va č
Ká 15 K
za

káva za 15 Kč!

Es

Pořádá a zve: Sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan

Odstřihněte tento kupón a přineste
do kavárny Bella Vida na Malostranském
nábřeží 3. Je tam pro Vás připravena skvělá

pr

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.

Malá Strana by měla být větší!

Malostranske
Noviny
Vychází vždy
1. den v měsíci

®

[15[
číslo

redakce@malostranskenoviny.eu

listopad 2010

Založeno
za soumraku
v ordinaci
roku 2009

o

Malostranská Beseda, sobota 6. listopadu v 19 h

s
es

Platí do 7. prosince 2010

Mediální partner:

Číslo 15 ~ Vyšlo dne 1. listopadu
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

www.malostranskenoviny.eu a šetří tak naše lesy.

Gratulujeme vítězům komunálních voleb 2010 a zůstáváme ve střehu

Posadili jsme k mlýnu Místní volby
Vítězové
nad Čertovku vodníka & Poražení

Referendum
vodník

Kde: Velkopřevorský mlýn
(jak jsou ty zámky)
Kdy: 1. 11. po 19.30 h
CO: Vodníkovo zrození

Jak se
´
vam
líbí ?
Velkopřevorský mlýn - Je
to fešák, nebo naopak? Vybrali jste si ho vy, čtenáři
MN. Po slavnostním odhalení sochy vodníka 1. lis-

topadu v 19.30 h u mlýna
na Čertovce následuje anketa, která rozhodne o jeho
dalším osudu. Po soumarku
bude osvětlen. Více str. 5

Výsledky na str. 6 - 7

Lomecký
K
Burgr

Dvořák

Challyjeva

Hodek

Pařízková Vaňásek Dvořáková

Vostřez

Votický

Solis

Malostranský Slavín

Hřbitov ožil!

Po výzvě Malostranských
novin začíná oprava Malostranského hřbitova. První je na
řadě hrob hraběnky Žofie. Str. 2 Díky MN

Zde muže být
váš inzerát

Volejte hned tel. číslo:

777 556 578

nebo e-mail: inzerce@
malostranskenoviny.eu

malostranska-beseda.cz

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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Jaké bude počasí

3

°C

+

1. půlka 2. půlka

Listopad: Přituhne, teploty klesnou o 6 °C oproti
říjnu, bude také víc pršet.
Sníh možný.

TV
tip
Minuta v muzeu
4. 11., 18.40 h, ČT 1.
Seriál, Fr. 5 min. Premiéra. Pro děti o francouzském výtvarném umění.

Číslo měsíce

180

180 cm v sedě
měří vodník, který je teď u mlýna
na Čertovce.

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.

Zpravy

Novou policejní služebnu na
Kampě zdobí masérský motiv

Bomby na Malé
Straně byly vtip

Malá Strana - Záhadné
krabičky na sloupech veřejného osvětlení nebyly
bomby, ale žertovná reklamní akce. Na co, to
se neví. Policie jich objevila stovky. Dva zatčení
mladíci čelí jen obvinění
z černého výlepu reklamy.

N

ová policejní služebna na adrese Na
Řízná
Kampě 7 se pyšní
blizna
neobvyklou výzdobou.
Předtím byl v prostorách
masážní salón, po němž
zbyla na stěně namalovaná obrovská orchidej.
„Je to hezký motiv,“ pochvalují si ve služebně.
Asijští maséři museli
prostor nedávno opustit,
protože neměli na nájem.
Před maséry tu už služebna byla.
Policie Na Kampě
Cvičená
„Střídají se tu hlídky zaorchidej
jišťující pořádek na Karlově mostě,“ říká Miroslav Stejskal, šéf obvodního ředitelství Městské
Pěkná květina hravě navodí pocit klidu a bezpečí.
policie Praha 1.

Z Karlova mostu
skočil muž
Vltava - v pátek 15. října
skočil z Karlova mostu
muž (30). Hasiči ho vytáhli po několika minutách živého, ale silně promrzlého. Důvod skoku
neřekl: Byl tak zkřehlý,
že nemohl mluvit. Odvezli ho do nemocnice.

Drakiáda děti nadchla Beseda je

Petřín - Soutěž v pouštění draků v zahradách Kongregace Milosrdných sester se setkala s obrovským
úspěchem nejen u dětí
a dospělých, ale i u draků.
„Vítr příliš nefoukal, tak
to museli soutěžící většiVítr bylo třeba obelstít během.

nou uběhat,“ řekl Malostranským novinám pan
Petr Burgr ze SOPMSH.
Mnoho soutěžících si draky vyrobili sami. Skvělá
akce ozdobená tombolou
a opékáním špakáčků se
konala dne 9. října.

stavbou roku

Malostranské n. - Malostranská beseda získala titul Stavba roku 2010, kterou vyhlásila Nadace pro
rozvoj architektury a stavitelství. Opravená Beseda je již v plném provozu.

Vida! Už začaly opravy Chtěla zemřít Přepadli tralásky fiku na Újezdě
Jako noviny, Malostranského hřbitova Pz velké
- Pod rozhlednou
Úvodník

Kampě má nové okapy, hemží se tam dělníci a probouzí ho po
dlouhém spánku k životu.
Bylo by určitě fajn mít tam
redakci, která by fungovala jako ombudsman.
Ťukat a pomáhat. Ale je
třeba zůstat při zemi.
Ten domek má v sobě stejné kouzlo jako nedaleká
Werichova vila. Je jisté, že
smyslem jeho existence
jsou zázraky, ne zisk.
Patří sem určitě aktuální
výstavy fotografií mapující život na Malé Straně.
Něco jako noviny, ale
z cihel.
Ondřej
Höppner,
šéfredaktor Malostranských
novin

Inzerujte
v těchto novinách
Tel.: 777 556 578
inzerce@malostranskenoviny.eu

na dětském hřišti našla
dne 14. října policie dívku, jak polyká prášky.
Důvodem byl rozchod
s přítelem. Přežila.

Díky MN
Nový nápis na bráně

tématu přeměny hřbitova
v důstojné místo věnovat
v příštích číslech.

Opravy mostu se
povlečou 20 let
Karlův most - Z nenápadné opravy se vyklubala šichta pro celou generaci. Skončila první etapa
(zábradlí, mostovka), začíná druhá.

Co by mělo být v domečku na Kampě?

Jindřich
Houška,
čerstvý šestadevadesátník
„Já myslím,
že by v tom
domku měla
být stálá výstava o historii
Kampy.“

Alena
Kopecká,
vedoucí
KC Kampa
„Zázemí pro
kulturní akce,
kavárna, promítání, literární večery, hry
pro děti.”

Jindřich
Pavliš, šéf
Vojanových
sadů
„Sklad kajaků
pro vodáky,
který by mohl
třeba sloužit
také jako
půjčovna.”

Anna Marie
Höppnerová,
mluvčí mladé
generace
„Tak tedy za
nás, za mladé:
Čtyři dětské
koutky, v každém rohu
jeden.”

Vodník, co
je u mlejna
zatím jen na
zkoušku
„Keramická
dílna, ale
zatím bych
to držel
raději pod
pokličkou.”

Újezd - Dva muži přepadli
3. října trafiku na Újezdě. Jeden hlídal venku,
druhý (na snímku vlevo)
strašil trafikanta pistolí.
Dostali peníze a utekli.

Malostranské

Foto: Ondřej Höppner, archiv Městské policie Prahy 1

trašidelný

etřín

Dobrá zpráva: Po
výzvě v říjnových Malostranských novinách konečně začaly opravy dlouhá léta chátrajícího Malostranského hřbitova.
Na vstupní bráně se objevila cedulka informující o zahájení restaurování tří náhrobků: hraběnky Žofie Valdštejnové, Kryštofa Wähnera
a básníka Karla Maška.
Podrobněji se budeme

Foto: Ondřej Höppner, archiv

S

ale z cihel
domeček na
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Zpravy

Zubařka z Hroznové ulice:
Pomoc, jdou po mně nájemníci

Velké zprávy
z Malé Strany
Kafírna slavila
17. narozeniny

Když je zamčeno, do ordinace se nedostanete

S

edíte v zubařském „Chtějí mě odsud dostat.
křesle a najednou se Ale já jsem tu už skoro 15
ozve bzučák. Zubařka let. Investovala jsem do orvám řekne: „Pardon,“ vy- dinace čas i peníze. Ráda
pne vrtačku a jde přes dvůr bych tu pracovala v kliotevřít, protože je vchod du,“ říká dr. Klimešová.
do domu zamčený.
Totéž si přejí i pacienti.
Ne, to není horor, to je Vyjádření nájemníků příště.
realita, kterou zažívá
MUDr. Ivana Klimešová
a její pacienti z Hroznové
Malostranské noviny zaulice číslo 8.
„Nájemníci mi někdy dá- řídí schůzku s nájemníky,
vají najevo, že jsem vetře- pokud dojde k novým
lec,“ svěřila se dr. Klime- sporům. Dobré sousedšová Malostranským no- ské vztahy jsou stejně důvinám. Její pacienti, větši- ležité jako zdravé zuby.
nou místní, píší na radnici dopisy. Prosí, aby byla
učiněna náprava a jejich
oblíbená zubařka měla
klid na práci.
V domě bydlí pět partají,
část domu patří obci, část
je soukromá.
Nedávno strhli zubařce ze
dveří cedulku s ordinačními hodinami.
MUDr. Ivana Klimešová ve své zubní ordinaci.
Ordinace v Hroznové

Tržiště - Šéf populární
Kafírny U svatého Omara
Roman Vopička se dne 20.
října převlékl za Turka.
Podnik slavil 17. výročí.

Pomáháme

Foto: Ondřej Höppner

Kráska
ze str. 3
Krásná KIKI, při odvážné módní přehlídce
beranic v roce 1910.

inzerce

Malostranský

Obchod
vším
možným

Nabízíme přehršel rozličností
a roztodivností k potěše Vaší
i Vašich blízkých.
Otevřeno jest každý den od
desáté hodiny dopolední do
šesté hodiny večerní.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Nerudova 45,
Malá Strana

Telefon: 257-531-193

Český
OBchůdek

Mgr. Ondřej Lněnička
Mgr. Petr Řehák

Nabízíme zboží
z Čech i Moravy

Újezd 409/19

- Štramberské uši á 30 Kč
- Koření od 30 Kč
- Přírodní mošty od 35 Kč
- Luhačovické lázeňské
oplatky á 45 Kč
- Medy od 55 Kč
- Bylinkové a ovocné čaje
od 26 Kč
a další výrobky...

Saská 3

Kde:
(Saský dvůr pod
Karlovým mostem)

Otevřeno: po - pá: 11 - 19 h,
so: 12 - 19 h
Tel.: 603 775 662
www.cesky-obchudek.cz

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%

Malá Strana, 118 00, Praha 1

Tel.: 257311210

www.aklrs.cz, info@aklrs.cz

Zde muže být
váš inzerát
Volejte hned tel. číslo:

777 556 578

nebo e-mail: inzerce@
malostranskenoviny.eu

Ženy!
Přijd´te cvičit
do Sokola!
Každé pondělí
a středu od 19 h.

Adresa: Malá Strana,
U lanové dráhy 3.
Bližší info
Ilona Mrázková
tel.: 724 045 315.
Přijďte se podívat
a uvidíte!
Roční poplatek
1 200 Kč.

byty domy kanceláře

reality
Malá Strana a okolí
koupě prodej nájem

725Ondřej
634
359
Kučera
www.mastersreal.cz
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Velké zprávy
z Malé Strany
Děti z KC Kampa:
Výlet parníkem

Kronika

Strašidelný domeček na Kampě:
Zájemci o pronájem se jen hrnou
Září

Říjen

Kudy choděj,
tudy Kuděj

Foto: Ondřej Höppner

Vltava - Rodiče s dětmi
z KC Kampa se dne 14.
října zdarma projeli na
parníku Vltava. Na akci
je pozvala První pražská
paroplavební společnost.
POČMáraná zřícenina se zvolna mění v přepychovou vilku. Zázračná proměna začala těsně před volbami.

J

e to magická stavba na magickém místě.
Stojí v srdci Kampy, nebo, jak míní mnozí,
přesně ve středu světa. Od září ji radnice
nabídla k pronájmu. Velmi nečekaně. Desítky
let totiž domeček pustl a jak se říká: zel.

Malá Strana - Memoriál
Matěje Kuděje dne 16.
října patřil k nejrychlejším
v historii. Měl devět zastávek, délku 3,8 km a dal
se zvládnout do hodiny.

Vzácný kaštan
pěkně zachráněn

Čertovka - Slavný kaštan, viditelný z Karlova
mostu, byl prosekán poté,
co začal hnít. „Pracoval na
něm stejný odborník jako
na stromu u Werichovy
vily,“ řekl MN J. Pavliš
z firmy Vojanovy sady.

Dělníci se slétli na ruinu
jako vosy na med a než se
o soutěži dozvěděla veřejnost, bylo málem vymalováno. Vyhlášení soutěže
o objekt zásadního významu totiž proběhlo těsně

před volbami, rychle, a tak
nějak „kradí“. Navíc se
začalo šuškat, že o osudu
domku je rozhodnuto
předem, a že jde jen o trik
typu: „Vyber si kartu.“
Starosta Dvořák však sou-

Foto
čtená ře

dakce zaslala: Helena Šulcová.

Vzácné varhany objeveny
ve druhé Bílkově vile
Tip
čtenáře

NA VARHANY hrál Igor Stravinský v roce 1926.

Co tu bylo dřív
Altán (sala terrena) je z druhé
pol. 17. století. Stál v zahradě
Michnovského paláce. V 19.
století byl přestavěn na zahradní domek. Po 2. světové
válce tu křesťanská organizace YMCA hlídala děti rodičů,
kteří přijeli na návštěvu Prahy. Před revolucí tu měli plynaři různé roury a policisté
sklad hudebních nástrojů. Po
revoluci domek chátral.

Ukradl Turkovi šavli,
dostal za to podmínku

Posílejte nám Opička jako živá za oknem
podobné fotky ve Všehrdově ulici. Snímek do re-

redakce@malostranskenoviny.eu

těž poté z vlastní iniciativy
prodloužil do 20. 10. a nechal tak prostor pro další
nápady.
Nejlepší řešení (sešlo se
deset obálek) vybere radnice už v novém složení
do března příštího roku.
Je zřejmé, že v případě
magického domečku by
měla být hlavním měřítkem výběru obecní
prospěšnost, ne zisk.

Hradčany - Vedle slavné
Bílkovy vily je ještě druhá, jen o málo skromnější, od téhož autora
z roku 1911. V hale jdoucí
přes dvě podlaží jsou koncertní varhany.
Schodiště je zdobené pískovcovými reliéfy. Objekt
je dnes využíván z části
pro bydlení a z části jako
kanceláře ředitelství Galerie hl. m. Prahy.

Karlův most - Mladému
Američanovi se líbila
šavle Turka z Karlova
mostu, tak si ji vzal
a za rohem odhodil. Rok
starý případ byl před pár
dny vyhodnocen jako
přestupek, přestože vandalovi hrozil až rok vězení. Turek už má novou šavli, která je tentokrát kovová. Američan
prý byl voják a přišel by
o zaměstnání.
Turek již má novou, lepší.

Novinky z místního pohostinství
Bella Vida café, Malostranské nábřeží 3

Nová kavárna s vlastní kávou. Domácí mini dezerty. Snížené ceny za nealko nápoje. Wi - fi. www.bellavida.cz

Víno u Daňka, Petřínská 16
Prodejna vín. Stáčená vína z Moravy,
dvojka 25 Kč. Otevřeno v prac. dny 14 - 21 h,
so 16 - 21 h. Telefon: 606 904 601.
SOUP & SALAD, Újezd 46
Nové bistro. Výběr polévek, salátů,
koláčů. Polévka a domácí koláče za 20 Kč.
(Tam, kde bylo proslulé bistro Jarka).

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

Vodník na Čertovce
Na koho se koukne, do roka zapomene plavat
Pozvánka: Přijďte se podívat na zrození vodníka, nového spoluobčana.
Kdy: 1. 11. 2010 po 19.30 h
Kde: Mostík nad Čertovkou
u Velkopřevorského mlýna.

Bonus: Závěr Průvodu pražských strašidel (začíná v 18 h
u Prašné brány).
Patroni: mlynář Jindřich
Horel, Malostranské noviny,
Anna Marie Höppnerová

Rozhovor s autorem sochy
akad. sochařem J. Nálepou
Když jsme panu Nálepovi volali, jel
právě s mlynářem Jindřichem Horelem vybírat kmen, na kterém bude
vodník u mlejna sedět. Večer pan
Nálepa zavolal. Vybrali dub, pěkný
kousek s kůrou a trochou mechu.

Malostrans. noviny: Dub?
Proč ne vrba?
Josef Nálepa: Vrbu máme
také vyhlédnutou, krásnou,
která by mohla zapustit do
dna Čertovky kořeny.
MN: Kde je vodník teď?
JN: U mě v ateliéru. Schne.
MN: Kolik měří?
JN: V sedě metr osmdesát.
Je to obr.
MN: Z jakého je materiálu?
JN: Vodník bude zatím z laminátu a až seženeme sponzora a 300 tisíc korun na odlití vodníka z bronzu, bude
i vrba.
MN: Odkud je ten dub?
JN: Z vesničky Petrovice
u Sedlčan. Má tam dílnu
pan Mikyška, který opravoval kolo Velkopřevorského
mlýna.
MN: Jak vodníka ke kolu
dostanete?
JN: Domluvili jsme se s hasiči, že ho usadí jeřábem od
Trnkovy vily.

Šošolka
přátelství

Červená
čepice
Vyšší
oko

MN: Jak dlouho trvá vyrobit takového vodníka?
JN: Práce na soše tři měsíce, na modelu dva.
MN: Vodníka si vybrali čtenáři z desítek návrhů. Zřejmě bude i anketa, zda tam
může zůstat.
JN: Samozřejmě, nejdůležitější je, aby se lidem líbil.

S p o l e č n ý
p r o j e kt
Nižší
oko

Fajfka
osudu

Hladká
klopa

Devátá
blána

Suchý
knoflík

POHLED od Karlova mostu.

Dar od
Rumcajse

Foto: Archiv Josefa Nálepy

Skoro
vrba

Pohled z mostíku nad Čertovkou (jak jsou tam zámky).

Referendum vodník

Líbí se vám? Odpověď Ano nebo
Ne posílejte na adresu redakce@
malostranskenoviny.eu.
Když odpověď NE překročí 50 %,
bude hastrman nahrazen.

Magické OČI. Šilhá, nebo nešilhá? U Mony Lisy se také neví, zda se usmívá.

www.maloStranSkenoviny.eu

Z

Vítězové & Poražení

Nový starosta*
nalévá šampaňské
Nový starosta Oldřich Lomecký sledoval sčítání
výsledků ve Staré zbrojnici u Tyršova domu.
Šampaňské se otvíralo
až před půlnocí, kdy bylo
jasné, že TOP 09 dosáhla historického úspěchu.

a okny bouří povolební
mela a v přítmí kaváren
se vítězové a poražení
domlouvají kdo s kým, jak, proč
a co z toho vzejde.
Čtvrť Malá Strana je na politické mapě výjimečná v mnoha ohledech. Jsou zde energetická centra hned dvou stran, podle
jejichž not se dnes hraje v celé
zemi.
Top 09 tu má pevné zázemí
v oblíbené kavárně pana knížete
Schwarzenberga a sídle Sokola.
Ne náhodou tu dosáhla ve volbách ohromujícího výsledku.
Strana Věci veřejné tu vznikla
a žijí zde její tvůrci. O tom, zda
její hvězda opravdu pohasíná,
jak se zdá podle výsledků, rozhodnou až volby v roce 2014.

Sečteno,
podtrženo

Exkluzivní
foto

Kolik má kdo křesel
2

5

6

13

9

TOP 09...31,5 %

Foto: Ondřej Höppner

Komunální
Volby 2010
Praha 1

Volby

Takřka každý třetí volič si vybral TOP 09.
Nová strana, obrovský úspěch.
Statut: Vítěz

ODS......22,09 %
Ve volbách 2006 získala ODS 39 % hlasů.
Statut: Poražený

ČSSD...14,18 %
Ve volbách 2006 získali 8,6 % hlasů.
Statut: Vítěz

VV........12,14 %

V minulých volbách
zisk 20, 37 % hlasů,
což je pokles skoro
o polovinu.
Statut: Poražený

Zelení.....6,42 %
Minule: 8,12 %, tedy
pokles, ale fakt, že se
dostali na radnici je
vzhledem k propadáku v parlamentních volbách úspěchem.
Statut: Vítěz

Zajímavost: Základní plat
starosty se pohybuje kolem
65 tisíc korun měsíčně.

neuspěli, ale zanechali mimořádný umělecký dojem

Petr Burgr

Změna pro Prahu 1

4,75 %

Tohle bylo o fous.
Chybělo přibližně
pouhých 20 hlasů.
Ve volbách 2006
získali lidovci (základ) 4, 63 %.

František Vaňásek
Pražané pro Prahu

Michal Vostřez
Iniciativa Občanů

Robert Votický
Suverénní volba

3,21 %

2,10 %

1,95 % 1,64 %

Celkově sedmé
místo je velmi pěkný výsledek pro
stranu, která ve
volbách 2006 nekandidovala.

Osmé místo a zisk
přes dvě procenta
je dobré. Lze ho
chápat jako pěkný
základ pro příští
volby.

Výsledek
těsně
pod dvě procenta
je vynikající vzhledem k tomu, že toto uskupení vzniklo před pár dny.

Stanislava Dvořáková
KSČM

Komunisté to mají
v Praze 1 těžké.
Letos je volilo třikrát méně voličů
než ve volbách
roku 2006.

Daniel Solis
Zelená Praha rezidenti

Jindřich Jenček
Koruna česká

0,74 % 0,12 %
Dělali, co mohli, na
kampaň měli pár
tisíc korun. Proto je třeba i tento
výsledek hodnotit
jako velmi dobrý.

Sice na chvostu,
ale zisk dvakrát
tolik hlasů než
ve volbách 2006.
Před tím je třeba
smeknout korunu.

*Starosta bude zvolen až hlasováním na radnici, ale vzhledem k výsledku voleb je nezvolení pana Lomeckého v říši fikce.
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Volby

Jak vOlily okrsky na Malé Straně a Hradčanech
Volební účast 53 %,
TOP 09 zisk 33 %.
Okrsek 1: Pražský hrad

* Odevzdané obálky: 359. Volební účast: 50,99 %.
Pořadí: 1. TOP 09 31,90 %, 2. Změna pro Prahu 1
16, 65 %, 3. ODS 12, 79 % (nejnižší podpora ODS).

2

Okrsek 2: Parlament (nejvyšší podpora TOP 09)

3

* Odevzdané obálky: 597. Volební účast: 52,93 %.
Pořadí: 1. TOP 09 35,44 %, 2. ODS 15,48 %,
3. ČSSD 13,90 % (nejvyšší podpora ČSSD).

4
Pokryto: 1. Pražský hrad, II. nádvoří,

Nádvoří 198. 2. Parlament ČR Informační kancelář, Sněmovní 176/4.
3. Informační kancelář, Malostranské náměstí 36/22. 4. SPŠ Grafická,
Maltézské náměstí 16. 5. Újezd 26.
Podrobněji o volebních okrscích na
adrese: www.volby.cz

Okrsek 3: Malostr. náměstí (nejvyšší účast)
Tady je
vodníkovo

* Odevzdané obálky: 378. Volební účast: 53,62 %.
Pořadí: 1. TOP 09 27,62 %, 2. ODS 20,41 %,
3. Změna pro Prahu 18, 57 % (nejv. podp. Změna...).

Okrsek 4: SPŠ Grafická (nejvyšší podpora ODS)

* Odevzdané obálky: 469. Volební účast: 52, 11 %.
Pořadí: 1. TOP 09 30,81 %, 2. ODS 22,71 %,
3. ČSSD 11,77 %.

5

Okrsek 5: Újezd (2. nejvyšší podpora TOP 09)

* Odevzdané obálky: 367. Volební účast: 53,50 %.
Pořadí: 1. TOP 09 35,42 %, 2. ODS 20,85 %,
3. Věci veřejné: 13, 40 % (nejvyšší podpora VV).

První rozhovor s novým starostou*
Oldřich Lomecký je novou tváří v politice. Starostou
se stává z pozice ředitele Tyršova domu a 1. místostarosty Sokola. Malostranským novinám poskytl rozhovor na Kampě hned po vítězných volbách.

Oldřich Lomecký
TOP 09

Malostranské noviny: Jak vypadal váš první pracovní den po
volbách, tedy pondělí 18. října
2010?
Starosta Lomecký: Silná káva, kupa mailů, poděkování
voličům, volebnímu týmu
a příprava programu pro jednání s politickými partnery.
Vyjádření pro média.

uspěli, ale málo

Strana Zelených

Jana Pařízková
Věci veřejné

Jednička na kandidátce Zelených
dostala méně hlasů než č. 2 a 3.

Věci veřejné získali takřka o polovinu méně hlasů
než v roce 2006.

Smolařka veřejněji,
voleb
prosím

V době uzávěrky tohoto čísla byla čerstvě podepsána
tato koalice:
TOP 09, Věci veřejné a ČSSD.
Dohromady 24 křesel z 35.*

poslední rozhovor
s bývalým starostou
Filip Dvořák
ODS, býv. starosta

Gozel Challyjeva

MN: Kdo bude nyní řídit Tyršův dům?
Lomecký: Provozně to bude
vedoucí kanceláře Tyršova
domu na plný úvazek. Jako
zvolený 1. místostarosta jsem
nadále zodpovědný a nadřízený této funkci já, ale již bez
pracovního úvazku pouze jako dobrovolný činovník.

MN: Na jaké tři oblasti se na
radnici zaměříte nejdříve?
Lomecký: Ekonomický a personální audit, seznámení se
s organizačním schématem.
MN: Dojde na radnici k propouštění?
Lomecký: To nelze předjímat,
záleží na výsledku auditu.
MN: Děkujeme za rozhovor.

Filip Dvořák byl starostou Prahy 1 od listopadu 2009. Voliči
ocenili jeho práci devíti mandáty, což je o čtyři méně, než získala vítězná strana.

Malostranské noviny
položily bývalému starostovi Filipu Dvořákovi otázku, zda bude na
radnici pokračovat jako
vůdce opozice, nebo se
věnovat podnikání.
Filip Dvořák jako odpověď poslal SMS tohoto
znění:

„Blahopřeji k výsledkům voleb a ke vzniku radniční koalice.
ODS je nyní připravena plnit roli aktivní
opozice v zastupitelstvu Prahy 1“.
ODS vládla radnici
Prahy 1 nepřetržitě skoro 20 let.

Daniel Hodek
ČSSD

Tichá voda
ČSSD zdvojnásobila počet mandátů
(ze tří na šest), ač
byla v koalici s ODS,
která ve volbách
propadla. Volební
úspěch ČSSD umožnil po uzavření koalice s TOP 09 zůstat
ve vedení radnice.

*Starosta bude zvolen až hlasováním na radnici, ale vzhledem k výsledku voleb je nezvolení pana Lomeckého v říši fikce.
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inzerce

Sloupky

Názory a komentáře Restaurace Villa Richter vás

Milí čtenáři, posílejte příspěvky v rozsahu 100
slov na adresu redakce@malostranskenoviny.eu

Sloupek

Kuličky na
candrbále

Petr Burgr

Místopředseda
Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

J

edna dáma mi položila tuto otázku:
„Proč, když se v Praze koná tolik kulturních
akcí, pořádáte ještě candrbál?“ Tak jsem jí řekl:
„Víte, to se setkají ti, kteří zde hráli kuličky.“ „Vy
tam budete hrát kuličky?“ vytřeštila oči.
Příměr pochází od pana
Jana Wericha. Kdysi na
čísi otázku proč nezůstal
v Americe, odpověděl:
„Protože jsem tam nehrál
kuličky.“
Pan Werich tak vysvětlil
ono zvláštní pouto rodné
hroudy. Lidé Malou Stranu milující dokazují, že
má smysl se setkat, popovídat, zavzpomínat, naplánovat si budoucí akce
a tak.
Prostě mít společnou radost, že i ve třetím tisíciletí někam patříme.
Jsme rádi, že se i najdou
sponzoři, kteří pomohou.
Milou dámu jsem na 2.
Malostranský candrbál
pozval. Snad najde jednu malou kuličku, která
jí bude zvonit v srdíčku.
Slíbila, že přijde.
Říjen 2010

Dopisy
Vážené Malostranské noviny!

Patříte k tisku, který si
mě velmi podmanil. Díky
své kamarádce - žijící
v Praze na Újezdě - Vás
mohu číst i v Rychnově
nad Kněžnou.
A věřte, procházka nejkrásnější částí krásné
Prahy je velikým potěšením. Jste nádherné graficky, jste plné zajímavého obsahu, jste vtipné
a plné ochrany nejkrásnější části krásné Prahy,
jste zárukou, že lidi se
díky Vám můžou semknout (hm, to je slovo)
pro dobrou věc.
Stručně a krátce: Jste
sympatické a potřebné!

Hodně čtenářů, hodně
dobrých přátel a podporovatelů Vám ze srdce
přeje
Eva Žatečková
P.S.: Samozřejmě SMS
jsem Vám poslala!!!

Dobrý den.

S velkým zájmem jsem
si přečetla Váš článek ze
dne 1. 10. 2010 (i všechny další informace, které se k němu vztahují) týkající se Malostranského
hřbitova.
Jako stálá spolupracovnice Klubu přátel starého
Smíchova se o osud této
významné pražské památky zajímám více než
pět let.
Velice vítám Vaši poznámku v Malostranských novinách:
„Malostranské noviny
se pokusí využít svého vlivu k tomu, aby se
z Malostranského hřbitova stalo opět důstojné
místo.“
Ráda bych se setkala
také s panem Jindřichem
Houškou (96 let), o kterém se v novinách zmiňujete, že se na Malostranský hřbitov dívá
z okna.
V posledních dvou letech
jsme obnovili tradici Májových slavností, které
se konaly na Malostranském hřbitově od r. 1807
do padesátých let v min.
století.
Předpokládám, že panHouška by mohl být pamětník Májových slavností před jejich zrušením.
Budu vám vděčná za
umožnění kontaktu na
pana Houšku.
S pozdravem.
Mgr. Jana Trojanová

Srdečné pozdravy

z týdenního pobytu na
Benecku zasílám a moc
děkuji za zaslané noviny.
Těším se, až se s Vámi
konečně někdy sejdu.
Díky za vše. Srdečně
Růžena Radinová

Zde muže být
váš inzerát
Volejte hned tel. číslo:

777 556 578

nebo e-mail: inzerce@
malostranskenoviny.eu

zve na Svatomartinské hody
Husičky z domácího chovu zajištěny. Kdy: 11. - 14. 11.

P

ro tuto příležitost pro
vás restaurace Villa
Richter zajistila husy
z domácího chovu až ze
slovenského Grobu. Menu
je doplněno letošním svatomartinským vínem z jižní Moravy.

Menu: Bílá husí jatýrka s karamelizovanými jablíčky: 140,-Kč. Husí
kaldoun: 95,-Kč. Pečená farmářská
husa s domácími bramborovými lokšemi a sladkokyselým červeným zelím (1/4): 325,-Kč (1/2): 650,-Kč.
Bramborové taštičky se švestkovými povidly a mákem: 90,-Kč.
Otevřeno: denně 11 - 23 h
Kontakty: Villa Richter, Staré
zámecké schody 6, Pražský hrad.
Rezervace: info@villarichter.cz
Telefon: 257 219 079
www.villarichter.cz

Husičky byly dovezeny speciálně pro tuto příležitost.
Těší se na vás šéfkuchař Petr
Hajný s kolektivem restaurace,
která byla týdeníkem EURO
zařazena mezi 10 nejlepších
pražských restaurací roku 2010.

Aktuality z Malostranské besedy
Přišel Gott. Jestli pan
Robert Radosta říkával, že
Besedou prošel každý, kdo
něco znamená, bylo načase,
aby se ukázal i Karel Gott.
Dorazil na pořad Barování se
Sandrou Novákovou se slovy: „Tady je tak úžasná atmosféra, že i kolemjdoucí má
chuť si zazpívat!“ Zazpíval!

Nová obrazovka. Do
baru klubu Besedy se chystá
další kus nábytku. Skříň nad
piánem bude schovávat velkou plazmovou obrazovku,
kde se bude pro milovníky
baru a hudby promítat to, co
se děje na pódiu. Zvuk z pódia na bar je již řádně propojen.

Výročí Prazdroje.
U příležitosti výročí uvaření
první várky Plzeňského Prazdroje v roce 1842 se čepuje od 5. října nepasterizované a nefiltrované pivo Pilsner
Urquell přímo z plzeňských
sklepů. Množství je omezené, proto neváhejte přijít
ochutnat co nejdříve.

Mediální partner

Program: PRAŽSKÝ POUŤOVÝ ORCHESTR Lukáše Fišera, STRÁŽNICKÝ ZPĚVOKOL, JUWANA JENKINS & THE ČESNEK, MALÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA PAVLY A OLGY
MICHÁLKOVÝCH, TOMBOLA, SANTY Y SU MARABU. Vstupné 150.- Kč
Předprodej v místě konání a také v Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27.
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Zpraávy

Co je co na modrém vysavači
Exkluzivní rozhovor Malostranských novin s panem uklízečem
Řidič

Koště první
pomoci
Logo
důvěry

Aerodynamická kapota

Výstražný
majáček

Otočné
kartáče

Foto: Ondřej Höppner

Malostranské noviny:
„Dobrý den, jak se Vám
dnes čistí?“
Pan uklízeč: „Ale jo.“
MN: „Je tento stroj také
na dálkové ovládání?“
PU: „Kdepak. Buď ho řídím takhle ze země, nebo
je tu takové výsuvné sedátko.“
MN: „Bere to listí?“
PU: „Ano, jasně. Listí to
bere v pohodě. Je prostě
jenom potřeba dávat pozor, aby to nevytahovalo
písek, co je mezi dlažbou.“
MN: „Co to koště, které
máte na boku stroje?“
PU: „To je pro jistotu.“
MN: „Kolik toho denně
najezdíte?“
PU: „Tak 15 kilometrů. Mám tu takovou mapku, podle které jezdím.“
(Ukazuje mapku umístěnou nad řídítky.)
MN: „Kolik z toho vytáhnete?“
PU: „Tak dvacet, třicet.“
MN: „Děkujeme za rozhovor a přejeme ničím nerušenou jízdu.“

Výsuvné
pohodlí
Podpůrné
kolečko

Praha 1 má zapůjčených deset strojů, jeden je záložní. Po zkušební době se radnice rozhodne, zda stroje koupí.

Šaman, úplněk
a rovnodennost

Kalendárium
Malé Strany
listopad

Aztécká slavnost na Kampě

B

a tancem
přivítal aztécký šaman
Xolotl dne 22. září
podzimní rovnodennost,
která byla letos ještě
doprovázena úplňkem.
Se šamanem tančili členové sdružení NebeZemě
a také mnozí kolemubnováním

jdoucí. Šaman přijel šířit
aztéckou moudrost.
Na obloze byl té zářijové
noci vykreslen planetami
čistý čtverec. Ve dvou jeho
protilehlých vrcholech zářilo Slunce ve Vahách a Luna v Beranu a v dalších
dvou Pluto a Hádés.
Nádherné kostýmy si přivezl šaman z Mexika.

Foto: Ondřej Höppner

Divadlo Kampa zahájilo
sezónu paralelním čajem

Nejezchleba

Jaroslav Dušek a jeho přítel šaman Xolotl.

Nosticova - Nové Divadlo Kampa přivítalo 22. 9.
plný sál na prvním společném večeru v sezóně.
Jaroslav Dušek se pozdravil především s dětmi,
které se dostavily v nečekaně hojném počtu a zpříjemňovaly setkání batolením.
Své velmi jemné umění předvedl Čajomír. Připravil čaj spolu s Květou
Bílkovou tak, že dělali

10 minut totožné pohyby,
aniž by na sebe pohlédli
byť jen koutkem oka.

RITUÁL čaje a jeho vůně.

Josef
Vinklář

Karel Hynek
Mácha

Josef Vinklář
* 1O. listopad 1930
Český herec, člen činohry
Národního divadla. Jeho
nejznámější filmové role:
inspektor Bouše a doktor Cvach. Žil na Kampě,
rád chodíval do místních
hospůdek. Byl dvakrát
ženatý. Zemřel 18. září
2007 v Praze.

Karel Hynek Mácha
* 16. listopadu 1810
Básník. Narodil se před
200 lety na Malé Straně
na Újezdě 3 v domě U Bílého orla (zbourán). Jeho
otec pracoval jako tovaryš v mlýně na Čertovce.
Hlavní Máchovo dílo: Máj.
Zemřel 6. listopadu 1836
ve věku 26 let.
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Inzerce

Malostranská beseda listopad
www.malostranska-beseda.cz

Hudební a divadlení klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedy

Restaurace,
kavárna
& pivnice

Lili Marlene & Precedens
Besední
speciál

Pondělí 29. 11. v 20. 30 h, vstupenky za 290 Kč.

29. 11. 2010 se v klubu Malostranské besedy chystá další koncert v cyklu Besední speciál. Tentokrát si
v Besedě tento koncert speciálně považují, jelikož
se povedlo spojit kapely Lili Marlene & Precedens.
Na pódiu se bok po boku objeví Martin Němec, Dáša
Součková, Bára Basiková a Petr Kolář.

SMS inzerce
Mn mezera inz mezera
text inzerátu.
Pošlete na tel. číslo:
900 11 20
Nabízíme originální lízátka (hand made) do obchodů k prodeji. Jsme velkosklad. Tel.: 603 775 662.
Restaurování starožitného nábytku a bytových doplňků poctivě, tradičními postupy. Tel.: 606 903 837.
Poradenství a zpracování obchodů v zahraniční
– cukr, zlato, řepka aj. Tel.:
739 544 588.
Hledám práci v zahraničním obchodě. Praxe 5 let.
Angličtina perfektně. Tel.:
732 147 231.
Homeopatická ordinace, Šeříková 10, Praha 1 Malá Strana. Objednání nutné. Tel.: 737 252 398.
Nabízím zhotovení návrhů a další grafické práce,
také vizualizace. Též soukromé kurzy kreslení. Tel.: 603
410 959.

Zde muže být
váš inzerát
Volejte hned tel. číslo:

777 556 578

nebo e-mail: inzerce@
malostranskenoviny.eu

Výběr z programu
Listopad

5. pá 20.30 h - Tereza Černochová & Skupina.
9. út 20.30 h - Žalman &
Spol. Křest CD.
13. so 14 h - Dětský maškarní bál.
15. po 20 h - Originální Pražský Synkopický Orchestr.
17. st 20.30 h - DG 307 /
host: Načeva.
22. po 20.30 h - SPECIÁLNÍ DVOJKONCERT: Blues
Session a Olin Nejezchleba
& Kybabu.
26. pá 20.30 h - Laura a její
tygři.
27. so 20.30 h - Slávek Janda Banda / host: Vrtulník
Michael V.
30. út 20.30 h - Václav Koubek s kapelou. Křest CD.

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.

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

Trick-Bar

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

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

Majitele bytu, který odmítne dát s výměnou souhlas,
můžete žalovat a nechat rozhodnout soud.
Podepsaná dohoda platí tři
měsíce a nájemník má právo ze závažných důvodů
od dohody odstoupit. Jistě
všichni známe skvělý český
film Kulový blesk.
Vaše advokátka

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

Jan Neruda: Povídka Hastrman
Nový seriál: Povídka Přivedla žebráka na mizinu
skončila smrtí hodného žebráka. Jak skončí tahle?

ší úpal mrazový nebo sluneční, nanejvýš že držel
svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou
nad hlavou jako parazol.
Šedivé vlasy byly hladce

Kavárna
9 - 22 h

[

Videokavárna

JUDr. Monika Krobová - Hášová

vždy s kloboukem
CH odil
v ruce. Ať byl sebevět-

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

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

Co je třeba k výměně bytu?

Zázrak cupku

[

ně, vynikající tankové pivo,
kávové speciality, milá obsluha a příznivé ceny - to
vše v režii Pilsner Urquell
Original Restaurant.

Galerie

Vaše advokátní poradna

Otázka: Chtěl bych vyměnit nájemní byt, co je k tomu
všechno potřeba?
Jan V., Újezd
Odpověď:
Nájemci se mohou dohodnout na výměně bytů a to
písemnou formou za písemného souhlasu majitelů směňovaných bytů. Ústní dohody jsou neplatné.

Nechte se zlákat kouzlem
znovuotevřené Malostranské besedy a skvělou gastronomií, kde hlavní roli
hraje tradiční česká kuchy-

přičísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cůpek tak
pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších
cůpků v Praze, už tenkráte byly tu jen dva nebo tři.
Zelený fráček jeho, se zlatými knoflíky, měl živůtek
jen krátký...

Jan Neruda
Co je safra parazol? A kdo
(1834 - 1891).
je ten pán s cůpkem? Pan
Novinář, starý
Barrande? Číňan? To se
mládenec, alias
dozvíte se příště!
Táta fejeton.
Tuto rubriku s hrdostí zaštiťuje Klub přátel čepce Barbory Nerudové.

Malostranská nástěnka LISTOPAD
redakce@malostranskenoviny.eu
PŘíběhy italských vil - Ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk
Bergman a Karel Kerlický z nakladatelství Kant si Vás dovolují
pozvat dne 2. 11. v 17 h na prezentaci knihy Příběhy italských vil
autorů Jany Máchalové a Ivana
Chvatíka. Kde: Křižovnické nám. 3.

Božena Němcová, spisovatelka
Návštěvnice domu U Tří zelených křížků

Josef Němec

České MUZEUM HUDBY - So 13. 11.
v 19 h, Karmelitská 4 - SKANDINÁVSKÉ
BAROKO - Koncert hudby a poezie. Hraje
Musica Poetica. Recitace Igor Dostálek.

manžel

A STUDIO RUBÍN - Út 16. a 30. 11. v 19.30 h,
Malostr. nám. 9 - M. O. ŠTĚDROŇ: KABARET
HAŠEK - Opera s křečkem, aféra s Haškem.
Hrají: T. Nekudová, M. Mejzlík a L. Příkazký.

Anna Holinová
obdivovatelka

Předvánoční NÁVŠTĚVA U PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA - St 17. 11. - Sraz v 15. 45 h
před kostelem P. Marie Vítězné. Průvodkyně
PhDr. E. Havlovcová, www. portapraga.cz.
Divadlo kampa - Ne 28. 11. v 15 h, Nosticova 2a - CIRKUS KUS KUS - Dětské představení Marky Míkové a Hany Grančičové.
Cirkus, ve kterém můžete hrát sami.
K

Koutek pro chytré hlavy
Otázka: Kde je na Malé Straně toto
zvláštní domovní znamení? Odpovědi:
redakce@malostranskenoviny.eu.
Minule: Sluneční hodiny v Tomášské
ulici. Správně: Martin Cibulka, Eliška
Janečková, Eva Karlovská.

B. Němcová žila v letech 1816 - 1862.

B

ožena sice bydlela na
Novém Městě, ale na
Malou Stranu chodívala jednou týdně tančit
do domu U Tří zelených
křížků (U Lužického semináře 16).
Bylo to osudového roku
1853, kdy jí zemřel syn,
manžel přišel o práci, vy-

Poloviční ceny

Polední menu
za 100 Kč

po předložení tohoto inzerátu
v Malostranských novinách!

Od 18 do 23 hodin sleva 20%
na veškeré jídlo z našeho menu!
Je tu pro vás nový kuchař,
nové menu, nový backroom

&
starý dobrý Jo´s Bar
(už od roku 1992)!

Jo ´s Bar. Malostranské náměstí. 7,
Malá Strana, Tel.: +420 257 531 422
www.josbar.cz

babička

inzerce

BOOZE

17. 11. výročí založení Jo´s Baru

Mag. Novotná

padalo to na rozvod a do
toho psala Babičku.
Dům U Tří zelených křížků
patřil Františku Holinovi,
zednáři a otci Anny, osudové lásky Jana Nerudy.
Ten sem chodil také (tehdy
mu bylo 19 let) a je proto
velmi pravděpodobné, že
si s Boženou zatančil.

23

Den otevřených dveří

[ Cozanového
vodou [

Slavné ženy Malé Strany

Foto: Archiv, Youtube

K

11

www.maloStranSkenoviny.eu

Kultura

BAR
NOVĚ
OTEVŘENO

Jánský vršek 2
Výborná káva,
plzeňské pivo,
koktejly,
wi-fi zdarma.
Otvírací doba:
ne - čt 11 - 23 h
pá, so 11 - 01 h
TĚŠÍME SE NA
VAŠI NÁVŠTĚVU!
Tel.: 257 220 177
www.boozebar.cz

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. Café Lounge, Plaská 8.
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. U Zavěšenýho kafe,
Úvoz 6. U Černého vola, Loretánské náměstí 1. 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 15 / list. 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: 777 556 578. Redakce si
vyhrazuje právo upravovat příspěvky čtenářů.

V NOVÝCH Staroměstských novinách najdete
rozhovor obecního policajta Bohouše s internetovou sexbombou Agátou
Hanychovou. Noviny dostanete zdarma například
v Malostranské besedě,
nebo na seznamu níže:
Odběrní místa SN:
www.staromestskenoviny.eu

Sudoku pro

nenáročné
1 3 2 1 3
2 1
2 1
3 2 1 3 2 1
pro líné

pro méně líné

Návod: Svisle i vodorovně
musí být součet přesně šest.

Příští číslo vychází
1. prosince
Modré okénko
dnes získává...
Josef Nálepa

akademický sochař
Děkujeme, že
vytvořil sochu
vodníka na
Kampu zdarma.
Víte o někom, kdo si zaslouží Modré okénko? Napište
svoje tipy na adresu: redakce
@malostranskenoviny.eu

Stalo se
před 100 lety

Díky, tobě,
velká rouro

V roce 1910 byla Čertovka
na svém počátku spojujícím Kampu s Malou
Stranou (jih) svedena do
více než dvoumetrového
potrubí, aby zde mohla
být postaveno nábřeží.
Hrdlo roury se objevuje
jen při velmi nízkých
stavech vody. Díky této
rouře je Kampa ostrovem.

Petr
Hejma

Malá Strana by měla být větší!

Malostranske}
Noviny

Seženete i v Brně!

Tyto noviny jsou k dostání i v Brně. Volejte pana
Martina Cibulku 777 122 009. Čtěte též v Kavárně
Vl. Menšíka (Veselá 3) a v Savoyi (Jakubské nám. 1)

O dvou mužích utýraných ženami

T

ulice je
zřejmě nebezpečná
šidla
mužům, kteří mají Stra
o
zlé ženy. Dokladem toho a p věsti
jsou hned dvě pěkná
strašidla.
To zde žil jednou jeden
zámečnický mistr, který
měl mladou ženu a mladého tovaryše. A jak to
tak bývá, ti dva si spolu začali a mistr jim byl
na obtíž.
Proto mu jednou v noci
vrazili hřebík do hlavy,
a protože měl mistr kučeravé vlasy, které hřebík snadno zakryly,
prošlo jim tvrzení, že
mistra „klepla pepka“.
V podstatě nelhali, žena
se jmenovala Josefína.
Kostlivec s hřebíkem
v hlavě teď bloudí za Tomášská ulice: Kostlivec s hřebíkem a šílený mrzák
nocí Tomášskou ulicí. kterým před sebou žene dobrotou své ženy, držte
Strašidlo vysvobodí ten, ženu, jež má místo šatů se od Tomášské ulice dál.
kdo hřebík z lebky vy- jen cáry.
táhne.
Za živa na něj totiž sva- Text: Filip Jan Zvolský
Kostlivci za nocí dělá lila vinu za něco, co neu- Kresba: Kristian Cubera
společnost muž se zlá- dělal, a on jí to nyní vrací. Muzeum pověstí a stramanými údy a bičem, Pokud si tedy nejste jisti šidel, Mostecká 18
omášská

inzerce

Najděme spolu s Malostranskými
novinami cíle charitativní pomoci

V

e vašem okolí je mnoho
subjektů, které se v této těžké době neobejdou bez pomoci ostatních.
Již probíhá veřejná sbírka
pro Studio Oáza, kde jsme

Studio Oáza

si dali za cíl vybrat 50 tisíc
korun na podporu činnosti tohoto velmi potřebného
sdružení.
Rozhlédněme se kolem sebe
a označme subjekty, které

www.special.cz/oaza
Studio Oáza pečuje o lidi s mentálním postižením. V provozu od
roku 1992. Sídlí v Říční na Kampě.

potřebují naši podporu. Malostranské noviny pak uveřejní nejen jména těch, kteří
dar věnovali, ale i těch, kteří
navrhli, komu má být určen.
PETR HEJMA

Nadace Artevide

www.artevide.cz
Nadace Artevide se zabývá mimo jiné uměleckou tvořivostí zrakově postižených dětí (obrazy).

Spole čný
projekt

Malostranský
atlas zvířat

Labuť velká
Snímek Dohled nad
mládeží zaslala:
Jarmila Kostkanová
z Akademie věd
Posílejte fotky zvířat na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu

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.

Kdo je
taky pro
Jan
Potměšil
Herec

Jana
Titlbachová
Zastupitelka

Oldřich
Lomecký
Starosta

Petr
Burgr

SOPMSH

Ateliér Loukamosaic

www.femancipation.com
Ateliér Loukamosaic nabízí možnost vyrobit mozaiku, jejíž výtěžek jde na charitativní účely.

Robert
Votický
Architekt

René
Pavlů

Zastupitel

Své tipy na charitativní pomoc ve vašem okolí posílejte na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu nebo volejte: 777 556 578

