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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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902 11 20
MN DVACET

20 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami
Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Založeno za soumraku r. 2009. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 7 / roč. III
červenec 2011

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

Více str. 10
Na Malostranském nábřeží 

naproti kavárně Savoy. 

str. 2

inzerce

„JSEM ZKLAMANÁ! Celé je to šaškárna!” svě-
řila se Malostranským novinám paní Meda Mlád-
ková, která se už už viděla jako nájemnice ve We-

richově vile. Vedení radnice Prahy 1 se rozhodlo 
odstoupit od smlouvy, jíž s paní Mládkovou uza-
vřelo minulé vedení. Více o vile čtěte na str. 6 a 7 

VÁLKA O JEHO VILU
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Malostranské 
servírky

PROVOZNÍ EVA z nové kavárny  
Boudoir na Maltézském náměstí 13. 
V ruce dva starožitné hrnky, v nich
 dvě cappuccina, jedno za 50 Kč. 

Nové
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Farmářské tržiště František. Dvořákovo nábřeží pod hotelem InterContinental Praha, www.farmarsketrziste.cz

malomalo

Farmářské tržiště František. Dvořákovo nábřeží pod hotelem InterContinental Praha, www.farmarsketrziste.czFarmářské tržiště František. Dvořákovo nábřeží pod hotelem InterContinental Praha, www.farmarsketrziste.cz

EXKLUZIVNÍ SNÍMKY ZEVNITŘ

Velká pátrací hra 
Malostran. novin

Po velkém úspěchu hry Po stopách 
J. Foglara přicházíme s novou hrou 
Tajemství trojúhelníku. Více str. 4

INZERÁTY 
LETNÍ SLEVA 20% 

inzerce@malostranskenoviny.eu
Tel.: 777 556 578

Každý čtvrtek 
od 8 do 18 h

Platí do vyprodání zásob, změna sortimentu vyhrazena.

Malostran. novin

svazek ředkviček ZDARMA! 
Ukažte tyto noviny a dostanete



   Úvodník
Werichova 

vila v pohybu

K

2  Zpravy

Ondřej 
Höppner,

Důležité 
telefony

Počasí 

28 °C
ČERVENEC: Pařák, občas 
bouřky. Nejvyšší čas odjet 
někam, kde je jen pařák.

Číslo měsíce
Na 40 let si paní
Meda Mládková 
pronajala Werichovu 
vilu, jejíž opravu 
měla platit radnice. 

dyž se řekne Kampa, 
hned se vybaví Weri-
chova vila. Jde zřejmě 

o jednu z nejznámějších bu-
dov v zemi.
Je velká ostuda, že je už 
devět let prázdná a chátrá.  
Vilu má v pronájmu od roku 
2008 paní Mládková, která 
má též pronajaty nedaleké 
Sovovy mlýny.
Podmínky pronájmu byly
supervýhodné. Vilu opraví 
město a paní Mládková za-
platí celý nájem na 40 let do-
předu. Vychází to na 40 tisíc 
měsíčně za celý dům i s byty 
a zahradou, prostě nájem 
století. Více str. 6 a 7

   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 

Recept dle 
Dobromily

Smažené telecí uši 
s brzlíkem
Dej na rendlík kus másla, drob-
ně nakrájenou cibuli a zelenou
petruželku, půl celeru, kořínek 
mrkve, kořínek petružele, všec-
ko též drobně rozkrájené, vlož 
na to čtyry telecí uši a dva brz-
líky... Více: recepty-rettigova.cz

Turnaj v mariáši 
U Magistra Kelly

JÁNSKÝ VRŠEK - Pod patro-
nací Malostranských novin 
se hrál dne 30. května v klu-
bu U Magistra Kelly 1. ma-
lostranský turnaj v mariá-
ši. První cenu, tedy pětili-
trový soudek piva, vyhrál 
pan Vladimír Švejda z Malé 
Strany. Hrálo devět hráčů. 
Další turnaj bude v září ně-
kdy v pondělí, termín upřes-
níme v příštích číslech. 

Hradčanské nám. - Roj včel
přemohli hasiči začátkem 
června nedaleko Hradu.
Fotky poslali: Jan Zajíček,
Světlana Kalousková.

telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

inzerce

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tyto
noviny sami. Články 
posílejte na adresu:
noviny sami. Články noviny sami. Články 
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NA ZAČÁTKU HRY je důležité dobře si spočítat karty.

40

Velké zprávy 
z Malé Strany

    MALÁ STRANA - Malostran-
ské parkoviště je teď napsá-
no na cedulích s původním 
označením Malostranské 
náměstí. Kdosi nápisy tajně 
a na protest přelepil.

KAMPA - Žena (51) se topila 
v 7 hodin ráno ve Vltavě 
u Kampy dne 26. 5. Podařilo
se ji zachránit.

 
MALOSTR. NÁM. - Redaktor 
Malostranských novin byl 
prvním hostem nové kavár-
ny Victoria na rohu Mostec-
ké. Náhodou šel okolo a di-
vil se, že už je otevřeno. Dal 
si chutný oběd a protože byl 
první, měl to zadarmo.

Redakce MN prvním 
hostem v nové 

 kavárně Victoria 
Přelepené cedule 

na Malostr. náměstí

Co byste udělali s Werichovou 
vilou, dostat ji do pronájmu?

„Byl by to dům 
plný pohádek se 
zahradou plnou 

ovoce. Všichni by 
si tam hráli.”

Zuzana 
Kopečná
Prezidentka 

Nadace Artevide
„Výchovné  cent-

rum Čečovy
metody nejen pro 

nevidomé, ale 
i pro zdravé děti.“

Jindřich 
Houška 

Nejstarší Malo-
straňák, redaktor

Čajomír
(Jaromír Horák)

Čajová škola 
v divadle Kampa

Barbora 
Nerudová

 Matka básníka, 
starousedlice

Petr Burgr
Sdružení občanů 

a přátel Malé 
Strany a Hradčan

„Udělal bych 
z vily mateřskou 

školku, nebo 
nějaké centrum 

pro děti.“

„Vilu je třeba 
sofort vrátit 

Herr Nosticovi 
a bylo by po 

ptákách.“

„Muzeum Jana 
Wericha a muze-
um Kampy. Taky 

je třeba to tam 
prostříhat.“ 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Já bych z toho 
udělala jednu 

velkou prolézačku 
propojenou 

klouzačkami.”

Anketní otázka Malostranských novin

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

HASIČSKÉ auto zastavilo 
u stromu na Hradč. náměstí.

Domácí vajíčka, český česnek, poctivý 
chleba, klobásky, nebo ovoce a zeleni-
na bez chemie. Přímo od farmářů.

Sedávají u stolku s moravským víneč-
kem a svatebními koláčky.

Stylový obchůdek má svou vnitřní tržnici a mi-
lou českou obsluhu, která nákupy zaváží i domů. 
Otevřeno každý den od 11 hodin i v neděli.
Čepují tady víno z Rakvic, které si můžete odnést 
s sebou do parku na Kampě. Stálí zákazníci mají 

slevu. JSOU TU K VIDĚNÍ NAPŘÍKLAD:

Miroslav 
Donutil

HEREC

Táňa 
Vilhelmová

HEREČKA

Aňa 
Geislerová

HEREČKA

Juraj 
Kukura

HEREC

Víte, že...
ROJ včel neprodyšně obalil 
větev a divně bzučel.

HASIČ v kukle roj sklepal do 
pytle a co zbylo, vysál.

Včelí roj na 
Hradčanech

Hra mariáš pochází 
z Německa, kde vznikla na 
přelomu 18. a 19. století.

Na Malostranském nábřeží 
naproti kavárně Savoy. 
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šéfredaktor 
Malostrans-
kých novin,
775 949 557

Žena ve Vltavě 

Vítěz pan Švejda

Přítel na 
telefonu



inzerce

3 Zpravy

KRÁSNÁ Hanelore z Drážďan při-
jela na Malou Stranu v létě roku 1911
představit nový typ židle. Tak divoké
třásně našinci na sesli ještě neviděli, 
nicméně  se neprodal ani kus.
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Kráska 
ze strany 3

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Proč inzerovat v Malostranských no-
vinách: Vyházejí v nákladu 10 tisíc výtisků 
měsíčně, čte 30 tisíc lidí, mají největší
místní odezvu v zemi. Inzerci lze odepsat 
z daní. Volejte tel. č.: 777 556 578.

Malý oznamovatel

Pekárna 
sušenek 
pro psy

V úctě René Jůzek
www.pacamac.cz 
Tel.: 605 27 01 27 
Vítězná 15, 
Malá Strana

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

Točíme Plzeňský Prazdroj 
a vaříme domácí kuchyni!

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

www.starapradelna.cz

 Saská 3, tel.: 777 043 793
www.kocarzvidne.cz

Rakouská restaurace

Nová kavárna na Malé Straně

Nosticova 8 (U Werichovy vily) 

Lahodná káva, 
houpací kůň, 
pastelky, tousty, 
víno, hermelín
www.59cafebar.cz

Na Kampě padaly větve
Nad Čertovkou se ulomila půlka topolu a spadla do vody
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VĚTEV na chodníku u kavárny Mlýnská. Ulomila se ve 
stejný den jako topol u parkoviště Tyršova domu. 

Třásně 
jsou víc než 

trenýrky 

Kampa

POLENA z velké ulomené větve. Místo polomu v kroužku.

Jde o klony stromů odebra-
ných před takřka 100 lety
z Podkarpatské Rusi až po
Aš. Poslední z nich pře-
žívají na Střeleckém, Císař-
ském ostrově a na Žofíně. 
Životnost topolů je 70 let.
Za 32 let práce jsme obno-
vili topoly za Rybářským 
svazem, u Karlova mostu 
a na Střeleckém ostrově. 
Ve spolupráci s Výzkum-
ným ústavem okrasného 
zahradnictví se před ská-
cením odebraly klony, kte-
ré se použily v  nových vý-
sadbách. Stručně řečeno: 
Jsou zde děti původních 
stromů. Kvůli věku stromů 

je kácení nutností, chrá-
ní zdraví a mnohdy i živo-
ty návštěvníků. Stejně jako 
u předchozích případů se 
strom ulomil ne při větru, 
ale při bezvětří kvůli tzv. 
měkké hnilobě a mohutné 
transpiraci mízy do listové 
plochy v této době obvyklé. 

Jidřich Pavliš, 
21. 6. 2011, 

fi rma Vojanovy sady

Strom je jedním z posledních mohykánů  z těch,
které byly vysazeny na začátku první republiky.
Zlomil se v bezvětří letos na začátku června.

LETNÍ PROVOZ 
CENTRA PRO DĚTI

Celý červenec a srpen 
od pondělí do pátku  

8. 30 - 18 h  programy pro 
děti ve věku  2 - 5 a 5 - 8 let. 
Hudební týden, Výtvarný 
týden, Sportovní týden,  

Indiánský týden.

Sarajevská 10, Praha 2 
Tel.: 222 564 043, 602 802 038 
www.zofka.cz, info@zofka.cz 

www.facebook.com/
detskestudiozofka

Dětské studio Žofka

Víte, že...
Nejstarší strom na Kampě 
je platan u Werichovy vily. 

Stojí tam už 160 let.

!  Akce v červenci  !
S těmito novinami 

sleva 10% na váš nákup!

 „Kdo k nám vstoupí, neprohloupí!“

Výběr z nového sortimentu za ještě nižší 
ceny než jste doufali! Vaříme kávu s sebou.

ADRESA: Vlašská 10, Malá Strana, t.: 777 500 258 
OTEVŘENO: Po - So 9 - 22 h, Ne 12 - 22 h

Malostranský obchudek 
se smíšeným zbožím
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Tajemství Foglarova trojúhelníku
Velká letní hra pro malé i velké příznivce Rychlých šípů

?

A

C

B

Na mapce Starého Města,
Malé Strany a Hradčan jsou 
tři kolečka, místa spjatá 
s Foglarovou tvorbou a epi-
zodami kultovního seriálu. 
  
ÚKOLEM soutěžících je 
místa vyfotografovat (nebo 
nakreslit). Fotografi e (kres-
by) všech tří míst pak za-
šlete e-mailem na adresu 
jaroslav.foglar@email.cz,
nebo poštou na adresu Aka-

demie Jaroslava Foglara, 
Božetická 3397/6, 143 00, 
Praha 12 - Modřany.

Když propojíme na mapě 
všechna místa, vznikne troj-
úhelník, v jehož středu se 
nachází další zákoutí spjaté 
s Foglarovou literární tvor-
bou. Zatím však neprozradí-
me, kde se toto místo nachá-
zí, ani s čím souvisí. 
Právě na tomto tajemném 
místě se však v říjnu usku-
teční vyhodnocení soutěže 
a setkání účastníků hry s pře-
kvapením!

Po skvělém úspěchu pátrací hry Po stopách Jarosla-
va Foglara jsme pro vás na nadcházející léto připravili
další soutěžní „pátračku“. Je také inspirována dílem le-
gendárního spisovatele Jaroslava Foglara a jeho pří-
běhy Rychlých šípů.

NAVŠTIVTE místa označená kroužkem a vyfoťte (nakreslete) jeho současnou podobu.

A B C
Dům Rychlých 
šípů
Dům objevil na Kampě
kreslíř Jan Fischer. 
Červenáček s Rychlo-
nožkou z jeho okna 
pokropí Černé jezdce. 
Objevíte toto památné 
místo na rohu Hellicho-
vy a Nosticovy ulice?

Brána 
do Stínadel
V roce 1969 se Rychlé
šípy objevili v televizi. 
Brána, kterou se vcháze-
lo do Stínadel, existuje 
dodnes na Starém Městě 
(na snímku). Odděluje
Michalskou a Hlavsovu
ulici.

Pracovna 
nad Prahou 
Mnoho příběhů napsal
Jaroslav Foglar na 
svém oblíbeném mís-
tě: vyhlídce kavárny Na 
Kajetánce na Hradčan-
ském náměstí. Unikát-
ní foto je od F. Dostála. 
Vyfoťte ho dnes!

Příjemnou 
zábavu 
všem přeje



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

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18 a přilehlých kanceláří 

Koutek zuřivého reportéraKoutek zuřivého reportéra
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Příběhy domu Malé Strany

Eduard 
Vojan
(1853 -1920)
Český herec, 
první milovník

Tzv. Vojanův dům. Žil a ze-
mřel tu herec Eduard Vojan 
(na rohu podloubí domu má 
pamětní desku). 
Do kanceláře sem chodil 
Edvard Beneš, ještě jako mi-
nistr zahraničí. 
Bydleli tady také spisovate-
lé Růžena Svobodová a její
manžel František Xaver Svo-
boda a také historik umění 
Václav Vilém Štech. 

Dům 
Pod Bruskou, 
Chotkova 3

TŘI veselé děti v tričkách Malostranských novin. Chcete také triko? 

OTÁZKA REDAKCE:
Tak cos objevil, Petře?
Zuřivý reportér:
Potkal jsem na Kampě 
tyto tři veselé děti ve 
velmi pěkných tričkách.  
REDAKCE: Chceš ta-
ké takové triko?
Reportér:  Ano! Ano! Ta-
ké bych ho chtěl! 
REDAKCE: Tak zavo-
lej Monice 777 556 578.  
Jedno stojí 150 korun, 
dvě pořídíš za dvě stě!

Děti v Tyršáku 
na trampolíně
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Karmelitská - Až do 11. 
srpna bude Tyršův dům ote-
vřený pro děti, kteří si chtějí 
vyzkoušet, jaké to je skákat 
na trampolíně. Každé úte-
rý a čtvrtek od půl sedmé do 
osmi. Akci pořádá radnice.

Tuto sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Lukáš 
Balada

„Pro MČ Praha 1 zaštiťuji 
výkon agendy Jednotného 
kontaktního místa. Jde o po-
moc při rozšíření podnikání 
v jiném členském státě EU, 
případně pomoc při vyřízení 
českého oprávnění k podni-
kání mimo režim živnosten-
ského zákona.  Jsme součás-
tí Živnostenského odboru. 
Studuji též na vysoké škole 
obor veřejná správa.“

Agenda jednot-
ného kontaktního 
místa

Pracovník 
měsíce

G
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f: 
M

N

Výsledky unikátní ankety: 
Hitparáda nešvarů Prahy 1

Praha 1 - Radnice zveřej-
nila výsledky ankety mezi 
občany Prahy 1. 
Anketa probíhala poštou 
(805 odpovědí) a telefonic-
ky (2 429 odpovědí). Roze-
sláno bylo přes 17 tisíc do-
pisů. Jde zřejmě o největší 
anketu svého druhu v histo-
rii Prahy 1. 
Další pořadí: 
4. Bezdomovci a narkomani
...............................15, 2 % 
5. Rušení nočního klidu noč-
ními podniky...........11, 5 % 
6. Psí exkrementy....11, 1 % 
7. Nepostihování přestupků 
policií a strážníky......8, 1 %
8.Vylidňování centra..7, 5%
9. Intenzita dopravy..7, 2 % 
10. Hluková zátěž.....7, 1 %

ANKETY se zúčastnilo přes 3 tisíce respondentů, tedy 10 % obyvatel Prahy 1.

Parkování Obchody Chodníky
22 % 19 % 16 %

NEJPALČIVĚJŠÍM problémem v Praze 1 je podle vý-
sledků ankety 1. Parkování (21, 9 %), následuje 2. Do-
stupnost obchodů (18, 9 %) a bronzovou medaili zís-

1. 2. 3.
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kala stará známá Údržba
chodníků (16, 1 %).

Posílejte své tipy na adresu: 
veronika.blazkova@praha1.cz

Členové klubu Freedom Ri-
ders uspořádali dne 16. 6. jíz-
du po Královské cestě. Cí-
lem bylo upozornit na pro-
blematiku nevidomých lidí. 
Akci podpořil starosta Ol-
dřich Lomecký.

Komunitní centrum Kampa 

Kovbjové na koních 
na Karlově mostě

Klaun na dětském 
dnu v KC Kampa

Stručné zprávy 
z radnice
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Kdo uvidí chybu na 
chodníku, ať zavolá

uspořádalo pro děti veselé 
odpoledne u příležitosti je-
jich svátku. Děti bavil oblí-
bený klaun Ferda.

Radnice reaguje na výsled-
ky průzkumu (viz výše) a za-

čala s rozsáhlými opravami 
chodníků. Kdo uvidí chod-
ník ve špatném stavu, ať za-
volá na t. č.: 221 097 476.

V nemocnici pod Petřínem 
začala rekonstrukce Centra

paliativní péče pro těžce ne-
mocné. Celý projekt stojí 40 
milionů a nemocnice na něj 
stále shání peníze. Zatím je 
jen na základní opravy. Stu-
denti HAMU pořádají v kos-
tele Nemocnice Milosrd-
ných sester sv. Karla Boro-
mejského za tímto účelem 
charitativní koncerty.

Studenti HAMU hrají 
pro nemocnici
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OPRAVA chodníkůKLAUN Ferda v KC KampaKOVBOJOVÉ na mostě

Petr Havlíček brázdí ulice Malé Strany
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O CHÁTRAJÍCÍ WERICHOVU VILU se rozhořel spor, který asi rozhodne
soud. Starosta Oldřich Lomecký (54) po mnoha jednáních se sběratel-
kou umění Medou Mládkovou (91) rozhodl, že jí Praha 1 vypoví smlou-
vu. Mládková má vilu od bývalého vedení radnice v pronájmu od roku 
2008 na 40 let. Za to měla zaplatit 25 milionů Kč, což je cca pěkných 40 
tisíc Kč měsíčně. Opravu vily (30 milionů Kč) měla hradit radnice.

telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

inzerce

Werichova vila: Válka paragrafů

Místní inzerce esemeskou

NÁVOD: Napište sms: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 
A pošlete na tel. č: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

PRÁCE. Malostranské no-
viny nabízejí volné místo 
prodejčího inzerce. Provize 
20 %. Volejte 777 556 578.
BYDLENÍ. Majitel prodá
byt 1+1 na nejromantičtěj-
ším místě Malé Strany, 30
m2, Na Kampě 4. Byt po re-
konstrukci, se sklepem. Je 
též možná výměna za vět-
ší v OV i v jiné části Prahy. 
Cena  3,9 mil. Kč. Tel.: 603 
462 907. 

Jak slavil Vopička 
narozeniny
Velká sláva byla dne 16. června pod 
Karlovým mostem u proslulého Okýn-
ka (bistro Bruncvík). Nejznámější ma-
lostranský kavárník pan Roman Vopič-
ka slavil 55. narozeniny.

SLUŽBY. Zhotovím in-
ternetové stránky dle vašich
potřeb, statické, redakční 
systém či e - shop. Za rozum. 

Služby + seznámení + zvířata + bydlení 
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cenu. Tel.: 603 410 959,
e - mail: pekny @chello.cz
HOBBY. Koupím bodáky,
uniformy, čepice, dýky, 
opasky, přezky a jiné váleč-
né předměty. Platím dobře 
a hotově! Tel.: 605 298 890.
SLUŽBY. Vytvořím port-
réty dle fotografi e. Cena 400 
Kč. Tel.: 736 137 830, mail: 
evahodinkova @gmail.cz
ZDRAVÍ. Skoncujte s nad-
váhou! Připravím pro vás 
individuální program. Tel.: 
732 847 220.
SLUŽBY. Hledám učitelku
češtiny pro vnuka (11), kte-
rý mluví jen anglicky. Od 1. 
do 13. 8. Tel.: 602 868 022. 

1798 19851929 19481945
PRVNÍ obyvatelé domku byli
manželé Zlomkovi od r. 1580. 
Kampa byla tehdy jedna vel-
ká zahrada rozdělená zdmi. 
Roku 1625 se do domku při-
stěhoval HOLANĎAN Engel,
byl to koželuh se specializací
na podrážky. 
V roce 1761 to tam koupil hra-
bě Nostic, jeden z nejmoc-
nějších mužů v zemi. Roku 
1798 se nastěhoval MODRÝ
ABBÉ Josef Dobrovský, který
u Nosticů učil malá hrabata.
Abbé tu bydlel pět let, pak se
domek desítky let přestavo-

val a mohutněl. V roce 1929
se nastěhoval historik ZDE-
NĚK WIRTH. Vystrnadil ho 
roku 1940 německý doktor
Angermussen. Když pak byl
povolán na frontu, ve vile až
 

do konce války žila jeho ROZ-
VEDENÁ ŽENA S KOREJ-
CEM JMÉNEM HAN. 
Roku 1945 se sem nastěho-
val JAN WERICH (do patra) 
a Jiří Voskovec (do přízemí), 

ten ale záhy prchl do USA 
v převleku za vyslance. 
Od roku 1948 tu bydlel v bytě
po Voskovcovi básník VLA-
DIMÍR HOLAN. Odstěhoval 
se v roce 1968. Prý proto, že
se jeho žena nesnesla s paní 
Werichovou. Werich zemřel 
v roce 1980, stejně jako jeho 
manželka. 
Od roku 1985 tu bydlela pa-
ní ANNA HARVÁNKOVÁ, 
vnučka malíře Slavíčka. Po 
povodních roku 2002 se už 
nevrátila. Od té doby je dům 
prázdný a chátrá.

Souboj měsíce

Starosta 
Oldřich 

Lomecký

Sběratelka
Meda 

Mládková

Meda Mládková pro Malostranské 
noviny: „Jsou švindlíři. Je to šaškárna. 
Jsem zklamaná. Budu bojovat.“
Starosta Oldřich Lomecký: „Proná-
jem na 40 let je vlastně skrytý prodej.  
Jde o krok minulého vedení radnice. 
Vila musí být přístupná celá, v projektu 
paní Mládkové byly dva byty.“
Pozn.: Zálohu 2,5 milionu Kč, kterou 
paní Mládková již zaplatila, jí radnice
vrátí. Ve vile by mělo být muzeum 
Wericha a Holana. Práce začnou na pod-
zim, potrvají nejméně rok.
Kurz Malostranských novin: 
Lomecký 99%: Mládková 1%.

Vs.

Je starostou nece-
lý rok. Pronájem 
vily považuje 
za chybu svých 
předchůdců. 

Sběratelka umění, 
      z emigrace se 

         vrátila po roce     
        1989. Řídí 

Museum Kampa.

Co by na to 
řekl pan Han?

Lomecký Mládková
 nece-

lý rok. Pronájem 
Sběratelka

         vrátila po roce     

AKCE v červenci:
taštička s lesními plody 

o 23 % levnější za 10. 90 Kč
Těšíme se na vás!

Tým prodejny  
Vacek Bio-Market.

O letních prázdninách, 
tj. v červenci a v srpnu 

pro vás máme 
otevřeno až do 22 h!

Vážení zákazníci! 

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

OD DR. Jiřího Kučery a Heleny Šulcové dostal pan Vopička 
vyvařovací přístroj a 55 doutníků a léčivý nápoj.

ZPĚV s panem Houškou POHLED z Karlova mostuFo
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VLADIMÍR Holan se ženou a návštěvou.

Zakladatel fejetonu, autor 
Malostranských povídek. 
Starý mládenec. Neměl pe-
níze, ale sbíral mince a pe-
četě. Návštěvy hostinců 
omezil v roce 1879 (zánět 
žil). Fejetony posílal po-
sluhou. Zemřel roku 1891.

Kalendárium 
Malé Strany

SIMONA 
CHYTROVÁ

Herečka

JAN 
NERUDA
Spisovatel

ČERVENEC

Jan Neruda
* 9. července 1834

Herečka a kostýmní výtvar-
nice. Žije na Malé Straně 
s manželem režisérem Ví-
tem Olmerem. Osm let 
navrhovala kostýmy pro 
divadlo Semafor. Hrála ve 
fi lmech: Tankový prapor, 
Playgirls, Tuláci atd.

Simona Chytrová
* 13. července 1962
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telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Inzeráty do 
Malostr. novin 
Volejte hned tel. číslo: 

nebo e-mail: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

777 556 578 
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Vaše advokátní poradna
Může mi dítě porodit jiná?
OTÁZKA: Může cizí žena 
odnosit a porodit dítě man-
želským párům? 

Dana B., Malá Strana
ODPOVĚĎ: Čeká nás fatál-
ní změna rodinného práva.
Jde o pojem náhradního ma-
teřství, kdy manželský pár
 poskytne své zárodečné buň-
ky za účelem oplodnění v la-

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

boratoři a donošení embrya 
jinou ženou. 
Vzhledem k tomu, že matkou
dítěte je vždy žena, která 
dítě porodila, je nutné vztah 
dárkyně embrya k dítěti le-
galizovat. Nový zákon říká, 
že osvojení manželským pá-
rem v případech náhradního 
mateřství bude povoleno.

inzerce

Stalo se 
před 101 lety

Malou Stranu 
zachvátila 

zlatá horečka

Werichova vila: Válka paragrafů

Zchudlé obyvatele Rakous-
ko - Uherska zlákala roku 
1910 vidina rychlého zbo-
hatnutí v Americe. 
„Nová zlatá pole leží podél 
řek Iditarodu a Innoka,” 
psaly dobové české noviny. 
Vlna zasáhla i Malou Stra-
nu, za oceán odjely hledat 
štěstí desítky lidí.

MÍSTNOSTI v přízemí. Vlevo prosklené arkády, vpravo kolečko.

PRACOVNÍ stůl Jana Wericha.

PRVNÍ patro je ve zcela zoufalém stavu.

JAN WERICH s rodinou. Uprostřed vnučka Fanča. OKNO s výhledem na náměstí Na Kampě.

Novinky z místních podniku

Café Lounge, Plaská 8, Újezd
Nabízíme piknikové koše k zapůjčení, sady 
pro 2 a 4 osoby. Při naplnění koše nad 500 Kč 
se neúčtuje pronájem. Tel.: 257 404 020

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

Café Victoria, Malostranské nám. 1
NOVĚ OTEVŘENO! Pro Malostraňáky 10 %
sleva. 13 druhů kávy, presso za 55 Kč, vyni-
kající palačinky, polévky za 49 kč, wi-fi .

Kavárna Boudoir, Maltézské nám. 13
NOVĚ OTEVŘENO! Cappuccino za 50 Kč.
Kokosové bio drinky Dr. Martinese za 80 Kč. 
Šampaňské, wi - fi , www.boudoir-prague.cz
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Charitativní projekty
Společný charitativní projekt Malostranských novin a pana Petra Hejmy

Proč vzniká Nadační fond 
KampaNula pro Prahu 1  

ilí sousedé, je tomu 
již více než dva roky, 
když jsem ještě jako 

starosta vyhlásil veřejnou 
sbírku na zhotovení a insta-
laci zvonu na Malostranskou 
besedu.
Sbírka měla být zkouškou, 
jestli se v této složité době 
dokážeme spojit a pomoci 
dobré věci. 

Rok poté poprvé zazněl 
zvon Václav. Nese požeh-
nání jeho eminence Milosla-
va kardinála Vlka s přáním, 

ZVON Václav se poprvé rozezněl z Besedy v lednu 2010.
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Proč je 
charita 

dobrá věc
Miroslav 
Stejskal

Tel.: 777 556 578 

Volejte nám 
své tipy na 

charitu

Ředitel 
Policie 
hl. m. Prahy

Charitativní akce a ze-
jména s tím společná so-
lidarita občanů jsou vel-
mi důležitým atributem 
kultivované společnosti.
Vždy se najde někdo, kdo
pomoc skutečně potře-
buje a zaplať Pán Bůh 
i hodně těch, kteří ji umí 
nezbytně poskytnout.
Osobně mám rád ná-
vrat ke spolkové činnos-
ti, která taktéž do značné 
míry se solidaritou a cha-
ritativní činností souvisí.

Oldřich 
Lomecký
STAROSTA

Jaroslav 
Svěcený  
HOUSLOVÝ 

VIRTUÓZ

Jana 
Titlbachová

VČELAŘKA

Jan 
Potměšil 

HEREC

Miroslav 
Stejskal

ŠÉF MĚSTSKÉ 
POLICIE 

Jiří 
Kučera 
LÉKAŘ

Charitativní mapa čtvrti
Představujeme patrony Městské části Praha 1
Díky patronům charity pomáhají Malostranské a Staroměstské noviny sociálně slabším občanům 
v Praze 1. Zapojte se i vy a přispějte k dobré věci! Volejte své tipy na charitativní cíle. Telefonní číslo:
777 556 578. Nebo nám pište na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu.

Co je KampaNula a proč se tak jmenuje fond
STRUČNĚ řečeno: Cam-
panula je latinsky zvonek. 
Ten, co roste na louce, i ten,
co zvoní.
Zvon Václav, který už  více 
než rok slýcháme z věže
Malostranské besedy, se 
poprvé rozezněl v době, 

kdy se Malostranské no-
viny stávaly nejoblíbeněj-
ší četbou na Malé Straně 
a přilehlém okolí.

Souvislost mezi bimbáním 
zvonu nad malostranskými

střechami a ťukáním do klá-
vesnice na periferii Vino-
hrad ve stínu kuchyňské lin-
ky není vyloženě nasnadě, 
ale ani tak není zcela vy-
loučeno, že malostranský 
zvon Václav novinám při-
nesl štěstí. 

Písmeno C ve slově Campa-
nula jsme přepsali na K, aby 
tomu rozuměl nejen ten, kdo 
ví, že je Kampa střed světa. 
Ta nula je tam proto, že na-
dace má pomoci těm, jejichž 
životní situace je na bodu 
mrazu.

Pro Základní školu nám. 
Curieových vznikl Na-
dační fond Curie, který 
založili rodiče žáků a pe-
dagogové. Princip je jed-
noduchý: Každý přispívá
podle svých možností a vy-
brané peníze se použijí pro 
zvolený účel.

Nadační fond 
Curie pro 

Základní školu 
nám. Curieových

Petr 
Hejma
Iniciátor projektu
KampaNula pro 
Prahu 1

aby té naší krásné Praze 
1 nesl štěstí. 

Ve spolupráci s Malo-
stranskými a Staroměst-
skými novinami jsme 
proto začali vytvářet cha-
ritativní projekt pro Pra-
hu 1, který se jmenuje
KampaNula, latinsky 
campanula (zvonek).
Díky veřejné sbírce bu-
dou získány fi nanční 
prostředky pro ty, kteří 
v naší městské části po-
třebují pomoc. Pomoh-
li jsme již Studiu Oáza, 
pomáháme Nadaci Ar-
tevide, uskutečnily se 
další akce. Projekt již 
má své patrony, hlásí se 

stále více těch, kteří zde žijí 
a mají zájem pomoci.  Proto
zakládáme Nadační fond 
KampaNula, který by se 
mohl stejně jako zvon Vác-

lav stát pro budoucí genera-
ce symbolem. Zanechají ho tu 
ti, kteří znají ten úžasný pocit 
někomu pomoci.

Petr Hejma

Zvon

Vize

ŘEDITELKA Mgr. Libuše Vl-
ková a Ing. Petr Hejma při 
podpisu zakládací listiny.

Štěstí
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Charitativní projekty
Společný charitativní projekt Malostranských novin a pana Petra Hejmy

NADACE ARTEVIDE 
pomáhá kreativitě nevido-
mých a sociálně slabých. 

Adresa: Praha 1, Karmelit-
ská 25, tel.: 602 227371.

Náš další cíl
www.artevide.cz

Veřejný účet:

5278419001 / 5500
Účet najdete na adrese 

www.malostranskenoviny.eu.

Splněno
Pro Studio Oáza 
bylo vybráno 
50 tisíc korun.
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Glosa
Petr
Burgr
Sdružení přátel 
a občanů Malé 
Strany a Hradčan

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

Dopis

ážená redakce, obracím
se na vás jako rodilý
Malostraňák, který byl 

po 55 letech vystěhován z Ma-
lé Strany. Jmenuji se Petr Ho-
rák, manželka za svobodna
Houšková. Bydliště Neru-
dova 48 (Dům U tří horní-
ků), nyní hotel. Vzpomínám 
na dobu pobíhání po Petříně, 
Kampě a na školu v Josefské. 
Na dobu, kdy manželka pra-
covala v potravinách Úvoz 1. 
Žilo se zde pospolitě. 
Mám v celém domku fotogra-
fi e Malé Strany od kamaráda 
prof. fotografa Vladimíra Si-
růčka, se kterým jsem chodil 
do hostince „U Dvou slunců“ 
a měl ateliér u nás v domě. 
Když se zastavím a projdu po 
Malé Straně, navštívím kama-
ráda R. Vopičku, současného 
kavárníka, a zajdu do krámu 
(rybárna) za Janou Zemano-
vou (Maškovou). 

S úctou Petr Horák,
Hvozdnice, Praha západ

Od pana Horáka, 
co ho vystěhovali

Strom lásky

Emilie
Puldová
Básnířka, harmoni-
kářka, bojovnice za 
práva stromů

Báseň

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
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NEROZLUČNÁ trojice o letošních prázdninách: dívenka v rozpuku, opice a kocovina.

ešťastná vila na kraji
Kampy. Jako by nesta-
čily povodně v roce 

2002, ještě musí odolávat zá-
plavě  „moudrých“ nápadů na 
své využití.  
Jméno pana Wericha bylo při 
boji o dlouholetý pronájem 
zneužito až moc. Přitom by 
si zasloužila nazývat se spíše 
Dobrovského vilou. 
Je dobře, že bude rekonstruo-
vat  Dobrovského vilu její ma-
jitel Praha 1. Ono to už vypa-
dalo, že časem budou mít na 
Kampu vstup jen sochy ze So-
vových mlýnů. 
Co by asi s vilou učinil pan 
Dobrovský? Možná by si ote-
vřel mezi knihami v Nostico-

N
Nešťastná vila

ANO 
54%

NE 
46%

Spočteno 87 hlasů. Stav je 
k 23.6. 2011.

Referendum 
zámky u mlejna
Byl jsem překvapen množ-
stvím oněch zámků u Vel-
kopřevorského mlýna, téměř 
tam už není místo na další. 
Ještě větší šok pro mne byl, 
když jsem opouštěl Kampu, 
pod obloukem směrem k ho-
telu Čertovka. Na zábradlích 
onoho mostku jsou již také!
Tedy jsem je spočítal a zjistil, 
že dnes 3. 6. 2011 v 8 h, 41
min a 32 vteřin jich bylo 48! 
Nejsem proti zámkům, ale to-
hle je fakt trochu moc. 

Martin Cibulka, Brno

Zámky Zámky

(napsáno nad Čertovkou)
Človíčku, zastav se 
a pohleď na mě chviličku;
Pohlaď, obejmi 
alespoň trošičku.
Stáří mé žije vděčností - 
Toužím a čekám 
po lidské radosti.
Za to Ti ze srdce něco povím.
Jsem život Tvůj - 
jen lásku rodím!
Jsem sestra Tvá - 
česká lípa - ta síly má, 
nikdy neslábne, neusychá...

Pokračování příště

V

vě paláci noviny a dočetl se, 
kolik chybí v Praze míst pro 
děti v mateřských školkách. 
Pane abbé - co s takovou vi-
lou na kraji Kampy?

DŮM U tří horníků



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

Suzanne Vega Červenec

MAOSTRANSKÁ beseda, 14. července od 20.30 h.

eden z mála koncertů, který se uskuteční v červenci
v Malostranské besedě (většina koncertů je na letní
scéně MB na Střeleckém ostrově), bude koncert 

americké folkové zpěvačky SUZANNE VEGA. V komor-
ním prostředí Malostranské besedy se na Suzanne může-
te těšit společně s kytaristou Gerry Leonardem.  

J

Restaurace 
pivnice 

kavárna
NECHTE SE ZLÁKAT kouzlem 
znovuotevřené Malostran-
ské besedy a skvělou gast-
ronomií, kde hlavní roli hra-
je česká kuchyně, vynikající 

tankové pivo, kávové speci-
ality, milá obsluha a přízni-
vé ceny. To vše v režii Pils-
ner Urquell Original Re-
staurant.

Jsme tu pro vás od snídaně 
až po sklenku na dobrou noc

Kavárna
9-22 h

Restaurace 
11-23 h

Pivnice
16-01 h

Čerstvé pečivo, oře-
chová bábovka nebo 

jablkový závin, máslo, 
med nebo džem. Káva 
nebo kakao nebo čaj.

Vynikající 
moravský 

vrabec s bílým 
zelím a chlupatý-

mi knedlíky.

Vepřové koleno 
pečené na černém 

pivu se sladkokyse-
lým zelným 

salátem, křenem 
a pikantní hořčicí.

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

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

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

Bude nám ctí nabídnout Vám 
k Vašemu fi lmovému koktej-
lu Váš oblíbený koktejl. Baro-
vé zázemí před a po projekci. 

Výběr z programu

Náš 
TIP

STŘELECKÝ OSTROV
 LETNÍ SCÉNA MALO-
STRANSKÉ BESEDY

V případě nepříznivého počasí 
se koncerty uskuteční 

v Malostranské besedě v 21 h
11. po.  mako!mako 
12. út. Bílá nemoc / host: Ztra-
ceni v překladu
15. pá. MLADOstranská bese-
da: Špuntkvaně + slyš
16. so. MLADOstranská bese-
da: Sounday + Brassica
18. po. Totem‘s a Pajáda
20. st. Vladimír Mišík & ČDG
21. čt. MLADOstranská bese-
da: Půlnoční Marie + Odečet 
plynu
26. út. Ivan Hlas Trio
27. st. Potlach: Pacifi k / host: 
Štěpán Matěj Rak a Franta Vl-
ček
29. pá. MLADOstranská bese-
da: Bezpatyboty
30. so. Abigail Yabarra

Začátky ve 20 h, není-li uvedeno jinak
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10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu
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MN: Jak vznikl nápad na 
Letní scénu divadla Ungelt?
MH: „Žiji třicet let na hrad-
čanském Novém Světě a ná-
pad se zrodil v okamžiku, 
když jsem zjistil, že plácek 
sousedící s dětským hřištěm
osiřel. Zašel jsem na Správu 
pražského hradu a... Letos 
tady hrajeme už posedmé!“

MN: Na jaká představení 
vzpomínáte nejraději?
MH: „Například na všech-
ny tituly, které režíroval le-
gendární Ladislav Smoček.“ 

MN: V čem je jedinečnost 
Letní scény?
MH: „V komornosti a v ma-
lebném prostředí, které ještě 
umocní ten krásný zážitek 
z kumštýřského večera.“ 

Milan Hein
Ředitel divadla Ungelt

3

Soutěž - LOUKAMOSAIC - ARCHITEKTU-
RA NA JEDNIČKU - Vyfoťte rostlinný dekor
a připojte se k mozaice z kompletu Loukamosaic.
Tel.: 773 247 961. Více: www.loukamosaic.com

Festival - PRAŽSKÉ BAROKNÍ SLAVNOSTI
- od 17. června do 3. října - Zahrada Ledeburského 
paláce na Malé Straně - Pod záštitou MČ Praha 1. 
Více: www.prazskebaroknislavnosti.cz

Výstava - Až do 29. 2. 2012 - České muzeum 
hudby, Karmelitská 2 - ANTONÍN DVOŘÁK - Ke 
170. výročí narození, vystaveny osobní předměty 
Dvořáka, autograf 9. symfonie. Více: www.nm.cz

Dětem - Od 11. do 15. 7. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁ-
BOR - KC Kampa, U sovových mlýnů – Příběhy 
a pohádky z Malé Strany. Dva oddíly: 3 až 6 let, 7 až
 11 let. Tel.: 776 743 518. Info: www.kckampa.eu

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ČERVENEC 2011

Výstava - HRADČANSKÁ GALERIE JOSE-
FA KALOUSKA - Hradčanské náměstí 12 - Vý-
stava vynikajícícho malostranského malíře Ivana 
Šnobla - Pro více informací volejte:  220 513 490.

Hudba -  Každou středu v měsíci v 22 h -  JAM 
NITE - Napa club, Prokopská 8, tel. : 774 206 
210 - Pravidelný kultovní malostranský JAM NITE. 
Pop, jazz, blues, groove, R&B. Vstup zdarma! 

Výstava - Do neděle 10. 7. - FEMALE HYSTERIA
- Galerie Peron, U Lužického semináře 12 -  Alena
Kupčíková, Markéta Korečková, Petra Šimková 
a Ivana Štenclová - Více: www.peron.cz

NOVĚ OTEVŘENO!  - Vernisáž - Studenti AVU
otvírají 1. července novou galerii „Morna Art 
Gallery - Master pieces of young artists“ na Újezdě 
20 (vstup z Hotelu U Kříže). Více: www.morna.cz



11 Zabava

Textařka a malířka z Mostecké ulice
Gabriela Osvaldová

Slavné ženy Malé Strany

N a Malé Straně v Mos-
tecké ulici žije od-
malička. Vystudova-

la DAMU (pěšky přes 
most), hrála např. ve fi lmu 
Marečku, podejte mi pero, 
Osada havranů nebo v TV 
seriálu My všichni školou 
povinní. 

Píše texty pro zpěvačku 
Lucii Bílou, Jiřího Ko-
rna, ale také pro skupinu 
Nightwork, kde hraje její 
syn František.
Za manžela má skladatele 
Ondřeje Soukupa. Dne 25. 
července má krásné 40. 
narozeniny. Gratulujeme!

inzerce

Ondřej 
Soukup
manžel

PANÍ Gábina je jednou z nejhranější textařek.

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 7 / červenec 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.
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Otázka: Kde je na Malé Straně 
toto vznešené zvíře? Foto: 
Jana Hauerová z Prokopské
ulice. Minule: Vzpínající se 
oř je na domě U Zlaté pod-
kovy, Nerudova 34. Správně: 
M. Cibulka, H. Kučerová

KDE TO JE
Poznáte, jářku, ?

Koutek pro chytré hlavy

Jan Neruda: Hastrman, IX.
MINULE: pan Rybář, řečený Hastrman, hvízdá 
u Hradu na turisty a hovoří o krávách.

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

Z
Tajemná škatule

de v Praze žil pan Rybář 
u své blízké příbuzné 
mladé, která měla ne-

vysokého úředníka za muže 
a s ním už dvě nebo tři dítky. 
Vypravovalo se, že pan Ry-
bář je až báječně bohat. Ani 

ne tak na penězích, jako na 
drahokamech. Ve svém po-
kojíku měl, říkali, stát vyso-
kou černou skříň, v té skříni 
byly samé nízké, čtyrhranné 
škatule černé, hezky velké, 
a v každé škatuli byl vnitřek 
sněhobílou lepenkou rozdě-
len na samé čtverce...

Co je to za čáry? Co si 
to pan Rybář syslí 

v té své černé skříni?  
Dozvíte se příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

Jan Neruda: Hastrman, IX.
MINULE:
u Hradu na turisty a hovoří o krávách.

Fotky a odpovědi posílejte: redakce@malostranskenoviny.eu

František 
Soukup

syn

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

KONEČNĚ! Staroměstským
novinám se podařil další 
pěkný kousek. Jako první  
médium v zemi přinesly ne-
zvratné důkazy o tom, kde je 
pohřbena Adina Mandlová.
Aktuální výtisk dostanete 
zdarma například v Malo-
stranské besedě, v Sokole, 
nebo Vopičkově Okýnku. 

Lucie 
Bílá

zpěvačka

O VÍKENDECH 
OD 11 DO 14. 30 H 

SLEVA 10 %  
PRO DŮCHODCE 

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

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO 
NA MALÉ STRANĚ

KOZEL 11° 22 KČ!

Nebankovní půjčky 
bez poplatků. 

Solidní jednání.

Tel.: 608 421 568

PENÍZEKupte si triko 
Malostranských novin

za něžných 150 Kč
tel.: Monika 777 556 578

úterky, středy, čtvrtky
14 -18 h. Těším se na vás,
Klára:  731 461 983

ATELIÉR 
na PŮDĚ
V Cibulkách 54, Praha 5, Košíře

uvádí
LETNÍ 

VÝTVARNÉ 
HRÁTKY

nejen pro děti
Malování na zahradě, 

v ateliéru i v lese, výroba loutek, 
vlastních knížek, keramika.

www.fer-pujcka.cz



Modré okénko
dnes získává...

Cena jedné SMS je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

za tyto noviny 
pošlete SMS zprávu: 

Jako dobrovolnou platbu

20 Kč

na číslo 902 11 20.
Obratem obdržíte potvrzující 
SMS s osobním poděkováním 

od šéfredaktora listu.

MN DVACET

Bílé zjevení u svatého Víta
a podzim roku 1753 
stál na Hradě na strá-
ži vojín. O půlnoci se 

v chrámu rozsvítila světla 
a rozezněly varhany. 
Ze dveří chrámu vyšla vy-
soká postava v dlouhém bí-
lém šatu s vlečkou a hodila 
vojákovi k nohám hrst pše-
nice.
Následující noci postava 
hodila jinému vojákovi pod 
nohy hrst stříbrňáků. 
Třetí noci další voják na 
zjevení vystřelil. To mu 
kulku hodilo zpět pod nohy 
a pravilo:  „Příští rok bude 
výtečná sklizeň, druhý rok 
k lidu Štěstěny přízeň, třetí 
rok války strašlivá trýzeň.“ 
Příští rok byla velká úroda, 
napřesrok peníz a třetí rok 
vypukla sedmiletá válka.

VOJÁK se divil, co ta ochechule dělá o půlnoci venku...

Text: Filip Jan Zvolský
Kresba: Kristian Cubera
Muzeum pověstí a stra-
šidel, Mostecká 18

N Strašidla 
a pověsti

Kocouři 
Malé Strany

Posílejte podobné fotky! 
redakce@malostranske-

noviny.eu

35
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. Ka-
várna Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců, Malo-
stranské 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. Infor-
mační kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22, tel.: 257 531 845.
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá 
myš, Všehrdova 19. Restaurant Pod Petřínem, Helli-
chova 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. Mu-
zeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. 
U Parlamentu, Valentinská 8, tel.: 721 415 747. Ho-
spoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  Lazebnictví 
U Milušky, Sněmovní 170 / 15. Galerie Eclectic, Jánský 
vršek 1. AS Optic, Újezd 46.

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

Memoáry pana HouškyMemoáry pana HouškyMemoáry pana Houšky
Nejstarší Malostraňák pan Jindřich 
Houška (96) vzpomíná exkluzivně   
pro MN, jak to tenkrát bylo. 
Dětství prožil na Jánském vršku a okolí. Chodil
do základní školy v Josefské ulici. Je nejstarším
rytcem a redaktorem světa (pro Malostr. noviny).20111921

Prostitutky na náplavce

am, kde je dnes Na 
Kampě služebna poli-
cie, býval hambinec. 

Říkalo se tam V pekle. 
Prostitutky postávaly
pod lampami u Kar-
lova mostu nebo
korzovaly na náplav-
ce podél parku, aby 
na ně bylo vidět ze Stře-
leckého ostrova.
Když měly dobrou náladu, 

řekly si za službu tři koru-
ny. Tolik stávala krabička 
Zorek (po desíti kusech).  
Egyptky byly za 5 korun.

Maminka mi říkáva-
la: „Jindříšku, ne abys
za nima chodil, ještě 
chytneš nějakou ne-
moc!“

Byly to zracené existence,
některé vypadaly fakt hroz-
ně a já za nimi nechodil.  

LEHKÉ děvy si účtovaly tři koruny, což byla cena cigaret.

T

11 let

Výskyt: Katedrála svatého Víta a přilehlá nádvoří
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VÍTE O NĚKOM ze svého okolí, 
kdo si zaslouží Modré okénko? 
Napište na adresu: redakce@
malostranskenoviny.eu.
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Kocour Mikeš z Prokopské 
ulice na Malé Straně. Foto: 
Jana Hauerová. „Vaše novi-
ny mám velmi ráda.“

Příští číslo vyjde
1. srpna

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

(Veselá 3) a v Savoyi (Jakubské náměstí 1).

Seženete i v Brně

Na Hlavní poště v Jindřiš-
šké ulici jsem zapomněla 
peněženku. Moje díky pat-
ří slečně na přepážce a panu 
vedoucímu, kteří mi kromě 
peněz „zachránili“ i důleži-
té doklady. Doufám, že zve-
řejnění této zprávy o jejich 
slušnosti a ochotě potěší ne-
jen je, ale i ostatní spoluob-
čany, neboť dobrých zpráv 
není nikdy dost.

...Hlavní pošta 
v Jindřišské od Marie
Pilecké z Malé Strany

Malostranská beseda, Malostr. 
nám. 21, tel.: 257 532 966


