Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

20 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 9 / roč. III
září 2011

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN DVACET

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

na tel.
číslo

redakce@maloStranSkenoviny.eu

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

902 11 20

www.maloStranSkenoviny.eu

Modrý
abbé
to vidí
černě.

Kluziště na Kampě
nebude. Bude:
a) Jinde
b) Nikde
c) Na stranách 6 a 7

Koláž: Ondřej Höppner

III. Malostranské vinobraní - Dozvuky Horňáckých slavností. Kampa 17. září. Str. 10
inzerce

Byla to
láska na první
pohled

Založeno 1906

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

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

----kurzy----

tvůrčího psaní

-spisovatelkyAleny Ježkové
www.dobrepsani.cz

Více str. 10

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

Noviny, které si píší čtenáři sami
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

18°C

Poznáváte tu dívku ze staré pohlednice? Kdo by to
mohl být v klobouku jako
od Harryho Pottera? Snímek je z dubna roku 1891.

SRPEN: Zlí jazykové měly
pravdu, že léto už bylo. Teď
nechme promluvit galoše.

Recept dle
Dobromily

Smažené telecí uši
s brzlíkem

Dej na rendlík kus másla, cibuli a zelenou petruželku,
kořínek mrkve, všecko drobně rozkrájené, vlož na to čtyry telecí uši a dva brzlíky
www.recepty-rettigova.cz

Číslo
Císlo měsíce

109

Pouhých 109
dní trvala stavba Petřínské
rozhledny

Úvodník

Lobkovický
palác musí
zůstat doma

Díky Vám, doktore Kurzi!
Klub českých turistů vybral v roce 1991 toho nejvýmluvnějšího ze svého středu
a ten strhl celý národ.
Dr. Kurz napsal na téma
nová rozhledna článek do
německých novin Der Politik a rozohnil se v něm natolik, že předpověděl i lanovku. Konstrukci navrhl Ing.
Ftantišek Prášil, což působilo trochu jako vtip.

Foto: Archiv Malostranských novin

Důležité
telefony

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

Petřínská
rozhledna
ční už 120 let

Tajemná dívka
z fotograﬁe

Počasí

Víte, že...

PETŘÍNSKÁ rozhledna byla postavena za necelé čtyři měsíce. Od 16. 3. do 2. 7. roku 1891

Velké zprávy
z Malé Strany
Na Malé Straně řádí
prodejci elektřiny
Zazvoní u dveří, budou tvrdit, že jsou z ČEZu a nabídnou vám slevu elektřiny. To
jsou oni, podvodníci. Nic
jim nepodepisujte.

Zloděj, který okradl
herce, stále uniká

Nebovidská - Zloděj, který dne 2. června ukradl herci Johnu Malkovichovi dva
mobily a doklady, je stále
na svobodě. Věci se herci
ztratily z pokoje v luxusním
hotelu Mandarin Oriental
v Nebovidské ulici. V Praze
byl herec na Pražském jaru.

Anketní otázka Malostranských novin

Víte, jak dlouho se stavěla
Petřínská rozhledna?

Muchova epopej
zřejmě v Jízdárně

KEPLEROVA - Muchova Slovanská epopej zřejmě najde
klid v Jízdárně Pražského
hradu na Hradčanech. Toto
řešení schválili radní. Správa Pražského hradu dosud
využívá Jízdárnu jako sklad.
Epopej byla léta v Českém
Krumlově, pak ji odvezli.

Foto: Petr Konečný

Jindřich
Houška

Nejstarší Malostraňák, redaktor

Helena
Šulcová

Fotografka
Malostranských
novin

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

Na stanici Malostranská budou turnikety

Staré dobré turnikety se
možná už od příštího roku
objeví na stanici Malostranská a dalších zastávkách metra. Město se tak chce bránit
černým pasažérům, kterých
je stále víc, protože se to vyplatí. Projekt bude stát přes
tři miliardy korun.

Restaurace Luka Lu
Újezd 33, Praha 1 - Malá Strana

Otevřeno:

Pondělí až neděle 10 - 24 h
Tel.: +420 257 212 388
Tel.: +420 724 364 004
www.lukalu.cz, info@lukalu.cz

Čajomír
(Jaromír Horák)
Čajová škola
v Divadle Kampa

„Odhaduji,
„Když jsem se na„Tenkrát byli
že Petřínskou
rodil, bylo rozhledšikovnější, podle
rozhlednu mohli
ně 14 let. Moje
máma by to určitě mně to trvalo méně stavět necelé dva
než půl roku.“
roky.”
věděla.“

Krásná hudba a příběhy pro děti
Chrrr...

Ondřej
Höppner,
šéfredaktor
Malostranských novin,
775 949 557

Při stavbě rozhledny házeli
lidé zdola nýty a nahoře je
dělníci chytali kleštěmi.

inzerce

P

rodej Lobkovického
paláce Německu je ostuda a to říkám při vší
úctě k našemu mocnějšímu
a movitějšímu sousedovi.
Ano, i některé jiné budovy
patří státům, které v nich
mají ambasádu.
Ano, palác tak trochu patří
k německé historii (utíkalo
se tudy z NDR), ale třeba
Pražský hrad si také oblíbili
Švédové.
V Lobkovickém paláci měla
ambasádu i Čína a i zde
nechala historie stopu. Tak
když už, tak aspoň aukce.

Zpravy

na CD v limitovaných edicích

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

www.hudbaprodeti.cz

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

„Bylo to hodně
rychlé. Odhaduji,
že to nebylo déle,
než dva až tři
měsíce.“

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Barbora
Nerudová

Matka básníka,
starousedlice

„Táta mi to jednou „Jawohl. Ein paar
Tage. Sama jsem
vysvětloval tak
dlouho, až se ztra- tam házela nejty,
aby to líp
til v zrcadlovém
vodsejpalo.“
labyrintu.”

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

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

KOUPÍM BYT
PLATBA V HOTOVOSTI

i s exekucí či jinými právními
spory. Poskytuji korektní
a rychlé jednání. T.: 739 953 074

mail: vykupybyt@seznam.cz, www.vykupybyt.cz

Lobkovický palác: Prodáno?

Kráska
ze strany 3

Kolem prodeje perly Malé Strany Němcům za
hubičku je ticho po pěšině. Petice byly na nic.

Umělecká koláž: Ondřej Höppner

KNÍŽE Schwarzenberg má dvě občanství, české a švýcarské. Prodej je jeho akce.

inzerce

Dům U vodopádu,
Jánský vršek 1, Malá Strana

Vlašská - Kolem chystaného prodeje Lobkovického paláce Německu je ticho
po pěšině a podpis prodejní
smlouvy je otázkou týdnů.
Nic na tom nezměnily ani
hojné petice spolků a stížnosti občanů.
„Prodej paláce považujeme
za nehoráznost,“ řekl MN
pan Tomáš Oliva ze Sdružení občanů a přátel Malé
Stany a Hradčan.
„Obrací se na nás desítky
občanů, abychom s tím něco
udělali,“ řekla MN mluvčí
radnice Prahy 1 Veronika
Blažková. „My s tím ale
nic dělat nemůžeme, budova
není majetkem Prahy 1, ale
státu. Prodat palác je rozhodnutí vlády.“
Iniciátorem prodeje je ministr Karel Schwarzenberg. Lobkovický palác přitom ČR prodává hluboce
pod cenou. Německo ospravedlňuje koupi sentimentálními důvody.

Se mnou
je kříž

Foto: Youtube
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ŠPERK  SKLO  OBRAZY
GRAFIKA  STAROŽITNOSTI

ROZKOŠNÁ Rose - Marie Kerzenbaumová z Dolního Saska přivezla do
Prahy v roce 1913 ukázat průkopnický
klobouk s umělým peřím. Po rozpačitém ohlasu odjela do Drážďan.

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

Točíme Plzeňský Prazdroj
a vaříme domácí kuchyni!

Rakouská restaurace

Denně 11 – 18, tel. 602 214 774
www.eclecticgallery.cz. Klubová sleva 7 %

Saská 3, tel.: 777 043 793

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

www.kocarzvidne.cz

www.starapradelna.cz

Nová kavárna na Malé Straně

PENÍZE

Lahodná káva,
houpací kůň,
pastelky, tousty,
víno, hermelín

www.59cafebar.cz

Nosticova 8 (U Werichovy vily)

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

Tel.: 608 421 568

jindravocetkova@centrum.cz

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

29 Kč

VAŠE PŘÁTELSKÁ OPTIKA

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

Kdo pronajme hezký byt
(Staré Město, Malá Strana)

pro týdenní pobyty
turistů (seniorů)
ze zámoří?
Tel: 777 656 690
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

RESTAURACE

TLUSTÁ
MYŠ

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO
NA MALÉ STRANĚ

KOZEL 11° 22 KČ!
Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

ŠIROKÝ
VÝBĚR
BRÝLÍ
RAY BAN

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

Soutez
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telefon redakce: 775 949 557

Výklenek v Nerudovce
se opravuje už 5 let

NERUDOVA - Výklenek pro
sochu Toileta se opravuje od
roku 2006. Socha je opravená, ale čeká v depozitáři.
Připomeňme, že Petřínskou
rozhledu stavěli 109 dní.

Malá Strana oslavila
den levorukých

Mezinárodní den levorukých si připomnělo dne 22. 8.
na Malé Straně a Hradčanech asi 500 místních leváků a nejen oni.

Zahradník pan Kletvík
slaví 50. Gratulujeme!

Vojanovy sady - „Pořádek musí být,“ je heslo pana Filipa Kletvíka,
který má na starosti úklid
Seminářské, Lobkovické a Strahovské zahrady.
V září slaví 50. narozeniny, ve ﬁrmě Vojanovy
sady pracuje už 30 let.
Pochází z keramické rodiny, žije se svou přítelkyní Renatkou.
Oslavenci gratuluje celá ﬁrma Vojanovy sady
a Malostranské noviny.

Foto: Monika Höppner

Velké zprávy
z Malé Strany

PAN Filip Kletvík v oblíbené čepici a kamarádem stromem.

Čajomír Fest na Kampě

Květiny u Norské
ambasády

HELLICHOVA - K Norské ambasádě v Hellichově ulici
kladou lidé květiny, většinou
bílé lilie. Uctívají tak památku 77 zavražděných v Norsku dne 22. července.

redakce@maloStranSkenoviny.eu

ČAS s čajem plyne pomaleji...

Park Kampa - Správné pití čaje zpomalí čas
a vy tak budete žít déle.
Největší čajový svátek
ve střední Evropě, zpomalil tok času 26. až 28.
srpna na tajnosnubném
trávníku pod ševelícími stromy parku Kampa. Čajomír má čajovou
školu v přilehlém Divadle Kampa.

Soutez a zpr}avy

ČTENÁ
Ř -FOTOGRAF
redakce@malostranskenoviny.eu
Značkový smog

SNÍMEK a text poslal pan Krištof Hanzlík

Úplně zbytečná značka
na Zámeckých schodech

„Mít já na ulici dneska židli,
tak mě to z ní zvedne. Takhle mi to jen hlo žlučí. Včera
odpoledne se nám před domem objevila značka „obytné zóny“.
Po Zámeckých schodech
nejezdí kolony offroadů, nehledě na to, že do přiléhající
Thunovské je zákaz vjezdu.
Ještě vtipnější je pohled z druhé strany, kde značka na posledním schodě upozorňuje
na konec „obytné zóny.“

Na Pětikostelním náměstí
máme před kanceláří 24 dopravních značek - to aby poslanci nezabloudili.
Na břehu Vltavy není jediné
místo s výhledem na hrad,
kde by do záběru netrčel nějaký zákaz. Téma značkového smogu je potřeba začít řešit.
Někde tu sedí schovaný dopravní inženýr, který nám
zas*rá za provizi z každé
značky naše město.

Sedm divù staropražských ulièek
EXKLUZIVNĚ: Marko Čermák, kreslíř Rychlých šípů

Kdo by neznal sedm divů světa? Ovšem výjimečné, pozoruhodné či nějak jinak zajímavé
„divy“ najdeme i v uličkách, zákoutích či v parcích staré Prahy!
Přitom nemusí jít jen o impozantní chrámy, paláce nebo
věže. Někdy stačí jen zvednout
oči, abychom na průčelí jinak
šedivého domu objevili ojedinělou fresku.
Jindy zase sklopíme zraky
k dlažbě ulice, po níž denně
chodíme – a ejhle, jaké zajímavé obrazce (či snad dokonce ornamenty?)!
A můžeme vůbec věřit svým
očím, když při procházce starobylými uličkami se přímo před
námi, vedle vzácné středověké
památky, vztyčí vysoký tovární komín?!
Takové či podobné „divy“ pražského Starého Města a Malé
Strany – byť to mohou být
i drobnosti – budou od příštího
čísla Malostranských a Staroměstských novin poznávat malí
(ale i starší) čtenáři v dlouhodobé soutěžní hře s názvem Sedm
divů staropražských uliček.
Hra bude určena hlavně skupinám chlapců a děvčat „co spo-

číná
Pozor, za !
a
velká hr

lu kamarádí“, přátelským partám ze školních tříd, kroužků,
zájmových oddílů a podobně,
kteří touží po dobrodružstvích,
překvapeních i poznání.
Stejně jako dnes ilustrace Marko Čermáka budou i jednotlivé části hry provázet krátké
komiksové příběhy vytvořené
kreslířem legendárních Rychlých šípů.
Parta hledačů „sedmi divů“ nás
bude po sedm měsíců provázet
„obyčejnými místy“ staré Prahy
ukrývajícími „neobyčejná překvapení“.
Na konci hry, těsně před letními prázdninami příštího roku,
se nejlepší účastníci hry utkají ve velkém ﬁnále, přímo v terénu, aby si vybojovali kýžené
odměny.
Takže, chlapci a děvčata, slePříjemnou
dujte pravidelně Malostranské
zábavu
a Staroměstské noviny! Začínávšem přeje
me už příští měsíc!
Pozor!
Velká hra začíná!
RYCHLÉ ŠÍPY, kultovní seriál všech generací. Příběhy psal J. Foglar, kreslil Marko Čermák.

Zpr}avy
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ

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

Malá Strana - Policie se zaměřila na herny, bary a noční
kluby s cílem vymýtit cokoli
nelegálního.
Malá Strana není v rámci Prahy vyloženým rejdištěm zločinu podobného druhu, ale je třeba být neustále
ve střehu.
„Tuto problematiku vnímám
jako zásadní problém a jsem
připraven pro to hodně udělat. Naše bezpečnostní akce
nejsou jen mediální výkřik
do tmy, to je věc, která bude
mít své pokračování,“ řekl
starosta Oldřich Lomecký.

Máš to?

Stížnosti volejte
na tel. číslo:

221 097 111

PROSTITUCE se nám nebezpečně rozšířila z nočních podniků do denních ulic.

MALOSTRANSKÁ beseda

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

„U BLBEJCH”, Hroznová 6

Útulná hospůdka na Kampě. Denně 11 - 23 h. Výtečná Plzeň 12 ° za 37 Kč, Kozel 10°. Polední menu
90 Kč. Krytá zahrádka! www.nacertovce.wz.cz

POD PETŘÍNEM, Hellichova 5

Velké reklamní
plochy zakázány

Barevný karneval tolerance
Prague Pride prošel dne 13.
srpna Prahou a vyvrcholil na
Střeleckém ostrově. Pochod
se uskutečnil pod záštitou
radnice Prahy 1.

Na Malé Straně a v historickém okolí nejsou povoleny
billboardy a jiné velké reklamy. Výjimkou jsou ty na lešení, ale musí projít schválením
radnice. Volejte 221 097 111.

Foto: www.praha1.cz

Na Malostanské besedě visí
od 19. srpna zlatá pamětní
deska, která oslavuje zdařilou rekonstrukci budovy.
Desku odhalil starosta Oldřich Lomecký, budova byla
uvedena do nynějšího stavu
za jeho předchůdce Petra
Hejmy. Ozdobou jsou věže
a zvon Václav. Práce provedla ﬁrma Podzimek & synové.

Mladí Starokatolíci uspořádali v neděli 14. srpna
na Petříně (dříve Vrch sv.
Vavřince) pěknou Svatovavřineckou pouť. Hrála
skupina Peregrin a další.

Karneval Prague
Pride na Střeláku

Foto: Archiv MN

Na Besedě visí nová
pamětní deska

Svatovavřinecká
pouť na Petříně

Foto: Archiv MN

Stručné zprávy
z radnice

POUŤ na Petříně

KARNEVAL Prague Pride

Čištění chodníků:
Je málo botiček

Foto: www.praha1.cz

Radnice tvrdě bojuje proti
prostituci v ulicích a barech
Umělecká koláž: Ondřej Höppner

y

Malá Strana - Čištění chodníků sice pěkně odsejpá, ale
také přibývá řidičů, kterým je to fuk. Spoléhají na
to, že jim policie nesmí auto
odtáhnout (nový nález ústavního soudu). Policie sice může dát na auto botičku, ale
ty bohužel nestačí. Také lze
auto odtáhnout, ale vrátit.

Pracovník
měsíce
Do této rubriky nominuje
veronika.blazkova@praha1.cz

Martina
Pechová

Public relations,
Útvar starosty
MČ Praha 1

Mgr. Martina Pechová pracuje pro Prahu 1 v oddělení vnějších vztahů, které spadá pod Útvar starosty. Kromě přípravy a pořádání akcí
spolupracuje také na Sousedských setkáních. Práce ji natolik baví, že pracuje i přesčas. I když jsou prázdniny,
ani na chvilku se nezastaví.
Tuto sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

VILLA RICHTER PŘEJE PŘÍJEMNOU ZÁBAVU
Villa Richter, komplex tří stylově rozmanitých restaurací na Pražském
hradě uprostřed jednoho z nejstarších vinohradů v Čechách.
Adresa: Staré zámecké schody 6, Hradčany. www.villarichter.cz

Svatováclavské vinobraní

17. - 18. září a 24. - 25. září

s degustací vinného moštu
a vyzkouší si práci s historickým vinařským náčiním.
Prožijte den plný hudby, zpěvu a vína v areálu Pražského
hradu. www.villarichter.cz.

Vino déja vu, Maltézské nám. 8

Krásná vinice z 10. století se
promění v dějiště lidových
slavností s tradičními stánky
s vínem, burčákem a lahůdkami. Návštěvníci uvidí rytířské
souboje, proces lisování vína

Vinný bar s fonotékou. Letní výběr růžových vín.
Vinařství Volařík - vinař roku 2011. Lehká jídla.
Denně 12 - 01 h, v neděli do 23 h. www.vinodejavu.cz

KDY: Víkend 17. - 18. 9., 24. - 25. 9. a středa 28. 9. na svátek
sv. Václava. Vždy od 11 hod. do 18 hod. KDE: Staré zámecké
SV. VÁCLAV na své vinici
schody 6, Hradčany. CO: Vinobraní a lidové slavnosti.

Hotovky, chuťovky. O víkendech od 11 do 14. 30 h
sleva pro důchodce a rodiny s dětmi 10 %. Kozel
a Prazdroj od 26 Kč. www.pivnicepodpetrinem.cz
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Referendum
kluziště Kampa
Konečný stav
1. září 2011

ANO NE
1 % 99%

Velke}} tema

Když ne na Ka

Posílejte nápady na adresu r

K

luziště na Kampě neDalší
bude. V bouřlivé de- možnosti
batě nakonec rozhodlo ševelení trávníku, který oprávněně namítal, že by se už
z toho zřejmě nevzpamato- Střelecký
ostrov
val. Takže klouzat ano, ale
Díky pontónům u ostrova by
se bruslilo přímo na Vltavě.
ještě se neví kdy a kde.

Výb ěr z dopisu čtenářu o kluzišti
AŤ RADĚJI OPRAVÍ
ŠTVANICI
Je tu moho jiných vhodnějších míst. Např. tajemný
sponzor by mohl sponzorovat opravu Štvanice, nebo
led na slavném Strahovském stadionu.
Když už si konečně Kampa a její obyvatelé (myslím i vzácného ledňáčka,
který na Čertovce hnízdí
a také ostatní ptáčky) po
tom všem rámusu od jara
do podzimu mohou oddechnout a nabrat sílu na
rámusení, které zcela jistě začne opět na jaře, tak se
vymyslí ledová plocha.
Nechápu, proč se všichni
musí cpát na Kampu.
Vladimíra Sklenářová

KDEPAK, ODNESL
BY TO TRÁVNÍK
Taky by se mi líbila romantika na bruslích na tak krásném místě. Problém je ale
v tom, že by to odnesl trávník. Kluziště musí stát na
pevném podkladě, trávník
tak obrovskou masu nevydrží. Je třeba hledat nějaké
jiné řešení.
Roman Kolčava
AŤ JE ASPOŇ NĚKDE
OÁZA KLIDU
Prosím zapište si od naší
rodiny čtyři hlasy pro NE
kluzišti na Kampě.
Ať je aspoň někde oáza klidu, je přece spoustu jiných
vhodných míst pro kluziště a ne v parku, kde se lidi

rádi procházejí. Zase tady
jde jen o komerci - bohužel, tak je to v téhle zemi
stále.
Hana Komárková, Josef
Komárek st., Josef Komárek ml., Jan Komárek
KLUZIŠTĚ KAMPA
NE, STAČÍ DESKY
Přikláním se k názoru Doc.
Olgy Lomové, aby kluziště bylo uděláno jinde, kde
by to bylo bez problémů.
Také existují bílé desky
z umělé hmoty (výrobek
z USA), na kterých lze celoročně bruslit bruslemi na
led. Pěkné kluziště z tohoto
materiálu bylo u restaurace Krále Václava v Krčském lese.

Jako dítě jsem bruslil na
požární nádrži ve Františkánské zahradě v Praze 1;
dnes zasypané a zahradnicky upravené.
Jan Vlasák
URČITĚ NE
S výstavbou kluziště na
Kampě nesouhlasím. Vedou mě k tomu výhrady,
které jste uvedli v MN č. 8.
Mgr. Petr Kubánek,
Karmelitská
TUDY NE
Jsem proti kluzišti na Kampě. Musí být zohledněny
argumenty nezávislých odborníků v oblasti zeleně,
které jsou též negativní.
Vladimír Wolf

Ostrov
Štvanice

Ušetřené peníze by šly na
opravu stadionu Štvanice.

Náhodné
polévání

Ne jedno velké, ale mnoho
malých útulných kluzišť.
inzerce

Vaše advokátní poradna

Můžou mě zavřít doma?

OTÁZKA: Kdy mě může
soud potrestat domácím vězením? P. B. Újezd
ODPOVĚĎ: Ano. Od 1. 1.
2010 upravuje § 60 trestního
zákoníku. Domácím vězením
tak lze potrestat pachatele
méně závažného přečinu,
kterého se dopustí poprvé.
Odsouzený musí dát písem-

ný slib, že se bude v místě
bydliště zdržovat ve dnech
pracovního klidu a volna
po celý den, v pracovních
dnech pak od 20 h do 5 hod.
Předpokládá se, že bude
chodit do práce a také pravidelné kontroly. Nic příjemného, ale je to určitě snesitelnější než ve věznici.

JUDr. Monika Krobová - Hášová

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

Místní inzerce esemeskou
Služby + seznámení + zvířata + bydlení
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. Kdo vyrobí pro
Malostranské noviny reklamní tubu (tubu na nožičkách) nebo poradí, jak na to?
Tel.: 775 949 557, Ondřej
LÁSKA. Hledám ženu, která potřebuje mě a já ji. Je
mi 48 let, měřím 186 cm.
Jsem graﬁk - PC, sluchově
postižený, žiji v Praze. Tel.:
775 194 730.
BYDLENÍ. Učitelka a programátor s miminkem hle-

PORTRÉTY VAŠICH DĚTÍ
podle fotograﬁe za 400 Kč.
Volejte tel. číslo.: 736 137 830.
evahodinkova@gmail.cz
www.evahodinkova.rajce.net

dají k dlouhodobému pronájmu útulný byt na Malé Straně, Letné či okolí za rozumnou cenu od slušných majitelů. Tel.: 605 929 444.
PRÁCE. Hledám práci po
mateřské dovolené. Dlouholeté zkušenosti v oblasti
bankovnictví a investic. Peněžní a kapitálové mezibankovní trhy. Skvělé reference. Tel.: 604 578 524.
SLUŽBY. Provedu drobnou údržbu ve vašem bytě,
kanceláři nebo obchodě.
Tel.: 603 461 542.
SLUŽBY. Zhotovím internetové stránky dle vašich
potřeb. Tel.: 603 410 959.
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Kampě, kde teda?

ZÁŘÍ

Foto: Archiv MN

su redakce@malostranskenoviny.eu

Kalendárium
Malé Strany

TŮMA
STANISLAV
Fotograf

PETR
ČEPEK
Herec

Stanislav Tuma
† 14. září 2005

Jeho fotograﬁe Malé Strany a Hradčan měly výstavy
po celém světě. Zemřel
náhle v předvečer křtu své
knihy Lidská krajina. Do
roku 1974 pouštěl hudbu
v tanečních klubech, žil 10
let ve Švédsku.

Petr Čepek

† 20. září 1994

Jeden z nejlepších českých
herců všech dob (např.
ﬁlm Petrolejové lampy,
Údolí včel, Tři veteráni).
Jeho poslední role byla ve
ﬁlmu Lekce Faust svého
souseda z Malé Strany Jana
Švankmajera.

Foto: Archiv MN

Stalo se
před 100 lety
Vltava vysychá,
lze se přebrodit

KLUZIŠTĚ na ostrově Kampa (koláž Malostranské noviny) bylo dáno k ledu. Ten neroztaje dřív než příští rok.
inzerce

VELKOPLOŠNÝ
A DIGITÁLNÍ TISK

Příběhy domu Malé Strany
Dům U Textorů,
Karmelitská 12

JIŘÍ Karásek ze Lvovic

Foto: Archiv MN

Bydlel zde Jiří Karásek ze
Lvovic (1871 - 1951), dekadentní básník a vydavatel časopisu Moderní revue. Byl
velký malostranský patriot.

» Barevný tisk do interiéru
i exteriéru ve foto kvalitě
v šíři až 150 cm
» Digitální tisk barevný
i černobílý do formátu A3+
» Graﬁcký návrh a úprava
podle zadání
Volejte: 603 410 959
E - mail: jiripekny@gmail.com

NADAČNÍ FOND
HARMONIE
HLEDÁ SPECIALISTU
NA „ FUNDRAISING“
Kontaktujte nás
na tel. 604 849 559
nebo na email:
info@nfharmonie.cz

Praha - Katastrofální sucho
dostupuje vrcholu. Mlýny zastavily pro nedostatek vody
práci. Rameno Vltavy u Střeleckého ostrova, kde za normálního stavu vody nikdo nestačí, možno přejíti a také pod
jezem staroměstským možno až blízko u mostu státi
v řece. Dosud však není naděje na dostavení se deštivějšího
počasí. (Pozn. red.: Zapršelo
o týden později)

Inzeráty do
Malostr. novin

Volejte hned tel. číslo:

777 556 578

nebo e-mail: inzerce@
malostranskenoviny.eu
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Charita

Charitativní projekty

Společný charitativní projekt Malostranských novin a pana Petra Hejmy

Nadační fond KampaNula
již brzy vyjde na svět
Iniciátor projektu
KampaNula pro
Prahu 1

N

yní již věřím, že myšlenka vytvořit pro
Prahu 1 nadační fond,
který by zastřešil a ještě více
rozvinul náš společný charitativní projekt není utopií.
Projekt, který prostřednictvím veřejné sbírky získává
ﬁnanční prostředky pro ty,
kteří na území Městské části Praha 1 pomoc potřebují,
k naší radosti získává stále
více podporovatelů.

Díky
Nadační fond KampaNula
je připravena podpořit i řada

živnostníků, podnikatelů
a ﬁrem působících v Praze 1. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se již aktivně zapojili,
našim patronům i všem
ostatním.

Nápady
Nyní se již dokončuje
příprava Statutu a zakládající smlouvy, která bude slavnostně podepsána, a tak již brzy bude
Nadační fond KampaNula podporovat nejen své
spoluobčany či neziskové instituce, ale i konkrétní projekty v rámci
spolkové činnosti.
Podnětů máme již více
než dost a pevně věříme,

www.artevide.cz

NADACE ARTEVIDE
pomáhá kreativitě nevidomých a sociálně slabých.
Adresa: Praha 1, Karmelitská 25, tel.: 602 227371.
Veřejný účet:

Foto: Archiv MN

Petr
Hejma

Náš další cíl

5278419001 / 5500

ZVON Václav se poprvé rozezněl z Besedy v lednu 2010.

že i s vaší pomocí jich dokážeme co nejvíce podpořit.
Těším se na to, že se Nadační
fond KampaNula (z latinského campanula = zvoneček)

stejně jako zvon Václav na
Malostranské besedě brzy rozezní a začne šířit štěstí tam,
kde na něj již toužebně čekají.
Petr Hejma

Účet najdete na adrese
www.malostranskenoviny.eu.

Splněno

Pro Studio Oáza
bylo vybráno
50 tisíc korun.

Kam kráčíš KampaNulo - Quo vadis, KampaNula? Volejte nám

J

aké jsou kroky v charitativní činnosti Nadačního fondu KampaNula
a jdou správným směrem?
Patroni MČ Praha 1 na pracovních schůzkách řeší
možné formy pomoci. Jsou
ve spojení i s přibývajícími

sponzory. Byly osloveny významné nadace a sdružení
(Hestia, Via, Elpida) a požádány o odborné rady i podporu plánované činnosti:
1) Rozšiřující se pomoc
zdravotně postiženým (nevidomí - Artevide a Deylo-

va akademie, mentálně postižení - Studio Oáza, Citadela, neslyšící...)
2) Při podpoře občanských
spolků a sdružení: KC Kampa, SOPMSH, Baráčníci,
Kampa Střed Světa.
3) Rozmnožování řad spon-

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.

Jana
Titlbachová

své tipy na
charitu

Tel.: 777 556 578

Čajomír Fest rád přispěl

„V rámci programu Čajo- nizátor největšího čajovémír Festu 2011 se návštěv- ho svátku ve střední Evroníci zúčastnili společné pě, který se konal 26. až 28.
akce - Vysypávání festivalo- srpna přímo na Kampě.
vé mandaly. Rozhodli jsme Nadační fond KampaNula
se, že výtěžek půjde nadaci děkuje a zdraví všechny,
KampaNula na charitativní kdo pijí rádi čas a zpomalují
účely na Praze 1,“ řekl MN tak tok času. Malostranské
Jaromír Horák, hlavní orga- noviny tleskají.
inzerce

Výuka sebeobrany

Jan
Potměšil

Jiří
Kučera
LÉKAŘ

VČELAŘKA

zorů, kteří již mají připraveny konkrétní částky.
O aktivitách nadace KampaNula budou svých 60 tisíc čtenářů pravidelně informovat Staroměstské a Malostranské noviny.
MUDr. Jiří Kučera, patron

HEREC

strážníka Bedřicha Rýče

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

Oldřich
Lomecký
STAROSTA

Jaroslav
Svěcený
HOUSLOVÝ
VIRTUÓZ

Miroslav
Stejskal

ŠÉF MĚSTSKÉ
POLICIE

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!

D

DopiSy

telefon inzerce: 777 556 578

inzerce@maloStranSkenoviny.eu
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Dopisy a komentáře

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte krátké příspěvky

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

na adresu redakce@malostranskenoviny.eu.

Gratulace manželum
Hendrichovým
k diamantové svatbě
1951

PANÍ Yvetta Hendrichová
a doc. Dr. Josef Hendrich,
kteří se významně zapsali
do kroniky společenského
života Malé Strany, oslavili
diamantovou svatbu, tedy
60 let společného života.

BLAHOPŘÁNÍ: Manželům
Hendrichovým přeji za sebe
a celou ﬁrmu neutuchající
elán a optimismus ještě po
mnoho dalších let. S velkým
obdivem a díky vzpomínám

na pomoc při organizaci
brigád na krásném Petříně
a fantastické taneční kreace
při tanečních plesích.
Za všechny Jindřich Pavliš,
Vojanovy sady

Fejeton

věrně známé. Kdo magickému volání jednou propadne,
jen tak už řeku nepřekročí.
Krásné, vždyť láska ke svému domovu by měla být neochvějná.

Vesnička
v podhradí
Jana Kaiserová, čtenářka
Malostranských novin
Pocházím z jiné městské
části, zkrátka řečeno „přes
řeku“, tak dobře vím, že
Malá Strana pro nezasvěcené znamená právě turistickou metropoli, kde obyčejný Pražan nemá co pohledávat, vyjma každoročního
jarního polibku pod třešní
na Petříně.
Avšak pravdou je, že jakmile člověk jednou pronikne mezi dvořany, brzy zjistí,
že anonymita velkého města
vzala za své.
Zelinář ví, komu dala servírka z nedaleké restaurace
pusu, že traﬁkant je z toho
smutný a proto včera večer zapíjel žal, řezník zjistil,
že sestřička z nemocnice je
v očekávání snad ještě dříve,
než ona sama.
A pak je tu to kouzlo, které
drží lidi v bezpečí podlouhlých stínů historických domů
na kočičích hlavách.
Snad pochází z romantického světla plynových lamp,
nebo právě ze skutečnosti,
že je tu po čase vše tak dů-

Báseň
Nad Čertovkou
(pokračování)
Emilie
Puldová

Básnířka, harmonikářka, bojovnice za
práva stromů

Lípa ta sladká medem
lákajícím do dáli tolik voní…
Věčně pilné, pracovité,
droboučké včelky,
tuze péči mají o ni.
Lidé drazí, nebojte se o ni.
Takové množství srdcových,
živých,
zelených lístečků vystavuje,
že mladá stále jimi prokazuje.
V ní dobro, láska stále zraje.
Každé semínko z ní,
ať lidé vyhledají;
na dvorcích, ve městech,
v zemích všech
po celém světě tento vzácný strom, lípa,
u každého příbytku, ať
vzkvete. Více příště

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

2011

BOJOVNÍK PROTI ALKOHOLU: „Nestydíte se,Cibulíne? Přece jste mi slíbil, že budete bojovat proti alkoholu!“ „Dyť já - tento - bojoval, ale on mě potvrora přemoh...!“
inzerce
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Kultura

Malostranská beseda září
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedy

November 2nd

Září

Začátky ve 20 h, není-li uvedeno jinak

Letňák - letní scéna MB, Střelecký
ostrov (Za nepříz. počasí v MB
od 21 h), www.letnak.cz
1. čt. Sto zvířat - Ty vole, škola začíná!
6. út. Bílá nemoc + Wooden Shoes
11. ne. Koncert proti strachu: The
Tap Tap / host: Xindl X – zač. 15.00
Malostranská beseda, zač.
21 h (není–li uvedeno jinak)
7. st. November 2nd – Křest CD! /
host: Brad Stratton (USA)
8. čt. Folkový večer kapely Devítka – Křest CD!
10. so. Dani Robinson (USA) & Stonefree CZexperience – A Tribute to
Hendrix
11. ne. Roman Dragoun & His Angels – zač. 20.00
12. po. Originální pražský synkopický orchestr – zač. 20.00
14. st. 7 pádů Honzy Dědka / hosté:
T. Graves, Č. Jánský a J. Lábus
16. pá. Špuntkvaně – 5 let kapely /
hosté: Svěží zelenina a Peshata
18. ne. Divadlo Anička a Letadýlko:
Chroust – zač. 20.00
21. st. Rock ‚n‘ roll Gang + hosté –
Sedmdesátiny Tonyho Škráška
23. pá. Jiří Šlupka Svěrák & Nejenblues – Křest DVD!
27. út. Olympic Retro IV: Olympic 4
28. st. Potlach: Paciﬁk – 40 let
29. čt. Čechomor
30. pá. Tereza Černochová & Skupina

Foto: Archiv Malostranské besedy

7. září,
20.30 h

Restaurace
pivnice
kavárna

Výběr z programu

N á š
T IP

ALEXANDRA Langošová, zpěvačka a kytaristka

N

ovember 2nd vyrážejí v září na turné k podpoře nové
desky Night Walk with Me. Ke kapele se připojí bubeník od Suzanne Vega a kytarista Norah Jones. Na
turné bude nové album pokřtěno na dvou místech zároveň.
Tím prvním bude 7. září od 20.30 h Malostranská beseda!
Jako host vystoupí Brad Stratton ze skupiny Cirkus Praha.

GALERIE

Autorské výstavy výtvarníků
střední generace v jedinečné
atmosféře nového podkroví
Besedy. Dopr. akce.

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

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

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

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

Restaurace
11-23 h

Vynikající
moravský
vrabec s bílým
zelím a chlupatými knedlíky.

Pivnice
16-01 h

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

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

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

TRICK-BAR

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

KC Kampa pořádá a zve na

Tip
III. MALOSTRANSKÉ
na hrnec
VINOBRANÍ

Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ZÁŘÍ 2011
Divadlo - Čt 15. 9. v 19. 30 h - KAUZA SALOME - A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, tel.:
257 221 158 - Dle Wildovy Salome a inspirováno
i reality show z MTV.

DOZVUKY HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ

Sobota 17. září park Kampa, Malá Strana

Divadlo - St 21. 9. v 19 h - MALÁ VIZITA - Divadlo Kampa, Nosticova 2a, tel.: 608 777 540 - Totální improvizační představení Jaroslava Duška
a Pjéra la Šéz´e. Více info: www.divadlokampa.cz
Slavnost - Pá 23. 9. v 18 h - SLAVNOST VODY
DEN PODZIMNÍ ROVNODENNOSTI - Park
Kampa - Šamanská ceremonie( Xolotl a Tecciztemoc). Více info: www.divadlokampa.cz
Výstava - Až do 29. 2. 2012 - ANTONÍN DVOŘÁK - České muzeum hudby, Karmelitská 2 - Vystaveny osobní předměty Dvořáka. Autograf slavné 9. symfonie. Více: www.nm.cz
Dětem - OTEVŘENA HERNA v KC Kampa,
U Sovových mlýnů 3 - V provozu opět od 5. září,
pondělí až čtvrtek 9. 30 - 18 h a v pátek do 11. 30 h.
Tden ukázk. kroužků od 12. 9. www.kckampa.eu
Výstava - 3. - 30. září denně 10 - 18 h - IVANA
KOTÝNKOVÁ: VÝLETY A DOJMY - IMPRESSIONS - Ambit františkánského kláštera, Jungmannovo nám. 18. Více: www.kotynkova.cz
Bestseller - Nakladatelství Orsini: ZBAVTE SE
NEPOŘÁDKU - K. Kingstonová s feng-šuej: Jak
si dát život do pořádku. Se slevou v galerii Eclectic,
Jánský vršek 1, tel. 602 214 774. www.orsini.cz
CD pro děti - Krásná hudba a příběhy pro děti
na CD v limitovaných edicích. 33% sleva. Objednávejte na: objednat@nespavost.com nebo na
tel.: 777 868 949. Více: www.hudbaprodeti.cz.

Foto: Čajomír fest

K

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Mediální partner

P

rogram od 14 h. Mezi
KC Kampa a Mlýnskou
kavárnou.
Sklizeň „malostranského vína“, košt burčáků a vín, klobás a slivovice!
Hrají muzikanti: Horňácká
cimbálová muzika Martina
Hrbáče, Horňácká cimbálová
muzika Miroslava Minkse,
jako host M. Minkse Zuzana Lapčíková, Mužský sbor

z Lipova, Ženský sbor z Velké nad Veličkou, Volné pěvecké sdružení Chotár s tanečnicemi, Muzika a Mužský sbor Slováckého krúžku
v Praze.
Spolupořádají: Biograf - Letní poloha, kavárna Mlýnská,
TURAS, Muzikanti z Kampy, Agentura Antonína Vrby.
Za pomoci ČOS – Sokola,
Městské policie a MČ Praha l, Malostranských novin
a SOPMSH.
Info: www.malostranskevinobrani.cz
VSTUP VOLNÝ! VITAJTE!

Uvidíte nevídané, uslyšíte
neslýchané! Tradiční hrnčířské trhy 24. - 25. září na
Kampě. Trhy od 10 do 20 h,
program od 13 do 20 h.
Bubliny V. Strassera, kouzelník Magistr Kelly, Buchty a loutky, Přízeň rodiny
Váňovy, pohádky atd.
V sobotu od 19 h skupina Neočekávaný dýchánek.
V neděli od 19 h Bengas, výtvarná dílna pro děti. Výtěžek
z prodeje bude věnován Terapeutické komunitě na Karlově (léčba mladistvých matek s dětmi).
Info zde: www.sananim.cz

Zabava

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

J. Neruda: Hastrman, XI.

Slavné ženy Malé Strany

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

Tajemná škatule

J

ednou jsem seděl nad
příkopem vlevo za Bruskou branou poblíž pana
Rybáře. Tam usedal totiž pan
Rybář každého krásného dne
na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dým-

ky. Tenkrát šli náhodou dva
větší studující kolem.
Jeden z nich prsknul a pravil: „Ten kouří maminčinu
vatýrku!“ Od té doby pokládal jsem kouření maminčiny
vatýrky za požitek, jakého
sobě mohou dovolit jen lidé
velice zámožní.

Eva Švankmajerová

Foto: Archiv MN

[ Cozanového
vodou [

Výtvarnice, surrealistka. Žila v Černínské ulici

Jan
Švankmajer
režisér

JAN NERUDA

Hm! Hm! Vatýrka! To je
ale (asi) pokouřeníčko!
(1834- 1891).
Novinář z Malé
Co udělá mladý Jan
Strany, starý
teď? Zvíte příště!
mládenec
Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

Václav
Švankmajer
syn

KDE TO JE

?

Otázka: Kde je na Malé Straně
tato bysta?
Nápověda: Znázorňuje muže,
který se na Malé Straně narodil (v Míšeňské ulici) a je považován za zakladatele českého moderního herectví. Snímek poslala
do redakce paní Jana Hauerová.
Minule: Tato mimořádně romantická zřícenina se nachází ve Vojanových sadech.
Správně: Petr Cibulka, Jana Krásková
Fotky a odpovědi posílejte: redakce@malostranskenoviny.eu

STAROMĚSTSKÉ NOVINY jsou zdarma k mání na-

Foto: Archiv MN

Poznáte, jářku,

příklad v Malostr. besedě.

PANÍ Eva, autorka Emancipačního cyklu

domku v Černínské
ulici na Hradčanech
žila a tvořila výtvarnice, básnířka a prozaička
Eva Švankmajerová.
Na ﬁlmové tvorbě spolupracovala se svým mužem
Janem Švankmajerem, ale
i dalšími režiséry, například

V

inzerce

Vážení zákazníci!
Víte, že u nás můžete mít
 5 % slevu na vše?*

Stačí vám k tomu zákaznická
karta Vacek Bio-Market.
Více info na prodejně.

*Sleva se vztahuje i na zboží v akci. Sleva se nevztahuje na tabákové výrobky.

AKCE v září:
Listový závin s jablky 150 g
o 15 % levnější za 12,90 Kč!
Těšíme se na vás!

Reportéři
Staroměstských novin vypátrali v archivech šokující důkazy o tom, že měl spisovatel
Franz Kafka syna. Matkou
dítěte byla nejlepší kamarádka jeho snoubenky.

EXKLUZIVNĚ!

Koutek pro chytré hlavy

Foto: Jana Hauerová
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Juraj
Herz
režisér

Evaldem Schormem, Jaromilem Jirešem a Jurajem
Herzem. Je držitelkou pěti
Českých lvů.
Od roku 1970 byla v surrealistické skupině. Narodila
se 25. září 1940 v Kostelci
nad Černými lesy, zemřela
20. října 2005 v Praze.

Sudoku pro
nenáročné
3 2
1 3 2
2 3 2 1 3
3 21
32
Pro líné

Ještě línější

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

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

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

Otevřeno DENNĚ od 11 do 0.30 h

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
1. října
Za skvělou
přípravu III.
Malostranského vinobraní.
MUDR. JIŘÍ KUČERA
lidumil

Foto: Archiv MN

Modré okénko
dnes získává...

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

Foto: Monika Höppner

Proč čtu

„Protože jsem zvědavý!”
Martin Hofr, PR manažer
nemocnice pod Petřínem

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

Vodník, velký znalec piva
Malostranské náměstí, Josefská, Čertovka

P

ivovar U Splavínů
(mezi Malostranským
náměstím a ulicí Josefskou) byl stejně jako
všechny Malostranské pivovary s výjimkou pivovaru
u Klíčů znám špatnou kvalitou piva.
Jednou sem zavítal vodník.
Štamgasti byli zvědaví, co
na pivo řekne. Vodník si
připěkně hnul, pochvalně
zamručel a povídá:
„To pivo má ale sílu, tak
silné pivo jsem snad ještě
nikdy nepil.“
Hosté se podivili a nevěřícně si přihnuli ze džbánku
takřka z půlky naplněného
vodou. Vodník ale pokračoval: „Má sílu. Před chvílí
jsem ho viděl hnát mlýnské
kolo na Čertovce.“

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

Straš
a povidla
ěsti

Kocour Mikeš z Prokopské
ulice. Snímek poslala čtenářka Jana Hauerová.
Posílejte podobné fotky!
redakce@malostranskenoviny.eu

20 Kč
Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN DVACET

„TO PIVO má sílu,” řekl vodník a šibalsky se usmál.

na tel.
číslo

902 11 20
inzerce

39 odběrních míst

Memoáry pana Houšky
Nejstarší Malostraňák pan Jindřich
Houška (96) vzpomíná exkluzivně
pro MN, jak to tenkrát bylo.

Malostranských novin

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

Kocouři
Malé Strany

1921

2011

11 let

Dětství prožil na Jánském vršku a okolí. Chodil
do základní školy v Josefské ulici. Je nejstarším
rytcem a redaktorem světa (pro Malostr. noviny).

Pan Houška je větší než vypadá

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

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

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 9 / září 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.

Zde muže být
váš inzerát

Vyrobíme zdarma! Tel.:

Foto: Monika Höppner

nám. 3. Tlustá myš, Všehrdova 19. Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5.
Divadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, Malostranské nám. 27. Divadlo Na Prádle, Besední 3, tel.: 257 320
421. České muzeum hudby, Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 10, tel.:
257 534 121. Vinotéka Déjà vu, Maltézské náměstí 8. Ferdinanda, Karmelitská 18, tel.: 257 534 015. Atelier Pavla a Olga, Vlašská 13. U staré studny,
Tržiště 3, tel.: 257 530 582. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6, tel.: 605 294 595. Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských pověstí
a strašidel, Mostecká 18. U Parlamentu, Valentinská 8, tel.: 721 415 747. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu). Lazebnictví U Milušky, Sněmovní
170 / 15. Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46. Antikvariát
U Pražského jezulátka, Karmelitská 16. Cukrárna, Vítězná 14 . Salon Mila,
Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 33.

777 556 578
nebo e-mail: inzerce@
malostranskenoviny.eu

PŘÍPITEK zdravého velikána se šéfredaktorem tohoto listu.

T

ak jsem utekl hrobníkovi z lopaty. Léčili mne ve Fakultní
nemocnici Motole. Správnou diagnózu - zápal plic
a účinný lék předepsal pan
primář Mudr. Jiří Zika.
Touto cestou děkuji všem

lékařům a sestrám na Pneumologické klinice, že mne
VRÁTILI DO ŽIVOTA!
Živoucí
Jindřich Houška
P.S.: Všem rodičům bych
přál tak hodné děti jako
mám já!

Pro každého, kdo má nula

str.

8

Nadační fond KampaNula!

Se

