 5. 19:30 Federer - Nadal ● 10. 5. 19:30 Med ● 10. 5.
22:00 Blonďatá Bestie II. Blonďatá Bestie vrací úder ● 13. 5.
19:30 Kouzelník DERNIÉRA ● 15. 5. 19:30 Kauza Maryša ● 16.
Foto: Patrik Borecký 5. 19:30 Kauza Salome ● 17. 5. 19:30 Kiler ● 21. 5. 19:30 Tony
D. DERNIÉRA ● 22. 5. 19:30 Deadalos aneb podivuhodný let ●
FOTBAL. MÁ LÁSKA. 23. 5. 19:30 Fotbal. Má láska ● 28. 5. 19:30 Svrbí ● 29. 5. 19:30
Kiler ● 30. 5. 19:30 Federer - Nadal ● 31. 5. 19:00 HOUSE OF
HISTORIE JEDNOHO VZTAHU.
LOVE: Between / Zrození ● 31. 5. 21:00 HOUSE OF LOVE:
23. 5. v 19.30 h
Návrat hezkých hochů

Zveme vás na křest CD
Protistrašidýlková pohádka

Divadlo dětem - So 26. 5. v 15 h - VESELÁ NAUKA
KLAUNÍKA NOTÍKA - Divadlo Kampa, Nosticova 2a Představení s písničkami, zábavnou formou přiblíží mladším dětem základy hudební nauky.
Více: www.divadlokampa.cz
Akce dětem - Čt 31. 5. v 15 h - OSLAVA DNE DĚTÍ KC KAMPA, U Sovových mlýnů 3 - Přijďte oslavit MDD.
Vystoupení klauna, malování na obličej, tvůrčí dílna, skákací hrad, bubeníci...
Více: www.kckampa.eu, tel.: 608 444 654
Koncert - St 2. 5. v 20 h - THE TAP TAP: PARTY NA
KOLEČKÁCH - Divadlo Archa, Na Poříčí 26 - Na 10. ročníku
benefič. koncertu vystoupí i Milion Dollar Mercedes Band.
Výtěžek jde na tech. vybavení vzdělávacího centra pro lidi
se zdrav. postižením. www.partynakoleckach.cz

A STUDIO RUBÍN,
MALOSTRANSKÉ NÁM. 9
TEL.: 257 221 158

Milé děti a rodiče, přijďte ve
středu 30. května od 17
hodin do Muzea alchymistů a mágů na Jánském
vršku 8! Čeká vás tam slav-

nostní křest CD Protistrašidýlková pohádka Roberta Jíši, Ilony Csákové
a Boni Pueri. Prvních deset
návštěvníků dostane nové

CD zdarma! Užijte si také
občerstvení tekuté i k zakousnutí, hračky. Vznik CD
podpořila Mama TV. „Hlavními hrdiny je osm hodných
strašidýlek, která dokázala
zvítězit nad Velebubem, králem zla. Zaříkávací formulí se
dají strašidýlka přivolat vždy,
když děti potřebují pomoct,“
řekl MN autor projektu Robert Jíša. CD jsou v distribuci
na www.hudbaprodeti.cz
a v obchodech Levné knihy.
50% sleva při objednávce
přes internet pro čtenáře
Malostranských novin. Heslo: Malostranské noviny.

Zabava

J. neruda: Hastrman, xix.
Kamínky

Foto: Archiv MN

y široké, dobré tváře
byly trochu silně neštovicemi
porvány
a zavdávaly panu profesoru
příčiny k stálému vtipu. „Tak
je to na světě,“ říkal, „když se
děvče směje a má v tváři důlek, je prý hezké; já když se

JAN NERUDA

(1834- 1891).
Novinář z Malé
Strany, starý
mládenec

Posílejte nám fotky svých prababiček

eva Foustková

směju, mám sta důlků, a jsem
prý přec jen ošklivý.“
Pokynul panu Rybářovi
k pohovce a ptal se: „Čím
tedy mohu sloužit?“
Pan Rybář položil škatuli na
stůl a sundal svršek. Pestré
kamínky zazářily. „Já bych já jen, co tadyhleto tento - jakou to má asi cenu -,“ koktal.

Herečka, manželka Josefa Kemra

?

Otázka: Víte, kde je na Malé
Straně dům, v jehož štítě je reliéf
s nápisem: Zázračná Panna Maria
Chlumecká?
Nápověda: Je to v Míšeňské
ulici, vedle je kavárna.
Minule: Domovní znamení se zlatým
klíčem je na domě č. 27 v Nerudově ulici. Bývala tu pekárna. Domu se též říká
U Zlatého Noha. Správně: Karel Diviš.

Foto: Archiv

Břetislav
Foustka

Posílejte nám své úkoly ostatním čtenářům!
Když uvidíte nejaké zajímavé místo, šup sem
s ním. redakce@malostranskenoviny.eu

TÁTA A LÉKAŘ

Foto: Archiv

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

HEREČKA žila v letech 1911 - 1977
va byla dcerou lékaře
a významného sociologa prof. Břetislava
Foustka (léčil mimo jiné
prezidenta T. G. Masaryka).
Byla provdaná za herce Josefa Kemra, bydleli spolu
v Nerudově ulici. Do r. 1968

E

inzerce

45 odběrních míst

PLATBA
SMS

U Hrocha, Thunovská 10. Baráčnická rychta, Tržiště 23 / 555. Sokol, Tyršův dům, Újezd 450. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště
11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců, Malostranské nám.
5. Stará prádelna, Říční 9. Wine Boutique, Vlašská 6. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce, tel: 221 403 111. Café Lounge, Plaská
8. Informační kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22, tel.: 257 531 845.
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá myš, Všehrdova 19.
Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Divadlo Kampa, Nosticova 2a.

MALOSTRANSKÁ BESEDA,

Malostr. nám. 21, tel.: 257 532 966
KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, Malostranské nám. 27.
Divadlo Na Prádle, Besední 3, tel.: 257 320 421. České muzeum hudby,
Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 10, tel.: 257 534 121. Vinotéka Déjà
vu, Maltézské náměstí 8. Ferdinanda, Karmelitská 18, tel.: 257 534 015. Atelier Pavla a Olga, Vlašská 13. U staré studny, Tržiště 3, tel.: 257 530 582.
U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6, tel.: 605 294 595. Hospoda U Černého vola,
Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18.
U Parlamentu, Valentinská 8, tel.: 721 415 747. Hospoda Koza nostra, Újezd
8 (na rohu). Lazebnictví U Milušky, Sněmovní 170 / 15. Galerie Eclectic,
Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46. Antikvariát U Pražského Jezulátka,
Karmelitská 16. Cukrárna, Vítězná 14 . Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace
Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, Pohořelec 8. Chamber´s Café, Thunovská
12. Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida café, Malostranské nábřeží 3.
bílé kuželky,
Restaurace Profesní dvůr, Malostranské náměstí 25. Lokál
Míšeňská 12.

U

Chcete se také stát odběrním místem?
Zavolejte hned tel. číslo: 777- 556- 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je
podmíněno ročním příspěvkem 1 000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 5 / květen 2012 / IV. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892 Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Martin Cibulka, Jiří
Pěkný, Jindřich Houška, Helena Šulcová. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo:
MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16, Praha 2.
Tiskne: EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Malostranských novin

Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

[

www.staromestskenoviny.eu

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

Poznáte, jářku,

Co nového
za vodou

Josef
Kemr
MANŽEL, HEREC

Pan Rybář doufá, ale kdo
ví... Třeba ty kameny mají
menší, než žádnou cenu!
Více zvíte příště!

Koutek pro chytré hlavy

11

[

Slavné ženy Malé Strany

MINULE: Pan Rybář (Hastrman) je na návštěvě u pana profesora a chce ocenit kameny

t

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Dobrovol. platbu za výtisk
Malostranských novin

1) Napište textovou
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

ZAJÍMAVOSTI a novinky
ze Starého Města (to je tam,
co je orloj a pan Hus).
STAROMĚSTSKÉ NOVINY
jsou zdarma k mání například
v Malostranské besedě nebo
v Kafírně U sv. Omara.

Sudoku pro
nenáročné

J. V.
Stalin

DIKTÁTOR

3
3 2
2 1 3 21 3
32 1 3 21

byla věrná Komunistické
straně. Manželství s Kemrem
bylo mimo jiné také debatní.
Trvalo přes 26 let, skončilo
úmrtím Evy Foustkové. Její
hlas můžete dodnes slyšet
např. v pohádce Mrazík,
dabovala slepou babku.

NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci má být šest.

Restaurant
U Glaubiců

PŮJČKY

Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

29 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

Ještě línější

Pro líné

Pro
zaměstnance,
OSVČ a důchodce.
Volejte:

Tel.: 608 421 568
www.pujcka-kazdemu.cz

Mn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Speciální nabídka

Inzerát vám vyrobíme ZDARMA
1.

Vida! To zní dobře! Inzerát, který si vyberete,
Volejte
vám náš graﬁk - šikula vytvoří úplně zadarmo.
Monice
A nejen to: Pomůžeme vám i s reklamní strategií 777 556 578
(co vypíchnout, slogan, téma).

Náklad 10 tisíc
měsíčně,
45 Odběrních míst

2.

Dost bylo drahých graﬁckých studií! Dost bylo
reklamních agentur, které se tváří, že vědí něco,
co vy ne! U nás to máte natošup na přímé lince
vy - náš graﬁk - šikula, který udělá, co mu řeknete.

3.

Inzerát u nás máte navíc s patinou starých
dobrých časů, kdy se ještě lidé zdravili.

www.malostranskenoviny.eu

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
1. června

Foto: Monika Höppner

Modré okénko
dnes získává...
Za statečný boj
se zákeřným
zánětem
průdušek
v Nemocnici
Na Bulovce.
JINDŘICH HOUŠKA
Nejstarší Malostraňák

VÍTE O NĚKOM ze svého okolí, kdo si zaslouží Modré okénko? Napište na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu.

Proč čtu

Volejte pana Martina Cibulku 777 122 009.
Čtěte též v Kavárně Vladimíra Menšíka
(Veselá 3) a v Savoyi (Jakubské náměstí 1).

O bezhlavém Švédovi
u Červeného lva, nerudova ulice č. 41
dyž v Praze řádili Švédové, byla to
hrůza. Jeden z nich,
obtěžkán lupem (vykradl
kostel), jel Nerudovou ulicí směrem k Úvozu. Právě
tady ho zastihli rozhořčení obyvatelé Malé Strany.
Strhli ho z koně, chvíli ho
mučili a pak mu po zásluze
usekli hlavu.
Aby se na jejich čin nepřišlo, zakopali ho i s hlavou
na hřbitově kostela sv.
Jana Křtitele na Jánském
vršku. Darebák teď straší
a hledá lup.

K

Zvířata
Malé Strany

a
Strašidldy
a legen

DOKONALÝ PÁR
Snímek poslala Jarmila
Kostkanová, Akademie věd
Posílejte podobné fotky!
redakce@malostranskenoviny.eu

Foto: Helena Šulcová

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

„Zajímá mě vše, co se děje
zde na Malé Straně.”
Jiří Malec,
Vojanovy sady

DŮM U Červeného lva

CVÁLAL si to ulicí, když v tom si všiml, že mu něco chybí...
inzerce

na tel.
číslo

902 11 30

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH.
Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

