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Více str. 10

INZERCE 
20 % letní sleva

inzerce@malostranskenoviny.eu
Tel.: 777 556 578

MALOSTRANSKE
NOVINYNOVINYNOVINYNOVINY

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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902 11 20
MN DVACET

20 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami
Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Založeno za soumraku r. 2009. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 6 / roč. III
červen 2011

 redakce@maloStranSkenoviny.eu      tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 777 556 578       www.maloStranSkenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

Na Malostranském nábřeží 
naproti kavárně Savoy. 

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO 
NA MALÉ STRANĚ
KOZEL 11° 22 KČ!

COPAK JE TO 
ZA FEŠÁKA?

ZATÍM postává na mostě obklopen ženami s ko-
čárky. Hříva hustých vlasů, široký límec, bunda do
pasu. Píše se rok 1973. Má plnou hlavu fotografo-

vání, hry na basu a ovšemže dívek. Ještě netuší, že se
stane nejslavnějším malostranským kavárníkem 
a vytvoří dvě kultovní místa: Kafírnu a Okýnko... 

Malostranské 
servírky

SERVÍRKA  DANIELA Kučerová 
z Kafírny U sv. Omara na Tržišti 11 
nese lahodné presso za 34 Kč.

Miss 
šálek

str. 
6

Kupte si triko 
Malostranských novin

za něžných 196 Kč
tel.: Monika 777 556 578

str. 
6-7

VOLNÉ MÍSTO 
PRODEJČÍHO 

INZERCE 
PROVIZE 20% 
TEL.: 777 556 578

str. 2
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Dle fotografi e. Tel.: 736 137 830 
evahodinkova@gmail.cz

www.evahodinkova.rajce.net

PORTRÉTY 400 Kč

II. benefiční bál 
Malostr. novin



   Úvodník
KampaNula 
je, když...

K

2  Zpravy

Ondřej 
Höppner,

Důležité 
telefony

Počasí 

27 °C
ČERVEN:  Rovník se stěhu-
je na Malou Stranu. Stín bu-
de tvým nejlepším přítelem.

Číslo měsíce
Přesně tolik let je od
června nejznámější-
mu malostranskému 
kavárníkovi Romanu 
Vopičkovi.

ampaNula (zvoneček) 
je, když někdo žije 
na Malé Straně nebo 

v okolí a má nulu.
KampaNula je sen o tom,
že existuje cosi jako pos-
politost. Že jsou lidé, kteří 
mají víc než potřebují 
a jsou ochotni část ukrojit 
pro ty, kteří mají nulu.
Nejde jen o hlad, nebo jiný 
atribut chudoby. 
Každý, kdo přispívá na di-
vadlo, spolkovou činnost,
fotografování, malování, 
básnění nebo jinou „prodě-
lečnou” záležitost, si za-
slouží metál. Nebo aspoň 
ten zvoneček. Viz str. 8

   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

Svíčková pečeně 
s omáčkou
Vezmi pěknou svíčkovou peče-
ni, všecky kůžičky z ní okrájej 
a nasol ji; vezmi ocet, dej do něj 
cibuli, dymián, celý pepř, zá-
zvor, nech to povařit, polej tím tu
pečeni, nech ji čtyry dny tak le-
žet... Více: recepty.centrum.cz

Do Petřínské rozhledny 
v noci uhodil blesk

PETŘÍN - V noci na 20. 
května se nad Prahou pře-
hnala velká bouřka. Nebe 
křižovaly stovky blesků, 
z nichž jeden podle sním-
ku uhodil do Petřínské roz-
hledny.
„Škody nejsou žádné, sen-
zory ani žádný blesk neza-
znamenaly,“ řekl MN dis-
pečer Petřínské rozhledny 
Jiří Čejka.

KAMPA - Dne 14. května
prošel Kampou průvod 
mnichů z kláštera Mänri. 
Jejich přítomnost souvise-
la s mystikou tohoto místa.
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telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

inzerce

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tyto
noviny sami. Články 
posílejte na adresu:
noviny sami. Články noviny sami. Články 
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PETŘÍNSKÁ VĚŽ při úderu blesku. Pohled z Proseka.

55

Velké zprávy 
z Malé Strany

    

Dobrá zpráva pro žíznivé: 
Pítka jsou už v provozu, 
včetně toho na Loretán-
ském  náměstí, které je nej-
méně používané v Praze.

Nejvíce vody spotřebuje 
pítko u Dětského domu.

KARMELITSKÁ - Dne 19. 
května zavolal na linku 
112 anonym, že je na mi-
nisterstvu školství bomba. 
Policie ministerstvo vy-
klidila, odklonila dopra-
vu, ale bomba se nenašla. 

Muž, který bombu ohlásil,
je již zadržen, motiv se neví.

Při kutání tunelu Blanka 
bylo v polovině května ne-
daleko Pražského hradu 
odkryto pohřebiště z doby 
prvních Přemyslovců (ko-
nec 9. století). V hrobech 
bylo plno šperků.

Pítko u Lorety už 
chrlí vodu

Bomba na minister-
stvu školství

Co si pamatujete z benefičního 
bálu Malostranských novin 2011?

„Malá Strana je 
vesnicí v centru 

velkoměsta. 
Lidé tu k sobě 
mají blízko.”

Zuzana 
Kopečná
Prezidentka 

Nadace Artevide
„Nejvíc mně 

utkvěl pocit vzá-
jemnosti, že se 

lidé sejdou 
a pomáhají si.“

Martin Hofr
PR manager 

nemocnice pod 
Petřínem

Čajomír
(Jaromír 
Horák)

Čajová škola

Barbora 
Nerudová

 Matka básníka, 
starousedlice

Petr Burgr
Sdružení občanů 

a přátel Malé 
Strany a Hradčan

„Byla tam skvělá 
sousedská atmo-
sféra. Líbilo se
 mi zapojování

hostů do aukce.“

„Vtip od Herr
 Houška: Kdo se

 má nejlíp? 
Boxeři. Dávaj si 
pořád do nosu!”

„Nepředpokláda-
ně jsem se vrátil 
domů s golfovou 
holí a novinami 

na triku.“ 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Ty růžový šaty 
a jak jsem tanco-

vala se ségrou 
a tátou nahoru 

a dolů.”

Anketní otázka Malostranských novin

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

TIBEŤANÉ měli vysoké čepice 
a vesele hráli na trumpety.

Domácí vajíčka, český česnek, poctivý 
chleba, klobásky, nebo ovoce a zeleni-
na bez chemie. Přímo od farmářů.

Sedávají u stolku s moravským víneč-
kem a svatebními koláčky.

Stylový obchůdek má svou vnitřní tržnici a mi-
lou českou obsluhu, která nákupy zaváží i domů. 
Otevřeno každý den od 11 hodin i v neděli.
Čepují tady víno z Rakvic, které si můžete odnést 
s sebou do parku na Kampě. Stálí zákazníci mají 

slevu. JSOU TU K VIDĚNÍ NAPŘÍKLAD:

Miroslav 
Donutil

HEREC

Táňa 
Vilhelmová

HEREČKA

Aňa 
Geislerová

HEREČKA

Juraj 
Kukura

HEREC

Našli hrob 
Přemysla Oráče?

Víte, že...
V PARKU se usadili na trávník 
a promluvili s občany o klidu duše.

VŠICHNI do jednoho zářili dobrou 
náladou a spokojeností.

Tibetští mniši 
na Kampě

Bleskosvod je na 
rozhledně od jejího 

dokončení v roce 1891.

Na Malostranském nábřeží 
naproti kavárně Savoy. 
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šéfredaktor 
Malostrans-
kých novin,
775 949 557



inzerce

3 Zpravy

BOUBELATÁ BĚTA předvádí, 
že telefonovat lze i v pohodlném 
oděvu. Když to viděl cukrovarník 
Bedřich Frey, okamžitě si jako první 
v Praze nechal zřídil telefonní linku.  
Stalo se 21. května 1881.
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Kráska 
ze strany 3

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Proč inzerovat v Malostranských novinách: 
Čte je 30 tisíc lidí, mají největší místní odezvu 
ze všech periodik v zemi. Inzerci lze odepsat 
z daní.  Volejte telefonní čís.: 777 556 578.

Malý oznamovatel

Pekárna 
sušenek 
pro psy

V úctě René Jůzek
www.pacamac.cz 
Tel.: 605 27 01 27 
Vítězná 15, 
Malá Strana

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

Točíme Plzeňský Prazdroj 
a vaříme domácí kuchyni!

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

www.starapradelna.cz

Ano, tato 
linka není pří-

liš mobilní. 

Nebankovní půjčky 
bez poplatků. 

Solidní jednání.
Tel.: 608 421 568

PENÍZE
SLEVA 30 % 

NA VŠECHNY 
SAMOZABARVOVACÍ 
SKLA - do 30. 6. 2011

VAŠE PŘÁTELSKÁ OPTIKA

OTEVŘENO PONDĚLÍ 
AŽ PÁTEK 9. 30 - 18 H

Újezd 454 / 46
118 00, Praha 1, Malá Strana

Tel.: +420 257 311 237
e-mail: asoptic@asoptic.cz

www.asoptic.cz

Puma v kavárně Mlýnská
Chvíli se povalovala v záhoně a pak šla zase domů

ijete kávu, koukáte na Čer-
tovku a nejednou... šelma 
mezi záhony. Přesně to se 

nám stalo koncem května.
Kavárna Mlýnská je oblíbeným 
místem pumy jménem Prin-
cess. Přivázána na růžové vodít-
ko lehává v zimě ve výklenku 
v rohu, v létě si ráda schrupne 
na zahrádce. Majitelka paní Zu-
zana (teď žije se svou pumou na 

Slapech, ale dlouho bydlela na 
Floridě) se s Princess ráda pro-
chází po Kampě.
„Malí psi na ni štěkají, ale vel-
cí ji obcházejí širokým oblou-
kem,“ řekla paní Zuzana MN.  

P

Puma unese až sedminásobek své 
váhy (mravenec dvacetinásobek).

Víte, že...
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PUMA Princess má budoucnost před sebou. Je jí 11 měsíců, může se dožít 20 let.PANÍ Zuzana a její mazlíček.

KAVÁRNA Mlýnská, vchod z parku Kampa.

VELKOPLOŠNÝ 
A DIGITÁLNÍ TISK
» Barevný tisk do interiéru 
i exteriéru ve foto kvalitě 

v šíři až 150 cm
» Digitální tisk barevný 

i černobílý do formátu A3+
» Grafi cký návrh a úprava 

podle zadání
Volejte: 603 410 959

E - mail: jiripekny@gmail.com

Kupte si triko 
Malostranských novin

za něžných 196 Kč
tel.: Monika 777 556 578

INZERCE 
20 % letní sleva

inzerce@malostranskenoviny.eu
Tel.: 777 556 578

KOUPÍM BYT
Malá Strana i Staré Město

PLATÍM HOTOVĚ
Ozvu se obratem

e-mail: 
jarmilak@yahoo.com

telefon:

733 287 376

Se slevou v galerii Eclectic, Jánský 
vršek 1, Malá Strana, denně 11-18, 

tel.: 602 214 774 nebo www.orsini.cz

ZBAVTE SE 
NEPOŘÁDKU 

S FENG-ŠUEJ
Kniha nabízí nový přístup, 
jak si dát život do pořádku.

Karen Kingstonové
BESTSELLER

Růžový 
obojek

KOSMETIKA 
JAKO 
POHLAZENÍ

Česká přírodní a bio kosmetika 
pro malostranské slečny a paní. 
Návštěvy 7 dní v týdnu, ale vždy 
po tel. domluvě - tel.: 602 297 249. 
První ošetření 20 % sleva. 

www.pa3cie.cz

JÁNSKÝ VRŠEK
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AKCE v červnu:
Máslový mini croissant 

o 30 % levnější za 3, 50 Kč
Těšíme se na vás!

Tým prodejny  
Vacek Bio-Market.

Rozšířili jsme pro 
vás nabídku čerstvě 
upečeného pečiva 

na 22 druhů!

 Soutez

inzerce

ČTENÁŘ -FOTOGRAF
Obří židle na náplavce

SNÍMEK židle vyfotil Josef Komárek. Zaslala jeho maminka 
Hana, která je též autorkou portrétu svého syna vpravo.

Velké zprávy 
z Malé Strany
KC Kampa zve na  

příměstské tábory 
KAMPA - Komunitní cent-
rum Kampa zve děti od 3 do 
11 let na příměstský tábor 
na Malé Straně. 1. termín: 
11. - 15. 7. (kouzla). 2. ter-
mín: 22. - 26. 8. (pohádky).
Více na adrese www.kc-
kampa.eu, nebo na tel. č.: 
776 743 518.

To bude teprve

LETENSKÁ - Nový velitel malo-
stranských strážníků Jaroslav Mol-
nár je velkým příznivcem spolkové 
činnosti a zábavy všeho druhu. 
Před čtyřmi lety se protančil s mo-
delkou Ivou Kubelkovou až do fi -
nále v soutěži Bailando na Nově. 

Malostranští strážníci se tradičně, 
rádi a hojně zapojují do spolkové-
ho života (zpěv, buřty, zapůjčení 
služebny pro převleky na Masopust 
nebo Čarodějnice). 
Jen pro zajímavost: Píseň Tři stráž-
níci od Jaroslava Ježka je foxtrot.

Malostranští strážníci mají nového šéfa

redakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu

To bude teprve

Malostranští strážníci se tradičně, 
rádi a hojně zapojují do spolkové-
ho života (zpěv, buřty, zapůjčení 
služebny pro převleky na Masopust 

Jen pro zajímavost: Píseň Tři stráž-Jen pro zajímavost: Píseň Tři stráž-
níci od Jaroslava Ježka je foxtrot.níci od Jaroslava Ježka je foxtrot.

Malostranští strážníci mají nového šéfa

BAILANDO! To bude teprveTo bude teprve

Cyklistu zabila 
o půlnoci tramvaj

Slavný úl Bába už 
chválabohu hučí

Vážení zákazníci! 

Adresa: Mostecká 3, Malá Strana
www.biomarket.cz

JELENÍ - Zřejmě si chtěl, 
chudák, jenom trochu od-
počinout. Krátce před půl-
nocí 7. května přejela na 
Hradčanech tramvaj číslo 
22 cyklistu (27), který od-
počíval na kolejích.

VOJANOVY SADY - Slavný 
vyřezávaný úl Bába, který 
v dubnu rozklovala žluna 
zelená, už je na svém mís-
tě. Oprava trvala asi měsíc. 
Teď už jsou v úle zase vče-
ly, takže to tam hučí, ehm, 
jako v úle. 

POLICISTA 
Jaroslav 
Molnár 
při TV 
soutěži 
Bailando
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RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18 a přilehlých kanceláří 

Malostranské řeznictví U Sislu 
slavilo 5. narozeniny gulášem

MALÁ STRANA - Řeznic-
tví a uzenářství na Tržišti 
vypadá jak z minulého sto-
letí, ale před pár dny osla-
vilo teprve 5 let své exis-
tence.
Za krátkou dobu si vybu-
dovalo mezi Malostraňá-
ky slušnou pověst. „Máme 
třeba výbornou masovou 
tlačenku nebo šunku od 
kosti od Dolejších z Dav-
le,“ doporučuje majitel.

Oslavy Dnů 
Prahy 1
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ŘEZNICTVÍ U SISLŮ najdete na adrese Tržiště 6. Majitelem je Jan Sisel, proto U Sislů.

KAMPA - Dny Prahy 1 si 
daly za úkol povzbudit ob-
čany v lásce k literatuře.
„Bylo by krásné, kdyby 
v sobě lidé probudili lás-
ku ke knihám,“ říká  sta-
rosta Prahy 1 Oldřich Lo-
mecký.
Putování začalo v 19. sto-
letí a skončilo v tom na-
šem, které pak reprezento-
valy koncerty Pavla Dobe-
še a Moniky Načevy s Mi-
chalem Pavlíčkem na os-
trově Kampa.  

DOBOVÉ kostýmy zpříjem-
nily odpoledne i ještě divněji 
oblečeným turistům.

Koutek zuřivého reportéra
Petr Havlíček brázdí ulice Malé Strany

POŽÁR Malé Strany v r. 1541 od rytce Heynricha Steynera.

Spravíme 
to co 

by dup.

OTÁZKA REDAKCE: Tak co jsi 
objevil, Petře?
Zuřivý reportér Malostran-
ských novin Petr Havlíček:
Ahoj, 2. června bude tomu 
přesně 470 let, gotickou 
Malou Stranu vypálil požár 
do základů. Oheň vznikl 
někde v místě dnešního 
Šternberského paláce na 
Malostranském náměstí při 
opravě střechy. 
REDAKCE: Díky a až zas bu-
deš něco mít, určitě se ozvi!

Úřad městské části Praha 1 
má nového tajemníka, což 
je klíčová funkce na úřadě.
Z výběrového řízení vy-
šel nejlépe Ing. František 
Dvořák (53). Původním 
povoláním je lesník, vedl 
již úřady v Černošicích 
a Horních Počernicích. 
V Praze 1 prý bydlela jeho 
babička s dědou.

Velkolepé oslavy památ-
ky sv. Jana Nepomuckého 
Svatojánské Navalis pro-
běhly ve dnech 13. - 16. 
května na Vltavě. Radni-
ce Prahy 1 prý tento chvá-
lyhodný projekt podpořila 

rekordní částkou půl mili-
onu korun.

Místostarostka Jana Pa-
řízková (Věci veřejné) od-
stoupila z funkce kvůli vaz-
bě na fi rmu šmírující poli-
tiky. Její odchod požadoval
starosta Oldřich Lomecký. 

Setkání psů a jejich majite-
lů proběhlo dne 21. května 
na Střeleckém ostrově. Po-
licie předvedla, co dovede 
pes, je-li řádně vycvičen.

Na Střeleckém ostrově byl 
dne 20. května pokácen 
kaštan, který stál u scho-
diště mostu Legií. Ve dvou 
třetinách koruny mu letos 
nevyrašily listy, už ho prý 
nešlo zachránit.

Nový tajemník, tedy 
vedoucí úřadu

Ohňostroj Jana 
Nepomuckého Místostarostka si 

dala padáka

Tuto sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Stručné zprávy 
z radnice

Psí mecheche na 
Střeláku
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Příběhy domu Malé Strany

Alois Klár 
(1763 - 1833)
Filolog, profesor, 
mecenáš, učitel 
K. H. Máchy 

Ústav založi1 r. 1832 pro-
fesor Alois Klár, zaklada-
tel a první ředitel Klárova 
ústavu pro slepce.
Je tu velká kaple archandě-
la Rafaela (patron slepců). 
Na průčelí je reliéf před-
stavující Tobiáše, jemuž 
syn pomocí rybí žluči vra-
cí zrak.
Po válce tu sídlilo předsed-
nictvo vlády, dnes Česká  
geologická služba.

Klárův ústav pro 
slepce, Klárov

Dobrovolný 
hasič

Hana 
Váňová

Na jaře bývá frmol. Nyní 
ještě vzrostl počet akcí po-
řádaných v zeleni. Dokon-
čuje se kácení dřevin.  

Vedoucí odboru 
Ochrany životního 
prostředí 

Pracovník 
měsíce

STAROSTA Oldřich Lomecký
s kýtou z uzenářství U Sislů

Kaštan musel být 
pokácen, hnil

POLICISTA 
Jaroslav 
Molnár 
při TV 
soutěži 
Bailando
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Nejslavnější malostranský kavárník Roman Vopička slaví 
16. června 55. narozeniny. Tohle je dárek k narozeninám. Na 
Malé Straně prožil Vopička celý život a všichni ho mají rádi 
pro jeho laskavost, kávu a lásku k těžké bojové technice. 

telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

inzerce

Tak jde čas s Romanem Vopičkou
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Místní inzerce SMS
JAK NA TO: Napište sms: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 
Pak to pošlete na tel. č: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč.

ŠTĚŇATA! SPĚCHÁ!  Hleda-
jí se vážní zájemci o štěňata Gol-
den retrievera. Věnujeme je zdar-
ma. Narodilo se jich tolik, že nej-
spíš budou uspána. Volejte Evu 
Mrázkovou 777 686 257 nebo 736 
752 507.
UČITELKA a programátor s mi-
minkem hledají k dlouhodobému 
pronájmu útulný byt na Malé Stra-
ně, Letné či okolí za rozumnou 
cenu od slušných majitelů. Tel.: 
605 929 444.

II. benefiční bál
Malostranských  
novin
Bylo to pěkné, takové taneční. Hvěz-
dami II. benefi čního bálu Malostran-
ských novin byly Sofi e (6) a Anička 
(skoro 2) v růžových šatech. Pro Na-
daci Artevide se vydražilo 7 250 Kč.

MONIKA Höppner večer skvě-
le moderovala. Na snímku (upro-
střed) se Sofi í (vlevo) a Aničkou.

ČAROVNÝ 
ČAJOMÍR 

předvedl mno-
haminutový ritu-
ál přípravy čaje. 

Běžně ho můžete 
vidět v Divadle 

Kampa.

Akci fi nančně podpořili: Ing. Petr Hejma. Jindřich Pavliš  
(Vojanovy sady). Pražská paroplavební společnost. 

PAN Petr Hejma (vpravo)

PAN Houška (96) říká vtipy

Malostranské noviny 
děkují všem účinkujícím!

BAMBULE bijou bác

Gratulanti k 55. narozeninám 
PŘÍTELKYNĚ HANKA: 
„Mám tě ráda, Vopi!“
DĚTI: „Co je to, ty náš 
táto, proti věčnosti!“
KAFÍRNA: „Zaměstnan-
ci a hosté Kafírny a Okýn-
ka přejí Romanovi hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů.“
PAN HOUŠKA, co šel 
zrovínka kolem Okýnka: 
„Romane, Romane, ať tě 
stovka nemine, ať ti tvoje 
káva do dalších let zdra-

ví dává. To ti přeje Jind-
ra Houška, ten, co je s ním 
vždycky velká zkouška.“
JASAN: „Romane, přeju

výdrž pana Houšky. Ať 
žijí malostranští mazáci!“
Oslava proběhne dne 16. 
června u Okýnka (bistro 
U Bruncvíka) od 16 h.

1961 1968 1974 2002 2011

VOPIČKA (pod schody) na rodné Kampě. Vpravo s rodinou (R.V. má hodinky).

ÚČETNICTVÍ, daně, mzdy, eko-
nomické poradenství. Tel. Petr Pl-
šek: 774 114 948. 
HLEDÁM práci po mateřské do-

Místní inzerce SMS
Služby + seznámení + zvířata + bydlení 

KAFÍRNA U svatého Omara na 
Tržišti na Malé Straně.

Vystoupili: Originální Pražský Synko-
pický Orchestr, Roman Pokorný and 
Blues Box Heroes, Muzikanti z Kam-
py, Jindřich Houška, Čajomír, Bambu-
le bijou bác, Desorient express.
Děkujeme také všem za dary do 
dražby pro Nadaci Artevide! Dary vě-
novali: Nadace Artevide, Muzeum Kar-
lova mostu - Zdeněk Bergman, Han-
ka Müllerová - Klub JINÝ KAFE o.s., 
Módní atelier Pavly a Olgy Michálko-
vých, Petr Burgr ze SOPMSH, Roman 
Vopička, Muzikanti z Kampy, Monika 
a Daniel Krobovi, Malostranská bese-
da, Jiří Kučera, Loukamosaic.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
hladkém chodu bálu a jeho organi-
zaci: Restaurant Tlustá myš - cate-
ring, Jiří Kučera, Helena Šulcová, Ro-
man Vopička, Jiří Wencl, KC Kampa, 
Anežka Zelinková, Jiří Pěkný, Ondřej 
Kučera a jeho tým, Míla Rückl, ladič 
piana Karel Průcha, Sokol a paní Ví-
chová, Marie Zaťková, manželé Věra 
a Werner Höppnerovi a další. 
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Čepec jako Barbora

JANA CHALOUPKOVÁ (vlevo) 
s čepcem Barbory Nerudové.

volené. Dlouholeté zkušenosti 
v oblasti bankovnictví a investic. 
Specializace peněžní a kapitálo-
vé mezibankovní trhy, cenné pa-
píry, administrace a klientský ser-
vis. Skvělé reference. Tel.: 604 
578 524.
PROVEDU drobnou údržbu ve 
vašem bytě, kanceláři nebo obcho-
dě. Tel.: 603 461 542.
KOUPÍM vyznamenání, unifor-
my z války, dýky, šavle aj. Platím 
hotově. Tel.: 776 098 291.
NABÍZÍM 3D vizualizace (např. 
návrhy interiérů restaurací, ob-
chodů, bytů - koupelny, kuchyně, 
obytné prostory) a další grafi cké 
práce. Též soukromé kurzy kresle-
ní. Zn.: kvalita, rychlost, profesio-
nalita. Tel. Jiří: 603 410 959.
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MLADÝ Roman rád sedával na Karlově mostě a mlčky měnil objektivy. Foto nahoře v převleku za svatého Omara.

Vlast. jménem Jiří Wachs-
mann. Herec, spisovatel 
a textař.  S Janem Werichem
a Jaroslavem Ježkem se ve 
20. a 30. letech 20. století 
proslavili v Osvobozeném 
divadle. Voskovec zemřel 
v r. 1981 v USA.

Kalendárium 
Malé Strany

RŮŽENA 
JESENSKÁ
BÁSNÍŘKA

JIŘÍ 
VOSKOVEC

HEREC

ČERVEN

Jiří Voskovec
* 19. června 1905

Psala poezii pod dohle-
dem Jana Nerudy a J. V. 
Sládka. Používala pojem 
barevného slyšení (zvony 
fi alově a kovově zvučely).  
Obhajovala předmanželský 
sex, což bylo skandální. 
Zemřela 14. července 1940.

Ružena Jesenská
* 17. června 1863
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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 

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.

3

3
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Vaše advokátní poradna
Je trestné mít bambitku?

OTÁZKA: Vlastním bez 
povolení historickou zbraň, 
není to trestné?  

D. K. Klárov
ODPOVĚĎ: Trestní od-
povědnost upravuje § 279 
trestního zákoníku a zásad-
ní význam má skutečnost, 
zda vaše zbraň je střelbys-
chopná nebo zda jste ji pří-

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

padně ke střelbě upravil. 
Pokud ano, hrozí vám trest 
odnětí svobody až na dva 
roky, propadnutí věci.
Pokud kdokoli přechovává 
historickou střelnou zbraň 
nebo více zbraní, které jsou 
zcela nefunkční, nedopouš-
tí se trestné činnosti. 

Vaše Monika

inzerce

Stalo se 
před 100 lety
Do Prahy zavítal 

nejvyšší muž světa

Novinky z míst. pohostinství

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

Kavárna Pátý přes Devátý
Nosticova 8, Malá Strana

Restaurant U Glaubicu, Malostr. nám. 5
700 let starý sklep, salónek, pouliční kavárna a samostatná re-
staurace. Pilsner Urquell 0,5 l za 29 Kč! Klasická česká ku-
chyně i jídla na grilu. ww.restaurant-uglaubicu.cz

Restaurace Tlustá myš, Všehrdova 19
Myší věrnostní karty: K vyzvednutí při prvním obědě, s kartou pak 
každý 10. oběd zdarma. Poled. nabídka 75 Kč. Nejlevnější pivo 
na Malé Straně -  Kozel 11° za 22 Kč. Wi - fi . www.tlustamys.cz

NOVĚ OTEVŘENO! Naproti Wericho-
vě vile. Velmi dobrá káva, toasty 55 Kč, ko-
láče za 25 Kč. Pro děti je připraven houpací 
kůň a  pastelky. Internet zdarma. Plzeň za 35 
Kč, 2 dcl vína rozlévaného za 35 Kč. Zahrád-
ka. www.59cafebar.cz 

No
vé

Tak jde čas s Romanem Vopičkou

         Mě nikdo 
        školit nebude! 
„ V roce 1911 

přijel do Pra-
hy nejvyšší 
muž světa 
Rus Fedor 
Machnov. 
Měřil 268 
cm. Dnes 
drží primát 
mongol Xi 
Shun. Měří 
pouhých 
236 cm.
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Charitativní projektyNadační fond 

KampaNula

Společný charitativní projekt Malostranských novin a pana Petra Hejmy

Proč vzniká Nadační fond 
KampaNula pro Prahu 1  

ilí sousedé, je tomu 
již více než dva roky, 
když jsem ještě jako 

starosta vyhlásil veřejnou 
sbírku na zhotovení a in-
stalaci zvonu na Malostran-
skou besedu.
Sbírka měla být zkouškou, 
jestli se v této složité době 
dokážeme spojit a pomoci 
dobré věci. 

Rok poté poprvé zazněl 
zvon Václav. Nese požeh-
nání jeho eminence Milo-
slava kardinála Vlka s přá-

ZVON Václav se poprvé rozezněl z Besedy v lednu 2010.

M
NADACE ARTEVIDE 

pomáhá kreativitě nevido-
mých a sociálně slabých. 
Adresa: Praha 1, Karme-

litská 25, tel.: 602 227371.

Náš další cíl
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Proč je 
charita 

dobrá věc
Miroslav 
Stejskal

Tel.: 777 556 578 

Volejte nám 
své tipy na 

charitu

Ředitel 
Policie 
hl. m. Prahy

Charitativní akce a ze-
jména s tím společná so-
lidarita občanů jsou vel-
mi důležitým atributem 
kultivované společnosti.
Vždy se najde někdo, kdo
pomoc skutečně potře-
buje a zaplať Pán Bůh 
i hodně těch, kteří ji umí 
nezbytně poskytnout.
Osobně mám rád ná-
vrat ke spolkové činnos-
ti, která taktéž do značné 
míry se solidaritou a cha-
ritativní činností souvisí.

Oldřich 
Lomecký
STAROSTA

Jaroslav 
Svěcený  
HOUSLOVÝ 

VIRTUÓZ

Jana 
Titlbachová

VČELAŘKA

Jan 
Potměšil 

HEREC

Miroslav 
Stejskal

ŠÉF MĚSTSKÉ 
POLICIE 

Jiří 
Kučera 
LÉKAŘ

Charitativní mapa čtvrti
Představujeme patrony Městské části Praha 1
Díky patronům charity pomáhají Malostranské a Staroměstské noviny sociálně slabším občanům 
v Praze 1. Zapojte se i vy a přispějte k dobré věci! Volejte své tipy na charitativní cíle. Telefonní číslo:
777 556 578. Nebo nám pište na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu.

Co je KampaNula a proč se tak jmenuje fond
STRUČNĚ řečeno: Cam-
panula je latinsky zvonek. 
Ten, co roste na louce, i ten,
co zvoní.
Zvon Václav, který už  více 
než rok slýcháme z věže
Malostranské besedy, se 
poprvé rozezněl v době, 

kdy se Malostranské no-
viny stávaly neoblíbeněj-
ší četbou na Malé Straně 
a přilehlém okolí.

Souvislost mezi bimbá-
ním zvonu nad malostran-

skými střechami a ťuká-
ním do klávesnice na peri-
ferii Vinohrad ve stínu ku-
chyňské linky není vylože-
ně nasnadě, ale i tak se zdá 
velmi pravděpodobné, že 
zvon Václav novinám při-
nesl štěstí. 

Písmeno C ve slově Cam-
panula jsme přepsali na K, 
aby tomu rozuměl nejen 
ten, kdo ví, že je Kampa 
střed světa. Ta nula je tam 
proto, že nadace má pomo-
ci těm, jejichž životní situ-
ace je na bodu mrazu.

Pro Základní školu nám. 
Curieových vznikl Na-
dační fond Curie, který 
založili rodiče žáků a pe-
dagogové. Princip je jed-
noduchý: Každý přispí-
vá podle svých možností 
a vybrané peníze se použi-
jí pro zvolený účel.

Nadační fond 
Curie pro 

Základní školu 
nám. Curieových

Petr 
Hejma
Iniciátor projektu
KampaNula pro 
Prahu 1

ním, aby té naší krásné 
Praze 1 nesl štěstí. 

Ve spolupráci s Malo-
stranskými a Staroměst-
skými novinami jsme 
proto začali vytvářet cha-
ritativní projekt pro Pra-
hu 1, který se jmenuje
KampaNula, latinsky 
campanula (zvonek).
Díky veřejné sbírce bu-
dou získány fi nanční 
prostředky pro ty, kteří 
v naší městské části po-
třebují pomoc. Pomoh-
li jsme již Studiu Oáza, 
pomáháme Nadaci Ar-
tevide, uskutečnily se 
další akce. Projekt již 
má své patrony, hlásí se 

stále více těch, kteří zde žijí 
a mají zájem pomoci.  Proto
zakládáme Nadační fond 
KampaNula, který by se 
mohl stejně jako zvon Vác-

lav stát pro budoucí generace 
symbolem. Zanechají ho tu 
ti, kteří znají ten úžasný po-
cit někomu pomoci.

Petr Hejma

KampaNulaKampaNula

www.artevide.cz

Své příspěvky 
laskavě posílejte 
na veřejný účet:

5278419001 / 5500
Účet najdete na adrese 

www.malostranskenoviny.eu.

Zvon

Vize

ŘEDITELKA Mgr. Libuše Vl-
ková a Ing. Petr Hejma při 
podpisu zakládací listiny.

Štěstí
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Báseň
Ludmila
Čeřovská
Čtenářka Malo-
stranských novin, 
milovnice čaje

Ludmila

uhle fotku jsem pořídil
dnes ráno v tramvaji 
číslo 10. Je na ní čtenář

Malostranských novin, který si
zaujatě čte článek o KC Kam-
pa. Upravil jsem fotce okraje, 
aby vypadala jako ze starých 
dobrých časů.
ODPOVĚĎ: Redakce uděluje 
velkou pochvalu. Takhle má 
fungovat literární revizor.

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

Anketa

Na plotě u Velkopřevorského 
mlýna se množí visací zámky, 
na které údajně milenci zamy-
kají svou lásku. Zámků je den 
ode dne více, odhadem již dva 
tisíce. Patří tam, nebo by bylo 
lépe je odstranit? Pište svůj ná-
zor na adresu: 
redakce@malostranskenovi-
ny.eu
Výsledky referenda předáme 
radnici, která je majitelem plo-
tu, na kterém zámky visí.

NE. Zámky u Velkopřevorské-
ho mlýna? Ne, ne, ne!!! Sice je 
pěkné, že si tak někdo někde 
zamyká lásku, ale brání tím 
krásnému a ojedinělému po-
hledu na Čertovku

Sylvie Mikulcová
ANO. Navrhuji však zhoto-
vit bytelný plůtek na protileh-
lé straně můstku. Po jeho za-
plnění zhotovit kvalitní foto-
dokument a zlikvidovat. Fo-
tografi e by byla umístěna do 
přilehlé vitríny.

Evženie Venzarová, 
Malá Strana

NE. Jsem pro odstranění zám-
ků. Nemá to v Čechách tradi-
ci. Je to ze zahraničí zavleče-
ný nešvar, který se dá přirov-
nat ke graffi ti. Do památko-
vého centra, které znečišťuje 
a hyzdí, to nepatří. 

František Bloudek
NE. Ať si je věší doma na po-
stel. Není vidět na vodníka.

Roman Šantúr 

Visací zámky 
u mlýna na Čertovce

Foto z tramvaje 
číslo  10

Pavel
Eichler
Fanda Bohemky, 
novinář, bojovník 
za lidská práva

Fotka

T

Dobrý den, díky za noviny, 
Jsou jako obvykle SKVĚLÉ. 
Přeposílám je i do Kanady 
a dostává se vám opravdu 
pěkných ohlasů. 
S pozdravem Karel Hořica, 

Nerudova 9

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
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PROTEKCE: „...a to si mysleli, 
že se obejdou beze mne!“

a bále Malostranských 
novin mě inspiroval 
čajový obřad, kterého 

jsem se účastnila, k napsání 
těchto veršů:

Čajový obřad 
srdcem doprovázen,
ve veselé zábavě 
protnut je klidem.

Každý pohyb 
zaslouží si zastavení,
každý moment 
vede k zpřítomnění.

Sál plný lidí, 
nádherná hraje hudba, 
úsměv s radostí, 
dnešní je sudba.

Lektvar připraven z čaje 
a pozornosti,
tradičním stává se 
také v naší vlasti.

ODPOVĚĎ REDAKCE: 
Zpiti čajem, taky tajem´.

N
Čajový obřad na 

bále Malostr. novin

Díky

ANO 
56%

NE 
44%

Spočteno 68 hlasů. Stav je 
k 22.5. 2011.



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

Honza Dědek Červen

HONZA DĚDEK poprvé v Malostranské besedě 

alk show novináře Honzy Dědka, která se z Vio-
ly stěhuje do Malostranské besedy. Hosty červno-
vého vydání budou: JAN KRAUS, skvělý moderá-

tor, tentokrát na cizím hřišti, sexy poslankyně KATEŘI-
NA KLASNOVÁ, a pokud mu do dne konání neruppnou 
hlasivky, zazpívá MATĚJ RUPPERT; možná i operní árii!

T

Restaurace 
pivnice 

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

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

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

Kavárna
9-22 h

Restaurace 
11-23 h

Pivnice
16-01 h

Čerstvé pečivo, oře-
chová bábovka nebo 

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

Vynikající 
moravský 

vrabec s bílým 
zelím a chlupatý-

mi knedlíky.

Vepřové koleno 
pečené na černém 

pivu se sladkokyse-
lým zelným 

salátem, křenem 
a pikantní hořčicí.

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

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

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

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

Výběr z programu

Náš 
TIP

3. 6.  Kočičková, Nohavi-
ca, Kujooni - „Hudba, tanec, 
klobása!“
8. 6. Sedm pádů Honzy
Dědka / hosté: K. Klasnová, 
M. Rupert a J. Kraus
14. 6. Bluesberry - 60 Peta-
ra Introviče
16. 6. Lili Marlene, Precedens
18. 6.  Špuntkvaně / host: HPB
20. 6. Vladim. Mišík & Etc... 
host: Hromosvod
22. 6. Originální Pražský 
Synk. Orchestr (zač. 20.00)
26. 6. Ultra Minimal Ballet: 
Morgiana (zač. 19.00)
27. 6. Roman Dragoun & 
His Angels
28. 6. Jan Spálený & ASPM
29. 6. Potlach: pacifi k / host: 
Miki Ryvola
30. 6. Čechomor

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

GALERIE ECLECTIC, Dům U vodo-
pádu, Jánský vršek 1, tel.:  602 214 
774 - Šperk, sklo, obra-
zy, grafi ka, starožitnos-
ti - Otevřeno denně 11 
- 18 h. Bonus: klubová 
sleva 7 %. 
Více info najdete: 
www.eclecticgallery.cz

Klauniáda - So 11.  6. v 15 h - STUDIO OÁZA: 
CIRCUS AD ABSURDUM - Divadlo Na Prádle, 
Besední 3, tel.: 257 320 421 - Dle povídek S. Lea-
cocka a D. I.  Charmse v  podání Studia Oáza.

Divadlo - St 8. 6. v 19 h - NA CESTĚ - Divadlo 
Kampa, Nosticova 2a, tel.: 608 777 540 - Příběh 
matky a dcery, které se jednoho dne vydají za ba-
bičkou. Hrají: Nataša Burger a Agáta Dušková.

Koncert - Pá 24. 6. v 20. 30 h - KAPELA 4SIGNS 
- Malostranská beseda, Malostr. n. 21 - Energic-
ká muzika pod taktovkou frontmana a zpěváka Ro-
berta Odvárky. Více: www.4signs.cz

Plavba parníkem - Út 21. 6. v 16 h 
kotviště na Kampě - Pořádá KC Kam-
pa (www.kckampa.eu) s Pražskou 
paroplavební společností  (www.pa-
roplavba.cz) pro rodiče s dětmi. Pra-
videlní návštěvníci KC Kampa zdar-
ma, ostatní 220 Kč (rodič a dítě). 
Nutná registrace v KC Kampa nebo 
na tel.: 608 444 654. 

Výstava - do 1. července  - MÁJOVÁ SETKÁNÍ - 
Prodejní výstava obrazů, keramiky a fotek Studia
Oáza v KC Kampa. Výtěžek bude využit na provoz 
studia. Více: www. special.cz/oaza

K

Kulturní nástěnka    
ČERVEN 2011

„T

Náš 
TIP

telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu
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Jan Kraus
moderátor, 

herec

Kateřina
Klasnová
poslankyně

Matěj 
Ruppert

zpěvák

Talk 
show

Nenechte si ujít originální výstavu ob-
razů - olejů Jany Bémové. Výtvarnice, 
která žije střídavě v USA a v Česku, 
věnuje část výtěžku z prodaných děl 
KC Kampa na projekt: Pohádková ma-
lostranská herna. 
Finančně projekt také podpoří vinárna 
U staré studny. Obrazy zachycují ma-
lostranská podloubí, znamení a květy.VÝTVARNICE Jana Bémová se svým obrazem 

Výstava obrazu 
U staré studny: 
Pulka charitě!
KDE: U staré studny, Tržiště 3. KDY: Ver-
nisáž ve čtvrtek 2. 6. od 18 h, výstava od
30. 5. do 16. 7. Info: www.ustarestudny.cz



11 Zabava

manželka básníka Kocha z Nerudovky
Mirka Kochová

Slavné ženy Malé Strany

B yla to láska, jaká se
 vidí málokdy. Man-

žel Mirky Milan 
Koch byl výraznou malos-
transkou postavou, a to 
nejen proto, že měřil dva 
metry. Překládal hlavně 
Allena Ginsberga, psal 
vlastní básně. Svatbu měli

v roce 1973 na Staro-
městské radnici. O rok 
později Milana roztrhala 
tramvaj. 
Mirka po jeho smrti 
přepsala jeho básně a pu-
stila si plyn. Bylo jí 24 
let. Oba jsou pohřbeni na 
Malostranském hřbitově.

inzerce

Milan 
Koch
básník

MIRKA si pustila plyn rok po smrti Milana.

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 6 / červen 2011 / III. ročník. Vydavatel:
Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. Kultura,
inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jindřich Houška, Helena Šulcová, Petr 
Havlíček. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@
malostranskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. 
Pošta: Sarajevská 16, Praha 2. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.
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Otázka: Na jakém domě je tento 
vzpínající se oř? Minule: Barokní 
dům se zahradou a domovním 
znamením - tři červené růže - 
vznikl kolem roku 1725 a nachá-
zí se ve Vlašské 9. Správně: K. 
Diviš, M. Cibulka, H. Kučerová

KDE TO JE
Poznáte, jářku, ?

Koutek pro chytré hlavy

Jan Neruda: Hastrman, VIII.
MINULE: Když viděl pan Hastrman turistu, hvízdl. 
“Djó, moře!” Když ale hvízdl podruhé, řekl toto:

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

„T
Úvaha o šutrech

o si myslím! U nás 
v Čechách hodí pasák 
kamenem za stádem, 

a kámen má často větší 
cenu než celé stádo!“ Víc 
jim neřekl nikdy. Pro jeho 
jméno, pro jeho zelený frá-

ček a pro to „moře!“ říka-
li jsme mu Hastrman. Ale 
v úctě jsme ho měli staří 
mladí. Pan Rybář byl justi-
ciárem na výslužbě, někde 
od Trutnova. Zde v Pra-
ze žil u své blízké příbuz-
né mladé, která měla nevy-
sokého úředníka za muže.

Konečně víme, proč se 
mu říká Hastrman. Ale 
co ta mladá příbuzná?  

Dozvíte se příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

Jan Neruda: Hastrman, VIII.
MINULE:
“Djó, moře!” Když ale hvízdl podruhé, řekl toto:

Fotky a odpovědi posílejte: redakce@malostranskenoviny.eu

Mejla 
Hlavsa

bývalý partner

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

Nový, lepší Kouhout na
Staroměstském orloji. Na-
bízíme exkluzivní pohled 
do nitra Kohouta, který 
nově mává křídly ze Sta-
roměstského orloje. 
AKTUÁLNÍ vydání Staro-
městských  novin seženete 
vždy 15. dne v měsíci např. 
v Sokole, v Besedě a dalších 
místech. Úplný seznam míst
najdete na internetu: www.
staromestskenoviny.eu 

Allen 
Ginsberg

básník

ZVEME VÁS 
K POSEZENÍ NA NAŠÍ 

NOVĚ OTEVŘENÉ 
ZAHRÁDCE!

INZERCE 
20 % letní sleva

inzerce@malostranskenoviny.eu
Tel.: 777 556 578

2011

PRVNÍCH 10 ZÁKAZNÍKŮ 
PIVO ZDARMA!
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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

Modré okénko
dnes získává...

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

HANA SUSOVÁ
přítelkyně R. Vopičky

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

za tyto noviny 
pošlete SMS zprávu: 

Jako dobrovolnou platbu

20 Kč

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

od šéfredaktora listu.

MN DVACET

O strašícím nemluvněti
eden z oblouků Karlo-
va mostu prý spadl po-
té, co z něj byl svržen

Jan Nepomucký (1393). 
V mostu zela díra a nikdo 
nebyl s to ji vyspravit. 
Až jeden stavitel. Upsal ale 
čertu první duši, která přes 
most přejde. 
Měl přichystaného kohou-
ta, ale čert našeptal paní 
stavitelové, že její manžel 
je raněn. Vyběhla na most 
a zemřela i s dítkem, které 
nosila pod srdcem. 
Dítko se pak nad mostem 
po staletí vznášelo a smut-
ně kýchalo. 
Až jeden bodrý Jihočech od-
pověděl na kýchnutí „Po-
zdrav Pán Bůh“. Nemluv-
ně promluvilo „Dejž to Pán 
Bůh“ a bylo vysvobozeno. 

TENTO muž  z jihu vysvobodil duši kýchajícího kojence.

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

J Strašidla 
a pověsti

Velcí psi 
Malé Strany

Posílejte podobné fotky! 
redakce@malostranske-

noviny.eu

Příští číslo vychází
 1. července
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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. Ka-
várna Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců, Malo-
stranské nám. 5.  Stará prádelna, Říční 9. Café - Wine 
Boutique, Vlašská 6. Galerie Josefa Kalouska, 
Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akademie
věd, Národní 3, recepce, tel: 221 403 111. Malostranský
obchůdek, Vlašská 10. Café Lounge, Plaská 8. Infor-
mační kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22, tel.: 257 531 845.
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá 
myš, Všehrdova 19. Restaurant Pod Petřínem, Helli-
chova 5. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa, 
U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, Malostranské nám. 27. 
Divadlo Na Prádle, Besední 3,  tel.: 257 320 421.  České 
muzeum hudby, Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 
10, tel.: 257 534 121. Vinotéka Déjà vu, Maltézské náměstí 
8. Ferdinanda, Karmelitská 18, tel.: 257 534 015.  Atelier 
Pavla a Olga, Vlašská 13. U staré studny, Tržiště 3, tel.:
257 530 582. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6, tel.: 605 294 595.
Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. Mu-
zeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. 
U Parlamentu, Valentin-
ská 8, tel.: 721 415 747. Ho-
spoda Koza nostra, Újezd 
8 (na rohu).  Lazebnictví 
U Milušky, Sněmovní 170 / 
15. Galerie Eclectic, Jánský 
vršek 1. AS Optic, Újezd 46.

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

Zde muže být 
váš inzerát

Volejte hned tel. číslo: 

nebo e-mail: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

777 556 578 

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

Narodil se roku 1914 na Malé Straně (v domě,
kde je dnes hotel Sax), dětství prožil na Ján-
ském vršku a okolí. Chodil do základní školy 
v Josefské ulici. Vyučil se kovorytcem u pana 
Podivína, boxoval za klub Žižka. Je zřejmě nej-
starším rytcem na světě a také nejstarším re-
daktorem (Malostranské noviny).20111921

Zmrzlina dole z Tržiště

ž moje babička 
bydlela na Malé 
Straně. Moje ma-

minka se pak přestěhova-
la na Staré Město, 
ale já se narodil už 
zase tady, na Ján-
ském vršku v čísle 
3, co je dneska ten 
luxusní hotel Sax. 
V rohu Jánského vršku 
stála pumpa. Co je teď 
galerie byl koloniál, ved-

le pekař, dokonce i po-
hřební služba tu sídlila 
naproti galerii.
Dole na Tržišti se prodá-

vala zelenina, vozili 
ji na dvojkolácích. 
Rádi jsme ji s kama-
rády „ochutnávali“. 
To byly panečku 

švestky! Na Tržišti byl 
také italský zmrzlinář. 
A ty pomeranče, ale ne 
pro nás, chudé kluky...

KDO neměl šátek na uzel, neprodal ani karotku.

U

11 let

Výskyt: Karlův most, nejméně 1 metr nad zemí
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Seriál

Za to, že za-
řídila gratu-
laci Vopič-
kovi v těchto 
novinách.

Proč čtuProč čtu

„Moc se mi líbí a mám 
ráda starou Prahu,” 

říká Jana Chaloupková
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Pronájem bytu 
pro manažerku

Malá Strana 
nebo Staré Město

e-mail: 
atelierpraha@gmail.com 

telefon:

733 287 376

inzerce

Jméno: BRIONEK. Oslaví 
dne 23. května své 10. naro-
zeniny. Foto: Pavel Vrána,
Kavárna Botega - Mandl.


