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Volíme
starostu

Jako dobrovolnou platbu

20 Kč

za tyto noviny
pošlete SMS zprávu:

MN DVACET
na číslo 902 11 20.
Obratem obdržíte potvrzující
SMS s osobním poděkováním
od šéfredaktora listu.

Cena jedné SMS je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.
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Číslo 14 ~ Vyšlo v Praze dne 1. října
2010 ~ Ročník II. ~ Náklad: 10. 000
výtisků ~ Vychází vždy 1. dne v měsíci ~ Cena dohodou ~ Distribuce:
Česká pošta, odběrní místa (viz str. 11),
kameloti ~ Vydavatel: Malostranské
noviny, o. s. ~ Šéfredaktor: Ondřej
Höppner ~ Tel. redakce: 775 949 557
~ Tel. inzerce: 777 556 578 ~ Mail:
redakce@malostranskenoviny.eu ~
web: www.malostranskenoviny.eu.

Tyto noviny vycházejí na

RECYKLOVANÉM PAPÍ ŘE
a šetří tak naše lesy.

Malostranské noviny vyzývají k urychlenému zvelebení Malostranského hřbitova

Matička († 1869) básníka Jana Nerudy

Malostranské
vinobraní

OBRACÍ SE
V HROBĚ!
B

Pravděpodobný
hrob rodičů
Jana Nerudy
BARBORA NERUDOVÁ. Její obraz měl Neruda nad psacím stolem.

ÁSNÍK JAN

NERUDA sem chodil
pro hřbitovní kvítí. Ve společném hrobě tu odpočívají jeho
rodiče: matka Barbora, posluhovačka a otec Antonín, traﬁkant.
Na Malostranský hřbitov se dívá
z okna pan Jindřich Houška, nejstarší Malostraňák, který v říjnu
oslaví 96. narozeniny.
„Byl to nejkrásnější hřbitov v Praze, ale teď...,“ říká pan Houška.
Hřbitov je už léta zavřený a připomíná měsíční krajinu porostlou
břečťanem. Jen tu a tam trčí proti
klenbě korun stromů pařát kříže.
Reportáž čtěte na straně 4.

Miss
tisk

KAMELOTKY Anežka
Zelinková (vpravo) a Tereza Bourová (vlevo) rozdávaly 18. září Malostranské a Staroměstské
noviny na vinobraní na
Kampě. Více na str. 3.

.3
str

Zde muže být
váš inzerát

Volejte hned tel. číslo:

777 556 578

nebo e-mail: inzerce@
malostranskenoviny.eu

malostranska-beseda.cz

Foto: Youtube

Foto: Archiv, Ondřej Höppner, Jakub Ludvík, Youtube, www.praha1.cz

Rozbité náhrobky. Prázdné hroby.
Hlodavci. Břečťan. Zloději. Tak dnes
vypadá slavný Malostranský hřbitov.

Tel.: 257 409 123
Program: strana 10

Bezplatná linka městské části Praha 1

Radniční TV vysílání

Volejte vaše stížnosti, podněty a přání

e-mail: tv@praha1.cz tel.: 777777078. Internetová televize Praha 1.

sledujte na

tel.: 800-111-333 www.praha1.tv
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1. půlka 2. půlka

ŘÍJEN: Co naplat, léto je
fuč, jako by ani žádné nebylo. Pršet bude, jasně, ale
bude také jasně. Ahoj.

TV
tip
NÁVŠTĚVNÍCI (8/15)
Neděle 10. 10., 18:05 h, ČT 1.
Sci-ﬁ seriál z roku 1983.
Hrají: J. Bláha, D. Patrasová, J. Dvořák a další.

Číslo měsíce

11

Jedenáct let je Malostranský hřbitov zavřený. Jedenáct nových
strojů čistí ulice.

Důležité
telefony

Obecné informace: tel. 11 88.
Policie: tel. 158. Záchranka:
tel. 155. Hasiči: tel. 150. Policie ČR (Malá Strana): tel. 974
851 730 (služba 24 h denně),
přímo vedoucí: tel. 974 851
731, Vlašská 3. Městská policie Malá Strana: tel. 257 533
117, Letenská 23.

Úvodník

Já volím
hřbitovní kvítí

J

a na našince
odevšad jukají nové,
lepší zítřky. Šel jsem
si to promyslet na Malostranský hřbitov.
Vše je tu oblé, šustí, jen tu
a tam trčí z břečťanového
koberce pařát kříže, nebo
otlučený náhrobek s nečitelným velikánem.
Hřbitov je zpustlý, úzký,
lemovaný silnicemi, kde
burácejí auta a řinčí tramvaje. Přesto je tu, jako zázrakem, úplné ticho.
Myslím, že cesta k lepším
zítřkům začíná tady, na
hřbitově.
A také tady, ehm, končí.
Ondřej
Höppner,
šéfredaktor Malostranských
novin

P

OD KARLOVÝM MOSTEM na Kampě byl

dne 11. září odhalen
pomníček 343 hasičům,
kteří zahynuli při útoku na New York v roce
2001. Na pamětní desce
je tento nápis: „Hasič je
člověk, který žije na světě dvakrát. Pro sebe a pro
druhé. A proto právě život hasičův jest pravým
příkladem pochopení života lidského.“
Vedle pomníčku je populární „okýnko“ bistra
Bruncvík. Je tedy třeba
bedlivě hlídat, aby si na
kvádřík neodkládali příliš
často nápoje ti, kteří tam
DÝM stoupal nad New Yorkem ještě dlouho po požáru.
hasí žízeň.

inzerce@malostranskenoviny.eu

TOMÁŠSKÁ - V restauraci
U Schnellů přešli z piva
Plzeň, které tam čepovali
takřka 100 let, na Staropramen z konkurenčních
důvodů. „Plzeň mají všude okolo, tak jsme chtěli něco jiného,“ řekli MN
U Schnellů.

U mlýna seděl
vodník a mlčel

ČERTOVKA - U Velkopřevorského mlýna se v polovině září objevil muž převlečený za vodníka a celý
den mlčky seděl u kola.
Jeho totožnost se nepodařilo zjistit. Plánuje se usazení sochy vodníka od sochaře Nálepy.

Malování na chodníku Pražský hrad
KAMPA - Pomalovat chodník podle libosti mohlo
asi 60 dětí dne 14. září na
Kampě. Lilo jako z konve,
a tak si děti nemohly pěkně zblízka poprvé v životě
prohlédnout pendrek. ProDÉŠŤ malby dětí záhy smyl. tože se jim křídy hned roz-

Dopisy a fotky čtenářu
Redaktorka Blesku pátrá, kdo jí
poslal pugét a Malostranské noviny

SOU VOLBY

Inzerujte
v těchto novinách
Tel.: 777 556 578

Proč U Schnellu
vyměnili pivo

KVĚTA Kočová, redaktorka

DO REDAKCE Malostranských novin zavolala slečna
Květa Kočová, aby poděkovala šéfredaktorovi, že jí poslal do redakce Blesku květiny a noviny.
Telefon zvedla jeho manželka a trpělivě vše vysvětlila: Ke květinám přidává
noviny zdarma květinářství
Winkler. Takže teď Květa
pátrá, kdo jí pugét poslal.

redakce@malostranskenoviny.eu

močily, prokřehlé děti malovaly aspoň na papír.
Přítomny byly též elektročtyřkolky a vlhcí mrštní
psi. Akci pořádalo Sdružení výtvarníků Karlova
mostu, SOPMSH, městská
policie a MČ Praha 1.

Ve Zlaté uličce Krásná Káča
našli knoﬂík stále uniká
H
- Při opravách Zlaté
RAD

uličky na Pražském hradě objevili archeologové
knoﬂíky, hrnce a zbytky
hradeb z 12. století. Opravy skončí v květnu.

Juditina věž
zeje navzdory
MOSTECKÁ - Klub Za starou Prahu žádal radnici
o pronájem bytu po zesnulém obyvateli věže panu
Šmejkalovi. Radnice odmítla bez udání důvodu.

Co přejete panu Houškovi k 96. narozeninám?

Jindřich
Houška slaví
28. října 96.
narozeniny.
Je nejstarší
Malostraňák
a asi nejstarší kovorytec na
světě. Hraje
skvěle šachy.

Emilie
Puldová,
kamarádka
pana Houšky
„Jindřichovi
přeji, aby mu
vydržel elán
do práce i do
života jako
doposud.”

Roman
Vopička,
kavárník
pana Houšky
„Byl to spolužák mého
táty. Přeju
mu, aby dal tu
stovku. Je to
štamgast.”

pokořila zoo

HRAD - Nejvíce navštěvovaným místem v zemi je
pražská zoo. Poprvé těsně
překonala Pražský hrad,
který dlouhá léta vedl.
Zoo navštívilo 1, 29 milionu návštěvníků.

Anna Marie
Höppnerová,
kamarádka
pana Houšky
„Já bych si
přála, aby si se
mnou zatančil
a zazpíval na
mém maturitním plese.”

Barbora
Nerudová,
vrstevnice,
sousedka
„Geburtstag,
jawohl. Alles
gute, to je
jasňačka. Tak
ještě aspoň
jednou tolik.”

MALÁ STRANA - Medojedka
Káča, která před měsícem
utekla ze zoo, je stále na
útěku. Byla viděna i na
Malé Straně, ale šlo prý o falešný poplach. Volejte 158.

Foto: Ondřej Höppner, archiv

16

+

Hasiči řekli pomníkem jasné NE
všem hořícím mrakodrapům

Foto: KC Kampa

Jaké bude počasí

Zpravy

Malostranské
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Zpravy

Malostranské vinobraní:
burčák, Kampa, zpěv a hraní

O

Foto: Helena Šulcová, Ondřej Höppner, archiv, Youtube

STROV KAMPA se chvěl
jako struna cimbálu,
blýskavé holínky tanečníků tepaly křehké, ale
pevné pódium.
Pak nastoupil pan Houška
(95) a vystřihl do mikrofonu svou největší pecku:
„Černá čára na zdi, bílá
vedle ní.“ Když sliboval,
že na jeho brzké 96. narozeniny bude slavnostně
pochodovat armáda a dunět salvy, věděla jen hrstka
zasvěcených, že má tento

nejstarší Malostraňák výročí na státní svátek.
Pak jsme viděli, slyšeli
a ochutnali to nejlepší
z Horňácka a duha, která
se plaše zjevila nad Vltavou, vyklenula symbolický most. Večer pokračoval
v Michnově paláci.

Velké zprávy
z Malé Strany
Ulice teď uklízí
modrý vysavač

Vysavač velikosti klavíru
uklízí od 15. 9. ulice Malé
Strany. Radnice si pronajala na zkoušku 11 strojů.

Víte, že...
Název Kampa vzniklo z latinského výrazu campus,
což znamená vinice.

Poděkování všem, bez nichž by se tato nádherná akce neuskutečnila: senátorce Aleně Venhodové, senátorovi Karlu Schwarzenbergovi, starostovi Filipu Dvořákovi a radnímu
Martinu Skálovi, SOPMSH a Petru Burgrovi, Městské policii Prahy 1, Malostranským novinám a Oldřichu Lomeckému, večernímu hostiteli akce. Dále panu Antonínu Vrbovi a všem z Horňácka, Aleně a Báře Kopeckým z KC Kampa, Martinu Kotasovi z kavárny Mlýnská, Petru Pošvicovi z Biografu Letní poloha, Jiřímu Wenclovi
a Muzikantům z Kampy i Jiřímu Kučerovi z SK Turas. Děkujeme i počasí, že nepršelo.

Kráska
ze str. 3

KNÍŽE Karel Schwarzenberg si bere od půvabné kamelotky (vpravo) Malostranské a Staroměstské noviny. Uprostřed
kníže s Petrem Burgrem ze Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. Zcela vlevo moravská radost.

KRÁSNÁ LULU, která
okouzlila místní veselou
společnost v roce 1910.

inzerce

Kanoista Lomecký, Král
Vltavy, oslavil
90 let
ství světa v Kodani. Na
Gratulujeme

Slavný kanoista Oldřich
Lomecký oslavil dne 5.
září 90. narozeniny.
V roce 1950 získal bronzovou medaili na mistrov-

ZÁŘIL nejen na olympiádě. O. LOMECKÝ, otec a syn

olympiádě v Helsinkách,
tolik úspěšné pro československé barvy, byl v roce 1952 šestý.
Lomecký byl proslulý
svými náročnými tréninky na Vltavě, díky kterým
ho mnozí přezdívali Král
Vltavy.
Jeho syn Oldřich Lomecký, také aktivní sportovec, je ředitelem Tyršova
domu a 1. místostarostou
České obce sokolské.

MGR. ONDŘEJ LNĚNIČKA
MGR. PETR ŘEHÁK
Újezd 409/19

Malá Strana, 118 00, Praha 1

Tel.: 257311210

www.aklrs.cz, info@aklrs.cz

NOVÁ KAVÁRNA BELLA VIDA
Vychutnejte si lahodnou
kávu Bella Vida směs
a domácí mini dezerty
s výhledem
na Kampu
i Karlův most.
Malostranské nábřeží 3 (u schodů na Kampu od mostu Legií).
Otevřeno denně od 9 do 22 h, wi-ﬁ zdarma. Těšíme se na Vás!

inzerce

Víno U Daňka
Pojd´te s námi bojovat
proti podzimní depresi
s vínem od Daňka!

Petřínská 16, Praha 5, Malá Strana
Po - pá 14 - 21 h, so 16 - 21 h
Telefon: 606 904 601

S TÍMTO KUPÓNEM
PODZIMNÍ SLEVA 10%

NAŠE AKCE
6.-7.10. Koňaky Daniel
Guerbé, od 18:30
12.10. Rumunská vína:
3 Hectare, od 18.30 h
14.10. Vernisáž paní
Knoblochová, od 18 h
18.-23.10. Ochutnávka
naší speciality
Pineau des Charentes,
po celý týden
25.-26.10. Šampaňská
vína Autreau, od 18.30 h
Rezervujte na tel.: 257 530 582
info@ustarestudny.cz
Malá Strana, Tržiště 3
Vaše vinárna a cognac bar
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Kryštof
Dientzenhofer
ARCHITEKT

Barbora
Nerudová
MATKA NERUDY

F. X. Dušek
PŘÍTEL MOZARTA
A VARHANÍK

ThunHohenstein
KNÍŽE

Václav
Tomášek

K. B. Štorch
OBROZENEC,

SKLADATEL

NOVINÁŘ

HŘBITOV pro obyvatele
Malé Strany a Hradčan
byl založen roku 1680
v době moru. Předtím tu
bývala vinice. Za císaře
Josefa II. to byl nejpoužívanější hřbitov pro levý
břeh Vltavy. Pohřbívat se
tu přestalo v roce 1884.
Jsou tu úžasné náhrobky.

Velké zprávy
z Malé Strany
Karneval prošel
Újezdem

ÚJEZD - Malou Stranou
prošel dne 11. 9. karnevalový průvod spřáteleného Smíchova.

Malostranský
hřbitov: Zatmění
paměti národa

Velká
ostuda

TEXT:

ONDŘEJ HÖPPNER
SMÍCHOV - „Kolem hrobky
hraběte někdo rozkradl
zábradlí,“ říká pan Vydra, který pro nás odemkl
rozvrzanou bránu.
Je tu už jedenáct let zavřeno, prý aby hřbitov nikdo nemohl ničit.
Domy za plotem u Plzeňské ulice jsou buď vybydlené, nebo skoro. Na
kopci nad hřbitovem má
vilu zpěvák Karel Gott.
Socha na hrobě hned za
branou nám kyne uraženou rukou.
„No jo, někdo sem vlezl,“
utrousil pan Vydra. Hřbitov nikdo nehlídá.
Jako by Správa hřbitovů
spoléhala na to, že nezvané hosty odradí nevysoký plot a cedule „Skládka zakázána“.
Místo odpočinku mnoha
českých velikánů je velké

jako dvě fotbalová hřiště,
kde se pohřbívaly nejen
šance. Je takřka neprodyšně porostlé břečťanem, který dává menším
náhrobkům zcela zmizet.
Místo nich tu jsou jakési
zelené krtince vesmírného krtka.
Břečťan obrůstá lavičky,
stromy, anděly, je jako KOLEM hrobky hraběte Thuna někdo rozkradl zábradlí.
paměť někoho, kdo chce
zapomenout a docela se
mu daří.
„Je mi to také líto, ale
zatím se oprava hřbitova nechystá,“ řekla MN
paní Sylva Dvořáková ze
Správy hřbitovů.
Stačil by hlídač, zahradník a dobrá vůle.
Malostranské noviny se
pokusí využít svého vlivu
k tomu, aby se z Malostranského hřbitova stalo opět důstojné místo.

Foto: Ondřej Höppner 7x, archiv

Velikáni ze
hřbitova zmaru

Kronika

SVATÁ holčička (vpravo) a pokácené náhrobky a kříže.

A ono to funguje!
(Víc, než si myslíte)

Foto
čtená ře

Jediný článek tohoto muže způsobil,
že důchodci v Týnské jsou on-line

řečený Bohumil na procházPosílejte nám PÁV
ce ve Valdštejnské zahradě, jeden
podobné fotky z pravděpodobných otců šesti páredakce@malostranskenoviny.eu
vat. Snímek: Kateřina Vybulková

Občané čeří předvolební
atmosféru hrou v kuličky

DNES už každý ví, co znamená: Šouráky se nepečou.

PARK KAMPA - Na Kampu
se vrací kdysi velmi oblíbená hra v kuličky. Podnětem mohlo být nedávné
mistrovství světa na Petříně (MN informovaly).
Mistrem světa je Čech,
desetiletý kluk Martin Mišovič.
Radost z toho, že titul zůstal doma, nekalí ani fakt,
že se turnaje žádný cizinec nezúčastnil.

TÝNSKÁ - Po článku pana
Jiřího Kučery ve Staroměstských novinách se
daly věci do pohybu a co
předtím nešlo, najednou
jde jako po másle. Článek
„Důchodci chtějí být on-line víc, než si myslíte“
upozorňoval na situaci
v Domě s pečovatelskou

službou Týnská. Pan Kučera zakoupil
babičce notebook a chtěl, J. Kučera ml.
aby mohla být připojena na místní wi-ﬁ. Vedení
domu se zdráhalo, ale už
to jde. Další článek pana
Kučery čtěte na straně 8.

Novinky z místního pohostinství
Tlustá myš, Všehrdova 19
KOZEL ZA 20 KČ. Velkopopovický Kozel
11° nově za skvělých 20 Kč, ale i další piva
(Plzeň, Gambrinus). www.tlustamys.cz.
Dobrá trafika, Újezd 37
NOVÝ DORTÍK Bekrovníček za 38 Kč.
Piva z Náchoda, velký výběr. Vinotéka. Snídaně, výstavy. www.dobratraﬁka.cz
Saint Nicholas, Tržiště 10
NOVÁ PIZZERIE. Otevřeno do 01 h. Pizza od 95 Kč. Pivo Lobkowitz 12° za 33 Kč
i ovocná piva! www.pizzasaintnicholas.cz

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

Malá Strana

Volíme
starostu

KOHO VOLIT?

ŽIJU TAM,
KDE JE
MOJE URNA

Jak jsou ty volby... Malostranské noviny oslovily kandidáty číslo 1 všech 12 seskupení,
která zvou k urně. Jeden z nich bude starosta. Všichni dostali pět úplně stejných
otázek. Seřadili jsme je podle toho, jak rychle odpověděli. Komunální volby jsou 15. a 16. října.

5 otázek pro budoucího starostu
1) Jaké tři programové body splníte ve funkci nejdřív? 2) Co jste měl(a) dnes k obědu?
3) Čí fotograﬁi nosíte v peněžence? 4) Jaké máte doma zvíře? 5) Hmota nebo duch?

Petr Burgr

ZMĚNA PRO PRAHU 1

Oldřich Lomecký
TOP 09

Pan Petr Burgr je hybnou silou
Sdružení občanů a přátel Malé
Strany a Hradčan, které pořádá hlavní společenské akce na
Malé Straně. Tedy: Masopust
(který pan Burgr každoročně
otevírá), Čarodějnice, Rozsvěcení vánoč. stromku aj.

Tři základní body:
a) Odmítáme privatizaci
nemocnice na Františku.
b) Podpora spolkového
života víceletými granty.
c) Bezpečnostní kamery
před naše školky.
Dnešní oběd:
Houbové špaldoto.
Fotka v peněžence:
Foto manželky a tří dcer.
Domácí zvířátka: Nemá.
Hmota nebo duch?
Obojí.

Pan Lomecký je ředitelem Tyršova domu a aktivní sportovec:
Hraje tenis, jezdí na koni, zdolává hory, hraje scrabble.

Tři základní body:
Mé tři hlavní zásady jsou
tyto: Slušnost, odbornost
a fair play.
Dnešní oběd:
Čevapčiči s bramborem
a dvojitou porci hořčice.
Fotka v peněžence:
Manželka s dcerou.
Domácí zvířátka:
Kocour Mourek.
Hmota nebo duch?
Na ČVUT jsem si myslel, že hmota, dnes obojí.

Tři základní body: 1) Vrátit do centra obyčejný život. 2) Průhledné hospodaření. 3) Více zeleně.
Dnešní oběd: Zeleninová zelná polévka a zeleninový salát.
Fotka v peněžence: Fotky míst a přátel mám v mobilu.
Zvířátka: Žádná.
Hmota nebo duch? Obojí.

Gozel Challyjeva
STRANA ZELENÝCH

Daniel Hodek
ČSSD

Slečna Gozel bojovala za jasany a břízy na
radnici už minulé volební období. Žije příkladným životním stylem. Denně chodí běhat, jí zeleninu. Nezabíjí zvířata. Když jí vletí
do bytu komár, snaží se mu domluvit.

Tři základní body:
a) Pořádek na radnici.
b) Podpora občanů v oblasti bydlení, výši nájmu,
osobní asistence atd.
c) Zlepšení komunikace
občanů s radnicí.
Dnešní oběd:
Vepřo knedlo zelo
Fotka v peněžence:
Fotka synů.
Zvířátka: Žádná.
Hmota nebo duch?
Duch.

Medailónek
„Je mi 42 let, mám dva syny. Ten starší se jmenuje
Daniel (14), mladší je Jakub (10). V mládí jsem studoval na Pražské konzervatoři obor trubka, na kterou dodnes celkem obstojně hraju. Od roku 1990
podnikám na Praze 1. Od
roku 2006 pracuji jako zástupce starosty.“

Medailónek
PETR BURGR je podle
svých slov „spojen s Prahou 1 jako voda s Vltavou“.
Na Kampě se učil chodit,
na Maltézském náměstí jezdit na kole. „Každý lituje, že život utíká rychle.
Stárnout mezi paláci Malé
Strany, či v uličkách na
pravém břehu je ale velkým štěstím,“ říká.

Medailónek
OLDŘICH LOMECKÝ léta
nezištně podporuje činnost spolků na Praze 1.
Třeba tak, že poskytuje
prostory v Michnově paláci
pro různé akce (například
na 1. bál Malostranských
novin). Činil tak již v době,
kdy ještě netušil, že půjde
do politiky a bude kandidovat na starostu.

Medailónek
„Jmenuji se Gozel Challyjeva. Narodila jsem se
před 34 lety v Turkmenistánu, kde jsem prožila
dětství a též střední školu.
V roce 1996 otec dostal
pozvání do Rádia Svobodná Evropa a celá rodina se usadila v Praze.
Ráda sportuji, nejraději
běhám a jezdím na koni.“

Průzkum
Celá
Praha

TOP 09

ODS

TOP 09: 28 %
ODS: 22 %
ČSSD: 16 %
VV: 12 %
Ostatní: 22 %

ČSSD

VV

Ostatní

Zdroj: SANEP, 15. 9. 2010
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VOLBY 2010

Jana Pařízková
VĚCI VEŘEJNÉ

Volby

ŽIJU TAM, KDE JE MOJE URNA

Tři základní body:
1) Hospodaření radnice,
které bude vyrovnané
a naprosto transparentní.
2) Lepší služby pro seniory a služby obecně.

3) Řešení drogové problematiky.
Dnešní oběd:
Studený toust rychle snězený u počítače.
Fotka v peněžence:

Fotka mého přítele.
Zvířátka:
Kočku Kiu, kterou má
u sebe můj přítel. Odpoledne mi od něj přišla fotka koťátka, prý aby se
Kia doma necítila osaměle. Teď je můj přítel
zrovna na cestě za mnou.
Pevně doufám, že až dorazí, ukáže se, že to byl
s koťátkem jen velký fór!
Hmota nebo duch?
Oduševnělá hmota.

KOHO?
Medailónek
JANA PAŘÍZKOVÁ, 26
let, studovala na Karlově
univerzitě sociologii a sociální politiku. Od r. 2006
zastupitelkou Prahy 1 za
stranu Věci veřejné. Je
členkou Výboru pro sociální věci, zdravotnictví
a protidrogovou problematiku. Kandiduje do zastupitelstva Prahy 1 i do
magistrátu v 1. obvodě.

Medailónek
DANIEL SOLIS několik let
bojoval v jižní Americe za
záchranu amazonského
pralesa. Mluví plynně pěti
cizími jazyky, žil v Amsterodamu i jinde.
MN pro pana Solise vyrobily předvolební koláž, na
které jako vyslanec krále
Miroslava přináší světlo
a květy do Půlnočního
království Prahy 1.

Daniel Solis
ZELENÁ PRAHA REZIDENTI

Jindřich Jenček
KORUNA ČESKÁ

Tři základní body:
a) Prosazovat v politické práci vší silou tradiční, avšak dnes opomíjené
ctnosti, jako jsou:
Jednat v obecném zájmu, skromnost, čestnost
a pravdivost.
b) Chránit historickou
část Prahy před jakýmikoliv nevhodnými komerčními zásahy.
c) Citelně zdanit ty vlastníky domů, kteří více než

půl roku své byty nepronajímají a tím vylidňují Malou Stranu a zdraží
byty. Do centra Prahy se
musí vrátit život, patří
obyčejným lidem.
Dnešní oběd:
Svíčkovou s brusinkami.
Fotka v peněžence:
Fotograﬁi ženy, kterou
mám velmi rád.
Zvířátka:
Mám psíka, bohužel jen
plyšového.
kém diáři, vejde se jich
tam více. Mám tam celou
rodinu.
Zvířátka:
Kvůli alergiím dětí bohužel doma nemáme žádná
zvířata.
Hmota nebo duch?
Duch vítězí nad hmotou,
ale i ta je někdy potřebná.

Filip Dvořák
ODS, SOUČ. STAROSTA

Tři základní body:
- Omezení hluku z provozoven.
- Čistější chodníky a vozovky.
- Větší pocit bezpečí pro
lidi z Prahy 1.
Dnešní oběd:
Buchtičky se šodó ve
školní jídelně. Pravidelně sleduji, jak se stravují
žáci ve školách Prahy 1.
Fotka v peněžence:
Fotky nosím v elektronic-

Robert Votický
SUVERÉNNÍ VOLBA

Tři základní body:
a) Vývoj žijícího, kvalitního a fungujícího centra.
Ne turistický skanzen.
b) Zastavit úbytek obyvatelstva.
c) Ozdravení středu města, zelené a kvalitní parky. Lepší využití řeky Vltavy.
Dnešní oběd:
Co je to ten oběd? Jak se
najde čas na takovou aktivitu?

Fotka v peněžence:
V peněžence mám fotograﬁi mé krásné životní
partnerky.
Zvířátka:
Nevěřím, že chovat zvířata uprostřed města je
humánní. Zvířata si přece
zaslouží volnost a přírodní prostor.
Hmota nebo duch?
Odpověď je jednoduchá:
Hmota s kreativním duchem.

Pozn. red.: V těchto dnech
vyjel do ulic starostův nový čistící robot. Více str. 3

Hmota nebo duch?
Duch.
Pozn. red: Pan Jenček je
jedním ze tří, kteří staví
ducha nad hmotu.

Medailónek
„Jsem Ing. Jindřich Jenček, narozen v Jirkově,
okres Chomutov. Dříve
provozní ekonom v TOSu
Hostivař, CKM Praha,
1968 emigrace do Rakouska a Německa. 1990
návrat do Prahy. V důchodu. Rád bych přispěl
k tomu, aby se i práce
administrativy v městské
části radikálně zlepšila.“

Medailónek

STAROSTA Filip Dvořák pro
svou zálibu ve velkých
úklidech proslul pod přezdívkou Mr. Košťátko.

ÚŘADUJÍCÍ STAROSTA.
Ve funkci je necelý rok.
Nahradil Petra Hejmu
(také ODS), který byl nečekaně odvolán. Filip
Dvořák je vystudovaný
stavař, pracuje též jako
poradce. Do r. 2002 byl
radním na pražské radnici, pak v dozorčí radě
Budvaru. Podnikal též
v realitách (Krkonoše).

Medailónek

Hmota vs. Duch

„Jsem architektem a profesorem architektury. Také
pracuji jako konzultant
a poradce, včetně britské
architektonické ﬁrmy L&H
ltd, jejíž pražský ateliér
L&H Praha jsem sedm
let vedl. Mám dlouholeté
zkušenosti ze života
v Londýně a rád bych je
nabídl rodnému městu.“

Tři kandidáti na starostu dávají přednost duchu
před hmotou. 78 % neví.
0 % je jen pro hmotu.
Pouhých 22 % kandidátů chová domácí zvíře.

0:3
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Volby

KDE NAJDU NA MALÉ STRANĚ SVOU VOLEBNÍ MÍSTNOST
Co byste měli vědět,
než pujdete k urně

Nejčastější otázka: Mohu zaškrtnout pouze jednoho kandidáta a ne celou stranu?
Odpověď: Ano, ale 34 hlasů přijde vniveč.

1

Stanoviště
volebního
pozorovatele

2

3

Máte 35 hlasů

* Každý volič má k dispozici až 35 hlasů. Chcete-li
podpořit jen jedinou stranu, zaškrtněte kandidátku
jako celek a tím jí dáte všech 35 hlasů. Další možností je dát po jednom hlasu až 35 kandidátům, kteří mohou být z různých stran.

4

5
POKRYTO: 1. Pražský hrad, II. nádvoří,
Nádvoří 198. 2. Parlament ČR Informační kancelář. 3. Sněmovní 176/4.
4. Informační kancelář, Malostranské náměstí 36/22. 5. SPŠ Graﬁcká,
Maltézské náměstí 16. 6. Újezd 26.
Podrobněji o volebních okrscích na
adrese: www.praha1.cz

6

Jak někoho nezvolit

* Pokud by vám nevyhovoval některý z kandidátů
vaší oblíbené strany, zaškrtněte všechny její ostatní
kandidáty a se zbylým hlasem naložte podle uvážení - dejte ho jinam, můžete ho i nevyužít.

Jak rozprostřít svou přízeň

* Lze také zaškrtnout celou kandidátku a ještě dát
hlasy jednotlivým kandidátům z jiných stran. O tyto
hlasy se pak zmenšuje počet hlasů pro celou kandidátku, a to tak, že zezdola.

Pořadí neměňte, nebo jste neplatný

* Nelze zaškrtnout celou kandidátku a v ní měnit
pořadí kandidátů. Pak je hlas neplatný.

Michal Vostřez
INICIATIVA OBČANŮ

Tři základní body:
a) Bránit úniku ﬁnančních prostředků na pochybné projekty.
b) Sankce proti majitelům domů, kteří je nechávají chátrat ze spekulativních důvodů.

c) Dokončit rekonstrukci
nemocnice Na Františku
a zabránit její privatizaci
přeměnou na hotel případně jiné komerční využití.
Dnešní oběd:
K obědu jsem měl vynikající ﬁlé s bramborem
a tatarskou omáčkou z domácí kuchyně.
Fotka v peněžence:
Žádnou, své blízké nosím
v srdci a v mysli.

Zvířátka:
Před lety jsme měli fenku,
křížence bez rodokmenu,
darovanou a dovezenou
od přátel z USA.
Kvůli karanténě strávila
asi měsíc v New Yorku
na letišti. Poté, co nás ve
věku 13 let opustila, už
žádné zvíře nechceme.
Hmota nebo duch?
Obojí je důležité, nejlépe
tedy v dokonale vyvážené formě.

k lepšímu, ale stále lze
hodně zlepšovat.
Dnešní oběd:
Vepřový plátek na houbách s těstovinami.
Fotka: Manžel.
Zvířátka:
Měla jsem více než 30 let
(postupně) tři pejsky.
Hmota nebo duch?
Důležité jsou obě složky.
„Čistý“ duch je bezmocný, ale to platí i pro „čistou“ hmotu.

Medailónek

Stanislava Dvořáková
KSČM

Tři základní body:
1) Náklady na bydlení
v nájemních bytech (také
bydlím u majitele). Zastavit růst nájemného
v obecních bytech. Nové
domy s pečovat. službou.
2) Bezpečnost na ulicích.
I když má každý obyvatel
„svého“ strážníka městské policie, hlídky státní
policie není vidět.
3) Čistota ulic a péče o zeleň. Je tu patrný posun

František Vaňásek
PRAŽANÉ PRO PRAHU

Tři základní body:
1) Transparentní hospodaření radnice Prahy 1.
Okamžité ukončení nevýhodných smluv.
2) Čistota a bezpečnost
Prahy 1 (rada Vaňásek Vacátko se obrací v hrobě ).
3) Pozitivní diskriminace
občanů Prahy 1, aby zde
mohli žít i běžní občané.
Zabránit chátrání spekulativně nakoupených památkových objektů.

Dnešní oběd:
Moravský brabec s bramborovým knedlíkem, malé pivo (obědvám doma).
Fotka:
Mám na obličeje paměť,
své blízké nosím v srdci.
Zvířátka: Mladší syn
chová afrického gigantického šneka (bude prý mít
domeček velký jako talíř).
Hmota nebo duch?
Duch. Ale je ho třeba
hmotně podpořit.

„Narodila jsem se na Praze 1 a celou dobu tu žiji.
Místní problematiku tedy
velmi dobře znám. Pracuji v Národní knihovně
ČR. Jedno volební období jsem pracovala jako
zastupitelka MČ Praha 1
za KSČM. Jsem vdaná
a starám se o nemohoucí
maminku.“

Medailónek
„Jsem Jihočech ale v Praze jsem zůstal po studiu,
když jsem začal pracovat
v Krátkém ﬁlmu.
Na Praze 1 žiji už 20 let,
mám tu i ateliér.
S fotoaparátem jsem procestoval půl světa jako
válečný zpravodaj.
Nejsem ženatý, ale mám
ženu a dva syny. “

Medailónek
„V Zastupitelstvu MČ jsem
již působil v letech 1990
- 1994 a v letech 1998 2002. Jako režisér jsem
pro Českou televizi natočil srovnávací publicistické dokumenty m.j. o problémech zdravotnictví ve
vztahu k Praze 1. Naše
strana sdružuje většinou
nezávislé členy.“

Volební
odhad
TOP 09....35 %

Na Malé Straně má
největší podporu z celé republiky.

ODS.........19 %

Rozpory uvnitř, propad v parlam. volbách.

VV............16 %

Na Malé Straně má
největší podporu z celé republiky.

ČSSD.......13 %
Ostatní......17 %

Největší šance: Změna
pro Prahu, Zelení.

Odhad výsledků komunálních voleb
15. a 16. října 2010 na Malé Straně
je sestaven na základě posledního
průzkumu SANEP, STEM a výsledků
posledních parlamentních voleb.
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Volby

inzerce

Poděkování Oldřichu Lomeckému
Dr. Jiří Kučera

Staroměstský praktický lékař a občan Malé Strany

S

PORTY, HRY, zábavy, vycházky. Desítky let se
v Čechách takto žilo
v městečkách i vesnicích. Ve
velkých městech k sobě lidé
nacházejí cestu obtížněji.
Jistotou pro mnohé občany
Prahy 1, sportovní kluby i taneční a hudební tělesa, je
člověk na svém místě, ředitel Tyršova domu a 1. místostarosta Sokola - ČOS Ing.
Oldřich Lomecký.
Kromě organizačně i ekonomicky náročné práce pro Sokol v Čechách i ve světě, léta
pomáhá lidem Prahy 1.
Poporuje různá vystoupení,
cvičení, plavání, kurzy, kulturně společenské akce, bály
a to nad rámec svých povinností. Je oporou pro mnohé
spolky a sdružení Prahy 1, OLDŘICH LOMECKÝ, ředitel Tyršova domu (vlevo) a kandidát na primátora Zdeněk Tůma.
většinou z Malé Strany, kde
má i svůj domov.
poru „vlasteneckých“ bálů Nebýt jeho přístupu k pod- že lze mnohé navíc skloubit
Umožňuje svým vlivem ko- povzbuzující stovky přítom- poře života spolků a klubů s četnými pracovními povinnání akcí pro občany a zlep- ných starších i mladších.
Prahy 1 i okolí, mnohé by se nostmi i vlastní rodinou.
šuje tak kvalitu života v cen- Opakovaně poskytnul zá- zde nekonalo a lidem by se Já jej osobně znám již dloutru města.
zemí Michnova paláce pro tu nelíbilo a chtěli by pryč!
ho. Vítám jeho počiny a moVzpomeňme na soutěže pro akce konané místními spolky Jde přeci o to, aby se lidem hu prohlásit, jak je skvělé,
děti a mládež nejen veřejně a občanskými sdruženími - zde dobře žilo, vychovávali že takový člověk kandidu„sokolní“, nebo divadelní konference a slavnosti Kampa děti, pracovali i podnikali. je v čele nové nezprofanofestivaly a hudební vystou- Střed Světa a Malostranské Vše souvisí se vším a posled- vané strany TOP 09 na post
pení, 1. bál Malostranských vinobraní s návštěvností tisí- ní léta právě na příkladu Ol- starosty Prahy 1.
novin s úžasnou řečí na pod- ců nadšených lidí i dětí.
dřicha Lomeckého ukazují,
Září 2010

inzerce

Velké zprávy
z Malé Strany
Kafírna slaví
17. narozeniny

TRŽISTĚ 11 - Kafína U sv.
Omara slaví 17. narozeniny. Majitel Roman Vopička se 20. 10. převlékne
za Turka. Všechny štamgasty srdečně zve a samozřejmě nejen je.

Radnice má
specialistu na
psí hovínka
MALÁ STRANA - Zastupitel Daniel Solis dostal od
radnice důležitou funkci:
Z pověření tajemníka úřadu se stane kontrolorem
úklidu psích exkrementů.
Tato práce spočívá nejen
v evidenci trusu (praporky?), ale i v aktivním doplňování pytlíků.

Glosa

Zavřená
mlékárna
chybí víc, než
si myslíte

Jiří Kučera ml.

T

Architekt,
kandiduje
za TOP 09.

a mlékárna v podloubí
na Malostranském náměstí chybí určitě nejen mně.
Měl jsem ve Sněmovní
ulici pronajatý malý ateliér. Mlékárna byla jedinou možností, kde se dalo
za rozumný peníz i pozdě
večer pořídit láhev vody
nebo pečivo.
Přes rok má okna zalepená papírem s nápisem:
Dočasně zavřeno.
A důvod? Ten jsem vypátral na internetu: Nájemní
smlouva mlékárně skončila a nové zřejmě brání
spor mezi Městskou částí Praha 1 a spoluvlastníkem domu.
Kdo nalezne v nejbližším
okolí prostory pro obchůdky zmizelé bez náhrad určené především
pro místní?
Září 2010

Nové Divadlo
Kampa
zahájilo první
sezónu

JAROSLAV Dušek, herec

ČAJEM provoněné Divadlo Kampa dalo dne
22. září ochutnat z toho,
co chystá na tuto sezónu.
Herec Jaroslav Dušek si
veřejně popovídal s mexickým šamanem Xolotlem a Čajová škola divadla Kampa nabídla čajový obřad.
12. 10. v 19 h vystoupí v Divadle Kampa slavný indický
sitárista Roop Verma.

Víte, že...

Oblíbené jídlo šamana
Xolotla je chleba s medem. Pije bylinkový čaj.
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Reportaz

Zmizelá busta J. Wericha
V

ČÍSLE
se
Malostranské noviny
vydaly po stopě busty Jana Wericha, která se
záhadně ztratila při povodních v roce 2002.
Na výzvu, aby se ten, kdo
tu bustu má, okamžitě
přihlásil, nebo uvidí, se
nikdo neozval.
Dobrá. Pokračovali jsme
tedy v pátrání. Připomeňme, kde jsme zjistli, že
MINULÉM

Nic

ŘÍJEN

určitě není: Nemá ji její
autor Armutidis, není ani
v Museu Kampa, na radnici, u Werichovců, v Národním muzeu, dokonce
ani v Národní galerii.
Paní Eva Štěpánková
z Galerie hlavního města
Prahy: „Venkovní busty
a navíc zahraničních autorů nevedeme. Zavolejte
na oddělení veřejných VILA po povodních
plastik.” Pokrač. příště 2002 již bez busty.

Foto: Archiv Romana Vopičky, Youtube

Napínavé pátrání pokračuje

Kalendárium
Malé Strany

Zdeněk
Podskalský

Zdeněk Podskalský

V Besedě pokřtili bar Parčík u Divadla Kampa
už zdobí socha fauňátka
Mišík

Nejezchleba

Do baru je zabudováno harmonium

MALOSTR. BESEDA - Novým
barem se pyšní hudební
a divadelní klub v Malostranské besedě. Bar v ir-

ském stylu je dílem Zdenka Podhúrského. Kmotry
byli dne 30. 8. Vladimír
Mišík a Olin Nejezchleba.

SOCHA malého fauna od
ak. sochaře Josefa Nálepy
zdobí od začátku září
parčík u nového Divadla
Kampa. Malostranské noviny podrobně sledovaly
proces tvorby sochy v minulých číslech.
Socha měla být původně
uvnitř divadla, ale všem
se tolik líbila, že bylo nakonec rozhodnuto, dát ji
ven, aby dělala radost
i kolemjdoucím.
FAUNÍK s Panovou ﬂétnou.
inzerce

Drakiáda pod Petřínem

Jan
Werich

† 29. října 1993
Televizní a ﬁlmový režisér a herec. Jeho partnerkou byla herečka Jiřina
Jirásková. Celý život točil komedie (Světáci, Noc
na Karlštejně). Bydlel ve
věžičce na Malostranském náměstí. Narodil se
roku 1923.

Jan Werich

† 31. října 1980
Vytvořil slavnou dvojci
s Jiřím Voskovcem, spolu
založili Osvobozené divadlo. Je autorem mnoha
textů (Život je jen náhoda, Klobouk ve křoví).
Žil v domě na Kampě,
nyní zvaném Werichova
vila. Narozen roku 1905.

Sloupek

9. října, sobota
Nemocnice
pod Petřínem

Petr Burgr

Místopředseda
Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Rozum i cit?

O

DĚTI A DRAKY S SEBOU, když nemáte, půjčíme. Drakiáda se

koná v sobotu 9. října ve 14 h za každého počasí v zahradách
Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského.

Srdečně zve
PETR BURGR

Adresa: Nemocnice pod Petřínem, Vlašská 36, Malá Strana. Doprava: Tramvaj 12, 20, 22,
stanice Malostranské náměstí, pak autobus 292, stanice Nemocnice pod Petřínem.

nás starousedlících se
říká, že nemáme rádi
turisty. Není to pravda. Spíš nám vadí, když
byznys spojený s cestovním ruchem nerespektuje
práva nás, kteří zde žijeme. Uvedu příklad.
Všichni máme rádi historická auta. Přesto nám
vadí, když po Malé Straně jezdí veteráni po vyhlídkových trasách staré
Prahy. Vadí nám to proto, že se jedná o lokalitu,
kde bojujeme o každý kubík čistého vzduchu. Kde
každé parkovací místo je
vzácné.
Nevím, zda to někdo z radnice povolil. Pokud ano,
tak je to rozhodnutí proti
obyvatelům Prahy 1. Pokud ne, pak neplní kontrolní činnost, za kterou
jsou placeni.
Jedno z hesel, které se na
nás v těchto dnech valí, je
„Rozum i cit“. Že by naši
konšelé tento úkol zvládli
s citem pro občany, nebo
dokonce s rozumem, to se
říci nedá.
Září 2010
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Inzerce

Malostranská beseda program říjen
www.malostranska-beseda.cz

Hudební a divadlení klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedy

Restaurace,
kavárna
& pivnice

Pavel Bobek & Eliška Ptáčková
SPECIÁLNÍ

HOST BESEDY: Pavel
Bobek & Band. Na pódiu pana
Bobka doprovodí kapela P.R.S.T.
a jako host s ním vystoupí půvabná zpěvačka Eliška Ptáčková.
V zákulisí se šušká, že to bude
pro Malostranskou besedu a její
návštěvníky velkým svátkem.
Bobkovy pecky: Má dívka N.,
Lásko, mně ubývá sil a další.

Začátek: .

20.30 h, 21. 10

Výběr z programu

Foto: Malostranská beseda

Začátky koncertů 20.30 h

PAVEL se jmenuje Bobek, ale je to velikán.

SMS inzerce
MN mezera INZ mezera
TEXT INZERÁTU.
Pošlete na tel. číslo:
900 11 20

HOMEOPATICKÁ ordinace, Šeříková 10, Malá
Strana. Objednání nutné.
Tel.: 737 252 398.
BIBLE, co doopravdy říká? Nabízím zcela zadarmo a bez závazku. Tel.:
775 151 875.
FENG SHUI přednášky,
kurzy, semináře. Národní
25, Praha 1. Přihlášky na
602 556 479, www.byu.cz.
CVIČENÍ Alpinning Tyršův dům, skupiny s lektorem a na hudbu. Info:
www.alpinningcentrum.cz.
Tel.: 775 052 545.
NABÍZÍM zhotovení návrhu a další graﬁcké práce. Též soukomé kurzy
kreslení. Tel.: 603 410 959.
Volejte Jirka.

Zde muže být
váš inzerát
Volejte hned tel. číslo:

777 556 578

nebo e-mail: inzerce@
malostranskenoviny.eu

2.10. Lemon Nashville, Křest CD.
6.10. Festival Kytara napříč žánry:
Alex de Grassi. 16.10. BESEDNÍ
SPECIÁL: Žáha. 18.10. Vladimír
Merta, křest CD. 21.10. SPECIÁLNÍ HOST BESEDY: Pavel Bobek &
Band. 22.10. Oldřich Veselý. 23.10.
Hi-Fi, křest CD. 24.10. Šansonový
večer: Světlana Nálepková & Joel
Bros (FRA). 26.10. Ivan Hlas. 28.10.
Krausberry. 29.10. Ch. Worcester.

GALERIE

AUTORSKÉ výstavy výtvarníků střední generace v jedinečné atmosféře nového podkroví Besedy. Doprov. akce.

částku, kterou půjčujete
a hlavně dobu splatnosti
celého dluhu. Když si dohodnete jednotlivé splátky,
je nutné je zde uvést, včetně
případných úroků, které
občanský zákoník dle § 658
dovoluje. Závěrem přidat
větu: „Pokud dlužník neuhradí splátku v termínu,
stává se splatný celý dluh”.
Vaše advokátka

JUDr. Monika Krobová - Hášová

Autorka kandiduje za TOP 09 do Zastupitelstva
hl. m. Prahy ve volebním obvodě VI. Kontakt:
Malá Strana, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498

Jan Neruda: Přivedla žebráka...

MINULE: Žebrák Vojtíšek, pomluven a zneuctěn, se
odebral z Malé Strany na Staré Město. Kde byl cizí.

Vojtíšek?“ ptala
„Co,sepanmlíkařka
a ustála

ve vrtění vařečkou.
Ono bylo mlíkařkám sice
ouřadně zapovězeno užívat vařečky na dělání smetanové parády, ale pan
Kedlický byl muž dobrosrJAN NERUDA
(1834 - 1891).
Novinář, starý
mládenec, alias
Táta fejeton.

Kavárna
9 - 22 h

Restaurace
11- 23 h

74 Kč

179 Kč

Čerstvé pečivo, oře- Tatarský biftek podáchová bábovka nebo vaný s česnekovými
jablkový závin, máslo, topinkami a marinomed nebo džem, káva vanými jarními cinebo kakao nebo čaj.
bulkami.

dečný, už jsem to řekl.
„Ano,“ odpověděl, „našli jsme ho po půlnoci na
Oujezdě vedle kanonýrských kasáren. Byl nadobro zmrzlý a dali jsme ho do
umrlčí komory ke Karmelitánům. Měl jen rozedraný
kabát a kalhoty, ani košile
neměl.“ - KONEC A má to, chudák, za
sebou. Příští povídku si
vyberte sami. Napište do
redakce, jakou chcete.

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepce Barbory Nerudové.

Pivnice
17- 02 h

[

(1 ks) Vepřové koleno
pečené na černém pivu
se sladkokyselým zelným
salátem, čerstvě strouhaným křenem, pikantní
hořčicí a pečivem.

229 Kč

Denně polední nabídka: 3-CHODOVÉ MENU 120 KČ

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

Známý chce ode mne půjčit peníze

Smrt bez košile

[

ně, 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.

VIDEOKAVÁRNA

Vaše advokátní poradna

OTÁZKA: Můj známý chce
půjčit peníze, máme spolu
sepsat smlouvu?
S. K. Praha 1
ODPOVĚĎ:
Radím v každém případě
sepsat jednoduchou smlouvu o půjčce, protože když
peníze včas a řádně nevrátí,
jste v důkazní nouzi. Smlouva musí obsahovat identiﬁkaci účastníků, celkovou

NECHTE SE ZLÁKAT kouzlem
znovuotevřené Malostranské besedy a skvělou gastronomií, kde hlavní roli
hraje tradiční česká kuchy-

TRICK-BAR

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

Malostranská nástěnka ŘÍJEN
redakce@malostranskenoviny.eu
KC KAMPA - Ve středu 6. 10. od
14 do 18 h srdečně zve KC Kampa
Vás a Vaše děti na Den otevřených
dveří. Odpoledne plné soutěží a her
pro nejmenší.
Podzimní bazar dětského oblečení: pátek 15.10. od 14 h do 18 h.
Více: www.kckampa.eu

Renáta Fügnerová - Tyršová

Mladá manželka zakladatele Sokola

Miroslav Tyrš,

ČESKÉ MUZEUM HUDBY - Čt 7. 10. v 14.30 h
- Přednáška k 75. výročí narození Luboše
Fišera, autora ﬁlmové hudby (Arabela, Mach
a Šebestová atd.). Karmelitská 4.

MANŽEL

KAM NA PROCHÁZKU - Čt 14. 10. Jižní
zahrady Pražského hradu. Poslední možnost
před zavřením. Sraz v 16.30 h u sochy TGM
na Hradčanském nám. Provádí: J. Bondyová.

Kateřina Fügnerová, MATKA

DIVADLO NA PRÁDLE - Čt 14. a st 27. 10.
v 19 h - DIVÁ ŽENA - Besední 3 - O hledání
ideálního muže. Hraje Anna Polívková,
monodrama adaptovala Halina Pawlovská.
KAVÁRNA ČAS - Do 20. října - FOTOGRAFIE
STEPHANIE PAULY - U Lužického semináře
15, Malá Strana. Výstava fotograﬁí z Velikonočních ostrovů pod záštitou Václava Havla.
K

Koutek pro chytré hlavy
Otázka: Kde jsou na Malé Straně tyto
sluneční hodiny? Odpovědi: redakce@
malostranskenoviny.eu.
Minule: Figurína prosícího vězně je
na adrese Thunovská 15, restaurace
U krále Brabantského. Správně: P. J.
Fischer, G. Chwistek, M. Cibulka.

Renátu znal Tyrš od narození (*1854, †1937).

T

yrš byl Renátin domácí učitel a nejlepší
přítel jejího otce.
Tyrš i Fügner žili dlouho
jen pro Sokol (vymysleli
tykání a červené vesty).
Tyrš se později s Renátou
oženil (po smrti Fügnera),
ale nebylo to jen tak. Byla
o 17 let mladší a její matka

Jindřich
Fügner, OTEC

nesouhlasila. Tyrš pak záhadně zahynul v roce 1884
v říčce u rakouské vesničky Ötzi (ano, právě
tady nedávno našli mumii
pračlověka).
Renáta Tyršová opatrovala dílo svého muže a stejně
jako on přednášela dějiny
umění.

inzerce

22

www.pivnicepodpetrinem.cz

[ Cozanového
vodou [

Slavné ženy Malé Strany

Foto: Archiv, Youtube

K
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Kultura

odběrních míst
Malostr. novin

Malostranská beseda, Malostr.
nám. 21, tel.: 257 532 966. Informační kancelář Praha 1,
Malostr. nám. 22, tel.: 257 531
845. Vopičkova kafírna (U sv.
Omara), Tržiště 11, tel.: 602 280
835. Muzeum Karlova mostu,
Křížovnické nám. 3, tel.: 608 149
042. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn), tel: 608 444 490. Ars
Pragensis, Malostr. nám. 27,
tel.: 257 532 093. U Hrocha,
Thunovská 10, tel: 257 533 389.
Sokol, Tyršův dům, Újezd 450,
tel: 257 007 111. Akademie věd,
Národní 3, v knihovně, tel: 221 403
111. Divadlo Na Prádle, Besední 3, tel.: 257 320 421. České
muzeum hudby, Karmelitská 2,
tel: 257 257 707. Konírna, Maltézské nám. 10, tel.: 257 534 121.
Vinotéka Déjà vu, Maltézské
náměstí 8, tel.: 603 745 414. 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. U Černého vola, Loretánské nám. 1, tel.: 220 513 4813.
Hospoda Koza nostra, Újezd 8.
U parlamentu, Valentinská 8.
Literární kavárna, Řetězová 10.
Divadlo Kampa, Nosticova 2a.

Chcete se stát také odběr.
místem? Tel.: 777- 556-578

Za dar 500 kč na provoz obdržíte 30 výtisků

TIRÁŽ: MN číslo 14 / říjen 2010 / ročník II.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO
22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner.
Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Petr Havlíček, Helena Šulcová. Graﬁka,
foto: Studio UBU, Ev. číslo: MK ČR E 18554 .
Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu.
Telefon inzerce: 777 556578. Redakce si
vyhrazuje právo upravovat příspěvky čtenářů.

VLNA podpůrných SMS
zpráv na novou čepici
obecního policajta Bohouše přinesla nečekaný
bonus: obušek. Více se
dočtete ve Staroměstských
novinách číslo 5.
Odběrní místa:
www.staromestskenoviny.eu

SUDOKU PRO

NENÁROČNÉ
1 3 2 1 3
1 3 2 1
3 2 1
2 1
pro líné

pro méně líné

Návod: Svisle i vodorovně
musí být součet přesně šest.

Příští číslo vychází
1. listopadu

VÍTE O NĚKOM, kdo si zaslouží Modré okénko? Napište
svoje tipy na adresu: redakce
@malostranskenoviny.eu

Stalo se
před 100 lety

Haškův sluha
kradl pinče

Národní listy, říjen 1910:
Sluha novináře Jaroslava
Haška (Svět zvířat) pokusil se v ulici Karmelitská
na Malé Straně ukrást
pinče paní Zemánkové.
Dotyčná sluhu zadržela.
Ten se pak na strážnici
vymlouval, že se má pan
Hašek brzy ženit a nemá
na věno.

Seženete i v Brně!

Malostranské noviny jsou nově k dostání i v Brně.
Volejte pana Martina Cibulku 777 122 009.
Čtěte též v Kavárně Vladimíra Menšíka, Veselá 3.

Jak přišel ponocný Ruprecht o hlavu

Malostranský
atlas zvířat

V

aldštějnským náměstím se za nocí
prochází bezhlavý
ponocný Ruprecht.
O hlavu přišel kvůli
chvástání, že není nad
něj lepšího trubače v celé Praze.
Vsadil se s ním tedy jeden trubač z Valdštejnovy družiny, že nevydrží troubit celou hodinu,
a to od chvíle, kterou mu
sám určí.
Ruprecht si byl jist svým
vítězstvím, a tak si plácli. Trubač si však našel
chvíli, kdy Albrechta
z Valdštejna (1583-1634) Vodník Kabourek (vpravo)
chytila bolest zubů a vše
živé, co mu přešlo přes
cestu, zabíjel.
A to byla právě chvíle,
kdy měl Ruprecht přilo- ruce, a jak vidí muzikanta,
žit náústek horny k vy- začne ho mydlit hornou
chloubačným rtům. Tr- hlava nehlava.
valo pouhých sedm mi- Ve Valdštejnské ulici má
nut, než mu Valdštejn učebny Pražská konzervausekl hlavu. Ruprecht toř, takže jsou mladí herteď chodí s hlavou ci v ohrožení. Kdo zachráv jedné a hornou v druhé ní české herectví? Vysvoinzerce

Foto: Youtube

MARTIN CIBULKA

Brněnská spojka MN
Děkujeme, že
rozdává Malostranské noviny
také v Brně.

MALOSTRANSKE}
NOVINY

Straka obecná
Je velká jako hrdlička,
říká se, že krade, ale
není to zcela prokázáno.
V Praze je strak asi tolik,
kolik je obyvatel Prahy 1.
Posílejte fotky zvířat na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

bodit ponocného dokáže jen muž se zánětem
okostice, který ho požádá, aby zatroubil.
Text: Filip Jan Zvolský
Kresba: Kristian Cubera
Muzeum pověstí a strašidel, Mostecká 18

Foto: Muzeum pražských pověstí a strašidel

Modré okénko
dnes získává...

Malá Strana by měla být větší!

20 Kč

za tyto noviny
pošlete SMS zprávu:

MN DVACET

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

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

