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Malostranské 
servírky

SLeČnA AnDReA
Usměvavá Andrea Hojsáková 

z Bistra de France 
(Maltézské náměstí 12) nese 
chutné espresso za 55 Kč. 

MISS 
OUŠKO



Fo
to

: A
rc

hi
v

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. 

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@maloStranskenoviny.eu  ●  telefon: 777 556 578  ●  www.malostranskenoviny.eu

toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
MN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Cˇ ís. 2 / roč. VIII
únor 2016
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kAm ZmiZel 
nePomuk 

Z PohoŘelce?

Str. 4

trPký konec 
ZAvěšenýho kAfe

to je Ale 
škodA!

Majitelka restaurace 
Helena Hrábková 

s manželem Jakubem 
Krejčím (a psy). Str. 5

Volejte: 775 654 443 
nebo mailujte: info@pvip.cz

Další informace na www.internet-praha1.cz

Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

info@pvip.cz

Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

od 290 Kč až 100 Mbitů!
Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

Otevřeno: 11 - 23 h
Telefon: 739 502 103

www.plnypekac.cz

• Polední menu za 109 Kč (polévka, hl. jídlo, 
dezert a malé pivo)

• Domácí kuchyně a Budějovický Budvar
• Možnost fi remních akcí, narozeninových 

oslav, svateb, rautů…
• Příjemné posezení a milá obsluha

Těšíme se na Vás!

Obraz 
na zdi

MALOSTRANSKÝ MASOPUST
SoPMSH ZVe nA

Sobota 6. února ve 13 h
PŘeD HoStInceM u ČeRnÉHo VoLA

celý program str. 11
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inzerce

žhavá anketa Malostranských novin

Číslo měsíce

35
Na opravu 
Werichovy vily 
je přiklepnuto 
35 milionů Kč.

Císlo měsíce

   Úvodník   Úvodník

Císlo měsíce

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Malostranských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

Velké zprávy 
z Malé Strany

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Malinký domek 
v parku Kampa, 
kde hrají muzi-
kanti! Je tam 

sranda.“

Roman 
Vopička

Vokýnko 
a Kafírna

„Barokní dům 
U Bílé labutě, 

kde jsem se na-
rodil a dodnes 

v něm žiju.”

Jan Čep 
Zastupitel, 

milý soused 
s hustými vlasy

„Těch domů 
je tolik

a vyprávějí 
příběhy...“

Barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„Těžko vybrat... 
Dům U Zlaté 
labutě, která 

dodnes čeká na 
vysvobození.“

Já tam nebyl! A kdybych 
tam byl, tak bych jen jedl, 
protože na tohle nemám. 
Na ostrově Žofín se při za-
sedání Zastupitelstva  MČ 
Praha 1 strhla (dle výpo-
vědí vyděšených svědků) 
zřejmě kruciální hádka, 
kdy se naplno ukázal roz-
díl mezi bezradnou aro-
gancí (TOP 09) a touhou 
po svižném, elegantním 
řešení (zbytek světa).
Já tam nebyl a už tam ani 
nepůjdu. Propad prefe-
rencí TOP 09 (vedení rad-
nice) je nevídaný (čtvrtina 
za měsíc!). Inu - Karel šel 
spát. Odvolat politiky (i ty
navždy lokální) lze jen 
dvěma způsoby: Buď vol-
bami, nebo Zemanem...

Mela 
na žofíně

„Lobkovický 
palác, na který 
se denně ráda 

koukám! Půso-
bí pozitivně.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Když budu 
jmenovat jeden, 

tak se ostatní 
naštvou a shodí 
na mě římsu.“
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Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

Který dům ve svém 
okolí máte nejradši?

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

lanovka v úzkých: 
rypadlo ví víc!

na Petříně se sáňkovalo
Petřín - Sněhová ra-
dost trvala jen pár dní 
(víkend 23. - 24. ledna), 
ale stálo to za to! Neče-
kaná sněhová nadílka 
přilákala na petřínské 
svahy stovky dospě-
lých a dětí se sáňkami 
a boby. Záhy však při-
šlo oteplení a dokonce 
padaly rekordy. 

Staň se součástí 
zázraku Václava

Kampa - Museum 
Kampa Medy Mládkové 
navštívilo loni 150 tisíc 
milovníků umění, což je 
nejvíc od otevření mu-
zea v roce 2003.

Museum Kampa 
překonalo rekord

Malostranské náměs-
tí - Nedávno objevená 
rotunda sv. Václava (11. 
století!) nevídaného eso-
terického významu  (zá-
zraky) má zajímavý do-
zvuk. Matematicko - fy-
zikální fakulta (v jejíž 
budově byla objevena) 
vypisuje konkurz na 
její dlažbu. Příspěvky: 
www.nase-rotunda.cz

Víte, že...
Petřínské stromy 

a keře se záhy (marně) 
snažily vykvést. 

Dnes vaří 
Sudiprav

Rohlík 
natvrdo 

Kup čerstvý, měkký, 
vonný rohlík, vlož ho 
mezi okna a vyčkej, 

až se vrátí manželka.

manžel M. D. Rettigové

 

nechte hrnce vařit za vás!

Radost 
na petřínských 

stráních

na Petříně 
se dějí věci

3°C
ÚnoR

Když v únoru slunce 
svítí, bude hodně kvítí

Počasí 

sice jen pár dní, ale byla to paráda!

Petřín - Tak to je drsné! 
Oprava lanovky na Pet-
řín, která podle mnohých 
nebyla vůbec potřeba, si 
vyžádala příjezd druhého 
největšího jeřábu v ČR 
- a sumy takřka 30 mili-

onů. Hotovo má být letos 
v březnu - když půda vydr-
ží. Oblíbený mostík zbořili 
a staví nový. Lanovka se 
na Petřín poprvé rozjela 
roku 1891, ročně přepra-
ví kolem 1,9 milionu lidí.   
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Malý oznamovatel

Protože jsou to nejlepší noviny ve městě.
Náklad 10 tisíc výtisků měsíčně do všech
schránek bytů a fi rem na Malé Straně 
a Hradčanech. Po celé Praze je přes 50 
odběrních míst. Čtenost je odhadována 
na 40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

ProČ inZerovAt  Právě
v mAlostrAnských novinách

inzerce
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Válka na 
kolečkách
Malá Strana - Ano, 
lidé, kteří stojí a přitom 
„chodí“, mohou být stej-
ně divní jako lidé, kteří 
sedí a přitom jezdí (au-
tomobilisté) - natož jako 
ti, kteří chodí a přitom 
telefonují.

Válka o tzv. segwaye je 
pokrytecká. Potřeštěná
samomluva „volačů“ pře-
káží mnohem víc. Vzpo-
mínáte na postavu jmé-
nem Pepa Vyskoč? Obec-
ní blázen, který mluvil 
sám se sebou? Oč je Pepa 
Vyskoč horší než vozítko 
segway?
O tuto službu (jezdit na 
kolečkách - a nebýt cyk-
listou) je zájem - a ano, 

především mezi turisty. 
Lze také souhlasit s tvr-
zením, že prostá chůze 
je zdravější než jízda ve-
stoje.
Domnívám se, že nejvyš-
ší hodnotou dočasné lid-
ské existence je svoboda, 
která neomezuje svobo-
du nikoho jiného.
Svoboda smát se „vola-
čům“, aniž bychom se jim
chechtali do ucha. Svo-
boda prožít svůj život (od 
teď až napořád) na koleč-
kách, jejichž chod ovlá-
dáme držadlem. Svobo-
da cyklisty, který jede za 
zády jiného cyklisty tak 
říkajíc „v balíku“. Svobo-
da milovat Pepu Vysko-
če. Takže když zákaz, tak 
všechno, nebo nic. 

Spor o chůzi „na stojáka“ 
je  trapná válka o voliče

Víte, že...
Segway vymyslel 

vynálezce Dean Kamen 
v roce 2001 pro vozíčkáře.
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

eleonora Vodičková 
si vítěznou pěnu sama 

našlehala (tajný recept).

místní mistrYně 
v tAnci s Pěnou do kouPeleOndřej Höppner

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

tLuStÁ 
MYŠ

ReStAuRAce

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

neJLeVněJŠÍ KoZeL 
nA MALÉ StRAně!
KoZeL 11° 27 KČ!

otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 hVolejte: 602 643 565

Jsme tu pro Vás!

www.kampareality.cz

Po téměř dvou le-
tech oprav se na 

Malostranském nám. 
v prosinci 2015 opět 
otevřela restaurace 
U Mecenáše, jedna 
z nejstarších restaurací 
v Praze. Nyní je určena 
hlavně pro místní oby-
vatele a věřte, máte se 
na co těšit. Historická 
atmosféra restaurace 
je příjemně doplněna 

novým interiérem, ka-
pacita se navýšila na 
160 míst rozdělených 
do 4 místností. Můžete 
si vybrat, zda se po-
sadíte pod renesanční 
klenby v přízemí, kde 
rád hodoval Tycho 
Brahe a též Johannes 
Kepler, a nebo nově 
navštívíte nedotčené 
gotické sklepy a used-
nete pod dochovanou 

malostranskou hradbu 
z počátku 13. století. 
V restauraci sedával 
také samozřejmě na 
odděleném místě, jak 
určoval řád, nejzná-
mější pražský kat Jan 
Mydlář.

Restaurace 
U Mecenáše

Otevřená kuchyně, vynikající jídlo 
připravené tandemem talentovaných          
kuchařů Martina Johna a Tomáše Vávry.
Nabídka poledního menu od 105 Kč.
Soukromý salónek vybaven původním 
zařízením z dob Rakouska-Uherska pro 
25 osob. Točí se Bernard a Plzeň.

opět otevřena

Novinky od Mecenáše 

Malostranské nám. 10, 
Praha 1 - Malá Strana
Tel.: 420 220 515 790

Víte, že…
Ve vstupní místnosti 
U Mecenáše se na 
stěně zachoval pod-
pis kata Mydláře 
z roku 1626.

www.umecenase.com U Mecenáše 

20 % sleva 
 na vaši konzumaci.
Platí do 31. 3. 2016.

s tímto kupónem

Odměna 10 000 Kč za tip, který povede k podepsání 
nájemní smlouvy.

Mladý pár hledá cenově výhodný 
dlouhodobý pronájem bytu 

na Malé Straně. 

E-mail: martinhoryna@yahoo.com
Tel.: 777 484 447

Jídlo, Víno & Pohoda, Jazz
• Moderní evropská a fusion kuchyně
• Originální dezerty
• Světová vína a moravská vína od Stani Mádla

Tel.: 257 219 728
www.stmartin.cz

Vlašská 7, Malá Strana, 
Praha 1
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&
Jan Čep, 

tvůrce no-
vého kina 
U Hradeb 
Palec na-

horu! 
V Mostecké 
ulici vzniká 

úžasný 
prostor plný 
tvůrčí atmo-

sféry. 

&
Starosta 
Praha 1 

Lomecký
(TOP 09)

Preference 
TOP 09 se 
zřítily za je-
diný měsíc 
o čtvrtinu
(z osmi 

procent na 
šest).

Vítěz Poražený

dŘíve & dnes

VÍte, že: Naposledy v Praze Vltava pořádně zamrzla v únoru roku 1956. Pak už bruslit nešlo (přehrady).

PoSÍLeJte SVÉ FotoGRAFIe 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu  

Bruncvík a Vltava (pohled z Karlova mostu)
Kde to je1930 Dnes
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Čtenářka Eliška Janečková se ptá, 
kam zmizela socha sv. Jana Nepo-
muka z náměstíčka Na Pohořelci 
a zda ho náhodou neukradli.
Odpověď: Neukradli. Socha sv. 
Jana Nepomuckého se dvěma an-
děly (z roku 1752) byla převezena 
na rekonstrukci.

kam zmizel 
nepomuk 

z Pohořelce?

MALoStRAnSKÉ 
noVIny

Vy se ptáte, 
my to víme
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Smuteční oznámení
Dne 21. 1. 
2016 nás na-
vždy opustil 
můj milova-
ný manžel a 
náš dědeček 
pan František Hájek, 
bytem U Lužického se-
mináře. Byl to človíček 
se srdíčkem na správ-
ném místě. Malostraňák 
jak se patří. Fanoušku, 
nikdy nezapomeneme.

Alena Hájková 
Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu

Ve čtvrtek 
24. prosince 
2015 nás na-
vždy opustila 
naše býva-
lá ředitelka 
Malostranské základní 
školy PaedDr. Danie-
la Paková. Ředitelkou 
Základní školy v Josef-
ské byla od roku 1989. 
Založila osmileté gym-
názium a třídy pro děti 
s poruchami učení.

Přestavba kampy 
se (zatím) nekoná

míst
ní 

hrdinové

Opět jen o fous schválilo 
Zastupitelstvo Prahy 1 dne
27. ledna rozpočet na 
rok 2016. Rozpočet opět 
vykazuje schizofrenní ry-
sy: Ač avizován jako vy-
rovnaný, vyrovnaný není 
a ostatně ani být nemusí. 
Touto chimérou trpí ve-
dení radnice (nesourodý 
shluk pod vedením TOP 
09) dlouhodobě.   

Nejvíce kritizovanou po-
ložkou jsou výdaje na 
Nemocnici Na Františku. 
Jednou z největších polo-
žek je oprava Werichovy 
vily (35 milionů Kč). 
V rozpočtu není výdaj na 
přestavbu parku Kampa, 
které vedení radnice přes 
masové protesty občanů 
prosazovalo. Je však tře-
ba zůstat ve střehu.

Pěkně oslavili Nový rok ve světoznámé hos-
podě U Hrocha (Thunovská 10)... Hrál a zpí-
val Pepa Kocúrek, radovala se příčná fl étna, 
akordeon a další nástroje. Pár dní předtím 
tu podobně oslavili Vánoce, pár dní potom 
některý z dalších svátků. -kuč-

Pepa Kocúrek

Hrálo se 
pěkně 
od podlahy

nový rok 
jak se patří 

Štamgasti 

jak štamgasti u hrocha 
oslavili nový rok
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Proč má Zavěšený kafe 
výpověď... A co bude dál

 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.euZpráavy

inzerce

Zde může 
být váš 
inZerát!

volejte ihned

telefon: 

777 556 578 
(monikA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-mAil:

vlídné ZAcháZení!

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

nAše děti kreslí PrAhu Soutěž 
o ceny

Matouš Hlaváč (9 let)
Obrázek poslali rodiče Markéta a Honza Hlaváčovi

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je 
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD In-
diánská pohádka Divadélka 
Romaneto. Dárek získáte 
tak, že zavoláte na tel. číslo 
777 556 578 (Monika) a do-
zvíte se, kde bude možné si 
ho vyzvednout.

míst
ní 

hrdinové
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Víte, co to je zavěšený 
kafe? Nevíte? Tak to při-
jde pán do kavárny, vypi-
je kávu a povídá: „Platím 
dvě kávy – tu, co jsem 
vypil a jednu zavěšenou.“ 
Přijde jinej pán, nemá 
peníze, tak povídá: „Není 
tady nějaký zavěšený 
kafe?“ Když je, tak ho vy-
pije a jde domů.  
Kultovní kavárna, kvůli 
které stálo za to štrachat 
se přes Tržiště nahoru 
Vlašskou až na Úvoz (aby 
pak našinec zjistil, že je 
plno) má od čtvrtka 28. 
ledna 2016 zavřeno. A to 
- nafurt. 
S majitelem domu U Tří 
zlatých sekyrek, starým 
pánem, měli provozo-
vatelé kavárny U Zavě-
šenýho kafe výtvarník 
Jakub Krejčí s manžel-
kou vynikající vztahy. 
Vše se změnilo před tře- 
mi lety, kdy majitel domu 
zemřel. Manžel vnučky 

Vyfotíme 
a zavřeme

nečekaný konec kultovní kavárny

Malby na 
zdech

Majitelka restaurace 
Helena Hrábková 

s manželem 
Jakubem Krejčím

Pohled zvenčí 
(dnes již zavřeno)

zesnulého majitele měl  
o budoucnosti domu jiné 
představy.
„Nejednalo se ani o zvý-
šení nájmu, prostě jsme 
dostali výpověď a bylo 
to,“ řekl MN pan Jakub 
Krejčí. Rozhodnutí o vý- 
povědi padlo již před pár 
měsíci, ale nikdo mu ne-
věřil. 
Provozovatelé této úžas-
né kavárny (vlastně re-
staurace - protože se tam 

dobře vařilo) se již „pře-
stěhovali“ o 300 metrů 
výš do Loretánské 13, kde 
otevřeli kavárnu (restau-
raci, protože se tam dobře 
vaří) s názvem U Zavě-
šenýho kafe divadlo 
pokračuje. 

Nikdo přesně 
neví, kdy byla tato 
kavárna založe-
na. Dnes už však 
víme, kdy skon-
čila: 28. ledna 
2016. Tehdy byly 
předány klíče, sny 
i kafe, co viselo...

Poslední
foto

Pověst o domu U Tří 
zlatých sekyrek vypráví 
o milenecké vraždě...

Víte, že...
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

Paní Evženie Venzaro-
vá vznesla dotaz. O Vá-
nocích jsem měl v tele-
vizi pořad, ve kterém
říkám: „Pravda je skry-
tá pod povrchem.“
Paní Evženie se ptala, jak 
jsem to myslel. Dokonce 

říkala, že je to pro ni rébus, 
kterému nerozumí. Ten 
rébus vysvětlím. Jelikož se 
jedná o skutečnou dámu, 
věřím, že dojde k souznění.
Pravda nic nemá společné-
ho s povrchností. Musíte 
se zahloubat, dát stranou 

vnější efekt. Při tomto za-
hloubání uvidíte věci ji-
nak, v jiném zorném úhlu. 
Pomalu se dostáváme jen 
o patro níže. Na hlubinu - 
až na samé dno - jedinec 
těžko dosáhne. Za pomoci 
bolesti snad jo. Pravda je 

na hlubině, ponorem se 
k ní však dostaneme blíže 
a blíže. 
Kolem nás je spousta 
povrchností, ponorem 
a vnořením je z toho
cesta ven. Paní Evže-
nie, došlo k souznění?

jak Paní evženie vznesla dotaz

vYhlášení soutěže „víte, kde to je?“

Jiří Kučera se narodil 7. 
ledna 1951 v Podolí. Od 
roku 1988 praktický lé-
kař pro dospělé na Sta-
rém Městě v Praze. Bydlí 
29 let na Malé Straně 
a denně chodí přes Kar-
lův most. Cestu zachycu-
je opakovaně v různých 
obdobích, počasí i světle, 
a to na kinofi lm fotoapa-
rátem Olympus MJU1.
V lednu 2006 vystavuje 
nejlepších 55 Fot (Z Na-
šich Klubů a Hájů) v Di-
vadle a kavárně Na Prá-
dle. 2009 Několik Fot 
v BarBaru. 2010 v břez-
nu v Tyršově domě a pak 
v Malostranské besedě 
816 fotek Malé Strany, 
Karlova mostu, Kampy, 
Petřína - výstava pomoh-
la „Středu Světa“- parku 
na Kampě! 
Vyzván k uspořádání vý-
stavy 30 velkoformáto-
vých fotografi í v Kávo-
varně a v pasáži Lucerna. 
Trvání 7 týdnů v červnu 
a červenci 2010.
V lednu 2011 vydání pub-
likace, katalogu 60 foto-
grafi í nejlepších z výstav 

za posledních 5 let. (JIŘÍ 
KUČERA 60 FOT V ČA-
SECH PRAVDY).
Byly další menší výsta-
vy (např. v galerii Ars 
Pragensis - SOPMSH, na 
Malostranském nám. 5). 
Stále je vystaveno 10 fo-
tografi í v ordinaci prak-
tického lékaře, Praha 1, 
Dlouhá 16.   
8. - 31. ledna 2016 po 
delší pauze je zde dal-
ší výstava „TURAS a...“  
opět  v Malostranské  be-
sedě. Je to 170 fotografi í 
formátu A4 a 22 velkých 
(60 x 90 cm). Fotogra-
fi e ze života SK TURAS, 
většinou z výletů do pří-
rody.   Během vernisáže 
a následného TURAS 
bálu shlédlo výstavu cca 
300 přátel. 

v malostranské besedě

výstava fotografií 
dr. jiřího kučery 

tŘi vítěZové ZískAli knihu dAnA hrubého 
PrAžské PŘíběhY (je v Prodeji v Ars 
PrAGensis nA mAlostrAnském náměstí 5)

Desítky dopisů přišly na téma 
soutěže Malostranských novin 
(leden 2016) VÍte, KDe to Je? 
Bravo! Správná odpověď: Snímek 
slečny, jak krmí slepice, je pořízen na 
dvorku nad Vlašskou ulicí (směrem k Pe-
třínu) za vraty do domu Vlašská 9, vedle 
dnešního Muzea KGB (Vlašská 13). 
Vítězové: Eva Šefrhansová, paní Ko-
cová (heslo Sumec), Ing. Marie Bímová. 
Zvláštní uznání: RNDr. Jindřich Votýpka (za 
foto dvoru U Zlatého lva). 

Lotynka v Prokopské (rok 1900). Foto: čtenářka MN Eva Šefrhansová

Dvorek domu U Zlatého lva. Foto: Čtenář RNDr. Jindřich Votýpka.

tAdY

Autor (vpravo) 
s dorostem

Hrálo se 
pěkně od 
podlahy

Úvodní 
slovo autora

vYhlášení soutěže „víte, kde to je?“

Prodlouženo!
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Kalendárium 
Malé Strany

Ema 
Destinnová

PĚVKYNĚ

Bedřich 
Wachsmann

MALÍŘ

ÚnoR

● Miroslav Cikán 
*11. 2. 1896 Praha 
†1. 2. 1962 Praha
Filmový režisér, ředitel 
fi lmových laboratoří.
 
● Bedřich Wachsmann 
*24. 5. 1820 Litoměřice 
†27. 2. 1897 Praha
Malíř, architekt. Vytvořil 
fi gurální kresby podle 
soch na Karlově mostě. 
Rekonstruoval kapli sva-
tého Kříže na Pražském 
hradě. 

● Ema Destinnová 
*26. 2. 1878 Praha 
†28. 1. 1930 Č. Budějovice 
Pěvkyně, jedna z nej-
slavnějších Češek. 
Bydlela na Malostran-
ském náměstí. 

● Zdeněk Wirth 
*11. 8. 1878 Libčany 
†26. 2. 1961 Praha
Historik umění, zakla-
datel památkové péče. 
Bydlel na Kampě v tzv. 
Werichově vile.

● Josef Paukner 
*25. 2. 1847 Sedlec 
†2. 2. 1906 Praha 
Hudební skladatel. Jeho 
postavu ztvárnil Neruda.

Josef 
Paukner
SKLADATEL

Zdeněk 
Wirth

HISTORIK

Tema

Fo
to

: A
rc

hi
v 

M
N

Fo
to

: A
rc

hi
v

vYhlášení soutěže „víte, kde to je?“

inzerce

Pololetní vysvědčení (kvítko) Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

Co jsi to přinesl za vysvědčení, ty kvítko!... ...Ale ten nápis musím vyprášit!
-Konec-

...Dobrá, musím ti odpustit...

žena sype 
slepicím 

(rok 1930) 
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KampaNula
8

KampaNula
 Charitaredakce@malostranskenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 
Staroměstských a novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

 Charita

KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

Učená toulka v sedě: Padělatelé
Václav Hanka byl idealista, Oldřich z Rožmberka zločinec

Účastníci byli seznáme-
ni s druhy padělatelství, 
tedy s tím, co se dá za pa-
dělatelství považovat. By-
lo zdůrazněno, že paděla-
telství se většinou nevy-
plácelo. 
Důvody jsou jasné. Moc 
odborné práce, problémy 
s prodejem padělaných 
věcí a malý rozsah. Vý-
jimkou je padělání listin. 
To kvetlo vždy a docilo-
valo se jím velmi dob-
rých výsledků. Poté byla 

shrnuta stručná historie 
padělatelství v českých 
zemích, kdy bylo zdůraz-
něno, že co se týče peněz, 
padělatelství z národo-
hospodářského hlediska 
nehrálo v podstatě žád-
nou roli. Tím kdo nejví-
ce poškozoval měnu byl 
vždy stát, formou jejího 
znehodnocování.
Během přednášky byli 
vyzdviženi a podrobněji 
probráni naši nejznáměj-
ší padělatelé, či spíše ti, 

kteří nejvíce zasáhli do 
naší historie.
Byli to samozřejmě auto-
ři rukopisných padělků 
- tedy zejména Rukopisů 
královédvorského a zele-
nohorského Václav Han-

ka, Josef Linda a další 
pravděpodobní spolupra-
covníci. Dnes je přijat ná-
zor odborné veřejnosti, že 

Rukopisy jsou bezesporu 
padělky. 
Ovšem v dobách národní-
ho vzepjetí obdobné pa-
dělky měly snad všechny 
národy v Evropě.
Další významný paděla-
tel byl šlechtic Oldřich 
II. z Rožmberka, který žil 
v husitské a pohusitské 
době. Ten také padělal 
listiny, ale majetkové po-
vahy. V podstatě padělal 
listiny, ale hlavně na nich 
pečeti (to bylo složitější) 
předchozích panovníků, 
kde bylo potvrzováno fik-
tivní získání nemovitých 
majetků. 
Rožmberk tak v té rozhá-
rané době získal obrovský 

majetek a od těch dob se 
tak Rožmberkové stali 
nejvýznamnějším šlech-
tickým rodem u nás. Na 
to, že se jedná o padělky, 
se přišlo až v 19. století. 
Dodnes je zachováno tři-
cet tři těchto padělků.
Tento Oldřich si také vy-
myslel lživý původ rožm-
berského rodu z italských 
Orsiniů, významné řím-
ské rodiny. 
Zkrátka - Václav Hanka 
padělal z hloupého, ale 
pochopitelného idealis-
mu. Oldřich z Rožmberka 
ze zločinného pragmatis-
mu a pýchy.
Vybráno pro dobročinné 
účely: 500 Kč. -kuc-

Ve středu 13. 1. 2016 se uskutečnila 
v Trick baru v Malostranské besedě 
Toulka v sedě s tématem Padělatelé. 
Provázel spisovatel Richard Händl.

Přednášející 
Richard Händl

Posluchači 
v trick baru

Poutavá přednáška 
plná zajímavých 

informací
Václav 
Hanka

oldřich II. 
z Rožm-
berka

Rožmberk padělal 
listiny a pečeti 
předchozích 

panovníků. Získal 
tak obrovský 

majetek

POŘÁDÁME
● Čtvrtek 4. 2.
Podprahová konference pro 
Nápadníky a přátele Agáty.

● Úterý  9. 2., 17.17 h
Členská schůze KampaNu-
ly. Program na pozvánce.

● Středa 17. 2., 17.17 h 
Co ukrývají Zámecké 
schody a co má společné-
ho J. K. Tyl s klášterem 
Kajetánů? Přednáší: Ing. 
Jan Zemánek.

● V 1. polovině března 
Učená toulka: Kostnický 
koncil a Betlémská kaple. 
Přednáší: MUDr. Jan Sed-
mík.

VÝTĚŽEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRAHY 1
Naše akce

PODPORUJEME
● Sobota 6. 2., 13.13 h
Malostranský masopust: 
Parádní sousedská akce 
s mnoha maskami a alego-
rickými vozy. Občerstvení 
průběžné (akce SOPMSH).

● Úterý 5. 2., 18.18 h
Konference Kampa Střed 
Světa - Baráčnická rychta.
 
● Pá 8. 2., 17.17 h
Dr. Hůlek: Prachaos (Kos-
tel Na Prádle). Hraje Scho-
la Specialis Familiae.

● So 9. 2., 12:12 h
Již VIII. happening Kam-
pa Střed Světa. Opět v par-
ku na Kampě.

● Středa 17. 2., 17.17 h. Sraz na  17. schodu ve spodní 
části Zámeckých schodů nad Thunovskou ulicí (později 
diskuse uvnitř s občerstvením). Ing. Jan Zemánek.

co ukrývAjí Zámecké schodY 
A co má sPoleČného j. k. tYl 

s klášterem kAjetánů? 
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Dopisy, komentáře, básně, glosy, fejetony
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

Čís. 1, leden 2016

inzerce

A skutečně. Zima přišla 
taková, že nám vynahra-
dila ten špatný vtip po-
sledních let. 
A slunce najednou hře-
je ze všech stran, jak 
odskakuje od sněžných 
odrazek a s něžnou ško-
dolibostí nás mučí a nutí 
si krabatit kůži na čele 
a kolem očí. Suchý 
vzduch se třyptí a turisté 

i domorodci chodí s po-
krčenými rameny. Sva-
řák teče proudem a od 
klobás se čoudí. 
Tam dole u řeky čeká 
Vopička s nadýchanou 
vestičkou, Bubák se 
žmolkovatým rolákem, 
krambule a bažule a drob-
né chumle sousedstva 
s kapičkami u nosů. 
Sejít z Hradu na Kampu 
jakoukoli cestou se zdvi-
ženou hlavou je šílenství 

a zvlášť pak večer, potmě 
a po návštěvě několika  
pocestných oddychových 
bodů. 
Když nakopneme vlast-
ní zadek a vydáme se na 
Petřín, najdeme tam celý 
luna park. Můžeme sta-
vět, můžeme se koulovat 
a klouzat a můžeme si 
zahrát na stopaře, před 
kterými neuteče za ro-
mantikou žádný pár. 
Jak to ale vypadá po-
dle prázdnějších lavic 
v běžně přecpaných pu-
tikách, spousta z nás 
prostě sedí doma a ať už

FANTOM MALÉ STRANY
co neVÍ on, neVÍ nIKDo

bubák

Glosa
spojují nějaké obvody 
a tím nám to takzvaně 
secvakává. Ovšem, jak 
komu. 
Před týdnem jsem jel na 
otočku udělat prohlídku 
chalupy. Znáte to. Jestli 
se do sklepa nedosta-
ly myši, zda je na půdě 
kuna, co nám už dvakrát 
přehryzala hadice u auta 
a další, pro majitele chat 
či chalup, tak známé 

úkony. Navíc jsem bě-
hem dne díky mobilním 
telefonům dostával další 
pokyny, na co nemám 
určitě zapomenout. Mezi 
ně také patřil nákup do-
mácích vajec od naší sou-
sedky. 
Vše jsem učinil a v pozd-
ní odpoledne promrzlý 
dojel domů. Na první 
otázku, kde jsou vajíč-
ka, jsem musel poníženě 

konstatovat, že jsem je 
nechal na chalupě. Na 
další otázku, kde jsem je 
nechal, obvody v mém 
mozku vyhodnotily, že 
na verandě. A to nás če-
kaly patnácti stupňové 
mrazy. Prostě můj mozek 
se zachoval jako největší 
zrádce. 
Zdrcen vlastní neschop-
ností jdu přeparkovat 
auto. Lidi, ta vajíčka byla 

v kufru. Já zapomněl, že 
jsem nezapomněl. Ta-
kové ponížení. Kdyby se 
v tu chvíli v mé blízkosti 
objevil nějaký bezdomo-
vec, hned ho obdaruji, ať 
si udělá omeletu. 
Ale z druhé strany bio-
produkt jsem dovezl, tak 
to se mnou ještě není tak 
zlé. A… Teď nevím, co chci
ještě napsat.

MN únor 2016

Zvláště lidský mozek vy-
kazuje mimořádný pro-
dukt, kterým je paměť. 
Prý se v našem mozku 

lidský mozek
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Vážená redakce,
zdravím vás a posílám 
foto našeho souseda, wes-
tíka Mikeše. Každý den 
chodí okolo s jeho panič-
kou, starší dámou a my-
slím, že jí udělá velkou 
radost, vidět svého psího 
přítele ve vašich skvělých 
novinách. Děkuji, že jste!

S přáním hezkých dní  
Hana Špírková

Odpověď MN: Dáma 
bude mít velkou radost 
1. března na straně 12.

Vážená redakce, 
chci vám složit poklonu za 
Malostranské noviny. Se-
znamuju se s nimi, když 
jdu dceři vybrat poštovní 
schránku na Újezd. Vždy 
si je rád přečtu a souhla-
sím i s vaším bojem proti 
megalomanským snahám 
starosty Lomeckého změ-
nit tvář Kampy!

Přeju hodně sil!
Václav Krákora 

Prosím o zprávu, 
zda sousoší sv. Jana Ne-
pomuckého z Pohořelce 
je u restaurátorů, anebo 
zmizelo z náměstí díky 
zlodějům. Nikde jsem si 
nevšimla zprávy.

Pěkný den
Eliška Janečková

Odpověď MN: Neu-
kradli ho. Více str. 4

se cpeme gumovými 
medvídky a koukáme do 
screenu nebo již teď rov-
náme účetnictví, zabíra-
jící nám celý pokoj, oči-
vidně nám stačí pohled 
skrze dvojité okenice 
a lahváč z ledničky.

Dopisy

HOTOVÁ JÍDLA 
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h 
(přes obědy nekouříme)

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 27 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Těšíme se
 na vás!

My Valentýna 
neslavíme. 

Přijďte k nám 
na pivo. 

Kdykoliv!

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

Akce února

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz



kŘížovkA nA heslo
Vylušti tajenku a... Překvapení!
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Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastného výběru v Restauraci pod Petřínem (Hel-
lichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat Monice 
(tel.: 777 556 578). Vyhrávají totiž jen první tři luštitelé.

krátký vtiP (chuck norris) 
Chuck Norris je jediný člověk na světě, který 
práskne s otáčivými dveřmi.

•

Akce - Čt 4. 2. v 18 h - VeČeRnÍ GA-
LASoVA cyKLoJÍZDA -  Sraz park 
Folimanka, pod Nuselským mostem - Tra-
sa: Nádraží Vršovice, nádr. Strašnice, Piz-
zeria Cartello Alto. www.galas.borec.cz
 
Akce - Od 8. do 14. 2. mezi 14 a 18 h - 
VALentÝnSKÝ ARoMABAR - Dům 
U Bílého pelikána, Maltézské nám. 9 
- Představení afrodiziakálních vůní. Na 
objednání: 730 800 707.
 
Divadlo - 9., 10. a 11. 2. v 20 h - VoS-
to5: DecHoVKA - Baráčnická rychta, 
Tržiště 23/555  - Lidé se mění, dechovka 
zůstává. Jak to bylo na tancovačce po    
2. světové válce? 
 
Koncert - Čt  11. 2. v 20 h - JAn-MA-
těJ RAK: ZWoLnA A cIteDLně  
- Dobrá trafi ka, Újezd 37 - Koncert vyni-
kajícího kytaristy. Rezervace: sms na tel. 
č. 732 852 364. www.dobratrafi ka.cz
 
Divadlo - Ne 14. 2. v 19 h - BuenoS 
AIReS, VyStuPte! - Divadlo Na prá-
dle, Besední 3 - Divadlo M. Arzumanové. 
Životní příběhy odvážných lidí, kteří stáli 
u zrodu argentinského tanga.
 
Divadlo - Čt  18. 2. v 19. 30 h - VLny 
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Mo-
nodrama herečky Nataši Burger nejen 
o mnoha polohách ženy a vztazích             
k sobě i mužům. www.divadlokampa.cz

K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOÚNOR

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● malostranské náměstí 35/21 ● tel.: 257 409 123

Náš TIP

Ř
íká se, že Ivan Hlas 
je jediný český pís-
ničkář, který umí 

psát nejen o nešťast-
né, ale i o šťastné lás-
ce. Možná na tom něco 
bude - tohle téma je pro 
něj celoživotní jednič-
kou.  A ačkoli je svými 
kořeny bluesman, po-
cházející z pražské čtvrti, 
tomuto žánru zasvěcené 

už od konce 60. let, tedy 
z Hanspaulky, v jeho ru-
kopisu žádné beznadějné 
stížnosti nenajdete. Užij-
te si 10. 2. koncert Ivana 
Hlase s jeho triem u nás 
v Malostranské besedě.

ÚnoR
Program (výběr)

4. čt., 20.30 h
Traband
9. út., 20 h
7 pádů Honzy Dědka - 
talkshow. Hosté: I. Chýl-
ková, D. Prachař, A. Ge-
brian.
17. st., 20.30 h
Jan Spálený & ASPM
19. pá., 20.30 h
Blaženka - křest alba, 
host: Jana Štefl íčková
23. út., 20.30 h
Lili Marlene - futuristický 
šanson 
27. so., 20.30 h
Mário Bihári & Bachtale 
Apsa
28. ne, 29. po., 
20.30 h
Robert Křesťan a Druhá 
tráva - Druhá tráva slaví 
25 let!

GALERIE
15. 2. - 16. 5. Zahrada 2. 
Na motivy geniálního vý-
tvarníka Jiřího Trnky.

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

10. 2., 20.30 h

Galasovy 
cyklojízdy IVAn HLAS tRIo

Praha 1, Malá Strana, u Sovových mlýnů 2, tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz, e-mail: info@museumkampa.cz

toyen: 
Vidím neboť je noc
Prodlouženo do 16. 2. 
Výstava jedné z nejvýraznějších postav 
českého umění 20. století.

Libor Fára: 
Rytmus 
Prodlouženo do 15. 2.
Výstava k 90. výročí na-
rození sochaře, malíře 
a kostýmního výtvarníka 
Libora Fáry (1925-1988). 

Bez začátku, 
bez konce   
Od 2. do 28. 2.
Výstava k poctě sochaře  
Aleše Veselého.

Karel Malich: 
nově objevený  
Od 9. 2. do 31. 5.
Hlavním dílem výstavy je 
nově objevená, rozměrná 
práce autora z roku 1978.

František Kupka: 
Vanoucí modře  
Od 9. 2. do 22. 5.
Výstava zacílená na slav-
ný soubor obrazu Vanou-
cí modře a souvislosti 
jeho vzniku.

Karel trinkewitz  
Od 27. 2. do 15. 5.
Výtvarné dílo výjimečné 
osobnosti básníka, žurna-
listy a výtvarného umělce.

DoPRoVoDnÝ 
PRoGRAM
2. 2. Lektorská prohlídka 
výstavy Toyen v 18.30 h.
11. 2. Koncert violistky 
Jitky Hosprové, housle 

Maurizio Sciarretta v 19 h. 
20. 2. Pravidelná komen-
tovaná prohlídka krátko-
dobých výstav v 15 h.
20. 2. Výtvarná dílna pro 
rodiny s dětmi: Karel Ma-
lich v 16 h. Rezervace 
nutná.

StÁLÁ eXPoZIce
František Kupka 
Práce ze studentských 
let, ale i díla z vrchol-
ného období abstraktní 
tvorby i let pozdějších.
Otto Gutfreund
Kubistické bronzové so-
chy nejvýznamnějšího 
českého sochaře první 
poloviny 20. století. 



11 Zabava telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Pro líné Ještě línější

inzerceinzerceinzerce

ZAJÍMAVoStI a novinky 
ze Starého Města. StARo-
MěStSKÉ noVIny jsou 
k mání zdarma např. v Ka-
fírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) či ve všech ka-
várnách, hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

StRuČnÁ tIRÁž
Malostranské noviny 

únor 2016 / VIII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
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Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
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● tel. inzerce: 777 556 578 
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Slavné místní ženy

Koutek pro chytré hlavy

Četba na pokračování. jan neruda: 
Pan ryšánek a pan šlegl (iv.)

Abych zkrátka řekl, byl to 
malostranský Olymp, kde 
se scházeli malostranští 
bohové. Je to zcela bez-
pečné faktum z historie, 
že bohové vyrůstají přímo 
ze svého lidu. Jehovah 
byl bůh zamračený, zlý 

a mstivý, ukrutný a krve-
žíznivý, jako celý národ 
židovský. Řečtí bohové 
byli elegantní a duchapl-
ní, krásní a veselí, Helé-
nové ve všem všudy. 
Slovanští bohové - par-
don, my Slované neměli 
dost plastické síly ani na 
ustrojení velkých států, 
ani na vytvoření zcela ur-
čitých bohů, naši bývalí 
bohové jsou...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel starých mládenců

Otázka: Kde byl na Malé Stra-
ně tento nápis? Už je natřená 
celá stěna. Snímek byl pořízen 
7. 9. 2012. Otázku poslala 
čtenářka Dana Valentová

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Obousměrná jedno-
kolejka je na začátku Letenské u kos-
tela sv. Tomáše Správně: Lenka 
Hellerová, Václav Krákora

božská úvaha

Bratranec Jana Nerudy 
(1834 - 1891) Alois Tichý 
byl panským ředitelem ve 
Vlachově Březí. Když jej 
Neruda poprvé navštívil, 
velmi jej zaujala jeho dce-
ra Anička. Koncem roku 
1877 Anička přijela se dvě-

ma sestrami do Prahy, Ne-
ruda jako by ožil. Vodil je 
po Malé Straně, Hradča-
nech. Představil je Smeta-
novi, Sládkovi, Zeyerovi, 
Sklenářové. V roce 1880 se
viděli naposledy. Provdala 
se za správce Práška. 

Pokračování příště

Jan neruda 
(1834 - 1891).
Novinář z Malé 
Strany, starý 
mládenec

Dcera bratrance Jana Nerudy
Anička Tichá

Jan 
neruda, 
příbuzný

J. V.
Sládek, 
známý

otilie 
Sklenářová, 

herečka
Anička byla 
velmi bystrá

MÍSTNÍ SMS INZERCE
nÁVoD: Napište SMS: MN mezera INZ mezera a pak 

text vašeho inzerátu. Zprávu pošlete na tel. č.: 900 11 30. 
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Bolest zad, kloubů, 
svalů, artrózy. Léčba 
ihned, bez čekání, bez 
pojišťovny. Lékař speci-
alista. Tel.: 775 356 776, 
www.jodl.cz
●Prodám šicí stroj Sin-
ger, funkční, 100 let sta-
rý. Tel.: 602 255 213.
●Koupě domku do 80 
km od Prahy směr Slapy. 
Pošlete, prosím, sms, za-
volám. Tel.: 724 802 409.
●Učetnictví - kompletní 
vedení a zpracovaní. Mzdy 
a vedení daňové evidence 

pro OSVČ. Cena dohodou. 
Vladislav Kadubec. E-
-mail: v.kadubec@email.
cz. Tel: 773 923 876.
●Koupím knihu Jana 
Koláře Na vlnách revolu-
ce v zemi věčných ohňů.  
Tel.: 731 788 920.
●Mladý pár hledá ceno-
vě výhodný dlouhodobý 
pronájem bytu na Malé 
Straně. Odměna 10000 Kč
za tip, který povede k pod-
pisu smlouvy. E-mail: 
martinhoryna@yahoo.
com. Tel.: 777 484 447. 

Restaurace & Steak

Tel.: +420 730 629 299
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ Nekuřácká restaurace 
▪ Polední menu od 89 Kč 
▪ Steaky za pěknou cenu a bohatá nabídka dalších 

jídel, včetně veganských a vegetariánských
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička 
 a z pivovaru Rampušák v Dobrušce
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic

AKCE ÚNORA
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba v Kampáriu.                      

V únoru v úterý 9. od 19 h.
• Ochutnejte valentýnský speciál z pivovaru GWERN.



„Z novin se vždy dozvím 
spoustu informací, 

aktuality a také mnoho 
o historii staré Prahy.“ 

Ruben Valenta 
Firma House Services
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Příští číslo vyjde
1. března

Volejte pana Martina cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v kavárně živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...
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Proč čtuProč čtu

30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

Mazlíčci 
Malé Strany

MazlíčciAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce60
kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní 

číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme

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

odběrních míst
Malostranských novin

RIcHARD HÄnDL
Historik

Za poučné 
a vtipné před-
nášky v rámci 
Toulek Kampa-
Nuly (str. 8)

Tip: čtenáři MN

U Hrocha, Thunovská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova 
kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Museum 
Kampa, U Sovových mlýnů 2. Klub Za starou Prahu, knihkupectví, Mostecká 1 
(Judina věž). Vacek Bio-Market, Mostecká 3. Dvůr umění, Mostecká 14. Klub 
Šatlava, Saská 2. Baráčnická rychta, Tržiště 23.  Sokol, Tyršův dům, Újezd 450.  U 
Glaubiců, Malostranské náměstí 5. U moudrých luceren, Vlašská 6. Národní ka-
várna, Národní 11. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, 
Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce. Café Lounge, Plaská 8. Informační 
kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 
3. Tlustá myš, Všehrdova 19. Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Divadlo 
Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, Malos-

transké nám. 27.  Divadlo Na Prádle, Besední 3. České muzeum hudby, Karmel-
itská 2. Konírna, Maltézské nám. 10. Ferdinanda, Karmelitská 18.  Atelier Pavla a 
Olga, Tržiště 3. U staré studny, Tržiště 3.  U Mecenáše, Malostranské náměstí 10. 
Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských pověstí 
a strašidel, Mostecká 18. Poliklinika na Národní, Národní 9, III. patro. U Parla-
mentu, Valentinská 8. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  Lazebnictví  U 
Milušky, Sněmovní 170 / 15. Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46. 
Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, Pohořelec 
8. Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida café, Malostranské nábřeží 3. Restau-
race Profesní dům, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 12. 
Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b. Desk Room, Prokopská 296/8. Hotel Koko-
řín, Kokořínský Důl 48. Valašská pivnice, Úvoz 26. Restaurant Aristo - hotel 
Constans, Břetislavova 309/14. Restaurace Kampárium, Říční 9. Vinárna U Vi-
níka, Petřínská 4. Metrocafe, vestibul metra Malostranská, Klárov 51. Pizza Saint 
Nicholas, Tržiště 10. Restaurace  Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U 
Plovárny 8, Praha 1. Vinotéka U Mouřenína, Tržiště 17. Ordinace Mudr. Blanky 
Seifertové, Hroznová 499/2. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

u hrocha, thunovská 10
vopičkova kafírna, tržiště 11 

Ars Pragensis, malostranské náměstí 27 
vopičkova kafírna, tržiště 11 

DoRotKA
Ráda si dává sťavnatý 
burger na Malé Straně 

v Mělnické ulici 12.

VyBěHLA BŘÍZA Z LeSA Ven! Očista české literatury. Kdyby tak na ty, 
kteří bijí Záboje, Jungmanna i Hálka, vyběhla bříza z lesa ven!

Matka 
Jana Nerudy

Velmi pěkná 
metlička...

PoSÍLeJte FotKy 
DoMÁcÍcH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
malostranskenoviny.eu

Užijte si nedbalou eleganci 
v pražské restauraci 
na Malé Straně

• Čeká vás příjemný gurmánský zážitek.
• Užijete si tu pracovní oběd, skleničku s přáteli i romantickou večeři. 
• Každé dva týdny nové menu za velice příjemné ceny.
• Ochutnejte lehký salát, těstoviny i poctivý burger v domácí bulce. 
• Nechybí ani skvělé předkrmy, polévka, hlavní jídla, domácí palačinky a dezert.
• Vždy čerstvé a kvalitní suroviny.
• Každý den nové polední menu.
Adresa: Všehrdova 17, 
Praha 1 - Malá Strana, 118 00
Email: bar-bar@bar-bar.cz 
Tel.: +420 257 312 246 www.bar-bar.cz  ▪  facebook

         

o víkendu 13. a 14. února 
tříchodové valentýnské menu 

za 399 Kč.

novinka

Naše referenční projekty 
najdete na Facebooku.

Kvalitně 
odvedená práce 

za rozumnou cenu.
• Novostavby
• Rekonstrukce
• Projekty na klíč
• Provádění staveb
• Veškeré ostatní 

stavební práce
V případě zájmu o naše 

služby volejte telefonní číslo: 
+420 727 879 921.

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

Zde může 
být váš 
inZerát!

volejte ihned

telefon: 

777 556 578 
(monikA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-mAil:

vlídné ZAcháZení!


