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Malostranské 
servírky

PANÍ MARTINA
z restaurace Plný pekáč 

(Lázeňská 6) nese domácí 
lívance s lesním ovocem 

a zakysanou smetanou za 80 Kč.

MISS 
pekÁČ



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. 3 / roč. VIII
březen 2016

kukly DolŮ
!

eXkluZIVnÍ ZpoVĚĎ stateČnÉ panÍ VČely

malostranskÉ 
nÁmĚstÍ uŽ 

buDe beZ aut 

Str. 5

masopust Jako 
nIkDy pŘeDtÍm

Takový masopust tu dlouho 
nebyl a zřejmě jen tak nebude. 
Masopustní masky (Koza, Vče-

la, Smrtka, Vodníci....) se mísily 
s demonstranty v kuklách, bez 
i s lehkonohými těžkooděnci.

Pěkně! Nejvíc se to zamotalo 
v Thunovské, kde potkala Vče-
la bojovnou skupinku, a pak...

Thunovska ulice,
6. 2. 2016, 15.30

Žihadlo?

DĚTSKÁ 
OPERA PRAHA

UVÁDÍ

STÁTNÍ OPERA
7. BŘEZNA18 h

MALÝ 
KOMINÍČEK

NOVÉ PŘEDSTAVENÍ

VÍCE STR. 9

Pomozte 
při hledání 
informací 

o malostranské 
městské zvonici 

u kostela 
sv. Mikuláše

více str. 5

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!

Více str. 6 a 7
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inzerce

Žhavá anketa Malostranských novin

Číslo měsíce

60
Během maso-
pustu bylo vypito 
60 litrů slivovice 
zdarma.

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

„Ptáčci nahlas 
zpívají a pejsci 

vesele 
vrtí ocásky.”

Roman 
Vopička

Vokýnko 
a Kafírna

„Když potkávám 
v bílých podko-

lenkách 
děvčata různého 

věku.”

Jan Čep 
Zastupitel, 

milý soused 
s hustými vlasy

„Holky 
a dámy 

vytáhnou sukýn-
ky od Pavly 

& Olgy.“

Barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„U Bruncvíka 
se začnou 

scházet Ma-
lostraňáci 
na víno.”

Kde jsou ty časy, kdy Koza 
s Kobylou zazpívaly Masa-
rykovi „Ach synku synku“  
a šlo se zabít Medvěda?
Letošní malostranský ma-
sopust vstoupil do jiné di-
menze. Maškary (nic, než 
radost) se smísily s jinými 
(nic, než národ) a ti zas 
s těmi, kdo nechtěli ani 
to, ani to.
Všechny ty siločáry se  pak
proťaly na rohu Thunov-
ské a vyvrhly situaci, kte-
rá vstoupila do dějin.
V oku hurikánu se proti 
bojůvce mladíků v kuk-
lách a s dlažebními kost-
kami vynořila Včela. Zved-
la ruce nad hlavu, zakýva-
la tykadly a řekla: „Máme 
holé ruce!“ (viz str. 6 - 7)

Masopust 
jiné dimenze

„Už od rána 
zpívají ptáci 
a na Petříně 

se vylejí 
pupeny.”

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Vykvetou 
kaštany 

a děvčata 
začnou nosit 

krátké sukně.”
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Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

Jak se pozná, že přišlo 
jaro na Malou Stranu?

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Výherkyně soutěže mn 
o ceny: Víte, kde to je?

Hotovo! Malostranské 
noviny uzavřely pozná-
vací soutěž Víte, kde to 
je s tím, že všichni tři 
vítězové už si vyzved-
li výhru. Na snímku 
je úspěšná výherky-
ně paní Šefrhansová 
s knihou Pražské pří-
běhy od Dana Hrubé-
ho. Tato skvělá knížka 
(která je dosud k mání 
v Ars Pragensis na Ma-
lostranském náměstí 
č. 5) vypráví příběhy 

Potápěči: Našli 
jsme pilíř

Juditina mostu

Kampa - Slavné Diva-
délko Romaneto bude 
mít v březnu v mateřské
škole Hellichova premi-
éru loutkového autor-
ského příběhu Námoř-
nická pohádka z Kam-
py. Soubor s ním navští-
ví ostatní MŠ Prahy 1
- Pštrossova, Masná, Le-
tenská a Národní.

Romaneto: 
Námořnická 

pohádka z Kampy

Potápěči objevili pilíř 
Juditina mostu. Stál se-
verně od Karlova mos-
tu. Juditin most strhla 
povodeň roku 1342.

Dnes vaří 
Sudiprav

Samotné 
okurky

Zajdi tajně do špajzu 
a vyber sobě okurky. 

Sněz, co můžeš, 
a hojně zapij lákem.  

manžel M. D. Rettigové

 

nechte hrnce vařit za vás!

Eva 
Šefrhansová

Dům č. 24

9 °C
březen

Co v březnu ztratíš, 
v dubnu jak když najdeš 

Počasí 

Dotaz čtenáře: „Na ro-
hu Malostranského ná-
městí (dům s věží) prý má 
být KFC, je to pravda?“ 

A. Horká
Odpověď MN: Není. 
Prostory (teď se opravu-

jí) dostala do pronájmu 
cukrářsko - zmrzlinářská 
fi rma Amorino. Nájemné 
za rok: 2 miliony 910 ti-
síc Kč, což je cca 250 tisíc 
měsíčně. Zmrzlina tam 
prý vyjde tak na 200 Kč.

V domě na rohu malostranského 
náměstí nebude kFC, ale...

obyvatel Malé Strany.  
Další podobná hra bude 
brzy.

 - Slavné Diva-

Malostranské 
náměstí 24

DOTAZ

Ing. Daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel@kotula.cz

www.kotula.cz/malastrana.html

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
•	Znám	každý	kout																			

Malé Strany
•	Vaši nemovitost              

prodám	do	tří	měsíců										
a	poskytnu	kompletní							
servis	s	převodem	

•	Najdu	solidní	nájemce							
pro Váš byt
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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
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Baráčnická rychta končí? 
Nájemce dostal výpověď

Víte, že...
Baráčníci vždy lpěli na tradi-
cích a zdá se zvláštní, že by 

chtěli mít z Rychty hotel.

K veslu by chtěli Italové z hotelu odvedle
Malá Strana - Obec 
baráčníků, která je maji-
telem slavné Baráčnické 
rychty (Tržistě 23), dala
k 15. březnu pronajíma-
teli Davidu Meixnerovi 
výpověď. Tato zpráva 
vyvolala velké znepo-
kojení mezi místními 
spolky, kteří na Rychtě 
pravidelně pořádají své 
akce. Toto místo se stalo 
tradiční a neodmyslitel-
nou součástí spolkové 
činnosti. Baráčníci jsou 
údajně v kontaktu s ma-
jitelem přilehlého luxus-
ního hotelu Alchymist 
panem Bonellim. Budova 
má být podrobena ná-
kladné opravě. 
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Dívka ze str. 3

ště

bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Jiřina při svém 
slavném výkonu. nepohnul 
se ni list, ni kvítek neupadl!

mÍstnÍ mIstrynĚ 
V prolÉZÁnÍ VĚnCem

DAVID 
MEIXNER
Nájemce 

Baráčnické 
rychty

GIORGIO 
BONELLI

Italský hoteliér, 
majitel hotelu 

Alchymist

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

▪ replik historických oken
▪ špaletových oken
▪ eurooken
▪ vstupních a vnitřních 

dveří
▪ bezpečnostních dveří

▪ dveří a oken
▪ stěn
▪ replik

Rodinná fi rma s tradicí od roku 1922.

Výroba oken a dveří

www.nenadal.cz

Výroba požárních

www.p-u-p.cz
Tel.: 777 850 420 Tel.: 777 850 410

Revize požárních 
dveří

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, 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
▪ Nealko nápoje, chutné mošty a belgická čokoláda

NENECHTE SI UJÍT
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba v Kampáriu.                      

V březnu v úterý 8. od 19 hodin.
• Ve čtvrtek 14. dubna degustace vín s panem Konečným.

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

Od 25. do 28. března 
tříchodové velikonoční menu 

za 349 Kč.

Novinka

ZDe mŮŽe 
být VÁŠ 
InZerÁt!

VoleJte IHneD

teleFon: 

777 556 578 
(monIka)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-maIl:

VlÍDnÉ ZaCHÁZenÍ!

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.
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DŘÍVe & Dnes

VŠIMnĚTe SI: Na záběru vpravo je mandl Jana Žáka (v levé části). Dětičky předvádějí tehdejší módu.

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

Tržiště (pohled z Karmelitské ulice)
Kde to je1899 Dnes
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skvělý miniples v kavárně Čas

mÍst
nÍ 

HrDInoVÉ

Kolektiv kavárny Čas (U Lu-
žického semináře) připravil 
další celonoční miniples ke 
spokojenosti mnoha de-
sítek večerně oděných ná-
vštěvníků (tanečníků) z Ma-
lé Strany a okolí. K tanci 
a poslechu hrála skupina 
Hitos. Tato oblíbená spole-
čenské akce se pořádá dva-
krát za sezónu - vždy na 
podzim a v zimě.

Světoznámý architekt 
a designér Bořek Šípek, 
který měl ateliér v Mos-
tecké ulici, zemřel 13. 
února.  Lidé poté ozdobi-
li lavičku na Maltézském 
náměstí, kterou Šípek 
vytvořil k poctě Václava 
Havla, květinami. Šípek 
rád chodíval posedět do 
vinárny U Hada. Byl hlav-
ním architektem Správy
Pražského hradu, tvořil 
též ze skla.

Květiny u Šípkovy 
lavičky Václava Havla
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TAJnĚ nA RADnICI 
S POVOLENÍM PSÁT

Zápisník 
agenta 001

Všichni nájemníci z unikátního 
domu Újezd 23 na svahu Petřína 
dostali výpověď. Dne 26. 1. tak 
rozhodla Rada MČ Praha 1. Šlo 
o ateliéry, pracovny a kancelář 
husitské církve. Romantický do-
mek (úžasná půda) má mimořád-
nou architektonickou hodnotu 
nejen díky svému začlenění do 
petřínské stráně. Co má radnice 
za lubem, není jasné, dost mlží.

Všichni z domu na 
Újezdě 23 dostali 

okamžitou výpověď

Radnice 
Prahy 1

Zemřel bořek Šípek, lidé 
zasypali jeho lavičku květy

Z mostíku zmizely zámky: 
konečně je vidět vodníka!
Kampa - Z mostíku u Velkopře-
vorského mlýna byly konečně 
odstraněny hrozny zámků, které 
bránily ve výhledu na Čertovku.  
Tzv. „zámky lásky“ byly odstra-
něny ve spolupráci se Sdruže-
ním výtvarníků Karlova mostu. 

Kolemjdoucím se tak otevřel po-
hled na vodníka, kterého si ve 
spolupráci s Malostranskými 
novinami  posadil pod okna 
mlynář Vorel. Autorem vodníka, 
o jehož podobě hlasovali čtenáři 
MN, je sochař Josef Nálepa.

Slavný vodník 
u Velkopřevorského 
mlýna

bořek 
Šípek

zprava: Vedoucí Re-
nata Maděrová, Stáňa 
a dvě Veroniky... 

eva Špačková (ODS) 
a Ivan Solil (ČSSD)

Zastupitelé na MČ Praha 1. Palec 
nahoru za podporu spolkové  čin-
nosti, především pak spolkového 

klubu Šatlava z Malé Strany.

Adriana 
Krnáčová
Primátorka 

Prahy (ANO)
Palec dolů za 
název Lítačka

&Vítěz Poražený



už je to jisté: parkoviště na
malostranském náměstí končí
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Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu
NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 

O CenY

Emilka Šantúrová 5 let
Obrázek poslal táta Roman

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.

Staroměstské náměstí

poslanci do práce jako normální lidi?

POMnÍK poslance Váni (návrh) na místě, kde stával stánek s buřty. 
Pan Váňa (ČSSD) byl největším bojovníkem proti zrušení parkoviště.

Malá Strana - No vida! 
Parkoviště z Malostran-
ského náměstí zmizí do 
prázdnin. Správa tech-
nických komunikací zru-
šila na pokyn magistrátu 
smlouvu se stávajícím 
provozovatelem parkovi-
ště (Vinci Park). Parkovi-
ště by tak mělo být prázd-
né 1. července.
Jde o velký a zcela mimo-
řádný úspěch místních 
spolků, nezištně podpo-
rovaných Malostranský-
mi novinami.
Iniciátorem akce za zru-
šení parkoviště byla Ka-
teřina Bursíková Jacques 
(bydlí za rohem ve Sně-
movní), která se spojila se 
Sdružením občanů a přá-
tel Malé Strany a Hradčan 
(sídlí na náměstí v Ars
Pragensis). Velký podíl na 
úspěchu má Martin Kotas 
z Mlýnské kavárny.

Proti zrušení parkoviště 
(kromě provozovatele) 
byli především poslanci, 
kteří mají za rohem sně-
movnu. Nejvíc jim vadilo, 
že hrozí, že budou muset 
jezdit do práce tramva-
jí, i když je presence ve 
sněmovně kolísavá. Par-
kování pro poslance bude 
magistrát ještě řešit.
Na schůzi spolku Kampa-
Nula, jednoho z nejvliv-
nějších místních spolků, 
již padl návrh, že bude 
náměstí 1. července pro-
najato. Místo aut by se tak 
zde měly objevit lavičky.
Socha maršála Radecké-
ho se zřejmě na náměstí 
nevrátí.

Víte, že...
Parkoviště je na 

Malostranském náměstí 
již desítky let.

Jeden z návrhů 
budoucí podoby

Muzeum hl. města Prahy se obrací na veřejnost s prosbou o archivní 
materiály, vzpomínky, fotografi e apod. u příležitosti přípravy stálé ex-
pozice do zvonice u kostela sv. Mikuláše na Malostranském náměstí, 

která má mapovat osudy věže a jejích obyvatel - věžníků. Pokud 
vlastníte jakékoli zajímavé materiály, nebo si pamatujete zajímavé 

události, kontaktujte, prosím, autora výstavy Karla Kučeru.
Mgr. Karel Kučera, kurátor pražských věží, 

kontakt: kucera@muzeumprahy.cz, tel.: 724 237 730

Výzva k pomoci při hledání 
informací o malostranské městské 

zvonici u kostela sv. mikuláše

křest knihy 
Šedé eminence 
v české historii

17. března v 17 h v klubu 
Šatlava. Autor: Richard 
Händl. Ilustrace: Jirka 
Šorm. Křtí: Ondřej Ruml. 
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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

Minulý týden na Újezdě, 
jsme si připomněli zločiny 
na obětech komunismu. 
Není to tak dlouho, přes-
ně 26 let a čtyři měsíce, co 
jsme se stali obětím jejich 
ochránci. V Evropě jsme 
za Brity, Francouzi, Němci 
a skandinávskými zeměmi, 

celou visegrádskou čtyřkou 
- druhořadými ochránci. 
Komunismus byl dlouhý, 
nemáme moc zkušeností se 
svobodou. 
Samaritáni byli mezi Židy 
bytostmi druhořadými, pro 
svou podezřelou víru. Po-
cestný upadl mezi lotry. 

Obrali ho, zbili, nechali 
ho tam ležet polomrtvého 
a odešli. Kněz a chrámo-
vý pomocník, kostelník, se 
těžce poraněnému vyhnuli 
- měli svou práci. Až ten Sa-
maritán: „Když ho uviděl, 
byl pohnut soucitem.“ Být 
pomocníkem, až ochrán-

cem, to je těžká věc. Být 
pohnut soucitem, těžká věc. 
Náš Mistr říká: „Dělej to 
a budeš  žít.“ a „Jdi a jednej tak
i ty.“ Být pohnut soucitem 
- kněz a kostelník - a spous-
ta lidí dnes - ti se vyhnou 
velkým obloukem - jde-li 
o oběť násilného režimu.

Úvaha o milosrdném samaritánovi

malostranský masopust: to byla mela!
Malostranské noviny 
hrdě přinášejí zpo-
věď Hradčanské vče-
ly paní Titlbachové, 
která se v maškarní
masce postavila jed-
notce mladíků v kuk-
lách a s tyčemi.
„Jako téměř každý rok se 
chodíme radovat  převle-
čené za Včely na Malo-
stranský masopust. Jsme
totiž Hradčanské včely. 
Cítila jsem  letos v kos-
tech, že souběh tří de-
monstrací a masopustu 
nemusí být bezrizikový, 
ale řekla jsem si, že  „kdo 
se bojí, nesmí  na ma-
sopust“ .  Vše bylo v po-
řádku do okamžiku, kdy 
masopustní průvod došel 
Nerudovou ulicí k hos-
tinci U Kocoura.  Průvod 
masopustní a průvod de-
monstrujících se zkřížily 
a tak jsme si řekly - my 
Včely, narozené  a vyrost-
lé  na Malé Straně, že na 
zácpu vyzrajeme a  k Hro-
chovi půjdeme zkratkou 
Thunovskou ulicí. 
Prodrala jsem se poně-
kud rychleji davem než 
další Včelky a když jsem 
zašla  za onen roh, nesta-
čila jsem se divit.  Přede 
mnou  stála  řada poli-
cistů ve žlutých vestách,  

proti partičce povyku-
jících náckovsky vypa-
dajících mladíků v mas-
kách s lebkami. Zdálo 
se, že mi chtějí zabránit 
v průchodu za masopust-
ním průvodem,  a to mě 
namíchlo. Zvedla jsem 
své holé ruce a vyrazila. 
Parta hochů v maskách 
a s tyčemi a dlažebními 
kostkami strnula, když 
se mezi nimi a policií 
zjevila paní Čmeláková.  
Co následovalo,  bylo  
tak rychlé, že vím jen 
to, že k Hrochovi jsme  
nedošly  zkratkou. Leb-
kouni  proti nám  prcha-
li  k anglické ambasádě.  
Napadlo nás, že to tu 
moc neznají, když utíkají 
do slepé ulice. Ale znali, 
protože tam měli zapar-
kované auto.“

Zpověď Včely 
eXkluZIVnĚ!

Jana 
Titlbachová

Ve stejné době probíhaly 
na Hradčanském náměs-
tí tři demonstrace. Jed-
ni byli pro, druzí proti 
a třetí čekali, jak to do-
padne. Do toho všeho 
jako absurdní zjevení 
všudypřítomné maso-
pustní maškary. 
Samozřejmě, že na Hrad-
čanském náměstí byla 
trochu mela. Když prů-
vod kočárů a hasičského 
auta z roku 1929 koneč-
ně zastavil před hostin-
cem U Dvou slunců, byla 
z toho taky mela, ale to už 
byla mela naše, se kterou 
se počítá. 
Kdo si bláhově myslel, že 
máme nejhorší za sebou, 
rychle vystřízlivěl dole 
u Zámecké ulice. Najednou 
se semkla skupina odváž-
ných policistů a vyrazila 
k Zámeckým schodům, 
kde se údajně měli stře-
tnout nějací zakuklenci 
podle hesla: „Ty po mně 
pivní lahví, já po tobě 
dlažební kostkou.“
Jaké ale bylo překvapení, 
když prvního zakuklence 
kterého policisté uviděli, 
byla dáma oblečená do 
kostýmu Včely, navíc dr-
žící v ruce místo dlažební 
kostky kelímek s medem. 
To vše v podání paní 
Titlbachové ze spolku 
Hradčanské včely. Vlast-
ně úplně vedle z toho byli 
všichni. 

Nicnežnárodi sice vědí, 
co s dlažebními kostka-
mi, ale s medem upro-
střed začínající bitky, 
s tím se ještě nesetkali. 
Když na místo dorazili 
takzvaní těžkooděnci, 
uvítaly je už jen pest-
ré masopustní maška-
ry, směřující k hostinci 
U Hrocha. Na Kampě pak 
bylo veselo až do večera. 
Kdyby udělovali Oscary 
za spolkovou akci, urči-
tě by ho získal náš ma-
sopust. Úplně vidím tu 
slávu. Všude hluboké de-
kolty, vysoké rozparky, 
uprostřed červený plyš, 
po kterém si jde před-
sedkyně SOPMSH Jiřina 
Borkovcová pro vzácnou 
sošku.
Samozřejmě při předává-
ní se děkuje. I naše paní 
předsedkyně poděkuje 
všem, co každý rok na ma-
sopust chodí: Panu sta-
rostovi a ostatním před-
stavitelům radnice za 
podporu. 
Strážníkům, dobrovol-
ným hasičům, všem 
majitelům provozoven, 
co připravili pohoštění. 
Panu Karlu Chotkovi za 
stánky na Kampě i Ma-
lostranským novinám za
nezištnou propagaci a sa-
mozřejmě členům spol-
ku, kteří letošní maso-
pust připravili, jmeno-
vitě Pavle Michálkové. 
Sláva by to byla veliká. 
Jen to někdo těm Ameri-
čanům musí poradit.

MN březen 2016

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

To, co se dělo na letošním Malostran-
ském masopustu, nemělo za celou jeho 
patnáctiletou historii obdoby. 

Paní Titlbachová je členkou spolku Hradčanské 
včely, který zaznamenal skvělý úspěch, když zví-
tězil v soutěži Med roku 2015, konané při příle-
žitosti 150 let vynálezu medometu. Tento podivu-
hodný malostranský spolek má své zázračné úly 
a včelstva na východním svahu Petřína.

HraDČanskÉ VČely: neJlepŠÍ 
meD V ČeskÉ republICe

Alena 
Kopecká
(KC Kampa)

Koza a batman - klaun

Masopust uváděl 
Petr Burgr (SOPMSH)

Dolů 
Nerudovkou
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Kalendárium 
Malé Strany

František 
Drtikol
fotograf

Hana 
Wichterlová

sochařka

březen

● Jarmila Turnovská 
*11. 8. 1930 Praha 
†1. 3. 2010 Praha
Spoluautorka seriálu Ka-
marádi (na Malá Straně 
a Hradčanech).

● Otto Pinkas 
*2. 3. 1849 Praha 
†12. 3. 1890 Praha  
Restauratér a dramatik.
Synem zakladatele res-
taurace U Pinkasů. 

● Hana Wichterlová 
*2. 3. 1903 Prostějov 
†29. 8. 1990 Praha
Členka Spolku výtvar-
ných umělců Mánes. Jo-
sefa Sudka navštěvovala 
v jeho malostranském 
ateliéru.

● František Drtikol 
*3. 3. 1883 Příbram 
†13. 1. 1961 Praha
Fotograf. Autor skvělých 
aktů, portértista.

● Eduard Kohout 
*6. 3. 1889 Č. Budějovice
†25. 10. 1976 Praha
Herec, jeden z pilířů 
Národního divadla. 
Národní umělec. Až 
do své smrti bydlel na 
Kampě. 

Jarmila 
Turnovská
dramaturgyně

Eduard 
Kohout

herec
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malostranský masopust: to byla mela!

inzerce

Sváteční ženy na čekané (1) Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

Žena sype 
slepicím 

(rok 1930) 

„Taky na čekané, paní Vompilonová?“ 
„Jdu si bouchnout něco do kuchyně.“

„A hleďme! Paní správcová jde taky 
na čekanou! Lovu zdar!“

„Jestlipak už jste slyšeli tu novinku o paní 
kontrolorové?“ „Ještě ne! Povídejte!“

Skupinka 
před kinem 
64 U Hradeb

Ženich 
a nevěsta 
naruby

Hasiči pod 
Masarykem

Pan Jan Čep 
s rodinou

Masopust uváděl 
Petr Burgr (SOPMSH)

Tradiční 
akce s buřty 
v Nerudovce

Redakce 
Malostranských 

novin
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KampaNula
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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.

toulka: Co ukrývají zámecké schody
Jan Zemánek poutavě o utajeném mostním klenotu

Na zámeckých schodech 
pokrytých mokrým sně-
hem se sešla ve středu 17. 
února 17.17 h skupinka 
zájemců.
Mohli nahlédnout z malé 
zahrádky bývalého kláš-
tera Kajetánu do míst, 
kde Přemysl Otakar II. 
nechal vybudovat opev-
nění Prahy. 
Mostní klenot ukrytý 
před zraky veřejnosti 
zaujal natolik, že neby-
lo zatěžko se přesunout 
na přednášku do Galerie 

umění v Mostecké 14. Na 
obrazovce se střídaly ve-
duty našich předků a ob-
rázky z archeologických 
výzkumů paní PhDr. Či-
hákové. Slovem dopro-
vázel průvodce středeční 
toulky Ing. Jan Zemánek 
a v diskusi na všetečné 
otázky odpovídala paní 
Čiháková.

Účastníci 
na schodech

POŘÁDÁME
● 9. 3., st, 17.17 h
Učenou toulku, sraz na 
Betlémském nám. u kaple: 
Kostnický koncil a Bet-
lémská kaple, povede 
MUDr. Jan Sedmík.

● květen - červen
Učená toulka, Týnský 
chrám: Výstup na věž, 
pestrá historie chrámu 
a astronom Tycho Brahe 
v něm pohřbený. Povedou 
P. Hejma a R. Händl. 

● 17. 5., út, 17.17  h
Učená toulka v sedě Salla 
terena: Pražské povstání 
na Malé Straně s Dr. Sta-
nislavem Kokoškou, his-
torikem a expertem na II. 
světovou válku. 

● 27. - 29. 5., pá - ne 
Výjezdní zasedání Kampa-
Nuly v přírodě.

● 23. 6., čt, 17 h
V. PROSTŘENÝ STŮL na 
Maltézském náměstí. 

VÝTĚŽEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRAHY 1
Naše akce

PODPORUJEME
● 5. 4., út, 18 h
Konference Kampa Střed 
Světa, Baráčnická rychta 
(přednášky viz pozvánka), 
pak hraje Folklor Trio.  

● 8. 4., pá, 17.17 h
Happening  Kampa Střed 
Světa. Přednáška Dr. Ju-
lia Hůlka  PRACHAOS + 
koncert Scholy Specialis 
Familiae Doc. V. Matouš-
ka. V kostele sv. J. Křtitele 
Na prádle.

● 9. 4., so, 12.12 h 
Vycházka s agenturou 
Porta Praga u Karlova 
mostu (14 h otevření Brá-
ny) pak Happening - kon-
certy i divadla pro děti - 
v parku Kampa.

● 30. 5., po, 17 h
Literární výlet Eugena 
Brikciuse.

● 23. 5., čt, 14.30 h
Rybova mše pod Karlo-
vým mostem na Kampě.

Jan
Zemánek
Klub Za starou 
Prahu

U mostku

ÚV KSS POŘÁDÁ A SRDEČNĚ ZVE NA
VIII. KONFERENCI Kampa Střed Světa
v úterý 5. dubna od 18 h na Baráčnické rychtě

Úvod: Jiří Kučera st., moderátor: Josef Vomáčka
Historicko - umělecké přednášky: 

H. Hlavatá, J. Hůlek, J. Kábele, J. zemánek, R. Händl, 
J. Šefranka,  R. Biegel

Urbanisticko, sociogeopolitická témata: 
O. Lomová, V. Kodetová, J. Wolf,  T. Sedláček, 

P. Kučera, J. Kučera ml.
Do diskuse se hlásí: 

zástupci MČ Praha 1, Klubu za starou Prahu, KC Kampa, 
Musea Kampa, Muzikantů z Kampy, Kavárny Mlýnské, SOPMSH, 

zlaté Prahy, SUPa, KPGM, TAK, TURAS, Hradčanských včel
Kampanuly... ale i Starého a nového Města...

Letos mírná změna – výhled do 21. století. 

Debata bude více „mezioborová“ a budou mluvit i mladší. 
Můžeme se těšit na sdělení historiků i umění a architektury, 
urbanistů, architektů, ekonomů, umělců, lékařů, sociologů…

Vše jako vždy uzavře Dr. Julius Hůlek, muzikolog z nK 
a řimsolog nadčasovou přednáškou (i pozvánkou na pátek 8. 4.).

Hlásí se média, nejen Malostranské noviny...
V závěru od cca 20.30 h bude i živá hudba - osvědčené 

Folklor Trio, s nímž se dobře zpívá…
Výtečné občerstvení!

VITAJTe!                            VSTUP VOLnÝ!
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Dopisy, komentáře, básně, glosy, fejetony
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

Čís. 2, únor 2016

inzerce

Visím přes kameny Kar-
lova mostu, jen v lehkém 
povlávajícím kabátku, 
zatímco turisté statečně 
se šinou kolem, bojujíce 
proti síle větru, zakukle-
ni do všech vrstev, které 
s sebou vzali. Nahýbám 
se přes okraj a s nadše-
ným vyšinutým úsmě-
vem zírám do mraků 
šedivé mlhy, co se svíjí 

a dme po celém tom 
zorném poli, zatímco se 
vichr řítí od řeky vzhůru 
a po holé kůži mojí hrudi. 
Oni to nechápou. Oči mi 
slzí a cigareta proklouzá-
vá mezi prsty. 
Skořápka těla křehne 
a nohy tuhnou. Nahýbám 
se ještě víc, ale závrať mi 
není přána, jak proud 
vzduchu tlačí zpět. Je to 
přimrznutí, nebo hypnó-
za, že se po nějaké chvíli 

z takového místa nelze 
pohnout? Dáte-li se zno-
vu do svižného kroku, 
cítíte své končetiny pras-
kat. Zůstanete citem ve 
své hlavě a míříte dál. 
Tolik únikových cest je 
z mostu do ulic, že zah-
nete sotva třikrát k se-
třesení pronásledovatelů 
a pak je sledujete přímo 
z mostu, místa úniku, jak 
bloudí kampskou alejí. 
A to chce zapít a pivo vám 
jemně stéká z koutků, jak 
se šklebíte do půllitru 
s peřinou pěny, co nahne-
te na celý obličej, až vám 

FANTOM MALÉ STRANY
CO neVÍ On, neVÍ nIKDO

Maškary

Glosa
livým popisem všeho, 
čemu se u nás říká Lí-
tačka. 
Dokonce v jednom kraji 
se slovem lítačka označu-
je určitý stav těla. Jinde 
to samé nazývají hnač-
kou. Spíš se seriozně 
pokusím sám vymyslet 
nový název pro doklad, 
kterým se v případě 
kontroly prokazujeme, 
že jsme si už předplatili 

jízdu metrem, tramvají, 
autobusem a také zčásti 
vlakem. Vzhledem k léta 
zažitému názvu tram-
vajenka se mi zdá, že 
nový název má naději na 
úspěch, jedině když bude 
v ženském rodě.
Tak co třeba Upírka, jako 
že z nás vysává peníze 
v nejméně vhodnou 
dobu. Nebo Pražanda, 
budeme s ní jezdit po 

Praze. A co Běhavka? 
Přeci čas od času tram-
vaj či autobus dobíháme. 
Ale zase to připomíná 
již jmenovanou hnačku. 
Ještě mě napadlo spojit 
názvy většiny dopravních 
prostředků do společné-
ho Trametbuska. Taky 
blbost, co? 
S jedním názvem a tako-
vá patálie. Tady je vidět, 
jak těžké to měli národní 

buditelé, když dotvářeli 
náš krásný jazyk. Je jas-
né, že ze mě Josef Jung-
mann nebude. 
Nevím, jak vy, ale já až 
pojedu tramvají k met-
ru, z metra nasednu do 
vlaku a dál na autobus, 
stejně se všude budu pro-
kazovat tramvajenkou, ať 
se ofi ciálně jmenuje, jak 
chce.

MN březen 2016

...tak se má v budouc-
nu jmenovat nástup-
ce Opencard. Nebudu 
čtenáře unavovat jíz-

lítačka...
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Reakce na článek 
o opravách petřínské 
lanovky.
Dana Valentová: „Dou-
fám, že to nebude tak od-
fl áknuté jako rekonstruk-
ce Zlaté uličky!“

Reakce na článek o do-
mu U Tří housliček
Sylvie Mikulcová:  „Měli 
tam růžák, jako v jedné 
z velmi mála vináren 
a čerstvě upražené slané 
mandličky...“

o jeho okraj tlučou řasy 
během několika plných 
hltů uspokojení. Ať už
kolem tečou davy s trans-
parenty či tykadly, ať už 
jdete pro Zavěšený kafe 
dolů nebo nad, těžko ří-
ci, že tu není krásně.

Dopisy

Báseň

Tisíckrát jsem skočil
zmizel po hladinou
dotkl se dna
zamotal se chaluh
řekl sbohem světe
sbohem dobré bydlo....

A vždy dobré bidlo 
toho pána z loďky 
nahmatalo mě
rozmotalo z chaluh
vydloublo ze dna 
vytáhlo na hladinu
tisíckrát.

Po tisící první 
jsme si vyměnili role

Jan Mařenka

převozník 
pod mostem 



kŘÍŽoVka na Heslo
Vylušti tajenku a... Překvapení!
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Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastního 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.

•

benefi ce - 6. 3. v 19.30 h - D. SOUČ-
KOVÁ, P. JIřIKOVSKÝ - AMU, sál 
Martinů, Malostranské n. 12 - Zaplace-
ním vstupu přispějete na elektromecha-
nic. pohon k vozíku K. Mementowského. 

Výstava - 6. 3. - 2. 4. - MILOŠ KU-
ROVSKÝ - Knihkupectví a kavárna 
Řehoře Samsy, Vodičkova 30  - Výstava 
hravého malíře. Vernisáž 6. 3. v 16 h - 
promítání o Galerii za oknem. 

Divadlo - Út 8. 3. v 19. 30 h - NA 
CeSTĚ - Divadlo Kampa, Nosticova 2a 
- Úsměvný příběh matky a dcery, které 
se vydají za babičkou. Hrají: N. Burger,        
A. Dušková. www. divadlokampa.cz
 
Koncert - St 16. 3. v 19.30 h - POLY-
HIMIA - Kostel sv. Vavřince, Hellichova 
18 - Účinkují: Zemlinské kvarteto, Eva 
Gajerová (mezzosoprán), dirigent Oliver 
von Dohnányi. www.prazskemuzy.cz

Koncert - Čt 31. 3. ve 20 h - InDICKÁ 
HUDBA - Dobrá trafi ka, Újezd 37 -  In-
dické melodie hrají E. Kubičková (hráčka 
na esraj) a Tomáš Reindl (hráč na tabla). 
Rezervace na tel. č. 732 852 364. 
 
Koncert - Čt 31. 3. v 19 h - APRÍLO-
VÝ KOnCeRT VÁŽnÉ HUDbY - 
Kostel Na prádle, Říční 6  - Hana Franco-
vá - varhany, Josef Kocůrek - fl étna, hrají 
Bacha, Handela, L. da Vinciho…

K

Kulturní nástěnka    •
VÝBěr toho nEJLEPŠÍhoBřEZEn

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

Náš 

TIP

N
enechte si ujít kon-
cert Martina Kra-
tochvíla, české jaz-

zové legendy, skladatele 
a vůdčí osobnosti skupi-
ny Jazz Q a hlavně křest 
nového CD Talisman. 
Jako host na koncertu 
v Besedě také vystoupí 
Oskar Petr, muzikant 
tělem i duší. 
Kratochvíl je absolven-
tem Berklee College 
Of Music v americkém 
Bostonu obor kompozi-
ce a Filozofi cké fakulty 

Univerzity Karlovy obor 
filosofie-psychologie                 
s doktorátem u profeso-
ra Patočky. Je majitelem 
studia Budíkov… 
Oskar Petr, který se vždy 
soustředil na nekomerč-
ní sféru, paradoxně složil 
hudbu k nejpopulárnější 
písni minulého tisíciletí - 
písni Medvídek.

březen
Program (výběr)

1. út., 20 h
7 pádů Honzy Dědka - 
talkshow. Hosté: D. No-
votný, M. Doležalová, 
písničkář J. Ondra a ku-
chařka V. Koko Kokešová
5. so., 20.30 h
Traband
7. po., 20.30 h
Jananas - hardcore - 
folk 
10. čt., 20.30 h
Poletíme - banjo punk
13. ne., 19 h
Flamenkový koncert 
k poctě Paca de Lucía
16. st. a 17. čt., 
20.30 h
Radůza s kapelou
19. so., 19 h
Hasičský bál 
29. út., 20.30 h
Portless

GALERIE
Do 16. 5. Zahrada 2. Na 
motivy geniálního výtvar-
níka Jiřího Trnky.

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

26. 3., 20.30 h

AMU MARTIn KRATOCHVÍLA & JAzz Q
Křest alba. Host Oskar Petr

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

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

Karel Malich: nově objevený
Od 9. 2. do 31. 5. 
Hlavním dílem výstavy je nově objevený, rozměrný 
reliéf autora z roku 1978 vytvořený pro Lékařskou 
fakultu v Plzni. 

František Kupka: 
Vanoucí modře  
Do 22. 5.
Výstava zacílená na slav-
ný soubor obrazu Vanou-
cí modře a souvislosti 
jeho vzniku. Idea neko-
nečného, stále se opaku-
jícího pohybu.

Karel Trinkewitz  
Do 15. 5.
Výtvarné dílo této výji-
mečné osobnosti básní-
ka, žurnalisty a výtvarné-
ho umělce. 

Jiří Mrázek 
Od 5. 3. do 6. 6.
Komorní výstava člena 
a spoluzakladatele umě-
lecké skupiny UB 12, její-
miž dalšími členy byli mj. 
V. Boštík, A. Šimotová, 
S. Kolíbal, Vl. Janoušek 
a V. Janoušková. 

DOPROVODnÝ 
PROGRAM
19. 3. Pravidelná komen-

tovaná prohlídka expo-
zice F. Kupky a výstavy 
Vanoucí modře v 15 h.
19. 3. Výtvarná dílna pro 
rodiny s dětmi: Tajemství 
modré v 16 h. Rezervace 
nutná.
29. 3. Kurátorská prohlíd-
ka výstavy Karel Trinke-
witz v 18.30 h. Rezerva-
ce nutná.

STÁLÁ eXPOzICe
František Kupka 
Práce ze studentských 
let, ale i díla z vrcholného 
období.
Otto Gutfreund
Kubistické bronzové so-
chy českého sochaře.Vanoucí modře, 1923 - 1924.

Plastika pro Lékařskou fakultu.



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 

březen 2016 / VIII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 

Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@malostranskenoviny.eu 

● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 
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Koutek pro chytré hlavy

Četba na pokračování. Jan neruda: 
pan ryšánek a pan Šlegl (V.)

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 nám dnes 
vzdor Erbenům a Kos-

tomarovým pořád ještě 
poněkud mlhavou skupi-
nou, samá měkkost, samá 
neurčitost. 
Ale snad někdy napíšu 
článek zvláštní, to se ro-
zumí, že schválně ducha-
plný, o té paralele boho-
lidské, zde chci jen říci, 
že bohové scházející se 
u Štajniců byli nade 
všechnu pochybnost pra-
ví bohové malostranští.

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel starých mládenců

Otázka: Víte, kde je na Malé 
Straně lampa, na které jsou 
dívky na snímku? Nápověda: 
Hledej u domu U Lužického 
semináře, kde bydleli studenti.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Nápis Moldau - Vltava 
byl (než ho přetřeli) v Letenské 
ulici č. 21 na budově ministerstva 
fi nancí. Správně: Honza Ruta

V mlze pípy

Pokračování příště

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

Naléhavé oznámení

S Kampou souvisí příběh muže jménem Felix de 
la Cámara. Má své místo i v programu VIII. roč-
níku konference Kampa Střed Světa pořádaného 
5. dubna 2016. (Přednese Dr. Julius Hůlek).
Na Kampě se odehrává část děje jeho románu Čer-
ný mág (1920) a na Kampě se také tragicky uzavřel 
jeho život (1945). Uvítáme jakékoli sdělení, informaci, 
podnět atp. vedoucí k dalšímu objasnění osudu de la 
Cámary, zejména ve vztahu ke Kampě. Adresujte, 
prosím, přímo redakci tohoto listu.

Hrabě de la Cámara
uvítáme jakékoli sdělení 

vedoucí k objasnění jeho osudu

Hrabě de la Cámara 
na procházce

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

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.

●Aura Lounge Bar. 
Nově otevřený podnik na 
Malé Straně v Saské 3. 
Otevřeno denně 14 - 22 
h. Těšíme se na vás.
●Žena hledá jen pro 
sebe zařízenou garsonku 
i s televizí v dosahu MHD 
v Praze na klidném mís-
tě. Cena do 7700 Kč. Tel.: 
778 853 154.
●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 vám. 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.

Studium indonesistiky na FF UK v Praze
Chcete vědět, co znamená „Kuku kaki kakak kakekku kaku?“ 
Naučit se dobře indonéštinu - devátý nejpoužívanější jazyk 
světa? Dozvědět se mnoho o čtvrté nejlidnatější zemi světa    
s dynamickou rostoucí ekonomikou?

Přihlášky podávejte do 8. 4. 2016.
Více informací naleznete na: http://ujca.ff.cuni.cz/UJCA-381.html#1
Své dotazy můžete adresovat vedoucí indonesistiky PhDr. Michaele Bu-
diman, Ph.D na: michaela.budiman@ff.cuni.cz.

V akademickém roce 2016 - 2017 bude na Filozofi cké fakul-
tě Univerzity Karlovy v Praze v Ústavu jižní a centrální Asie 
otevřena indonesistika - tříletý bakalářský obor.

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz



„Noviny čtu mimo jiné 
proto, že je nevlastní 

Babiš!“  
Jiří Ed Halla 

Podnikatel žijící v USA 
a maratonec
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Příští číslo vyjde
1. dubna

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

Zvířata 
Malé StranyAktuální 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

KATeřInA bURSÍKOVÁ 
JACQUeS

Za to, že inicio-
vala petici 
za zmizení aut 
z Malostran-
ského náměstí
(Viz též str. 5)

Tip: Andrea Cerqueirová

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 
kavárna, Národní 11. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z 
Vídně, Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce. Café Lounge, Plaská 8. Kino 
64 U Hradeb, Mostecká 21. 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, Malostranské nám. 

27.  Divadlo Na Prádle, Besední 3. České muzeum hudby, Karmelitská 2. Konír-
na, 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 Parlamentu, Val-
entinská 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. Restaurace 
Profesní dům, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 12. 
Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b. Desk Room, Prokopská 296/8. Hotel Ko-
kořín, 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 

NUTRIE
Objeveno u Hergertovy 

cihelny. Foto poslal: 
Daniel Kotula

PRVnÍ SCHŮzKA: Ona: „Přijde Vám, pane doktore, můj klobouk dostatečně 
apartní?“ On: „Jistě a doufám, že bude brzy viset v mém apartmá.“

Matka 
Jana Nerudy

Vemi pěkné 
stínítko!

POSÍLeJTe FOTKY 
DOMÁCÍCH MAzLÍČKŮ! 

redakce@
malostranskenoviny.eu

ZDe mŮŽe 
být VÁŠ 
InZerÁt!

VoleJte IHneD

teleFon: 

777 556 578 
(monIka)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-maIl:

VlÍDnÉ ZaCHÁZenÍ!

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 h

Volejte: 602 643 565
Jsme tu pro Vás!

www.kampareality.cz

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!

O víkendu 26. - 27. března 
vás zveme na řízkový 

víkend k nám do 
Restaurantu pod Petřínem. 

Přijďte na netradiční 
i klasické řízky podle 

receptur našich babiček.

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

Akce března


