
VysVětliVky: 1. - První molo, 2. - Druhé molo, 3. - Třetí molo 

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.

Místní 
řádková 
inzerce 
na str. 8
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redakce@malostranskenoviny.eu www.malostranskenoviny.euCena dohodou

Vychází Vždy 1. den V měsíci

malá strana by měla být Větší!

Malostranske
noviny

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.

Napište na mobil zprávu: 
MN DVACET 
a pošlete na číslo 902 11 20

Jako dobrovol. platbu za tyto 
noviny pošlete SMS v ceně

založeno 
za soumraku 

Ve Vikýři

roku 2009

Kráska ze str. 3

Vyšlo v Praze dne 1. srpna 2010 ~ Malostranské noviny č. 12 ~ Ročník II. ~ Náklad 7. 777 výtisků ~ Vychází vždy 1. dne v měsíci ~
Cena dohodou ~ Tisk na recyklovaném papíře ~ Distribuce poštou do schránek a na odběrní místa (seznam na zadní straně) ~
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s. ~ Šéfredaktor: Ondřej Höppner ~ Tel. inzerce 777 556 578 ~ Tel. redakce 775 949 557.

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned na tel. číslo: 

777 556 578 
nebo e-mail: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

Válka proti parníkum 
z přístavišt́  na Kampě
Prý moc čoudí     Pražská paroplavební vrací úder

itva o tři můstky na 
Kampě pod Karlovým 
mostem má první vý-

sledky. Pražská paroplavební 
společnost, největší ze tří 
provozovatelů parníků, ome-
zila provoz, hluk a zavedla 
lodě na ekologický pohon.
Občanům, kteří bydlí v přileh-
lých domech, to ale nestačí.
„My tady prostě 
ty lodě nechce- 
me,“  řekl  Malo-
stranským novi- 
nám usedlík, kte-
rý má okna nad 
přístavem. Sou-
sedé poukazují na to, že ta-
ková koncentrace lodí nemá 
v Praze obdoby: paní Kova- 
říková, paní Doležalová, pan 
Oliva, pan Skřivan, Buriánovi, 
paní Šlapáková a další.
„Nejde o to, že bychom ne-
měli rádi parníky, chceme se 
jen pořádně vyspat,“ říkají.
Do sporu se vložila radnice 
Prahy 1 a zdá se, že razantněji 
než dřív (řeší se to už 10 let).
„Lodě už dostaly z přísta- 
viště výpověď. Teď je na tahu 
Technická správa komuni-
kací, která je správcem po- 
zemku,“ řekl Malostranským 

novinám starosta MČ Praha 1 
Filip Dvořák. 
Cílem je podle starosty pod- 
pis nové smlouvy, se kterou 
by byly spokojeny nejen lod-
ní společnosti, ale i občané. 
„Hluk se sice zmírnil, ale to 
situaci neřeší,“ připouští paní 
Kovaříková, jedna z těch, kte- 
ří bydlí přímo u přístaviště. 

Pražská paropla- 
vební společnost 
si však žádného 
pochybení není 
vědoma. „Provoz
jsme už omezili, 
 jezdí tady pouze 

jediná loď - historická Vltava, 
dále člun na solární pohon  
a čtyři malé loďky s elektro- 
motorem,“ vysvětlil Malo-
stranským novinám ředitel 
Pražské paroplavební společ-
nosti pan Dušan Sahula. 
„Žádné ohňostroje ani hlasi-
tá hudba. V devět hodin je po-
slední přistání. Pokud někdo 
zjistí něco nepatřičného, ať mi 
klidně zavolá a viníka potres-
táme,“ říká ředitel Sahula.  
O případu budeme dále infor- 
movat. Tel. č. na p. Sahulu:
605 295 101. Strážní služba: 
234 033 333. Viz též str. 7.
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Volby vodník 2010

Noví, lepší 
kandidáti Pan Vopička zve na oslavu 19. 8. na straně 2Fo

to
: B

oh
uš

 M
ira

Cesta za mumiemi
v katakombách 
pod Pražským 
Jezulátkem

Vokýnko 
Bruncv ík 

20 let
slaví otevřených

Převor 
Petr schleich

Veselé houkání parníků dohánělo sousedy k slzám.

Plán bitvy
u

w
v

Námět 
čtenáře

„Už několik 
let jsme se 
nevyspali.“

SouSedé z domů u příStavu

str. 3
str. 5

12
číslo[ [



Pavla 
Michálková, 
módní 
návrhářka
Když jsem 
zaspala 
svoji módní 
přehlídku. 
Naštěstí to byl 
jen živý sen.

Kdy vám letos bylo nejvíc horko?

Petr Váňa,
ak. sochař, 
Mariánský 
sloup

Jindřich 
Houška, 
nejstarší 
Malostraňák
Když jsem 
hrál šachy, měl 
partii jasně 
vyhranou a pak 
udělal jeden 
blbej tah.

Anna Marie 
Höppnerová,  
(takřka ne- 
odkládá 
klobouček)
Protože mi 
není ani rok, 
tak mi je le-
tos určitě víc 
horko než loni.

Barbora 
Nerudová, 
matka 
básníka
Na ja, letos ist 
es wirklich ta-
kové vedro, že 
i Herr Vojtíšek 
odložil své 
falešné fousy. 

2  Zpravywww.maloStranSkenoviny.eu

Staňte se 
sponzorem 

těchto novin

5278670001 / 5500

Číslo veřejného účtu 
Malostranských novin:

K nahlédnutí na www.
malostranskenoviny.eu

   Úvodník
Kam zmizela 

bysta Wericha?
dyž jSme sbírali na 
Kampě podklady pro 

 téma o třech přísta-
vištích pod mostem, vy- 
nořil se nový námět. 
Kam zmizela bysta Jana 
Wericha, která byla před 
pár lety odhalena neda-
leko vily, kde bydlel?
Ano, je to divné, v Praze 
má bystu kde kdo, ale 
Werich, táta Fimfára, kde 
nic tu nic.
A ta jeho vila: Okna doko- 
řán, ale dveře na tisíc zá-
padů. Kde to vázne?
Příští číslo vašich oblíbe-
ných Malostranských no-
vin bude tedy také o tom.  
Napište, co víte, za každý 
příspěvek jsme vděční. 
Děkujeme.

K

Ze Zlaté uličky prý budou 
vyhnáni prodejci suvenýrů 
Hradčany - Ze Zlaté ulič-
ky mají být po opravách 
vyhnáni prodejci suvenýrů. 
„Budou se zde prodávat 
jen předměty, které souvi-

sejí s historií Hradu,“ říká 
David Šebek ze Správy 
Pražského hradu. Ulička 
je nyní rozkopaná. Hoto-
vo má být za rok v květnu.

Bažant z Petřína navštívil náplavku
kampa - Bažant z Petřín-
ských sadů se už podruhé 
objevil na náplavce u So-
vových mlýnů. 
Poprvé zaznamenal jeho 
návštěvu už v květnu šéf 
firmy Vojanovy sady Jin-
dřich Pavliš. „Přijeďte se 

podívat, po náplavce se 
prochází bažant,“ zavolal 
pan Pavliš do redakce.
Z Petřína je to na náplavku 
vzdušnou čarou asi 500 
metrů. Kromě bažantů žijí 
na Petříně také zajíci, di-
vocí králíci a koroptve.  

PŘíBuzNí pana Eduarda Šmejkala třídí pozůstalost.

New York Times 
píše o Malostran- 
ských novinách 

Bistro Bruncvík slaví svěžích 20 let
Na Kampě - Jmenuje se bis-
tro Bruncvík, ale nikdo mu 
neřekne jinak než Vokýnko.  
První pivo se zde prodalo 
19. srpna 1990.
Za dvacet let od svého vzni-
ku ze skladu malířského ná-
činí bylo u všeho podstat-
ného, co se na Malé Straně 
šustlo. Jako by se na tom mís- 
tě, kudy procházely dějiny, 
zastavil čas, a o to právě jde.
Za všechny hosty, kteří si 
sem kdy přišli dát pivo nebo 
kafe, jmenujme: Josef Vink-

lář, Zdeněk Podskalský, Ju-
raj Kukura, Alex Koenig-
smark, Josef Laufer, Sláv-
ka Budínová, Stefan Mil-
kov, hrabě Evžen a mnoho 
dalších. Dvacet let je pěk-
ně kulatý důvod. Zastavte se 
u Bruncvíka 19. srpna, nebo 
aspoň zamávejte z mostu.

Socha Bruncvíka si taky nikdy nesedla. U bistra se stojí.

Vyklízení bytu pana Šmejkala (†89), 
posledního nájemníka Juditiny věže

new york - Prestižní ame-
rických deník The New York 
Times zachytil redakci Malo- 
stranských novin na poradě  
v Besedě. Autorem  článku je 
Dinah Spritzerová, celý článek 
na webu New York Times.

Dopisy a fota čtenářu

Své dopisy a tipy posílejte na známou 
adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

Fotogalerie louží v parku Kampa
Vážená redakce,
přeji pěkné léto a posílám 
několik snímků z Kampy 
se žádostí o předání om-
budsmanovi. Ty louže už 
tam byly před povodní.

Václav Kníže, Újezd 15
Odpověď: Děkujeme za 
zaslání 11 snímků louží ze 
dne 19. července a máme 
dobrou zprávu: Už vyschly.
Připravuje se také rekon-
strukce parku, po které už 
jich podle všeho ubyde.

??
Televizní tip 

V PrAzE bEjVáVAlO 
blAzE: Historií humoru 
a zábavy v Praze provází Vik- 
tor Preiss. Dále hrají: D. Veš- 
krnová, J. Molavcová, J. Pau-
lová. Režie I. Paukert. 
ČT1, čtvrtek 5. 8. v 11.05 h.

Tel.:  775 949 557
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Pan Šmejkal    juditina věž

Ondřej 
Höppner, 
šéfredak- 
tor Malo-
stranských 
novin

Pan Otto Vopička se přistě-
hoval na Kampu v roce 1904 
a založil tu malířskou živnost. 

Víte, že...
Obecné informace: tel. 11 88 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. Městská policie Malá 
strana: tel. 257 533 117. Letenská 23.

Důležitá 
telefonní 
čísla

jaké bude počasí 

30+
sRPeN: Bude víc vedro 
než obvykle, tedy stejný hic 
jako v červenci. Uprostřed 
srpna přijdou čtyři dny, kdy 
bude hodně pršet (průtrže 
mračen), takže bacha. 

Anketa

...své náměty, tipy, články, 
snímky do Malostranských 
novin na adresu: redakce@
malostranskenoviny.eu.

Posílejte??

karlův most - Poslední byt
v Juditině věži, jehož nájemník 
pan Eduard Šmejkal v červ-
nu zemřel, zůstane Klubu Za 
starou Prahu. Co s prostorami 
bude, se zatím neví. Uvažuje 
se mimo jiné o muzeu ptáčků, 
které pan Eda vyřezával.

Pan Roman Vopička zve na oslavu 20 let 
existence bistra dne 19. srpna v podvečer

Foto: The New York Times

u VstuPu do parku z Újezdu

Úplně nejvíc 
horko mi bylo, 
když jsem 
před lety tesal 
tvář panny 
Marie.
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inzerce

Velké zprávy
z Malé Strany

tržiště - Lobkovický palác
chtějí koupit Němci, kteří 
v něm mají ambasádu. Roz- 
hodne nová česká vláda.
valdštejnská zaHr. - Paví
samice vyseděla šest pává-
tek. Tím překonala o jedno 
pávě rekord z roku 2003.
vítězná ulice - Skokem
z okna  spáchal sebevraždu 
muž dne 19. 7. ráno. Dopadl 
přímo před dodávku, která 
ho přejela. Na místě zemřel.
malá strana - Začal největ-
ší úklid ulic posledních let.
Metaři smejčí jako diví. 
malá strana - Radnice ne-
chává kontrolovat hospody, 
na něž si stěžují občané. 

Vodník 2010: Noví kandidáti 
na volné místo u stavidla

mlýnSkého kola na 
Čertovce jde do tuhého 
a redakce děkuje čtená-

řům za dopisy (skvělá báseň 
o vodníkovi). Na jejich zá-
kladě byla sestavena kan-
didátní listina 10 vodníků.  
Z nich pak vzejdou tři nej-
lepší, kteří postoupí do su-
perfinále a budou mít stavi-
dlo na dosah.
O konečném vítězi (z finá-
lové trojky) rozhodne pan 
Jindřich Horel, mlynář a au-
tor nápadu zaplnit prázd-
né místo u kola vodníkem. 
„Musí vyhrát ten nejlepší,“ 
míní pan Horel.

U

PrůKOPNiCE šňůrEK na  
plavkách slečna Anastázie na ná-
plavce u Karlova mostu (1911).

Kráska
ze str. 3

Objeveny nové kameny z Karlova mostu
nábřeží - Poblíž Karlova 
mostu byly nalezeny vzácné 
kameny ze 14. a 12. století. 
Podle šéfa archeologů Ná-
rodního památkového ústa-
vu PhDr. Zdeňka Dragouna 
jde zřejmě o kvádry jak  
z Karlova, tak i Juditina 
mostu. Dostaly se tam prý 
při prohlubování dna Vltavy 
při opravách pilířů Karlova 

mostu po povodni v roce 
2002. Jde tedy o kameny, 
které se současných oprav 
mostu netýkají a byly z něj 
vyjmuty ještě před jejich 
zahájením. 
Stávající opravy se setkaly 
s odsouzením široké veřej- 
nosti právě kvůli práci  s ka-
meny. Byly uděleny pokuty 
a řeší je soud. -hat- kAMeNy leží volně u Vltavy.

U trumpetisty 
se našly pistole
petřín - Dvě pistole domá-
cí výroby a krabičku nábojů 
našli strážníci u muže, který 
hrál na trubku na Petříně. Po-
licie muže dne 7. 7. kontro-
lovala, protože měl před se-
bou misku, do které mu tu-
risté házeli peníze. Když ne-
dokázal prokázat svou totož-
nost, byl prohledán.

Vodník podle 
Lady

Vodník podle 
Hakena

Vodník podle 
Nálepy

Vodník podle 
Soudka

Vodník podle 
Dr. Mráčka

Vodník za trest 
(divoká karta)

Vodník podle 
Pechy

Vodník jako 
žena

Vodník podle 
Dvořáka

Vodník podle 
Horela

Referendum vodník

Hlasujte pro svého kandidáta na: redakce@malostranskenoviny.eu

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8. 9.

10.

Pozor lidi, 
příznivci vín 
a cimbálu!

V sobotu 18. září budou 
opět na KAMPĚ

Dozvuky 
Horňáckých 
slavností - 
- Druhé 

malostranské 
vinobraní

www.kckampa.eu hledá 
sponzory na tuto akci

Bar & art Gallery
NaPa

Otevřena zahrádka 
ve dvoře.

Speciality na grilu.

Těšíme se 
na vaši návšTěvu!

Otevírací doba:
denně 14  h – 02 h

adresa:
Prokopská 8 

Malá Strana, Praha 1

Nově otevřeno!
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inzerce

Kavárna Mlýnská, vchod z parku Kampa
Před kavárnou na lávce do parku Kampa se od 
21. července pod širým nebem čepuje pivo Ber- 
nard. Takže se dá sedět s pivem kolem na lavič-
kách nebo se válet. Uvnitř chleba se sádlem.

novinky z místního pohostinství

Campanulla, Velkopřevorské nám. 4
Restaurace s kavárnou v přízemí Velkopřevor-
ského paláce, se zahrádkou za Lennonovou zdí. 
400letý platan (!). Viz: www.campanulla.cz. Tel.: 
257 217 736. Těší se Tomáš a Pavlína Úlehlovi.

Všebaráčnická Rychta, Tržiště 23
Otevřena útulná zahrádka, nově též připojení  
Wifi. Plzeň 12 ° za 35 Kč, Svijanské řezané 13° 
32 Kč, velký výběr piva. Guláš za 150 Kč, ale 
přes poledne menu hravě do 100 Kč. 

Malostranská advokátka radí
Okradli mě při placení v zelenině 
otázka: Po příchodu  domů 
z nákupu ovoce a zeleniny 
ve Vítězné ulici jsem zjistil 
předražení nákupu o celých 
300 Kč. V obchodě mou re- 
klamaci odmítli. Jak se 
mám bránit? 

Z. K., Malá Strana 
odpověď: Tady platí: Pozdě 
bycha honit. Dnes skutečně 
musíte vše přepočítat před 

Advokátka 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

odchodem od pokladny. Ze 
zákona nemá prodejce po-
vinnost v pokladně evidovat 
prodané zboží. Jedinou ob-
ranou je ihned podat tele-
fonnickou stížnost k České 
obchodní inspekci - tel.: 296 
366 207, kde si nepoctivého 
obchodníka nezávisle pro-
věří. Vaše peníze ale už zpět 
bohužel nedostanete.

Přivedla žebráka na mizinu
Fejeton jana Nerudy (díl Xii.)
Co se stalo v předchozím díle: Malý Neruda s pláčem běží 
k matce, aby jí řekl tu křivdu. Pomluva žebračky srazila pana 
Vojtíška na kolena. Hodná máma dává Vojtíškovi chleba a kafe. 
Zoufalý žebrák odchází z Malé Strany do světa, který nezná.

Nevypadá to dobře s pa- 
nem Vojtíškem a nebu- 
deme vás napínat: lep- 
ší už to nebude. Co je to 
ten šajnový groš? Po-
mohou vojáci? 

Dozvíte se příště!
JAN NeRudA (1834 - 1891) spisovatel, básník, malo-
stranský patriot alias Táta Fejeton. Po několika milost-
ných vzplanutích zůstal starým mládencem. Zbožňoval 
matku Barboru, čtverylku a Annu Holinovou. Říká se, že 
dost pil, ale jisté je jen to, že byl velmi osamělý.

U
Jak se Vojtíšek 

scvrkával
sadil se na Křížov-
nickém plácku u pod- 
loubíčka klementin-

ského, zrovna naproti vo- 
jenské strážnici, která stá- 
vala u mostu.
Vídal jsem ho tam 
pokaždé, když jsme 
v prázdné čtvrteční 
odpůldne zašli si 
na Staré Město po- 
dívat se na výlohy rynec-
kých kněhkupců. Čepice 
ležela před ním dnem na 
zemi, hlava byla vždy 
svěšena k prsoum, v ru- 
kou držel růženec, nevší-
mal si nikoho. 
Pleš, tváře, ruce neleskly 
a nečervenaly se více jako 
před nedávnem, zežloutlá 
kůže se byla scvrkla do 
šupinatých vrásek. Mám, 
nemám to říci? - ale proč 
bych to neřekl, že jsem se 

netroufal přímo k němu, 
že jsem se plížil vždy ko- 
lem pilíře, abych mu mohl 
čtvrteční své jmění, šaj-
nový groš, odzadu hodit 
do čepice a pak rychle 
utéci.
Pak jsem ho potkal jednou 
na mostě; vedl ho policajt 

někam směrem na 
Malou Stranu. A pak 
jsem ho nespatřil už 
nikdy.
Bylo mrazivé úno-
rové jitro. Venku 

ještě šero, okno samý tlus- 
tý, květnatý led, v němž 
se oranžově odrážel svit 
z protějších kamen. Před 
domem zaharašil vozík  
a zaštěkali psi.

Miroslav Tyrš: † 8. 8. 1884. 
Žil v Karmelitské 12. Vzal si 
dceru kamaráda, trpěl haluci-
nacemi, utopil se v horském 
potůčku. * 17. 9. 1832.

Kalendárium 
Malé Strany

Miroslav tyrš, 
založil sokol

slávka 
Budínová

Slávka budínová: † 31. 7.
2002. Herečka, žila na Kam-
pě v domě U Bílé botky.  Ze- 
mřela týden po povodních. 
Dům chátrá. * 21. dubna 1924. 

Velké zprávy
z Malé Strany

3 

Zastávky na 
trase přívozu

řívoz Se Sezónním pro-
vozem (od dubna do říj- 
na) nabízí spojení praž- 

ských ostrovů a vltavských 
břehů v centru města. 
Přívoz provozuje První Vše-
obecná Člunovací Společnost 
(kromě ní ještě čtyři další). 
Přístaviště jsou na Dětském, 
Slovanském a Střeleckém os-
trově a na pravém vltavském 
břehu. Levý břeh je dostupný 
z Dětského ostrova lávkou 
přes plavební kanál.
1. DěTSKý OSTrOV 
Z pravé strany jez, před vámi 
je vidět Mánes a ostrov Žofín.
2. ŽOFíN 
vlevo Střelecký ostrov a vý-
hled na panorama Smíchova.
3. STřElECKý OSTrOV
podplujete pod mostem Legií,
kde je pěkná ozvěna.
4. NárODNí DiVADlO 
Na linkách přívozu platí běž-
né jízdenky, ale neplatí nepře-
stupné. Za deset minut vás 
loďka převeze z jednoho bře-
hu na druhý. 
Jízdní kola a kočárky zdarma. 

Nejkrásnější přívoz světa 
spojuje pražské ostrovy

Podobné novinky volejte na tel. číslo 777 556 578

1

2

3

4

MAPkA přívozu s názvem P4.

JízdA z Dětského ostrova k Národnímu divadlu trvá 10 minut.

vět je nejkrásnější 
z koňského hřbe-
tu, říká se. O Praze 

platí, že je nejkrásnější  
z hladiny Vltavy.
V místech přívozu ozna-
čeného P4 mezi ostrovy 
na vzdutí Staroměstské-
ho jezu existovala od-
pradávna řada známých 
a hojně využívaných pří- 
vozů. 

Z konce dnešního Sme-
tanova nábřeží z mís-
ta zvaného Na Zábrad-
lí vozil přívoz pradleny 
na severní špici Střelec-
kého ostrova. 
Existoval zde i přívoz 
mezi dnešní Národní tří-
dou - od tehdejších staro- 
městských hradeb. 
Vedl kolmo přes tok 
Vltavy kolem jižního cí- 
pu Střeleckého ostrova 
k dnešnímu Malostran-
skému a Janáčkovu ná-
břeží a k ulici Vítězné, 
vedoucí na Újezd. 
Přívoz na trase Ostrov 
Žofín - Nové Město: Po-
prvé doložen 1714, na-
posledy 1815.

Spojení lodičkami me-
zi Slovanským, Dět-
ským a Střeleckým os- 
trovem (přezdívané Žel-
va) fungovalo někdy ko-
lem poloviny 20. století 
za příznivé jednokoru-
nové jízdné.

Přívoz P4 navazuje svo-
jí trasou na tyto historic-
ké přívozy a zajišťuje 
spojení obou vltavských 
břehů a všech centrál-
ních ostrovů umístěných 
mezi mostem Legií a Ji-
ráskovým mostem. 
Konkrétně došlo ke spo-
jení přístaviště Hollar - 
- Smetanovo nábř. a os-
trovů Střeleckého, Slo-
vanského (Žofína) a Dět- 
ského (dříve Židovské-
ho). Především v případě 
Střeleckého a Dětského 
ostrova tak došlo ke kva-
litnímu a dostupnému 
napojení těchto míst na 

Pražskou integrovanou 
dopravu. Od roku 2009 
přibylo přístaviště Ná-
rodní divadlo. 

Nové obzory
Dosud byly tyto ostrovy 
přístupné pouze s vel-
kou docházkovou vzdá-
leností od zastávek po-
vrchové dopravy.
Na okruhu pluje loď Alka 
s kapacitou 20 osob, tra-
sa trvá jen 10 minut, kte-
ré ovšem stojí za to.
Praha měla řadu přívozů 
od nejstarších dob. Právo 
provozovat přívoz bylo 
velmi ceněné a o tuto 
živnost vždy býval velký 
zájem. 
Je také známo, že v roce 
1222 vlastnila Vyšehrad- 
ská kapitula obec Podolí 
s dvorem a právem pří-
vozu. 
Některé z přívozů byly 
v posledním období své 
existence dokonce pro-
vozovány zdarma. Podle 
dosavadních poznatků  
na území dnešní Prahy 
na Vltavě existovalo té-
měř 50 přívozů.
www.prazskeprivozy.cz

jak do historie pražských přívozů promluvily pradleny

Mosty jsou 
nuda, my 

chceme bidlo. 
StaropražSká moudroSt

S

Odkud kam

kampa - Divadlo Čertovka se
od nové sezóny bude jmeno-
vat Divadlo Kampa. 
maltéz. n. - Ateliér Louka-
mosaic s Nadačním fondem 
Krtek a dětskými onkolo-
gickými pacienty poskládali 
22. 7. v Botanické zahradě  
v Troji mozaiku.
petřín - Mistrovství světa
v kuličkách proběhlo 24. 7. 
na Petříně. Důlek měl prů-
měr 10 cm.
kampa - V parku v červenci 
tančili za zvuků bubnu žáci 
mexického šamana Xolotla.
petřín - V lanovce je nově po-
voleno přepravovat kola, a to 
ve druhém voze. 
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Jazzmani 
z Malé StranyTajemství katakomb pod Pražským 

Jezulátkem: Mumie krásné nevěsty?

P

kRásNá Terezie Fröhlichová. Asi.

řed kostelem Panny 
Marie Vítězné pos- 
tává kolem převora 

Petra Schleicha nedoč- 
kavý hlouček. Vyrážíme 
na zcela unikátní náv-
štěvu katakomb, kde 
jsou pohřbeny ostatky 
stovek řeholníků, šlech- 
ticů a příznivců řádu 
karmelitánů. 
Tři mumie jsou zacho-
valé a nás zajímá, zda 
je jednou z nich krásná 
nevěsta Tereza Fröhli-
chová, která zemřela  
v den svatby s mužem, 
jehož nechtěla.
Za všechny členy vý- 
pravy jmenujme pana 
Houšku (96), nejstar-
šího Malostraňáka, jeho 
kamarádku paní Pul-
dovou, aktivistku, ale 
třeba také slavného sur-
realistu Jana Švankma- 
jera, nebo psychologa 
Petra Bakaláře (pojetí 
lidských ras).
Pak s námi bylo ještě 
půlroční mimino a pes.
Vchod do katakomb je 
dveřmi vpravo za oltá-
řem. V zákristii prochá- 
zíme skupinkou usmě-

vavých mladých přátel 
z Venezuely a pak po 
úzkých schodech sestu-
pujeme o několik sto-
letí níž.
Pod schody je místnost, 
za jejímiž zdmi jsou po-
hřbená těla. Náhrobky 
jsou malované v omít- 
ce a díky pěkně vyve-
denému písmu působí 
takřka radostně.

Tehdy se staly dvě věci: 
 Ozvalo se vzdálené pís- 
kání a psycholog Baka-
lář mi položil otázku, 
co bych chtěl mít na-
psáno na hrobě.
V další místnosti jsou 
zachovalé mumie. Jed-
na z nich, soudě podle 
jemných rysů, by moh-
la patřit ženě. Má hlavu 
mírně na stranu, na ní 
cosi jako věneček.
Pravý dolní koutek úst 
mírně otevřený. Ruce 
ohnuté v loktech pod 
záhyby hábitu. Je to po- 
korné, tiché a krásné.

Záznamy jsou ale ne- 
úplné, ani převor Schleich 
neví, kdo je ta mumie, 
ani zda je to žena.
Ve druhé rakvi leží hro-
motluk, který by mohl 
být Lev z Ersfeldu, bý-
valý rektor Univerzity
Karlovy. Silný krk, po- 
otevřená ústa. Ruce 
zkřížené na břiše, jako 
by v nich držel meč.
Třetí rakev s mumií je 
zavřená.
„Na hrobě bych chtěl 
mít napsáno: Už?“ od-
povídám psychologovi.  
Pan Houška, 96letý ša-
chista, má lepší verzi: 
„Šach mat.“
„Píská ti naslouchát-
ko!“ říká panu Houš-
kovi dcera. „Nepíská!“ 
„Ale píská!“ 
Blížíme se do posled-
ní místnosti s hliněnou 
podlahou. Zvuk zesilu-
je. Na zdi visí bezpeč-
nostní skříňka, pískání 
vychází z ní. 
„Vidíš, nepíská,“ říká  
vítězně pan Houška.

Kostel Panny Marie vítězné 
je obráceně: oltář k západu.

Víte, že... Poděkování redakce
Děkujeme panu Petru Burgro-
vi (SOPMSH), že zařídil pro 
občany návštěvu katakomb.

Jaromír Luis Konůpka
uvádí: Dr. Ludvík Šváb

alším známým jazz-
manem, obyvatelem 
Malé Strany, byl dr. 

Ludvík Šváb, vnuk Josefa 
Švába Malostranského, 
kytarista a jeden ze zakla-
datelů legendárního Praž-
ského Dixielandu. 
S touto kapelou v 60. le-
tech hrál na mnoha ev-
ropských jazzových fes-
tivalech, nahrával desky, 
mimo jiné i s vynikající 
anglickou zpěvačkou Be-
ryl Bryden. 
Byl odborníkem v mnoha 
oblastech psychiatrie, pra- 
coval v psychiatrickém 
centru v Bohnicích.
Překládal nejen odborné 
články ze svého oboru, 
ale i o jazzu, byl dobrým 
přítelem (prý i spolužá-
kem) spisovatele Josefa 
Škvoreckého. 
I s tímto vynikajícím jazz- 
manem a člověkem jsem 
si párkrát zahrál.

D
klarinetista J. L. Konůpka

Reportáž

19 Kč

Ledová káva za 29 Kč

Lidická 42 
na Andělu

Letní akce: 

Na hrobě 
chci mít nápis: 

Šach mat. 
jindřich houška

V POdzeMí byl příjemný chládek.

Věneček

První americký bar 
v Praze (od r. 1992) 

11 0497.
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již přispěli: Malostranská beseda, Petr Hejma, Studio 
Oáza Chlumská, Caffeteria Lidická, Helena Šimková
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Než číšník 
přinese kafe

Ulice Jiřího Červeného se tak jmenuje díky ní
Soňa Červená, operní diva

Slavné ženy Malé Strany

j e to sice nejkratší ulice 
 v Praze (měří 27 metrů),
 ale skrývá velký příběh.
„Než můj otec zemřel, 
napsal básničku, že by si 
přál, aby se malinká ulička 
za rohem, kde bydlel, jme- 
novala po něm, že je tak 
malá jako jeho důchod a že 
tam bude strašit,” vzpomí-

ná Soňa Červená, dcera za- 
kladatele slavného kabare-
tu Červená sedma. Před 
více než 10 lety se jí poda-
řilo otcovo přání splnit.
Soňa Červená (85) emi-
grovala v roce 1962. Je svě- 
toznámou operní hvězdou. 
Její pradědeček byl vyná-
lezce žesťových nástrojů.

tiRáŽ: MN č. 12 / srpen 2010 / 2. ročník. Vydavatel:
Malostranské  noviny, o.s., IČO 22820892. Šéfre-
daktor: Ondřej Höppner. Kultura, inzerce: Monika 
Höppner. Foto: Studio Ubu, Helena Šulcová, archiv. 
Layout: Studio Ubu.  Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kon-
takt: redakce@malostranskenoviny.eu. Redakce 
si vyhrazuje právo upravovat příspěvky čtenářů.

inzerce

Jiří Červený, 
tatínek

Soňa Červená se narodila v roce 1925. 

Otázka: Kde je na Kampě 
tato vznešená socha ženy? 
Vaše odpovědi: redakce@ 
malostranskenoviny.eu.
Minule: Maketa stromů

kde to je
Poznáte, jářku, 

VÝstAVA - Celý srpen denně od 10 - 18 h - 
AK. SOCH. MICHAL BOUZEK: MONEY IMAGE - 
- Atel. Loukamosaic, Maltézské nám. 9 - Obrazy 
z pravých bankovek. Info: www.femancipation.com.

K
Kulturní tipy MN na srpen

Soňa Červená
dnes

Dům U Čer-
vené sedmy

Stalo se 
před 100 lety

Redakce Zlaté Prahy se 
v srpnu 1910   omlouvá bás- 
níkovi Žákovi: V prostřed-
ním sloupci básně Kabaret, 
otištěné v minulém čísle 
mělo být 30. ř. shora místo: 
„mne zahrnoval drobotou”
správně: „dobrotou”. Dále
na 3. ř. zhora místo: „Lkám. 
Otec s matkou mou” má
být správně: „Lkám, křičím.
Otec s matkou mou”. 

Tisková oprava 
ve Zlaté Praze

Co nového za vodou

NOViNKA! Staroměstské noviny
také seženete vždy 15. dne v měsíci 
v Informační kanceláři Praha 1, 
Malostranské nám. 22.
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Odběrní místa najdete na: 
www.staromestskenoviny.eu

[ [ ?

HudBA - Út  31. 8. v 20. 30 h - JUICY FREAK 
- PopoCafePetl Music Club, Újezd 19, telefon:  
602 277 226 - Funky & groove kapela s početným 
obsazením a nekompromisním tahem na branku.

děti - HUDEBNÍ ŠKOLKA (pro děti od 3 let) 
a dětský orchestr MIFUN (od 6 let) - Od 1. 9.  
v Divadle Kampa, Nosticova 2a - Info na tel. čísle: 
723 043 985 a e-mailu: info@paralela.eu.

VÝstAVA - Denně 10 - 22 h - MUZEUM PRAŽ-
SKÝCH POVĚSTÍ A STRAŠIDEL - Mostecká 18, 
Malá Strana - Setkání s bytostmi Staré Prahy, 
které tu kdysi byly a možná jsou i dodnes. 

Pražská paroplavební společnost 
zve občany 28. 8. na jízdu zdarma

Kdo byl 
Frant. Dittrich

říběh zakladatele České 
akciové společnosti pro  
paroplavbu (později PPS) 

Františka Dittricha je jako  
pohádka o chudém voraři,  
který se dopracoval k pohád-
kovému bohatství.
František Dittrich se narodil 
19. února 1801 v pražském 
Podskalí. Do 25 let plavil 
dřevo, tahal klády a šetřil. 
Pak začal se dřevem obcho- 
dovat. Zvolna bohatl, pořídil 
si hospodu a začal se an- 
gažovat v divadle a politice. 
Paroplavební společnost za- 
ložil v roce 1865. 
Téhož roku spustil na vodu 
svou první loď: Prahu (Prag). 
Na primátora to dotáhl až  
v 69 letech. Zemřel v Praze 
dne 21. října 1875.

Parník primátor Dittrich. 

Historické parníky Vltava a Vyšehrad, rašínovo nábř. v 15 h

Parník Vltava se vrací, krásnější než dřív. 

řijďte Se 28. 8. projet zdarma 
historickými parníky Vltava 
a Vyšehrad. Zvlášť ten první 

je opravdovou lahůdkou: Nedávno 
prošel mimořádně povedenou re- 
konstrukcí. 70letou historii parníku 
Vltava představme ukázkami z do- 
bového tisku. 
lidové noviny 28. 8. 1940:
„Nový osobní parník Vltava pod-
nikl pak se všemi hosty za překrás-
ného počasí první jízdu z loděnice 
Pragy po Vltavě, proti proudu je-

jími zdymadly až do Zbraslavě a zase
zpět. Zvláštností nového parníku je,
že se kormidelní budka dá během 
jízdy podle potřeby spustiti dolů 
a zase vysunouti nahoru pomocí 
mechanismu, aniž by byl přerušen 
kontakt v řízení kormidla.” 
Večerní Praha 30. 9. 1991: „Dnes
se parník Vltava po opravě před- 
stavuje v plné kráse jako plovoucí 
restaurant. Práce si vyžádaly ná- 
klady asi šest miliónů korun z toho 
půlku nové srdce parníku - kotel.”

P
P

Loď, kterou pohání slunce, kotví 
v přístavišti pod Karlovým mostem

PRO loď Nemo bylo velkou inspirací plavidlo vymyšlené spisovatelem J. Vernem.
Loď Nemo stála 2 a půl miliónu 
korun. Navrhl ji arch. F. Weber.

Víte, že...

vltavu nově brázdí loď, 
která je světovým unikátem.  
Jmenuje se Nemo, pohání ji 
slunce a kotviště má v pří- 
stavu na Kampě.
„Kapacita baterií vystačí 
zhruba na den, pak se musí 
dobít. Když je hezky, může 
solární energie pokrýt až 
pětinu výkonu,“ uvádí ředi-
tel PPS Dušan Sahula.
Drobná loď pro dvacet pa-
sažérů je díky elektrické  
a solární energii velmi eko-
logická a tichá.

Zvenčí Zevnitř

Více info:www.paroplavba.cz

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

Na těchto místech seženete zdarma Malostranské noviny. Pokud by byly rozebrány, volejte na číslo: 777-556-578
Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, tel.: 257 532 966. 

Informační kancelář Praha 1, Malostranské nám. 22, tel.:

257 531 845. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11, tel.:

602 280 835. Muzeum Karlova mostu,
Křížovnické nám. 3, tel.: 608 149 042.  Kavárna 
Mlýnská, Kampa (mlýn), tel: 608 444 490. ars
Pragensis, Malostranské nám. 27, tel.: 257 532

093. U Hrocha, Thunovská 10, tel: 257 533 389.

Sokol, Tyršův dům, Újezd 450, tel: 257007111. 

akademie věd, Národní 3, v knihovně, tel:

221 403 111. Divadlo Na Prádle, Besední 3,

 tel.: 257 320 421.  České muzeum hudby, Karmelitská 2, tel: 257

257 707. Konírna, Maltézské nám. 10, tel.: 257 534 121. Vinotéka
Déjà vu, Maltézské náměstí 8, tel.: 603 745 414. Ferdinanda,

Karmelitská 18, tel.: 257 534 015. atelier Pavla a Olga,

Vlašská 13. U staré studny, Tržiště 3, tel.: 

257 530 582. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6,

tel.: 605 294 595. U Černého vola, Loretánské

náměstí 1, tel.: 220 513 4813. Muzeum praž-
ských pověstí a strašidel, Mostecká 17.

U Parlamentu, Valentinská 8, tel.: 721 415 747. 

Hospoda Koza nostra Újezd 8 (na rohu). 

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

inzerce

www.malostranskenoviny.eu
Vytiskni si sám!Malá Strana by měla být větší!

Klikni na titulní stránku a tiskni

Malostranske}
noviny

Příští číslo vychází
 1. září (středa)

Dožije se až jednoho roku,  
když  ho někdo napadne, hra- 
je „mrtvého brouka”. Zachrá-
nilo Ameriku před mšicemi. 

Malostranský 
atlas zvířat

Malostranské 
servírky

SlEČNA KirA, Kavárna 
Mlýnská na Kampě. Kira je 
z Újezda, v ruce drží polévku 
za pěkných 30 Kč. Fotku 
zaslal: fanoušek Pavel.

redakce@malostranskenoviny.eu

Miss 
pípa

Malostranske}noviny

Vyfoť tajně oblíbenou  
servírku a pošli fotku!
redakce@malostranskenoviny.eu

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.

Napište na mobil zprávu: 
MN DVACET 
a pošlete na číslo 902 11 20

Jako dobrovol. platbu za tyto 
noviny pošlete SMS v ceně

Při  VEČírKU NA OSlAVU ObECNíCH VOlEb
„Pánové, proti té drahotě musíme konečně zakročit radikálně. Praha tím trpí mnohem 
více než jiná města, neboť uvažte, kolik banketů do roka se tady strojí...“

Veselý vtip pro zasmání z Humoristických listu r. 1910 

odběrních míst Malostranských novin

slunéčko sedmitečné
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Modré okénko 
dnes získává...

Jeho bistro 
Bruncvík neboli 
Vokýnko pod 
Karlovým mos-
tem slaví 20 let.

Roman Vopička, bistro Bruncvík

Víte O NěkOM ze svého okolí, 
kdo by si zasloužil Modré okénko, 
nebo aspoň poděkovat? Napište 
to na známou adresu: redakce@
malostranskenoviny.eu. Děkujeme.

(Kdo děkuje komu za co)

Dokončil sochu 
malého fauna 
pro nové divadlo 
Kampa herce 
Jaroslava Duška.

Josef Nálepa, akad. sochař

HlEDáM k delšímu pronáj-
mu garsonieru na Malé Straně 
do 7500 Kč. Tel.: 603 563 020. 
HlEDáM ty, které také po-
stihlo nelítostné zvýšení náj- 
mu a výpověď z ateliéru. Ozvě- 
te se. Michal Blažek, sochař. 
Telefon: 775 124 828, e-mail: 
hastal@centrum.cz.
Tři SlUšNé studentky ta-
neční konzervatoře hledají 
pronájem bytu. Cena do 10 ti-
síc Kč. Tel.: 607 500 900.
PrONAjMU garsonieru Na 
Kampě nekuřákovi. Nájemné  

od 10 do 13 tis. včetně služeb 
podle požadavků na vybavení 
bytu. Tel. 777 888 600.

ČiSTírNA, prádelna a man-
dl nabízí své služby. Sběrna je 
v opravně oděvů. Všehrdova 
21, Praha 1. Tel.: 603 309 493. 
SKlENář. Rozbitá skla, 
prasklé výlohy. Zasklím rych-
le a levně. Tel.: 603 273 420.
FrANCOUzSKé kurzy 
v centru Prahy nabízím od 
září pro jednotlivce či malé 
skupinky. Tel.: 602 200 611.

zDrAVá důchodkyně hl.  prá-
ci: dlouhý - krátký týden, víken- 
dy i směny. Tel.: 604 727 198.

NAPrAVUji zdravotní po-
tíže pomocí homeopatie, re-
flexní terapie a reiki. Tel.: 737 
252 398. 
NAbízíM lekce Pilates a SM
system pro jednotlivce i sku-
piny. Tel.: 777 232 595.
KDO POrADí silnému kuřá-
kovi (60 denně), jak přestat 
kouřit? Napište na e-mail: ubu 
@novinypraha.cz.

Cena 1 sMs je 20 kč včetně dPH. Poskytuje Ats, více na www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199

Vzor: MN INZ Hledam atraktivni zenu, ktera by me financne zabezpecila, abych mel cas na vlastni tvrobu. Zn. Stesti ve dvou. Jorge 603 410 959.

Krátké místní SMS inzeráty za 20 korun
Návod: Napište esemesku v tomto tvaru: Mn mezera iNz mezera text iNzeRátu. 
Pak pošlete na tel. číslo: 900 11 20. Cena jedné SMS je 20 kč. Max. rozsah: 100 znaků. 

Děkují fanoušci Bruncvíka a Omara.

Řešení problému 
parníků ze tří pří- 
stavišť na Kampě 
objevil v podpisu 
nové smlouvy.

Filip Dvořák, starosta Prahy 1
Děkuje paní Kovaříková & kolektiv.

Zařídil exkluzivní 
návštěvu kata- 
komb s mumiemi 
pod Pražským 
Jezulátkem.

Petr Burgr, místopř. SOPMSH
Děkují všichni účastníci výpravy. 

Děkují milovníci zvuku panovy flétny.

Pozor lidi, 
příznivci vín 
a cimbálu!

V sobotu 18. září budou 
opět na KAMPĚ

Dozvuky 
Horňáckých 
slavností - 
- Druhé 

malostranské 
vinobraní

www.kckampa.eu hledá 
sponzory na tuto akci

Bydlení

Služby Zdraví

Zde muže být 
váš inzerát 
Volejte hned na tel. číslo: 

777 556 578 
nebo e-mail: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu


