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Malá Strana by 
měla být větší

Založeno 
za SouMraku 

roku 2009

Červen 2010 
Dnes: 16 stran 
10 tisíc výtisků

[ Čís. [ vycháZí vžDy 1. Den v měsíci

noviny pro prahu 1 a okolí

Malostranske}
noviny

Pošlete esemesku v ceně

20 Kč
jako dobrovolnou 

platbu za tyto noviny.

Str. 6

Obratem Vám přijde děkovná potvrzující sms. 
Cena 1 SMS je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

902 11 20

Jak na to:  Naťukejte 
do mobilu tuto sms:
mn mezera dvacet

a pošlete na telefonní číslo

pro lidi s mentálním postižením 
ze Studia Oáza na Malé Straně

Ke dni 25. 5. je na účtě:
pod záštitou Petra Hejmy

 Více o charitě najdete na str.13

11 966 Kč
č.ú.: 5278419001 / 5500

Charita

Bál číslo 1

Malostranske}
noviny

Nejstarší Malostraňák pan Houška 
a harmonikářka paní Puldová

10

Jejich
první 

bál 

V noVé rubrice vám před-
stavíme místní figurky. Dnes: 
Malostranský Otík. Str. 6 

na str. 
2 a 3Emilie Puldová (78)Jindřich Houška (96)

vyklízení - kontejnery
602 210 875
www.hladik-odpady.cz

100% servis v odpadech

společný
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.
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BergmanNepomucký
Svatojánské Navalis
Velkolepá oslava sv. Jana Nepomuckého. Str 4 - 5

Velký piknik o Kampě  
dne 22. května na str. 4

redakce@malostranskenoviny.eu  

Méně trávy? Více stromu? Vodotrysk? Pošlete nám 
i Vy svuj návrh na budoucí podobu parku Kampa.  

Kampa: Jak bude vypadat?

Modrý abbé 
Tě potřebuje!

Str. 4

tel.: 800-111-333
Bezplatná linka městské části Praha 1

Volejte vaše stížnosti, podněty a přání
www.praha1.tv

Radniční vysílání       sledujte na

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



Eva Vodráž-
ková, 
zahradní 
architektka
Bál to byl 
skvělý, vzala 
jsem si na 
sebe krásné 
široké šaty po 
mamince.

Anketa: Jak se vám líbilo na bále?

Marek Šmíd, 
vedoucí 
kanceláře 
starosty
Oblečení, bál  
i poetika byly 
šik. Vznikla 
nová tradice  
a to je oprav-
du dobře.

Oldřich
Lomecký, 
ředitel Tyr-
šova domu
Skvělá atmos-
féra. Duch 
občanské 
společnosti na 
Malé Straně 
se vrací.

Anna Marie 
Höppnerová,  
nejmladší
účastnice
Vzhledem 
k tomu, že mi 
dal pan Houška 
panenku, se mi 
na bále líbilo, 
ňa ňa ňa.

barbora 
nerudová, 
matka 
básníka
Na ja, ich 
war da auch 
čtverylka. 
Herr Houška 
ist zu jung für 
mich.

Počasí v červnu

25+
Bude krásně, uprostřed 
měsíce ale zaprší.

Nový český rekord v poč-
tu dvojic líbajících se pod 
rozkvetlým stromem padl 
1. května u rozhledny na 
Petříně: 711 párů.

711 

   Úvodník

Ondřej 
Höppner, 
šéfredaktor 
a možný 
vodník

10 vodníků 
natvrdo
ajitelé mlýna na 
Čertovce (jak jsou 
tam ty zámky) se 

nechali slyšet, že by rádi 
nějakého vodníka, co by 
hlídal ryby, aby to kla-
palo a taky na ozdobu. 
Protože se přítomnost so- 
chy zeleného muže s pent- 
lemi a hrnkem týká širo-
kého okolí, vyhlásili jsme 
na straně 13 referendum.
Možný je samozřejmě  
i živý, tzv. rotující vod-
ník. Symbolickou fajfku 
by si předávali ti, kteří 
něco popletou a dostanou 
vodníka za trest. 
Vodník natvrdo. Den u ko- 
la. Fajfka, hacafrak, hrnek 
a umělé fousy. Turisté si 
ho budou fotit. Řím, To-
kio a tak.
„Kolik jsi dostal?” „De-
set vodníků podmíněně.” 
No, pořád lepší hlídat, 
než být vpleten.”

M

Číslo měsíce

2  Zpravywww.maloStranSkenoviny.eu

Předplatné 
Malostranské noviny je 
nyní možné si předplatit, 
a to 20 Kč za číslo plus 10 
Kč poštovné. Na celý rok 
je to 200 Kč (sleva) plus 
120 Kč poštovné, tedy 
320 Kč. Pro více infor-
mací napište na adresu: 
redakce@malostranske-

noviny.eu.

Přispějte 
na vydávání 
těchto novin

5278670001 / 5500

Číslo veřejného účtu 
Malostranských novin:

K nahlédnutí na 
www.

malostranskenoviny.
eu

První bál Malostranských novin
Malá Strana, Michnův palác Tyršova domu, 13. května 2010

PAn HouŠKA (96) v plné parádě a Černá čára na zdi, bílá vedle ní.

PAnÍ PuLDoVÁ má slabost pro velké nástroje. 

HLAVnÍ cenu (Zájezd do 
Benátek pro celou rodinu na 
čtyři dny) vylosoval pan 
Cesare Francoisi. Štěstí se 
usmálo na nadaci Artevide.

MuzikanTi z Kampy to vza-
li pěkně od podlahy a v men- 
ším sále v bezpečném  stínu 
pípy plně rozvinuli svůj re-
pertoár široký jako prérie.

LiMuZÍnA přivezla pana Houšku a paní Puldovou. Redakce jim pak pomohla odnést nástroj.

Bál číslo 1

Malostranske}
noviny

DěkujEME: panu Oldřichu Lomecké-
mu za zapůjčení sálů. Paní Víchové. 
MČ Praha 1 za pomoc při řešení admi-
nistrativních kroků. Panu Zdeňku Berg-
manovi a Cesaremu Francoisi za 1. 
cenu v tombole. Originálnímu Pražské-
mu Synkopickému Orchestru, Muzikan-
tům z Kampy, Žigimu a jeho přátelům  
a cimbálu, Josefu Nálepovi, Jiřímu 
Wenclovi, hotelu Mövenpick a milé Andrei 
Kulíškové, Petru Burgrovi, Aria hotelu 
- restauraci CODA, občanskému sdruže-
ní Femancipation (ateliér Loukamosaic), 
Jiřímu Pěknému a Robertu Kessnero-
vi. Kavárně Mlýnská, SOPMSH, Karlu 
Nekolnému z Nučic za jeho finanční dar  
a zaslané citáty. Miloši Winklerovi z květi-
nářství Winkler. Všem, kdo pomohli.

lavní hvězdy přijely li-
muzínou. Pan Houš-
ka, nejstarší Malostra-

ňák, v dokonale padnoucím 
obleku s lesklou kravatou  
a jeho kamarádka paní Pul-
dová (78) v černých šatech  
s bílými knoflíky. 
Ve voze s nimi dorazil ob-
rovský akordeon, na který 
pak paní Puldová zahrála 
směsici velmi táhlých me-
lodií. Bylo hezké, že když  
v jednu chvíli zatápala, sál 
zpíval s sebou a vše překle-
nul nadšeným brumendem.
Pan Houška to vzal od pod-
lahy, ač nahluchlý, vystřihl 
parádní písně z kabaretu 
Červená sedma. Málokdo 
ví, že tenhle štramák kromě 

zpěvu umí boxovat, hraje 
skvěle šachy a je (jak říká) 
nejstarším žijícím kovoryt-
cem na světě. Děkujeme, 
milý pane Houško, a ještě 
aspoň jednou tolik.
Zatímco ženy z KC Kam-
pa ze skupiny Desorient ex-
press rozvlnily svá lepá těla 
do orientálních pohybů, ve 
vedlejším sále buráceli Mu-
zikanti z Kampy na téma 
prérie, oheň a co my s tím. 
Harmonie obou těles byla 
jasně rozpoznatelná i přes 
zvukotěsnou zeď. 
I Originální Pražský Syn-
kopický Orchestr byl toho 
večera ještě originálnější  
a cimbálovka Žigiho a přá-
tel ještě přátelštější.
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obecné informace: tel. 1180. 
Policie: tel. 158. Záchranka: tel. 
155. Hasiči: tel. 150. Policie ČR
(Malá Strana): tel. 974 851 730 
(služba 24 hodin denně), vedoucí: 
tel. 974 851 731. Vlašská 3.
nemocnice pod Petřínem: tel.
257 197 111, Vlašská 36. Měst-
ská policie Malá Strana: tel. 
257 533 117. Letenská 23.

Důležitá 
telefonní 
čísla

inzerce

Velké zprávy
z Malé Strany

Bitva o sv. 
Víta: remíza
Hradčany - Nový arci-
biskup Dominik Duka se 
dohodl s Hradem o roz-
dělení správy chrámu sv. 
Víta. Po osmnácti letech 
tak končí spor o tuto 
národní chloubu. 

Holubice má 
dvě mláďata

Malá Strana - V hnízdě ho-
luba hřivnáče ve dvoře do-
mu ve Vítězné ulici (MN 
informovaly) se narodila ho- 
loubata. Gratulujeme. Hnízdo 
 je na obrovské lípě. Snímek 
od Anežky Zelinkové.

Inzerát 
vám vytvoříme

inzerce@malostranskenoviny.eu
tel.:777 556 578SViŽnÁ Emma Destinová při vábivé hře se šustivými snítkami 

někdy kolem roku 1910. Žila na Malostranském náměstí.

Fešanda 
ze strany 3

Malostranske}
noviny

Cena:
200 Kč

Tričko Malostranských novin 
s matkou Jana Nerudy
Zepředu

„Besser kleine 
als keine!”
Barbora Nerudová, 

matka básníka

Pište na adresu redakce@malostranskenoviny.eu

Věřit mi to nebudete 
co teď dám tu k dobru 
u Kafírny Omar cvičí 

jedovatou kobru. 
Vopičkova velejemná. 

Jemnější než 
velbloudí pysky.

Tržiště 11, Malá Strana, 
tel.: 602 280 835. Otevřeno: 
11 - 23 h. Víkendy 13 - 23 h.

Kafírna U svatého Omara

ŽEnY z KC Kampa (Desorient express) zatančily břišní tance mrštně.

originÁLnÍ Pražský Synkopický Orchestr.

reDAKce děkuje
doktorovi J. K. a je- 
ho tašce za podpo-
ru, píli a neúnavné 
odhodlání.  MODERÁTORkY Monika a Anna

ŠaTY paní Pudové
ladily s šedým oble-
kem pana Houšky.

Kouzelná taška

Dobrovolní ha-
siči proti vodě

Žofín - Dobrovolní hasiči 
z Malé Strany si dne 23. 5. 
nacvičovali, jak ochránit  
ostrov Žofín před povod- 
ní. Pomáhali jim hasiči ze 
zbytku Prahy 1.
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3 akce Oázy 
v červnu

Navalis: Velkolepé oslavy  

KArDinÁL Duka a primátor Bém

SVaTý na mostěMŠe u KřižovníkůDucHoVnÍ v čele procesí k poctě svatého Jana Nepomuckého

DEŠTníkY

vatý Jan Nepomucký kloní
 hlavu ke straně jako by byl 

v údivu pořád, ale třetí 
květnovou sobotu měl o důvod 
navíc. Skvělé oslavy na jeho po- 
čest, mávání pádly a ratolestmi 
(taky jednu má), to tu bylo na-

posled loni a předtím dlouho ne. 
Tečku za celým večerem udělal 
velkolepý ohňostroj na hudbu 
českého skladatele Františka Xa- 
vera Thuryho. Svatojánské Na-
valis byly vrcholem dvoudenní-
ho festivalu Oslavy Prahy.

S

Kampa: Jak bude vypadat?
ark kampa bude jiný, 
ale stále není roz- 
hodnuto, jak moc.

Předposlední květnovou 
sobotu představila radni-
ce v čele se starostou Fili-
pem Dvořákem dosavad-
ní architektonický návrh 
přímo v terénu. 
Jižní část parku byla osá-
zena umělými stromy  
s umělými veverkami, tu 
a tam kachna. 
Páskou byla vyznačena 
budoucí poloha cest. Ob-
čané se tak mohli na 

vlastní oči přesvědčit, že 
tudy cesta nevede. 
„Je to jen návrh. Disku-
ze je stále otevřená. Ni-
kam nespěcháme,“ řekl 
Malostranským novinám 
starosta Filip Dvořák. 
Otvírá se tak prostor dal-
ším návrhům. Obec archi- 
tektů se již nabídla, že 
vypracuje pět dalších va-
riant a zdarma.
Připojte se i vy a posílejte 
do redakce své návrhy.  
Podrobnější reportáž při- 
neseme v dalším čísle.

Malostranské servírky

SerVírka PaVLa z restaurace Konírna na Maltéz-
ském náměstí. V ruce drží dvě sklenice dobře vychla-
zených Krušovic 10° za 35 Kč. Foto zaslal: Jan Malý.

Vyfoť na mobil tajně svou  
servírku a pošli její fotku!

 (Cena MMS: jako běžná MMS. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.)

Vzorové znění MMS: Mn foto miss pipa katerina restaurace 
Hybernia foto poslal fanousek Jarda. MMS pošlete na telefonní 
číslo 605 447 774. (Začátek musí být vždy Mn foto miss pipa.)

nebo na e-mail: malostranskenoviny.eu

Miss 
pípa

Malostranske}
noviny

Starosta Dvořák (uprostřed vlevo)
dává prostor dalším návrhům na 
budoucí podobu parku. 

Tabule se zvětšenými Malostran-
skými novinami u KC Kampa.

P

 

 
Zahrady 
Rostliny 

v nádobách. 
Malé městské 

zahrady,  
lodžie, terasy. 

Tvorba 
japonských 

zahrad.  
 

Dalibor Šubrt 
www.hasegawa.cz 
Tel. 739 140 880







 

Centrum Oáza pro lidi 
s mentálním postižením 
zve v červnu na tyto akce: 
1) Prodejní umělecká ver-
nisáž Sejdeme se na Me-
darda. Úterý 8. června
od 17 h v KC Kampa.
2) Divadlo Víckrát ne na 
motivy E. A. Poea. 13. 
června od 15 h v Divadle 
Na Prádle. 
3) Zábavné odpoledne 
19. června od 14 do 17 h 
ve Studiu Oáza, Říční 6.

Mozaika pro 
nejen děti

Tyršův dům - Na bále Ma-
lostranských novin věno-
vali do tomboly Michal 
Bouzek a jeho žena Lucie 
mozaiku z projektu Louka-
mosaic. Při té příležitosti 
vysvětlili, jak na to. 

inzerce inzerce
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Velké zprávy
z Malé Strany

Našel se foťák 
na Petříně

Malá Strana - Na Májo-
vých sportovních hrách 
na Petříně se v neděli 
dne 9. 5. našel fotoaparát. 
Kdo ho postrádá, ať se 
přihlásí fotografovi panu 
Petru Našicovi. Nálezce 
bude chtít znát značku 
přístroje. Pište na adresu: 
petr.nasic@gmail.com. 

sv. Jana Nepomuckého

SkVOSTný ohňostroj nad Hradem a gondolami

ČaS na gondole plyne úplně jinak a také dlouhé bidlo dělá své. Pýchou flotily byla gondola se skleněnými prvky.

Zdeněk BergmanJan Nepomucký
Narodil se asi roku 
1340 jako syn rych-
táře ve vsi Pomuk. 
Zemřel roku 1393 
během mučení na 
staroměstské rych-
tě (dům č. 12 na 
rohu ulic Rytířská 
a Na Můstku). Jeho 
tělo bylo svrženo  
z Karlova mostu.

Je ředitelem Muzea 
Karlova mostu. Ba-
rokní oslavy sv. Jana
Nepomuckého jsou 
hlavně jeho dílem. 
Patří mu flotila, jejíž 
pýchou je loď jmé-
nem Nepomuk. Sto-
jí též za renesancí 
pražského převoz-
nictví. 

Historické 
okénko

Socha sv. Jana Ne-
pomuckého stojí na 
Karlově mostě od 
roku 1683. Byla prv-
ní sochou na mos-
tě. Den svatořečení 
(16. května) byl stát- 
ním svátkem až do 
roku 1925. 
Svatojánské slav-
nosti byly od dob ba-
roka velmi okázalé. 
Dnes za nimi sto-
jí řád Křižovníků  
s červenou hvězdou.

Jsme tu pro Vás!
Poradíme při výběru 

zboží

Malostranské 
instalatérství

Dodáme instalatérské, 
topenářské potřeby 
a vybavení koupelen

Adresa: Újezd 6, Praha 5
Tel.: 257 329 379

Otevřeno 8 - 18 h (prac. dny)

Montážní práce 
Opravy přinesených 
vodovodních baterií
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Malostranský 
atlas lidí

SLÁVKA Budínová (1924 - 
2002). Slavná herečka, přezdí-
vaná Hraběnka Malé Strany 
žila posledních 30 let v domě 
U Bílé botky. Po smrti manžela 
v roce 1994 se uzavřela do sebe.

UVeřejňUjeMe DOPiS 
režiséra Víta Olmera o pří-
padu herečky Slávky Budí-
nové a starožitníka Rudolfa 
Příhody (MN č. 9 - Slávka 
Budínová: Nová fakta o její 
smrti). Vít Olmer píše: 
„Chtěl bych na článek reago-
vat v zastoupení svého známé-
ho starožitníka Rudolfa Přího-
dy, který je po operaci srdce  

MalOSTRanSké noviny při-
nesly v minulém čísle svědec-
tví hereččiny osobní lékařky. 
Ta vypověděla, že paní Slávka 
v době, kdy podepisovala zá- 
věť, nebyla podle všeho kvůli 
těžkým abstinenčním přízna- 
kům zřejmě plně při smyslech. 
Osamělá herečka Slávka Bu-
dínová v této závěti vše neče-
kaně odkázala starožitníkovi 
Rudolfu Příhodovi.

Záhadná závěť herečky Budínové: 
Nová obrana starožitníka Příhody

Vít Olmer     R. Příhoda

a nemůže se bránit uvede-
ným nařčením. 
Osobně jsem zažil, jak po-
máhal letité přítelkyni Sláv-
ce Budínové, když se tato he-
rečka ocitla tzv. na indexu
- bez práce, v nouzi.  Pan Pří-
hoda od ní kupoval starožit-
nosti, přestože to byly bez-
cenné, neprodejné kusy. Šlo 
totiž o charitativní pomoc 
osamělé ženě, která svou 
těžkou situaci řešila občas-
ným pitím, v žádném přípa-
dě však nebyla nesvéprávnou 
osobou. 
Její dům (který se bude re-
novovat) získal Rudolf Pří-
hoda v právoplatné závě-
ti jako odměnu za to, že se 
o herečku dlouhá léta staral.  
A nejen o ni. Pomáhal nezišt-
ně mnoha lidem, především  
z uměleckých kruhů. Sám 
začínal jako vedoucí výpra-
vy na Barrandově a k umě-

ní má citlivý vztah. Zpěvač-
ku Annu K. nedávno doslova 
podržel v nejtěžších chví-
lích života, když bojovala  
s těžkou nemocí. 
I mně psychicky a hmotně 
pomohl v období po trans-
plantaci, kdy se ke mně Čes-
ká televize otočila zády a já 
se ocitl doslova na dně. Lidé, 
kteří na Rudolfa Příhodu há-
zejí bláto (a vystavují se  
i trestnímu postihu), by měli 
svá tvrzení mít podložená 
fakty. Což ale nemají. 
Smyslem těchto několika řá-
dek je očistit slušného člo-
věka.“                        Vít Olmer

5. 6. So, 14 h: Katedrála 
sv. Víta. Interiér kate-
drály pomocí daleko-
hledů. 
13. 6. So, 14 h: Vrtbov-
ská zahrada. Otevření
po zimním klidu. Připo-
meňme si M.B. Brauna 
a V. V. Reinera.

Kam na 
procházku

Agentura Porta Praga 
www.portapraga.cz

červen 2010

Telefon: 721-769-586

Adresa: Karmelitská 388/2, Malá Strana
Otevírací doba: po: 13 - 18 h, út: zavřeno, 

st: 10 - 20 h, čt, pá, so a ne 10 - 18 h

Nově otevřená kavárna 
v Českém muzeu hudby!

Od 1. června v provozu zahrádka.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

inzerce

menoval se Otakar 
Janovský, ale nikdo 
mu neřekl jinak než 

Otík. Večer zamykal za-
hradu Vojanovy sady, 
bydlel hned nad hospo-
dou U dvou srdcí.
„Byl to čistý, hluboce vě-
řící a pokorný člověk. 
Chodil často do kostela,“ 
vzpomíná na Otíka jeho 
zaměstnavatel  Jindřich 
Pavliš.
Otík měl pohnutý osud. 
Přišel záhy o oba rodiče, 
staral se o něj bratr, 
který ale prý byl kaž-
dou chvíli v kriminále. 
Otík měl ještě tetu ve 
Stránčicích. Zemřel před 
18 lety, krátce po revoluci. 

Malostranský 
Otík 

nonstop

100% servis v odpadech

602 111 142
602 210 875
www.hladik-odpady.cz

Jezdíme po celé Praze, 
ale Staré Město a Malou Stranu 

máme nejraději 

vyklízení proStor
Bourací práce

kontejnery 3 m3 až 20 m3

Originální Pražský 
Synkopický Orchestr 

na Váš zájem se těší kapelník p. Pavel klikar
tel.: 274-778-510, e-mail: orig.orch@email.cz

Orchestr hrající v dokonalém 
stylu a s bezkonkurenční ele- 
gancí nejranější americký  
jazz, hot - dance music a blues 
20. let. 
Jeho mimořádně jemná a nos-
talgická hudba, navozující  
v okamžiku jedinečnou přá-
telskou atmosféru, je ideálním  

žánrem pro hotely, restauranty,  
taneční a koncertní sály, hudeb-
ní kluby, společenské a diplo-
matické salony i říční parníky. 
Orchestr s radostí vystoupí i na 
vašich soukromých i firemních 
oslavách, plesech, večírcích, 
svatebních hostinách a podob-
ných akcích. 

Své umělecké služby si dovoluje nabídnout

www.original-prague-syncopated-orchestra.com
Kompletní informace naleznete na našich stránkách:

J
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Módní 
policie Ostrov Kampa není jen místem set-

kávání lidí. Setkávají se tu i kabáty, 
trička, sukně, košile a boty. Možná 
je právě Kampa tím kotlíkem, kde 
vznikají módní trendy na jaro 2011.

Jasan u Werichovy vily: 
Zachráněna aspoň půlka

inzerce

Oživlá pláštěnka, 
Reflex

Suchý v dešti,
Reflex

Nehořlavá paruka, 
 Čarodějnice

Nahoře skoro bez,
 Reflex

Pláštěnka proti 
slunci, Reflex

Návrat ke kořenum, 
Reflex

Krátký rukáv, 
plášťěnka, Reflex

Odvážná kombinace modelu Pavly 
Michálkové a náhody, Čarodějnice

Kampa střed 
světa módy

Snímky jsou z akcí: Malostranské čarodějnice (30.4.), Reflex 
(1.5.) a náhodné snímky ze dnů, kdy se zdánlivě nic nedělo.  

Staňte se i vy pionýry módy a posílejte své fotografie z módního 
mola Kampy na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

160letý strom na Kampě napadla plíseň

eden z nejstarších stro- 
mů na Kampě, 160letý 
jasan u Werichovy vily, 

nebyl pokácen, ač se zdá- 
lo, že ho nic nezachrání.
Podle znaleckého posud-
ku byl napaden plísní  
a stal se nebezpečným.
„Podařilo se nám zacho-
vat aspoň torzo,“ řekl 
Malostranským novinám 
pan Jindřich Pavliš, jedna-
tel firmy Vojanovy sady, 

která se o park a stromy 
stará už třicet let. 
Stáří stromu je odhadová-
no na 160 let a může být 
i nejstarším stromem  na 
Kampě. Přibližně stejně 
starý je nádherný platan  
v severní části parku.  Oba 
stromy tak pamatují na-
příklad Jana Nerudu a je 
možné, že i on si pama-
tuje je.  

na zaČÁTku května V PRůběHu prací nYnějŠí podoba stromu

Vzácný jasan stojí vlevo 
hnedle za mostíkem do 
Nosticovy zahrady. Viz též Paměť parku str. 9

J
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Kronika 
Malé Strany

Výročí v červnu

Jiří Voskovec

*19. června 1905. Herec,
textař. Žil krátce na 
Kampě ve Werichově vile. 
Zakladatel Ovobozeného 
divadla. Zemřel v Kalifor- 
nii roku 1981. 

Ružena Jesenská

*17. června 1863. Spiso-
vatelka, básnířka, deka-
dentní šéfredaktorka. Žá-
kyně básníka Jana Neru-
dy. Zemřela v Praze 14. 
července 1940.

Adolf Heyduk

jan Neruda: Přivedla 
žebráka na mizinu (iX.)
Co se stalo v předchozím díle: Po Malé Straně 
kolují ničivé pomluvy báby Miliónové, které dal pan 
Vojtíšek košem. Prý žebrák Vojtíšek není vůbec 
chudý. Na Františku má dva domy! Že všechny už 
dlouho tahá za nos a tropí si z nich blázny! 

jak vysvětlil malý neruda 
matce svůj třas? a co Voj-
tíšek, jak ten se z toho vy- 
motá? Dozvíte se příště! 

jan neruda (1834 - 1891) spisovatel,
malostranský patriot, alias Táta Fejeton. 
Nikdy se neoženil, zbožňoval matku 
Barboru, čtverylku a Annu Holinovou.

Č

Pan Vojtíšek versus 
hospodský Herzl 

epice se mu v rukou 
třásla. Nepřicházel 
s jasným úsměvem 

jako jindy. Hlava byla 
sklopena, nažloutlé 
vlasy zcuchány.
„Pochválen buď pán 
Ježíš Kristus,” poz-
dravoval obyčejným 
hlasem. Přitom se 
mu hlava povznesla. Tváře 
jeho byly bledy, oko jako-
by dřímotou potaženo.
„To je dobře, že jdete,” 
mínil pan Herzl. „Pane 
Vojtíšku, půjčte mně dva-
cet tisíc. Nebojte se, že 
přijdete o ně, budou na do-
bré hypotéce. Mohl bych 

teď koupit dům tady vedle 
U labutě-”
Nedomluvil.
Panu Vojtíškovi vyhrnuly 
se slzy náhle proudem. 
„Vždyť jsem- vždyť jsem-,” 
zavzlykal, „já byl po celý 
život tak poctivý!

Potácel se přes ulici 
 a sklesl u zdi pod 
 zatáčkou k Hradu. 
Hlavu položil na ko-
lena a štkal hlasitě.
Vrazil jsem do poko- 

je k rodičům, třesa se na ce- 
lém těle. Matka stála u okna
a dívala se přes ulici. Ptala 
se: „Copak mu řekl pan 
Herzl?” 

Seriál

Fejeton čtenáře
Paměť parku

Procházel jsem se v sou- 
časnosti nejdiskutova-
nějším pražským par-
kem a všiml jsem si 
stromu na břehu Čer-
tovky, který byl seře-
zán, jako by měl hrát 
klíčové pozadí nějaké-
ho starého hororového 
filmu. 
Ze tří kmenů zbyla dvě 
holá nevysoká torza, 
zbylý kmen sice ztepi-
le stál, ale koruna půso-
bila dojmem nešikovně 
zahrané hry Tetris. 
Kroutil jsem nad tím 
hlavou, než mi bylo 
posléze vysvětleno, že 
druhou možností by 
bylo pokácení.
Asi 160letý strom, jeden 
z nejstarších a nejmo-
hutnějších exemplářů 
v parku, byl totiž napa-
den dřevokaznou hou-

bou a navíc se pod ním 
objevila dutina; hrozi-
lo tak, že by vpravdě 
mohutná koruna mohla 
spadnout a někoho sra-
zit. 
Původně statný strom 
se tak proměnil ve sta-
řečka, jehož tři sil-
né kmeny dávají parku 
Kampa něco důležitého 
a naprosto nezastupitel-
ného, totiž jeho paměť.
Úloha takovýchto stro-
mů proto nekončí ve 
chvíli, kdy začínají 
chřadnout, a neměly by 
se proto hned odstraňo-
vat. Právě naopak, v ta-
kovýchto situacích je-
jich skutečná funkce 
„držitele paměti“ tepr-
ve začíná.

Petr Havlíček 
(24) 
fejetonista, 
student

Pište také fejetony!
Posílejte nám své fejetony na e-mailovou adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu. Rozsah 100 slov.

Fejeton čtenáře
Muj kamarád 
bezdomovec

Chodím do Nosticovy 
zahrady s jezevčíkem 
Jean-Paul Belmondem. 
Každé jaro se už těším, 
jak bezdomovci budou 
loudit z mého důchodu. 
Jeden je tam ale nob-
lesní, nežebrá, dokonce 
píše básně. 
Před časem jsem ho  
s úžasem potkal na ja-
kési vernisáži, se skle-
ničkou šampusu v ruce. 
Povšiml jsem si jeho 
docela pěkného oble-
ku. „Ten je z kontejneru  
u Nosticovy jízdárny,“ 
informoval. „Boty mám 
z Armády spásy, svrch-
ník z Naděje. Kravatu 
jsem našel v odpadko-
vém koši před Minister-
stvem kultury, byla tro-
chu vybledlá (jako celé 
ministerstvo), tak jsem 

ji pomaloval. Ve stylu 
Picassova období,“ do- 
dal ten vzdělaný bezdo-
movec. 
Navigoval mě, kde ve 
výstavní síni mají jed-
nohubky: „Nejlepší jsou 
ty s lososem!“ 
Než jsem se ho stačil 
zeptat, jak se tam ocit-
nul, odplul se spoko-
jeným výrazem mezi  
návštěvníky. 
Pořád čekám, kdy se  
v Nosticově zahradě
objeví na lavičce, abych 
se to dozvěděl. 
Ale letos nějak absen-
tuje. Už se mi po něm 
stýská, jako po těch 
vrabcích, kteří s vyká-
cením keřů zmizeli, ale 
já věřím, že se jednou 
vrátí.

Vít Olmer (68) 
režisér, 
herec, 
fejetonista

Inzerce: 777-556-578 
nebo pište na e-mail: inzerce@malostranskenoviny.eu
více najdete na stránkách: www.malostranskenoviny.eu

Fo
to

: P
et

r N
ov

ák
, W

ik
ip

ed
ie

*6. června 1835. Lyrický
básník, kamarád Jana Ne- 
rudy a prezidenta Masa-
ryka. Měl rád Slovensko. 
Oženil se se svou žačkou. 
Zemřel 6. února 1923.

Oslavil dne 19. 5. šedesá-
tiny v Kavárně Čas. Byl 
pasován mečem na Dědka 
starýho. Mimo jiné dary 
dostal i 60 minut lodí po 
řece převážen díky las-
kavosti pana Bergmana  
z Muzea Karlova mostu.

MUDr. Jan Sedmík
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výstava - 1. až 30. 6. - PETR HEROlD: iluSTRaCE 
z kniŽní EDiCE DěSné ČESké DějinY - Divadlo Na 
Prádle, galerie, Besední 3 - Texty Martin Pitro. Vernisáž 7. 
6. v 18 h, spolu se křtem knihy Zanícené národní obrození.   

výstava - Do čt 3. 6. - OlGa MiCHÁlkOVÁ - FOTO-
GRaFiE - Ars Pragensis, Malostranské nám. 27, Praha 1
- Černobílé fotografie z let 60. a 70. minulého století. 
Otevřeno ve všední dny 12 - 17 h.

Hudba - Čt 10. 6. ve 20. 30 h - liVE&FREE: POST 
MERiDiEM + SuPPORT - PopoCafePetl Music Club, 
Újezd 19, Praha, telefon: 602 277 226 -  Rock - fusion 
navíc s jazzem.

Hudba - jazz - So 5. 6. v 21. 30 h – MiRiaM baYlE 
& MaTěj bEnkO TRiO (Sk) - U Malého Glena, 
Karmelitská 23, Praha 1, telefon: 257 531 717 - Špičkový 
vokální jazz.

inzerce

K
Kulturní pruvodce 
červen Posílejte kulturní tipy na adresu: 

redakce@malostranskenoviny.eu
Chcete být v této rubrice? Pošlete SMS za dvacku na tel. č. 900 11 20 ve tvaru: Mn mezera 
kultura mezera informace o představení. Max. rozsah 100 znaků. Pak vám přijde děkovná sms. 
Cena 1 sms je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Pasáž Lucerna, Kávovarna a okolí 
(naproti vstupu do velkého sálu). 
Vernisáž 31. května v 18 h. Výstava 
unikátních fotografií Karlova mostu  
a okolí potrvá do konce června.

Vernisáž a výstava fotografií 
Dr. jiřího kučery

Divadlo - Út 8. a po 14. 6. v 19. 30 h - ZÁPALKA, Aneb 
nOC V kabaRETu - Divadlo Na Prádle, Besední 3, Praha 
1 - Malá Strana, telefon: 257 320 421 - Oprsklá parodie na 
současný svět s kapkou zasněné melancholie. 

na křEST Elišky Kudělové do chrámu sv. Víta v Praze na Hradčanech dne 
5. června v 18 hodin srdečně zve všechny děda Karel a babička Petrana. 

8

Nálepuv faun 

9 let zavedené 
NeHTOVÉ STUDiO na Újezdě

manikura 180 Kč, p - shine + manikura 289 Kč
doplnění nehtů 3 fázovým UV gelem 450 Kč 

prodej kosmetiky Avon - prodej nehtové kosmetiky

Otevřeno od pondělí do pátku od 8 do 20 h
Pracujeme s kvalitním značkovým materiálem od firmy ENII nails.

(přímo u zastávky tramvaje č. 9, 20, 12, 6 - ze směru od Anděla)

www.nehtovestudio.euweb.cz, www.avonkatalog.cz
telefon 257-329-377, Újezd 6, Praha 5

Letní akce: nové nehty 
včetně permanen. franc.manikury 600 Kč

inzerce

Sochař Josef Nálepa dokončil důle-
žitou fázi sochy fauna pro Divadlo 
Čertovka na Kampě. Malostranské 
noviny sledují jeho tvorbu krok za 
krokem od září loňského roku. Fau-
ník už má finální podobu, nyní na-
stává další fáze jeho existence. 
„Dokončil jsem sochu fauna v sád- 
ře, teď se bude muset rozřezat na 
kusy a zaformovat do lukoprenu,“ 
říká sochař. Socha bude z laminátu, 
hledá se sponzor na pokovování.

Seriál MN, 9. díl

jOSEF Nálepa

Ars 
Pragensis

SÁDROVý faun na zahradě
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Vzpomínky starého jazzmana
Jaromír Luis Konůpka uvádí

Eva Olmerová (1934 - 93)

nad nejslavnější jaz-
zovou obyvatelkou 
Malé Strany byla 

Eva Olmerová. 
Bydlela, byť jen krátce, 
na Kampě u Čertovky.  
O této výjimečné jazzové 
zpěvačce bylo již napsá-
no tolik, že se zmíním jen 
o pár věcech, o kterých se 
moc neví. 
Při pražském vystoupení 
v roce 1969 Ella Fitzge-
rald pozvala Evu Olme-
rovou, aby s ní dokončila 
její turné. Režim jí tehdy 
samozřejmě nedovolil 
vycestovat! 

Poslední deska Evy Ol-
merové Svíčka a stín, 
kterou nazpívala společ-
ně s Janou Koubkovou 
(také nějaký čas bydlela 
na Malé Straně v Karme-
litské) a Petrem Lipou, 
vyšla v roce 1992. 
V roce 2008 vzal Stani-
slav Kalous, autor hud-
by, původní nahrávku, ze 
které vyjmul zpěv Evy 
Olmerové a s výborný-
mi současnými jazzmany  
k němu nahrál znovu 
hudbu a vznikla z toho 
deska Legenda.

Příště Dr. Ludvík Šváb

S

Klarinetista J. L. Konůpka

Divadlo - St 16. a st 23. 6. v 19. 30 h  -  HOuSE OF 
lOVE, Díl 1. PříběH DiSCOkRÁlE - A Studio Rubín, 
Malostranské nám. 9, Praha 1, telefon: 257 221 158 -  
První díl autorského seriálu.

Hudba  - Čt 17. 6. ve 20. 30 h - DaRYl GREEn - 
Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 
1, telefon: 257 409 123 - Kapela zahraje v čele se 
zpěvákem Pavlem Holadou.

ateliér loukamosaic - Denně od 10 - 18 h - PřijĎTE 
Si VYTVOřiT VlaSTní MOzaiku - Maltézské nám. 9 
- Vaše mozaika se stane součástí velké společné louky. Info: 
www.femancipation.com, tel.: 773 247 961, 773 247 227.

výtvarné symposium - So 5. a ne 6. 6. - aRT SaFaRi 19 
- Sochařské studio Bubec, Tělovýchovná 748, Řeporyje - 
Prezentace výtvarných umělců, např. 5. 6. v 17 h módní 
přehlídka P. a O. Michálkových. Info: www.bubec.cz. 

Výstava fotografií - Do ne 6. 6. - STaniSlaV TůMa: 
VE STínu - Křížová chodba a Rytířský sál Staroměstské 
radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 - Otevřeno mimo 
pondělí 10 - 18 h.

K
Kulturní pruvodce 
červen Posílejte kulturní tipy na adresu: 

redakce@malostranskenoviny.eu
Chcete být v této rubrice? Pošlete SMS za dvacku na tel. č. 900 11 20 ve tvaru: Mn mezera 
kultura mezera informace o představení. Max. rozsah 100 znaků. Pak vám přijde děkovná sms. 
Cena 1 sms je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Divadlo - dětem - So 5. 6. v 15 h - DiVaDélkO ROMa-
nETO: PEjSEk a kOČiČka jDOu na kOnCERT - 
Představení s písničkami v rámci dětského dne v Botanické 
zahradě v Tróji. Info: www.divadelkoromaneto.cz.

Kulturní tipy mimo hranice Malé Strany

Herec hledá práci. Volejte 603 410 959, Jorge

Zpěvačka eva Olmerová

České muzeum 
hudby

www.nm.cz
červen 2010

Je nově otevřena prodej-
na hudebnin s kavárnou.
4. 6. - 10. 1.  
BeATLeMÁNie!
Součástí expozice jsou 
slavné voskové figurí-
ny členů skupiny The 
Beatles z roku 1964. 
Vzácné příspěvky ze 
soukromých sbírek.

Karmelitská 2 / 4

Telefon: 257-257-777

www.kckampa.eu

červen 2010

U Sovových mlýnů 3. 
Akce pro dospělé i děti.

KC Kampa

8. 6. 17 h:  Vernisáž 
výstavy klientů OÁZA
15. 6. 20 h: Filmový 
klub: Anna v přední linii
18. - 19. 6.  RefuFest - 
- multikulturní festival 
26. 6. 13 h. United 
Islands - Festival volné- 
ho času
Telefon: 257-216-216

Pište své postřehy na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu.
celé noviny najdete na stránkách www.malostranskenoviny.eu.

Dopisy malostranských čtenářu??

Kdyby malíř a archeolog 
Josef Vojtěch Hellich ne-
namaloval portrét Bože-
ny Němcové, asi by ho 
dnes už neznali ani mi-
lovníci výtvarného umě-
ní 19. století.  Po něm 
je pojmenovaná ulice  
u paty Petřína a tramva-
jová zastávka před Praž-
ským Jezulátkem. Nevím, 
kolik lidí zná ve světě 
díla Josefa Hellicha, ale 
vím jistě, že sta tisíce ná-
vštěvníků z celého světa 
jezdí do Prahy za jemně 
vypracovanou soškou dí-

těte ve zdejším kostele. 
Proto již v březnu roku 
2005 tehdejší Rada Prahy 
1 schválila návrh na změ-
nu názvu zastávky „Hel-
lichova“ na „U Pražské-
ho Jezulátka“. 
Před pěti lety změnu ve-
dení Dopravního podni-
ku zamítlo s tím, že ná-
klady na změnu názvu 
jsou příliš vysoké (pře-
tisk jízdních řádů, zvuko-
vé nahrávky názvů stanic 
a podobně). 
Letos Rada Prahy 1 opět 
schválila přejmenování 

zastávky (opakování je 
matka moudrosti) a vy-
zvala k pochlapení Do-
pravní podnik. 
Teď má Jezulátko šanci. 
Peníze, které se teď ko-
lem Dopravního podni-
ku točí,  umožňuje po-
hled na náklady spojené  
s přejmenováním zastáv-
ky z jiného úhlu. Napří-
klad proti účtu za Open 
card jde o finanční pr-
kotinu. A tak se můžeme 
dočkat, že  ve dvanáctce 
uslyšíme: „U Pražského 
Jezulátka, příští stanice 
Újezd“.

Petr Burgr

Vážené Malostranské noviny, 
do mého života přiby-
la nová složka. Když tak 
chodím Malou Stranou, 
tak už se nedívám jen 
tak, ani nefotím jen tak, 
ale pokaždé mě napad-
ne: „Nehodilo by se to 
do Malostranských no-
vin?“  Před mým vnitř-
ním zrakem se náhle zje-

ví nádherná typografic-
ká lahůdka titulní strany  
a už v duchu objekt, kte-
rý mám před sebou, za-
řazuji mezi text a hodno-
tím: „Hodilo, nehodilo?“ 
Automaticky si focené 
převádím do černobílé 
podoby a zjišťuji, jak mě 
takový přístup obohacu-

je. Takže - dík!  Posí-
lám zajímavý krámek 
z Nerudovky. 

Petra J. Fischer

Ještě k Pražskému Jezulátku 

VYnikajíCí balkánský hudebník Goran Bregović

etní praha se může 
těšit v úterý 27. čer-
vence v 19. 30 hodin 

na fenomenální akci. 
Na pontonu na vodní 
hladině mezi Karlovým 
mostem a mostem Le-
gií v blízkosti Střelecké-
ho ostrova vystoupí sou-
časný moderní balkán-
ský skladatel a producent 
Goran Bregović se svým 
Pohřebním a svatebním 
orchestrem. 
„Jsme šťastní, že právě 
pan Bregović, který zís-

kal věhlas také díky fil-
mové hudbě k snímkům 
Emira Kusturici, přijal 
pozvání sem k nám do 
Prahy,“ řekl Malostran-
ským novinám organi-
zátor 1. ročníku festiva-
lu Praha - Sen letní noci 
pan Veso Djorem, majitel 
restaurace Luka Lu. 
„Srdečně zveme všechny 
příznivce balkánské mu-
ziky na ryze nekomerč-
ní akci se vstupem zdar-
ma,“ dodává pořadatel.

Více v příštím čísle

Goran Bregović vystoupí 
v červenci na pódiu na Vltavě
v rámci akce Sen letní noci

L
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inzerce

Nezištná pomoc
Studiu OázaSpolečný 

projekt

5278419001 / 5500
Průběžný stav účtu sledujte na www.malostranskenoviny.eu

Transparentní účet pro Studio Oáza

Ke dni 25. května 2010 
byla již na účtě částka: 11 966 Kč

již PřiSPěLi NA KONTO OÁZA: Malostranská be-
seda, Caffeteria Lidická, Petr Hejma

STUDiO OÁZA je kulturní centrum pro 
lidi s mentálním postižením v Říční 6 na 
Malé Straně. Potýká s nedostatkem finanč- 
ních prostředků a již málem ukončilo 
svou činnost. Staňte se dárcem (stačí i malý 
dar) Studia Oáza a osobně se přesvědčte, 
že Vaše pomoc opravdu funguje.

257 313 008
www. special.

cz/oaza

Petr Hejma, 
emeritní 
starosta 
Prahy 1 

POMOŽME finančním příspěvkem 
těm, kteří naši pomoc opravdu po-
třebují. Studio Oáza, které pečuje 
o lidi s mentálním postižením, se 
nedávno ocitlo v tak svízelné finanční 
situaci, že muselo na půl roku pře-
rušit provoz. Složme se na 50 tisíc 
korun pro Studio Oáza  a pak se roz-
hlédněme kolem sebe, komu je dále 
třeba pomoci. 

Vodník na  čertovce: 
Chcete mě?

Referendum vodník

DÍVKA, která si na schůdcích vyzkoušela, jaké to je.

SLAVné KoLo na Čertovce, u kterého by měl sedět.

41 %
50 %
Ano

9 %
Ne

Podle 
toho 
jakého

Referendum Malostranských novin na 
přání pana Jindřicha Horla ze mlýna

Průběžný stav referenda: 
91 % dotázaných si vodní-
ka přeje. Z toho 41 % by si 
ho raději nejprve prohlédlo.
Posílejte hlasy na adresu: 
 redakce@malostranske-
noviny.eu

VoDnÍK na zvonku 
mlýna na Čertovce

NÁVRH VODNíKA vy-
tvoří mistr Josef Nálepa 
a čtenáři Malostranských 
novin s ní budou včas se-
známeni.
V případě, že vodník v re-
ferendu uspěje, bude na 
něj uspořádána veřejná 
sbírka pod záštitou eme-
ritního starosty pana Pet-
ra Hejmy.
Vodník ano, nebo ne? Hla-
sujte, je to jen na vás. 
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U Lužického semináře 16, dům U Tří zelených křížků
Anna Holinová, snoubenka Jana Nerudy

Slavné ženy Malé Strany

RAK (22.6.-22.7.)
Budete plni nadšení a sne- 
sete velkou pracovní zá-
těž. Využijte toho! 
LeV (23.7.-22.8.)
Milostné vztahy dostanou 
romantický nádech a ko-
nečně máte v této oblasti 
více štěstí. 
PANNA (23.8.-22.9) 
Červen se vám mimořádně 
vydaří. Na co sáhnete, to 
se povede víc než dobře.
VÁHY (23.9.-23.10.) 
Červen jen nakloněn ro-
dinným i přátelským set-
káním. Až se sejdou vaši 
blízcí, řekněte jim něco, 
co vás samotné překvapí.
ŠTíR (24.10.-22.11.)
Dobře vám to bude myslet 
(lépe než jindy). Udělejte 
si nějaký plán.

STřeLeC (23.11. 21.12.)
Červen vám přeje při smě- 
ně menší věci za větší. 
Zřejmě jde o byt.
KOZOROH (22.12.-20.1.)
Budete mít sklon rychleji 
mluvit než myslet. Pozor.
VODNÁř (21.1.-20.2.) 
Čas tvořit. Pokuste se po 
čase zas něco namalovat 
nebo vyfotit.
RYBY (21.2.-20.3.)
Všímejte si drobností, pak 
objevíte celek.
BeRAN (21.3.-20.4.)
Raději se o nic nesázejte. 
Vyhněte se rodičům svého 
partnera. Tchýně nespí.
BÝK (21.4. -21.5)
Díky své květnaté  (kde 
se to ve vás bere?) výřeč-
nosti se dozvíte mnoho 
užitečného. 

Sousoší Cyrila a Metoděje 
(ti dva k sobě patří jako 
blíženci) je dílem prof. 
Karla Dvořáka z let 1928 
- 1938. Dříve zde stálo 
sousoší Ignáce z Loyoly, 
které se roku 1890 zřítilo do 
rozvodněné Vltavy. Světci 
k nám přinesli křesťanství.Sv. Cyril a sv. Metoděj

Co vás čeká a nemine v měsíci červnu

B

AnnA Holinová žila v letech 1836 - 1910.

yla nejen snoubenkou 
 básníka, ale především 

dcerou významného 
člena řádu Křižovníků, ka-
ligrafa Františka Holiny. 
V tajuplném domě U Tří 
zelených křížků (U Lužic-
kého semináře 16), kde byd- 
lela se svým otcem, se schá-
zela zvláštní společnost: 
Neruda, Purkyně, Hálek, 
Němcová a další. 
S Nerudou se Anna sezná-
mila při čtverylce (poměrně 
složitý tanec, při kterém 
Neruda dočasně zaskakoval 
za ženu).
Spíše než o tanečníky ale 
šlo o vlastence. S Nerudou 
se rozešla, když jí bylo 27.  

DůM U Tří zelených křížků

J. Neruda, 
snoubenec

J. E. Purkyně, 
obdivovatel

B. Němcová, 
vzor

F. Holina, 
otec

inzerce

Blíženci 25.5. - 21.6.

Horoskop podle soch

Malostranská advokátka radí

V práci mi neplatí mzdu, jak  
z nich mám dostat peníze?

Otázka: Zaměstnavatel mi
už druhý měsíc nevyplatil 
mzdu, je možné ze zaměst-
nání ihned odejít?
       Jana S., Malá Strana

Odpověď: Kromě pozděj-
ší žaloby o zaplacení Vaší 
mzdy můžete jako zaměst- 
nanec okamžitě zrušit pra- 
covní poměr dle § 56 záko-
níku práce a to písemně  
k rukám zaměstnavatele.
Pokud jste nedostal za-
placenu mzdu nebo její 
část do 15 dnů po termínu 

splatnosti - mzda je splatná 
nejpozději v kalendářním 
měsíci, následujícím po 
vykonání práce,  určitě vý- 
pověď podejte.  Máte totiž 
ještě právo na odstupné ve 
výši trojnásobku Vašeho 
průměrného výdělku, což 
je milé, že.
Okamžitě lze se zaměstnan- 
cem zrušit pracovní poměr 
zcela výjimečně a vyjma 
shora uvedeného jen ze 
závažných, posudkem do- 
ložených, zdravotních dů-
vodů.

juDr. Monika krobová Hášová, advokátka 
se sídlem v Praze, Malá Strana, Michnův 
palác, Újezd 450 / 40. Tel: 603-247-498,  
e-mail: krobovahasova@post.cz, www.advo-
katka-krobova.cz.

Máte tip do této rubriky? Volejte 605 216 143

Restaurant Pod Pet-
řínem, Hellichova 5
Speciální nabídka: Každý 
 10. oběd zdarma! Pivo Ko-
zel a Prazdroj od 26 Kč. Ho- 
tovky celý den. Přes oběd  
od 11 do 14. 30 h se nekouří. 
Sportovní přenosy. 

tipy na místní podniky, 
 kde mají zajímavé pivo3 Co nového za vodou

vycháZí vžDy 15. Den v měsíci

noviny pro prahu 1 a okolí

staroMestske}
noviny

Ulomená ruka Hvězdáře: 
Policie na stopě pachateli

Starom. nám. - Policie pát-
rá po muži, který ulomil 
ruku Hvězdáři na Sta-
roměstském orloji. Další 
podrobnosti se dozvíte ve 
Staroměstských novinách. 

Kdo je Bohouš, který se 
převléká za policistu?

Staré Město - Místo pendre-
ku má pomlázku a unifor-
mu našel v popelnici. Kdo 
je Bohouš, který mluví na 
cizince výhradně česky? 
Více Staroměstské noviny.

Od jara posezení ve dvoře.
Zahrádka od 13 do 22 h. 
Pivo Budvar 12° za 30 
Kč, 10° za 25 Kč. Párky                     
45 Kč, bramborák 22 Kč, 
švestkový koláč 20 Kč.

Otevřeno 11 - 23 h. Krytý 
dvorek u věže Biskupského 
dvora. Salonky, zpěv mož- 
ný. Plzeň 12° a Gambrinus 
11° za 32 Kč. Hermelín, 
tatarák, hotovky do stovky.

Kavárna ̌Cas, U Lužic-
kého semináře 15

Restaurace U tří 
zvonku, Mostecká 16

Foto z oblíbené hospody pošlete na e-mail redakce@malostranskenoviny.eu nebo mo-
bilem za cenu běžné MMS na tel. č. 605 447 744 ve tvaru: Mn mezera foto mezera název 
hospody a kdo foto posílá. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.
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www.staromestskenoviny.eu

Předplatné 
Předplatné Malostranských 
novin je 20 kč za číslo 
plus 10 Kč poštovné. Více 
info na adrese redakce@
malostranskenoviny.eu.

Novinka!
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Staré dobré časy

MLADÍ Sokolové s kužely, kordy a koulemi 
(přibližně roku 1910): Snímek je z ateliéru Šechtl 
- Voseček (www.sechtl-vosecek.ucw.cz).

Než číšník přinese kafe
jak vyplnit čas mezi Dobrý den a Sbohem

Otázka: Kde je na Malé 
Straně tato busta? 
Vaše odpovědi: redakce@ 
malostranskenoviny.eu.
Minule: Staroměstská věž.

Kde to je?

TiRÁŽ: Malostranské noviny č. 10 / červen 2010. Vydavatel: Malostranské  noviny, o.s., IČO 
22820892. Tisk na recyklovaném papíře. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. Kultura, inzerce: Monika 
Höppner  (tel.: 777-556-578, inzerce@malostranskenoviny.eu). Foto: Helena Šulcová, Jiří Pěkný, 
Ondřej Höppner, archiv. Výroba inzerátů: Ubu. Ev. číslo: MK ČR E 18554. kontakt: redakce@
malostranskenoviny.eu. Transparentní účet Malostranských novin: 5278670001 / 5500.

Krátké SMS inzeráty za dvacku
Inzerát pošlete esemeskou v tomto tvaru: mn mezera inz mezera text inzerátu. SMS 
pak pošlete na číslo: 900 11 20. Cena jedné sms je 20 Kč. Max. rozsah: 100 znaků. 

VYMěNíM obecní byt 2+kk 60 m2 
na Malé Straně za větší ve stejné lo-
kalitě a okolí, pouze obecní. Tel.: 
605356086.
PůjČKA pro zaměstnance. Bez po-
platku! Půjčujeme 10 - 100.000 Kč. 
Potvrzení o výši příjmu. Nesmíte 
být v exekuci! Pouze Praha. Info: 
774174274 nebo na pujcky.arga.cz.
NABíZíM ÚKLiD a pomocné prá-
ce v domácnosti, kancelářích, na za-
hradě. Jsem paní ve středním věku. 
4 roky praxe v úklidových službách. 
Tel.: 776 105 198, Rita.
NABíZíM ÚKLiDOVÉ služby 

v bytových i nebytových prostorech. 
Praxe 10 let (úklid restaurací a do-
mácností). Tel.: 776 142 613, Liuba.
NABíZíM ÚKLiDOVÉ práce 
v domácnostech, kancelářích. Praxe 
jako uklízečka domácností a restau-
rací. Tel.: 776 486 827, Stefaniya.
HLeDÁM Ke KOUPi nebo pro-
nájmu malý byt 25 - 35 m2 na Malé 
Straně a okolí (Smíchov). Robert 
Bekr, signatář Charty 77. Nekuřák. 
Tel.: 774 334 309 (volejte od 12 do 
15 hod. nebo sms).
NABíZíM ÚKLiD domácností
a hlídání dětí. Bohaté zkušenosti. 

Jsem seriózní věřící, žena 47 let. 
Tel.: 608 247815, Ludmila.
VYMěNíM 3+1 Malá Strana za byt 
pro 1 os., tamtéž. Tel.: 605 40 80 60-8, 
13 -18 hod.
ReSTAUROVÁNí starožitného
nábytku a bytových doplňků od  
A do Z kvalitně, tradičními postupy.
Tel.: 606 903 837, p. Franek.
MASÁžNí křeslo prodám. Masáž 
v opěradle, sedáku a podnožce. Bez-
vadný stav. Tel.: 602280170. 
TRUHLÁř restaurátor nabízí 
opravy starého nábytku, vrat, dveří  
a podobně.Tel.: 603977469.

inzerce

Koule jako 
bonus

Vzorový sms inzerát: Mn inz Hledam atraktivni zenu, ktera by me financne zabezpecila, abych 
mel cas na vlastni tvrobu. Zn. Stesti ve dvou. Kontakt: jpekny@chello.cz

Cena 1 SMS je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

nOVinkY 
Maroš chury, 

josef Velčovský

Průžný 
nátělník

Dobře 
ohoblovaný 
kužel

Dětský 
kordík

Sokolská 
pěšina



vycháZí vžDy 1. Den v měsíci

noviny pro prahu 1 a okolí

Malostranske 
noviny

www.
malostranskenoviny.eu

Vytiskni 
si sám!

klikni na titulní stranu

Napište na e-mail: 
redakce@ 

malostranskenoviny.eu

Pošleme 
vám noviny

www.maloStranSkenoviny.eu

Posílejte nám podobné snímky

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

21 odběrních míst Malostranských novin
Kdyby už byly rozebrány, pošlete e-mail na adresu redakce@malostranskenoviny.eu  nebo volejte tel.: 777-556-578
Informační kancelář Praha 1, Malostranské náměstí 22, 
tel.: 257531845. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11,
tel.: 602280835. Malostranská beseda, Malostr. náměstí 21,
tel.: 257532966. Ars Pragensis, Malo-
stranské nám. 27, tel.: 257532093. U Hrocha,
Thunovská 10, tel: 257533389. Sokol, Tyršův
dům, Újezd 450, tel: 257007111. Kavárna
Mlýnská, Kampa, tel: 608444490. KC
Kampa, U Sovových  mlýnů 3, tel: 
608444654. Divadlo Na Prádle,
Besední 3, tel.: 257320421.  České muzeum 
hudby, Karmelitská 2, tel: 257257707.

Konírna, Maltézské nám. 10, tel.: 257534121. Vinotéka Déjà vu,
Maltézské náměstí 8, tel.: 603745414. Ferdinanda, Karmelitská 18, 
tel.: 257534015. Atelier Pavla a Olga, Vlašská 13. U staré
studny, Tržiště 3, tel.: 257530582. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6,

 tel.: 605294595. U Černého vola, Loretánské
 nám. 1, tel.: 2205134813. U parlamentu,
Valentinská 8, tel.: 721415747. Literární ka-
várna, Řetězová 10, tel.: 222220681. Muzeum 
Karlova mostu, Křížovnické náměstí 3, tel.: 
608149042. Hospoda Koza nostra Újezd 8.
Přehled dalších odběrních míst najdete na inter-

netové adrese www.malostranskenoviny.eu.

Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 500 korun na provoz, nebo inzerátem.

něŽnÁ lauRinka, toy 
pudlíček z Hradčan. Sní-
mek zaslala čtenářka Nel-
ly Saffinová.  

Naši mazlíčci

Foto
čtenáře
Malostranske}

noviny

Fotky mobilem za cenu běžné mms: tel. 
č. 605 447 744 ve tvaru: Mn mezera foto 
mezera text do 100 znaků.
Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199

redakce@malostranskenoviny.eu  

ledňáček říční
Je k vidění v parku 
Kampa na březích 
Čertovky. Živí se 

rybami a hmyzem.

Malostranský 
atlas zvířat

e-mail: redakce@ 
malostranskenoviny.eu

Proč čtu

Takhle to 
má vypadat
Malostranske

noviny

Čestné uznání za vzorové 
umístění novin do držáku  
a na věšák získává kavár-
na Mlýnská na Čertovce.

Šatnářka Vladana Boráková (vle-
vo) je manželkou Roberta Ra-
dosty, který řídil Besedu od roku 
1990 a působil zde od 70 let. Paní 
Vladana je maminkou Mikuláše 

Radosty (produkční v Besedě).  
O kabáty se stará od začátku 90. let. 
Její kamarádka šatnářka Ivana Vo-
dehnalová (vpravo) přišla do Bese-
dy jako členka divadla Dostavník 

koncem 60. let. Pracuje zde od roku 
1973. Je maminkou zvukaře Bese-
dy Přemka. „Napište tam, že je obě 
máme moc rádi,“ řekl MN šéf pro-
dukce Besedy David Dvořák.

Šatnářky z Malostranské besedy

Vladana ivana


