
Pan Horel, mlynár z Certovky

Jana Brejchová, největ-
ší hvězda českého filmu.

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

Volejte vaše stížnosti, podněty a přání
www.praha1.tv
Radniční TV vysílání       sledujte na

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

Zemřel pan 
Eda, posled-
ní obyvatel 
Juditiny věže

Letní sleva na 
inzerci 25% 

Volejte do 15. 7. na tel. č.: 

E-mail: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

Kdo je ten muž, 
zjistíte na str.10
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redakce@malostranskenoviny.eu www.malostranskenoviny.euCena dobrovolná

Malá Strana by 
měla být větší

Založeno 
za SouMraku 

roku 2009

Červenec 2010 
Dnes 12 stran 
10 tisíc výtisků

[ Čís. [ vycháZí vžDy 1. Den v měsíci

noviny pro prahu 1 a okolí

Malostranske}
noviny

11

Volby Vodník 2010 

a

Parta, která tvořila dějiny
Tajemství kanceláře 
ve Všehrdově ulici

Festival Sen letní noci

Nový obraz Rychlých šípu
Str. 4

Str. 8

Eduard Šmejkal (  89)

ladá herečka Jana 
Brejchová tu žila  
s manželem Milo-

šem Formanem. V malé 
místnosti vedle bydlel 
spisovatel Zdeněk Mah- 
ler, pak zpěvačka Hana 
Hegerová a režisér Ján 
Roháč. 
To vše na pár metrech 
čtverečních domu ve Vše- 
hrdově ulici 2 v době, kdy 
se všichni výše jmenova-
ní stávali nesmrtelnými. 
Nevídaná koncentrace 

osobností, které zásadním 
způsobem ovlivnily čes-
kou i světovou kulturu. 
„Byl to vlastně jako je-
den byt,“ říká Zdeněk 
Mahler. „Celý den drnče-
ly telefony a ťukaly psa-
cí stroje. Po páté okolní 
kanceláře ztichly a stal 
se z nich milostný útulek 
úředníků,“ vzpomíná na 
léta 1957 - 68 režisér Mi-
loš Forman. 
Dnes je zde gynekologie 
a firma na vysoušení zdí. 

M

20 Kč

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

Návod:  Napište na mobil 
zprávu: MN DVACET 

a pošlete na číslo 902 11 20

Jako dobrovol. platbu za tyto 
noviny pošlete sms v ceně

Místní 
řádková 
inzerce 
na str. 11

Rozhovor s mlynářem
Vodník 
2010

Goran BregovičStr. 3

Ján Roháč, 
českoslov. film

Zdeněk Mahler,
kulturní všeuměl

Hana Hegerová,
královna šansonu 

Miloš Forman, 
světový film

Rohový dům 
ve Všehrdově 2 

Malostranské 
postavičky

†

Genius 
loci

Dobrý den, posílám vám 
radostný úsměv čtenářky 
Malostranských novin.
S pozdravem Dr. Sieglová.
redakce@malostranskenoviny.eu

Foto ze zubní ordinace

777 556 578 
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Pavla 
Michálková, 
módní 
návrhářka
Poletím na 
pár dní do 
Bukurešti, 
protože jsem 
tam ještě nik-
dy nebyla.

Anketa: Kam jedete na dovolenou?

Monika 
Krobová - 
- Hášová, 
advokátka
Pojedu s rodi-
nou na malý 
chorvatský os- 
trůvek Lipud 
plavat a potá-
pět se.

Oldřich
Lomecký, 
ředitel Tyr-
šova domu
Pojedeme s na- 
ší malou dcerou 
k přátelům 
na poloostrov 
Helgenes  
v Dánsku. 

Anna Marie 
Höppnerová,  
(zatím nejdál 
v Brně)
Kam mě kočá-
rek zanese. 
Někam, se sé-
grou Sofinkou, 
kde jsou nej-
větší vlny.

Barbora 
Nerudová, 
matka 
básníka
Natührlich 
nach Barran-
dov Gebirge 
Trilobiten 
suchen. Mit 
meine lopatka.
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Staňte se 
sponzorem 

těchto novin

5278670001 / 5500

Číslo veřejného účtu 
Malostranských novin:

K nahlédnutí na www.
malostranskenoviny.eu

Jaké bude počasí 

26+
ČERVENEC: Letos nebu-
dou žádné tropy. V první 
půlce čekejte déšť. Tepleji 
bude až koncem měsíce.

TŘI kandidáti na funkci vod-
níka se zatím sešli v refe-
rendu Malostranských no- 
vin. Pár uchazečů zřejmě 
ještě přibyde, šance jsou 
velmi vyrovnané.  

3

   Úvodník

Tohle je úvod-
ník o vodníku

vodník o vodníku  
a na rtu  nápěv písně 

 Tragédie vodníkova 
od Jana Wericha, který 
odsud bydlel, co by hrneč-
kem dohodil.
Pan Horel z mlýna na 
Čertovce byl tak laskav  
a ukázal nám v rámci Vo-
leb Vodník 2010 nejen 
kolomaz, kterou se maže 
kolo, aby se točilo. Také 
nový vodnický byt, který 
má podlahu na úrovni 
vodní hladiny a okna me-
zi lopatky, ale především 
místo, kde by měl bu-
doucí vodník sedět, bafat, 
poulit a pozorovat. 
A tak si mohu k přehršli 
rozličných zaměstnání, co 
jsem kdy dělal, směle při-
číst další: vodnický figu-
rant. Z toho místa u kola 
je vidět svět tak, jak by ho 
viděl vodník. Je za plotem 
a visí na něm zámky. 
Ondřej Höppner, šéfredaktor

U

Televizní tip 

Číslo měsíce

Makety stromů v parku 
na Kampě polámal vítr
Kampa - Umělé stromy,
které měly představit mož-
nou úpravu parku, zčásti 
pokácel vítr a zčásti poni-
čili vandalové. „Obehnali 

jsme je páskou a pak od-
vezli,“ řekl MN Alexandr 
Koráb z radnice. Stromy 
byly postaveny 22. 5., zmi-
zely asi po dvou týdnech. 

Osvěžovna ted́  nově u mostu
Dražického nám. - Oblí-
bená hospůdka Osvěžov-
na se přestěhovala zpoza 
Národního divadla na Ma-
lou Stranu ke Karlovu 
mostu na Dražického ná-
městí 5. Otevřeno od 11 do 

23 h. Útulný interier (se 
vzpomínkovými předmě-
ty).  Zahrádka v provozu, 
zpěv možný. Plzeň za 35 
Kč, hotovky od  99 Kč po 
celý den. Steaky a uzená 
kolena.                        -fuk-

SKuPINOVá fotografie na náměstí před kavárnou

Šaman na 
skok zpátky

Foto 
čtenáře

Zemřel pan Eduard Šmejkal (89), 
poslední obyvatel Juditiny věže

Mostecká ul. - Do věže 
na adrese Mostecká 1 
přivedla pana Eduarda 
Šmejkala láska. Zami-
loval se do Trudy, která 
tu během studií bydlela 
u příbuzných. 
Do bytečku sestávají-
cího ze dvou malých 
místností a kuchyňky 
se přistěhoval v roce 
1945. Vychovali tu se 
ženou dvě dcery.  Pan 
Šmejkal byl řezbářem 

a jeho posláním bylo 
vyřezávat ptáčky, kte-
ré pak nechával vyzdo-
bit od významných ma-
lířů a grafiků. Ve věži 
na malostranském kon-
ci Karlova mostu pan 
Šmejkal bydlel 65 let. 
Rozloučení se konalo 
ve výstavní síni Hollar 
22. června. Verše zare-
citoval bratranec zesnu-
lého pana Šmejkala he-
rec Stanislav Zindulka.Pan Šmejkal vyřezával ptáčky (vpravo). Celkem jich vytvořil 900.

Radost v kavárně Čas: Konečně přišel i Gott
U Lužic. semináře - Fan-
klub zpěváka Karla Gotta 
z kavárny Čas se konečně 
dočkal. Po roce scháze-
ní se, kdy přicházíval Fe-
lix Slováček nebo Josef 
Zíma, přijel na konci květ-
na konečně i sám mistr. 
„Všichni jsme z něj byli 
úplně paf,“ svěřila se MN 
majitelka kavárny Čas 
Renata Maděrová.Kampa - Šaman Xolotl

vyslal na Kampu svého 
kmenového druha Tecciz-
temoca, který zde povede 
Školu šamanského tance. 
Xolotl přiletí v srpnu. 

Dopisy čtenářu

Své dopisy posílejte na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Tajemná ryba z akvária na Kampě
Vážená redakce,
byla jsem na Kampě s pejs- 
kem a strhla se bouřka. 
Schovaly jsme se (mám 
fenečku) do chodby Ry-
bářské restaurace. Je tam 
velké akvárium, kde plave 
jedna malá rybička a pak 
„něco“ velkého, co jsem 
nedokázala určit. Zprvu 
mě napadl platýz, ale tohle 
mělo docela jiné ploutve. 

Je to tmavě hnědé. Plou- 
tev toho tvora je rozdvo- 
jená, jako dvě nohy. 

P. J. Fischerová

??

hříšNí liDé MěSTA 
PrAžSkéhO: Svědomí.
Podle skutečné vraždy spá-
chané v roce 1928. Uvidíte 
5. 7. ve 20 h na ČT1.

Karel Felix

...zaslala Dana Krupičková, 
autorem fota je pan Jirásek.

Snímek

TADY je vodníkovo.

Tel.:  775 949 557

Stáňa
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inzerce

Velké zprávy
z Malé Strany

Malá Strana - 48 % oby-
vatel chce změnu názvu 
tram. zastávky Hellichova 
na Pražské Jezulátko. Uká-
zal to průzkum radnice.
Petřín - Biskup Jaroslav 
Škarvada zemřel 14. 6. Byl 
proboštem kapituly u sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha. 
Střel. oStr. - Hudební fes-
tival United Islands proběhl 
na Střeleckém ostrově a dal-
ších místech 24. - 26. 6.
HradčanSké nám. - V gale-
rii Josefa Kalouska začala 
21. 6. výstava výtvarné ško-
ly Orphenica.
kamPa - Více než 200 her-
melínů nazdobili dne 25. 5. 
v KC Kampa při akci Velká 
sýrová nakládačka.
Malá Strana - Kapesních 
krádeží letos ubylo o skoro 
třicet procent.
karmelitSká - Při Muzejní
noci 12. 6. čekala návštěv-
níky Českého muzea hudby 
cesta strašidelnou historií 
muzea. 
maltéz. nám. 9 - V atelié-
ru Loukamosiac lze denně 
během prázdnin vytvořit 
vlastní mozaiku. Více info: 
www.famancipation.cz, 
telefon: 773 247 961.

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

Inzerát 
vyrobíme zdarma

inzerce@malostranskenoviny.eu
tel.:777 556 578PRužNá Jindřiška představila svou hrazdu a odvážnou loknu 

při slavnostním otevření Petřínské lanové dráhy roku 1891.  

Fešanda 
ze strany 3

Nepoletím ke sluníčku, 
ni se v peklo smažiti, 

já poletím do Kafírny, 
dobrý mok vám nalíti. 

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

Vodník 2010: První kandidáti

AuTOR: Sochař Josef Nálepa z Malostranského náměstí

an Jindřich Horel  
z mlýna na Čertovce 
to myslí s vodníkem 

opravdu vážně. 
„Tady bude bydlet,“ říká
a ukazuje nám krásný 
malý byteček, z něhož 
je skvělý výhled přímo 
mezi lopatky mlýna. Pod-
laha je na úrovni vodní 
hladiny.
„Co mi tu chybí kromě 
vodníka je koupaliště. 
Bydlím u vody, ale kou-
pat se jezdím jinam,“ 
míní pan Horel, který rád 
sedává na lavičce vedle 
mlýnského kola.
„Vodník nemusí topit 
lidi, je to spíš takový 
čtverák. Není vyloučeno, 
že už tu někde je. Možná 
jde o potomka vltavské-
ho vodníka Jindřicha,“ 
říká Jindřich Horel. 
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...své návrhy vodníka  
a nezdráhejte se jme-
novat ani živého kan-
didáta ze svého okolí.

Posílejte??

Referendum vodník

AuTOR: 
Petr Soudek, 
Hroznová 2

VODNíK, 
který již visí 
ve mlýně

KAMPA z pohledu vodníka

Za celou rodinu (7 členů) hlasuji pro zavedení insti-
tuce malostranského vodníka, pokud by byl předem  
k nahlédnutí, byl by servis dokonalý. Zdravím.  
Dr. Jana Kučerová, U Lužického semináře 12, Malá Strana

E-mail, který muže rozhodnout volby
...vodník z Čertovky se 
podle pověstí jmenuje 
Kabourek. Je velmi hodný 
 a rád rozdává ryby.

Víte, že...

„Vyhrát by měl ten nejlepší,“ míní pan Horel, mlynář



4  Zpravywww.maloStranSkenoviny.eu

Pan Houška (96) 
čeká na Múzu

Malá Strana - Nejstarší Ma-
lostraňák pan Houška (96) 
dostal od syna (58) plátno, 
štětce a barvy. Teď čeká na 
Múzu, vyřezává, hraje šachy 
a chodí do Malostranské 
besedy na pivo s harmoni-
kářkou Emilií Puldovou. 

Lékař Jiří Kučera: Fota Malé Strany 
ádherné fotky mnoha 
žánrů z Malé Strany, 
Karlova mostu, ale 

také působivé portréty 
a různá zátiší a zákoutí jsou 
k vidění v pasáži Lucer-
na na Novém Městě do 11. 
července. K nahlédnutí je  
i katalog se stovkou dalších 
pěkných snímků. Doktor 
Kučera je pořídil kompakt-
ním fotoaparátem Olym-
pus mju 1 během několika 
plodných let.                  -hš-

Pro velký úspěch prodlouženo v Kávovarně do 11. července

N

DR. JIŘí KuČERA při projevu na vernisáži výstavy.

Hřivnáč odle-
těl s mladými

Kolo se teď 
otáčí různě

Čertovka - Kolo Velkopře-
vorského mlýna (jak jsou 
zámky) se netočí rovno-
měrně. Když Čertovka stá-
la (kvůli povodním), na-
sákly lopatky kola vodou  
a ztěžkly. Kolo se tak točí 
chvíli pomalu, pak zrychlí. 

Vítězná ul. - Holub hřivnáč
z velké lípy na dvoře ve 
Vítězné ulici odletěl v po-
lovině června i se dvěma 
holoubaty neznámo kam. 
Hnízdo je teď prázdné.

...název Čertovka vznikl 
až v roce 1892. Dříve 
se tomuto rameni Vltavy 
říkalo Strouha. 

Víte, že...

Navštivte legendární Stínadla, odpovězte na otázku 
dle soutěžního letáku a pokračujte po jejich sto-
pách až ke Karlovu mostu. 
Zde zasedá Vontská rada, která od vás převezme 
odpovědi na soutěžní otázky a postoupí je do slo-
sování o plavbu na salónní rychlolodi Nepomuk  
s kreslířem Rychlých šípů Marko Čermákem a ob-
čerstvením pro celý kolektiv.

SOUTĚŽ PRO MALOSTRANSKÉ ŠKOLY A KOLEKTIVY
RYCHLÉ ŠÍPY ZE STÍNADEL KE KARLOVU MOSTU
Pátrejte ve stoPách rychlých šíPů a objevte indicie, které Pro vás chlaPci ukryli. 

RYCHLÉ ŠíPY u Karlova mostu. Nový unikátní obraz malíře Marko Čermáka. 

rEzErVACE NáVšTěVy MuzEA kArlOVA MOSTu
Kontaktní email: jiri.pauler@prazskebenatky.cz 
Kontaktní telefon : Jiří Pauler  608 021 356

na straně 7 
je ukryté tajné heslo: 

14. slovo v Posledním od-
stavci v článku o kávovaru. 

je Podtržené. řekni ho 
obsluze kávovaru v muzeu 
karlova mostu a uvidíš, 

co se stane.

Bližší info a soutěžní leták najdete na interneto-
vých stránkách www.muzeumkarlovamostu.cz, 
případně na pokladně muzea.

Dopisy čtenářu

Své dopisy posílejte na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Reakce na článek o Slávce Budínové
Vážená redakce,
pokud mezi námi žijí 
lidé, kteří pomáhají ji-
ným, je mojí povin-
ností se takových lidí 
zastat. Mezi ně patří 
zcela jistě pan Rudolf 
Příhoda, kterého znám 
35 let a vážím si ho pro 
jeho silné sociální cítě- 
ní, schopnost empatie, 

serióznost a lidskost.
Děkuje a zdraví ivan 
herma, t.č. invalidní 

důchodce a přílež. herec

??

S. BudínováIvan Herma

inzerce

Zázrak platanu 
u Wericha

Nosticova zahrada. - Starý
platan u Werichovy vily 
(zřejmě nejstarší na Kam- 
pě), který měl být pokácen, 
se po odborném prořezu 
zazelenal. Gratulujeme.

Foto 
čtenáře

POzOr liDi, 
PřízNiVCi VíN

A CiMbálů!
V sobotu 18. září budou 

opět na KAMPĚ
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DOzVuky 
hOrŇáCkÝCh 

SlAVNOSTí - 
- Druhé

MAlOSTrANSké
ViNObrANí!

www.kckampa.eu hledá 
sponzory na tuto akci!



 5 Zpravy www.maloStranSkenoviny.eu

SErVírkA VErONikA z Kavárny Mlýnská na
Kampě. V ruce drží presso a minerálku vše za velmi 
příznivých 28 korun. Foto do MN zaslal fanoušek Jára.

Vyfoť tajně svou oblíbenou  
servírku a pošli její fotku!

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

Vyfoťte servírku mobilem, napište text: MN FOTO a po-
šlete na tel. číslo 605 447 774. Nebo posílejte snímky 
e-mailem na adresu:  redakce@malostranskenoviny.eu

Miss 
pípa

Malostranske}noviny

Ropucha obecná
Dožije se až 9 let, prý 

příjemná na dotek, nemá 
žebra. Snímek z Petřína 

poslala Kateřina Vybulková

Malostranský 
atlas zvířat

Stalo se 
před 150 lety

Pražské noviny 1. 7. 1860 -
Kometě, jižto nyní na nebi 
viděti jest, přibylo tolik 
světla, že svítí již jako 
hvězda první velikosti, 
také ohon je delší a jasnější. 
Hlava vypadá skrze dosti 
slabé dalekohledy jako 
srp, jádro je velmi jasné  
a podobné terči.

Záhadná mumie 
pod Jezulátkem
Exkluzivní reportáž MN z katakomb  
pod kostelem Panny Marie Vítězné 

od kostelem Pan-
ny Marie Vítězné 
v Karmelitské jsou  

v katakombách tři mumie 
ve skleněných rakvích. 
Podle nových informací 
je jedna z mumií tajem-
ná kráska Terezie Fröhli- 
chová, která zde dle po-

věsti zemřela v den svat- 
by. Reportéři Malostran-
ských novin kryptu na- 
vštívili a pořídili exklu- 
zivní fotografie. Děkuje- 
me panu Petru Burgrovi 
ze SOPMSH, že výpravu 
domluvil. Reportáž na-
jdete v příštím čísle.  

inzerce

Zjevení jasné
komety

MAPKA katakomb pod kostelem. LEGENDA: 1) Vchod 
do podzemí, 2) vchod do kostela 3) Mumie slečny Terezie

SNíMEK výpravy před kostelem Panny Marie Vítězné.

2

1

3
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Máte tip do této rubriky? Volejte 605 216 143

Hospudka Na Čertovce 
- U blbejch, Kampa 
Nově otevřena „zahrádka” 
v průjezdu. Výtečná Plzeň 
33 Kč, Kozel 28 Kč, Gamb-
rinus 25 Kč, pečená kolena, 
žebra, otevřeno denně do  
24 h, teď fotbalové přenosy. 

tipy na místní podniky, 
kam je určitě třeba zajít3

Magické posezení venku 
i uvnitř do 22 h, výtečná 
česká kuchyně. Gambrinus 
za 29 Kč, Plzeň za 39 Kč. 
Zahrada je společná s Os-
lem v kolébce.

Otevírá se zahrádka těsně  
u Karlova mostu. Dobře vy-
chlazená Plzeň 32 Kč i jídla 
uvnitř na grilu i po půlnoci. 
Teď fotbal. Sežene někdo 
pro štamgasty kulečník?

U Magistra Kellyho, 
Jánský vršek 8

Šatlava - Sports Bar,  
Saská 2, u mostu

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

Jan Neruda: Přivedla 
žebráka na mizinu (Xi.)
Co se stalo v předchozím díle: Pan Vojtíšek 
sklízí trpké plody pomluvy, kterou o něm roztrousi-
la zlá žebračka. Místo almužny po něm chtějí lidé 
hypotéku! Když mladý to Neruda na vlastní uši 
uslyšel od hospodského Herzla, utekl k mamince. 

Zdá se, že je to s panem 
Vojtíškem hodně nahnuté. 
Nemá ani peníze, ani ka-
marády. Vyhrabe se z to-
ho? Dozvíte se v příště!

Jan Neruda (1834 - 1891) spisovatel, malo-
stranský patriot alias Táta Fejeton. Zůstal 
starým mládencem. Zbožňoval matku Barbo-
ru, čtverylku a Annu Holinovou. Říká se, že 
dost pil, ale jisté je jen to, že byl velmi osamělý.

V

Jak se Vojtíškovi 
zhroutil svět
razil jsem do pokoje 
k rodičům, třesa se 
na celém těle. Mat-

ka stála u okna a dívala 
se přes ulici. Ptala 
se: „Copak mu řekl 
pan Herzl?” Hle-
děl jsem upřeně ok- 
nem tam na plačí-
cího pana Vojtíška. 
Matka vařila právě sva- 
činu, ale každý okamžik 
přistoupila také  k oknu, 
vyhlédla ven a zavrtěla 
hlavou.
Najednou vidí, že pan 
Vojtíšek pomalu se zdvi-
há. Rychle ukrojila krajíc 
chleba, položila jej na 

hrnek s kávou a spěchala 
ven. Volala, kývala z pra-
hu, pan Vojtíšek neviděl  
a neslyšel. Šla až k němu 
a podávala mu hrnek. Pan 
Vojtíšek díval se němě na 
ni. „Zaplať pánbůh,” 
zašeptal konečně a pak 

dodal: „Ale já teď 
nemůžu nic polk-
nout.”
Víc pan Vojtíšek na 
Malé Straně neže- 
bral. Za řekou ov-

šem také nemohl chodit 
od domu k domu, neznali 
ho tam lidé a neznali po-
licajti.

Ružena Jesenská

+14. července 1940. Deka-
dentní šéfredaktorka. Žá-
kyně básníka Jana Nerudy. 
Obhajovala sex před svat-
bou. Narodila se v Praze 
17. června 1863. 

Kronika 
Malé Strany

Výročí v červenci

Jan Neruda

*9. července 1834 ve vo-
jenských kasárnách na 
Újezdě. Novinář, nikdy se 
neoženil, starala se o něj 
matka. Táta měl trafiku. 
Zemřel 22. srpna 1891.

inzerceinzerce

Nabízíme:
Příjemné posezení 

v centru Prahy po celý týden. 

Navštivte 
prvNí  americký 

bar  v  praze!

Polední menu: 
Pití + polévka + hlavní chod 

za 100 Kč.

Vybraný druh koktejlu za 80 Kč.
Guinness za 50 Kč.
Mexickou kuchyni. 

Šťavnaté burgery, steaky.
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inzerceinzerce

HISTORIZuJíCí italský kávovar doby Belle Époque, secese, ze 
kterého káva chutná kromobyčejně dobře.

uzeum Karlova mostu 
najdete v původních 
barokních prostorách 
kláštera Rytířského řá-

du Křižovníků s červenou hvěz-
dou. Tento jediný ryze český řád 
založila v první polovině 13. sto-
letí česká světice Anežka. 
Ve druhé polovině téhož století 
pro Křižovníky u cisterciáckých 
architektů objednala novostav-
bu kostela a kláštera se špitálem  
u paty prvního kamenného mostu 
v Praze – mostu Juditina.
Staňte se na několik málo minut 
archeology a objevte u nás v mu-
zeu původní zbytky gotické stav-
by kostela a základy románského 
Juditina mostu. 
Navštivte osobně středověk a pro- 
jděte se dobovou stavební hutí 
s originálními nástroji. Poznejte 
stovky a stovky let starý způsob 
stavby kamenných mostů. 
Nespokojte se s kopiemi na mos-
tě, chtějte raději poznat jejich ori-

ginály. PŘIJĎTE DO MUZEA 
KARLOVA MOSTU.
 

ávštěvu muzea Vám 
zpříjemní stylová ka-
várna, zasvěcená Janu 
Nepomuckému. Pat-

ron českého království a Karlo-
va mostu nad Vámi bude trpělivě 
bdít a Vy u kávy, z pohodlí starých 
čalouněných křesel, budete na pů-
vodních grafických listech pozná-
vat tvář staré Prahy. 
Po výtečné kávě, připravené z his-
torického kávovaru, Vám obsluha 
v dobovém šatu nabídne Elixír sv. 
Jana Nepomuckého, který v minu-
losti těšil chuťové buňky cisterci-
áckých mnichů. Je totiž vyroben 
podle jejich tajné středověké re-
ceptury.

Muzeum Karlova mostu 
zve na kávu podle tajné 
středověké receptury 
Navštivte do konce července Muzeum karlova mostu a ochut-
nejte kávu italských gondoliérů, ke které dostanete Elixír sv. 
Jana Nepomuckého a vstupenku do expozice muzea zdarma.

VYSVĚTLIVKY KE KáVOVARu: 1) Svatojánská konvice, 2) Dáv-
kovač vody, 3) Mosazné tělo kávovaru, 4) Perforace pro odcházejí-
cí páru, 5) Římský imperiální orel, 6) Sv. Jan Nepomucký 

Muzeum Karlova mostu i kavárna 
jsou pro Vás otevřeny každý den 
na Křižovnickém náměstí č.p. 3  
v době od 10 do 20 h.

1

4

5

3
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inzerce
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Goran Bregovič a jeho Svatební a pohřební orchestr 
Úterý 27. 7. od 19.30 h na pontonu uprostřed Vltavy

žáDNÝ orchestr není pro Gorana Bregoviče dost velký, málokdy jde pod 50 hráčů. 

srdci zlaté Prahy, 
na řece Vltavě dosud 
neexistoval festival - 

koncert, který by oslovil 
jak domácí, tak zahraniční 
publikum uprostřed léta… 
Dosud nebyl důvod, aby 
se na jednom místě setka-
li majitelé stovky malých  
a velkých lodí, aby se de-
sítky tisíc kolemjdoucích 
najednou zastavily na Kar-
lově mostě, v parku Kam-
pa nebo na Střeleckém os-
trově. Nyní důvod existu-
je. Uskuteční se Sen letní 
noci.
Jedinečnost 1. ročníku fes-
tivalu „Praha – Sen let-
ní noci“ spočívá v umís-
tění pódia pro účinkující  
v srdci zlaté Prahy – na 
pontonu přímo na řece Vl-
tavě, mezi Karlovým mos-
tem a mostem Legií. Kon-
cert je určený pro širokou 

Rozhovor 
s umělcem

GORAN Bregovič
MN: hrál už jste někdy 
na vodě?
Gb: „Ano, hezké vzpo-
mínky mám na jednu pře-
hradu v Polsku a to, co se 
letos chystá v Praze na 
pontonu na Vltavě, mi při- 
pomíná můj velký, mož-
ná největší koncert v Be-
nátkách... 
MN: Praha je ale přece 
jen výjimečné místo...
Gb: „Mít jako kulisu ve-
černí Vltavu, Karlův most 
a Hradčany není denní 
záležitost. Samozřejmě je 
pro mě a moji kapelu ctí, 
že zahrajeme na 1. roč-
níku tohoto výjimečného 
festivalu. Všem nám pře-
ji pěkné počasí a modré 
nebe nad hlavou.“

TAKTO bude vypadat jeviště festivalu ze Střeleckého ostrova. JEHO hudbě se říká world music.

Goran Bregovič je slavný 
balkánský skladatel a pro- 
ducent. V Praze nehraje 
poprvé: Loni roztančil Sta- 
roměstské náměstí, před-
tím vyprodal Lucernu. 
Složil hudbu k filmům 
Emira Kusturici. Narodil 
se v r.1950 v Sarajevu.

Kdo je G.B.

veřejnost, vstup je zdarma.  
V průběhu koncertu orga-
nizátoři s pomocí dopravní 
policie rozdají 10 000 růží, 
po Vltavě zároveň po ce-
lou dobu poplují speciálně 
upravené svíčky, bude vy-
tvořena atmosféra snu let-
ní noci… 
Na závěr se uskuteční vel-
ký ohňostroj. Poprvé na 
tomto místě vystoupí Go-
ran Bregović a jeho Sva-
tební a pohřební orchestr. 

[ [
V

Sen letní noci na Vltavě
inzerce

Hlediště koncertu bude 
tvořit Smetanovo nábřeží, 
most Legií, Karlův most, 
Střelecký ostrov, park Kam-
pa, také lodě a lodičky, okna 
a balkony v okolí. V roce 
2011 vystoupí na stejném 
místě kapela Gipsy Kings 
a o rok později Bob Dylan. 
Vstup na celou akci zdarma.

Odkud 
nejlépe 
uvidíte[ [

MAPA festivalu. Více info: www.senletninoci.cz nebo www.bregovicpraha.cz

Pódium

Most Legií

Střelecký 
ostrov

Karlův 
most

Kampa

Smetanovo 
nábřeží
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Výstava - Celý červenec denně od 10 - 18 h - AK. SOCH. 
MICHAL BOUZEK: MONEY IMAGE - At. Loukamosaic, 
Maltézské nám. 9, - Obrazy z pravých bankovek. Info: 
www.femancipation.com, tel.: 773 247 961, 773 247 227.

Výstava - Celý červenec út - so 12 - 18 h a ne 12 - 16 h
- BEDŘICH DLOUHÝ: AUTOPORTRÉT V/ KING OF 
ART 1. - MuMo - Muzeum Montanelli, Nerudova 13, 
tel.: 257 531 220 - Monografická výstava.

Vyprávění - NebeZemě - Po 19. 7. v 19 h -  ŠAMAN 
TECCIZTEMOC - Divadlo Kampa (býv. Čertovka), Nos- 
ticova 2a - Vyprávění šamana Tecciztemoca o Mexiku 
a tamní šamanské tradici. Více: www.nebezeme.cz.

K
Kulturní tipy červenec 

lEV (23.7.-22.8.)
Na dovolené potkáte mu-
že v divné čepici. Nabídne 
vám partii šachu. Přijměte 
tu výzvu.
PANNA (23.8.-22.9) 
Budete mít sklon rychleji 
mluvit než myslet. Pama-
tujte, že mlčeti zlato.
Váhy (23.9.-23.10.) 
Hvězdy přejí rodinným 
setkáním. Až se sejdou va- 
ši blízcí, řekněte jim něco 
pěkně od plic.
šTír (24.10.-22.11.)
Raději se o nic nesázejte. 
Vyhněte se rodičům svého 
partnera, hlavně tchýni.
STřElEC (23.11. 21.12.)
Nemusíte trefit letícího 
komára, stačí vám jen za-
sáhnout terč, nebo ho as-
poň štrejchnout.

kOzOrOh (22.12.-20.1.)
Vhodná doba na výměnu 
manžela či prodeje auta. 
VODNář (21.1.-20.2.) 
Čas tvořit. Pokuste se po 
čase zas něco vymodelo-
vat, slepit, nebo vyfotit.
ryby (21.2.-20.3.)
Melte, co vám slina na ja-
zyk přinese. Uleví se vám.
bErAN (21.3.-20.4.)
Na co sáhnete, to se pove-
de. Hvězdy přejí hlavně 
zahrádkářům.
bÝk (21.4. -21.5)
Čím méně peněz si s se-
bou vezmete na dovole-
nou, tím lépe. Hrozí, že 
vás okrade tichý cizinec.
blížENCi (25.5.-21.6.)
Dobře vám to bude myslet 
(lépe než jindy). Udělejte 
si nějaký plán.

Patronkou znamení Raka je 
sv. Luitgarda, protože její 
sousoší na Karlově mostě 
vytvořil sochař B. Rak. 
(originál Matyáš Braun). Sv. 
Luitgarda se narodila r. 1182  
v Belgii, mívala halucinace. 
Vedla klášter, uměla léčit. 
Zemřela ve věku 64 let.Sen sv.  Luitgardy

Co vás čeká a nemine v červenci
Rak (22.6. - 22.7.)

Horoskop podle soch

Co nového za vodou

vycháZí vžDy 15. Den v měsíci

noviny pro prahu 1 a okolí

staroMestske}
noviny

Příběh kamelota Starom. 
novin slepého Tomáše

rEkOrD! V Akademii věd
rozebráno 100 ks Starom. no-
vin během čtyř hodin! Halali.
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seznam odběrních míst: 
www.staromestskenoviny.eu

Posílejte kulturní tipy na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Pomoc Studiu Oáza

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

Transparentní účet pro Studio Oáza

K 25. 6. 2010 
již vybráno 
na účet : 10 966 Kč

Již PřiSPěli NA kONTO OázA: Malostranská beseda, 
Caffeteria Lidická, Petr Hejma, Studio Oáza Chlumská

STuDiO OázA je kulturní centrum pro 
lidi s mentálním postižením v Říční 6 na 
Malé Straně. Potýká s nedostatkem fi-
nančních prostředků a již málem ukon-
čilo svou činnost. Staňte se dárcem (stačí 
i malý dar) Studia Oáza a osobně se pře-
svědčte, že Vaše pomoc opravdu funguje.

Petr Hejma, 
emeritní starosta

Prahy 1

Společný 
projekt

Malostranská advokátka radí
Vykradli mi byt, co s tím?
Otázka: Když jsem byl na 
dovolené, vykradli mi byt, 
jak mám postupovat?      

Zdeněk F., Malá Strana
Odpověď: 
Ještě před odjezdem zkontro-
lujte, zda jste zaplatili  pojist-
né, pokud nedodržíte termín 
platby, pojišťovna žádnou 
škodu neproplatí. Ihned po 
zjištění vloupání volejte 

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

JuDr. Monika krobová - hášová

Policii ČR. Specialisté pak 
odeberou stopy a vše nafotí, 
sepíší s Vámi protokol, kde je 
nutné vyčíslit a konkretizo-
vat Vaši ztrátu. Policejní pro-
tokol bude podkladem pro 
jednání s pojišťovnou, proto 
si ho rozhodně vyžádejte.
Přeji krásné slunné léto a ať 
nikoho taková nepříjemnost 
nepotká.

inzerce

Malostranské 
postavičky

gr. MojMír sobotka 
(74) začal s úklidem 
v 70. letech v Besední 

ulici. „Tehdy tam skončily 
vykopávky a bylo třeba to 
uklidit, protože nepořádek 
dělal ostudu české hudbě,” 
vzpomíná pan Sobotka, teh- 
dy vedoucí přilehlého Čes-
kého hudebního fondu.
Na brigádu ale přišel sám. 
Chopil se tedy nářadí a uk-
lízí dodnes nejen Besední, 
ale celou Malou Stranu  
a okolí. Už přes 30 let.
Nejprve dobrovolně a za-
darmo. „Mám rád přírodu 
a pořádek,” vysvětluje 
svůj pracovní zápal pan 
Sobotka, otužilec a hudeb-
ní vědec se specializací na 
soudobou vážnou hudbu. 
Od osmdesátých let uklí-
zí „na vedlejšák” pro fir-
mu Vojanovy sady. 
„Pořád chtěl něco půjčit, 
hrabičky nebo koště, tak 
jsem si řekl, že ho zaměst-
náme,” vzpomíná ředitel 
firmy Jindřich Pavliš. 
Když pan Sobotka ne- 
uklízí, přednáší na Karlově 
univerzitě nebo jinde. Na 
přednášku do Brna se vy- 
dal na starém kole se sta-
nem po vedlejších silni-
cích a poté se stejným 
způsobem vrátil. 
Vzorně se stará o své dva 
invalidní bratry, pere, vaří.

Více v příštích číslech

Otužilý zahradník 
Mojmír Sobotka

inzerce
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České muzeum 
hudby

www.nm.cz
červenec 2010

Je nově otevřena prodejna 
hudebnin s kavárnou.
13. 7. úterý 19 h
Mezinárodní koncert mla-
dých klavíristů z Evropy, 
Číny, USA. Pět laureátů 
předvede své umění.
25. 7. neděle 19 h 
Zahajovací koncert 17. roč- 
níku Mezinárod. festivalu 
a kurzů hudby Ameropa.

Karmelitská 2 / 4

Telefon: 257-257-777

Otázka: Kde je na Kampě 
tato strašlivá kachnička? 
Vaše odpovědi: redakce@ 
malostranskenoviny.eu.
Minule: Ema Destinnová 
na Malost. nám.  Správná 
odpověď: Jiří Jindra

Kde to je?

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

Dům U Sovových mlýnů 7 na Kampě (tzv. Werichova vila)
Herečka Jana Kvapilová - Werichová

Slavné ženy Malé Strany

J ediná dcera Jana We- 
richa žila ve slavném 
domě na Kampě do 

tří a pak od 10 let, kdy se 
vrátila s rodiči ze Spoje-
ných států.
S panem Jiřím Kvapilem 
měla dceru Zdenku. Jana 
byla herečkou, překlada-
telkou, dramaturgyní, žila 
divadlem a komplikova-
ným vztahem s otcem. 
Pro celou rodinu byl osu-
dový rok 1980. Nejprve 
zamřela její maminka 
pak i tatínek Jan Werich. 
Jana, která se o rodiče sta-
rala ze všech sil, zemřela 
o rok později. Pár měsíců 
na to zemřel i její manžel 
Jiří Kvapil.

PrONAJMu garsonieru Na 
Kampě nekuřákovi. Nájem-
né od 10 do 13 tis. včetně 
služeb podle požadavků ná-
jemce na vybavení bytu. Tel. 
777 888 600.
zDrAVá důchodkyně hle-
dá práci: dlouhý - krátký tý-
den, víkendy i směny. Tel.: 
604 727 198.
VyMěNíM obecní 3 +1, 
přízemí do zahrady, krb, prů-

chozí pokoje za byt pro 1 
osobu. Malá Strana za Malou 
Stranu. Tel.: 257 014 310 (8 
- 16 h), mob.: 605 408 060.
NAbízíM lekce jógy pro 
jednotlivce i skupiny, u vás 
doma, v kanceláři nebo u mě 
ve studiu. Tel.: 776 220 773. 
NAPrAVuJi zdravotní po-
tíže pomocí homeopatie, re-
flex. terapie a reiki. Tel: 737 
252 398. 

NAbízíM Rekonektivní lé-
čení & The Reconnection. 
Tel. 725 570 980 / www.pe-
trhepnar.com.
VyMěNíM obecní byt 2+kk
60 m2 na Malé Straně za vět-
ší ve stejné lokalitě a okolí, 
pouze obecní. Tel.: 605 356 
086.
OPrAVy oděvů, zcelování,
čistírna, prádelna a mandl. 
Tel.: 603 309 493.

Truhlář restaurátor na-
bízí opravy starého nábyt-
ku, vrat, dveří apod. Tel.: 603 
977 469. 
SháNíM prostory na pro-
dejnu o velikosti 20 m2 na 
Malé Straně a okolí. Tel.: 
608 179 654, Roman.
hlEDáM k pronájmu byt 
na Malé Straně 2+kk nebo 
2+1, nekuřák, vztah k umě-
ní, tel.: 776 827 987, Karel.

Vzor: 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

Návod: Napište esemesku v tomto tvaru: NN mezera iNz mezera TExT iNZERáTU. 
Pak pošlete na telefoní číslo: 900 11 20. Cena jedné SMS je 20 Kč. Max. rozsah: 100 znaků. 

Krátké inzeráty esemeskou za 20 Kč

TIRáž: Malostranské noviny č. 11 / červenec 2010. Vydavatel: Malostranské  noviny, 
o.s., IČO 22820892. Tisk na recyklovaném papíře. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. Kul-
tura, inzerce: Monika Höppner  (tel.: 777-556-578, inzerce@malostranskenoviny.
eu). Foto: Helena Šulcová, Jiří Pěkný, Ondřej Höppner, archiv. Výroba inzerátů: Stu-
dio Ubu. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu.
Transparentní účet Malostranských novin: 5278670001 / 5500.

inzerce

7. 7. St, od 18 h: Josip 
Plečnik - Masarykův ar- 
chitekt. 
22. 7. Čt, od 18 h: Praž-
ská tajemství aneb Pra-
hou vážně nevážně. 
27.7. Út, od 21.30 h: 
Půlnočním Pražským hra- 
dem. Tajemná cesta.

Kam na 
procházku

Agentura Porta Praga 
www.portapraga.cz

červenec  2010

Telefon: 721-769-586

Jan Werich, 
tatínek

Werichova vila, kde bydlela.Jana Werichová žila v letech 1935 - 1981. 

Lidická 42 na Andělu 
a Národní třída 37 

v pasáži Platýz.
Otevřeno již od 7 h. 
Tel.: 257 314 275

káva káva káva
C@fé bar
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Chcete se stát odběrním místem? Tel.: 777- 556-578

21 odběrních míst Malostranských novin
Na těchto místech seženete zdarma Malostranské noviny. Pokud by byly rozebrány, volejte na číslo: 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 (mlýn), tel: 608444490. 
Akademie věd, Národní 3, v knihovně, 
tel: 221403111. 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.

www.malostranskenoviny.eu
Vytiskni si sám!

Malá Strana by měla být větší!

inzerce

klikni na titulní stránku a tiskni

Malostranske}
noviny

ŠTĚSTí V NEŠTĚSTí  čili  CO  SE KAžDé  STAROSTLiVé  MATCE  NEPOVEDE
Kreslený příběh z dovolené byl poprvé uveřejněný roku 1912 v Humoristických listech. Nakreslil Karel Stroff.

3. „Honem, lidičky! Hned  
s nimi ven! Snad budou ještě 
 naživu!“

4. „Ale teď si ji, pane komisaři, 
 musíte vzít, ať mi holka nepří-
jde do řečí, že jste spolu byli 
tak dlouho potmě!“

1. „Hezky jim to sluší. Jestli-
pak ten komisař jednou po-
řádně zabere?“

2. „Pro Krista Pána! To je 
neštěstí! Žralok je spolk´...!“ 

Jméno: PUŇŤA. Věk: 3 mě-
síce. Dovednosti: Okuso-
vání bot. Procházky: Park 
Kampa, Petřín, Folimanka. 
Páníček: Jiří Pěkný, grafik.

Velcí psi 
Malé Strany

Celý červenec sleva 
15% na všechna díla

Příští číslo vychází
2. srpna (pondělí)


