
MALOSTRANSKE
NOVINYNOVINYNOVINYNOVINYNOVINY

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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zNoviny, 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. 8 / roč. III
srpen 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

inzerce

Více str. 10

TO TU JEŠTĚ NEBYLO! Park Kampa už zažil 
ledacos, ale že by se v něm bruslilo na ledě, to ne-
pamatuje ani pan Houška, a ten pamatuje i banány 

za korunu. Záměr postavit kluziště na Kampě vzbu-
zuje nadšené ohlasy i důrazná odmítnutí. Malostran-
ské noviny přinášejí exkluzivní informace. Str. 6 a 7

KLUZIŠTĚ NA KAMPĚ?

K
ol

áž
: M

al
os

tra
ns

ké
 n

ov
in

y,
 M

G
A 

G
re

if 
s.

r.o
.

KDO JE PRO A KDO JE PROTI
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Velká pátrací hra 
Malostran. novin

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

Malostran. novin
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KONEČNĚ 
SVATBA!

DVOJČATA, KTERÁ ROZHODLA
V Komunitním centru Kampa se kona-
la velkolepá svatba. Kdo s kým str. 3.
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Referendum 
KLUZIŠTĚ

Modrý 
abbé

Nadační fond KampaNula!Nadační fond KampaNula!Nadační fond KampaNula!Nadační fond KampaNula!

Pro každého, kdo má nula

str. 
8

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO 
NA MALÉ STRANĚ

KOZEL 11° 22 KČ!

Kampa 
26. - 28. 8.
viz str. 10

TAKTO by měl podle návrhu vypadat park Kampa od Mikuláše letošního roku. Bylo by to poprvé v historii.

20 Kč

902 11 20
MN DVACET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Zde muže být 
váš inzerát

Vyrobíme zdarma! Tel.: 

nebo e-mail: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

777 556 578 



   Úvodník
Kluziště: Pěkné 

téma na léto

K

2  Zpravy

Ondřej 
Höppner,

Důležité 
telefony

Počasí 

26 °C
SRPEN: Zlí jazykové tvrdí, 
že léto už bylo. My pevně 
věříme, že teprve začne.

Číslo měsíce
Přesně tolik let je 
stará fotografi e 
zámečníka Mlíky, 
kterou nám poslala 
paní Jana Hauerová.

luziště na Kampě je 
téma, jaké jsme tu 
neměli od doby, kdy 

se u kola na Čertovce usadil 
vodník Kabourek.
Na jedné straně tu je ro-
mantická vize čepele, pro
kterou není nic dost odpích-
nuté, dvojitý Rittberger a tro-
jitý grog, na straně druhé 
ovadlý trávník, do kterého 
zjara marně šťouchá po- 
smutnělý zahradník svým 
kouzelným rýčem.
A pak je tu také možnost, že 
už je na všechno pozdě. 
Prostě: Na straně 6 a 7 máte 
vše, co jste o tom chtěli vědět
a neměli se koho zeptat. 

   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

Mein Gott! Lobkovický palác 
na 99 % koupí Německo

VLAŠSKÁ - Lobkovický pa-
lác, ve kterém sídlí od roku 
1971 německé velvyslanec-
tví, zřejmě koupí Německo.
Prodej prosazuje ministr
zahraničních věcí kníže Ka-
rel Schwarzenberg. Něm-
ci zájem o vzácnou budovu 
ospravedlňují sentimentál-
ními důvody. 
Petice proti vládou schvá-
lenému prodeji viz str. 9.

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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KNÍŽE Schwarzenberg je hlavním důvodem prodeje paláce.

131

Velké zprávy 
z Malé Strany

    

ÚJEZD - Dělník spadl dne 
10. července při opravě  ze 
střechy na Újezdě a zabil se. 
Záchranka dorazila  za pár 
minut, ale nemohla pomoci.

Klempíř se zabil 
pádem ze střechy

Kdy jste si byli naposledy 
zabruslit a co z toho bylo?

„Už dlouho ne. 
Na Kampě brus-
lím na kolečkách, 
rád bych to zkusil 

na kačenkách.”

Jana
Kastnerová

Majitelka kavárny 
Boudoir

„V Amsterodamu 
v roce 2002 

u Rijksmusea 
a byl to skvělý 

zážitek.“

Čajomír
(Jaromír Horák)

Čajová škola 
v Divadle Kampa

Barbora 
Nerudová

 Matka básníka, 
starousedlice

Dagmar 
Plevačová 

Spolum. Salonu 
Be Different

„V Bonnu před 
Bundeskunst- 

halle v roce 2004. 
Oslnila jsem čes-

kým skokem.“

„Schlittschuh, tja, 
das war gut. 

Runter Ostruhová 
Strasse und bum 

am Ende.“

Jindřich 
Houška 

Nejstarší Malo-
straňák, redaktor
„Chodil jsem brus-
lit na Vltavu k pa-
nu Rouskovi, co 

měl na Kampě půj-
čovnu loděk.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Básnička od táty: 
Pomalu, pomalu 
bruslim, bruslim. 
Pomalu za mnou 
bruslí muslim.”

Anketní otázka Malostranských novin

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

Víte, že...
Od roku 1948 do roku 1971 
sídlilo v Lobkovickém paláci 

vyslanectví Číny.
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šéfredaktor 
Malostrans-
kých novin,
775 949 557

Lanovka na Petřín 
slaví 125 let

Tady 
bydlí 
Hans

Svíčková pečeně 
s omáčkou
Vezmi pěknou svíčkovou pe-
čeni, všecky kůžičky okrá-
jej a nasol ji; vezmi ocet, dej 
do něj cibuli, dymián, celý 
pepř, nech to povařit, polej... 
Více: recepty.centrum.cz

Zřítil se z hra-
deb u Zámec-
kých schodů

PRAŽSKÝ HRAD  - Brzy ráno 
dne 26. 6. se zřítil z hradeb
nad Zámeckými schody mla-
dý muž (26). O pomoc za-
volala dívka, která se s mu-
žem procházela. Záchranáři 
pomoci nemohli, tak zavola-
li hasiče. Muž utrpěl středně 
těžká poranění hrudníku. 

Opřete se o své knihy!
ANTIKVARIÁT 
U PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA
KARMELITSKÁ 16, TEL.: 775 054 557 
OTEVRENO PO - NE 10 - 18

Salon mila

sleva 20 % 
na komplexnÍ pedikÚru

15 let komplexní péče o vaši krásu
Pedikúra, manikúra - modeláž nehtů 

- kadeřnictví - kosmetika - trvalá na řasy 
- masáže - dárkové poukazy

Adresa: Vítězná 12. Objednávky - tel.: 257 315 065, 
e - mail: mila@pedikura.biz, www.pedikura.biz
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Lanovka na Petřín se popr-
vé rozjela dne 25. července 
1891. Tehdy ještě byla po-
háněna vodou, horní vůz po 
načerpání vody vytáhl vlast-
ní vahou ten spodní. Namá-
le měla v roce 1968, kdy ve 
strojovně řádili ruští vojáci.  
Nově jezdí od roku 1985.

Srbské umca umca 
roztančilo Prahu

VLTAVA - Emir Kusturica 
a The No Smoking Orchest-
ra roztančil dne 22. 7. poslu-
chače při koncertu z pódia, 
plovoucího na Vltavě. Akce 
se jmenovala Sen letní noci. 
Zazpíval také Dan Bárta. 
Srb Emir Kusturica též točí 
fi lmy, studoval v Praze.

Anežka Česká bude 
strašit senátory

MALÁ STRANA - Socha hlav-
ní české světice Anežky 
České byla odhalena dne 20. 
července v budově senátu.
Senátorům by měla připomí-
nat, že jejich platy přijdou 
daňové poplatníky měsíčně
na 6 milionů korun, tedy 
přes 70 milionů Kč ročně.

902 11 20MN D VACET na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

Cena jedné SMS je 20 Kč vč. DPH. 
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz



inzerce

3 Zpravy

ROZKOŠNÁ  Rose - Marie Kerzen-
baumová z dolního Saska přivezla do 
Prahy v roce 1913 ukázat průkopnický 
klobouk s umělým peřím. Po rozpa-
čitém ohlasu odjela do Drážďan.
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Kráska 
ze strany 3

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Proč inzerovat v Malostranských no-
vinách: 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.

Malý oznamovatel

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

Konečně svatba!
Dvojčata, která rozhodla
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Když peří, 
tak cizí.

PETR a Barbara Šabachovi. Děti na snímku nejsou jejich, titulek článku je vtip.

!  Akce v srpnu !
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

KAMPA - Velkolepá svatba se
uskutečnila dne 16. července 
na zahradě Komunitního cent-
ra Kampa. Barbara Kopecká se 
vdávala, Petr Šabach ženil. Pár 
prý čeká dvojčata.
Barbara je dcerou vedoucí KC 
Kampa Aleny Kopecké, Petr 
synem známého spisovatele 
Petra Šabacha.
K obřadu a k tanci hráli: Martin 
Kroupa a David na harmoniku, 
k prvnímu tanci hrál band To-
nyho Viktory a zpíval strýc ne-
věsty: Ladislav Kopecký a ka-
pela OOZ. 
Vazba květin a výzdoba: Anič-
ka. Dort vytvořila: Veronika.
Manželé Šabachovi děkují 
všem přátelům za krásně proži-
tý den, pomoc a podporu.

Víte, že...
V Čechách dramaticky klesá
počet svateb. Je jich nejméně 
od roku 1871, kdy se svatby 

začaly počítat. 

Gratulujeme!

Nebankovní půjčky 
bez poplatků. 

Solidní jednání.

Tel.: 608 421 568
jindravocetkova@centrum.cz

www.fer-pujcka.cz

PENÍZE

SLEVA
NA VŠECHNY 
SLUNEČNÍ 

BRÝLE
 (do 31. 8. 2011)

VAŠE PŘÁTELSKÁ OPTIKA

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

na stanici tram. 9, 6, 22

CUKRÁRNA
VÍT

ˇ

EZNÁ14

„Neexistuje problém, 
který by nespravil 
kousek čokolády!“

Zákusky

Puvodní 
receptura

Otevřeno 365 dní v roce.  
Pracovní dny: 10 -18 h, víken-
dy: 10 - 17 h. Nejlepší svatební 
koláčky a výborné marokánky! 

Denně čerstvé chlebíčky!

Tel.: 776 331 095

www.hodinovy-manzel-praha1.cz

Hodinový manžel
Juraj Bartakovič

Tel.: 603 461 542
bartakovic.aquel@email.cz

Nabízím opravy, údržbu, montáž 
a jiné služby v domácnosti, 

obchodě i kanceláři.



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

 Soutez

Soutez a zpr}avy

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

NAVŠTIVTE místa označená kroužkem a vyfoťt

alostranský zámečnický 
mistr František Mlíka s ro-
dinou (cca r. 1880). Jsou to

mí prarodiče a jejich děti, Lída, 
Marie a Josef. Ten malý chla-
pec je budoucí pokračovatel zá-
mečnické dynastie Josef Mlíka 
(určitě ho také znal p. Houška).
Dnes pokračuje v zámečnické

dílně jeho syn František Mlíka
(to je můj bratr, jsem rozená
Mlíková), který drží tradici rodu
a je vyhledávaným zámečníkem
na Malé Straně. Jeho syn Josef 
Mlíka a jeho dcera Iveta pracu-
jí jako barmani v témže domě. 

S pozdravem vaše čtenářka  
Jana Hauerová

Z archivu čtenářu
Zámečnický mistr Josef Mlíka 
z domu U Klíčů, Prokopská 4 

M

Velké zprávy 
z Malé Strany

Fotografka MN 
dostala velký vějíř

MALÁ STRANA - Neuvěřitel-
ných padesát let oslavila dne 
14. 7. v kavárně Čas Hele-
na Šulcová, která mimo jiné 
fotí pro Malostranské novi-
ny. Dostala mnoho pěkných 
darů, například obří vějíř. 
Gratulujeme!

Malostranský turnaj 
v mariáši U Kellyho

ŠPORKOVA ULICE - Malost-
ranský turnaj v mariáši se 
bude konat 5. září, pondělí,
od 17. 30 h v klubu U Ma-
gistra Kelly (Šporkova 5). 
Hlavní cena je pětilitrový 
sud Plzeňského. Bude se 
hrát lidová trojka volená.hrát lidová trojka volená.

Referendum 
KLUZIŠTĚ

U Tyršáku padl 
topol - hrdina

KAMPA - Zlomil se v bezvět-
ří letos na začátku června 
(Malostranské noviny infor-
movaly). Jeho velká větev 
spadla do Čertovky, muse-
la být vylovena a rozřezána.  
Dne 17. července byl poká-
cen celý strom.
„Topoly mají životnost 60 
let, tenhle tu stál skoro 100 
let,“ vysvětlil MN pan Jin-

dřich Pavliš z fi rmy Vojano-
vy sady.
Topol je jedním z posled-
ních stromů, které byly vy-
sazeny na začátku první re-
publiky. 
Jde o klony stromů odebra-
ných před takřka 100 lety 
z Podkarpatské Rusi až po 
Aš. Další topoly stojí na 
Kampě u KC Kampa.
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 5Zpr}avy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Více info: 221 097 111

Koutek zuřivého reportéraKoutek zuřivého reportéra
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Příběhy domu Malé Strany

Josef Fanta
(1856 -1954)
Architekt, návrhář 
nábytku, mecenáš 
(Fantova kavárny)

Bydlel zde slavný architekt Jo-
sef Fanta (autor budovy hlav-
ního nádraží). Dožil se 98 let. 
Dům proslavila i jeho dcera 
Marie Fantová, novinářka (Li-
dové noviny) a překladatelka.
Zemřela opuštěná v malém 
pokojíku v malostranských 
lázních v Lázeňské ul. 6.

Valdštejnské n. 8 
(Dům U Tří čápů)

TŘI veselé děti v tričkách Malostranských novin. Jak rozkošné! 

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 120 korun, 
dvě pořídíš za dvě stě!

Soutez a zpr}avy

Zamyšlení 
pod Alpami
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Italské partnerské město 
Trento navštívila koncem 
července delegace Městské 
části Praha 1: Starosta Old-
řich Lomecký, zástupce Da-
niel Hodek a vedoucí oddě-
lení vnějších vztahů Veroni-
ka Blažková. Společně se za-
mysleli nad sjednocením 
Itálie.

Tuto sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Pracovník 
měsíce

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

Cvičení nejen pro děti bude 
probíhat s lektorem vždy ve 
středu od 10 h do 11 h  na 
dětském hřišti na Kampě 
pod Karlovým mostem nebo 
ve stejnou dobu na dětském 
hřišti na Žofíně. Cvičení 
bude probíhat tak, že pod-
le toho, kdo se sejde, a také 
podle dohody bude zvolen 
druh cvičení.

Cvičení na dětském 
hřišti pod mostem

Dny Evropského dě-
dictví otevřou kapliStručné zprávy 

z radnice
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Ve Dnech Evropského kul-
turního dědictví v sobotu 
a neděli 10. a 11. září bude 
na Malé Straně otevřena 
pro veřejnost kaple sv. Te-
rezie z Avily. 

Ve dnech 14. - 17. se na ná-
městí Na Kampě konaly 
francouzské trhy. Otevřel je 
francouzský velvyslanec. Na
prodej tu byly různé fran-
couzské speciality.

V království hraček se pro-
měnily prostory školní jí-
delny na Dražického náměs-
tí 10. Do 24. srpna si může-
te koupit hračky pro handi-
capované nebo zdravé děti.

Francouzské trhy 
na Kampě
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FRANCOUZSKÝ trh KampaKAPLE sv. Terezie z AvilyDOSPĚLÍ mohou bez plen

Petr Havlíček brázdí ulice Malé Strany

Jak uvidíte díru v chodníku, 
hned zavolejte na radnici

Malá Strana - Začaly opravy
chodníků. V unikátní anke-
tě, kterou radnice uspořádala 
v první polovině roku, ozna-
čilo 16 % dotázaných chod-
níky jako nejpalčivější pro-
blém.  
„Několik chybějících kostek 
může do budoucna způso-
bit rozsáhlejší závady,“  řekl 
radní Prahy 1 Jiří Veselý.
Anketa probíhala poštou 
(2 429 odpovědí) a telefonic-
ky (805 odpovědí). Rozeslá-
no bylo 17 tisíc dopisů. Šlo 
zřejmě o největší anketu své-
ho druhu v historii Prahy 1.

NĚKTERÉ chodníky opravdu nejsou v dobrém stavu. Nejčastějším důvodem je ošlapání.

 

Jak uvidíte díru, 
volejte na tel. č.:     
221 097 476

Kočičí 
hlavy
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Ing. Pavol 
Škrak

Zástupci radnice poslali do 
redakce toto blahopřání:
„V sedmém kalendářním 
měsíci oslavil ing. Pavol 
Škark životní jubileum 60- 
leté, k čemuž mu blahopře-
jeme a přejeme mnoho zdra-
ví a elánu při organizování 
mnoha kulturních, sportov-
ních a mezinárodních akcí.“

Člen Rady MČ 
Praha 1, kultura, 
sport (ČSSD)

Marie 
Fantová
(1893 - 1963)
dcera Josefa Fanty, 
překladatelka

Pěkné hračky na 
Dražického náměstí
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inzerce

Kluziště na Kampě, Ledový park Kampa

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.

ZVÍŘÁTKA. Štěňata, kří-
ženec labradora a kokršpa-
něla, 6, 5 týdne, 7 ks. Volej-
te Salon Be Different, Újezd 
24, Praha 1, tel: 608 209 953.
BYDLENÍ. Učitelka a pro-
gramátor s miminkem hle-
dají k dlouhodobému proná-
jmu útulný byt na Malé Stra-
ně, Letné či okolí za rozum-
nou cenu od slušných maji-
telů. Tel.: 605 929 444.
PRÁCE. Kariéra z domu - 

více na www.internetjob.cz/
simi. Tel.: 731 902 524. 
HOBBY. Soukromou výu-

Místní inzerce esemeskou
Služby + seznámení + zvířata + bydlení 

ku francouzštiny nabízí kva-
lifi kovaná lektorka. Tel.: 
608 950 675.
SLUŽBY. Provedu drob-
nou údržbu ve vašem bytě, 
kanceláři nebo obchodě. 
Tel.: 603 461 542.
SLUŽBY. Zhotovím in-
ternetové stránky dle va-
šich potřeb, statické, redak-
ční systém či e - shop. Za ro-
zumnou cenu. Tel.: 603 410 
959, e - mail: pekny @chel-
lo.cz
SLUŽBY. Vytvořím krás-
né portréty podle fotografi e. 
Cena 400 Kč. Tel.: 736 137 
830, mail: evahodinkova @
gmail.cz.

Kluzište na Kampě

ANO
nebo

NE?

Kluziště na Kampě, Ledový park Kampa

Modrý abbé 
se vás ptá:

Pošlete nám svuj 
názor na adresu 

redakce@
malostranske-

noviny.eu

Malostranské noviny přinášejí jako první na světě plány kluziště, které 
má letos na zimu zdobit ostrov Kampa.Tajný sponzor akce prohlásil, 
že kluziště bez souhlasu veřejnosti nebude. Zde jsou první názory:

Příklad 
z Vídně

Podobné kluziště mají ve 
Vídni v historickém cen-
tru před místní radnicí. 
I když se tam platí vstupné 
(6 euro, tedy cca 150 kč),
jen za zimu roku 2011 si 
přišlo zabruslit takřka půl 
milionu návštěvníků.KLUZIŠTĚ u vídeňské radnice je ve tvaru srdce.

Víte, že...

Táta Brusle: 
Josef Rössler 
- Ořovský

První bruslař-
ský klub u nás 
založil v roce 
1887 pan Jo-
sef Rössler. 
Napsal o do-
dávku brus-
lí do Norska, 
ale přišly mu 
omylem i lyže.

Brusle v Čechách 
byly dřív než lyže

1) Kampa na několik
 měsíců v roce pře-
stane být parkem. 2) Ma-
minky s kočárky budou mu-
set šlapat v zimních měsí-
cích jinam. To platí i o ma-
jitelích psů. 3) Kampa bude 
oplácaná reklamními bloky. 
4) Hlasitá hudba. 5) Obyva-
telé přilehlých ulic společně 
s městskou policií budou ře-
šit parkování bruslařů.

Je to opravdu do-
bře naplánováno

se vším všudy a nemám 
obavu ze zničení dané ob-
lasti. Ke stavbě tohoto roz-
měru je potřeba povolení od 
odborníků, která samozřej-
mě jsou. Pro Prahu 1 tento 
projekt hodnotím pozitivně.

Navrhuji společně
se přiklonit k po-

stavení kluziště na Kam-
pě. Jak jsem mohl vidět na 
modelu, tak se jedná o vel-
mi zdařilou stavbu, která by 
se měla líbit všem a rozhod-
ně nezasahuje na celé území 
Kampy, jak jsem také někde 
zaslechl. Je to nápad, který 
se mi líbí a podporuji ho. 
 

V Praze 1 dost prázd-
ných míst, kde by 

každý rok mohlo v zimě být 
malé kluziště. U parku na 
Kampě by dokonce mohlo 
být kluziště velké - v areálu
Sokola.

Oldřich 
Lomecký
Starosta 
Městské části  
Praha 1

Eva 
Vondrážková
Ateliér zahradní 
tvroby

Olga 
Lomová
Docentka, 
publicistka, 
sinoložka

ANO 
50%

NE 
50%

Referendum 
KLUZIŠTĚ

Výchozí stav
1. srpna 2011

Petr
Burgr
Sdružení občanů
a přátel Malé Stra-
ny a Hradčan

NE

ANO
Veronika Blažková
Vedoucí oddělení vnějších 
vztahů radnice Prahy 1

ANO

NE

NE
ANO
Milena Filipová 
Ćtenářka Malostranských novin

Zakrytí - zapeče-
tění volné půdy na

řadu zimních měsíců za-
mezí vsáknutí celého 
hlavního objemu zimních 
srážek. Neodstranitelné 
bude, v důsledku dlouho-
dobého narušení vodní bi-
lance v půdě, odumření 
symbiotických půdních 
hub a citlivého půdního 
edafonu.

NE Z pohledu zahrad-
níka nevidím jedi-

ný klad, kterým by zříze-
ní kluziště pomohlo ze-
leni. Naopak se obávám 
neblahého vlivu na faunu 
a fl oru parku Kampa.

Jindřich 
Pavliš
Vojanovy sady 
s.r.o.

Rozhodně dávám 
svůj hlas zřízení

zimního kluziště na Kampě,
když nebudou poškozeny
stromy a zeleň a že vstup bude 
pro návštěvníky zdarma (hra-
zeno sponzory). Za takových 
podmínek je zřízení zimního 
kluziště výborný nápad a dá-
rek dětem Prahy 1 i ostatním. 

20 Kč

902 11 20
MN DVACET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Chcete mě? T.: 608 209 953 
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Jazzová zpěvačka, šanso-
niérka. Zpívala v Semafo-
ru. Ráda se napila. Bydlela 
nad Čertovkou, do které 
ráno házela budíky. Chodi-
la do hospody U Měšťáků 
(ofi ciálně Na Kampě).
Narodila se 21. ledna 1934.

Kalendárium 
Malé Strany

JOSEF 
DOBROVSKÝ 

Buditel

EVA
OLMEROVÁ
Zpěvačka

SRPEN

Eva Olmerová
† 10. srpna 1993

Jezuita, fi lolog, obrozenec. 
Dodnes prý straší v tzv. 
Werichově vile na Kampě 
(tajemné kroky), kde bydlel.
Říká se mu Modrý abbé. Byl
vychovatelem v hraběcí ro-
dině Nosticů. Zemřel roku 
1829 v Brně.

Josef Dobrovský
* 17. srpna 1753
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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 

Vaše advokátní poradna
Kdy mě vezmou do vazby?

OTÁZKA: Za jakých okol-
ností mě může soud vzít do 
vazby? Z. K. Újezd
ODPOVĚĎ: Do vazby vez-
me soudce osobu, proti kte-
ré bylo zahájeno trestní stí-
hání pro úmyslný trestný 
čin, za který mu hrozí trest 
odnětí svobody vyšší než 
dva roky. Zákon popisuje tři

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

druhy vazebních důvodů:
1. Je-li obava, že obvině-
ný uprchne nebo se bude 
skrývat. 2. Pokud by  stíha-
ná osoba mohla působit na 
svědky nebo spoluobviněné. 
3. Hrozí, že obviněný bude 
v trestné činnosti pokračo-
vat, nebo dokoná trestný 
čin, o který se pokusil.

inzerce

Stalo se 
před 101 lety
Praha se bojí 

cholery. Každý 
je podezřelý.

Kluziště na Kampě, Ledový park Kampa

Praha - Panika z možné epi-
demie cholery zachvátila 
hlavní město, Čechy a Ra-
kousko v roce 1910. Po-
dezřelý byl každý, kdo měl 
střevní potíže. Například fo-
tografa Klaka zavřeli v izo-
lačním baráku v Libni. Na-
konec se ale ukázalo, že mu 
bylo jen nevolno.

Novinky z místních podniku

Tlustá myš, Všehrdova 8
Hostinec, bar. Polední nabídka za 75 Kč. 
Každý 10. oběd zdarma. Kozel 11 za 22 Kč. 
Vyhlášené steaky. www.tlustamys.cz

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

Restaurace Stará prádelna, Říční 9
Česká kuchyně. Škvarkové placky, husí játra 
v sádle, uzený úhoř. Plzeň, Kozel a Krušovice 10 °.
Otevřeno do 23. 30 h. www.starapradelna.cz

Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5
Hotovky, chuťovky. O víkendech 11-14. 30 h 
sleva pro důchodce a rodiny 10 %. Kozel a Pra-
zdroj od 26 Kč. www.pivnicepodpetrinem.cz

Pohled shora Mostík Kluziště 
pro děti

Mantinely 
chránící 
stromy

Ledová 
plocha

Volný 
chodník

Půjčovna 
bruslí

Plocha 
pro psy

Socha 
dívky

Pohled od 
Werichovy vily

Mostík se skleněnou podlahou

Socha 
dívky

Půjčovna 
bruslí, vstup

Most s restaurací 
a průhlednou podlahouLedový 

bar

Otázky & odpovědi
Kolik bude stát vstupné? 
Vstupné bude zdarma.
Nezničí kluziště trávník? 
Pro uchování trávníků se udělá maximum, 
počítá se s rekultivací.
Co hluk? 
Hluk bude odpovídat normám. Ozvučení 
bude respektovat místní podmínky a poža-
davky.
Kam budu chodit s pejskem? 
Půlka parku zůstává pejskařům k dispozici. 
Projekt respektuje tvar parku.
Od kdy bude kluziště otevřené? 

Od začátku prosince kolem Mikuláše. Otví-
rací doba od 10 do 22 hodin. Kluziště zmizí 
v únoru, aby byl čas na rekultivaci trávníku.
Bude možné si půjčit brusle? 
Ano, všech velikostí.
Co děti? Bude tam něco jako instruktor?
Děti mají svůj vymezený prostor směrem 
k Werichově vile. Přítomni budou profesio-
nálové, dozor a ochranka, celkem asi 20 lidí.
Kde si budu moci dát grog? 
Občerstvení je v prosklené restauraci na 
mostíku s nádherným výhledem na Prahu. 
Nebo přímo z ledu v ledovém baru.
Bude tam něco jako skříňky na věci?
Ano, vedle vchodu u půjčovny bruslí.

Kde bude technické zázemí, chladící 
agregáty a tak? 
Agregáty budou na parkovišti u Tyršova 
domu. Originální technologie umožňuje 
mít celý chladící systém schovaný v ledu.
Jak to bude s osvětlením? 
Osvětlení zapadá do prostředí parku Kam-
pa. Část je umístěna v mantinelech, část bu-
dou přenosné lampy podobné těm stávají-
cím.
Kdo to všechno zaplatí? 
Štědrý investor, který nechce žádnou pro-
tislužbu. Projekt je koncipován jako dárek 
obyvatelům Prahy. S reklamami na manti-
nelech a okolí se nepočítá. 

Ledový 
bar

Bruslení 
pod mostem
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NEŠLO o choleru, ale o fámu.
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Charitativní projekty
Společný charitativní projekt Malostranských novin a pana Petra Hejmy

Nadační fond KampaNula 
pro Prahu 1 už je v pohybu  

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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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.

Kam kráčíš KampaNulo - Quo vadis, KampaNulo?

řes léto 2011 se při-
pravují konkrétní kro-
ky v charitativní čin-

nosti Nadačního fondu 
KampaNula. Narůstá počet 
těch, kterým je třeba pomoci.

Patroni nadace sbírají pod-
něty, komunikují intenzivně 
mezi sebou na pracovních 

schůzkách. Jsou ve spojení 
i s budoucími sponzory.
Byly osloveny i některé vý-
znamné nadace (Hestia, Via, 
Elpida). 
Cílem je pomoc postiženým 
(Artevide a Deylova akade-
mie, Studio Oáza, Citadela

atd.) a podpora spolkové 
činnosti: Komunitní cent-
rum Kampa, SOPMSH, Ba-
ráčníci, Kampa Střed Světa
atd. Nadace KampaNula
bude pod neustálým dozo-
rem 30 tisíc čtenářů Ma-
lostranských novin.

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

Tel.: 777 556 578 

Volejte nám 
své tipy na 

charitu

Zvon

Vize

Pomoc

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.

MUDr. 
Jiří Kučera
Praktický lékař, 
dlouhá léta bydlí 
na Malé Straně

P
„V rámci programu Čajo-
mír Festu 2011 se návštěv-
níci budou moci zúčastnit 
společné akce - Vysypávání 
festivalové mandaly. Roz-
hodli jsme se, že výtěžek 
půjde nadaci KampaNula na 
charitativní účely na Praze 
1,“ řekl MN Jaromír Horák, 

hlavní organizátor největší-
ho čajového svátku ve střed-
ní Evropě, který se bude ko-
nat 26. až 28. srpna přímo 
na Kampě.
Malostranské noviny na 
oplátku věnují Čajomír Fes-
tu na svých stránkách nále-
žitou podporu.

Čajomír Fest rád přispěje

inzerce

Výuka sebeobrany
Městská policie Praha 1 pořádné v rámci prevence výuku sebe-
obrany. Kdy: Každé pondělí a středu v průběhu školního roku 

2011 / 12 v tělocvičně ZŠ Uhelný trh, Uhelný trh 4, Staré Město.
Ženy i muži. Pondělí 17.30 - 19 h, středa 16.30 - 18 h

Kurzy jsou zdarma
Výuka probíhá pod vedením strážníka MP Bedřicha Rýče, 

instruktora JIU - JITSU, držitele 4. DANU. Všichni jste srdečně zváni, 
využijte této nabídky, která se může právě v dnešní době vyplatit!

strážníka Bedřicha Rýče



 DopiSy 9telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
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OTEC: „Tak koukám na toho datla, už dobrou čtvrt hodinu tluče do stromu. Asi tam má hnízdo.
  DCERUŠKA: „A jeho paní ho asi nechce pustit dovnitř, že přišel pozdě domů!“

Otevřený dopis 
ministrovi zahraničí

Sdružení ob-
čanů a přátel 
Malé Strany 
a Hradčan

Stížnost

Vážený pane 
Karle Schwarzenbergu,
z médií jsme se dozvěděli, 
že se jedná o možném pro-
deji Lobkovického palá-
ce na Malé Straně (Vlašská 
19, Praha 1) Německé spol-
kové republice. Dne 11. 5. 
2011 naše vláda záměr pro-
deje schválila!
Dovolte, abychom za Sdru-
žení občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan vyjádřili 
zásadní nesouhlas s uvažo-
vaným prodejem.
Důvodem pro náš zásadní 
nesouhlas je nejen architek-
tonická hodnota paláce (jed-
na z nejhodnotnějších sta-
veb vrcholného baroka), ale 
zejména skutečnost, že jde 
o součást české historie a dě-
dictví české země.
Věříme, že i náš dopis při-
spěje ke zrušení jednání 
o prodeji Lobkovického pa-
láce.
Celý dopis je na adrese 
www.sopmsh.estranky.cz

ANO 
53%

NE 
47%

Spočteno 96 hlasů. 
Stav je k 23. 7. 2011.

Zámky Zámky

Referendum 
zámky 
u mlejna

... a netrpělivě čekáme na 
další číslo. Asi i vy máte 
prázdniny samozřejmě za-
sloužené a my se o to víc bu-
deme těšit na den D, hodinu H,
kdy obdržíme vaše noviny.

S pozdravem a přáním
 krásných letních dnů                                                          

Luděk  Páv
Odpověď redakce: Prázd-
niny jsme už měli, byli jsme 
s dětmi na týden u moře. Ale 
co se týče novin, jedeme i přes
celé léto, jak říká Barbora
Nerudová, matka básníka, 
durch.

Dopis
Vaše noviny čteme 

celá rodina...

GratulaceGratulaceGratulace
Manželé Hendrichovi, 

diamantová svatba

pátek 7. 7. 2011 se sešli 
na Staroměstské rad-
nici příbuzní, přátelé 

i bývalí sousedé z Malé Stra-
ny, aby oslavili s paní Yvet-
tou Hendrichovou a doc. Dr. 
Josefem Hendrichem jejich 
diamantovou svatbu. 
Před 60. lety, tedy 5. 7. 1951 
si řekli své ANO na Sta-
roměstské radnici a po té 
v kapli svatého Václava ve 
Svatovítském chrámu.
Oba dva strávili valnou část 
svého života na Malé Stra-
ně ve Vlašské ulici č. 13, 
kde také vychovali své dvě 
děti a pečovali o rodiče paní 
Yvetty (o Aurelu Nováko-
vou, roz. Vosykovu z Hrad-
čan a Jaroslava Nováka ze 
Smíchova).
Pokud někdo ze čtenářů 
chce napsat rodině nějakou 
hezkou či úsměvnou vzpo-
mínku na oba, prosím, za-
šlete nám ji prostřednictvím 
redakce (třeba ty Romane 
Vopičko, nebo ty Honzo Bu-
riane, …). 

Děkujeme.  Za rodinu 
Michaela Kaslová, 

rozená Hendrichová

V



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

Precedens Srpen

BÁRA BASIKOVÁ a Precedens. Střelák, 14. 8. ve 20 h.

alší z výjimečných koncertů, který si Malostranská 
beseda nadělila. Kapela Precedens se zpěvačkou Bá-
rou Basikovou s hostem, kapelou Lili Marlene. Ten-

tokrát se koncert uskuteční v neděli 14. 8. v Letňáku – ta-
kový název dala Malostranská beseda své letní scéně na 
Střeleckém ostrově. 

D

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 programuNáš 
TIP

Malostranská beseda, zač. 
21 h (není–li uvedeno jinak) 

8. po. Ondřej Fencl - 30 let - 
koncert - 20 h
13. so. David Murphy Band - 
výroční koncert 10. let - 21 h

Letňák - letní scéna MB, 
Střelecký ostrov, zač. 20 h 

(není-li uvedeno jinak)

10. st. Xavier Baumaxa & 
Hněddé smyčce 
14. ne. Precedens s Bárou Basi-
kovou + Lili Marlene
16. út. Jan Spálený & ASPM
20. so. BT‘n‘J (CZ) feat. MC 
Tallestman (SCO)
22. po. Vladimír Mišík & ČDG
23. út. Ivan Hlas Trio
25. čt. MLADOstranská bese-
da: Sek jsi bombónky + Funk 
Corporation
29. po. My3.AVI + Bezefšeho
30. út. Madfi nger – tribute to 
Michael Jackson
31. st. YAAH FEST 2011: The 
Colorblinds + Za školou – 19 h

Začátky ve 20 h, není-li uvedeno jinak
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10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

Dětem - 22. až 26. srpen. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁ-
BOR - KC Kampa, U sovových mlýnů - Příběhy 
a pohádky z Malé Strany. Děti 3 až 6 let a 7 až 11 
let. Tel.: 776 743 518. Info: www.kckampa.eu

Dětem - DIVADÉLKO ROMANETO - 6. 8. Zoo 
Praha 13 h: Indiánská pohádka. 28. 8. Letní Letná 
15.30 h: Indiánská pohádka. 31. 8. Letní Letná 11 
h: Pan Čudla - Mr.Czoo. 

Nová galerie studentů AVU a DAMU MORNA 
ART GALLERY na Újezdě 20, vstup z Hotelu 
U Kříže - Vernisáže, výstavy, performance, disku-
ze, aukce. Více: www.morna.cz

Výtvarka - Vždy úterý, středy a čtvrtky - ATE-
LIÉR NA PŮDĚ - V Cibulkách 54, Praha 5, Ko-
šíře - Letní výtvarné hrátky nejen pro děti. Malová-
ní v ateliéru i na zahradě. Tel. Klára: 731 461 983. 

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO SRPEN 2011

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

Dílna - So 6. 8. od 10 do 18 h - ŽENSKÉ KON-
STELAČNÍ RITUÁLY - Divadlo Kampa,  Nosti-
cova 2a - Probouzení ženského principu. Barbora 
Nádvorníková. Info: www.divadlokampa.cz

Soutěž Loukamosaic - ARCHITEKTURA 
NA JEDNIČKU - Najděte a vyfoťte váš oblíbený 
rostlinný dekor na architektuře Prahy 1. Více: Tel.: 
773 247 961 nebo www.loukamosaic. com.

Hudba -  Každou středu v měsíci v 22 h -  JAM 
NITE - Napa club, Prokopská 8, tel. : 774 206 
210 - Pravidelný kultovní malostranský JAM NITE. 
Uslyšíte: pop, jazz, blues, dance, R&B. Zdarma! 

Čajomír Fest 2011 - 
S malou miskou čaje 

obejdete celý svět 
Ve dnech 26. - 28. srpna v parku Kampa

edinečný multikulturní 
festival, největší čajo-
vý svátek ve střední Ev-

ropě, otevře v pátek 26. srp-
na zahajovací rituál aztécké-
ho šamana Temoka v prosto-
rách parku Kampa. 
Sobotní program 27. srpna 
začíná už za východu slun-
ce, po němž začne bohatý 
celodenní program s ochut-
návkami čajů z rozmani-
tých koutů světa. Třetí den 
festivalu, neděle 28. srpna, 
nese podtitul U jednoho sto-

lu, bude zaměřen především 
na tvůrčí a vzdělávací dílny 
v kruhu.
„Čajomír Fest je přehlíd-
kou čajové kultury a umě-
ní. S miskou čaje obejdete 
celý svět a vychutnáte si jeho 
rozmanitost chutí. Festival 
bude plný chuti, odpočinku, 
zábavy, vzdělání a relaxa-
ce,“ zve na ojedinělou akci 
Jaromír Horák, hlavní orga-
nizátor Čajomír Festu.
Celý program najdete na 
adrese: www.cajomir.cz

J

Tip 
na výlet

Ladovy Hrusice: 
karneval a zabíjačka
V minulých letech mnozí ma-
lostranští s přáteli navštěvo-
vali Hrusice a blízké okolí.   
Po výletech (vlakem, na ko-
lech i auty) si prohlédli obec 
a nikdy nevynechali Hospodu 
U Sejků.
V SOBOTU 20. SRPNA 
nabízejí Spojené osady Hru-
sic oheň vedle obce v rok-
li, pečení i country zpěvy. 
V Sokolovně bude výstava 
šerifa SOH Ing. Miloše Mi-
lostného (*80!).
V SOBOTU 3. ZÁŘÍ
Pro rodiny 36. Dětský karne-
val - děti v maskách nejen po-
staviček dle Josefa Lady.
Info www. obec-hrusice.cz  

Za nepříz. počasí akce v MB od 21 h 
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11 Zabava

Žila na Kampě a v Karmelitské ulici
Jana Dítětová, herečka

Slavné ženy Malé Strany

N a Malé Straně prožila 
Jana Dítětová větši-
nu svého života. 

Jako herečka začínala v di-
vadle E. F. Buriana. Její 
první manžel režisér Vla-
dimír Vlček byl zapálený 
komunista, natočil třeba 
fi lm Zítra se bude tančit 

všude. Pro fi lm ji objevil 
režisér Miroslav Cikán. 
S druhým manželem her-
cem Josefem Vinklářem 
žila na Kampě. Po roz-
vodu žila na Malé Straně 
nedaleko Tyršova domu. 
Zemřela na rakovinu hrta-
nu ve věku 65 let.

inzerce

Miroslav 
Cikán
režisér

PANÍ Jana žila v letech 1926 - 1991.

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 8 / srpen 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
tato zřícenina? Poslala: Jana
Hauerová. Minule: Lev je 
u Chotkovy ulice. Správně: 
Karel Diviš, Lubomír Hejný, 
Hana Kučerová, Michaela Ka-
rafi átová, Eliška Janečková

KDE TO JE
Poznáte, jářku, ?

Koutek pro chytré hlavy

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

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

V
Tajemná škatule

každém čtverci té ška-
tule ležel na bavlnce 
lesknoucí se drahokam. 

Byli lidé, kteří to viděli. 
Našel a sebral prý vše sám 
na hoře Kozákově. My děti 
jsme sobě vypravovaly, že 

když u Šajvlů - tak se na-
zývali ti páně Rybářovi pří-
buzní - myje se podlaha, po-
sypávají ji místo pískem sa-
mým natlučeným cukrem. 
V sobotu, v den drhnutí, 
vždy jsme ukrutně záviděly 
dětem Šajvlovým.
Jednou jsem seděl nad...

Kde to seděl mladý 
Neruda? A nad čím? 
Safra, to je napínavé!

Více zvíte příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

Jan Neruda: Hastrman, X.
MINULE:
velké tajemství. Mladý Neruda je na stopě...

Fotky a odpovědi posílejte: redakce@malostranskenoviny.eu

Josef 
Vinklář
2. manžel

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

KONEČNĚ! Muže nejlépe 
poznáš podle jeho žen, říká 
se. Seskupili jsme tedy ženy 
nejzáhadnějšího spisovatele 
všech dob Franze Kafky.
Aktuální výtisk Staroměst-
ských novin dostanete zdar-
ma například v Malostran-
ské besedě, v Sokole, nebo 
Vopičkově Okýnku. 

Jakub
Vinklář

syn

O VÍKENDECH 
OD 11 DO 14. 30 H 

SLEVA 10 %  
PRO DŮCHODCE 

A RODINY S DĚTMI
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Sudoku pro  
nenáročné

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

1
2

2
3
1

3

3
1
2

3
3

3

2
2
1

ylo to smutné léto v ro-
ce 1969. Blížil se 21.
srpen, první výročí

okupace bratry z východu.
Za pár dní jsem měl odjet 
na jednoroční stáž do USA 
a měl tušení, že se můj po-
byt může prodloužit. 
Rozhodli jsme se udělat roz-
loučení s kamarády. Na Čer-
tovce jsme měli  zavěšené 
branky a v této slalomové 
trati jsme denně trénovali na 
kanoích a kajacích.  
20. srpna večer jsme dova-
lili sud piva do  loděnice na 
Čertovce. Když byla zábava 
v plném proudu, ukázal se 
jeden z přátel, Rudla Mráz, 
a vytáhl z batohu bustu Pepi 
Stalina. 
Uprostřed  všeobecného ve-
selí se náhle ozvalo zabou-
chání na branku se zvoláním 
„Bezpečnost!“.
Když Orgán uviděl bustu 
soudruha Stalina, hned po-
znal, že je tady vše v pořád-
ku. Byl spřízněná duše, na-
bídli jsme mu půllitr piva.
Začalo se ochlazovat a tak 
jsme na cementovém pla-
tu nad Čertovkou rozděla-
li oheň. Někdo podotknul, 
že Pepovi Stalinovi musí asi 

Historka o Stalinovi z Čertovky
STANISLAV CHLÁDEK, účastník expedic do mayských 

jeskyní, EXKLUZIVNĚ pro Malostranské noviny

Josif Visarionovič Stalin 

být zima. Tak jsme ho při-
táhli blíž k ohni a on se chu-
dák rozpálil do ruda. 
Kdosi dostal nápad, že by se 
měl ochladit a  nalil na něj 
pivo.  Chudák Josif Visari-
onovič Džugašvili prasknul 
a rozpadl se na mnoho kusů. 
Tak jsme s ním zatočili, jako 
on kdysi s kulaky: přines-
li jsme perlík, rozbili střepy 
na prach a spolu s popelem 
ho vmetli do Čertovky. 
Tak jsem se důstojně roz-
loučil s domovem a odle-
těl ke kapitalistům. Trvalo 
mi pak dlouhých 12 let, než 
jsem se mohl znovu domů 
podívat;  to už je ale úplně 
jiná historka. 

B



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

O střevíčcích z chleba
Černínském paláci 
žila krásná, ale pyšná 
hraběnka, která vždy 

musela mít všechno nej. 
Koupala se v mléce a šam-
paňském a jednou si ne-
chala na ples ušít střevíčky 
z chleba. 
Už to by bylo troufalé, ale 
ona to udělala v době nej-
většího hladu. Jen co je 
však obula, střevíčky vzpla-
nuly a přilétlo devět čertů, 
kteří ji roztrhali na cucky 
a odnesli do pekel. (Ještě že 
tu měli už od časů Draho-
míry otevřenu jednu z bran 
pekelných.) 
Hraběnka od těch dob cho-
dí za nocí palácem, smutně 
hledí na své hořící střevíč-
ky a nikdo neví, jak ji vy-
svobodit.

TA SE ALE LEKLA, když jí najednou začaly hořet boty...

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

V Strašidla a pověsti

Zvířata
Malé Strany

Posílejte podobné fotky! 
redakce@malostranske-

noviny.eu

38
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. Kavár-
na 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, re-
cepce, 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 nám. 3. Tlustá myš, Všehrdova 19. 
Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Divadlo Kam-
pa, 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, Val-
entinská 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, Karme-
litská 16. Cukrárna, Vítězná 14 . Salon Mila, Vítězná 12.

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

odběrních míst
Malostranských novin

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

Mistr z Červené sedmy

íte, co byla Červená 
sedma? Velmi zná-
mý pražský kabaret. 

Tam zpíval pan Podivín 
a u toho jsem se vyu-
čil kovorytcem (pan 
Houška notuje roz-
marnou píseň Černá 
čára na zdi, bílá ved-
le ní a hned na to ještě Kam 
jsi prchlo mládí moje.) Na 
to, že skoro neslyší, zpívá 

skvěle. V dílně pana Podi-
vína jsem se učil dělat růz-
ná razidla, odznaky či me-
daile. Později, ještě za vál-

ky, jsem přešel do le-
tecké továrny. No 
a po válce jsem pra-
coval doma. To už 
jsem měl četné za-

kázky od různých fi rem, 
které jsem jim pak ode-
vzdával. 

JIŘÍ Červený, zakladatel kabaretu. Vpravo dům dnes.

V

11 let

Temné chodby Černínského paláce
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Seriál

ALENA KOPECKÁ
KC Kampa

Za práci 
v KC Kampa 
a také za to, 
že provdala 
dceru.

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

Proč čtuProč čtu

„Protože jsou výborné!” 
Marcela Lurská, zlatnice 

z Brna, Veveří ulice
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inzerce

Dovolujeme si poslat fotku 
naší pavoučí holky. Tábor-
ští, Mostecká ulice. Tip re-
dakce: Tarantule.

Příští číslo vyjde
1. září

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

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

Nadační fond KampaNula!Nadační fond KampaNula!Nadační fond KampaNula!Nadační fond KampaNula!

Pro každého, kdo má nula

str. 
8

Zde muže být 
váš inzerát

Vyrobíme zdarma! Tel.: 

nebo e-mail: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

777 556 578 


