Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 10 / roč. III
říjen 2011

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

na tel.
číslo

redakce@maloStranSkenoviny.eu

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

www.maloStranSkenoviny.eu

VELKÁ PÁTRACÍ
HRA ZAČÍNÁ

PRAŽSKÉ JEZULÁTKO

KRADEZ
JAKO
POMSTA

NEJSLAVNĚJŠÍ pražská relikvie

Více
str.
6a7

Marko Čermák EXKLUZIVNĚ pro MN

ZAHRAJTE si s Malostranskými novinami velkou pátrací hru

7 divů staropražských uliček!

Váš první úkol: Běžte na stranu 8.

Servírky
Malé Strany

Foto: Monika Höppner

Foto: Archiv MN

EXKLUZIVNÍ
ZPOVĚĎ OČITÉHO
SVĚDKA

KONEČNĚ DŮKAZ ŠÍLENÉ
LOUPEŽE
MÁME KOPII
POLICEJNÍHO PROTOKOLU
KOSTELNÍK ZOSNOVAL
ĎÁBELSKÝ PLÁN
JEDNONOHÝ FARÁŘ VRACÍ ÚDER

SLEČNA PETRA Stuchlíková
z kavárny Pátý přes Devátý, Nosticova 8 (u Werichovy vily). V ruce
drží kávu - presso za 39 korun.

inzerce

I já jim svěřil
prodej svého
ranče!

Založeno 1906

Realitní služby
CB Finance:
Hypotéky, pojištění
CB Concierge:
Služby po vaši
domácnost

Coldwell Banker - Praha 1, Bílkova 16, www.coldwellbanker.cz
E-mail: praha1@coldwellbanker-czech.cz, Tel. Petr Chaloupka: 734 412 958

902 11 30

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Malostranské nábřeží 1,
Malá Strana
Tel. č.: 606 095 001 -2

Důchodci
a nemocní
mají slevu!
Rozvážka
Malostraňákům

ZDARMA
www.zdravicek.cz
Více strana 12
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Malostranskému divadélku
ukradli maňásky, co teď?

16°C

ŘÍJEN: Deštník a dobré
botky se stanou našimi nejlepšími přáteli.

Důležité
telefony

Ta to umí osolit!

Klobásy z mozečku

Omyj dva telecí nebo vepřové mozky, stáhni z nich
všechny mázdry a mozky
usekej, dej to na misku,
přidej k tomu jednu...

Fuč

Fuč

Foto: Divadélko Romaneto

Recept dle
Dobromily

Fuč

Fuč

KOSTÝM Vajíčkojeda je fuč.

Pan Houška (96) omdlel
v kostele, odvezla ho sanitka

50

let čekala záhada
krádeže Pražského Jezulátka na
své rozluštění.

Úvodník

Úchvatný
příběh
kostelníka

Foto: Monika Höppner

www.recepty-rettigova.cz

Číslo
Císlo měsíce

MALÁ STRANA - Známé kočovné Divadélko Romaneto
okradli. Z divadelní dodávky neznámí zloději odcizili
všechno, co divadélko potřebuje k tomu, aby mohlo hrát
a bavit děti.
K činu došlo na Starém Městě ve Vojtěšské ulici.
„Byly zcizeny rekvizity, kostýmy, maňásci, hudební nástroje, ozvučovací aparatura
s mikrofony, kabely, CD přehrávačem, kytarovým kombem, část scény s oponami,“
řekl Malostranským novinám
principál divadélka pan Ro-

Jindřich Houška

Malá Strana - Nejstarší Malostraňák
pan Jindřich Houška omdlel v kostele
U svaté Trojice. Odvezla ho sanitka.
Před pár dny byl ale spatřen u Vopičkova okýnka a na III. Malostranském vinobraní, jak zpívá píseň Černá čára na zdi.
Stěhuje se ale k dceři na Prosek. Dne
28. října mu bude 97 let. Gratulujeme!

man Korda. Téměř na všech
ukradených věcech je logo divadélka: Kašpárek s kytarou.
Dle policejních záznamů je
Vojtěšská ulice častým terčem zlodějů.
„Přesto tu nejsou kamery,“
diví se principál Korda. Divadélko hrálo kusy jako: Pejsek
a Kočička, pan Slepička a paní Kohoutková a další pecky.

Roman
Korda

Principál dětského Divadélka
Romaneto

„Ukradli nám prostě téměř
všechno. Teď se věnujeme
výrobě kostýmů a rekvizit,
které ke hraní potřebujeme.
Musíme koupit i novou aparaturu a mnoho dalších věcí.
Chceme jet dál!”

Odměna nálezci!

Víte, že...

Kdo uvidí toto logo,
ať zavolá na policii, nebo Divadélku
Romaneto na tel. č.
603 354 182

Romaneto hraje v Besedě
9. 10. od 15 h hru Dlouhý,
Široký a Bystrozraký.

Domek na Kampě
má novou fasádu

PARK KAMPA - Známý domek Salla Terrena v parku
Kampa je již takřka opraven. Zbývá dodělat pár
drobností uvnitř. Domek se
začal opravovat před dvěma
lety. Zatím není jisté, k jakému účelu bude využit. Je
majetkem města.

Foto: Monika Höppner

Počasí

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

Zpravy

DOMEK na Kampě

inzerce

Anketní otázka Malostranských novin

Kolik lidí na zeměkouli
uctívá Pražské Jezulátko?

Z

Foto: Petr Konečný

hlubin času se vynořil
příběh, který si říká
o ﬁlmové zpracování.
Krádež nejznámější české
relikvie, Pražského JezulátMartin
ka, byla opředena mnoha leHofr
gendami a mýty.
PR manažer nemocZpracoval ji například Bo- nice pod Petřínem
humil Hrabal a další autoři,
„Po cestě z oběale vždy jen s velkou dávda jsem se dobral
kou fabulace.
k číslu 2 563 135,
A najednou je tu realita, ktetedy i se mnou
rá předčí vše, co je vymyš2 563 136.“
leno.
Příběh vám budeme vyprávět postupně. V tomto a také
příštím čísle.

Klaudie
Kovářová

Čajomír
(Jaromír Horák)

„Kdyby to byli
všichni katolíci,
tak to bude
skoro 1/6 lidí
na světě.“

„Můj tip je tak
250 milionů
uctívačů plus
můj věrný pes
Čado.”

Manažerka
Divadla Kampa

Čajová škola
v Divadle Kampa

Ondřej
Höppner,
šéfredaktor
Malostranských novin,
775 949 557

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

Petr
Burgr

Anna Marie
Höppnerová

Matka básníka,
starousedlice

„Jezulátko je uctíváno Španěly, Filipínci, v Jižní
Americe... Odhaduji 500 milionů.“

Mluvčí mladé
generace

„Táta říkal, že
hodně.”

„Ja, Das Prager
Jesuskind macht
gut! Es macht minimálně miliarda
natošup.“

Místopředseda
SOPMSH

Správná odpověď:
Na světě je miliarda
katolíků. Tak asi tak.

Barbora
Nerudová

redakce@malostranskenoviny.eu, tel.: 775 949 557

Krásná hudba a příběhy pro děti
Chrrr...

na CD v limitovaných edicích

Po prázdninách využijte 33% slevu na jakýkoliv
titul z naší nabídky pro děti. Běžná cena za CD 149 Kč,
PŘI ZMÍNCE O TOMTO INZERÁTU
během objednávky cena pouze 99 Kč.

www.hudbaprodeti.cz
Objednávejte na: objednat@nespavost.com nebo na tel.: 777 868 949

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Werichova vila opět paní Medě,
ta ale chce všechno, nebo nic

Víte, že...
NAPÍSKÁ si Werich novou, lepší vilu? V jeho původní se teď prohánějí netopýři.

Vila chátrá od povodní,
tedy skoro deset let.

Meda Mládková exkluzivně o svých záměrech s Werichovou vilou:

M. Mládková

„Chtěla jsem zařídit Werichovu vilu jako svůj dům v Americe. V bytě v podkroví jsem chtěla
původně bydlet, ale již na tom netrvám. Chci zde ale ubytovávat osobnosti, které by moje
nadace zvala na diskuse. Přesunula bych do vily například historické vybavení jako koberce nebo nábytek. Sovovy mlýny moje nadace získala na 99 let, vilu bych chtěla mít v pronájmu na stejnou dobu. Obě instituce by totiž měly být organizačně propojeny.“

Kráska
ze strany 3
Válka
je sexy!

Foto: Youtube

Kampa - Radnice nabídla
Nadaci Jana a Medy Mládkových opět k pronájmu
Werichovu vilu.
Podmínky jsou ale pro mětskou část výhodnější: Pronájem jen na 15 let místo
původních 40 let.
„Pronájem na 40 let je za
daných podmínek vlastně
skrytý prodej,“ řekl starosta
Oldřich Lomecký.
Byt v podkroví radnice nabídla paní Mládkové (92)
k užívání do konce života.
Na těchto podmínkách se
starosta dohodl se zástupci
nadace, paní Mládková však
nesouhlasí a trvá na původních podmínkách.

ROZKOŠNÁ Dorothea Baumová
přijela v roce 1911 na Malou Stranu až
z dalekého Chelsea. Její móda střapců
a pruhů v předvečer světové války se
ukázala být slepou uličkou.

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

inzerce

Hodinový manžel
Juraj Bartakovič

Otevřeli jsme pro Vás
na Malé Straně,
Tržiště 3,

NOVÝ
OBCHOD

s nevšedními pochutinami,
víny a destiláty. Čerstvé
dobroty na probuzení, svačinu a polední pauzu či na
večerní párty s přáteli.
Tel.: 257 210 318

Nabízím opravy,
údržbu, montáž
a jiné služby
v domácnosti,
obchodě i kanceláři.

Tel.:

603 461 542

www.hodinovy-manzel-praha1.cz
bartakovic.aquel@email.cz

Točíme Plzeňský Prazdroj
a vaříme domácí kuchyni!

Kontakt: Říční 9, Malá Strana
Telefon: 257 327 389

www.starapradelna.cz

Restaurant
U Glaubiců
Pilsner Urquell 0,5 l

29 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

BESTSELLER
Karen Kingstonové

ZBAVTE SE
NEPOŘÁDKU

výtečná káva
Lavazza,
výborná horká
čokoláda,
domácí deserty,
snídaně,
stylový interiér
café Melvin,
Pohořelec 8, Praha 1
Tel.: 724 389 609
Otevřeno
denně 8 - 18 h
www.cafemelvin.cz

VAŠE PŘÁTELSKÁ OPTIKA

Tankové pivo

PENÍZE

S FENG-ŠUEJ
Kniha nabízí nový přístup,
jak si dát život do pořádku.

Nebankovní půjčky
bez poplatků.
Solidní jednání.
www.fer-pujcka.cz

Se slevou v galerii Eclectic, Jánský
vršek 1, Malá Strana, denně 11-18,
tel.: 602 214 774 nebo www.orsini.cz

jindravocetkova@centrum.cz

Tel.: 608 421 568

• MĚŘENÍ ZRAKU
• APLIKACE
KONTAKTNÍCH ČOČEK
• DIOPTRICKÉ
A SLUNEČNÍ BRÝLE
• KOREKČNÍ SKLA
• PORADENSTVÍ

10 %
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sleva na celý
sortiment s tímto
inzerátem.

Otevřeno pondělí
až pátek 9. 30 - 18 h
Adresa: Újezd 454 / 46
118 00, Praha 1, Malá Strana
Tel.: +420 257 311 237
e-mail: asoptic@asoptic.cz
www.asoptic.cz

!

Soutez
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Velké zprávy
z Malé Strany
Místo sochy sedají
na sokl psi

Ministr zfackoval
občana u sněmovny
Miroslav
Kalousek
Ministr ﬁnancí
a táta reforem

Foto: Archiv

Chrám
páně

NERUDOVA - Výklenek v Nerudově ulici se stal oblíbeným místem psů. Socha,
kterou někdo před 5 lety povalil, je již opravena. Galerie hlavního města Prahy, která má opravenou sochu, ji nechce vrátit dřív,
než bude výklenek opraven.
To má na starosti technická
správa komunikací.

Poslanecká
sněmovna

Mlácení
zde

U nás v ulici

Posílejte nám podobné obrázky na e-mail:
redakce@malostranskenoviny.eu

Hvězdářovo
křoví

Jednou větou

► VOJANOVY SADY - Straky
v září napadly paví hnízdo
a zabily čtyři pávátka.
► KAMPA - Dne 13. září
v parku Kampa pomalovaly
děti chodník v rámci akce
Malování na chodníku.
► KAMPA - Hrnčířské trhy
potěšily milovníky nádobí
o víkendu 24. a 25. září.

Malostranské nám. - Ministr ﬁnancí Miroslav Kalousek (51) zfackoval dne 21. 9.
na Malostranském náměstí
občana (22).
K výprasku došlo asi 50 m
od Poslanecké sněmovny.
Ministr Kalousek vystoupil ze své limuzíny a uštědřil mladíkovi nadvakrát několik facek.
„Byl to drzý spratek a sprostě mi nadával,“ vysvětlil ministr. Případ šetří policie.

DIVOKÝ trs jako hvězdokupa.

KEPLEROVA - „Už od jara
s nelibostí sledujeme, jak
chodník před domem v Keplerově 14 na Hradčanech
bujně zarůstá plevelem.
Několikrát jsme plevel sami
odstranili, ale za celý půlrok se z MČ Pha 1 nikdo
neobjevil, aby plevel odstranil. Tak snad po této výzvě. Děkuji.“
Za Společenství vlastníků
domu, Ing.Václav Wagner,
předseda

Zpr}avy

ČTENÁ
Ř -FOTOGRAF
redakce@malostranskenoviny.eu
Český lev v kleci

SNÍMEK a text poslal pan Karel Diviš
Český lev v Chotkově ulici, který byl nedávno v koutku pro
chytré hlavy, je nyní v rukou restaurátorů. A to je příklad, že
si památek vážíme. Lepší udržovat než bourat. Jen tak dál.

Kde se čtou

posílejte na e-mail: redakce@malostranskenoviny.eu

Na hřbetě
velblouda

Fotka byla pořízena v Tunisku,
kam se MN dostaly od Hrocha, kde si je paní Irena Najmanová a pan Pavel Plzák
pravidelně vyzvedávají. MN
byly na Sahaře a viděly východ slunce u solného jezera.

Vopičkova kafírna: Sladkých 18!

Vopičkova kafírna (neboli
Kafírna U svatého Omara)
slaví 18 let své veselé existence. Tu je báseň:

Už 18 tu věru let
Kafírnu zná
pražský svět.
Na výročí
páni, dámy,
srdečně jste
tímto zváni!

Vážení zákazníci! Víte, že u nás můžete mít
 5 % slevu na vše?*
Stačí vám k tomu zákaznická karta
Vacek Bio-Market. Více info na prodejně.
*Sleva se vztahuje i na zboží v akci. Sleva se nevztahuje na tabákové výrobky.

AKCE V ŘÍJNU

Rolka máslová
čokoládová 80g
o 25% levnější,
tedy za 9,90 Kč!
Těšíme se na vás!

Tým prodejny Vacek Bio-Market.
Adresa: Mostecká 3, Malá Strana
www.biomarket.cz

ROMAN Vopička, nejslavnější žijící malostranský kavárník

Přijďte dne 20. 10. od 16 h do
Kafírny na známou adresu:
Malá Strana, Tržiště 11

Charitativní projekty

Společný projekt Malostranských novin a pana Petra Hejmy

Petr
Hejma

Iniciátor projektu
KampaNula pro
Prahu 1

Nadační fond KampaNula
(z latinského campanula =
zvoneček) je projekt, který prostřednictvím veřejné
sbírky získává ﬁnanční prostředky pro ty, kteří na území Městské části Praha 1
pomoc potřebují.

Splněno
Pro Studio Oáza
bylo vybráno
50 tisíc korun.

Další cíl

Pro nadaci
Artevide právě
probíhá sbírka
v celé Praze 1

Veřejný účet MN

5278419001 / 5500
www.malostranskenoviny.eu

Výstava Po stopách
aleutských
lovců velryb

Autor: Fotograf Stanislav
Chládek. Kde: Malá Strana,
ve Staré prádelně, Říční 9.
Kdy: 11. října - 1. listopadu.

Součástí slavnostního zahájení dne 11. října v 17.30 h
(vstup volný) bude dražba
vystavených fotograﬁí pro
Fond Nadace KampaNula.

5

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpr}avy

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Více info: 221 097 111
Malá Strana brzy
také bez aut?

Nácvik spojování hadic ve třech.

Pomníček na Kampě

DOBROVOLNÍ hasiči jsou připraveni kdykoli přiložit ruku k dílu a začít například hasit.

VOJANOVY SADY - Radnice
Prahy 1 chce Vojanovy sady
na seznamu míst, kde se nesmí pít na veřejnosti alkohol.
„Seznam se už nějaký čas neaktualizoval,“ řekl starosta
Oldřich Lomecký. Zákaz pití alkoholu již platí například
pro Kampu, Vrtbovskou zahradu, Hradčanské náměstí
a takřka celý Petřín.

MALÁ STRANA - Velký úklid
komunikací proběhne na
Malé Straně první a druhý
víkend v říjnu. Sledujte cedule a nezapomeňte přeparkovat auto!

KDYŽ pít, tak z pytlíku

Novinky z místních podniku
Co je nového ve vašem podniku? Volejte tel. č. 777 556 578

Kavárna Pátý přes Devátý

Nosticova 8 (u Werichovy vily). Velmi dobrá káva,
toasty 59 Kč, koláče 25 Kč. Plzeň 39 Kč. Pro děti
houpací kůň a pastelky. Wi - ﬁ. www.59cafebar.cz

Restaurace Tlustá myš

Všehrdova 19. Myší věrnostní karty: pak každý 10.
oběd zdarma. Denní menu 75 Kč. Nejlevnější pivo na
Malé Straně - Kozel 11° za 22 Kč. www.tlustamys.cz

Restaurant U Glaubiců

Malostranské nám. 5. Sklep starý 700 let, salónek,
pouliční kavárna a samostatná restaurace. Pilsner
Urquel 0,5 l za 29 Kč! www.restaurant-uglaubicu.cz

Ohňostroje zřejmě
nebudou tak často

Mattoni Grand Prix
běžely i ambasády

MALÁ STRANA - Příliš mnoho ohňostrojů na Malé Straně vede radnici k tomu, aby
přitvrdila. „Letos jsme na
celé Praze 1 povolili jen šest
ohňostrojů,“ řekl starosta.

Foto: Archiv MN

Zákaz pití alkoholu
ve Vojan. sadech?

Úklid chodníků
a ulic, bacha na auto

Foto: Archiv MN

Stručné zprávy
z radnice

ÚKLID ulic a chodníků

MALÁ STRANA - Součástí závodů Mattoni Grand Prix byl
i běh ambasád, z nichž mnoho
sídlí na Malé Straně. V mužích vyhrál zástupce mexické
ambasády, v ženách Britka.

Foto: www.praha1.cz

Foto: Archiv, www.praha1.cz

Nová
helma

Kampa - Památku 343 hasičů a záchranářů z New Yorku uctili dobrovolní hasiči
dne 11. září u pomníčku pod
Karlovým mostem.
Na pomníčku přibyla pěkná helma (replika hasičské
helmy z New Yorku) a plůtek okolo.
Svět a Kampa si připomněly
10. výročí teroristického útoku na dva newyorské mrakodrapy. Pomníček stojí hned
u známého bistra Bruncvík
a je o něj celoročně dobře
pečováno.
Na akci promluvil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a zástupce kulturního atašé ambasády USA Greg Gaede. Pomníček nechali postavit loni dobrovolní hasiči
Prahy 1.

HRAD s ohňostrojem

Foto: www.praha1.cz

Hasiči na Kampě uctili památku
statečných kolegů helmou

Malá Strana - Po úspěchu
akce Praha bez aut uvažuje radnice o rozšíření pěších
zón, třeba i na Malé Straně. Dne 17. září bylo nejblíže Malé Straně uzavřeno
autům Smetanovo nábřeží.
Na nedalekém Václavském
náměstí dováděli akrobaté,
lidé jezdili na kolech.

PRACOVNÍK
MĚSÍCE
Do této rubriky nominuje
veronika.blazkova@praha1.cz

František
Dvořák

Tajemník úřadu
Městské části
Praha 1

53letý zkušený tajemník
již vedl úřad v Černošicích
a Horních Počernicích.
Vystudoval Právnickou fakultu v Brně a VŠ ﬁnanční
a správní v Praze. Na obou
studoval obor veřejná správa. Původním povoláním je
lesník. Jeho babička s dědou
bydleli ve Spálené ulici.
Tuto sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1
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III. Malostranské
vinobraní

Dozvuky Horňáckých
slavností na Kampě
Mediální partner

www.malostranskenoviny.eu

redakce@maloStranSkenoviny.eu

Velke}} tema

Záhada kráde

Víme, kdo ukradl Pražské

Konec spekulací! Pražské Jezulátko bylo ukradeno jednou*, a to v noci na 2. srpna roku 1961. Takhle to je a vše
ostatní je legenda. Malostranským novinám se přihlásil svědek, který byl v tu dobu ministrantem v kostele Panny Marie
Vítězné. Máme i policejní protokol. Je to úchvatný příběh.
*V tomto století, pozn. red

PARK Kampa rozechvěly zvuky cimbálu až z daleké Moravy.

EXKLUZIVNĚ

Foto: Helena Šulcová

T

Akci pořádalo KC Kampa a podpořil ji pan Petr Hejma (vlevo).

sobotu dne 17. 9. se na
pražské Kampě konalo
III. Malostranské vinobraní neboli Dozvuky Horňáckých slavností, na kterém vystoupilo přes 90 krojovaných muzikantů a tanečníků z Horňácka.
Během slunečného odpoledne a celého večera se návštěvníci mohli těšit z jedinečné atmosféry podobné Horňáckým slavnostem,

V

které se konají každoročně
ve Velké nad Veličkou.
Celé odpoledne mohli návštěvníci koštovat vína, burčák, domácí slivovici a klobásky z Moravy.
Do pozdních večerních hodin pokračovala v parku beseda u cimbálu za bujarého
veselí všech zúčastněných.
Malostranského vinobraní
navštívilo okolo tisíc spokojených hostů.
-kuc-

otožnost svědka a jeho výpověď si necháme do příštího
čísla. Dnes uvedeme přepis policejního protokolu.
(Kvůli autenticitě i s gramatickými chybami.)
„Vloupání do kostela Panny Marie Vítězné a krádež
sošky Pražského Jezulátka. MS-VB Praha, dne 2. 8.
1961.
Dne 2. 8. 1961 v 05.45 hod.
oznámil administrátor kostela Panny Marie Vítězné

Výzva
Má někdo ze čtenářů
fotku kostelníka Pavla
Gally? Ozvěte se redakci.
Tel. 775 949 557.

v Praze 1, Karmelitská ul.
č. 9, Karel Horký, že došlo
k vloupání do kostela a odcizení sošky Pražského Jezulátka, stříbrných pozlacených kalichů a 15 lahví
mešního vína.
Šetřením bylo zjištěno, že
kostelník Pavel Galla, nar.
1896, bytem Karmelitská
ul. č. 9, který spal v zakristii byl asi ve 23.00 hod. probuzen hlukem a když vyšel na chodbu kostela, byl
přepaden dvěma neznámý-

mi mladíky, kteří jej uhodili silnou svící do hlavy. Proto byl nucen pod pohrůžkou násilí k vydání mešního
vína a otevření skříněk od
monstrancí a kalichů.
Pachatelé dále rozbili skleněnou vitrínu a odcizili sošku Pražského Jezulátka, bez
zlacené korunky, dále zlaté
darované předměty...“
POKRAČOVÁNÍ příběhu
čtěte v Malostranských
novinách č. 11. Vyjdou
1. listopadu 2011.

Hlavní postavy příběhu
Farář Karel
Vilím Horký Maltézský kněz.
Za války přišel při

pokusech o nohu.
Neměl rád kostelníka Pavla.
Pavel Galla Kostelník, varhaník. Malostranská

postavička (chodil v černém plášti). Bydlel v domku v kostelní zahradě. Byl čestný
a silně věřící.

Hráli: Horňácké cimbálové muziky Martina Hrbáče a Miroslava Minkse.
Ženský sbor z Velké nad Veličkou, mužský sbor z Lipova, dívčí sbor z Kuželova. Jako host Miroslava Minkse zahrála na vinobraní i excelentní cimbalistka Zuzana Lapčíková. Slovácký krúžek Praha. Horňáci Pražanům představili i tzv. „čepení nevěsty“, kdy se nevěstě symbolicky nasazuje čepec na hlavu.
Pořádali: Komunitní centrum Kampa, Biograf - Letní poloha, kavárna Mlýnská,TURAS, Muzikanti z Kampy, Agentura Antonína Vrby z Horňácka. Záštitu převzal ministr
Karel Schwarzenberg a starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Za podpory ČOS – Sokola, Městské policie a Městské části Praha 1, spol.s r.o. Vojanovy sady, NF Kampanula, Jihočeského kraje, SOPMSH, Malostranských novin a senátora Zdeňka Škromacha. www.malostranskevinobrani.cz

POLICEJNÍ protokol z 2. srpna 1961 (vlevo). Výstřižek novin s článkem o krádeži (vpravo).

Glosa

Vaše advokátní poradna

Mohu prodat část domu?

OTÁZKA: Mohu zcela bez
omezení prodat svou část
domu?
Jan D. Malá Strana
ODPOVĚĎ: Tak jednoduché to opravdu není. Rozhodně jste právně významně omezen. Podle občanského zákoníku § 140 a 605
musíte všem ostatním spo-

luvlastníkům poslat písemnou nabídku s určením ceny
a všech podmínek realizace
prodeje. Spoluvlastníci mají
čas dva měsíce Vaši nabídku
přijmout.
Výjimkou v předkupním
právu je pouze prodej osobám blízkým (§ 116 a 117
Občanského zákoníku).

JUDr. Monika Krobová - Hášová

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

Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé Strany a Hradčan

J

Den mobility
na Malé Straně

e sobota 17. září, příjemný pozdně letní den. Takových letos už nebude
mnoho.
Den je příjemný také proto, že vycházím z domu až
po deváté, jdu koupit čerstvé
pečivo a zároveň si chci snídani pokazit denním tiskem.

Místo cvrkotu sobotního dopoledne mě před domem
čeká rána dopravního kolapsu, a to včetně smrtidárného
smogu z plížících se aut.
Při pohledu na dopravní situaci to vypadá na hodně nepovedený čtvrtek. Ale přitom je
sobota!
To ovšem vyvolá otázku,
co se na druhé straně Vltavy
muselo stát? Výbuch plynu?
Zase chytlo Národní divadlo?
Spadlo Rudolﬁnum?
Nic jiného nemůže vyvolat
takový počet aut na Malé
Straně v sobotu dopoledne.
S očekáváním senzace se vrhám na noviny. V záhlaví si

ověřuji, že je opravdu sobota.
Pa čtu, že se Praha přihlásila ke dni mobility. Jak budou
uzavřeny komunikace na nábřeží kolem kavárny Slávie,
až po náměstí Jana Palacha.
Jak to vše bude úžasné, až po
kolejích budou chodit maminky s kočárky. Ovšem
v Karmelitské v tu dobu jen
podél domů s rouškami.
Vážení, já proti dnům bez aut
vůbec nic nemám. Jen prosím, nemůžete svévolně omezit dopravu pouze na jednom
břehu Vltavy.
Je úplně jedno na kterém.
Na druhém břehu okamžitě
vznikne dopravní Peking.
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deže objasněna!

Kalendárium
Malé Strany
ŘÍJEN

Foto: Archiv MN

ské Jezulátko! Díky čtenářům MN!

JANA
DÍTĚTOVÁ

Herečka

JAN
WERICH

Herec

Jana Dítětová
* 7. říjen 1926

Foto: Archiv MN

Byla provdaná za herce Josefa Vinkláře, s nímž měla
syna Jakuba. Žila v domě
na náměstí Na Kampě.
Po rozchodu s manželem
se přestěhovala na Malou
Stranu k Tyršovu domu.
Zemřela 9. listopadu 1991.

Jan Werich

TITULNÍ strana Malostranských novin z března 2011.

† 31. října 1980

Foto: Archiv Jany Weberové

Český ﬁlmový a divadelní
herec, dramatik a scenárista. Bydlel na Kampě ve
vile, které se dnes říká
Werichova vila. Kamarádil
se sousedem výtvarníkem
Jiřím Trnkou. Narodil se 6.
února 1905.

SVATBA paní Jany Weberové 27. 7. 1961. Čtenářka MN
nám předala výstřižek z novin, který byl prvním důkazem krádeže Jezulátka.

PRAŽSKÉ Jezulátko, nejslavnější česká relikvie. Má stamiliony příznivců na celém světě.
inzerce

Příběhy domu Malé Strany
Dům U Tkalců

(U Lužického semináře 28)

PODKROVÍ domu U Tkalců

Foto: Archiv MN

Bydlela zde v podkroví Anna
Masaryková (1911 - 1996),
vnučka prvního prezidenta T.
G. Masaryka. Historička umění byla pod neustálým dohledem tajné policie.

ANNA Masaryková

11 let

Místní inzerce
esemeskou
DESKY. Koupím staré gramofonové desky všech autorů
a žánrů. Zajímám se jak o šelakové, tak o novější LP a SP. Máte
doma desky, na které se už jen
práší? Tel.: 777 944 655.
PRODÁM olej v rámu od ak.
malíře - Karlův most 50 x 80
cm. Portrét malého chlapce 70 x
50 cm ve zlaceném rámu z roku
1934. Prodám i jiné od od ak.
malíře. Dobrá investice. Tel.:
733 689 372
NÁVOD: Napište sms: MN mezera
INZ mezera TEXT INZERÁTU. Pošlete na tel. č: 900 11 30. Cena jedné
SMS je 30 Kč vč. DPH.

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

CHRÁM Panny Marie Vítězné na Malé Straně.

Foto: Archiv MN

Foto: Archiv MN

Foto: Archiv MN

Stalo se
před 100 lety
Hon na cikány,
chytili jich pět

Národní politika - Obyvatelé vesnice Tuchonice v jižních Čechách uspořádali hon
na cikány. Za pomoci četníka ze Bzí jich chytili pět. Cikáni se skrývali v místních lesích, odkud vycházeli krást.
Podle deníku Národní politika ze září roku 1911 šlo o cikánské rodiny Serinků, Vrbů
apod. Hon následoval po krádeži kuřat a slepic.

Inzeráty do
Malostr. novin

Volejte hned tel. číslo:

777 556 578

nebo e-mail: inzerce@
malostranskenoviny.eu
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divù

EXKLUZIVNĚ PRO MALOSTRANSKÉ NOVINY
Pan Marko Čermák, kreslíř Rychlých šípů
Píše: Slavomil Janov

staropražských ulièek

Charita

Příjemnou
zábavu
všem přeje

Velká soutěžní hra Malostranských novin a fondu KampaNula. Tel.: 602 686 725 (Slávek)
taňte se účastníky velké celoroční hry 7 divů staropražských uliček! Vytvořte „pátrací tým“ a vydejte se už dnes hledat první ze sedmi zajímavostí,
které se ukrývají v hloubi Starého
Města a Malé Strany!

S

Teď

UŽ JE TO TADY! Celoroční poznávací a pátrací hra Malostranských novin a Staroměstských novin za
sedmi divy staropražských uliček právě
začíná!
Každou etapu hry bude
provázet komiksový příběh kreslíře legendárních
Rychlých šípů Marko Čermáka. Není proto divu, že
do ohně pátrání po zají-

mavostech ukrytých v uličkách Starého Města a Malé
Strany se zapojí i slavný
chlapecký klub ze seriálů
a románů spisovatele Jaroslava Foglara.
A ejhle! Pramice Rychlých
šípů právě zdolala řečiště Vltavy a připlula ke břehu u Karlova mostu. Rychlé šípy vyrážejí do labyrintu pražských Stínadel! Vydejte se v jejich stopách
a zapojte se do pátrací hry!

Hra se uskuteční od letošního října do dubna příštího roku. Každý měsíc bude nutno podle kresleného příběhu objevit jedno místo
na Starém Městě nebo Malé Straně, kde se nachází jeden z celkem
sedmi hledaných divů staropražských uliček.
Pátrací tým mohou vytvořit spolužáci ze třídy či školy, rodiče s dětmi, sourozenci, členové zájmového oddílu či kroužku, ale také dospělí – například kolegové ze zaměstnání apod. Prostě parta „co
spolu kamarádí“. Tým je minimálně tříčlenný a maximálně jej
může tvořit 10 členů. Na věku ani
pohlaví pátračů nezáleží.
Před vstupem do hry se musí každý tým zaregistrovat na e-mailové adrese: hra7divu@seznam.cz,

nebo zaslat přihlášku na adresu spolupořadatele hry – Akademie Jaroslava Foglara, Božetická 3397/6, 143 00 Praha 12
– Modřany.
Do registrace nutno uvést počet
a věk členů týmu, jméno vedoucího a kontaktní spojení (tel., e-mail,
popř. poštovní adresu). Podle pořadí registračních přihlášek bude
týmům přiděleno číslo (název),
např. „Jednička“, „Třiatřicítka“,
„Stovka“ apod.

Body

Pátrání po sedmi divech staropražských uliček bude provázet
komiks kreslíře Marko Čermáka.
Hrdiny všech sedmi příběhů je
trojice pátračů - dva mladíci a půvabná blondýnka, kteří vytvořili podobný klub jako byly kdysi Rychlé šípy. Tomuto týmu
jsme přidělili symbolické číslo
a název „Třináctka“.
Po registraci budou týmy vyzvány, aby si vyzvedly na dosud utajeném místě v hloubi staré Prahy
účastnickou kartu. Bližší informace budou týmům zaslány pro-

střednictvím kontaktního spojení.
Týmy se po registraci mohou pustit ihned do pátrání a zasílat odpovědi. Za každý splněný úkol získá
tým 10 bodů.
Další si připíší podle toho, jak
rychle v průběhu měsíce (do dalšího vydání našich novin) daný
úkol splní!
Podle počtu dnů v měsíci mezi
jednotlivými vydáními novin získají pátrači maximálně 30 bodů
(obdržíme-li odpověď hned druhý den po datu vydání) a minimálně 1 bod za odpověď doručenou v poslední den daného 30denního období. V průběhu hry bude
ještě možno získat další „bonusové“ body za zvláštní vypsané doplňkové úkoly.

Pravidla

Body se v průběhu hry sčítávají.
V červnu 2012 se nejúspěšnější
týmy přímo utkají ve velkém ﬁnále, které se uskuteční ve staropražských uličkách.
Podrobná pravidla hry zašleme
zájemcům na vyžádání e-mailem
nebo poštou.

Kde roste tajuplný strom ginkgo“?
“

1.

Dnes se pátrací tým Třináctka vypravil hledat
legendami opředený strom Ginkgo biloba.

Jistě jej - jako tajemné
„Ginkgo“ - znáte z příběhů Jaroslava Foglara o tajemství hlavolamu ježek
v kleci.
Ačkoliv tento strom je jehličnanem (!), korunu má
bohatě obsypanou listy
zvláštního tvaru se dvěma
laloky. Také proto je český
název tohoto stromu jinan
dvoulaločný.

Hledaný strom, který roste
kdesi za vysokou zdí poblíž uličky Ve Stínadlech,
je ještě „mladík“.
Zatím dosáhl necelých
šesti metrů, ale až doroste do dospělosti, může se
tyčit až do pětinásobné
výšky. Takže dokážete určit název ulice, kde roste
„Gingko“ z pražských Stínadel?

Takhle vypadá
list stromu Gingko

D
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DopiSy

Dopisy a komentáře
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte krátké příspěvky
na adresu redakce@malostranskenoviny.eu.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Verkauft

Oč jde: O prodej Lobkovického paláce Německu (které v něm
má ambasádu) usiluje především ministr Karel Schwarzenberg. Hlavní výmluva zastánců prodeje je, že nejde o prodej, ale
o výměnu (za pozemky a nemovitosti v Německu s doplatkem).
Pište. Vaše dopisy panu Schwarzenbergovi předáme.

Dopisy
Říkal to už můj táta
a já nevěřila

Lobkovický palác je majetkem České republiky, tedy
nás všech.
Udělejte nějakou protestní
akci. Musíme křičet nahlas,
jinak nám prodají poslední
židli pod zadkem.
Zničili průmysl, zemědělství, teď dojde na státní paláce, zámky a hrady.
V 89 tohle předpovídal můj
otec. Nevěřila jsem. Je to
tragické a deprimující.
Alena Abbrentová

Nechci prodej Lobkovického paláce

Dobrý den, rád bych se připojil k petici proti prodeji
Lobkovického paláce. Děkuji.
Petr Kubánek

Palác by mělo
vlastnit Německo
Michal
Patrný

PhDr., Odb. konzultant v oblasti
dějin a architektury

Vážená redakce,
až příště vyhlásíte petici
o prodeji „českého národního majetku“ zlotřilým Němčourům, zjistěte si prosím
nejdříve fakta, která jsou
s touto kauzou spojena.

a) Palác postavil italský stavitel Bartolomeo Scotti.
Bláboly o „českém baroku“
jsou tedy mimo mísu.
b) Palác nepostavili předkové Jiřího Lobkowicze.
c) Stávající česká ambasáda ve východním Berlíně je
zcela nevyhovující.
d) Na pozemku, který německá strana nabízí české na
stavbu nové ambasády, jsou
soustředěna diplomatická zastoupení mnoha států. Patří
k nejdražším v Berlíně.
e) Na Malé Straně vlastní
budovu své ambasády USA,
Itálie, Velká Británie, Francie atd.
f) Němci Lobkowiczký palác nikam neodvezou.
(Redakčně kráceno)

Je dobrý nápad
prodat Lobkovický
palác Německu?

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

Umělecká koláž: Ondřej Höppner

Prodej Lobkovického
paláce: Co vy na to?

BÁSNÍK POPRVÉ V AEROPLÁNU: „Uf, to je mi nějak divně! Takhle nějak asi bylo
čtenářům, když se mnou poprvé vzlétli na křídlech Pegasa.“
inzerce
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Jawohl

Určitě

ANO NE
9 % 91%
Pro více informací kontaktujte:
Rezervace + 420 257 153 233
Mozartova 261/1, 150, Praha 5
prague.conference@moevenpick.com
Spočteno 16 hlasů.
Stav je k 23. 9. 2011.
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Malostranská beseda říjen

Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedy

Markéta Irglová

Říjen
Začátky ve 20 h, není-li uvedeno jinak

Foto: Archiv Malostranské besedy

KDY: 29. října,
sobota, 20. 30 h

HOST Markéty Irglové (na snímku) bude Sean Rowe (USA).

J

en dva týdny po celosvětovém vydání svého prvního sólového alba Anar jej Markéta Irglová představí svému domovskému publiku. V sobotu 29. října od 20. 30 hod vystoupí se svou skupinou v pražské
Malostranské besedě. Jediný koncert v České republice se
uskuteční v rámci evropského turné.

Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ŘÍJEN 2011
Divadlo - 9. a 25. 10. v 19. 30 h - KAUZA MÉDEIA - A Studio Rubín, Malostranské nám. 9
- Rozběsněná Médeia v Řecku roku 2010. Válka
dvou žen o muže. Více: www.astudiorubin.cz
Divadlo - Út 18. 10. v 19 h - VLNY - Divadlo
Kampa, Nosticova 2a, tel.: 608 777 540 - Sedm
příběhů, sedm hlasů, sedm žen a jedna herečka
Nataša Burger. Více: www.divadlokampa.cz
Divadlo - Út 25. 10. v 19 h - NA CESTĚ - Divadlo Kampa, Nosticova 2a, tel.: 608 777 540 - Příběh matky a dcery, jdoucí za babičkou. Hrají N.
Burger a A. Dušková. Více: www.divadlokampa.cz
Výstava - Až do 29. 2. 2012 - ANTONÍN DVOŘÁK - České muzeum hudby, Karmelitská 2 - Ke
170. výročí narození skladatele. Unikát: Autograf
slavné 9. symfonie. Více: www.nm.cz
Soutěž Loukamosaic - ARCHITEKTURA NA
JEDNIČKU -Vyfoťte oblíbený rostlinný dekor
z Prahy 1. Připojte se k mozaice Loukamosaic.
Tel.: 773 247 961. Více: www.loukamosaic. com
Galerie Eclectic, Dům U vodopádu, Jánský vršek
1, tel.: 602 214 774 - Šperk, sklo, obrazy, graﬁka,
starožitnosti - Otevřeno denně 11 - 18 h. Klubová
sleva 7 %. Více info: www.eclecticgallery.cz
CD pro děti - Hudba a příběhy pro děti v limit. edicích s 33% slevou! Běžná cena za CD 149 Kč, s Malostr. novinami za 99 Kč. Více: www.hudbaprodeti.cz, objednat@nespavost.com, tel.: 777 868 949.
Dětská skupina s programem - KC Kampa,
U Sovových mlýnů 3 - KAMPÍK pro děti od 2 do 4
let ve středu a v pátek 8 - 15 h (500 Kč), 8 - 12 h
(350 Kč). Více info: 776 743 518, www.kckampa.eu

Restaurace
pivnice
kavárna

Výběr z programu

N á š
TIP

K

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

5. st. Fleret - Křest CD! zač. 20. 30 h
7. pá. Krausberry – zač.
20. 30 h
9. ne. Divadélko Romaneto - Dlouhý, Široký a Bystrozraký - zač. 15 h
9. ne. The Swings - 15 let
11. út. Vlasta Redl - zač.
20. 30 h
12. st. 7 pádů Honzy Dědka / hosté: Iva Pazderková,
Petra Janů, Jan Bubeník zač. 20. 30 h
15. so. Laura a její tygři zač. 20. 30 h
22. so. Znouzectnost - zač.
20. 30 h
25. út. Olympic Retro V.:
Marathón - zač. 20. 30 h
29. so. BESEDNÍ SPECIÁL: Markéta Irglová /
host: Sean Rowe (USA) zač. 20. 30 h
30. ne. Jarret - Křest CD! /
host: My3.AVI

GALERIE

Autorské výstavy výtvarníků
střední generace v jedinečné
atmosféře nového podkroví
Besedy. Dopr. akce.
Stylová alchymistická vinárna
„Kellyxír“ a Muzeum
alchymistů a mágů staré Prahy
Vás zvou na Jánský vršek 8
1. října od 14 do 17 h na

ROZINKOBRANÍ
(Zábavné odpoledne pro děti)

a 2. října od 14 do 18 h na

1. JÁNSKÉ
VINOBRANÍ

(K vínu od 15 h i ženy a zpěv)
Přijďte s námi slavnostně otevřít
alchymistickou vinárnu s kavárnou a buďte první, kdo se dozví
kdy otevřeme muzeum.

Výuka sebeobrany

strážníka Bedřicha Rýče
Městská policie Praha 1
pořádá v rámci prevence
výuku sebeobrany.
Kdy: Každé pondělí a středu
v průběhu škol. roku 2011 / 12
v tělocvičně ZŠ Uhelný trh,
Uhelný trh 4, Staré Město.

Ženy i muži. Pondělí 17.30 19 h, středa 18 - 19 h

Kurzy jsou zdarma
Výuka probíhá pod vedením
strážníka MP Bedřicha Rýče,
instruktora JIU - JITSU,
držitele 4. DANU.
Všichni jste srdečně zváni,
využijte nabídky, která se může
právě v dnešní době vyplatit!

NECHTE SE ZLÁKAT kouzlem
znovuotevřené Malostranské besedy a skvělou gastronomií, kde hlavní roli hraje česká kuchyně, vynikající

tankové pivo, kávové speciality, milá obsluha a příznivé ceny. To vše v režii Pilsner Urquell Original Restaurant.

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

Čerstvé pečivo, ořechová bábovka nebo
jablkový závin, máslo,
med nebo džem. Káva
nebo kakao nebo čaj.

Restaurace
11-23 h

Vynikající
moravský
vrabec s bílým
zelím a chlupatými knedlíky.

Pivnice
16-01 h

Vepřové koleno
pečené na černém
pivu se sladkokyselým zelným
salátem, křenem
a pikantní hořčicí.

249 Kč
74 Kč
139 Kč
Denně polední menu: 3-chodové menu 120 Kč

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

TRICK-BAR

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

40 odběrních míst

Malostranských novin

Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
U Hrocha, Thunovská 10. Sokol, Tyršův dům, Újezd 450. Vopičkova kafírna
(U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců,
Malostranské nám. 5. Stará prádelna, Říční 9. Café - Wine Boutique,
Vlašská 6. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně,
Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce, tel: 221 403 111. Malostranský
obchůdek, Vlašská 10. Café Lounge, Plaská 8. Informační kancelář Praha
1, Malostr. nám. 22, tel.: 257 531 845. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické

Malostranská beseda, Malostr.
nám. 21, tel.: 257 532 966
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. Atelier Pavla a Olga, Vlašská 13. U staré studny,
Tržiště 3, tel.: 257 530 582. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6, tel.: 605 294 595. Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských pověstí
a strašidel, Mostecká 18. U Parlamentu, Valentinská 8, tel.: 721 415 747. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu). Lazebnictví U Milušky, Sněmovní
170 / 15. Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46. Antikvariát
U Pražského Jezulátka, Karmelitská 16. Cukrárna, Vítězná 14 . Salon Mila,
Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, Pohořelec 8.

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

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 10 / říjen 2011 / III. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892 Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jindřich Houška,
Helena Šulcová, Petr Havlíček. 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.
Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

Zabava

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

J. Neruda: Hastrman, XII.

Dorostlý kanovník

T

akto se procházel „hastrman“ - ale ne, neříkejme
mu tak, vždyť už nejsme
děti! - vždy jen po Bruských
hradbách. Potkal-li některého kanovníka, jichž procházky také vždy šly sem, zasta-

Posílejte nám fotky svých prababiček

[ Cozanového
vodou [

Žila v domě U Klíčů, Malá Strana, Prokopská 4

www.staromestskenoviny.eu

Ženy Malé Strany

MINULE: Pan Rybář, řečený Hastrman, má
velké tajemství. Mladý Neruda je na stopě...

Ludmila Mlíková

vil se a promluvil s ním několik přívětivých slov. Kdysi - poslouchalť jsem rád, co
mluvili lidé dorostlí - slyšel
jsem ho, jak rozmlouval se
dvěma kanovníky, sedícími
na lavičce. On stál. Mluvili
o „Frankreichu“ a o nějaké
„svobodě“, samé divné řeči.

JAN NERUDA

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

KDE TO JE

EXKLUZIVNĚ! Staroměst-

ské noviny přinášejí nové
skutečnosti o paní Magdě
Goebbelsové. Ženě, která zničila kariéru Lídy Baarové.
Čtěte, jak to udělala.

?

Otázka: Kde je na Malé Straně
bysta tohoto vědce, u kterého
posluhovala matka Jana Nerudy, hodná paní Barbora?
Nápověda: Je vysoko na domě
na křižovatce.
Minule: Bystu Eduarda Vojana, českého herce, najdeme v ulici Pod Bruskou
na domě č. 3. Správně: Karel Diviš,
Hana Kučerová, Martin Cibulka
Své fotograﬁe míst a odpovědi posílejte:
redakce@malostranskenoviny.eu

STAROMĚSTSKÉ NOVINY jsou zdarma k mání na-

příklad v Malostr. besedě.

Foto: Jana Hauerová

Foto: Archiv MN

Svoboda? Co je to?
Frankreich? Snad jim
(1834- 1891).
Novinář z Malé
to hastrman pěkně vyStrany, starý
tmaví! Jak? Zvíte příště!
mládenec
Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

Foto: Archiv
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Sudoku pro
nenáročné
Dům U Klíčů

FOTOGRAFII poslala paní Jana Hauerová z Malé Strany.

L

udmila Mlíková bydlela celý život v Prokopské č. 4 v domě
U Klíčů. Měl zde železářinzerce

ství její otec a děd (obchod
je tam dosud). Provdala se
za ing. Jaroslava Mallata.
Měla tři sourozence.

3 2 1 3 2
2 1 3 2 3
3 21
32
Pro líné

Ještě línější

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

O VÍKENDECH
OD 11 DO 14. 30 H
SLEVA 10 %
PRO DŮCHODCE
A RODINY S DĚTMI

Otevřeno DENNĚ od 11 do 0.30 h

inzerce

Farmářská prodejna
Malostranské nábřeží 1, Malá Strana

nabízí

Telef. číslo: 606 095 001 - 2

Malostraňákum
rozvážku ZDARMA
Nabízíme: domácí
sýry, mléko, bryndzu,
český česnek, klobásy, vajíčka, domácí
chleba, dobré brambory na uskladnění
a spoustu dalších farmářských výrobků...

Objednávky na tel. č.:

606 095 001 -2
nebo www.zdravicek.cz

ROMAN VOPIČKA
kavárník

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

Zvone ček, který cestoval
Hradčanské náměstí, arcibiskupský palác

Foto: Archiv Romana Vopičky

K 18. narozeninám proslulé Kafírny
U svatého
Omara,
Tržiště 11

Novinka:
Biopolévky, sendviče
do kanceláří
i domacností

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
1. listopadu
Modré okénko
dnes získává...

DŮCHODCI
A NEMOCNÍ
MAJÍ SLEVU!

Mazlíčci
Malé Strany

Straš
a povidla
ěsti

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

Proč čtu

Posíláme vám foto naší pavoučí holky Sabinky. Manželé Táborští, Mostecká ul.

Foto: Helena Šulcová

Posílejte podobné fotky!
redakce@malostranskenoviny.eu

„Protože jsou vodotěsné.”
Vodník z Hrusic
(dětský hrusický karneval)

Strašidlai
a pov ěst
V průjezdě arcibiskupského paláce visí malý zvonek. Ten si
sem přivezl arcibiskup Antonín

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

Petr Přichovský z vížky rodového sídla v Benátkách. Zvonek
uletěl do Benátek a pak se vrátil.

Text: Filip Jan Zvolský
Kresba: Kristian Cubera
Muzeum pověstí a strašidel, Mostecká 18

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

