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Malostranské 
servírky

KRÁSNÁ PANÍ EVA
z Vopičkovy Kafírny 

(Tržiště 11) nese skvělou kávu, 
jemnější než velbloudí pysk, 

za lahodných 38 Kč. 

MISS 
KAFÍRNA
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. 

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@maloStranskenoviny.eu  ●  telefon: 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

®

Cˇ ís. 5 / roč. VIII
květen 2016

na vaŠí 
str

anĚ

kaMpa střed 
svĚta v oBrazeCH

str. 5

příBĚH Malostranské 
lékařky paní Blanky 
seifertové 

Rychtář Proček
STR. 6 - 7
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Rychtář PročekRychtář Proček

WeriCHova vila: 
plÝtvání penĚzi?

str. 4

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

MUDr. Blanka Seifertová
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Anketa Malostranských novin

Velké zprávy 
z Malé Strany

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Ládík. Svatbu 
jsme měli, 
když nám 

byly tři. Víc 
neřeknu!“

Jindřich 
Pavliš
Vojanovy 

sady
„Dvě holčičky ze 
školky. Poprvé 
jsem byl obda-
rován energií 

jin.”

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„První velká 
láska má nynější 

manželka 
Tereza bydlela 

na Újezdě.“

Barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„Lojzík ze školky, 
vypadal, jako 
by mu rostl 
knírek. Cit 

neopětoval.”

„První platonic-
ká Gérard 

Philipe a sku-
tečná spolužák 

ze třídy.”

Jan 
Smetana

Ředitel Musea 
Kampa

„Nejprve 
knedlíky od ba-
bičky a v první 

třídě blondýnka 
Soňa.“

Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

   Úvodník   Úvodník

Podle průzkumů veřejné-
ho mínění, které provedla
na Malé Straně a celém 
území Prahy 1 nezávislá 
agentura MediaSkaut, 
stoupají preference lokál-
ně činných osobností. 
Na otázku: „Budete v ko-
munálních volbách 2018 
volit osobnosti, nebo stra-
ny?“ odpovědělo 71 % re-
spondentů, že osobnosti.
Tzv. „Efekt ocasu“, kdy lidé 
v komunálních volbách volí 
setrvačně celostátní stranu, 
je na ústupu. „Efekt ocasu“ 
se dosud se nejvíce týkal 
již uvadající TOP09, ale 
nově i ANO a dalších.

průzkumy na 
Malé straně: 

stoupá obliba
osobností

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

U Čertovky roste podivná 
stavba, zřejmě garáže

DOPIS: „Posílám foto-
grafie vznikající obludné 
stavby ve dvoře v sou-
sedství restaurace Kam-
pa Park. Jde patrně o ga-
ráže a zřejmě patří k re-
konstruované budově, 
kterou již stavitelé zo-
hyzdili novými vikýři po 
celém obvodu. V každém 
případě to je další degra-
dace vzhledu Malé Stra-
ny,“ Ing. Pavel Žurav,
galerie Peron, U Lužic-
kého semináře 12
ODPOvěĎ: V domě Na 
Kampě 8, zvaném též 
Pinkasův palác, sídlí po-

V sadech se 
narodili výři, dejte 

jim jména!

Konečně! Lanová dráha 
na Petřín už je v provo-
zu. Prošla rekonstrukcí 
za 24 milionů Kč. Opra-
vy začaly loni v září. 

Lanovka na Petřín 
už zase jezdí 

Dva roztomilí výři se na-
rodili před pár dny ve 
Vojanových sadech (k vi-
dění ve voliéře). Jak  se 
budou jmenovat? To už
je na vás, čtenářích Ma-
lostranských novin. Posí-
lejte své návrhy na adresu
redakce@malostranske-
noviny.eu. Vřelé díky 
firmě Vojanovy sady.

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Malostranských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

Číslo měsíce

2,2
Prostoje stavby 
Werichovy vily 
prý jsou za 2, 2 
tisíce Kč denně

Císlo měsíce

Dnes vaří 
Sudiprav

Vařené 
těstovny

Ohřej vodu, aby se vařila 
a přidej těstoviny, pak 

nech vychladnout. Dob-
rou chuť a hodně štěstí!

manžel M. D. Rettigové

 

nechte hrnce vařit za vás!

Rozestavěná zeď 
na pozemku domu 
na Kampě 8

16 °C
Květen

Jestli v máji neprší, 
červen to snad dovrší.

Počasí 
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: F
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Osob-
nosti 
71 % Strany 

29 %

Zdroj: Nezávislá 
agentura MediaSkaut
Vzorek: 89 lidí

Čtenář 
reportér

dle obchodního rejst-
říku firma pana Albína 
Sybery. Požádali jsme 
pana Syberu o vyjád-

ření. Odpověď došla 
až po uzávěrce. Zve-
řejníme ji tedy v příš-
tím čísle MN.

zaměstnanci ambasády 
Usa uklízeli na petříně

Petřín - Padesát pytlů 
odpadků nasbíral tým 30 
zaměstnanců ambasády 
USA v čele s velvyslancem 
A. Schapirem v rámci pro-
jektu Ukliďme svět, Uk-
liďme Česko. Uklízeli část 

Petřína mezi rozhlednou 
a Seminářskou zahradou. 
Akci pořádala organiza-
ce Ekosmák a Český svaz 
ochránců přírody, které 
také poskytly rukavice 
a plastové pytle.

Přičinlivý tým 
z ambasády USA

Vzpomínáte si, kdo 
byl vaše první láska?

Emily 
hladí
výra
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Ing. Daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.cz
www.kotula.cz/malastrana.html

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout                   

Malé Strany
• vaši nemovitost              

prodám do tří měsíců          
a poskytnu kompletní       

servis s převodem 
• najdu solidní nájemce       

pro váš byt
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Malý oznamovatel

1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2) MN jsou součástí místního života
3) MN mají svého čtenáře přečteného
PLUS: Inzerát vám vyrobíme zdarma 
volejte ihned! tel.: 777 556 578

inzerUjte v tĚCHto novináCH! 
tady je 3+1 dŮvod proČ:

inzerce
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Ufo nad Malou Stranou: 
výpověď očitého svědka
Viděli jste to také? Kontaktujte redakci MN

Vlašská -  Nad Malou 
Stranou byly o půlnoci 
ze soboty na neděli 24. 
dubna spatřeny tři záři-
vé, letící objekty. 
Malostranské noviny při-
nášejí svědectví pana 
Petra Hájka, poradce 
bývalého prezidenta Vác-
lava Klause.
„Šel jsem si zakouřit na
zahradu, na nebi visely
nízké, hluboké mraky. 
Pršelo. Pak se objevily 
dva světelné objekty 
a záhy i třetí. Letěly ze
severu na jih, tedy od 
Hradu směrem k Jezu-
látku,“ vypráví Petr Há-
jek, který bydlí ve Vlašské 
ulici v domě se zahradou 
mezi ambasádami USA 
a Německa.
Objekty prý měly tvar 
disku a zářily žlutobílým 
světlem. Jediný slyšitelný
zvuk bylo šumění deště. 

„Měl jsem z toho nega-
tivní pocit, ale nebyl to 
strach. Chvíli mi připa-
dalo, že o mně vědí. Bylo 
v tom cosi démonického. 
Už Jung říkal, že tyto dé-
monické věci na sebe ob-
čas berou podobu, která 
je vnímatelná.“
Objekty, které pan Há-
jek popsal jako „zhmot-
nělé stroje“, se prý pohy-
bovaly se výšce asi 300 
metrů. Měly prý průměr 
přibližně 50 m.
„Jestli to viděl i někdo ji-
ný, rád bych to s ním 
konzultoval,“ obrací se 
Petr Hájek na veřejnost.
Vedoucí Štefánikovy hvěz-
dárny na Petříně Lenka 
Soumarová řekla MN: 
„Ze soboty na neděli 24. 
dubna jsme nezazname-
nali nic mimořádného.“ 

Snímek léta-
jících objek-

tů nad Malou 
Stranou. 

Vyfotil: pan 
Petr Hájek 
24. 4. 2016
(též video)
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Jiřina váňová svým 
tancem nadchla členy poroty. 

Usnul jen jeden (na židli).

MistrynĚ v tanCi koleM 
rozestlané postele

SMěR LetU

Petr Hájek

Máte k tomu něco? Volejte na 
tel. č.: 775 949 557 (Ondřej)

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

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

Hledám posilu na pozici 

Nejlépe v důchodovém věku a z okolí Prahy 1. 
Potřebuji pokrýt celoročně dovolené 

trvalých zaměstnanců.

recepční/recepčního 
v kancelářském objektu na Malé Straně.

Tel.: 724 025 266   ▪   E-mail: info@hellichova1.cz

Restaurace & Steak

Tel.: +420 730 629 299
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ Nekuřácká restaurace 
▪ Polední menu od 89 Kč, steaky, nabídka dalších 

jídel, včetně veganských a vegetariánských 
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička 
 a z pivovaru Rampušák v Dobrušce
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Nealko nápoje, chutné mošty a belgická čokoláda

AKCE KVĚTNA
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba v Kampáriu.                                 

V květnu v úterý 10. od 19 hodin
• Ochutnejte NAŠE PIVO Kampárium Beer a vína nejen ročník 2015.

Více informací v Kampáriu.

Užijte si nedbalou eleganci 
v pražské restauraci 
na Malé Straně

• Čeká vás příjemný gurmánský zážitek.
• Užijete si tu pracovní oběd, skleničku s přáteli i romantickou večeři. 
• Každé dva týdny nové menu za velice příjemné ceny.
• Ochutnejte lehký salát, těstoviny i poctivý burger v domácí bulce. 
• Nechybí ani skvělé předkrmy, polévka, hlavní jídla, domácí palačinky a dezert.
• Vždy čerstvé a kvalitní suroviny.
• Každý den nové polední menu.
Adresa: Všehrdova 17, 
Praha 1 - Malá Strana, 118 00
Email: bar-bar@bar-bar.cz 
Tel.: +420 257 312 246 www.bar-bar.cz  ▪  facebook

Novinka
Užijte si piknik na Kampě či Petříně 

s piknikovým košem z Barbaru, 
který si můžete u nás objednat! 

Příměstské tábory 
v HaFstudiu

Děti z herecké dílny studují představení, které 
v závěru předvedou rodičům. Výtvarná dílna 
vytváří pro divadlo dekorace. Pokud počasí 

dovolí, jsou děti venku, na přilehlých ostrovech 
v okolí Národního divadla, nebo na výletě.
Adresa: HaFstudio, Praha 1, Ostrovní 16 

více informací a přihlášky na www.hafstudio.cz

• Termíny: 15. - 19. 8. a 22. - 26. 8. 
denně od 9 do 18 h

• Pro děti od 6 do 15 let

Letní herecké dílny 
a Letní výtvarné dílny



akce kampa střed světa
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dříve & dnes

vÍtě, Že: Historie domu sahá až do 15. století, býval zde jeden z prvních pražských pivovarů.

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

Na Kampě 15, dnes hotel Archibald
Kde to je1900 Dnes
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Mnoho bylo výběrových ří-
zení na nájemce Werichovy 
vily. Byli i jejich  vítězové, byly 
i podepsané smlouvy. 

Jednou na 40 let, jindy na  20 let. 
Jednou  měl opravu hradit nájem-
ce, jindy Praha 1. Byly i už  uzavře-
né smlouvy rušeny. Jednou pro 
odpor občanů, také pro změnu 
zákona o koncesi na stavební práce 
a nakonec i proto, že radnice od-
mítla platit byty v horních patrech, 
jež tehdejší vítěz (Nadace Jana 
a Medy Mládkových) požadoval. 
Posledního výbě-
rového řízení se 
opět zúčastnila Na-
dace Jana a Medy 
Mládkových, Post 
Bellum - Paměť 
národa a v tu dobu 
už vytrácející se 
z paměti občanů 
Nadace  Charty 77. Byl to lítý, féro-
vý boj. Těsně zvítězila Nadace Jana 
a Medy Mládkových s důstojným 
projektem. 
Rozbouřené hladiny se uklidnily 
a veřejnost se těšila a věřila, že po 
dlouhých 14 letech od velké vody 
2002 se dočkáme otevření dlouho 
očekávaného kulturního stánku. 
Zhotovitel byl vybrán (Firma BAU 
plus) a záhy na krásné ceduli se ob-
čanům žijícím na Kampě omluvil 
za případné nepříjemnosti a potíže 
způsobené stavbou. Ale ouha!
Když zatím pominu, že práce po 
povodni stály Prahu 1 cca 18 mi-
lionů korun (ČTK 18. 4. 2008), že  
rozpočet na rekonstrukci  činí  cca  
31 milionů a lze předpokládat, že 
zdatné zhotovitelovo oddělení ví-
ceprací dočerpá zákonem povole-

Rozhovor

Werichova vile je prý upravována 
podle starých plánů, které nezo-
hledňují požadavek bezbariéro-
vosti (MN informovaly). Obrátili 
jsme se na předsedu Národní rady 
osob se zdravotním postižením 
ČR pana Václava Krásu.
„Musíme to ještě prošetřit, ale po-
kud se to potvrdí, je to skandální. 
Zákon říká, že podobné stavby 
musí být bezbariérové. Jestli bylo 
na stavbu vydáno stavební povo-
lení, a já předpokládám, že ano, 
pak jde o porušení zákona.“ říká 
Václav Krása. 
MN se opakovaně obrátily se žádos-
tí o stanovisko na vedení radnice 
Prahy 1. To však nekomunikuje.

„Werichova vila 
ne bezbariérová? 
to je skandál!“

je WeriCHova vi la zakletá?                                                
aneb z CizíHo krev neteČe

Martin Kotas
Provozovatel 

kavárny Mlýnská
Palec nahoru 
za vzornou 

organizaci akce 
Kampa Střed 
Světa v parku 

u kavárny

&Vítěz Poražený

Vedení radnice 
MČ Prahy 1

Palec dolů
 za zmatky kolem 

Werichovy vily, 
údajné plýtvání 

a absenci komu-
nikace s novináři 

a veřejností

Václav 
Krása

Jiří Wencl

ných 20 % (dalších 6 milionů Kč) 
jsem už při zahájení prací nepo-
chopil, proč byl zbytečně zabrán 
pro stavební ohradu veřejný 

statek, když je na 
oploceném pozem-
ku vily k dispozici 
zdarma ohromný 
volný prostor. 
Nejenže se zabírá 
šest parkovacích 
míst pro rezidenty, 
ale navíc je zábor 

veřejného statku zpoplatněn 
částkou 30 Kč/m2 denně. 
Záhy ale přišla další rána. Nedáv-
no provedená prejzová krytina 
se bourá do suti a nahrazuje se 
novou. Dotazem na radnici Pra-
hy 1 jsem se dozvěděl, že ta před 
časem provedená (po velké vodě 
2002) byla provedena špatně 
(vícepráce za 1, 1 mil. Kč). Udě-
lá ji tentokrát fi rma BAU plus na 
druhý pokus pořádně? 
Poslední jobovka má datum 18. 
9. 2015, kdy se na ohradě stav-
by hned vedle dokladu STAVBA  
POVOLENA (s termínem do-
končení 12/2015) a v sousedství 
cedule zhovitele s termínem do-
končení 02/2016 objevilo ozná-
mení STAVBA DOČASNĚ  PO-
ZASTAVENA. K dnešnímu dni je 

to celých 225 dnů. Už to  zcela jis-
tě nebude 14 let ba ani 15 let, ale 
skoro jedna celá generace, která 
je svědkem dohadů, výběrových 
řízení, změn záměrů, změn pro-
jektů a taky plýtvání fi nančních 
prostředků. 
Chvilku se mnou počítejte, ko-
lik stojí pozastavení stavebních 
prací jenom na nájmech: Zábor 
veřejného statku 60 m2 x 30 Kč 
+ nájem za výtah 350 Kč + leše-
ní 120 Kč = 2 270 Kč denně  = 
510 000 Kč + dalších 2 270 Kč 
denně. Na rozdíl od škod mo-
rálních, tyhle fi nanční někdo 
zaplatí? Zřejmě my všichni.

víc, než plýtvání: škoda 510 tisíc+2, 2 tisíce denně?

Werichova 
vila

Rekonstrukce se 
tak opět dostává 

do stadia: 
Dokončení 

v nedohlednu

MALOStRAnSKÉ nOvInY 
se obrátily s dotazem, proč je 
stavba přerušena, a se žádostí 
o stanovisko k výše uvedeným 
údajům, na stavbyvedoucího 
Milana Havlíčka z fi rmy BAU 
plus. Ten řekl: „Nesmím k tomu 
poskytovat žádné informace. 
Obraťte se na investora, tedy na 
MČ Prahy 1.“ 
Na radnici Prahy 1 se nám nedo-
stalo odpovědi nejen od tiskové 
mluvčí (ačkoli tak ukládá zákon), 
ale bez povšimnutí zatím zůstal 
i klasicky podaný dotaz přes po-
datelnu. Ale - nevzdáváme to.
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stručná zpráva o velkolepé akci a spřízněných konferencích
Dne 5. dubna 2016 pro-
běhla večer v sále Baráč-
nické rychty na Malé Stra-
ně Konference KAMPA 
STŘED SVĚTA.
   

Již po osmé mohli účast-
níci diskutovat na téma 
historie i budoucí podoby 
parku Kampa a Malé Stra-
ny jako celku. 
Moderoval J. Vomáčka 
a mluvili: J. Kučera, R. 
Händl, J. Zemánek, J. Ká-
bele, J. Hůlek, O. Lomo-
vá, T. Sedláček, J. Sme-
tana, J. Čep, P. Kučera, P. 
Burgr a P. Hejma). 
Centra Prahy se dotkla 
i vystoupení z Nového 
Města (V. Kodetová, J. 
Kučera ml. a v diskusi P. 
Novotný). Asi 100 účast-
níků všeho věku potěšila 
i fiktivní a zcela soudobě 
pojatá témata, nejen „kla-
sicky“ umělecko - histo-
rická, ale také nadčasová 
„urbanisticko - sociogeo-

politická“ sdělení. Kon-
ference je vždy otevřena 
všem, kdo mají zájem 
o tyto části Prahy, o za-
chování stále narušované-
ho genia loci. Umožňuje 
i projevit názory veřejnos-
ti, jak řešit problémy, kte-
ré tíží obyvatele historické 
Prahy. 
„Kampa jako Střed Svě-
ta“ je určitá nadsázka, ale 
dobře vyjadřuje zájem lidí 
o tuto unikátní část Prahy, 
Malou Stranu i o zachová-
ní středu města pro život 
obyvatel všeho věku. 
Setkání na Všebaráčnické 
rychtě bylo poznamenáno 
tím, že sál, který se pyšní 
starodávnou výzdobou 
připomínající 150leté dě-
jiny tohoto spolku, bude 
kvůli opravám na delší 
dobu uzavřen.  Viz str. 8

Víte, že...
Mediálním partnerem akce 
Kampa Střed Světa byly 

Malostranské noviny

Václav 
Koubek

Zast

Před pódiem Bubnující Holzer

v parku se dobře bavily 
dva tisíce hostů

Organizátoři J. Kučera 
(vlevo) a M. Kotasty Syčáci

Mnoho zábavy 
i pro děti

Foto: Mirek Lédl 
Text: -kuc-

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu
NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUtěŽ 

O CenY

eliška Daňhová, 7 let
Poslali rodiče Katka a Filip Daňhovi

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD In-
diánská pohádka Divadélka 
Romaneto. Dárek získáte 
tak, že zavoláte na tel. číslo 
777 556 578 (Monika) a do-
zvíte se, kde bude možné si 
ho vyzvednout.

zde MŮŽe 
BÝt váŠ 
inzerát!

volejte iHned

telefon: 

777 556 578 
(Monika)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-Mail:

vlídné zaCHázení!

Petřínská rozhledna
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
nezávislý zastu-
pitel a člen klubu 
Praha1Rodina. 
Rád odpoví 
na vaše dotazy 
a pomůže.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

Dnešek má dost důvodů 
jak vyvolávat strach. Jsou 
to: nevyléčitelné nemoci, 
zločinnost, terorismus - jak 
státní tak soukromý, kata-
strofy a mnohé další. Ne-
mocí máme fůry. Jsou tady 
strach, postrach i panika. 
S panikou je to složitější. 

Před druhou válkou složili 
Voskovec a Werich píseň: 
Už panikáři jedou, už pani-
káři jdou. To bylo v té době, 
kdy byly vydány sousedním 
Německem již protižidov-
ské zákony. V + W byli židé. 
Píseň dále líčí: Panikáři 
jdou, hlavu mají ve smeku, 

kolena se jim třesou, Jobo-
vu zvěst nám nesou. Co to 
bylo za panikáře - pragmati-
ci, skutečně židé se vztahem 
pro realitu. Strach označuje 
ochromující a ohromující 
subjektivní pocit. Strach 
a panika plní dnešní dobu. 
Vzpomínám, jak jsme za 

minulého režimu na místo 
strachu měli spíš radost. 
Jak jsem zazpíval při výsle-
chu: Už se těším do nebe, 
tam nezlobí StB. Nebo 
v písni od Miloše Reichrta: 
Láska bázeň zahání, nebo 
prohání - už nevím přesně, 
jak to bylo.

Úvaha o strachu, postrachu a panice

Malostranská lékařka Blanka seifertová 
(† 20. Března). zde je vzpoMínka její rodiny 

sdružení občanů 
a přátel Malé strany 
a Hradčan změnilo 
název i předsedu

Vzpomínka jejího sy-
na Martina Rajnocha:
Maminka byla silná osob-
nost, cílevědomá, citlivá. 
Jejím posláním bylo po-
máhat lidem. Čas však byl 
neúprosný: Dostal jsem 
15 dní na zajištění znovu- 
zprovoznění ordinace.
Zdařilo se - a největší zá-
sluhu na tom má součas-
ná lékařka MUDr. Vero-
nika Kulhánková. Od 11. 
4. 2016 opět ordinujeme, 
což by si maminka jistě 
přála. 22 let její práce po-
klidně pokračuje a já dou-
fám, že dlouho bude. 

Vzpomínka přítele 
Blanky Seifertové 
Martina Žáka: 
S Blankou podobně jako 
s ostatními místními lid-
mi na Malé Straně jsem 
se znal z aktivit kolem Jir-

ky Wencla a Muzikantů 
z Kampy od roku 2009.   
Od ledna 2011 jsme už 
s Blankou trávili společně 
téměř veškerý volný čas. 
Blanka měla dar zorgani-
zovat nepřeberné množ-
ství akcí: lyžařské rekre-
ace v Itálii, cestovatelské 
výpravy do Keni, Číny, 
Nepálu a Tibetu či Viet-
namu. Jako členka vyso-
kohorského turistického 
klubu Slovan Liberec na-
vštívila italské Dolomity 
oblast Monte Rosa či Mat-
terhorn oblast Zermattu. 
Procestovala Řecko, Mal-
lorcu či Kanárské ostro-
vy. Není možné nepřipo-
menout činnost Blanky 
v SOPMSH, kde ve svém 
volnu organizovala a i se 
zúčastňovala rozmanitých  
akcí jako Masopust, Čaro-
dějnice či  Candrbál.

Kromě svých tří synů 
měla Blanka ještě „další 
děti“. Adoptovala indic-
kou dívenku, které spon-
zorovala vzdělávání, jed-
no zvíře v naší pražské 
ZOO a také mého mladší-
ho syna Davida, kterému 
byla jeho druhou mámou.
Jejím dítětem se dá na-
zvat také její ordinace, 
kterou vybudovala tzv. na 
zelené louce a její milova-
ná chaloupka v Dolních 
Jirčanech. 
Blanka byla úžasný, ryzí 
člověk. Obětavě pomáha-
la komukoliv. Hodně se 
věnovala dokončení  své 
chaloupky. Byla tam vel-
mi šťastná. Její snažení 
zůstalo nedokončeno. Boj 
se zákeřnou nemocí nevy-
hrála.  

Na Malostranské noviny se obrátila rodina
MUDr. Blanky Seifertové s prosbou uve-
řejnění vzpomínky. Rádi vyhovujeme. 

Víte, že...
Mše za paní Blanku S. se 
bude konat 12. 5. v 18 h 
v kostele U Jezulátka.

Hlasování SOPMSH 
poprvé v historii 

v rekonstruovaném  
kině 64 U HradebFo

to
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Sdružení občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan,  
jeden z největších spolků 
na Malé Straně, si na val-
né hromadě 12. 4. změnil 
název. Nyní se jmenuje 
Spolek občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan.
Následující čtyři roky 
povede SOPMSH nový 
předseda: Tomáš Oliva  
(1. místopředsedou zůstá-
vá Petr Burgr, 2. místo-

předsedou Lenka Pavlí-
ková). Odstoupivší před-
sedkyně Jiřina Borkov-
cová, která byla v čele 
sdružení deset let, slíbila, 
že se bude dál podílet na 
organizaci.
SOPMSH pořádá velké 
místní akce jako Maso-
pust, Čarodějnice, Roz-
svěcení vánočního stromu,
Candrbál atd. SOPMSH 
bylo založeno 17. 11. 1989.

rozhovor Mn s novým 
předsedou t. olivou

TOMÁŠ 
OLIvA
Nový předseda 
SOPMSH, 
dobrovolný 
hasič

MN: Gratulujeme k pěk-
né funkci. Změna ve vede-
ní silného místního spol-
ku byla překvapivá. Byla 
i pro Vás?
Oliva: Nejprve bych chtěl
poděkovat Jiřině Borkov-
cové za vynikající práci 

v čele sdružení. Její od-
chod byl překvapením 
i pro mě.
MN: Jaké máte plány?
Oliva: Hlavní úkol je ak-
tivně se zapojit do pro-
jektu  revitalizace dolního 
Malostranského náměstí.

Pozn. red.: Před volbou 
hovořily MN s paní Ji-
řinou Borkovcovou. Na-
značila, že si po těch letech 
potřebuje odpočinout.

Se svými syny. 
(Zleva) Martin, Honza, Matěj

S přítelem Martinem  
na Masopustu
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Kalendárium 
Malé Strany

Olga 
Masaryková
dcera T.G.M.

Jan 
Libíček

herec

Květen

● František Ženíšek 
*25. 5. 1849 Praha 
†15. 11. 1916 Praha
Malíř. Jeho nejznámější  
obraz „Oldřich a Božena“ 
je vystaven v Jiřském 
klášteře na Hradě. 

● Olga Masaryková 
*25. 5. 1891 Praha 
†12. 9. 1978 Londýn 
Nejmladší dcera T. G. 
Masaryka. Po smrti bra-
tra se do vlasti už nikdy 
nevrátila.

● Eduard Vojan 
*5. 5. 1853 Praha 
†31. 5. 1920 Praha
Herec. Narodil se na 
Malé Straně.  

● Zita Kabátová 
*27. 4. 1913 Praha 
†27. 5. 2012 Praha
Herečka, dcera architek-
ta. Narodila se na Malé 
Straně.

● Jan Libíček 
*28. 9. 1931 Zlín 
†24. 5. 1974 Praha
Herec. Zemřel při pře-
vozu z natáčení filmu 
Jak utopit doktora 
Mráčka z Malé Strany 
do nemocnice v sanitce. 

Zita 
Kabátová

herečka

František 
Ženíšek

malíř

Tema
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Malostranská lékařka Blanka seifertová 
(† 20. Března). zde je vzpoMínka její rodiny 

inzerce

Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)
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Herec bez práce: „Už opravdu nevím, čeho 
bych se chytil... Ha! Nápad se rodí!“

Za týden objevilo se na domě oznámení 
a pan Mrkota...

...vyznával lásku ve stoje za dvě koruny.
Konec příběhu příště

Májová živnost (1)

Blanka Seifertová v ordinaci 
v Hroznové ulici 2

v pěti letech Za studií na výletě U vodníka
Na chaloupce 

s  kávou

Hroznová 2
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KampaNula
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KampaNula
 Charitaredakce@malostranskenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 
Staroměstských a novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

 Charita

KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

kampa střed světa: velkolepá akce 
a spřátelené přednášky v okolí

Ze str. 5. Nedílnou sou-
částí akcí Kampa Střed 
Světa pro většinou mladší 
i pro rodiny s dětmi byl 8. - 
10. 4.  VIII. HAPPENING, 
který chystá vždy Letní 
poloha, Kavárna Mlýn-
ská, TURAS a Muzikanti 
z Kampy (KC Kampa letos 
ne). Proběhl na Kampě 
v parku a v okolí. V předve-
čer v pátek 8. 4. byla před-
náška Dr. Hůlka a kon-
cert staré hudby - Scholy 
Specialis Familiae Doc.
V. Matouška - v kostele Na 
prádle. V sobotu 9. 4. před 
polednem byla komento-
vaná vycházka s agenturou 
Porta Praga - Juditina věž 

a most, Biskupský dvůr 
a Maltézská  jurisdikce. 
Po 14. hodině byla pod 
Karlovým mostem otevře-
na Brána na Kampu bub-
ny kurzu L. Holzera. Šlo 
se do parku a tam u podia 
bylo postupně plno. Hráli 
Ty Syčáci, Václav Koubek, 
Polemic a OOZ Orches-
tra (poslední již v dešti).  
Všechny vítali organizáto-
ři i pan starosta Lomecký, 
který akci podpořil. V pl-
ném šapito (i v neděli) byla 
divadla pro děti. Lidí přišlo 
postupně kolem dvou tisíc, 
takže lze akci i její jednot-
livé části hodnotit pozi-
tivně... Nepříznivá před-

Dr. Josef Kábele na konferenci 
ve všebaráčnické rychtě

pověď počasí se ovšem 
v sobotu k večeru vyplnila. 
Pro množství přihlášených 
proběhla pak v úterý 19. 
4. od 17 h další Konferen-
ce NadPrahová - Dozvuky  
KKSS v kostele sv. Vav-
řince - Síni Pražského jara 
v Hellichově ulici. Slovem 
přispěli: Jiří Kučera, Háta 
Hlavatá, Jan Šefranka, Jan 
Sedmík, J. Kroča, Z. Lho-
ták, M. Bouda, paní Meda 
Mládková a 90letá paní 
Svatava Hauserová z Říč-
ní... Veškeré příspěvky i ži-
votopisy přednášejících bu-
dou i s foty vytištěny a také 
zveřejněny na www.kam-
pastredsveta.cz

POŘÁDÁME
● Út 17.  5., 18.18 h
Historik Dr. Kokoška - 
Učená toulka vsedě v Do-
mečku v parku na Kam-
pě: Pražské povstání 1945 
na Malé Straně a v okolí. 
● Pá - ne 27. - 29. 5.
Výjezdní zasedání Kam-
paNuly v přírodě.
● St 15. 6., 17.17 h
Učená toulka - Jeroným 
Pražský, Dr. Sedmík.
● Čt 23. 6., 17.17 h
V. PROSTŘENÝ STŮL  
Maltézské nám.

PODPORUJEME
● Čt 23. 6., 20.30 h 
Rybova mše pod Karlo-
vým mostem na Kampě. 
Pražské sbory s orches-
trem a dirigentem.

VÝTĚŽEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRAHY 1

Naše akce

DOPORUČUJEME
Akce Ars Metropolis:
● St 25. 5. 
Bašty Pražského hradu  - 
v Domečku na Kampě. 
Přednáší: Arch. Z. Lukeš.
● Čt 9. 6.  
Arch. Josef Gočár v Do-
mečku v parku na Kampě. 
Přednáší: Arch. Z. Lukeš.

Akce Eugena Brikciuse:
● Po 23. 5., 18 h 
Křest knihy EB Nepřed-
mětná Odyssea - Kavárna 
Mlýnská.
● Po 30. 5., 17 h  
Literární výlet EB.

Akce v Malostranské be-
sedě: Úterý 24. 5. - Kon-
cert k 75. narozeninám 
Boba Dylana. 

● Učená toulka vsedě ●
Osadou Trávník - Maltézskou jurisdikcí. 

Archeolog Dr. Tryml.  Sraz: 11. 5. (st), 17.17 h, 
restaurant Deli Maltez, Maltézské náměstí 13 

Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky (co mají nápady a pořádají 
Toulky)…Hradem i Hradčany, Orlojem, Museem Kampa, Náprstko-
vým, Městským… Z  toho plyne: Staň se Nápadníkem KampaNuly!

Ředitel Musea Kampa 
Jan Smetana

Meda Mládková (96) na nadPrahové 
konferenci v kostele sv. vavřince

Petr Burgr (SOPMSH) 
a Petr Hejma (Kampanula)

Pokračování nadPrahové konference 
ve sklepě v Dobré trafi ce

Svatava Hauserová 
z Říční ulice 11. 

Přejeme vše nejlepší 
k 90. narozeninám!
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Dopisy, komentáře, básně, glosy, fejetony
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

Čís. 4, duben 2016

inzerce

Padá večerní modravá 
halenka a od Míšeňské 
ze dvou protilehlých ob-
chůdků se táhne slizká, 
lesklá stopa až na bar 
galerie Napa, kde si dva 
slimáci do skleniček bub-
lají cosi o květinkách, na 
které zrovna mají chuť. 
Po stěnách tam teď 
visí koláže jistého pana 
Umělce a patrně kriti-

zují média a utahují si 
z reklamního vizuálu. 
Většina hostů si sotva 
všimne, snobové ohrnují 
nosy a obočí, hrabajíce 
se za hloubkou smyslu, 
zatímco my prostohlídci 
mečíme a hýkáme a sou-
díme, že je autor šprýmař 
a že „si to dává”. 
Tady se stejně vždyc-
ky všichni slezem, když 
ostatní pípy usínají pod 
hadrem a tady nám taky 

dojdou cigára a tak zevlí-
me od ostatních hostů, 
když Číňan už má zavře-
no a tak se začínáme bavit 
s těmi lidmi, co je vídáme 
už leta a pořád nevíme 
a možná ani vědět nikdy 
nebudem, jak se vlastně 
jmenují, odkud jsou a kdy
že se to stěhují. 
Napa se nám totiž hemží 
expaty, co rok od roku 
plánují, jak pohnou svý-
mi životy a překonají 
slavnou pražskou klec, 
jak se odstěhují a začnou 
nový život, jak učiní vět-
ší věci, než jsou lekce 

FANTOM MALÉ STRANY
CO nevÍ On, nevÍ nIKDO

pípa a hadr

Glosa
stranských novinách otiš-
těna fotografi e kráteru po 
výbuchu německé bomby, 
co dopadla 7. května 1945 
na břeh Čertovky?
Připomenutí dopadu bom-
by vyvolává mimo jiné 
otázky, co se asi mlelo 
v hlavě pilota Luftwaffe, 
když letěl, pro jeho armá-
du už v nesmyslném čase, 
shodit bombu na zemské 
velitelství četnictva. Řídil 

letadlo fanatik, kterému 
bylo všechno jedno, i když 
už každé německé dítě vě-
dělo, že tisícileté říší zbý-
vají jen hodiny existence?
Nebo to v hlavě němec-
kého pilota bylo jinak? Je 
zřejmé, že člověk, který 
je schopen řídit letadlo, 
není žádný hlupák. Mož-
ná, že myšlení letce řídící 
letadlo nad Malou Stranu 
bylo více pragmatické, 

než na první pohled vypa-
dá. Náš pilot vystartoval 
pravděpodobně z letiště 
ve Kbelích a hnal se na 
Prahu, veden navigačním 
bodem, kterým byla Pet-
řínská rozhledna.
Třeba už měl taky války 
plné zuby a čekal jen na 
příležitost. Ta se mu na-
skytla, když pod sebou 
uviděl plochu Vltavy a na 
břehu zelený pás zahrad, 

které tehdy tvořily Kam-
pu. Tady se, s vědomím 
spáchání co nejmenší ško-
dy, zbavil výbušné nálože, 
aby odlehčen nabral výš-
ku na přelet Petřína a po-
tom s trochou štěstí rych-
le na Plzeň do amerického 
zajetí. Jestli to tak bylo, 
opravdu nevím. Shození 
bomby na Malou Stranu 
ale takhle působí lidštěji.

MN květen 2016
Pamatujete si ještě, jak 
byla v loňských Malo-

Bombardovaná 
kampa

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Proč by nemohl být opět 
postaven pomník Ra-
deckého na Malostran-
ském náměstí? Byl to 
český šlechtic, oblíbený 
v zemích celého bývalého 
Rakouska - Uherska.
Nebýt prosperity závě-
rečného období Rakous-
ka - Uherska nestály by 
v Praze ani nové čtvrti 
plné nádherných seces-
ních domů. Prospetita té 
doby přicházela z Vídně, 
nikoli z Paříže. I to by Ra-
decký připomínal.

Martin Kubík

angličtiny a Tours na 
Segwayi. A pokud ještě 
nezemřeli, sedí a slibují 
tam dodnes. 

Dopis

radecký? 
proč ne!

přiŠly váM 
noviny?

Pokud ne, volejte 
tel.: 777 556 578 
a napravíme to
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NAPA, 
Prokopská 8

Názor

„Socha Maršála Radec-
kého? To chcete pomník 
vojákovi?“

Jan Švankmajer, 
surrealista, Nový Svět

proč pomník 
vojákovi?

HOTOVÁ JÍDLA 
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h 
(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

Těšíme se
 na vás!

Od května 
každý měsíc nové 

pivo na čepu. 
Přijďte ochutnat! 

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

NOVINKA



kříŽovka na Heslo
vylušti tajenku a... Překvapení!

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastního výběru v Restauraci pod Petřínem (Hel-
lichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat Monice 
(tel.: 777 556 578). Vyhrávají totiž jen první tři luštitelé.

krátkÝ vtip (CHUCk norris) 
Chuck Norris je jediný člověk, který umí vyndat 
z digitálního fotoaparátu kinofi lm.

•

Divadlo - Út  3. 5. v 19. 30 h - vLnY 
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Mo-
nodrama herečky Nataši Burger nejen 
o mnoha polohách ženy a vztazích 
k sobě i mužům. www.divadlokampa.cz

Akce - Čt 5. 5. v 18 h - veČeRnÍ GA-
LASOvA CYKLOJÍZDA - Sraz Foli-
manka, pod Nusel. mostem - Trasa: Kam-
pa, Hrad, Holešovice, U Tří bojovníků 
- Vyšehradská cíl. www.galas.borec.cz

Divadlo - Čt 5. 5. v 19.30 h - KAUZA 
MÉDeIA - A Studio Rubín, Malostran-
ské nám. 9 - Médeia v Řecku roku 2010 
se starověkými názory naráží na moder-
ní Glauku, která jí odloudila Iásona.

Divadlo - Pá 6. v 20 h a so 7. 5. v 18 h 
- AŽ ZA HROB - Divadlo Na prádle, 
Besední 3 - Hl. hrdinovi Viktorovi sňatek 
naruší plány. Režie: Michaela Jankuláro-
vá. Uvádí S bojkou v zádech.  

Akce - 14. 5. v 15 h - OSLAvA 700. 
vÝROČÍ nAROZenÍ KARLA Iv. - 
Kostel Na Prádle, Říční 6 - Přednáška, 
středověká hudba - hraje Kvinterna, Ve-
čer pro Karla IV. www.sar-blochova.cz

Debata - Út 31. 5. v 18 h - RADeCKÉ-
HO nÁvRAt nA MALOU StRAnU 
- Salla terrena, Kampa - Debata s historiky, 
sociology a studenty o vojevůdci i rozpači-
tých pomnících dnes. Uvádí: M. Chytil

K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚr TOhO NeJlePŠíhOkVĚTeN Malostranská beseda

www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ● tel.: 257 409 123

P řesně na den tři 
čtvrtě století Boba 
Dylana! Nenech-

te si ujít tento koncert 
k jeho poctě v den, kdy 
slaví 75 let. Bude řada 
muzikantů, sestav, ná-
lad, barev i kontrastů. 
A kdo zahraje a zazpí-
vá? Petr Samšuk, Dick 
Overdevest & Band, Jiří 
Kovář, Petr Češka, Pavel 

Květen
Program (výběr)

4. st., 20.30 h
Jananas - hardcore - folk
6. pá., 20.30 h
Kurtizány z 25. Avenue
10. út., 20 h
7 pádů Honzy Dědka - 
talkshow. Hosté: Vanda 
Hybnerová, Patrik Děr-
gel, Martin Doktor (olym-
pijský vítěz)
13. pá., 20 h
Barování se Sandrou 
Novákovou a Filipem 
Rajmontem
17. út., 20.30 h
Martina Trchová trio - 
křest alba!
23. po., 20.30 h
Jana Štefl íčková - křest 
alba! / hosté: Dáša Voň-
ková a Žofka Kabelková
25. st., 20.30 h
Katarzia (SK) - folk - rap

GALERIE
Do 16. 5. Zahrada 2. Na 
motivy geniálního výtvar-
níka Jiřího Trnky.

24. 5., 20.30 h
BOB DYLAn´S BIRtHDAY COnCeRt

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz, e-mail: info@museumkampa.cz

František Kupka a tělesnost 
v zobrazení současníků  (Munch, 
Kokoschka, Šaloun, Preisler...)

7 + 1 Mistři 
českého skla  
Od 31. 5. do 28. 9.

Jiří Bielicki 
Od 21. 5. do 28. 9.
Díla z období 60. let až po 
závěrečná. 

Karel Trinkewitz 
Do 15. 5.
Koláže a objekty z let 
1960 - 1970.

Jiří Mrázek: 
terra Incognita 
Do 6. 6.
Obrazy z let 1940 - 1960.

Karel Malich: 
nově objevený 
Do 31. 5.
Objekty od roku 2009 do 
současnosti. 

František Kupka: 
vanoucí modře 
Do 22. 5.
Malby z počátku 20. stol.

DALŠÍ PROGRAM
7. 5. Výtvarná dílna pro 

Plastika Karla Malicha.

Galasovy 
cyklojízdy

rodiny s dětmi: Tajemná 
země J. Mrázka v 16 h. 
Rezervace nutná. 
9. 5. Večer Trinkewitz. 
Třetí setkání nad dílem 
Trinkewitze v 18.30 h.
21. 5. Komentovaná pro-
hlídka výstav K. Malicha 
a J. Mrázka v 15 h.
21. 5. Výtvarná dílna pro 
rodiny s dětmi: O ztra-
ceném díle K. Malicha 
v 16 h. Rezervace nutná. 
31. 5. Cyklus koncertů 
Procházky uměním s Ji-
tkou Hosprovou v 19 h.   
J. Hosprová - viola, I. Ka-
hánek - klavír, L. Peterko-
vá - klarinet.

Od 24. 5. do 11. 9. 
Výstava představí, jakým způsobem je zkoumán a zobrazován člověk 
konce 19. století a prvních patnácti let 20. století.

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

Hradecký, Myšán, Ka-
mil Kyzlík, Jana Samšu-
ková, Eva Samšuková, 
Tomáš Brandejs, Petr 
Brejcha. Více info o kon-
certě na www.petrsam-
suk.cz.

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE
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Pro líné Ještě línější

inzerceinzerceinzerce

ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města. StARO-
MěStSKÉ nOvInY jsou 
k mání zdarma např. v Ka-
fírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) něřkuli dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

StRUČnÁ tIRÁŽ
Malostranské noviny 

květen 2016 / vIII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 

Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@malostranskenoviny.eu

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

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 
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Koutek pro chytré hlavy

Četba na pokračování. jan neruda: 
pan ryšánek a pan Šlegl (vi.)

Malá Strana - beru domy 
i lid - má cosi tichého, 
důstojného, starobného, 
řekněme i podřímlého do 
sebe, a v to vše byli také 
vhaleni onino páni, i v tu 
podřímlost. Arci byli 
to také úřadníci, vojíni, 

profesoři, penzisté jako 
dnes, ale tenkrát ještě ne-
smýkalo se úřadnictvem 
a vojskem tak ze země do 
země, otec dovedl syna 
v Praze nechat vystudo-
vat, pomohl mu tu do 
úřadu, udržel ho tu pro-
tekcí napořád. Když po-
stáli někteří ti štajnicovští 
hosté chvilku spolu venku 
na chodníku, pozdravil je 
každý kolemjdoucí...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Tohle je opravdu pěkná hádan-
ka. Čertovka pod Karlovým mo-
stem teče kudy? Otázka zní: 
Hradčany jsou vpravo nebo vle-
vo? Nápověda: Buď ve střehu! 

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Tyto krasné dámy jsou 
umístěny v úžasném podstavci 
lampy v Míšeňské ulici. Poznali: 
Jiří Kočí, Martin Kubík.

na chodníku

Pokračování příště

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

Slavné místní ženy

Primabalerína Národní-
ho divadla Jelizaveta Ni-
kolská (1904 - 1955) žila 
se svou matkou ve Všehr-
dově ulici 23 (krásný 
dům U Čápa nad Tlustou 
myší). Byla ruského půvo-
du, slavná po celém světě. 

Údajně kolaborovala s na-
cisty, ale kdo ví. Jejím 
manželem byl bohém, 
fantasta a spisovatel Fe-
lix Achille de la Cámara 
(1922). Natočila fi lm Ta-
nečnice (František Čáp). 
Zemřela ve Venezuele. 

Tanečnice, Všehrdova 23
Jelizaveta Nikolská

Felix 
Cámara, 
manžel

Remislav 
Remislavský,  

partner

František 
Čáp, 

režisér

PŘÍMěStSKÝ tÁBOR

Tel.: 777 260 262 ● www.e-tabory.cz

Zábavný tábor, který děti milují!
Tenisové tréninky plus celodenní program: 
zoo, plavání, minigolf, bowling…
• PRO: děti a mládež od 4 do 15 let
• KDE: v Praze i Brně
• KDY: každý prázdninový týden červenec - srpen

TENIS

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište sms: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Hledám posilu na re-
cepci v kancelář. objektu 
na Malé Straně. Nejlé-
pe důchodového věku 
a z okolí Prahy 1. Tel.: 
724025266
● F i z i o t e r a p e u t k a . 
Komplexní přístup při 
bolestech páteře, kloubů 
svalů a domácí péče pro 
seniory s neurologic. 
potížemi. Tel.: 603 854 
565
●Koření 90 druhů. Za-
koupíte v e-shopu: www.
cesky-obchudek.cz. Do-
prava zdarma za nákup 

nad 300 Kč. Objednávejte 
na tel.: 603 775 662.
●Centrum slušného 
rozvodu. Chytří lidé se 
rozvádějí slušně, neubli-
žují si a nevyhazují za to 
peníze. www.centrum-
slusnehorozvodu.cz
●Prodám originální 
karikatury a portréty he-
reckých osobností stříbr-
ného plátna (např. Hugo 
Haas, Jaroslav Marvan, 
Vlasta Burian, Ladislav 
Pešek a další). Nabízím 
přátelskou cenu. Tel.: 777 
122 009.



„Noviny čtu, abych byl 
v obraze. Vždyť se 

na Malé Straně 
vyskytuji už 13 let.“
Pan Walter, řidič 

červeného fordu
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Příští číslo vyjde
1. června

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...

Fo
to

: A
rc

hi
v

Proč čtuProč čtu

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

Zvířata 
Malé StranyAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce58
kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní 

číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme

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

JIŘInA BORKOvCOvÁ
expředsedkyně SOPMSH

Za vynikající 
práci ve funkci 
předsedkyně 
SOPMSH, kte-
rou vykonávala 
pěkných 10 let. 

Tip: Čtenáři MN

U Hrocha, Thunovská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova 
kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Mu-
seum Kampa, U Sovových mlýnů 2. Klub Za starou Prahu, knihkupectví, 
Mostecká 1 (Judina věž). Vacek Bio-Market, Mostecká 3. Dvůr umění, Mos-
tecká 14. Klub Šatlava, Saská 2. Baráčnická rychta, Tržiště 23.  U Glaubiců, 
Malostranské náměstí 5. U moudrých luceren, Vlašská 6. Národní kavárna, 
Národní 11. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, 
Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce. Café Lounge, Plaská 8. Kino 64 
U Hradeb, Mostecká 21. 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. České muzeum hudby, Karmelitská 
2. Konírna, Maltézské nám. 10. Ferdinanda, Karmelitská 18.  Atelier Pavla a 
Olga, Tržiště 3. U staré studny, Tržiště 3.  U Mecenáše, Malostranské náměstí 
10. Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských 
pověstí a strašidel, Mostecká 18. Poliklinika na Národní, Národní 9, III. pa-
tro. U Parlamentu, Valentinská 8. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  
Lazebnictví  U Milušky, Sněmovní 170 / 15. Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. 
AS Optic, Újezd 46. Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 33. 
Café Melvin, Pohořelec 8. Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida café, 
Malostranské nábřeží 3. Restaurace Profesní dům, Malostranské náměstí 
25. Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b. 
Desk Room, Prokopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48. Valašská 
pivnice, Úvoz 26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 309/14. 
Restaurace Kampárium, Říční 9. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Metroca-
fe, vestibul metra Malostranská, Klárov 51. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10. Re-
staurace  Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1. 
Vinotéka U Mouřenína, Tržiště 17. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

U Hrocha, thunovská 10
vopičkova kafírna, tržiště 11 

ars pragensis, Malostranské náměstí 27 
vopičkova kafírna, tržiště 11 

BetYnKA
Fotku Betynky, která

 zrovna přišla od kadeř-
níka, a ráda chodí do 

Kafírny, poslal její hrdý 
páníček Honza. 

POSÍLeJte FOtKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
malostranskenoviny.eu

MAnŽeL nA PRvnÍHO MÁJe: Má manželka se zasnila při 
vzpomínce na třešeň, tak na její počest aspoň obrátím husu v troubě.

Matka 
Jana Nerudy

Šťastná 
to žena!


