
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. 8/roč. IV
srpen 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 vLAdIMÍRA
z vinárny a kavárny 

Kellyxír na Jánském vršku 8,
 ve dvoře domu U Osla 
v kolébce.  V ruce drží 
Životabudící návštěvu 

dr. Kittela za 43 Kč. 

Miss 
křivule
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Exkluzivní snímky na str. 6 - 7

NEJEN JÍ 
ZNIČILA 

VODA DŮM Příběh kocoura 
Ferdy z Hradčan. 
Čtěte na str. 3

Slávka Budínová, herečka, 
† 31. července 2002

Malostranské náměstí 21

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Akce srpna 
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 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Mn tricet

PLATBA 
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Témata posílejte na redakce@
malostranskenoviny.eu

Pište si 
tyto noviny 

SAMI!



28 °C
SRpeN: Horko se bude 
střídat s deštěm ve velmi 
překvapivých intervalech.

   Úvodník

2  Zpravy

ondřej 
Höppner,

Důležité 
telefony

Číslo měsíce
Před 10 lety 
zmizel pod 
hladinou Vltavy 
ostrov Kampa.

   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 

10 
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šéfredaktor 
Malostrans-
kých novin,
775 949 557

Příběhy 
povodní

J           e tomu právě deset 
let, co zaplavila Ma-
lou Stranu voda.
Když si prohlížím 

fotografi e z té doby, tají se 
mi dech.
Voda sice ničila majetek, 
ale posílila něco, co je 
mnohem cennější.
Z toho zvláštního obdo-
bí smutku a soudržnosti 
zbyl jako memento prázd-
ný dům na kraji parku 
Kampa.
Posledními obyvatelkami
tzv. Werichovy vily byly 
paní Aťka Adamová, 
Anna Harvánková a její 
tři dcery. Bylo by skvělé, 
kdyby se ozvaly redakci.

ANO čestnému občanství 
pro Jindřicha Pavliše

Malá Strana - Malostran-
ské noviny plně podporují 
udělení čestného občanství 
Prahy 1 in memoriam panu 
Jindřichu Pavlišovi.
O této jasné záležitosti se 
nyní jedná na radnici.
Na Malé Straně a v celé 
Praze 1 žilo mnoho význam-
ných lidí, ale pokud si ně-
kdo zaslouží toto mimořád-
né ocenění, tak je to právě 
pan Pavliš.
32 let se staral o Vojanovy 
sady a daší parky v Praze 1.
Jako šéf fi rmy Vojanovy 
sady dal práci mnoha li-
dem, kteří by ji jinak sehna-

li jen stěží. Když se na Malé 
Straně něco řešilo, vždy se 
šlo za panem Pavlišem do 
jeho skleníku, co jako on 
na to.
Pan Pavliš podporoval ak-
tivity na Malé Straně nejen 
radou, ale i penězi.
Redakce Malostranských 
novin je hrdá na to, že s ní 
pan Pavliš spolupracoval.
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Veřejná podpora Malostranských novin

Vltava - Romantická pro-
jížďka na šlapadle ve tva-
ru labutě skončila pro 
zamilovaný pár neslavně.  
Se šlapadlem uvízli na 
jezu. Dvojice čekala na zá-
chranu až do tmy.
„Strhl nás proud. Na 
jezu jsme byli asi hodinu 

a půl,“ vypověděla dívka, 
když ji hasiči v devět večer 
vysvobodili. Na místě byl 
totiž problém se signálem 
a pár se nemohl nikomu 
dovolat. Dvojice se zasek-
la na jezu mezi Novotného 
lávkou a mostem Legií 
v Praze.

Páreček na šlapadle uvízl na jezu

Fo
to

: A
rc

hi
v 

M
N

Malá Strana - Půl roku 
po úplném odstranění 
zámků z plotu u Vel-
kopřevorského mlýna je 
vše zpět ve starých kole-
jích. Dne 22. 7. jsme jich 
tam napočítali dva tisíce. 
Staré zámky, které tam 
věší údajně zamilovaní, 
byly rozšrotovány ve Vel-
kých Popovicích.

Stručně 
● Výstava o stavbě Judi-
tina a Karlova mostu za-
čala v muzeu hl. m. Prahy 
na Florenci. Potrvá až do 
4. listopadu.
● Pokračují jednání o Weri-
chově vile. Zatím se zdá, že ji 
získá Nadace J. a M. Mlád-
kových, kterou má řídit bý-
valý ministr Jiří Pospíšil.

Zámky už 
jsou tam zas 
a v tisících

Recept dle 
Dobromily

Dušení bažanti
Ober čistě dva nebo tři 
bažanty, vykuchej je, 
vyšpikuj čerstvou sla-
ninou a trochu je osol; 
rozkrájej na...

Ta to umí osolit!

www.protivanek.cz

Víte, že...
Pana Pavliše srazilo loni 
v prosinci auto. Firmu teď 

vzorně řídí jeho syn.

Co vám vzaly 
nebo daly povodne? 

petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH
„Vzaly mi 

poslední zbytek 
iluze, že jsme 
o něco víc než 

příroda.“

pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

Barbora 
Nerudová

Pamětnice, 
matka básníka

 „Na ja. Wasser. 
Ich war zu Hause 
und dann... bin 

ich zu Hause 
geblieben.“

Žhavá anketa Malostranských novin

Alena
Kopecká
Komunitní

centrum Kampa
„Paradoxně daly. 
Zažít strach přejít 
Vltavu na druhý 
břeh a spokojeně 
bydlet u bratra.“

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

Po
sk

yt
uj

e 
AT

S,
 in

fo
lin

ka
 7

76
99

91
99

, w
w

w
.p

re
m

iu
m

se
rv

ic
es

.c
z

„Nevzaly mi nic 
a daly mi zjištění, 

že voda je 
nebezpečný živel, 

který je horší 
než oheň.“ 

Zuzana  
Kopečná
Prezidentka 

Nadace Artevide

Roman 
vopička

Kafírna
U sv. Omara

„Vzaly mi rybářskou 
loďku a daly 

kamarády a nové 
nadšení pro to,

co mě živí.“

„Daly mi roman-
tický pohled na 
prázdné uličky 
Malé Strany. 

Nevzaly mi nic. “

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

pro 
zaměstnance, 

oSvČ a důchodce.

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

volejte:

pŮJČKY

51 m2, 1. p., v os. vlast., 
parkování ve dvoře za byt 

cca 80 m2 i před rekonstrukcí 
na Malé Straně, blízkém okolí, 
ev. Břevnově. Rozdíl doplatím. 

Bez RK.

vyměním byt 
na Kampě

volejte: 606 961 841
E-mail: hanahazu@seznam.cz

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

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
malostranskenoviny.eu

Akce srpna
20 % sleva

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578



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. Bez inzerce nejsou no-
viny. Volejte tel. č.: 777 556 578.

Malý oznamovatel

Seznamte se: Kocour 
Ferda, pán Hradčan
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ze strany 3
SEXY DÍVKA 

FERDA má rád zahradu Jaroslava Ježka a butik v Loretánské 13.

Tak už konečně víme, kdo to tady řídí
osí se jako by mu 
patřila celá uli-
ce, Petřín a Hrad. 

Jmenuje se Ferdinand II.
(první byl d´Este), ale 
říká se mu běžně Ferdo. 
Jeho majitel na něj kašle 
a teď už i opustil Hradča-
ny. A tak se o Ferdu sta-
rají lidé z Loretánské 13 
(koupou ho, krmí, češou 
a pravidelně odblešují). 
Psů se nebojí a jsou-li 
drzí, dostanou po čumá-
ku. S blahosklonností 
a shovívavostí sobě vlast-
ní se nechává fotit od tu-
ristů jako slavná hvězda.

Snímek a text zaslal 
čtenář Petr Martin 

z Hradčan 

N

Víte, že...
Na Malé Straně žije 
podle odhadů asi 

100 koček.

TeTovANÁ LoU
Průkopnice tetování, přezdívaná 

Tetovaná Lou, předvádí své bohatě 
tetované nohy na Kampě roku 
1912. Nesměla na koupaliště.

Když 
noha, tak 
tetovaná

TIP 
čtenáře

TLUSTÁ 
MYŠ

ReSTAURACe

všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NeJLevNĚJŠÍ pIvo 
NA MALÉ STRANĚ

KoZeL 11° 22 KČ!

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

www.baracnickarychta.cz

„S úctou 
a potěšením

...něco navíc!“

„S úctou 
a potěšením

Dne 23. 6. 2012 byl právě 
v den svých 11. narozenin 

zajet Brionek autem 
v Říční ulici. Řidič spěchal na 
hudební akci United Islands. 

Byla to dušička prádelny a mandlu 
v Hroznové ulici. 

Brionku, jsi stále s námi! 
Byl jsi PAN PES.

VZPOMÍNÁME

Králová Margit, prádelna, mandl, občerstvení, 
Hroznová 2. 



4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

 Soutez

Další útok na sochu sv. Václava
Andílek českého patrona má ulomenou ruku

Zpr}avy

inzerce

Kde to je

Ruka je ulomená, ale zůstala na soše

TO SNAD NE! 
Socha sv. Václa-
va na Hradě se 
stala již podru-
hé v krátké době 
terčem útoku 
vandalů.
Malostranské no-
viny již v červnu 
informovaly o poni-
čení vzácného pod-
stavce sochy.
Nyní je to anděl, 
kdo to odnesl.
Socha od Č. Vosmí-
ka je z roku 1906. 
Stojí ve spodní části 
rampy Pražského 
hradu, hned vedle 

je vinárna Kajetán-
ka.
Barokní podstavec 
je dílo italského 
sochaře O. Mosta 
před rokem 1700.
Podstavec původ-
ně stál na Karlově 
mostě a podpíral 
Mostovo sousoší sv. 
Václava mezi dvě-
ma anděly, které 
se zřítilo do Vltavy 
při povodni v roce 
1784.
Tip a foto zas- 
lal čtenář Jan 
Hartmann z Ma-
lé Strany.

TIP 
čtenáře

Socha stojí 
vedle vinárny 
Kajetánka

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.

●Nabízím spolunájem         
v bytě 7+1, dům s vl. zahra-
dou, výhled na Pražský hrad 
a Petřín. K mání 2 pokoje s vl. 
sociálním zařízením, max. pro 
2 osoby. Tel.: 603 150 600. 
●Vyměním byt na Kampě 51 
m2, 1. p., v osobním vlastnic-
tví, parkování ve dvoře za byt 
cca 80 m2 i před rekonstrukcí 
na Malé Straně, blízkém okolí, 
ev. Břevnově. Rozdíl doplatím. 
Bez RK. Tel.: 606 961 841.      
E-mail: hanahazu@seznam.cz.
●Nabízím Dějepis svaté 
katolické církve z roku 1859 

vydaný v Brně. Psáno staro-
češtinou. Dále nabízím obraz 
v rámu - olej, portrét malého 
chlapce z roku 1932. A také 15 
ks DVD s vojenskou témati-
kou, nepoužité. Tel.: 733 689 
372.
●Autoškola (emeritní ve-
doucí, 30 let praxe) soukromě 
vyučuje kondiční zdokonalo-
vací jízdy, 299 Kč za hodinu. 
Tel. nonstop: 604 678 230. 
●Masáže rukou. Nová péče 
nejen pro stomatologické 
pracovníky. Prevence přetíže-
ní šlach a vazů. Masáž u vás            

v ordinaci (prokrvení, relaxa-
ce, strečink). Zaváděcí ceny. 
Tel.: 724 136 080.
●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. 
●Čistírna, prádelna, mandl, 
opravy oděvů ve Všehrdově. 
Tel.: 603 309 493. 
●Nabízím kompletní zpra-
cování a vedení účetnictví, 
daní a mezd, zastupovaní na 
úřadech. Tel.: 775 654 906,     
e -mail: v.kadubec@email.cz. 

Bella Vida café, Malostranské nábřeží 3
Letní zahrádka! Anglické i zdravé snídaně, denní 
menu. Čerstvá káva Bella Vida směs. Sleva 25 % 
na kávu pro Malostraňáky. www.bella-vida-cafe.cz.

Malostranská pivnice, Cihelná 3
Švejk restaurant. Česká atmosféra i kuchyně. Guláš 
dle feldkuráta Katze s knedlíky za 139 Kč, žebra, 
pivní sýr. Plzeň. www.malostranskapivnice.cz. 

Kavárna Pátý přes Devátý, Nosticova 8
Zahrádka. Jídla na grilu, saláty. Míchané nápoje. 
Velmi dobrá káva. Plzeň za 39 Kč. Pro děti houpačky, 
stolní hry. Wi - fi  zdarma. www.59cafebar.czwww.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 srpna
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.

m2, 1. p., v osobním vlastnic-
tví, parkování ve dvoře za byt 
cca 80 m2 i před rekonstrukcí 
na Malé Straně, blízkém okolí, 
ev. Břevnově. Rozdíl doplatím. 
Bez RK. Tel.: 606 961 841.      
E-mail: hanahazu@seznam.cz.
●Nabízím Dějepis svaté 
katolické církve

Mn tricet
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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

Pracovník 
měsíce

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Michaela
Madejová 

Usměvavá slečna, která má 
na starosti veškerou admi-
nistrativu PR a komunikaci 
s občany. Její pracovní na-
sazení i výsledky jsou hod-
noceny velmi pozitivně. Za 
dobu jejího působení zde 
dávám 1*.  -VB-

Asistentka tiskové
mluvčí. Nová 
posila.

SRpeN

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

posta@praha1.cz

DŘÍVE & DNES

vŠIMNĚTe SI: Zmizel strom vlevo a přibyla lampa vpravo. Jinak se vlastně nic nezměnilo. 

poSÍLeJTe SvÉ FoToGRAFIe 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu  

1932 2012
Hradčanské náměstí. Když, tak za šera.

Kde to je

Loretánská - Dobrovolní 
hasiči Prahy 1 uklidili za-
hradu v Loretánské ulici 
a uspořádali tam příměst-
ský tábor. Za zmínku stojí 
uklizená nádrž. Děti se tak 
vyřádily s žebříky, hadicemi 
a na opičí dráze.

Hasiči uklidili 
zahradu

Víte, že...
Sokol založil v roce 1862 

pan Miroslav Tyrš.
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Sokolové měli velký slet, 
byl jich v Praze přehršel

Tak to tady dlouho 
nebylo! Sokolové měli 
v Praze slet (jubilejní 15.) 
a sjeli se ze všech koutů 
světa ukázat svoji sou-
držnost. Cvičení na vršo-

vickém stadionu se začát-
kem července zúčastnilo 
10, 5 tisíce cvičenců. Asi 
desetina přijela ze za-
hraničí (z USA, Kanady, 
Austrálie, Slovenska, Ně-

mecka atd.). „Sokol jasně 
ukázal, že má nejen vel-
kou tradici, ale i budouc-
nost,“ prohlásil po skon-
čení sletu starosta Prahy 
1 a 1. místostarosta České 

obce sokolské Oldřich Lo-
mecký.

Starosta prahy 1 
Lomecký je též
místostarostou 

Sokola



10 let od povodní na Malé Straně
Unikátní fotografie z největší přírodní katastrofy posledních generací

Malostranská hraběn-
ka Slávka Budínová 
zemřela 31. července 
v nemocnici pod Pet-
řínem. 
Několik dnů po její 
smrti Malou Stranu 
zachvátila povodeň. 
Vltava se rozlévala  

z břehů a jedním z nej-
zraněnějších míst se 
stal právě domek, do 
nějž herečka v minu-
losti vložila tolik ener-
gie (bydlela v něm od 
roku 1968). 
Voda vylomila pro-
sklené dveře do za-

hrady (půlka z nich se 
našla až u minister-
stva financí v Letenské 
ulici) a strhla s sebou 
starožitný nábytek.
Vzácné obrazy, židle  
a stoly se nacházely 
všude možně. Dodnes 
se všechny nenašly.

Slávka Budínová: Zemřela a  pak to přišlo

Až sem 
sahala voda

Vltava se vylila  
z břehů začátkem 
srpna roku 2002. 
Voda neustále stou- 
pala, jedna povod-
ňová vlna střídala 
druhou. 
Lidé na Malé Straně 
začali „pytlovat“. Že je 
opravdu zle, bylo jas-
né už 9. srpna. Mnoho 
domácností pak mu-
selo být na několik dní 
evakuováno. 
„Voda sahala v kul-
minačním bodě jen 
pár centimetrů pod 
vrchol mlýnského 
kola,“ vzpomíná pan 
Jindřich Horel, mly-
nář z Velkopřevorské-
ho mlýna, u kterého 
teď sedí vodník. 
Kulminační bod byl 
14. srpna 2002.
Šlo zřejmě o nej-
větší povodeň za 
posledních 500 let, 
možná 1000 let. 

povodeň 2002

Náměstí Na Kampě. Dobré měřítko pro 
představu, kam až sahala voda, je okno 
vlevo dole. 

Kolo Velkopřevorského mlýna. Tato foto-
grafie byla pořízena 13. srpna v 11.35. Násle-
dujícího dne voda dosahovala po vrchol kola. 

Ulička U Lužického semináře. Voda sahá 
přibližně tři metry nad hlavu turistů, kteří si tu 
běžně fotí malebná zakoutí.
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Náměstí Na Kampě
pohled z Karlova mostu



10 let od povodní na Malé Straně Kalendárium 
Malé Strany

Marie
Vášová

HEREČKA

Jindřich 
Mošna

HEREC

SRpeN

● Jindřich Mošna 
*1. 8. 1837 Praha 
†6. 5. 1911 Praha
Herec, vyučen mosaz-
níkem. Byl jedním z nej-
lépe hodnocených herců. 
Většinou hrál komické 
role, protože byl drobný.

● Eva Olmerová 
*21. 1. 1934 Praha 
†10. 8. 1993 Praha
Kultovní jazzová zpěvačka 
a šansoniérka. Bydlela na 
Kampě.

● Marie Riegrová 
*9. 8. 1854 Praha 
†19. 1. 1895 Praha
Spisovatelka a libretistka. 
Byla vnučkou Františka 
Palackého.

● R. A. Dvorský 
*24. 3. 1899 Dvůr Králové 
†2. 8. 1966 Praha
Skladatel, kapelník, kla-
vírista, zpěvák, herec a na-
kladatel.

● Marie Vášová 
*16. 5. 1911 Praha 
†6. 8. 1985 Praha
Herečka, od r. 1945 členka 
souboru ND. Ve fi lmu 
např. hraběnka Stra-
dová v Císařově pekaři 
a Pekařově císaři (1951).

● Adolf Hoffmeister 
*15. 8. 1902 Praha 
†24. 7. 1973 Říčky
Výtvarník, básník, pro-
zaik, dramatik a esejista, 
publicista a karikaturista. 
Synem advokáta a zaklá-
dajícího člena Mánesa. 

Adolf
Hoffmeister

VÝTVARNÍK

Eva 
Olmerová

ZPĚVAČKA

Unikátní fotografi e z největší přírodní katastrofy posledních generací

902 11 30
MN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Povodňový primátor Igor Němec: Selhal, nebo měl smůlu?

Igor Němec do- 
stal funkci měsíc 
před povodní.

Povodně začaly necelý mě-
síc poté, co se stal primá-
torem Prahy Igor Němec 
(ODS). On sám sice hodnotí 
svou tehdejší roli vzletně, 
mnoho lidí s ním však zá-
sadně nesouhlasí.
Například pan Jindřich 
Horel, který se stará o Vel-

kopřevorský mlýn na Čer-
tovce. 
„Už v pátek jsem věděl, 
že jde o padesátiletou 
vodu. Primátor ale ješ-
tě v pondělí poté tvrdil, 
že jde jen o dvacetiletou 
vodu,“ řekl pan Horel Ma-
lostranským novinám. „V 

době povodní mi bylo 
55 let a nepamatuji, že 
by voda sahala nad čep 
kola jako tehdy. Primá-
tor chybně odhadl situ-
aci. Kdyby řekl rovnou, 
jak vážná je situace, lidé 
by měli více času na zá-
chranu svého majetku.“ 

SUCHo 2012

Knihovna ve Velkopřevorském mlýně. Všim-
něte si, že dolní řada knihovny je vyklizená. 
Voda zasáhla až tu horní řadu. Škody velké. Povodeň na Malé Straně v roce 1940. Stoletá voda.
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Náměstí Na Kampě
pohled z Karlova mostu
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Příběhy domu Malé Strany

Narodil se tu geniální skladatel 
Josef Mysliveček (1737-1781). 
Otec Vojtěch byl mlynářem, 
matka Anna Terezie v domác-
nosti. Ve svých 26 letech ode-
šel do Itálie. Mysliveček umírá 
zcela chudý a osamělý v Římě.

Josef Mysliveček

Josef Mysliveček

Sovovy mlýny

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

Mohu napsat závěť sám?
OTÁZKA:  Mohu si závěť 
napsat sám, bez účasti 
notáře? Jan Z., M. Strana

odpovĚĎ: Každý občan 
si může napsat závěť sám 
a to vlastní rukou a pak 
vlastnoručně podepsat (ově-
řený podpis být nemusí). Je 
nezbytné (a na to opravdu 

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

nezapomínejte) v každé zá-
věti uvést den, měsíc a rok, 
kdy byla podepsána, jinak je 
neplatná. 
V případě, že nebudete 
schopen závěť celou nap-
sat vlastní rukou, musíte ji 
podepsat před dvěma svědky 
současně přítomnými a také 
na závěti podepsanými.

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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Josef MyslivečekJosef MyslivečekJosef MyslivečekJosef Mysliveček

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

Na schůzce v pondělí 23. 
července v Šatlavě byl vy-
pilován program benefi ční 
akce - „Prostřený stůl“. 
Dále doporučeno pomoci IV. 

Malostranskému vinobraní v so-
botu 22. září. Jde o podporu ob-
čany oblíbené tradiční Horňácké 
folklorní akce pořádané vždy  
v parku Kampa. 

Též je pečlivě připravována Sva-
továclavská benefi ce pro Nadaci 
Artevide v sále Martinů - Koncert 
s aukcí uměleckých děl! Kampa-
Nula nezahálí. -kuc-

Z dalšího programu KampaNuly  
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Dopisy a komentáře
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte krátké příspěvky 

na adresu redakce@malostranskenoviny.eu.
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Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Děkuji redakci Malostran-
ských novin, Monice, On-
drovi, Aničce a Sofi nce 
Höppnerovým za přátel-
ství projevované mému 
tatínkovi Jindřichu Houš-
kovi již několik let…
● Za vínečko, kávu, pivko, 
které taťkovi chutnalo jen 
v uličkách jeho Malé Stra-
ny…
● Panu Petru Burgrovi za 
Glosu v červnových Malo-
stranských novinách. Když 
jsem ji četla, dojatá jsem se 

ž je to nějaký pá-
tek, co jsme s ka-
marádem Vláďou, 

krejčím z Malé Strany, 
navštívili v americkém 
Clevelandu, centrum 
tamních sokolů.
Žije tu generace kraja-
nů, už v Americe naro-
zených, ale srdcem stále 
Vltavou křtěných.  Tako-
vá dálka a českým Ame-
ričanům stačilo říct: 
„Bydlíme v Praze tam, 
jak je Tyršův dům.“ 
Žádné, bydlíme blíz-
ko Hradčan, u Karlova 
mostu, Petřína a rozhled-
ny.  Nic z toho moc neza-
bralo. Až Tyršův dům. 
 Je mnoho našich lidí ve 
světě známých, populár-
ních. Jen si kladu malou 
otázku. Budou ti dnešní  
„velikáni“ známí i za 150 
let? 
Pan profesor Miroslav 
Tyrš televizí a tím vším 
samozřejmě nedispo-
noval, zato měl něco, co 

Glosa
Sokolové

internet ani televize ne-
nahradí. 
Měl  myšlenku, s kterou 
přišel ve správný čas. 
Letos lidé po tisících ze 
všech koutů pochodo-
vali slavnostně Prahou 
a cvičili svá sletová vy-
stoupení. 
Když už jsme u kama-
rádů, tak další můj ka-
marád z Malé Strany 
- Zdeněk Barták, byl na 
červencovém sokolském 
sletu hlavní hudební 
dramaturg. 
Veškerá ta nádhera vše-
sokolské slávy, včetně 
Zdeňkem namíchané 
muziky, se letos konala, 
po 15. a zároveň na 150. 
výročí trvání Tyršovy or-
ganizace.
Zarputilost pana pro-
fesora nám za 150 let 
přinesla mnoho dobré-
ho. Prostě máme štěs-
tí. Jsme Češi a žijeme 
v místech, kde stojí Tyr-
šův dům. 
Vlastenectví se teď už 
moc nenosí. Prý je to 
staromódní.  Staromód- 
ní? A víte, že je mi to 
jedno.  
Jsem rád, že statisícům 
členů České obce sokol-
ské je to jedno taky.

Červenec 2012 

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

U

Dopis nad ní rozesmála na celý 
vagon MHD - metra…
● Panu Ondřeji Höppne-
rovi za Úvodník o tatín-
kovi v červnových Ma-
lostranských novinách, 
měla jsem slzy v očích, 
když jsem to četla... 
● A za stranu 4, kde byla 
fotka tatínka s jeho kama-
rádkou harmonikářkou 
Emilií Puldovou z bálu 
Malostranských novin…
● Všem, kteří tatínka do-
provodili osobně na jeho 
poslední cestě, či plamín-
kem svíčky doma, vzpo-
mínkou…
● Kamarádům šachistům 
a dětem šachového klubu 
Smíchov…
● Všem, kteří si na tatínka 
vzpomenou při čtení těch-
to nádherných novin…
● Přeji vám, abyste rádi 
zůstali „podstavci“. Při 
pádu to opravdu asi tolik 
nebolí!

Děkuji, vaše Věra, 
dcera Jindřicha 

Houšky

Poděkování paní 
Věry, dcery pana 
Jindřicha Houšky

v trafi ce. „Slečno trafi kantko, proč mají ty doutníky tak bledou barvu?“ 
„Však kdybyste věděl, že máte shořet, také byste zbledl!“ 

inzerce

Jmenuji se Zero, jsem krásný 
německý ovčák s PP a je mi 5 let. 
Pocházím z domku se zahradou, 
ale o ten jsem bohužel přišel. 
Nyní s mým páníčkem bydlíme     
v maličkém bytě na Malé Straně. 
Můj páníček je 12 hodin v za-
městnání, a tak musím být celý 
den doma sám. Já bych chtěl ale 
běhat v nějaké zahrádce a hrát 
si. Jsem hodný, mám rád děti        
a rád si také hraji s jinými pejsky.  
Když jsem za plotem, je ze mě 
věrný a oddaný ochránce celé ro-
diny. Najde se někdo s prázdnou 
zahrádkou, komu chybí dobrá 
duše a věrný společník? Uvítám    
i venčení s tím, kdo miluje zvířata 
a nemůže si pořídit vlastního 
pejska. Vše vrátím svou láskou.  
         Pejsan Zero.
Telefonní číslo 
na mého páníčka: 603 719 811

Hledá se zahrádka 
pro pejska

dŮLeŽITÉ!
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Malostranská beseda srpen
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedywww.malostranska-beseda.cz

SRpeN 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
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
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divadlo dětem - Pá 24. 8. v 16 h - dĚvČÁT-
Ko MoMo - Divadlo Kampa, Nosticova 2a, 
tel.: 608 777 540 - Příběh děvčátka Momo, které 
zachrání svět před lstivými muži - zloději času. 
Divadlo Cylindr. www.divadlokampa.cz

výstava - Do 30. 9 - FRANCISCo de GoYA 
- GoYovY vIZe - Museum Kampa, U Sovo-
vých mlýnů 2 - Přes 80 leptů a akvatint ze čtyř 
umělcových cyklů (Caprichos, Proverbios, Hrů-
zy války, Tauromachie. www.museumkampa.cz

výstava - Do 28. 1. 2013 - MoNARCHIe - 
KoUZeLNÉ HRACÍ STRoJKY - České mu-
zeum hudby, Karmelitská 2 - Výstava  samostat-
ně hrajících mechanických hudebních nástrojů 
tzv. automatofonů. Více: www.nm.cz

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO SRPEN 2012

vycházka - So 18. 8. v 16 h - S HASTRMANeM 
ZA vodNÍKY - Muzeum pověstí a strašidel, 
Mostecká 18 - Vydejte se proti toku Vltavy 
i času a poznejte osobně i neosobně praž-
ské vodníky. Sraz na náplavce u Hergertovy 
cihelny. Rezervace nutná: mysteriapragen-
sia@gmail.com. Info: www.muzeumpovesti.cz

Otev
bude výjimečný ještě z dal-
šího důvodu. Kapela The 
Colorblinds pokřtí své dva 
zbrusu nové singly, které      
o prázdninách natočila. Mů-
žete se těšit i na promítání 
krátkého dokumentu právě 
z tohoto natáčení. Jedná se 
o závěrečný koncert projek-
tu MLADOstranská beseda.

Náš 
TIP

YAAH FeST 2012: 
THe CoLoRBLINdS, ZA ŠKoLoU, 

oUTBReAK, SHoUpY 
30. srpna 2012, 19.00 h, Malostranská beseda

Zveme vás na 
zahrádku v podloubí!

J

Letní soutěž HaFstudia pro 
děti od 6 do 15 let. Pošlete své 
fotky, kresby, malby, koláže ko-
miksy na téma: 1. Nejzajímavější 
živočich, kterého jsem o prázdni-
nách potkal(a). 2. Nejzajímavější 
rostlina, jakou jsem o prázdninách 
viděl(a). 3. Nejkrásnější místo, 
které jsem o prázdninách navští-
vil(a). 4. Nejzábavnější příhoda, 

kterou jsem o prázdninách prožil(a) - vyjádřeno komik-
sem. Díla pošlete mailem na: haf@hafstudio.cz nebo na 
adresu: HaFstudio, 110 00 Praha 1, Ostrovní 16. 
Uzávěrka 31. 8.

iž třetí ročník festivalu 
YAAH FEST, jehož pat-
ronem je zpěvák Vladi-

mír Mišík, letos představí 
opět mladou krev české 
hudební scény. Přijďte si 
společně užít poslední den 
prázdnin s kapelami: The 
Colorblinds, Za školou, 
Outbreak a Shoupy. Večer 

KAPELA THE COLORBLINDS zahraje v Besedě i v obilí.

2. čt. MLADOstranská bese-
da: Frontline + 1st Choice - 
zač. 21.00
7. út. MLADOstranská bese-
da: Viewy Souls + Sunnyfl o-
wer - zač. 21.00
8. st. Krausberry - zač. 21.00
9. čt MLADOstranská bese-
da: Ve vývoji + Žádnej Stres 
- zač. 21.00
11. so. Dřevěné pytlí v juto-
vých uhlích + Abigail Ybarra 
- zač. 21.00
14. út. Blues Session - zač. 21.00
15. st. Jan Spálený & ASPM - 
zač. 21.00
16. čt. MLADOstranská bese-
da: Sounday + Bobby fucker 
- zač. 21.00
20. po. Ivan Hlas Trio - zač. 21.00
21. út. MLADOstranská bese-
da: Bezpatyboty + První - Po-
slední - zač. 21.00
22. st. a 23. čt. Vladimír Mišík 
& ČDG - zač. 21.00
28. út. MLADOstranská bese-
da: Sek jsi bonbonky + Lola 
běží - zač. 21.00

RICHARD PEŠEK
„...jsem zpátky” - obrazy              
a plastiky 20. 8. - 30. 9., út 
až ne 12 - 20 h. Vernisáž 6. 9.        
v 17 h.   www.richardpesek.cz



11 Zabava

Sestra Franze Kafky, bydlela ve Zlaté uličce
Ottla Davidová

Slavné ženy

O ttla Kafková - Da-
vidová (1892-1943) 
byla nejmladší a nej-

milejší sestrou Franze 
Kafky. Měla pronajatý 
domeček ve Zlaté uličce 
č. 22, snad proto, aby se 
v něm mohla scházet s nas-

távajícím manželem Jo-
sefem Davidem. 
Domek pak ochotně pře-
nechala Franzovi, který 
tam v klidu mohl psát. 
Tato vynikající žena byla 
zavražděna v plynové ko-
moře.

inzerce
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Koutek pro chytré hlavy

J. Neruda: Hastrman, XXII.
MINULe: Profesor Mühlwenzel dal Hastrma-
novi za drahé kameny velmi málo peněz.

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

Š iroká střecha byla
 stažena do čela. 

Španělka se vlékla
koncem po zemi a hara-
šila o dláždění. 
Nevšimnul sobě nikoho, 
nehvízdnul ani jednou. 

Také se na té cestě ani 
jednou neohlíd. Patrně 
dnes nedováděla žádná 
z jeho myšlenek venku, 
všechny jeho myšlenky 
byly v něm, hluboko.
Dnes již z domu nevyšel, 
ne na hradby. A byl tak 
krásný den! 

No tak to je hrůza. Has-
trmanovi se zhroutil svět! 
To teď bude trčet doma?

Více zvíte příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

J. Neruda: Hastrman, XXII.
MINULe:
novi za drahé kameny velmi málo peněz.

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, na jakém domě 
na Malé Straně je toto zna-
mení?
Nápověda: Je to v Karme-
litské ulici, v domě je pizzerie 
a na dvoře vzácná kašna.

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: Thunovská 16, socha Win-
stona Churchilla. Správně: Eliška 
Kuthanová, Jan Kalas, Jiří Hrdina, 
Květa Nová, Jiřina Čunderlíková

STARoMĚSTSKÉ NovINY
jsou zdarma k mání například 
v Malostranské besedě nebo 
v Kafírně U sv. Omara.

www.staromestskenoviny.eu
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Smutek

Co nového 
za vodou[ [

Franz 
Kafka
BRATR

Josef
David
MANŽEL

Julie 
Kafková
MAMINKA

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. 8 / srpen 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. 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.

Témata posílejte na redakce@
malostranskenoviny.eu

Pište si 
tyto noviny 

SAMI!

Inzeráty do 
Malostr. novin 
Volejte hned tel. číslo: 

nebo e-mail: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

777 556 578 



Příští číslo vyjde
1. září

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

JINDŘICH HOREL
Velkopřevorský mlýn

Za pomoc při 
shromažďování 
fotek z povodní 
2002 a dalších 
perel ze svého 
archivu.

VÍTE O NĚKOM ze svého okolí, kdo si za-
slouží Modré okénko? Napište na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu.
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ZIppeČeK U pIvA
Fotky poslala čtenářka

Eva Antlová z Malé 
Strany

Tudy ne

WERICHOVA VILA 
se stala ruinou poté, co 
ji kvůli povodním v roce 
2002 musely opustit dvě 
poslední nájemnice: Paní 
Anna Harvánková a paní 

Aťka Adamová. 
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Malá Strana v Krkonoších
Manželé Trejbalovi a Malostranské noviny

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

inzerce

Trejbalova bouda Malá Strana Krkonoš, Rudník u Vrchlabí, Bolkov, se stala hor-
skou ambasádou Malé Strany. Mají pivo Krakonoš 12° za 16 korun.

Pozdrav 
 z hor

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

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

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 27 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 srpna
20 % sleva

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

12 let

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

SLevA vÍN 34 % 
► 1 LITR ZA 59 KČ

v nabídce vína od vinium 
z velkých pavlovic: 

víno veltlínské zelené 1 litr
Müller Thurgau 1 litr

Frankovka 1 litr
Modrý portugal 1 litr

Tým prodejny 
Vacek Bio-Market

AKCe SRpNA: 

Při předložení karty 
Vacek Bio-Market sleva na nákup 5 %!

Těšíme se na vás!

Voskovec 
a Werich 
hledí do kádě


