
Petice za 
Bio Vacek

MALOsTRANsKE
NOVINY

Vychází vždy 1. dne v měsíciCˇíslo 2 / III
únor 2011
Nejlepší noviny 
ve městě

10.000 VÝTISKU

®

Založeno za soumraku r. 2009. Tištěno na recyklovaném papíře.

902 11 20
MN DVACET

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

20 Kč
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 mail:  redakce@malostranskenoviny.eu    tel. red.: 775 949 557, inz.: 777 556 578     internet: www.malostranskenoviny.eu

Malostranské 
servírky

SLEČNA MARTINA, servírka vi-
nárny a cognac baru U staré studny 
(Tržiště 3). Nese veltlínské zelené 
z rakouského Poysdorfu za 24 Kč.

Miss 
studna

Tajemství světýlka
u Karlova mostu

na tel. 
číslo

Malá Strana by měla být větší

PÁTRACÍ HRA Po stopách jaroslava Foglara: objevte, odkud je snímek na straně 9

Záhady 
Malé Strany

KDO se někdy v noci prošel
po karlově mostě, zná svě-
týlko zářící na balkónku do-
mu na kampě. Každý, kdo 

byl svědkem toho zázraku, se
v duchu zeptal: Proč? Násle-
dující dopis je poděkováním
paní jiřině šuhajové, která 

o balkónek pečuje. Redakci
Malostranských novin ho
poslali její sousedé z domu 
Na Kampě 514 / 9.  Str. 6 a 7

11
Str.

Dárek k narozeninám

Herečka 
napřed

Válka 
o vodníka

8
Str.

Zdena Hadrbolcová

Str.

3 Smršť vašich e-mailů pokračuje

www.LaPatisserie.cz

Lahůdky, cukrárna a kavárna na Pohořelci
vás srdečně zve na lahodnou sicilskou 
kávu Moak k nákupu ZDARMA
Pohořelec 6, Praha 1. Denně 8 - 18 h.
Nabídka je platná po předložení 
kupónu v únoru 2011.
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Více na str. 10



   Úvodník

Světýlko mezi 
válečky

T

2  Zpravy

ondřej 
Höppner, 
šéfredak-
tor Malo-
stranských  
novin

Důležité 
telefony

Počasí 

1°C-
ÚNOR: Počasí bude asi 
jako v lednu, takže kožichy 
a písek s sebou.

Číslo měsíce

75
let je sochaři Josefu 
Nálepovi, mimo jiné 
autorovi vodníka na 
Čertovce. (Str. 4 a 8) 

Proč visí vedle balkónu 
u Karl. mostu válečky?

o světýlko na balkón-
ku u Karlova mostu 
pro mě bylo záhadou 

od mala. Proč tam svítí? 
Kdo se o něj stará? Co to 
má vlastně znamenat?
Takže jsem pátral a pát-
ral, ale ničeho jsem se ne-
dopátral. O dvou váleč-
cích, o Turkovi, o pradle-
ně, ale o plamínku? Tma. 
Odpověď přišla až tehdy, 
kdy jsem se přestal pídit.
Zní takto: 
„Nejde o světýlko, ale 
o to, co osvětluje.“
Připojujeme se ke gratu-
laci k narozeninám vzác-
né paní Šuhajové. 

   Úvodník

Císlo měsíceCíslo měsíce

obecné informace:...................11 88 
Policie:..........................................158 
Záchranka: ....................................155 
Hasiči:..........................................150 
Policie čr (Malá strana), služba 
24 hodin denně:...........974 851 730 
Vedoucí:.......................974 851 731
Městská policie odd. Malá strana, 
Letenská 23:......................257 533 117 

Recept dle 
Dobromily

Švestkové knedlíky 
z bramborového těsta
60 DKG BRAMBOR omyjeme 
a  uvaříme. Prolisované bram-
bory dáme na vál, přidáme k nim
25 dkg hrubé mouky, 2 dkg 
másla, 1 žloutek, půl vejce, tro-
chu soli a vše zpracujeme v těs-
to. Více na www.royalmenu.cz

100. zákazník u Mandíka
VLAŠSKÁ - Nové potraviny
Malostranský obchůdek 
ve Vlašské č. 10 odměnily
100. návštěvníka pouka-
zem na nákup za 1 000 Kč.
Dar předal šťastné náv-
štěvnici Daně Gold z Malé
Strany majitel obchodu pan
Lumír Mandík. „Ráda se
sem budu vracet, třeba zas
vyhraju,“ říká paní Dana.

Na Malé Straně řádí lupič 
v kukle a přepadává krámky

TRŽISTĚ - Lupič v černé
kukle vtrhl dne 4. 1. do 
butiku Phase 2 na Tržiš-
ti zrovna ve chvíli, když 
prodavačka hovořila po 
telefonu se zákaznicí.
„Naval peníze na drogy!“ 
zařval a hrnul se ke kase.
Bylo před pátou odpoled-
ne. V pokladně byly tři 
a půl tisíce, což lupiče 
rozzlobilo.
Donutil prodavačku leh-
nout na zem a utekl Kar-
melitskou ulicí.
Zákaznice, s níž proda-
vačka při vpádu zloděje 
hovořila po telefonu, zů-
stala na lince a vše slyše-

la. Pak zavolala policii, 
ale v rozrušení se spletla 
a poslala hlídku do Vlaš-
ské ulice.
Malostranské noviny zís-
kaly tyto informace od 
prodavačky, která si přála 
zůstat v anonymitě.
Krátce před loupeží v bu-
tiku muž v kukle nakoukl 
do řeznictví Mašek a Ze-
manová v Karmelitské.
Koncem prosince vylou-
pil maskovaný lupič smě-
nárnu na Malostran-
ském náměstí. 
Policie zatím pátrá po pa-
chatelích (nebo pachate-
li) marně.

Jeptišky 
v převleku 
za Tři krále

PETŘÍN - Tři krále v nemoc-
nici pod Petřínem tak jako 
v předešlém roce skvěle 
ztvárnily sestry Monika, 
Eliška a Anežka. 
Duchovní nemocnice Jaro-
slav Miškovský posvětil 
pokoje a spolu s ministran-
tem provoněl chodby ka-
didlem. Na všechny dveře 
nemocnice bylo napsáno: 
K+M+B 2011. 
Vánočku upekli zaměst-
nanci kuchyně v čele s ve-
doucí sestrou Stanislavou.

Nejstarší jeptiška světa 
jménem Eugenie  zemřela 

loni ve věku 114 let.

Víte, že...
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telefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

Anna Marie 
Höppnerová, 
mluvčí mladé 
generace
„Těsto nebo 
spoďáry? 
Odpověď naj-
dete na stra-
nách 6 a 7.”  

Barbora 
Nerudová, 
matka 
básníka
„Protože už 
jsem je neměla 
kam dát. Also 
Frau Rousek hat 
geholfen.”

oldřich 
Lomecký, 
nový, čerstvý 
starosta
„Visí, protože 
funguje gravi-
tace. Kdyby ne, 
létaly by před 
oknem.”

jiřina 
Borkovcová, 
předsedkyně 
soPMsH
„Památka na
nebohou zami-
lovanou děvčicu, 
co mandlovala 
prádlo.”

Jaroslav 
Monček, 
rest. kočár 
z Vídně
„To nevím, ale 
zase vím, že 
v Saském dvoře 
parkovaly před
100 lety kočáry.”

Ponocný
Jan 
sluníčko, 
pán času
„Aby všem 
fl amendrům 
nad ránem 
připomněly, co 
je doma čeká.”

Anketa
inzerce

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tyto
noviny sami. Články 
posílejte na adresu:
noviny sami. Články noviny sami. Články 

VÝHerkYNĚ (vpravo)

VŠEHRDOVA - Nejlevnější 
pivo na Malé Straně Ko-
zel 11° v hospodě Tlustá 
myš už nestojí 20 korun,
ale od 1. 1. 2011 o dvě Kč
víc. I tak ale zůstává nej-
levnějším místním pivem.

Nejlevnější 
pivo na Malé 
Straně zdražilo

S tímto kupónem. Platí do 31. března 2011
Káva + Sacher dort 65 Kč

Butik

směnárna
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inzerce

3 Zpravy

VELMI odvážná sekretářka v po-
dání okouzlující Květy Čížkové 
z Jánského vršku roku 1911.

Bio-MarkeT v Mostecké 3
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Vzniká petice na záchranu 
potravin Vacek v Mostecké
Říká se, že tam má být Tesco, a domluvili to předem

Dívka ze str. 3

blíbené potraviny Va-
cek Bio-Market mají 
dle rozhodnutí radnice

vyklidit do konce února
prostory v Mostecké č. 3.
Místo nich se tam má usídlit
prodejna Tesco, prý se zbo-
žím údajně určeným převáž-
ně pro cizince.
„Už tu z Tesca byli začátkem 
ledna. Všehno si přeměřili 
a vyfotili,“ řekl Malostran-
ským novinám pan Karol 
Wild, který chce v únoru
organizovat za záchranu ob-
chodu petici.
O výpovědi rozhodlo ještě 
bývalé vedení radnice, které 
bylo obměněno ve volbách 
v říjnu loňského roku.
Důvodem k výpovědi jsou 
nesrovnalosti ohledně ban-
komatu mezi vchodovými 
dveřmi do obchodu. 
„Přenechali jste část neby-
tového prostoru do podnáj-
mu třetí osobě bez předchozí-
ho souhlasu pronajímatele,“
napsal dne 2. 11. 2010 fi rmě 
Vacek pan Michal Valenta, 
bývalý zástupce tehdejšího

starosty Filipa Dvořáka. 
Dopis byl napsán v době, 
kdy bylo staré vedení již ve 
volbách odvoláno, ale nové 
ještě nenastoupilo. 
„Úředníci městské části dali
souhlas k umístění banko-
matu již před 11 lety. Nikdo 
panu Vackovi neřekl, že po-
třebuje také souhlas Rady,“ 
říká pan Wild.
„O celé záležitosti se jedná,“ 
řekla MN mluvčí radnice.
Právník fi rmy Vacek pan 
Linhart se prý chystá podat 
v únoru na radnici žalobu.
Majitel obchodu je JUDr. 
Milan Vacek, emigrant, kte-
rý žije v Praze.
Jde o druhou zrušenou pro-
dejnu potravin v Mostecké 
ulici v krátké době (mlékár-
na v podloubí). Nejbližší po-
traviny jsou teď v Karmelit-
ské ulici a na Tržišti.

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

- PAN Houška, nejstarší Malostra-
ňák, hledá byt. Zvedli mu nájem 
na 10 tisíc měsíčně, což si nemůže 
dovolit. Nabídky pište redakci. 
- KYSELINU máselnou nastříkal 
neznámý darebák na práh vinotéky 
U staré studny na Tržišti 3.

Malý oznamovatel

Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

Prodejnu pan Milan Vacek 
vydražil v malé privatizaci 

a otevřel v roce 1991.

Víte, že...
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Majitel obchodu 
Milan Vacek

Akce v únoru 
Šťastný 100. zákazník obdrží nákup 

v hodnotě 1 000 Kč ZDARMA!

Malostranský obchudek 
se smíšeným zbožím

Otevřeno v novém kabátě. „Kdo k nám vstoupí, neprohloupí!“

POZOR! NAJDETE U NÁS VŠE! 
Nabízíme také rychlé občerstvení: 
chlebíčky, párky v rohlíku, bagety. 

Káva z automatu. 

Adresa: Vlašská 10, Malá Strana
Telefon: 608 466 499.

Otevírací doba: 
v pracovní dny od 8 h do 19 h.

Vlašská

Nerudova

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

VÁS ZVE NA 
POLEDNÍ NABÍDKU

75 KČ!
Všehrdova 19,  

tel.: 605 282 506

Profi  přístup. Velké zkušenosti. 
Kreativita. Od dubna mohu 
pracovat na plný úvazek.

Nabízím

HLÍDÁNÍ 
DĚTÍ

Volejte Marušku 
605 529 051

BYT
160  m2

Přenechám nájemní smlouvu
HRADČANY

Klid, vhodné prostředí pro 
advokáta. Mail: b.im@email.cz

III. 
KAMPA 
STŘED 
SVĚTA

Tradiční konference, pouť, 
slavnost, happening!!!

25. a 26. března



4  Zpréavy

inzerce

Velké zprávy 
z Malé Strany

Ponocný: Nové, 
lepší zuby

socHař Josef Nálepa s redakcí Malostranských novin

Fotografie od čtenářu

Bistro Bruncvík. R. Vopička zametá sníh. FOTO: H. Šulcová

Posílejte nám 
podobné fotky

 redakce@malostranskenoviny.eu
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KAMPA - Prokletí zámků, 
které věší turisté na výz-
namná místa Malé Strany, 
začalo tímhle kouskem. 
Zámek se objevil na scho-
dech na Karlův Most 
z Kampy před čtyřmi lety.

Tím to začalo:
První zámekVernisáž sochaře J. Nálepy

Fo
to

: O
nd

ře
j H

öp
pn

er

telefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

Vaše advokátní poradna
Kolik stojí advokát?
OTÁZKA: Čeká mě soudní 
řízení, kolik mě bude stát ad-
vokát?  J. Z. Malá Strana
ODPOVĚĎ: S advokátem 
uzavřete písemnou smlou-
vu o odměně, a to nejlépe za 
hodinovou sazbu. Cena ob-
vyklá je 2 tisíce Kč za hodi-
nu, vyšší sazba je nepřimě-
řená. Lze také dohodnout 
smluvní odměnu dle podílu  

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

JUDr. Monika Krobová - Hášová

na výsledku souzené věci, 
zcela běžný je podíl 10 %. 
V případě, že spor prohra-
jete, musíte uhradit nákla-
dy právního zastoupení vítě-
ze. Jeho výše je určena vy-
hláškou a stanoví se paušální 
částkou podle povahy  sou-
zené věci, např. při sporu 
o 200 tis. Kč je odměna ad-
vokáta 34 500 Kč.

BESEDA - Výstavu k 75. 
narozeninám si daroval 
dne 20. 1. ak. soch. Josef 
Nálepa. Na půdě Besedy 
jsou teď k vidění mistrovy
sochy a busty. Osud pana
Josefa Nálepy je spojován
se slavným Salvatorem 
Dalím, od něhož dostal 
hůlku (na snímku).

MALÁ STRANA - Ponocný 
Sluníčko, který na Malé 
Straně troubí čas, se dne 
24. ledna podrobil operaci
zubů. „Mám v puse in-
plantáty, abych nedělal
strašidlům ostudu,” řekl 
Malostranským novinám. sochař josef Nálepa 

byl reprezentantem na 
vodních lyžích.

Víte, že...

Aktuality z Malostranské besedy
Více informací o Malostranské besedě najdete na str. 10 nebo na www.malostranska-beseda.cz

VSTUP ZDARMA!
Jménem Malostranské bese-
dy a souboru „Myš a Maš“ 
srdečně zveme vás milé děti 
na dětský maškarní karneval
v Malostranské besedě. 
Dne 27. 2 od 16 h je připra-
ven velký maškarní rej, prů-

vod masek, soutěž o nejlep-
ší masku, kouzelnická revue, 
soutěže o ceny, malování na 
obličej. Nealkoholické nápo-
je pro masky zdarma. Dospě-
lí v maskách jsou též vítáni! 
Vstup volný! Těšíme se na 
vás. Rodiče s sebou!

Dětský maškarní bál 27. 2. 

VeselÉ masky z Besedy

e-mail: info@villarichter.cz, 
tel.: +420 257 219 079, 
www.villarichter.cz

Villa Richter Restaurants, Staré zámecké schody 6/251, Praha 1, Pražský hrad. 

Dvě nezapomenutelná valentýnská menu pro zamilované 
nabízí romantická Villa Richter v termínu 11. - 14. 2. 2011.

ˇCtenář 
reportér

KAMPA - Pěvkyně Soňa 
Červená dostala dne 6. 1.
medaili Artis Bohemiae
Amicis, povzbuzení do další
práce. Paní Soňa je dcerou
kabaretiéra Jiřího Červe-
ného, po kterém je na Kam-
pě pojmenovaná ulička. 

Červená 
má zelenou

Například: Candát s hráškovým purée a tvarohovými noky. Polévka 
z jeruzalémských artyčoků s krevetami a restovanou panchettou.

Svatovalentýnské menu

Novinky z míst. pohostinství

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

Restaurace Stará prádelna,
Říční 9

Tlustá myš, Všehrdova 19
Hostinec, bar a trochu galerie. Vyhlášené steaky, např. z hově-
zího masa 200 g za 155 Kč. Polední nabídka za 75 Kč. Každý 
10. oběd zdarma. Pivo Kozel 11° za 22 Kč. www.tlustamys.cz

Delikátní koloniál, Všehrdova 6
Nově otevřeno! Kamenný obchod navazující na farmářské 
trhy. Delikatesy z nejlepších farem. Maďarské uzeniny, sýry, 
zelenina, víno, koření… Degustace. Otevřeno denně 10 - 20 h.

Nově otevřeno! (Bývalá Azteca) Česká 
a mexická kuchyně. Škvarkové placky, 
husí játra v sádle, uzený úhoř. Plzeňský 
Prazdroj (pro členy klubu za 33 Kč), čer-
ný Kozel a Krušovice 10 °. Otevřeno den-
ně: 11 - 23.30 h. www.starapradelna.cz

MÍSTNÍ INZERÁTY SMS

cena 1 sMs je 30 kč včetně dPH. Poskytuje aTs, více na www.premiumservices.cz, 
infolinka 776 999 199. Pište též na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

VYMĚNÍM 4+1 na Jižním Městě,
76 m2, družstevní, za malý byt na 
Malé Straně, družst. nebo osobní 
vlastnictví. Kontakt: 775 949 557 
nebo mail: ondrej@hoppner.cz
SHÁNÍM GARSONKU na Malé
Straně do 10 tisíc korun měsíčně
(včetně popl.). Nabídky posílejte 
na adresu: garsonka@volny.cz
MALÝ BYT na Malé Straně kou-
pím ihned. Garsonka@volny.cz
PAN HOUŠKA, nejstarší Malo-
straňák, shání podnájem na Malé 
Straně do 5 tisíc měsíčně. Nabídky 

posílejte na adresu: redakce@ma-
lostranskenoviny.eu
DAŇOVÝ PORADCE Ing. Josef
Drtina, tradice od r. 1990. Volejte 
tel. č.:  233 373 838. Mail: drtina@
drtina.cz
HLEDÁM menší byt k pronájmu 
kdekoliv na Malé Straně do 9 000 
Kč. Tel.: 603 563 020.
PROVÁDÍME zednické, malíř-
ské, sádrokartonářské a jiné práce. 
Rekonstrukce bytových jader, ob-
klady, dlažby apod. Záruka a kvali-
ta zajištěna. Tel.: 774 159 420.

JAK NA TO: Napište sms v tomto tvaru: MN 
mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Pak 
pošlete na tel. číslo: 900 11 30. Cena jed-
né SMS je 30 kč. Max. rozsah: 100 znaků. 

No
vé

No
vé

TĚŠÍ SE NA VÁS kolektiv restaurace, 
která byla týdeníkem Euro zařaze-
na mezi 10 nejlepších pražských 
restaurací roku 2010.
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 5Zpréavy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Radniční zpravodaj
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18 a dalších přilehlých kanceláří 

na Jiřího Veselého
posílejte na 

e-mailovou adresu: 
jiri.vesely

@praha1.cz

Vaše otázky

Kdo je kdo 
na radnici

Ze zákulisí jednou větou

Lomecký Oldřich, Ing., 
starosta, tel.: 221 097 223, 
oldrich.lomecky@praha1.cz
Hodek Daniel, 
1. místostarosta, 
obor: obchod a služby, tržní
řád, cestovní ruch, životní 
prostředí, tel.: 221 097 626, 
daniel.hodek@praha1.cz 
Jana Pařízková, Mgr.,
zástupce starosty, obor: sociální 
věci a protidrog. prevence, 
tel.: 221 097 218, 
jana.parizkova@praha1.cz
Tomáš Macháček, 
zástupce starosty, obor: optima-

lizace správy majetku a zdravot-
nictví, tel.: 221 097 217,  
tomas.machacek@praha1.cz 

Jan Krejčí, MBA,
zástupce starosty, obor: fi nance, 
transparentní radnice (on-line 
zakázky), protikorupční opatře-
ní, tel.: 221 097 299, 

jan.krejci@praha1.cz
Jůzová Jana,
sňatková matrika, obj. termínů 
svateb, tel.: 097 688 111, 
jana.juzova@praha1.cz
Kulhánková Květoslava, Ing., 
Vedoucí odd. hmotné nouze 
a příspěvků, tel.: 097 345 303, 
kvetoslava.kulhankova@pra-
ha1.cz
Vokálková Miluše, Mgr., 
vedoucí odd. péče o rodinu 
a děti, tel.: 221 097 359 305, 
miluse.vokalkova@praha1.cz
Veřejné zakázky: www.praha1.
cz/cps/verejne-zakazky.html

Radniční telefonní seznam 

DŽÍNOVÉ PÁTKY
Radnice drží tzv. Džínové
pátky, kdy se nemusí cho-
dit v obleku, ale dost za-
městnanců na to prý ne-
dbá a chodí si v džínách 
klidně každý den.
MÓDNÍ POLICIE 
NA RADNICI
Malostranské noviny na-
vrhli starostovi zavést 
na radnici Módní policii, 
která by odchytávala do 
sítí příliš odvážně oble-
čené úředníky.

MISS RAZÍTKO
Malostranské noviny se 
snaží prosadit na radnici 
novou soutěž krásy Miss 
razítko a stát se jejím pa-
tronem.
MEJDAN NA STŘEŠE
V sedmém patře budovy 
radnice, kde má staros-
ta kancelář, je pěkná stře-
cha s opuštěnými stolky, 
které čekají na svou pří-
ležitost.
GRANTY V ÚNORU
Napjatě očekávané granty

2011 pro Prahu 1 v oblasti
spolková činnost a kultura
budou podle zákulisních 
informací zřejmě vyhlá-
šeny v polovině února. 
JEDEN ZA DVA
Městská policie Praha 1
se v loňském roce zabý-
vala 160 spáchanými trest-
nými činy, což vychází 
tak na jeden za dva dny. 
KAM TO POSLAT
Radnice dumá nad hlavní
e-mailovou adresou. Zatím 
platí: posta@praha1.cz

sTarosTa Lomecký klade 
věnce, v pozadí D. Hodek. 

Kladení věncu na místo, kde se 
upálil protestující student Jan

MUZEUM - Starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký a jeho 
zástupce Daniel Hodek 
položili květiny k pomní-
ku Jana Palacha. 
Ten se před 42 lety, dne 
16. ledna 1969, upálil ne-
daleko Národního muzea.
Byl to protest proti okupa-
ci Československa a také
proti ústupkům tehdej-
šího politického vedení 
vůči ruským okupantům. 
Na následky těžkých po-
pálenin Palach, syn cuk-
ráře, o tři dny později ze-
mřel. Pohřeb dne 25. led-
na 1969 se pak stal celo-
národní manifestací.

Na radnici MČ Prahy 1 
pracuje pro blaho obce 

352 nadšených úředníků.

Víte, že...

Pošta: Praha 1, Vodičkova 18, 115 68. e-mail: posta@praha1.cz

Pracovník 
měsíce

Za pár týdnů ve funkci
již stačil uspořit několik 
milionů korun, odhalit 
řadu systémových chyb 
a se starostou průběžně 
pracovat na jejich nápra-
vě vedoucí k vyšší efek-
tivitě správy a zmenše-
ní prostoru pro šmelení 
s majetkem. 
Cenu PRACOVNÍK MĚSÍCE
uděluje Veronika Blaž-
ková, tisková mluvčí
 radnice Prahy 1.

Tuto stranu sponzoruje 
Městská část Praha 1

Tomáš 
Macháček
Zástupce staros-
ty, optimalizace 
správy majetku

Ing. Jiří 
Veselý
Radní Prahy 1 
pro dopravu, 
TOP 09

„Podstatou mého rozhod-
nutí vstoupit do politiky 
byla myšlenka: Chci-li 
něco změnit, pak je při-
rozené se na přípravě 
změn aktivně podílet. 
Narodil jsem se v prosinci 
roku 1950. V letech 1994 
- 2001 jsem byl ředitelem
podniku Benzina, kde
jsem začínal od píky. 
Od roku 2005 se věnuji
poradenství v oblasti slu-
žeb čerpacích stanic a po-
honných hmot. 
Jsem ženatý, mám dvě 
dospělé děti a v současné 
době žijeme s manželkou 
odloučeně.“

spojovatelka
221 097 111
posta@praha1.cz

ámky  na plotě u Vel-
kopřevorského mlý-
na musí pryč. Vadí 

nejen obyvatelům mlýna, 
ale i dalším lidem. Ten-
to zvláštní zvyk (zřejmě 
z Ruska) se na plotě uchy-
til před dvěma lety.  
Dnes u mlýna se slavným
kolem a novým vodníkem
Kabourkem (viz str. 8)
visí v těžkých trsech už 
několik set zámků. 
Čert ví, co mají vlastně 
znamenat (jako že zámeč-
níci jsou bezva?). 

Pro odstranění zámků je
i starosta Oldřich Lomec-
ký (plot je majetkem 
města). 
„Pošlu tam určitě někoho
co nejdřív, ať ty zámky od-
straní,“ řekl Malostran-
ským novinám nový sta-
rosta Oldřich Lomecký.
Mlynář Jindřich Horel 
by šel ještě dál. 
„Upižlání zámků nestačí. 
Je třeba vyměnit celý plot. 
Přes ten současný nám
lezou turisté. Dávali jsme 
nahoru ostnatý drát, ale 
vypadalo to blbě a navíc
ho záhy někdo ukradl,“
řekl Malostranským no-
vinám pan Jindřich Horel,
který se léta stará o kolo.
Jak dlouho radnici potr-
vá, než problém se zámky
vyřeší? Odpověď najdete 
v příštích Malostranských 
novinách.

Z

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

Jan Palach

K Národnímu muzeu, kde 
se upálil Jan Palach, nosí 
lidé květiny už 42 let.

Květiny s výdrží

Ze zákulisí jednou větou

Úkol pro starostu: At́  zmizí 
zámky z plůtku u vodníka
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6  Velkeéé tema

Kdo pečuje o světýlko u Karlova mostu
Sousedé: Přejeme paní Jiřince Šuhajové vše krásné k narozeninám a děkujeme

Následující text poslal redakci obyvatel do-
mu Na Kampě 514/9 s tím, že je to dárek. Osla-
venkyni znají jen její sousedé. Světýlko, o které 
se desítky let stará, zná každý, kdo se aspoň 
jednou v životě prošel po Karlově mostě.

telefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

an Jindřich Houška 
(96), nejstarší Ma-
lostraňák a nejstarší 

redaktor Malostranských 
novin, jde z ruky do ruky. 
Před pár dny navštívil Sa-
lon Mila a nechal si tam 
obrousit nehty na nohou.
Česká televize vysílala 
24. 1. o panu Houškovi re- 
portáž, jak spolupracuje 
s redakcí MN v kafírně  
U sv. Omara.

Pan Houška na pedikúře
P

PaN Houška v Salonu Mila ve Vítězné ulici 12.

Dr. Kučera oslavil 60

salon Mila: pedikúra, mani-
kúra, kadeřnictví, kosmetika. 
Tel.: 257 315 065, Vítězná 12. 
Majitelka Jarmila Kříženecká.

Známý lékař MUDr. Jiří 
Kučera oslavil 60. naro-
zeniny, a to dne 7. ledna 

v kavárně Mlýnská ver-
nisáží výstavy fotek a pre- 
zentací své fotoknížky 
60 FOT V ČASECH 
PRAVDY. Výstava se pak
přemístila do Divadla Na 
Prádle. Kniha teď bude 
ke koupi v různých knih-
kupectvích na Malé Stra-
ně a Starém Městě. Auto- 
rovu výstavu s názvem 
ASI 16 FOT najdete v ka-
várně Divadla Na Prádle 
(Malá Strana, Besední 3) 
denně od odpoledne do 
noci až do konce února. 

dr. jiří kučera (upro-
střed) s přítelkyní Helenou 
(vlevo) a p. Houškou (96).

Obraz přinesla povodeň r. 1784

Obraz

Krásné květiny vedle obrazu

květiny

Válečky jsou opředené legendami

Váleček

Oblíbená konvička paní J. Š.

konvička

DOPIS uvádíme v nezměněné 
podobě. 

Dům Na Kampě č. 514/9 je 
opředen legendami, i když je le-
gendou sám. Je stár kolem 300 
let, možná i více.
Jeho čelní stěnu zdobí balkó-
nek, nad nímž je pozdně barok-
ní stříška.

Pod stříškou se nalézají tyto ar-
tefakty: Obraz madony, dva 
dřevěné válečky podél něj, níže 
jsou dvoupatrové poličky pro 
květiny. To vše podtrhuje bal-
kónek na kamenných krakor-

cích mající kované zábradlí a tři 
trny na lucerny, z nichž je osa-
zena jedna stále svítící lucerna.
Zrušení dvou rohových lamp 
doznalo změny za působe-
ní OPBH v předešlých letech, 
kvůli úpravě dveří pro osazo-
vání praporů dle trendu výzdob 
minulé éry.

Dům je čelem otočen ke Karlo-
vu mostu. Jde podél náměstí až 
k domu U Ježíška (hotel Jezu-
látko), který je přizděn k zadní-
mu traktu. 
Druhá část je okny obráce-
ná na Vltavu. Na dvoře byl až 

do května 1945 mandl, o jehož 
existenci svědčí i zmíněné dva 
válečky. Obraz madony byl za-
chráněn při povodni po roce 
1784 a osazen nad balkónek.

Další velmi známou legendou 
domu Na Kampě byl pan Josef 
Rousek mající u vody půjčov-
nu loděk zvaných šífy. Měl re-
gistrovaných 100 zachráněných 
lidí.
Po jeho skonu tuto půjčovnu 
provozoval pan Karel, druhý 
manžel paní M. Rouskové, kte-
rá se mimo domovnictví stara-
la o pěstování květin na polič-
kách.
Po jejím odchodu k pánu pře-
vzala její roli obyvatelka domu 
paní Anna Růžičková. Jí po-
máhala s tímto zájmem o krásu 
domu její neteř paní Jiřinka Šu-
hajová, která žije v tomto domě 
60 let. Z lásky ke kráse a ozdobě 
domu (balkónku) přispívá svou 

pečlivostí a nezištností bez ja-
kéhokoliv nároku na odměnu, 
obstarává tyto květiny ze svého 
důchodu.

Rádi bychom paní Jiřince po-
přáli k jejím narozeninám v mě-
síci únoru, hlavně zdraví a Bo-
žího požehnání. Ať je tu s námi 
co nejvíce let, aby mohla svou 
záslužnou činnost vykonávat. 
Zdravíme a vřele děkujeme.

Autor článku si nepřál být 
jmenován. Požádal, aby bylo 
uvedeno, že se ke gratulaci 
paní Jiřině Šuhajové připoju-
jí  i ostatní obyvatelé domu. 

Legenda praví: Ta pradlena byla 
zbožná, ale klevetivá. To první 
se projevovalo tím, že pečovala 
o sochy na mostě. To druhé, že 
drbala při práci. Jednou jí válečky 
mandlu přivřely ruce. Služka se 
v šoku pomodlila k Panně Marii. 
Stal se zázrak a sochy sestoupily  
z mostu. Nejsilnější z nich, otrok od 
Turka, válečky roztáhl. Ty teď visí 
vedle obrazu Panny Marie.

Víte, že...

Na půdě domu s balkónkem žila dívka jmé-
nem Petruška. Byla sama, tak si vybrala na nebi 
hvězdu a prosila ji, aby k ní sestoupila. Když  

Petruška umírala, říkala hvězdě: „Vidíš zůstala 
jsem sama. Hvězda odpověděla: „Jsem přece 
pořád s tebou.“ Duše dívky tak vstoupila do záře 
hvězdy v plameni svíčky domu s balkónem.

Balkónek Mandl

květiny
Gratulace

Pověst o Petrušce a její hvězdičce
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Kdo pečuje o světýlko u Karlova mostu
Sousedé: Přejeme paní Jiřince Šuhajové vše krásné k narozeninám a děkujeme

PANÍ Jiřina Šuhajová žije v domě Na Kampě 514/9 již 60 let. O balkónek, květiny a světýlko se stará z lásky.

V letech 1945 - 80 bydlel 
na Kampě ve vile, které
se od té doby říká Weri-
chova. Vytvořil slavnou 
hereckou dvojici s Jiřím 
Voskovcem (Osvobozené 
divadlo). Psali spolu levi-
cově orientované hry.
Zemřel 31. října 1980.

Kalendárium 
Malé Strany

jiří Trnka
VÝTVARNÍK, 

SOCHAŘ

Jan Werich
HEREC, KLAUN, 

TEXTAŘ

ÚNOR 2011

Jan Werich
* 6. února 1905

Žil v domě na Čertovce, 
nyní proslulém pod jmé-
nem Trnkova vila. Spo-
lupracoval s Werichem.
Vytvořil slavné loutkové 
fi lmy: Staré pověsti české, 
Dobrý voják Švejk a další. 
Ilustroval Broučky.
Zemřel 30. prosince 1969.

Jiří Trnka
* 24. února 1912
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telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Inzeráty do 
Malostr. novin 
Volejte hned tel. číslo: 

nebo e-mail: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

777 556 578 

etos to bude dobrý. 
Masopustní veselí je 
až v březnu, konkrét-

ně 5. března. A jak to má 
být, budeme slavit ve stej-
ných dnech, kdy budou 
pařit v Riu, či okázale se 
předvádět při karnevalu 
v Benátkách. Až se v so-
botu 5. března sejdeme, 

nebudeme tak žhaví jako 
čokoládové tvary v Brazí-
lii, ani tak nóbl jako v Be-
nátkách, ale budeme mít 
něco, co jinde nenajdeme.  
Malostransko - hradčanský 
masopust bude náš. Pro-
tože pod maskami příšer 
a maškar poznáme své 
sousedy a známé. 
Lidé, jindy tak vážení, bu-
dou opět ochotni nechat 
se namaskovat ostatním 
pro radost.  Pod maskou  
cikánky pozdravíme paní 

doktorku. S papírovou hla-
vou koně bude řehtat pan 
restaurátor. Až na Kampě 
budeme, jako každý rok, 
střílet medvěda, vyklube 
se z něj strážník, co jin-
dy s medvědí zarputilostí 
obouvá špatně zaparkova-
ná auta. Už teď jsem zvě-
dav, zda kamarád Tomáš 
oblečen ve vnadnou ne-
věstu bude zase mít na-
opak za ženicha tu fešandu
jako vloni. Dvě dámy se 
mě ptaly, za co letos pů-

jde pan starosta. Po prav-
dě jsem odpověděl, že 
nevím, ale podle stranic-
ké příslušnosti to určitě 
bude něco TOP. 
Tak v sobotu 5. března 
ve 13 hodin, před hospo-
dou U Černého vola na 
Hradčanech startujeme. 
To vše pod heslem: Kdo 
není v masce, není Čech.
Vzhledem ke každoroční-
mu zájmu turistů můžeme 
toto heslo naplnit doslova.

Petr Burgr

1 2

Sudoku pro  
nenáročné

Pro líné Ještě línější
2

3
1

1

2
3

3

3

2
2

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

Stalo se 
před 120 lety

Rozhledna byla vystavěna 
pro Zemskou jubilejní vý-
stavu v roce 1891 na podnět 
Klubu českých turistů jako 
volná kopie Eiffelovy věže. 
Hitler ji chtěl zbourat, pro-
tože mu kazila výhled na 
Pražský hrad.

Postavena 
Petřínská 
rozhledna

3

3 1

Pozvánka na Masopust 2011 (5. března)
Petr Burgr 
Místopředseda 
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan
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8  Dopisy

osílám fotku ledňáčka 
na Kampě na Čertovce 
a k tomu báseň. Viděn 

v úterý 4. 1. 2011 po 13. hod.

Ledňáček jak vyšitej, nád-
hernej, zjevil se tam zčista-
jasna, když jsme šli po in-
stalaci fotek Jirky Kučery
z kavárny Mlýnská.
 

NA KAMPĚ
Kapky včerejších portrétů 
kropí Kampu
hledané stopy tváří 
někde mizí
zlomené duše klopýtají 
tam a zpět
odkud jdeš a kam a proč
říká klapot času 
točícího se kola
a tam někde v křoví 
sedí lednáček
a tiše se nám chechtá...

Honza Macháček

rvní polovina ledna je 
nejnebezpečnější část 
roku pro psychiku člo-

věka. S každým dalším dnem 
nového roku přichází na člo-
věka osobnostní kocovina. 
Stav, který má celkem málo 
co dočinění s konzumací al-
koholu, ale je především re-
akcí na množství nesplně-
ných předsevzetí. 
Jak je zničující, dokonce po-
nižující, každodenní vstup na 
váhu, když jste si předeslali, 
že budete v tomto roce sha-
zovat kila stejným tempem, 
jak je naopak přibírala telata 
ve Slušovicích. 
Ještě teď mám mokré rame-
no od slz dámy, která si po 

P

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

Báseň

Ledňáček 
na Kampě

Sto let stará glosa 
k aktuální situaci

FešNÝ PošŤák
„Teď už rychle jděte, ať 
vás nevidí milostpaní! 
Víckrát byste nesměl 
do kuchyně...“
„Je tak zlou?“
„To ne, ale pak byste 
už chodil k ní do po-
koje.“

Dopisy

patnácti dnech opět zapálila. 
Na moji otázku, zda se ne-
jednalo o zapálení lýtka, hla-
sitě štkala, že opravdu zača-
la kouřit. V tak hrozném byla 
rozpoložení.
Stačí  to uchopit za správný 
konec. Novoroční předse-
vzetí by měla být každému 
šitá na míru. 
Tak například: Pouze napro-
stý odpůrce kouření by si 
měl slíbit, že v tomto roce 
nebude kouřit. Jen absolutní 
abstinent se může zavázat 
k naprostému odmítání al-
koholických nápojů. 
„Každý den budu cvičit“ ať 
na Silvestra vykřikují pouze 
učitelé tělocviku. Říkáte, že 
takhle to nemá cenu? Nao-
pak. Neviděli bychom kolem 
sebe leden co leden osob-
nostní trosky plné despektu 
nad svou vůlí, ale hrdé ob-
čany, kteří s vypnutou hru-
dí a pevným pohledem, 
určují postavení našeho ná-
roda v Evropě a to včetně et-
nik. Každý návštěvník naší 
země by se před našim pev-
ným pohledem choulil jako 
italský turista v zimě. 
Jsem přesvědčen, že by člen-
ské země, pod dojmem na-
ší velikosti změnili Lisa-
bonskou smlouvu tak, aby-
chom my, hrdí a sebevědo-
mí, mohli trvale předsedat 
Evropské unii.

Petr Burgr

Milá redakce,
nejdříve bych chtěl poděko-
vat za přání do roku 2011 
a zaslání vašich novin.
Jsem invalidní důchodce 
a často jsem v nemocnici,
tak nestíhám získat každé 
vaše vydání, proto mě váš 
e-mail velmi potěšil. 
Malou Stranu mám velmi 
rád, i když jsem Břevnovák.
Dovoluji si vám zaslat fo-
tografi i obrázku Malostran-
ského náměstí se sv. Miku-
lášem, který mám po babič-
ce a stále ho mám na očích. 
Možná vás zaujme a nebo se 
bude hodit k nějakému té-
matu. 

Ještě jednou děkuje 
váš čtenář Karel Diviš

Redakce MN: Děkujeme 
za krásný dopis a obrázek. 
Ukážeme ho panu Houško-
vi, třeba se na něm pozná. 
Přejeme pevné zdraví.

telefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

ledŇáček u Čertovky

P

Jan
Macháček
Fotograf, grafi k, 
malíř, básník

E-mailová smršť pokračuje
Úžasný ohlas má refe-
rednum vodník, ve kte-
rém čtenáři hlasují o bu-
doucnosti vodníka Ka-
bourka od Velkopřevor-
ského mlýna. Denně při-
cházejí desítky e-mailů, 
skóre stále vyrovnané. 
Protože vás stále baví 
přemýšlet nad otázkou, 
jestli je to kýč, nebo prostě

jen vodník, a nás baví to
číst, prodlužujeme refe-
rendum až do 28. února. 
Pak to spočítáme a zjistí-
me, zda máme vodníka 
„nechat nebo utopit“.
Vodník sedí u mlýna tři 
měsíce (od listopadu loň-
ského roku). Budí nad-
šené i odmítavé reakce. 
Jeho osud je na vás.

Výběr čtenářských 
e-mailů, téma vodník: 
ANO. Legenda o vodníkovi 
má svoji historii. Jeho podo-
ba je věcí výtvarné předsta-
vivosti. Kolik tvůrců, tolik 
vodníků. Petr Kvaček
NE. Dobrý den, pošlete 
vodníka za tatínkem sum-
cem, ať nestraší malé ani 
velké. Jan Bláha
ANO. Nerozumím lidem, 
kteří hlasují proti Kabour-
kovi, místo aby se radova-
li z nové pohádkové posta-
vy. Byl by to již opravdu 
smutný pohled bez vodníka. 
Martin Cibulka
NE. Český vodník je cel-
kem hezký, což se o panu 
vodníkovi Kabourkovi vů-
bec říci nedá. Je to trpajzlík, 
proto hodit do hodně hlubo-
ké vody. Dr. Pavel Jursa
ANO. Přes 50 let chodím 
kolem Čertovky a vyhlížím, 
kdy se tam objeví. Konečně. 
Zdeněk Novotný 
NE. Michal Brumla

ANO. Vodník je přece i ve 
starých pražských legen-
dách. Blanka Vávrová.
NE. Čertovka žádnou těž-
kopádnou nápovědu nepo-
třebuje a zůstane hezčí bez 
plastiky. Jan Petránek

ANO. K Čertovce patří 
mlýn a k mlýnu patří vod-
ník. Kdo to nechápe, ať si 
doplní vzdělání a přečte si 
pár pohádek. Luděk  Páv
NE. Jsem zásadně proti. 
Doufám, že brzo zmizí. Jiři-
na Borkovcová. Stejný ná-
zor sdílí: Mgr. Markéta Čer-
ná, ak. mal. Markéta Jírová, 
Ing. Tomáš Oliva, Mgr. Re-
nata Jírová, Mgr. Pavla Mi-
chálková, Petr Cílek-Hein-
riche, Jan Švankmajer
ANO. S vodníkem na věč-
né časy a nikdy jinak! Ing. 
Petr Svoboda

NE. Jak může někdo dát 
moderní kýč na starožit-
nost? To je jako by na Kar-
lův most dali sádrové trpas-
líky. L. Malinková
ANO. Vyhánět vodníka od 
mlýna by bylo stejné jako 
vyhánět Rumcajse z lesa 
Řáholce. Roman Novotný
NE. Jsem pro, aby vodník 
byl třeba jako orloj, že by se 
odkudsi vynořil každou ce-
lou hodinu, pár minut tam 
poseděl a pak zase zajel. 
Takhle ruší genia loci toho 
místa. Filip Jan Zvolský
ANO. Vodník je moc krás-
ný. Kateřina Spěváková
NE. Vodník odvádí od hlub-
šího vnímání tohoto jedi-
nečného místa. Štěpánka 
Pěnkavová
ANO. Iveta Krupičková
NE. Bydlela jsem 55 let na 
Velkopřevorském náměstí 1
a zdá se mi, že je tam teď 
ten vodník tak nějak navíc. 
Zdenka Hamzová, učitelka 
z MŠ Hellichova

Kabourek je z dílny sochaře
J. Nálepy, projekt zaštiťují 
Malostranské noviny

Referendum vodník

Kocovina 
z předsevzetí

Petr Burgr 
Místopředseda 
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Glosa

Je krásný, 
nebo je to kýč?
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9 Charita telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Charitativní projekty
První cíl splněn: Pro Studio 
Oáza je vybráno 50 tisíc Kč

Společně
Petr Hejma

CharitaCharita

Nadace arTeVide, která pomá-
há nevidomým a sociálně slabým.
Sídlí na adrese: Praha 1, Karme-
litská 25.

Náš další cíl:

své příspěvky posílejte na účet:

www.artevide.cz

Posílejte své tipy na charitativní pomoc ve vašem okolí: redakce@malostranstskenoviny.eu

oldřich 
Lomecký
STAROSTA

Jaroslav 
svěcený  
HOUSLOVÝ 

VIRTUÓZ

Jana 
Titlbachová

VČELAŘKA

Jan 
Potměšil 

HEREC

Miroslav 
stejskal

ŠÉF MĚSTSKÉ 
POLICIE 

Pro více info 
volejte tel. č.: 
777 556 578

kde To je? Snímek byl pořízen v Praze 1 před 25 lety (Foglar zcela vpravo).

JAROSLAV FOGLAR (1907 
- 1999) je autor více než
dvou desítek románů pro
mládež i kultovního ko-
miksu Rychlé šípy. Byl 
též známý pod skautskou 
přezdívkou Jestřáb. 

Oddíl Hoši od Bobří řeky
vedl plných 60 let! Pro 
své skauty - v dobách ne-
svobody se ukrývající 
pod pláštíkem turistické-
ho oddílu mládeže - při-
pravil bezpočet her v pří-

rodě i v tajemných zá-
koutích staré Prahy. 
Průběh jedné z těchto 
akcí z roku 1985 zachy-
cuje zde uveřejněná his-
torická fotografi e z oddí-
lové kroniky. 

Po stopách 
J. Foglara

Pátrací hra po stopách Jaroslava Foglara
Odhalete, kde byl v Praze 1 pořízen tento snímek a vyhrajte pěkné ceny 

Vydejte se po Jestřábových zavátých stopách ob-
jevte mezi Karlovým a Mánesovým mostem místo, 
kde byla momentka Hochů od Bobří řeky před čtvrt 
stoletím pořízena! 
Chlapcům a děvčatům napovíme, že hledané místo, na 
němž byla pořízena fotografi e pana Jaroslava Foglara 
a jeho oddílu, najdete na Malé Straně na území ohra-
ničeném ulicemi: Mostecká, Malostranské nám. a Le-
tenská. Přejeme při pátrání hodně štěstí!
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Všechny úspěšné pátrače odměníme stylovým 
suvenýrem a na deset vylosovaných čekají 

zajímavé ceny. Ukončení hry je 28. února 2011. 

Napište na e-mail redakce@malostranskenoviny.eu 
adresu daného místa, popř. zašlete fotografi i. 

Na podporu léčby urologických onemocnění dětí 
i dospělých v Lichtenštejnském paláci na Malé 
Straně bylo vybráno neuvěřitelných 391 tisíc Kč. 

Součástí benefi čního koncertu, který inicioval pan Petr 
Hejma, byl křest CD Karla Hašlera nazpívaného Dět-
skou operou Praha. Na aukci se dražila díla, která daro-
vali Josefa Nálepa, Vladimír Suchánek, Pavel Vavrys 
a další. Před aukcí zahrál virtuóz Václav Hudeček. 
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Nadační fond Lucie získal 
391 000 Kč na nemocné děti
Proč je charita 
dobrá věc

Jaroslav 
Svěcený
Houslový virtuóz, 
patron charity 
Malostr. novin

Rozumnou a po zralé 
úvaze zvolenou chari-
tativní činnost považu-
ji za samozřejmou sou-
část mého uměleckého 
i soukromého života.
S oblibou říkám, že po-
třebnou pomocí a dodá-
váním pozitivní energie 
druhým  pomáháme zá-
roveň sami sobě.
Jen to nejlepší přeje čte-
nářům Malostranských 
novin  Jaroslav Svěcený

V. Hudeček



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

Ivan Mládek & Banjo Band
Únor

Malostranská beseda 3. 2. ve 20.30 h: iVaN Mládek 

anjo Band Ivana Mládka působí na hudební 
scéně přes 30 let a desítkami známých písní se 
vryl do paměti každého z nás. Jmenujme: Ivan 

Mládek, Lenka Plačková, Milan Pitkin, Lenka 
Šindelářová a Ivo Pešák. Ivan Mládek je autorem 
více než 400 písní, píše, kreslí a vypráví vtipy. Te-
levizním divákům je znám jako moderátor a spolu-
autor Čundrcountry show a Country estráda.

B

Restaurace 
pivnice 

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

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

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

Kavárna
9-22 h

Restaurace 
11-23 h

Pivnice
16-01 h

Čerstvé pečivo, oře-
chová bábovka nebo 

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

Vynikající králičí 
stehno pečené na 
hořčici a tymiánu 

se spätzle.

(700 g) Hovězí 
žebra „ČESKÝ 
AGUS“ zvolna 

pečená v hořčično-
medové marinádě
se sladkou chilli 

omáčkou a tsatsiki.
74 Kč 189 Kč 249 Kč

Denně polední menu: 3-chodové menu 120 Kč

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

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

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

Výběr z programuNáš 
TIP

4. 2. Krausberry, koncert
9. 2. Neřež, koncert
13. 2. Šanson. večer o půl 8: 
Pocta Edith Piaf – M. Bale-
jová, L. Švormová, J. Ho-
šek (zač. 19. 30 h)
14. 2. Originální Pražský 
Synkopický Orchestr, (zač. 
20 h)
15. 2. Jan Spálený & ASPM
20. 2. Nedělní pohádka pro 
děti: Divadélko Romaneto. 
O dvanácti Měsíčkách (zač. 
15 h)
Nedělní koncert o půl 8: 
C&K Vocál (zač. 19.30 h)
21. 2. Hop Trop
24. 2. BESEDNÍ SPECIÁL: 
Čechomor, 1. koncert
27. 2. Dětský maškarní bál 
s Myš a Maš (zač. 16 h)
28. 2. Archa Pomoci: The 
Tap Tap (zač. 19. 30 h )

Začátky ve 20.30 h, není-li uvedeno jinak
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10  Kultura

Miniškolička Kampík od února 2011 
- HLÍDÁNÍ DĚTÍ -  kc kampa, u so-
vových mlýnů 3 - Dopolední program
pro děti od dvou do čtyř let. Každou 
středu od 8 do 12 h. Maximální po-
čet osm dětí. 
Přihlašování je nejpozději v úterý 
do 12 h. Tel: 608 444 654, e - mail: 
tereza@cechovavolny.cz

Divadlo - Út 15. 2. v 19 h - VLNY - Divadlo Kampa, 
Nosticova 2a, tel.: 608 777 540 - Sedm příběhů, 
sedm hlasů a sedm žen v představení jedné he-
rečky. Monodrama napsala a hraje Nataša Burger. 

Divadlo - Čt 10. 2. v 19. 30 h - VEČEŘE S PŘÁ-
TELI - Divadlo Na Prádle, Besední 3, tel.: 257 320 
421, 603 543 612 - Černá komedie o manželství, 
přátelství, rozvodu, rizotu a dojímající lidskosti.

Výtvarný ateliér na Hradčanech - DOBRUNDA 
- Kurzy, dílny pro dospělé, studenty i děti. Příznivé 
ceny, zajímavá témata, kreativní lektorky. Více na: 
www.dobrundaatelier.cz, tel.: 603 184 294.

Výstava - Prodlouženo do 6. dubna
- BEATLEMÁNIE - České muzeum
hudby, Karmelitská 4 - The Beatles, 
nejslavnější rocková skupina od za-
čátku v Liverpoolu přes vrchol až roz-
padu skupiny. Ringo, George, Paul, 
John.
Více na adrese: www.nm.cz/ceske-
muzeum-hudby

Divadlo dětem  - So  19.  2. v 16 h - JAK MEDVĚ-
DI VAŘILI -  KC Kampa, U Sovových mlýnů 3 - Di-
vadlo Krab uvádí veselou pohádku s netradičními 
loutkami. Více info: www.kckampa.eu

NA CESTĚ - Představení 
nejen pro matky a dcery

Kde: Divadlo Kampa, Nosticova 2a, tel.: 
608 777 540. kdy: Středa 23. února v 19 h.
scénář a režie: Iveta Dušková. 

K

Kulturní nástěnka    
ÚNOR 2011

Hořko - sladká komedie o vztahu matky 
a dcery. V představení Na cestě podáva-
jí skvělé herecké výkony Nataša Burger 
(Matka) a Agáta Dušková (Dcera). Od-
krývají sny a touhy obou žen, očekává-
ní i zklamání. Nejde o drama, ale spíše 
o úsměvný pohled na jejich společné 
soužití. Představení věnované všem mat-
kám a dcerám, ale i otcům a synům. 
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telefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

Agáta Dušková (vlevo) a Nataša Burger



11 Zabava

Herečka, Valdštejnské náměstí
Zdena Hadrbolcová

Slavné ženy Malé Strany

V še pro divadlo, je ži-
votní heslo herečky,

 která se proslavila 
rolemi tet a maminek (na-
příklad fi lm Už zase skáču 
přes kaluže). 
Měla skvělý vztah s otcem
Františkem Hadrbolcem, 
vášnivým cyklistou a ka-

noistou. Její životní lás-
kou je dokumentarista Jiří
Průcha, ale nevzali se.
Hrála v divadle Rubín, Na 
zábradlí, Komedie, S. K. 
Neumanna a dalších.
Ráda zkouší nové a nové 
věci, povídá se o ní, že je 
avantgardní a napřed.

inzerce

Iva 
Hüttnerová, 
kamarádka

PaNí ZdeNa proslula rolemi maminek.

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 2 / únor 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. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.
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Otázka: Víte, kde na Malé Stra-
ně stojí tento pěkný kočár? 
Nápověda: Je vidět z mostu.
Minule: Pamětní deska maršála
K. Janouška, U Železné lávky.
Správně: M. Cibulka

KDE TO JE
Poznáte, jářku, ?

Koutek pro chytré hlavy

Jan Neruda: Hastrman (IV.)
V MiNulÉM díle: Autor nás provádí podivu-
hodným labyrintem hastrmanových myšlének.

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

P
Víc než ukazovač 

odobalo se, že jeho myš-
lénky nejsou v něm, 
že jdou uctivě asi krok 

za ním a pořád ho baví ně-
jakými veselými nápady, 
takže pan Rybář musí se 
usmívat a občas se po čtve-

rácích ohlídne. Když něko-
ho pozdravoval, vyzdvihl 
jen ukazovač pravé ruky 
do výše a lehounce hvízd-
nul. 
Takové lehounké hvízdnu-
tí zafi čelo vždy také, když 
pan Rybář začal mluvit, 
a obyčejně začínal s „ďjó!“.

Vida, do hry vstoupil 
ukazovač, to se nám 

to pěkně vrbí. co bude 
dál? Dozvíte se příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel vařečky Barbory Nerudové

Jan Neruda: Hastrman (IV.)Jan Neruda: Hastrman (IV.)
V MiNulÉM díle:
hodným labyrintem hastrmanových myšlének.

odpovědi posílejte: redakce@malostranskenoviny.eu

Libuše 
Švormová, 
spolužačka

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Tel.: 775 949 557 

Kdo pomuže 
s některou 

z těchto rubrik?

Co nového 
za vodou[ [

HROB BÁJNÉHO Go-
lema: Nové skutečnosti, 
nové místo, sen malého 
chlapce, který se neplete.
Staroměstské noviny se-
ženete například: v Malo-
stranské besedě, v Infor-
mační kanceláři Prahy 1, 
Malostr. náměstí 22.

Odběrní místa najdete na: 
www.staromestskenoviny.eu

Vás zve k příjemnému 
posezení s rychlou obsluhou!

Obědové papání 
číslo 10 
zdarma

AKCE:

Jiří Průcha, 
životní 
láska



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

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

Seženete i v Brně

Bezhlavá Laura z KarmelitskéModré okénko
dnes získává...

VíTe o NĚkoM ze svého okolí, kdo si 
zaslouží Modré okénko? Pište na adre-
su: redakce@malostranskenoviny.eu. 

Za nezištnou 
pomoc při repor-
táži o světýlku 
na balkónku 
u Karlova mostu.

PAN LÁĎA CABALKA 
STAROUSEDLÍK, SKAUT

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

za tyto noviny 
pošlete SMS zprávu: 

Jako dobrovolnou platbu

20 Kč

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

od šéfredaktora listu.

MN DVACET

inzerce

EJRUŠNĚJŠÍM MÍSTEM
v Karmelitské ulici
a snad i na celé Malé

Straně je bývalý kostel 
a klášter svaté Máří Mag-
dalény (zrušen 1783).  
Za nocí se tu prochází 
bezhlavá dáma v růžo-
vých šatech. Je to hereč-
ka Laura, která zde žila 
na své pražské štaci se 
svým žárlivým mužem. 
Jednou přišel manžel 
domů a jeho žena měla 
na krku nový náhrdelník. 
Muž rychle pochopil,
jak k tomu šperku přišla 
a uťal jí hlavu. 
Tu poté chladnokrevně 
zabalil do balíčku a po-
slal jejímu milenci. Od 
té doby chodí Laura do-
mem, na krku má stále 
osudný šperk, ale hlavu 
nikoli. Více příště.

s laurou (vlevo) tu straší i divný mnich. O něm příště.

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

N

Proč čtu

PAVEL PENC
Výčepní od Kocoura

Strašidla 
a pověsti

Velcí psi 
Malé Strany

Posílejte fotky zvířat na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Jméno: Rony. Druh: hodný
welshterrier. Nejradši lítá po 
Kampě a Petříně s paničkou, 
bude mu osm. 
Dr. Pavel Jursa, Újezd 35

„Malostranské noviny čtu, 
protože mě baví.“

Příští číslo vychází
 1. března
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Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777-556-578

Malostranská beseda,
Malostr. nám. 21, tel.: 257 532 966. 
U Hrocha, Thunovská 10. 

Sokol, Tyršův dům, Újezd 450.
Vopičkova kafírna 
(U sv. Omara), Tržiště 11.
Kavárna Mlýnská, 

Kampa (mlýn). 
Akademie věd, 

Národní 3, recepce, tel: 221 403 111. 
Café Lounge, Plaská 8. 

Inf. kancelář Praha 1, 
Malostr. nám. 22, tel.: 257 531 845. 

Muzeum Karlova 
mostu, Křižovnické nám. 3. 
Tlustá myš, Všehrdova 19

Restaurant 
Pod Petřínem, 

Hellichova 5.
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.

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

odběrních míst
Malostranských novin

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 náměstí 1. 
Muzeum pražských 
pověstí a strašidel, 

Mostecká 18. 
U Parlamentu, 

Valentinská 8, tel.: 721 415 747. 
Hospoda Koza 

nostra, Újezd 8 (na rohu).
Divadlo Kampa,

Nosticova 2a.
KC Kampa

U Sovových mlýnů 3.
Malostranský 

obchůdek, Vlašská 10.

Memoáry pana Houšky
Nejstarší Malostraňák pan jindřich Houška, který 
oslavil 96. narozeniny, vzpomíná, jak to tenkrát bylo. 

Narodil se roku 1914 na Malé Straně, 
dětství prožil na Jánském vršku a okolí. 
Chodil do základní školy v Josefské ulici.
Vyučil se kovorytcem u pana Podivína, 
boxoval za klub Źižka. Je zřejmě nejstar-
ším rytcem na světě a také nejstarším re-
daktorem (Malostranské noviny).2011 1921

 Mušketýři z Lobkovického paláce

řed Lobkovickým 
palácem vždy stá-
vala stráž, kte-

rá hlídala knížecí rodi-
nu. Šlechta měla kočáry 
a koně, které jsme cho-
dili okukovat do stájí.
Uniformy stráže připo-
mínaly mušketýry. Poří-
dili jsme si vlastní kordy
a bojovali proti sobě.

Nejtlustší z nás, Pepíček
Fulín, byl jako Porthos,
D´Artagnan Emanuel 
Kunc, Athos Ota Ada-
mec, Alexandr Nardeli 
Aramis, protože byl ro-
dem Ital. Jeho táta měl 
v Nerudovce hodinářství. 
Já bojoval na straně kar-
dinála Richelieu. Teď už
jsou kluci v nebi.   

dnes zde sídlí německé velvyslanectví (Vlašská 19). 
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Zde muže být 
váš inzerát

Volejte hned tel. číslo: 

nebo e-mail: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

777 556 578 

Divadlo Kampa

Program str. 10
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