
Malostranské 
servírky
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Založeno za soumraku r. 2009. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 7/roč. IV
červenec 2012

 redakce@maloStranSkenoviny.eu      tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 777 556 578      www.maloStranSkenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

SLEČNA PETRA
z Konírny  (Maltézské nám. 10) 
nese pečené králičí stehno na 

smetaně s knedlíkem 
za 135 Kč, kuřecí řízek 

s bramborovým salátem 
za 99 Kč a španělského ptáčka 

s omáčkou a rýží za 99 Kč.

Miss 
stehno
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Zemřel sochař 
Josef Nálepa

Str. 
4

VOPICKA 
SE OZENIL

ˇ
ˇ

Ženich a nevěsta
na střeše

Str. 
6 - 7

vopičky 
na dortu

Malostranské náměstí 21

ZVEME VÁS 
NA VÝSTAVU

Colleen Story: Americké quilty 
inspirované krásou Montany

Michal Lebl: Záplaty - Nechtěné 
barevné výtvory ve fotografi i

Galerie Scarabeus, Jana Zajíce 7, Praha 7

Vernisáž 10. 7. v 18 h, 
výstava do 26. 8.

www.galeriescarabeus.cz
Více 

na str. 10

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

Akce cervence 
20 % sleva

Dobrovol. platbu za výtisk 
Malostranských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující sMs 
od šéfredaktora 
listu.

zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 

Malostranské náměstí 21Malostranské náměstí 21

potvrzující sMs 
od šéfredaktora 
listu.

Mn tricet

PLATBA 
SMS
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28 °C
ČERVENEC: Bude velké 
vedro, proto je třeba držet se 
spíše ve stínu a u vody.

   Úvodník

2  Zpravy

Ondřej 
Höppner,

Důležité 
telefony

Číslo měsíce
56. narozeniny 
oslavil kavárník 
roman vopička 
den po svatbě. 

   Úvodník

Císlo měsíceCíslo měsíce

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 

telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

inzerce

Počasí 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tyto
noviny sami. Články 
posílejte na adresu:
noviny sami. Články noviny sami. Články 

56 
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šéfredaktor 
Malostrans-
kých novin,
775 949 557

Vodník na 
pul žerdi

P           an Nálepa, co před pár 
dny umřel, si vždycky 
přál, aby z plotu u Vel-

kopřevorského mlýna zmize-
ly  zámky. To proto, aby bylo 
lépe vidět na jeho vodníka.
Vodníka vytvořil loni jen tak 
z legrace, protože se na tom 
domluvil nad sklenkou s mly-
nářem Horelem.
Vodník Kabourek má teď po 
smrti svého tvůrce přehoze-
ný přes ruku kus černé látky. 
Také do té řeky kouká tak ně-
jak zadumaněji. 
Zámky z plotu zmizely, voda 
plyne,  je to jedinečné, i kdy-
by to mohl být stokrát kýč.

Petici za potraviny Vacek 
podepsalo už 1302 lidí

Mostecká - Radnice by 
měla v nejbližší době roz-
hodnout, jestli oblíbená 
prodejna potravin Vacek 
Bio - Market v Mostecké 
ulici bude otevřena i příští 
rok. Záměr uzavřít smlou-
vu s novým nájemcem fi r-
mou Tesco, byl nedávno 
zrušen. 
„Podali jsme žádost o změ-
nu doby nájmu nebyto-
vých prostor, protože naše 
smlouva končí k 31. 12. 
2012 a teď čekáme na roz-
hodnutí Rady,“ informoval 
Malostranské noviny práv-
ní zástupce fi rmy Tomáš 
Linhart. 

Minulé vedení radnice se 
pokusilo zbavit se fi rmy 
Vacek pod záminkou banko-
matu vedle vstupních dveří 
do prodejny. Na bankomat 
údajně chybělo povolení.
Petici za zachování oblí-
bené prodejny podepsalo 
1302 lidí převážně z Malé 
Strany a na MČ Praha 1 ji
odevzdal iniciátor petice
pan Karol Wild 31. května. 
„Věříme, že Rada rozhod-
ne v náš prospěch a my 
budeme moci nadále nabí-
zet široký sortiment zboží 
a navíc s osobním přístu-
pem našim zákazníkům,“ 
dodal Linhart.  
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Bio - MarKet Vacek

Osud prodejny v Mostecké je stále ve hvězdách

Základní škola Brána ja-
zyků, do které chodí mno-
ho dětí z Malé Strany, se 
stěhuje z Mikulandské na 
Uhelný trh.
Děti tak od 1. září 2013 
nastoupí do školy na jiné 
adrese. Rozhodla o tom 
radnice Prahy 1. Týká se 

to žáků 2. stupně. „Pře-
sun do jiné budovy je 
zřejmě nutný z důvo-
du komplikovaného 
provádění údržby,“ 
řekl Malostranským no-
vinám Petr Tlustý, který 
je ředitelem školy Brána 
jazyků.

Budovu v Mikulandské 
má svěřenou Pedagogické 
muzeum Jana Ámose Ko-
menského. Jaký je jeho 
záměr, není známo.
„Rodiče po prvotním 
šoku přijali argu-
menty radnice,“ říká 
ředitel Petr Tlustý.

ZŠ Brána jazyků se stěhuje
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Hradčany - Po rozsáhlých
opravách byly dne 20. 6. 
otevřeny veřejnosti jižní 
zahrady Pražského hradu. 
Je z nich úchvatný pohled 
na Prahu. Oprava jim 
vrátila původní podobu, 
kterou jim počátkem 20. 
století vtiskl architekt Jo-
sip Plečnik. Rekonstrukce 
stála 69 milionů Kč.

Stručně 
●Kameny z malostranské 
části Juditina mostu byly 
odvezeny do muzea. Na 
břehu ležely od povodní.
●U Karlova mostu objevil 
exekutor byt plný zbraní, 
včetně samopalů.
●Vyšlo najevo, že se na Kar-
lově mostě nesmí fotit se
stativem. Je za to pokuta.

Otevřeny 
jižní zahrady 

Hradu

Recept dle 
Dobromily

Spěšný nákyp z jablek
Pro 6 osob oloupej a ustrou-
hej 9 míšeňských jablek, 
dej je do hrnku, vraz k nim 
5 celých vajec, dej k tomu 3 
loty cukru a trochu té sko-
řice. Potom se poohlédni...

Ta to umí osolit!

www.protivanek.cz

Vaše nejdobrodruznejší 
prázdniny byly jaké? 

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Když jsem po 
rozpadu státu 

pašoval manželku 
s neplatným 

federálním pasem 
do Řecka.“ 

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

Barbora 
Nerudová

Pamětnice, 
matka básníka

 „Od chvíle, kdy 
jsem se stala 
nesmrtelnou, 

mám dobrodruž-
né prázdniny 
každý den.“

Žhavá anketa Malostranských novin

Alena
Kopecká
KC Kampa

dozor
„Tábor Deja vu 

Prázdninové školy 
Lipnice, který mi 

věnovala dcera. Role 
se věkově vyměnily.“

Dobrovol. platbu za výtisk 
Malostranských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující sMs 
od šéfredaktora 
listu.

zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující sMs 
od šéfredaktora 
listu.

Mn tricet

PLATBA 
SMS
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„Když mi 
v Řecku tatínek 

usnul 
na lehátku 

a odplul do Itálie.“ 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

Roman 
Vopička

Kafírna
U sv. Omara

„Když jsem jel       
stopem přes Tran-

sylvánské Alpy, Ma-
ďarsko a Slovensko 

do Prahy.“

„Když po zhléd-
nutí Taj Mahalu se 
naše auto změnilo 
v lokomotivu a my 
uvízli v pustině.“ Zde muže 

být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

Akce cervence 
20 % sleva

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO 
NA MALÉ STRANĚ

KOZEL 11° 22 KČ!



inzerce

3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

inzerujte v Malostranských novinách:
Náklad je 10 tisíc výtisků měsíčně, no-
viny čte 30 tisíc lidí, mají největší místní 
odezvu v zemi. Inzerci lze odepsat  z daní. 
Děkujeme. Volejte tel. č.: 777 556 578.

Malý oznamovatel

Německá ambasáda zve 
Malostranské noviny
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ze strany 3
SEXY DÍVKA 

ŠTABAJZNA LOU
ozdoba vykřičeného domu na 

náměstí Na Kampě si sedla na své 
oblíbené místo v roce 1912.

Zase 
pod 

obraz.

NÁPaD přenechat Lobkovický palác Německu byl z hlavy knížete Schwarzenberga.

Nečekané pozvání na prohlídku paláce
řesun Lobkovického 
paláce do rukou Ně-
mecka, které v něm

má ambasádu, je na spad-
nutí. Česká vláda o něm 
rozhodla už loni z popudu 
ministra zahraničí Karla 
Schwarzenberga.
Výměnou za palác nedo-
zírné ceny by měla Česká 
republika dostat pozemky 
na okraji Berlína.
Malostranským novinám 
se před pár dny dostalo 
ze strany německé amba-
sády osobního pozvání na 
prohlídku paláce.  
Malostranské noviny daly 
prostor názorům veřej-
nosti, která z větší části 
přesun odsuzuje. 

P

Víte, že...
Dne 20. června byl 

v Lobkovickém paláci 
den otevřených dveří.

adresa: Mostecká 3, Malá Strana
www.biomarket.cz

MĚSÍC 
KRUŠOVIC

Krušovice 10 ° plechovka 0,5 l 
sleva 25 % ► tedy za 14,90 Kč

Krušovice 12 ° plechovka 0,5 l 
sleva 26 % ► tedy za 19,90 Kč

Krušovice Černé 
plechovka 0,5 l 

sleva 29 % ► tedy za 19,90 Kč

Tým prodejny 
Vacek Bio-Market

AKCE ČERVENCE: 

Při předložení karty 
Vacek Bio-Market sleva dalších 5 %!

Těšíme se na vás!
Pro 

zaměstnance, 
OSVČ a důchodce.

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

Volejte:

PŮJČKY

tržiště 23/555, Malá strana
tel.: +420 606 612 949

www.baracnickarychta.cz

„S úctou 
a potěšením

...něco navíc!“

„S úctou 
a potěšením
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4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

 Soutez

Odešel sochař Josef Nálepa
Žil na Malé Straně, tvořil na Novém Světě

Malostranský sochař Josef 
Nálepa zemřel nečekaně 
dne 13. června ve věku 76 
let. Velmi rád četl Malo-
stranské noviny a jejich re-
dakce ho mnohokrát nav-
štívila v jeho ateliéru na 
Novém Světě.
Ve spolupráci s Malostran-
skými novinami Nálepa 
vytvořil sochu vodníka Ka-
bourka (Čertovka) a sochu 
fauna, která stojí za Diva-
dlem Kampa.
Josef Nálepa je autorem
stovek bust a soch známých

osobností (Jan Werich, 
Miroslav Horníček, Vlasta 
Burian, Hana Hegerová, 
Martina Sáblíková a další). 
Takřka 20 let byla v obě-
hu dvoukoruna vytvořená 
podle jeho návrhu. V ate-
liéru má několik soch, kte-
ré čekají na své umístění 
v parcích. Pan Nálepa měl 
pohřeb na Olšanech.

voDNÍK KaBoUreK u Velkopřevorského mlýna teď má 
přes ruku přehozené černé sukno. Pan Nálepa vodníka 
vytvořil na základě podnětu od Malostranských novin.

Zpr}avy

inzerce

Černé 
sukno

Víte, že...
Nálepa byl 20 let trenérem 

české reprezentace ve 
vodním lyžování.

JoseF Nálepa se seznámil se Salvadorem Dalím v 70. letech ve Španělsku (vpravo).

Josef 
Nálepa

Dalí pózuje Nálepovi

Busta 
Dalího

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.

●Zdokonalovací jízdy            
v autě. Parkování, couvání, 
křižovatky, tunely, dálnice. 
Bezpečné, ekonomické a noč-
ní jízdy. Tel.: 604 678 230,            
e-mail: autokondice@seznam.cz 
●Masáže rukou. Nová péče 
pro stomatologické pracovní-
ky. Prevence přetížení šlach     
a vazů. Masáž u vás v ordina-
ci (prokrvení, relaxace, stre-
čink). Zaváděcí ceny. Tel.: 724 
136 080.
●Angličtina s českou lektor-
kou. Konverzace, gramatika, 
začátečníci. Tel.: 608 962 066. 

●Nabízím kompletní zpra-
cování a vedení účetnictví, 
daní a mezd, zastupovaní na 
úřadech. Tel.: 775 654 906,      
e-mail: v.kadubec@email.cz 
●Prodám Peršan modrý,          
v rozích a uprostřed barevný 
vzor, rozměr 2,60 krát 2,60 m. 
30 let starý, dobrý stav. Tel.: 777 
556 578. 
●Koupím byt na Malé Straně 
nebo na nábřeží do 100 m2. 
Solidní jednání. Zároveň na-
bízím zajištění spokojeného 
stáří v Hluboké nad Vltavou. 
Tel.: 723 802 889. 

●Pronajmu zrekonstruo-
vaný byt na Kampě, 2 + 1, 50 
m2, 1. kat., 2. p., krb, předza-
hrádka a výhled na Vltavu. Bez 
RK. Tel.: 602 309 956, 777 774 
378, e-mail: romana.luxova@ 
volny.cz
●Čistírna, prádelna, mandl, 
opravy oděvů ve Všehrdově. 
Tel.: 603 309 493. 
●Hledám 2 malé byty za byt 
150 m2, 4 pokoje, kuchyně, 
komora a terasa. Újezd, Malá 
Strana. Tel.: 732 770 273, 721 
410 114, e-mail: a.martinko-
va@volny.cz

Pivnice U Hrocha, Thunovská 10
Neobyčejná hospoda s unikátní atmosférou          
a skvělou Plzní. Možnost živé hudby. Tlačenka, 
utopenec, zavináče. Když sraz, tak tam.

Restaurant pod Petřínem, Hellichova 5
Pivo v předchlazených půllitrech. Kozel za 26 Kč. 
Hotovky. Jídla na grilu. Minizahrádka. Každý 10. 
oběd zdarma. www.pivnicepodpetrinem.cz 

Café Lounge, Plaská 8, Újezd
Milá obsluha a vynikající káva. Možno posedět ve 
stínu Hladové zdi vztyčené samotným císařem Kar-
lem. Snídaně, speciality týdne. www.cafe-lounge.cz

Pivnice 
U Hrocha

www.malostranskenoviny.eu

Speciální nabídka

Náklad 10 tisíc 
měsíčně, 

45 odběrních místvolejte 
Monice 

777 556 578

Inzerát vám vyrobíme ZDARMA
Vida! To zní dobře! Inzerát, který si vyberete, 
vám náš grafi k - šikula vytvoří úplně zadarmo. 

A nejen to: Pomůžeme vám i s reklamní strategií 
(co vypíchnout, slogan, téma).

Dost bylo drahých grafi ckých studií! Dost bylo 
reklamních agentur, které se tváří, že vědí něco, 

co vy ne! U nás to máte natošup na  přímé lince 
vy - náš grafi k - šikula, který udělá, co mu řeknete.

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

1.

2.

3.

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
malostranskenoviny.eu

Akce cervence
20 % sleva

INZERÁT

Tel. č.: 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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující sMs 
od šéfredaktora 
listu.

zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující sMs 
od šéfredaktora 
listu.

pro stomatologické pracovní-
ky. Prevence přetížení šlach     
a vazů. Masáž u vás v ordina-
ci (prokrvení, relaxace, stre-
čink). Zaváděcí ceny. Tel.: 724 
136 080.
●Angličtina
kou. Konverzace, gramatika, 
začátečníci. Tel.: 608 962 066. 

Mn tricet

PLATBA 
SMS
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Novinky z místních podniku



 5Zpr}avy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Žhavé zprávy z vodičkovy 18. viz též www. praha1.cz. tel.: 221 097 111
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

traMvaJ č. 8

Malostranská - Radnici 
Prahy 1 se podařilo dohod-
nout se společností Ro-
pid na trvalé změně trasy 
tramvajové linky číslo 8. 
Ta nově pojede z náměstí 

Stručné zprávy 
z radnice

Republiky do zastávky Ma-
lostranská a dále na Hrad-
čanskou. Lidé díky novince 
ušetří při každé jízdě více 
než čtvrt hodiny. 

Malá Strana - Během čtyř 
srpnových víkendů pro-
běhne na Malé Straně letní 
etapa komplexního úklidu 
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Pracovník 
měsíce

sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Ladislav
Varga 

Řeší drogovou situaci s or-
ganizacemi jako je například 
DROP-IN. Navrhuje podpo-
ru projektů těchto organi-
zací. Příkladem je Sanitka, 
kde testují infekční choroby. 
Jeho pohodová povaha je 
v této práci důležitá.  -VB-

Protidrogový 
koordinátor 
Prahy 1 

ČERVENEC

Chcete udělat radost kole-
govi z práce? Pošlete jeho 
nominaci do této rubriky!

posta@praha1.cz

Konečně! Werichova 
vila se začne opravovat

komunikací - chodníků a vo-
zovek. Řidiči, dbejte po-
kynů, ať vám neodtáhnou 
auto.

Malá Strana - Radnice 
se  pokusila prosadit zákaz 
elektrických vozítek zva-
ných Segway. Ministerstvo 
dopravy však bylo proti.

WeriCHova vila kvůli sporům o pronájem zela prázdnotou. Blýská se na lepší časy?

DŘÍVE & DNES

VÁŽENÁ REDAKCE, posílám fotografi e Nerudovy ulice. Ta první je, jak vypadala ve dvacátých až třicátých letech 
minulého století, ta lapma a ty hodiny byly fantastické, je škoda, že tam nejsou nyní. Zdraví, Honza Hartmann

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu  

1920 2012
Zatáčka ulic Nerudova a Ke Hradu

Kde to je

Na Kampě - Dny Prahy 1 
vyvrcholily dne 9. 6. na ná-
městíčku Na Kampě. Stála 
tam osvěžující fontána, děti 
si mohly vyzkoušet velké 
bublifuky a připravena byla 
rovněž přehlídka historic-
kých řemesel.

Fontána na 
Kampě

e by? „Werichova 
vila by se měla začít 
na podzim opravo-

vat,“ řekla Malostranským 
novinám mluvčí radnice Ve-
ronika Blažková.
Slavný dům na Kampě je za-
vřený od povodní. Jakž takž 
opravený je pouze zvenčí, 
uvnitř je v dezolátním stavu.
Stavební práce dosud vázly 
na jednání s Nadací Jana 
a Medy Mládkových. 
Mecenáška umění Mládko-
vá, která má pronajaty ne-
daleké Sovovy mlýny, trvala 
na tom, že chce mít ve vile 
v podkroví byt. Smlouvu 
o smlouvě budoucí s ní po-
depsalo bývalé vedení rad-
nice.
Dosud není jasné, kdo 
bude ve vile působit. Ho-
voří se o Medě Mládkové, 
občanském sdružení Post 
Bellum a ještě jednom sub-
jektu. Ve vile bude též zřej-
mě muzeum Jana Wericha 
a Vladimíra Holana.

Víte, že...
Opravy vily budou stát 

přibližně 30 milionů korun.
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Vopička se oženil. Svatba trvala 3 dny
No konečně! Nejznámější malostranský kavárník do toho praštil. Přišlo 300 lidí

Svatba, další den narozeniny a hned 
na to Den otců. Nevidí se tak často, 
aby se slavilo tři dny na jeden zátah. 
Každopádně: Gratulujeme!

Jiří Wencl oslavil 
70. narozeniny 
v Kavárně Čas
Moji milí přátelé,
v sedmdesáti už je těch 
radostí poskrovnu. Když 
pominu svoji báječnou ro-
dinu, tak jste to zcela určitě 
vy, kteří jste mi původně 
neplánovaně ze skromného  
připomenutí  vstupenky  do  
stáří učinili  svojí  přítom-
ností radost převelikou.

Záměrně  jsem  vás zval je-
nom na setkání, nikoli  na 
oslavu  sedmdesátin. Nebo  
je  snad  normální oslavo-
vat bolesti kloubů, ztrátu 
paměti, úbytek sil? 
Na to jste mi všichni odpo-
věděli jednoznačně. Jistě, 
že ne. Ale když se při jaké-
koli příležitosti  setkání sta-

nou oslavou pospolitosti, 
radosti a přátelství, tak  je-
den v okamžiku zapomene 
na všechny neduhy a tram-
poty. A to se právě stalo  
a moc vám tedy děkuju  
a taky  slibuju, že tu vstupen-
ku do stáří zatím nechci  a  že 
budu  ještě chvilku mladej.  

Váš Jirka Wencl

Proslulý malostranský ka-
várník Roman Vopička 
se dne 15. 6. oženil se svou 
přítelkyní Hankou.
Svatební obřad se odehrál 
v podloubí ve Vrtbovské 
zahradě. Pak jeli ženich  
a nevěsta proti proudu 
Čertovky k rodnému domu 
Vopičků naproti Velko- 
převorského mlýna. Tam 
na ně čekalo šampaňské 
se skleničkami. 
„To bylo v pátek. Večer 
jsme slavili u Vokýnka 
(bistro U Bruncvíka, 
pozn. red.). V sobotu jsem 
 měl 56. na- 

r o z e n i n y 
a v ne- 

děli byl  Den otců. Celkem 
tedy tři dny,“ řekl Malo-
stranským novinám Ro-
man Vopička, který nejen 
slavil, ale i obsluhoval. 
Po třídenní šichtě se mu-
sel nechat domů nahoru 
do Nerudovy ulice odvézt 
taxíkem. „Dostali jsme 
spoustu darů a všem moc 
děkujeme,“ říká Vopička. 
K Vokýnku přišlo pobla-
hopřát asi 300 lidí, pře-
vážně obyvatel Malé Stra-
ny, co mají Vopičku rádi.

Házení svatební kytice před bistrem U Bruncvíka

Nevěsta si 
užívá nových 
horizontů

Bistro Bruncvík, 
kde se konala oslava
(pohled z Karlova mostu)

oslava

PaN Jiří Wencl s paní Kopeckou (KC 
Kampa), její dcerou Bárou a dvojčaty.

Nevěsta házela kytici, ženich jí držel nohy. O pugét byl velký zájem. Nakonec ho ukořistila kamarádka nevěsty Hanka.

Víte, že...
rod Vopičků působí na 

Malé Straně od roku 1906 
v domě, kde je Vokýnko.

Na svatbě byly podávány skvělé svatební minikoláčky od 
paní Plaché (80 let) z Karmelitské ulice. Vopička děkuje. 
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Vopička se oženil. Svatba trvala 3 dny Kalendárium 
Malé Strany

Jan
Neruda
SPISOVATEL

anna 
steimarová

HEREČKA

ČERVENEC

● Marie Glázrová 
*11. 7. 1911 Horní Suchá
†19. 2. 2000 Praha
Členka činohry Národ-
ního divadla. Manželka  
pěvce Eduarda Hakena.

● Jindřich Plachta 
*1. 7. 1899 Plzeň 
† 6. 11. 1951 Praha
Vlast. jménem Jindřich 
Šolle. Nesmělý, ale vyni-
kající herec a spisovatel. 

● Anna Steimarová 
*7. 7. 1899 Plzeň 
†15. 3. 1962 Liberec
Herečka, dcera herce Ven-
delína Budila. S manželem 
Jiřím Steimarem žila 
v pražském Podskalí.

● Jaroslav Goll 
*14. 7. 1846 Chlumec nad 
Cidlinou 
†8. 6. 1929 Praha
Historik, diplomat, básník 
a překladatel. Dědeček 
herečky Nataši Gollové.

● Jiří Voskovec 
*19. 6. 1905 Sázava 
†4. 7. 1981 Pearl Blossom
Herec, spisovatel, textař, 
svého času obyvatel Kam-
py. Nerozlučný kamarád 
Jana Wericha a Jaroslava 
Ježka.

● Jan Neruda 
*9. 7. 1834 Praha 
†22. 8. 1891 Praha
Spisovatel, básník a novi-
nář, zakladatel českého 
fejetonu. Proslul knihou 
Povídky malostranské.
Ukázku najdete na str. 11.

Jiří 
voskovec

HEREC

Jindřich 
Plachta

HEREC

No konečně! Nejznámější malostranský kavárník do toho praštil. Přišlo 300 lidí

PoliBeK z nejvyšší terasy Vrtbovské zahrady v těsném sousedství ambasády Spojených států. 902 11 30
MN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

PrvNÍ cesta vedla po vodě k rodnému 
domu nad Čertovkou
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Příběhy domu Malé Strany

Adolf Kašpar bydlel v tomto 
domě od r. 1903 jako podnájem-
ník u p. Řepkové. V r. 1907 se 
oženil s její dcerou a spokojeně tu 
bydleli až do jeho smrti. Kašpar 
proslul mj. jako ilustrátor Babič-
ky od Boženy Němcové.

Adolf Kašpar

adolf Kašpar, * 1877, † 1934

Na Kampě 1 (s balkónkem)

8  Charitatelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

Nadační fond
Charitativní projekt za podpory Malostranských novin

KampaNula
Charitativní projekt za podpory Malostranských novin

 Charitaredakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu

Vaše advokátní poradna

Majetek po rozvodu
OTÁZKA:  Do kdy se sou-
dit po rozvodu o majetek?
ODPOVĚĎ: Pokud před 
rozvodem nebo i po rozvodu 
nedošlo mezi manželi k uza-
vření dohody o vypořádání 
společného jmění manželů, 
lze podat k soudu žalobu do 
tří let od právní moci rozvo-
dového rozsudku.

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

JUDr. Monika Krobová - Hášová

Občanský zákoník upravuje 
společný majetek v § 143 až 
151. Pokud nedojde k podá-
ní žaloby, pak movité věci 
zůstávají tomu, kdo je právě 
užívá a nemovitosti se dělí 
jako podílové spoluvlast-
nictví. Soudní řízení druhů 
je náročné fi nančně, časově 
i psychicky.

KampaNula za 
oživení Prahy 1

slovili nás někteří 
lidé z Prahy 1, hos-
podští, obchodní-

ci i kavárníci. 
Rádi by i s majiteli domů 
a s dalšími přáteli udělali 
Malou Stranu i Staré Měs-
to ještě přátelštější pro 
občany zde bydlící i pro 
všechny ostatní, kteří mají 
tuto lokalitu rádi. Navrhují 
pořádat drobné akce v uli-
cích - kulturní, prodejní, 
občerstvovací na více mís-
tech než dosud.
O tomto se začalo mluvit 
i na schůzi SOPMSH, kde 
se také sbírají podněty. Je 

třeba spojit síly. Navrhuje-
me udělat anketu na toto 
téma a zeptat se známých 
a oblíbených občanů, vá-
žených osobností i obyčej-
ných lidiček, jejichž názorů 
si lidé zde bydlící váží...
KampaNula může pomoci 
společně s dalšími (SOPM-
SH, KC Kampa, Městskou 
policií...) vytvořit diskusní 
fórum v novinách i na seš- 
lostech občanů a postupně 
najít další Nápadníky k vy-
lepšení občanského života 
a tím samozřejmě genia 
loci Prahy 1.  

MUDr. Jiří Kučera

Dobrovol. platbu za výtisk 
Malostranských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující sMs 
od šéfredaktora 
listu.
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adolf Kašpar

zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující sMs 
od šéfredaktora 
listu.

Mn tricet

PLATBA 
SMS

o více než půl roce 
napínavého pát-
rání po 7 divech 

staropražských uliček 
vyvrcholila dlouhodo-
bá hra dne 14. června 
fi nálovým setkáním pá-
tracích týmů. 
Desítku nejaktivnějších 
z více než půl stovky sou-
těžících čekala závěrečná 
pátračka v okolí Náprstko-
va muzea na Starém Městě. 
Toto klání rozhodlo, že ví- 

tězným týmem se stala 
čtveřice pátračů z týmu 
Dvojka. Ceny předal zakla-
datel sdružení KampaNula 
pan Petr Hejma.  Setkání 
ozdobilo vystoupení skupi-
ny Paběrky Marko Čermá-
ka. Soutěžící i hosté si tak 
mohli potančit a zazpívat 
u známých písní. Prodejem
stylových suvenýrů byly zí-
skány prostředky na pod-
poru charitativního pro-
jektu KampaNuly. 

P

Vyhlášení soutěže 7 divů 
staropražských uliček

staropražských 

ulièek

divù7

Marko Čermák, který 
hru nakreslil (též autor 
rychlých šípů), se pode-
pisoval na banju.

slávek Janov 
hru  7 divů
zorganizoval.

Petr Hejma 
předává ceny.

anička 
Höppnerová, 
mluvčí mladé 
generace.

soutěžící

Hudební skupina Paběrky (Marko Čermák zcela 
vpravo)  při koncertě ve dvoraně Náprstkova muzea.
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Dopisy a komentáře
MilÍ ČteNÁŘi, posílejte krátké příspěvky 

na adresu redakce@malostranskenoviny.eu.
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LABORATOŘ. „Zdá se, že v umělém chovu poctivých politiků máme jisté rezervy.“ 

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Vážená redakce,
na fotografi i vlevo je stará 
krásná kašna na Tržišti. 
Pamatuji si ji ze svého mlá-
dí. A na druhé fotografi i je 
dlažba, z které je patrné, že 
zde cosi stálo. Zajímalo by 
mne, proč kašna zmizela 
a kam? Vadila snad něko-
mu? Byla to velmi krásná 

kašna a do těchto míst se 
hodila. 

 Jan Hartmann
Redakce: To je zajímavá 
otázka a pokusíme se na 
ni zjistit odpověď. 
Možná ten ďolík vyšlapa-
la policie, co prohlíží auta 
směřující nahoru kolem 
americké ambasády.

Kam zmizela kašna?

dyž prochází měs-
tem historický prů-
vod, jehož součástí 

jsou koně, máme naději 
setkat se s realitou koň-
ské přítomnosti. Tu, 
kterou milují zahrádkáři 
na svých záhonech či pa-
řeništích.
Příroda je příroda, koni 
se to stane i uprostřed 
památkové rezervace. 
Nota bene ještě za života 
Jana Nerudy takto „oz-
dobené“ byly ulice Pra-
hy běžně. Jen je trochu 
zarážející následující 
sled událostí. 
V sobotu 2. června pro-
chází Prahou průvod 
„Cesta Karla IV. na Karl-
štejn“. Koní v průvodu 
i těch policejních je 
dost. Koňských „vizitek“ 
zůstalo na trase také 
dost.  Pověření pracov-
níci s kbelíky se snažili, 
seč mohli. Ale jak už to 
bývá, na jeden „kousek“ 
se zapomnělo. A zrov-

Glosa
Kobylinec

na na hlavní ulici. „Tak 
se to uklidí v pondělí,“ 
pomyslila si asi většina 
kolemjdoucích. 
Vždyť máme zaměst-
nance Pražských služeb, 
fi rmy, co zajišťuje úklid 
ulic, včetně chodníků. 
V pondělí 4. června se 
nedělo nic. Nevadí, ale-
spoň mohly maminky 
při cestě do blízké škol-
ky názorně ukázat svým 
dětem: „Tady to je od 
pejska, a tady to od ko-
níčka. To by se nám do 
pytlíčku na hovínka ne-
vešlo.“
V úterý to bude už ur-
čitě pryč. Na radnici 
přece sedí celý odbor, 
co má na starosti čis-
totu komunikací. Jsou 
tam vedoucí pracovní-
ci, referenti, kontroloři. 
Všichni mají počítače 
služební telefony, vše-
možnou  techniku a já 
nevím co ještě. Prostě: 
„uklizeno to bude raz 
dva“, uklidňovali se ko-
lemjdoucí.  
To „raz dva“ trvalo do 
14. června.
Samozřejmě, že stejné-
ho roku. Přece na radni-
ci na to mají celý odbor.

Červen 2012

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

K

Dopis

taDY byl kůň

trŽiŠtě s kašnou

trŽiŠtě 
s dírou

Již šestý ročník akce       
s názvem Velká sý-
rová nakládačka se 

konal v úterý 19. června 
na zahradě KC Kampa. 
V soutěži o nejlahodnější 
a nejvzhlednější nakládaný
Hermelín se utkalo 16 kous-
ků, jejichž tvůrci nešet-
řili kreativitou. Tak mezi 
sebou bojovaly: tým gast-
ronomických hodnotitelů
Scuk.cz s Hermelínem 
Thajská masérka, tým Vy-
zrálí gurmáni s Hermelí-
nem Thai Phan Sedlchan, 
či tým KC Kampa s Herme-
línem Halloweenem.           
O vítězi rozhodovala kro-
mě laické poroty také poro-
ta odborná, v níž usedli na-
příklad Michal Froněk ze 
studia Olgoj Chorchoj či re-

daktorka Hospo-
dářských novin 
Petra Pospě-
chová. Titul ab-
solutního vítěze 
za chuť i vzhled 
získal Herme-
lín Žaneta, po-
jmenovaný na 
počest sympa-
tické orangutan-

ky z královédvorské ZOO. 
„Dali jsme do něj všechno 
to, co by Žanetě chutna-
lo," vyjádřil se vítězný tým 
Kocour Company. Jak by 
si pochutnala Žaneta, jisté 
není, ale odbornou poro-

Velká sýrová nakládačka 
zavoněla Kampou

tu tento Hermelín s fíky 
a sušenými švestkami  za-
ujal nejvíce. Po vyhlášení 
výsledků dostal prostor DJ 
David Štěrbáček z Radia 
1, jehož hudba uvedla ná-
vštěvníky do varu.  

Za organizační tým 
Iva Bartošová

Vítězný Hermelín Žaneta

Fo
to

: K
C

 K
am

pa
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Malostranská beseda cervenec
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedywww.malostranska-beseda.cz

ČERVENEC Restaurace 
pivnice 

kavárna
NECHTE SE ZLÁKAT skvělou gas-
tronomií, kde hlavní roli hraje 
česká kuchyně, vynikající tanko-
vé pivo, kávové speciality, milá 
obsluha a příjemné ceny. To vše

v režii Pilsner Urquell Original
Restaurant. Přijďte s přáteli 
ochutnat některou znovuobje-
venou pochoutku, jakou je na-
příklad 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

Snídaňový komplet
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 kré-
movou houbovou 

omáčkou a housko-
vými knedlíky.

Vynikající talián 
ohřívaný  ve vý-
varu s hořčičnou 

omáčkou,
šalotkou a křenem

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

VIDEOKAVÁRNA TRICK-BARTRICK-BARTRICK-BARGALERIE
Autorské výstavy výtvarníků 
střední generace v jedinečné 
atmosféře nového podkroví 
Besedy. Dopr. akce.

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

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

Výběr z programu

Začátky vždy ve 20.30 h, 
není-li uvedeno jinak
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ČERVENECČERVENEC

Výstava - Do 16. července - FRANTIŠEK KMOCH 
A SOKOLOVÉ - České muzeum hudby, Karmelitská 2 
- Výstava k letošním dvěma jubileům: 100. výročí úmrtí 
skladatele a kapelníka Kmocha a 150. výročí založení So-
kola. Více: www.nm.cz

Diskuze - Čt 26. 7. v 19 h - DUŠE K - TENTOKRÁT 
O SLUNCI - Divadlo Kampa, Nosticova 2a, tel.: 608 777 
540 - Diskuzní pořad herce a moderátora Jaroslava  Duš-
ka tentokrát o fotovoltaice s Pavlem Šichem. www.diva-
dlokampa.cz

Výstava - Dlouhodobě - FRANZ KAFKA (1883 - 
1924) - Franz Kafka Museum, Hergetova cihelna, Cihel-
ná 2b - Většina prvních vydání Kafkových děl, korespon-
dence, rukopisy, fotky, kresby, trojrozměrné exponáty. 
www.kafkamuseum.cz

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ČERVENEC 2012

Vycházka - Út 10. a so 28. 7. v 19 h - KARLŮV 
MOST ZE TŘÍ STRAN - Muzeum pověstí             
a strašidel, Mostecká 18 -  Za pověstmi Karlova 
mostu, prohlídka Muzea Karlova mostu a plavba na 
lodi zpět do Čertovky. Tři pohledy na most, tisíce 
zážitků. Sraz v muzeu strašidel, rezervace nutná: 
mysteriapragensia@gmail.com. Info: www.muzeu-
mpovesti.cz

Otev

4., 6., 11., 13., 16., 20., 27.             
a 30. 7. Koncert klasické hudby 
- zač. 20.00
9. po. Just! / Tour Doroty Nvotové
10. út. MLADOstranská beseda: 
Smutný slymák + Mazací hlava 
generála Maršála - zač. 20.00
12. čt. MLADOstranská beseda: 
My3.AVI + Bezefšeho
17. út. MLADOstranská beseda: 
O.G. and the Odd Gifts + X Star
18. st. Krausberry
19. čt. MLADOstranská beseda: 
Kočky neberem + Running sushi
23. po. Ivan Hlas Trio
24. út. MLADOstranská beseda: 
Hodně Podně + Despaires
25. st. Vladimír Mišík & ČDG
26. čt. Schodiště
31. út. MLADOstranská beseda: 
Špuntkvaně + Nohama napřed

uzikantka a hereč-
ka Dorota Nvotová 
se vydává na čer-

vencové turné po Če-
chách a Slovensku. Svým 
fanouškům představí 
nové album JUST!, které 
nahrála v Nepálu spolu 
s největšími nepálskými 
rockovými hvězdami.
Nové album, které si 
napsala Dorota sama, je 

hravé, veselé i smutné, 
rozpačité, potrhlé, tak 
trochu drzé a různorodé. 
JUST! představuje osob-
ní výpověď. 
Díky podpoře slovenské-
ho mobilního operátora 
Orange může Dorota 
přivézt nepálské hvězdy 
na Slovensko a do Čech 
a seznámit s nimi domá-
cí publikum.

Náš 
TIP

JUST! / TOUR
DOROTY NVOTOVÉ
9. července, 20. 30 h, Malostranská beseda

Zveme vás na 
zahrádku v podloubí!

Colleen Story: Americké quilty inspirované 
světlem a přírodní krásou Montany
Michal Lebl: Záplaty - Nechtěné barevné výtvory 
ve fotografi i

Instalace quiltů je dopro-
vázena fotografi emi čes-
ko - amerického fotogra-
fa Michala Lebla (www.
leblphoto.com). Fotografi e 
konfrontují barevný design 
quiltů s nechtěnými barev-
nými kreacemi stvořenými 
lidmi a přírodou. Fotogra-
fi e Michala Lebla lze také 
nalézt na výstavách a stá-
lých instalacích v San Die-
gu a v Praze.

Colleen Story je jed-
nou z úspěšných 
amerických „quil-

ters” (výrobců quiltů, quilt 
je prošívaná ozdobná deka) 
a představuje své práce 
poprvé v Evropě právě                
v Praze v Galerii Scarabeus. 
Narodila se v Chicagu, ale 
většinu svého života strávi-
la na ranči v Montaně, kde 
žije a tvoří už 27 let. „Moje 
výtvory jsou inspirova-
né jedinečným světlem 

a přírodní krásou Monta-
ny,“ prozradila Colleen. Na 
výstavě najdete díla zapůj-
čená ze soukromých sbírek     
a také práce specifi cky při-
pravené pro tuto výstavu.

Z V E M E  V Á S 
                      NA VÝSTAVU

Kde: Galerie Scarabeus, 
Jana Zajíce 7, Praha 7 
(50 m od stadionu Sparta)
Kdy: Vernisáž 10. 7. v 18 h,
výstava do 26. 8.

TIP MN

www.galeriescarabeus.cz

M

Letní soutěž HaFstudia pro 
děti od 6 do 15 let.  Pošlete 
své fotky, kresby, malby, koláže 
a komiksy na téma: 1. Nejzají-
mavější živočich, kterého jsem                 
o prázdninách potkal(a). 2. Nej-
zajímavější rostlina, jakou jsem            
o prázdninách viděl(a). 3. Nejkrás-
nější místo, které jsem o prázdni-

nách navštívil(a). 3. Nejzábavnější příhoda, kterou jsem 
o prázdninách prožil(a) - vyjádřeno komiksem. Díla pošle-
te mailem na: haf@hafstudio.cz nebo na adresu: HaF-
studio, 110 00 Praha 1, Ostrovní 16. Uzávěrka 31. 8.
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11 Zabava

herečka, bydlela v Sovových mlýnech
Marie Glázrová
Slavné ženy Malé Strany

M arie byla dcerou ven-
kovského lékaře. Po 
studiu herectví hrá-

la rok v Plzni, poté 5 let ve 
vinohradském divadle a od 
r. 1939 byla až do odchodu 
do důchodu členkou činohry 
ND. Uplatnila se i ve fi lmu, 

např. paní kněžna v Babičce 
(1940). Glázrová byla také 
vynikající recitátorkou. 
Bydlela i se svojí rodinou 
v bytě v 1. patře v Sovových 
mlýnech u Vltavy. Krátce po 
narození dcery Marušky se 
odstěhovali na Smíchov.

inzerce
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Koutek pro chytré hlavy

J. Neruda: Hastrman, XXI.
MINULE: Profesora Mühlwenzela zaujal mol-
davit, co mu přinesl pan Rybář na prodej...

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

„T ři zlaté v dvacet-
nících byste za něj 
dostal. No?“

„Tři zlaté!“ hvízdnul te-
nounce pan Rybář. Brada 
se zdvihla a sklapla pak 
zas na knofl ík. „A ostat-
ní?“ šeptnul po chvilce 

z náhle stísněného hrdla.
„Chalcedony, jaspisy, ame-
tystky, záhnědy - to nic 
není.“
Za nějaký okamžik byl 
pan Rybář zas již u rohu 
Ostruhové ulice. 
Kráčel pomalu vzhůru. Po 
prvé ho sousedé spatřili, 
an měl klobouk na hlavě. 
to je ale divná předložka, 
to aN. Jako by odrážela 

rozpoložení pana rybáře.
Více zvíte příště!

tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

J. Neruda: Hastrman, XXI.
MINULE:
davit, co mu přinesl pan Rybář na prodej...

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města (to je tam, 
co je orloj a Hus).
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Sudoku pro  
nenáročné

Pro líné Ještě línější
NÁVOD: Součet v každém 
řádku a sloupci má být šest.

12
1

3
2

3

3 12
3

3

3

2
2 1

Otázka: Víte, kde je na Malé 
Straně busta tlouštíka, který se 
drží za klopy a má, ehm, pusu 
nakřivo? Nápověda: Je autorem
projevu o krvi a dřině. Busta je 
nedaleko britské ambasády.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Posílejte nám své úkoly ostatním čtenářům!  
Když uvidíte nejaké zajímavé místo, šup sem 
s ním. redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Dům U Zlatého jelena, Tomáš-
ská 4, Malá Strana. Správně: Eliška 
Janečková, Karel Večeřa, Jiří Mokrý, Ja-
roslava Bláhová, Petra Sokolová.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY
jsou zdarma k mání například 
v Malostranské besedě nebo 
v Kafírně U sv. Omara.

www.staromestskenoviny.eu

Posílejte nám fotky svých prababiček
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Klobouk

Co nového 
za vodou[ [

Eduard 
Haken
MANŽEL

Marie
Hakenová

DCERA

Martin
Frič

OBJEVITELMarie GlÁZrovÁ žila v letech 1911-2000

www.malostranskenoviny.eu

Speciální nabídka

Náklad 10 tisíc 
měsíčně, 

45 odběrních místvolejte 
Monice 

777 556 578

Inzerát vám vyrobíme ZDARMA
Vida! To zní dobře! Inzerát, který si vyberete, 
vám náš grafi k - šikula vytvoří úplně zadarmo. 

A nejen to: Pomůžeme vám i s reklamní strategií 
(co vypíchnout, slogan, téma).

Dost bylo drahých grafi ckých studií! Dost bylo 
reklamních agentur, které se tváří, že vědí něco, 

co vy ne! U nás to máte natošup na  přímé lince 
vy - náš grafi k - šikula, který udělá, co mu řeknete.

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

1.

2.

3.

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO 
NA MALÉ STRANĚ

KOZEL 11° 22 KČ!
Témata posílejte na redakce@

malostranskenoviny.eu

Pište si 
tyto noviny 

SAMI!

velKoPloŠNÝ 
a DiGitÁlNÍ tisK
» Barevný tisk do interiéru 
i exteriéru ve foto kvalitě 

v šíři až 150 cm
» Digitální tisk barevný 

i černobílý do formátu a3+
» Grafi cký návrh a úprava 

podle zadání
volejte: 603 410 959

e - mail: jiripekny@gmail.com

tržiště 23/555, Malá strana
tel.: +420 606 612 949

www.baracnickarychta.cz

„S úctou 
a potěšením

...něco navíc!“

„S úctou 
a potěšením

45
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
U Hrocha, Thunovská 10. Baráčnická rychta, Tržiště 23 / 555.  So-
kol, Tyršův dům, Újezd 450. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 
11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců, Malostranské nám. 
5. Stará prádelna, Říční 9. Café - Wine Boutique, Vlašská 6. Galerie 
Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akad-
emie 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. 

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.  Ate-
lier 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. 
Restaurace Profesní dvůr, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé kuželky, 
Míšeňská 12.

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.

odběrních míst
Malostranských novin

MALOSTRANSKÁ BESEDA, 
Malostr. nám. 21, tel.: 257 532 966

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 7 / červenec 2012 / IV. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892 Šéfredaktor: Ondřej 
Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jiří Jorge Pěkný, 
Helena Šulcová, Martin Cibulka. 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.



Příští číslo vyjde
1. srpna

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Kavárně 

Vladimíra Menšíka (Veselá 3).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

Zvířata 
Malé Strany

Posílejte podobné fotky! 
redakce@malostranskenoviny.eu

HaNKa voPiČKovÁ
Novomanželka

Za to, že si 
vzala Romana 
Vopičku a že jí 
to na svatbě i na 
mejdanu moc 
slušelo.

vÍte o NěKoM ze svého okolí, kdo si za-
slouží Modré okénko? Napište na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu.

Fo
to

: M
íra

 L
ed

l

FILÍPEK A MÁJÍČEK
Fotky malostranských 
kocourků poslal čtenář 

Jan Hartmann

Proč čtu

„Protože je tam mnoho zpráv 
z dění na Malé Straně.“

MUDr. Ivana Klimešová, 
zubařka z Hroznové ul.
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Hokejisté na Kampě
Kamp klub, založen roku 1934 nadšenými sportovci

30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

Hledáme 
členy týmu

S
inzerce

kupinová fotografi e 
nového mužstva z ho-
kejového zápasu na 

Vltavě dne 14. 1. 1934.
Zleva stojící J. Her-
zinger, Zavázal, Otto 

Vopička (jednatel), 
klečící  vlevo J. Lang-
hammer. 
Poznáte posledního ne-
známého hokejistu (klečí 
uprostřed)? 

Vpravo dole je můj tatínek 
František Lesák nar. 1917, 
který od svých 3 let žil na 
Malé Straně na Dražického 
nám. 4/60. Bohužel, před 
osmi lety zemřel. 

Ing. M.Svitáková, dcera

Čtenářka 
poznala tátu

Vopička
Herzinger

Zavázal

Langhammer

Lesák

Kdo to je?
redakce@

malostranskenoviny.eu

inzerce

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

HOTOVÁ JÍDLA 
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 
(přes obědy nekouříme)

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 26 Kč
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

NENECHTE SI UJÍT
ZVEME VÁS 
NA PIVEČKO, 
KTERÉ PODÁVÁME 
V PŘEDCHLAZENÝCH 
PŮLLITRECH. 
TĚŠÍME SE 
NA VÁS!
 

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
malostranskenoviny.eu

Akce cervence
20 % sleva

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

12 let

!
Zaručuji profesionální 
přístup k tréninku
i k životnímu stylu.

Zn.: Dřu na sobě jako 
kůň a první úspěchy se 
dostavují.

3. místo v kategorii 
juniorů v soutěži 
Smartlabs Cup 
2011 Brno

Zn.: Za měsíc sním 
až 20 kilo masa!

Děkuji Jakub

MLADÝ
NADĚJNÝ 
KULTURISTA
(17) HLEDÁ   
SPONZORA

Mobil: 
777 556 578
E - mail: 
prudil2@seznam.cz


