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Malostranští 
výčepní

HONZA
z restaurace Tlustá myš 

(Všehrdova 19) nese lahodnou 
Plzničku za pěkných 46 Kč. 

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. X 
únor 2018
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Podrobnosti na str. 6 - 7

NAJDOU 
DALŠÍ 

MUMII?
Rozkopané ulice 

z Újezda na Malostranskou

BITVA 
O HRAD: 

JAK 
VOLILA 

MALÁ 
STRANA

Celý příběh na stranách 2 - 3

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

Prezidentské 
volby 2018

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

257 531 839



Jsou to lidé, co tvoří 
pestrou mozaiku místa, 
kde žijí. Navzdory tu-
ristům tomu je i v naší 
krásné čtvrti. Na sebe-
krásnější mozaice se ale 
pozná, když z ní vypad-
ne nějaký ten kamínek.  
Takovým vzácným ka-
mínkem mozaiky Malé 
Strany byla paní Marta 
Jandová, co vlastnila 
činžák v Karmelitské 
ulici. Žila zde od naro-
zení. Vzácná žena, ří-
kají o ní její nájemníci. 
A to je co říci, aby takhle 
o paní domácí mluvili 
nájemníci. Každý rok 
dodávala pro děti na 
akce našeho Malostran-
ského spolku pytel bon-

bónů, včetně vaků, kte-
ré sama ušila. Obchod 
s bonbóny, ač skryt 
v útrobách jejího domu, 
byl mezi Malostraňáky 
všeobecně znám. A ne-
byla to jen bonbonárna, 
obchůdků se vším mož-
ným se našlo v jejím 
domě mnohem víc. 
Silvestra ještě oslavila 
přípitkem, a když dru-
hý den na Nový rok nad 
Letnou hřměl ohňo-
stroj, už nebyla mezi 
námi. 
Z odchodu paní Marty 
plyne jedno poučení: 
Pokud jsme se rozhodli 
vykonat nějaký dobrý 
skutek, vykonejme ho 
co nejdříve. Nikdy ne-
víme, kolik na to máme 
ještě času. Petr Burgr
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Anketa Malostranských novin

Velké zprávy z Malé Strany

Odešla paní Marta Jandová 

VOLBA PR EZIDENTA ČR: 
PODHRADÍ  SE BOUŘÍ

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Bistro U Kajetána
Nerudova 17

Marmeládová 
palačinka 

se šlehačkou

Oběd 
pod 100 Kč

99 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tyto

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

HRADČANY

MALÁ 
STRANA

TYTO NOVINY vycházejí 
na území Malé Strany 
a Hradčan, tedy  ZDE

5 370 obyvatel

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Jarní zima! 
Škoda. Zatím 
jsem postavila 

jen jednoho 
sněhuláka.“

Světlana 
Kalousková
Hradčanská ga-
lerie J. Kalouska 
„Zima je teplá, 
ale v duších je 
chlad. Nevěšte 

hlavu, přátelé...“

„V létě má být 
teplo a v zimě 
zase mrznout. 

Alespoň přimě-
řeně.“

„Letošní zima 
nemohla být 

lepší!“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Čekáme La-
dovskou zimu, 
aby byly bílé 
malostranské 

střechy.“

Jak jste spokojení 
s letošní zimou?

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Ideálem je zima 
mrazivě sněhová 

a z lesa tělo 
žíznící volá po 

svařáku…“

Malá Strana - Kdyby 
se volby prezidenta 
České republiky kona-
ly jen na Malé Straně 
a Hradčanech, vyhrál 
by drtivě Jiří Drahoš.
V celé zemi to hlavně díky 
venkovu dopadlo obráce-
ně. Zvítězil Miloš Zeman 
velmi těsným poměrem 
51, 36 : 48, 63. To je roz-
díl pouhých 152 tisíc hlasů 
při volební účasti přes 5, 5 
milionu voličů.
Velmi špatně dopadl Ze-
man na území Malé Stra-
ny a Hradčan ve volebním 
okrsku č. 1, tedy na Hrad-
čanech, takže vlastně na 
domácím hřišti. Tady ode-
vzdalo hlas Jiřímu Draho-
šovi 81 % voličů (521 : 115), 

navíc při skvělé volební 
účasti  84 %.
Úplně nejhůř dopadl Ze-
man ve volebním okrsku 
č. 2 (Malostraské náměstí, 
Nerudova, Letenská, Klá-
rov...). Zde dostal Drahoš 
834 hlasů (Zeman 127), 
což je 84 % pro Drahoše. 
Volební účast 80 % opět 
vysoce přesahovala celo-
státní průměr.
Volební okrsek č. 3 (Tr-
žiště, Vlašská, Jánský vr-
šek...) hlásí 521 : 125 ve 
prospěch Drahoše. 
Okrsek č. 4 (Újezd, Petřín) 
vynesl 486 hlasů Drahošo-
vi a 103 Zemanovi. Okrsek 
č. 5 (Kampa a okolí) je 373 
hlasů pro Drahoše a 105 
pro Zemana.

Máte k tomu příběh? Pište na e-mail:
redakce@malostranskenoviny.eu

Fo
to

: A
rc

hi
v

Počasí 

4 °C

Věta, kterou jsem zaslechl:

ÚNOR 
Teplý únor - studené 

jaro, teplé léto

Bylo mi jako 
bych sklízel sníh 
uprostřed vánice

„

Nekrolog

Paní Marta

Ing. Daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.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

1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2) MN jsou součástí místního života
3) Bez vás by to nešlo
PLUS: Inzerát vám vyrobíme zdarma 
Volejte ihned! Tel.: 777 556 578

INZERUJTE V TĚCHTO NOVINÁCH! 
TADY JE 3+1 DŮVOD PROČ:
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1918

Místní mistryně v rychlosti 
navlékání ponožek Květuše 

Drbohlavová při slavném 
závodě.

MISS PONOŽKA

VOLBA PR EZIDENTA ČR: 
PODHRADÍ  SE BOUŘÍ

inzerce

inzerce@

NASHLEDANOU 
ZA PĚT LET

ZEMAN

DRAHOŠ
82 %

12 %

DRAHOŠ

81 %
DRAHOŠ

84 %DRAHOŠ

82 %

DRAHOŠ

83 %

DRAHOŠ

78 %

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

•30 středisek v Praze - ve vaší 
  ZŠ, nebo v její blízkosti 
•profi  trenéři
•tradice od roku 1993

TENIS 

Nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let
Včasný zápis - SLEVA 30 % 
+ raketa HEAD ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz

Těšíme se na vás!

• Stálé polední menu od 99 Kč. 
• Vynikající klasická                      

česká kuchyně.
• V nabídce na pípě                   

8 druhů piv z pivovaru       
Lobkowicz.

• Přijďte si pochutnat na          
pečeném koleni. 

• Ke každému koleni první     
pivo zdarma.

• Pro rezervaci rodinných 
oslav i fi remních večírků 

volejte: 273 130 505.
Otevřeno: po - ne 11.30 - 23 h 
Adresa: Josefská 1, Praha 1

www.obycejnysvet.com

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

PIVEČKO: 
Kozel za 33 Kč
a Prazdroj za 44 K.
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
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@malostranskenoviny.eu

REDAKČNÍ babička Maruška 
z Blanska upadla při návštěvě 
Prahy na bruslích, když dělala pi-
ruletu, a zlomila si ruku. Přejeme 
brzké uzdravení! 

BABIČKA 
UPADLA 

NA BRUSLÍCH

Sportem 
ku zdraví
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&Vítěz Poražený

ADRIANA 
KRNÁČOVÁ

(Primátorka 
Prahy)

Za to, že se 
angažuje, aby 
Nemocnice Na 
Františku zůsta-

la městu.

DANIEL 
HODEK

(Radní Prahy 1, 
ČSSD)

Palec dolů 
za zpackaný 
dohled nad 
Nemocnicí 

Na Františku.

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Dům byl takřka zarostlý břečťanem. Plůtek měl jak do zahrádky.

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

Tzv. Werichova vila (Dobrovského domek) 
Kde to je1900 Dnes
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Plůtek

Břečťan

VÁLKA O NEMOCNICI 
NA FRANTIŠKU: PRVNÍ 
PADLÍ. VOLBY ZAČALY

A zatím, na druhé straně řeky...

Nemocnice 
Na Františku

VELCÍ HRÁČI. O provozování Nemocnice Na Františku projevu-
jí zájem nejméně čtyři firmy, jejichž zástupci ze zúčastnili prohlídky 
objektu. Jde o společnosti Penta Hospitals (Malostranské noviny in-
formovaly), Privamed (za níž stojí ODS), AGEL (miliardář Chrenek) 
a EUC (Jan Blaško, PPF). Ve hře je zřejmě i firma Hartenberg (pre-
miér Babiš, který patří mezi vládce české reprodukční medicíny), 
dále J&T a Multiscan (řecký majitel). 

Velín?

Zdánlivě složitý osud bu-
doucnosti Nemocnice Na 
Františku je vcelku jedno-
duchý. 
Nemocnice je ekonomicky svě-
řena Praze 1 a ta na ni doplácí 
ročně padesát milionů korun, 
přitom se tam léčí asi jen dva-
cet procent občanů z Prahy 1.
Ostatní jsou z jiných částí 
Prahy, nejvíce z Prahy 7, jejíž 
vedení se na pokrytí této obří 
ztráty nepodílí a ani podílet 
v budoucnosti nechce.
Pod heslem „řádní hospodá-
ři“ přišli představitelé vede-
ní radnice s nápadem ztrátu 
nemocnice snížit převedením 
zdravotní péče do soukromých 
rukou, aby tím, jak radní tvr-
dí, snížili každoroční výši ztrá-
ty nemocnice. Což vzhledem 
tomu, jak vypadá návrh smlou-
vy, není vůbec do budoucna 
jisté.  Jenže takzvaní řádní hos-
podáři tak trochu zapomněli na 
občanskou paměť. 
Že to byli právě oni, kteří 
odsouhlasili zrušení lu-
krativního provozu labo-
ratoře i výhodné propoje-
ní polikliniky Palackého 
s nemocnicí. 
Jak si mají občané vysvětlit 
zprávy od personálu nemoc-
nice, že se již mnoho let cíleně 
utlumuje provoz nemocnice, 

aby se mohla jednou výhodně 
předat do soukromých rukou. 
Jako by nám to označení „řádný 
hospodář“ nějak bledlo.  
V takovém případě se sna-
ze magistrátu nelze divit, 
když chce nemocnici pře-
vzít pod svá křídla hospo-
daření. Vlastně pak můžou 
být všichni spokojeni. 
Vedení Prahy 1 se zbaví nespra-
vedlivé finanční zátěže, kterou 
doplácí za zdraví občanů, co 

tady nebydlí, vedení Prahy 7 
zase oprávněného pocitu viny, 
že za zdraví jejich občanů platí 
někdo jiný. 
Jediný, kdo není z daného vý-
voje spokojený, jsou ti, co jdou 
na ruku soukromým klinikám.  
Kdo za současnou situací 
v Praze 1 stojí?  Jsou to 
především zástupci ČSSD 
(mají nemocnici přímo 
v gesci dlouhodobě), dále 
TOP 09 a ODS.

Petr Burgr, KDU / ČSL



V „prokletém“ domě U Bílé botky 
teď roste pěkně ostré muzeum

Firma Rudolf Jelínek přestavuje chrám Slávky Budínové

 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.euZpr}avyZpr}avy

inzerce

Malá Strana - Výrob-
ce alkoholických nápojů 
Rudolf Jelínek staví na 
adrese U Lužického se-
miníře  48 muzeum Dis-
tillery Land. Představí 
v ní historii firmy a výro-
bu destilátů. 
Areál má sloužit jako fi-
remní prodejna. V pod-
zemí bude umístěn ar-
chiv destilátů a společen-
ský prostor Spolku přátel 
Jelínkovy slivovice. Pro-
jekt za 150 milionů má 
zpoždění šest let kvůli 
tahanicím s radnicí Pra-
hy 1.
V domě bydlela herečka 
Slávka Budínová. Před 
smrtí již takřka neopou-
štěla pokojík, v němž ze-
mřel její manžel, a léčila 
svůj žal. Není známo, zda 
i slivovicí.

Dům U Bílé botky 
(U Lužického semináře 48)

Herečka 
Slávka 

Budínová

Projekt 
muzea

Stavby vypadá z dálky 
jako křižník Aurora

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° 32 KČ!

Otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Denní menu 
za 99 Kč 

Výběr ze tří jídel 
s polévkou, 

malým pivem 
nebo 

malinovkou.
Otevřeno: 

denně 9 - 23 h
Adresa: 

Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

Restaurace & Steak

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

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ Polední menu od 95 Kč, steaky,                                          

nabídka dalších jídel, včetně veganských a vegetariánských 
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák                                

z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády studené i horké, chutné mošty                                     

a belgická čokoláda
AKCE ÚNORA

• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v únoru 12. od 19 hod. 
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.
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Naší pilné včeličce Jiřce přejeme k narozeninám, 
aby ji neslyšel žádný čmelák, když si jen tak pro 
sebe řekne: „To je ale čmelák!“

Calverovi
P. S.: K přání se připojuje redakce Malostranských
 novin, spolek KampaNula, Šatlava a další.

„To začala ta slibovaná přeměna Malostranského ná-
městí?“ zeptala se mě jedna známá, když jsme se spo-
lu potkali nad hromadou dlažebních kostek, které do-
minují dolní části Malostranského náměstí. 

ZAČALA PŘEMĚNA MALOSTRANSKÉHO 
NÁMĚSTÍ, NEBO JEN HLEDAJÍ DALŠÍ MUMII?

NAŠÍ PILNÉ VČELIČCE
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
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RUKOVĚŤ VOLIČE
Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018

součastných dnech se v ulicích města začíná 
mluvit o referendu. V našem případě to zname-

ná hledání odpovědi na otázku, co si občané Prahy 1 
myslí, jak má vypadat budoucí provoz Nemocnice Na 
Františku. Jedni referendum chtějí, druzí jej odmítají.  
Pražský volič by měl rozeznat, že v daném případě 
o nemocnici, popřípadě o něj jako pacienta, vůbec 
nejde. Ti, kteří chtějí nemocnici zaprodat do některé-
ho řetězce soukromých klinik, hledají pouze svůj pro-
spěch, a proto referendum odmítají. 
Druzí vycítili dobře uchopitelné téma, jak oslovit vo-
liče taktikou sbírání podpisů v takovém tempu, aby 
se případné referendum konalo společně s příštími 
komunálními volbami a právě tam to organizátorům 
referenda voliči nasypali. Průhledná a celkem vše-
obecně známá taktika. Jen bychom měli rozpoznat, 
zda oslněni referendem nebudeme při podzimních 
volbách kupovat zajíce v pytli. 

Váš Jeroným Pražský

Nemocnice jako zajíc v pytli
V

3

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Malo-
stranských novin). Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Jsem zvyklý ve volbách nad 
masou voličů prohrávat. 
Město Praha taky. To si říká 
o útěchu, o naději. Předně -
- profesoru Jiřímu Draho-
šovi chyběl jen kousíček -
- o 152 000 hlasů, to bylo 
o prsa, o kuřecí prsa. Pavel 

Rychecký na český lid pěl 
chválu. První volba prezi-
denta v roku 1989, kdy byl 
zvolen Václav Havel, ozna-
čil to „za hvězdnou hodinu“ 
nás Čechoslováků. A řekl 
to známé: Za 40 let od éry 
komunismu doroste nová 
generace. A hleďme: jen za 
28 let při prezidentských 
volbách je to jen o kousíček, 
jen o prsa, není to skvělé? 
Tak je jen zápas o naději, 

o nové nadšení. Lidi ro-
zumné dělá nadšení Boží. 
Nezbývá nám jen partizán-
ština, jde o normální život. 
Peníze, nebo život. Připo-
menu píseň, kterou mám 
na mysli: „O jen víru mít, 
doufat a jít, jednou budem 
dál, já vím.“ A nebo druhou 
verzi: „O srdce mé to ví, už 
s tím počítá, my to vyhra-
jem v ten den.“ To byla útě-
cha – a ulevilo se Vám?

PO VOLBÁCH 
PREZIDENTA

Otázka to byla vcelku 
logická, protože pokud 
by došlo k revitalizaci 
Malostranského náměs-
tí, tak takhle by to nějak 
začalo. 

První, kdo dostane na 
nějaký čas vale, budou 
tramvaje, dále se výraz-
ně omezí průjezd aut 
a po nějakém čase, kdy 
zvon z Malostranské 
besedy bude každý den 
přehlušován stavební 
technikou, se nám ob-
jeví nový malostranský 
rynek upravený tak, že 
znovu obsadit dolní část 
náměstí auty nebude už 
technicky možné. 
Tazatelka navíc vychá-
zela z logického před-
pokladu, že se dvě praž-
ské fi rmy zkoordinují, 
v tomto případě se jed-
ná o Technickou sprá-
vu komunikací, na jejíž 
bedrech bude přeměna 
celého náměstí, a Do-
pravní podnik, který se 
zase stará o koleje. 
Hromady, vršící se 
pouze na místech, kde 
normálně má projíždět 
dvaadvacítka, jsou spíš 
důkazem, že si na cel-

Kostky

kovou přeměnu budeme 
muset ještě nějaký čas 
počkat. A nejen my, ale 
počká si i slovutný pan 
maršál Radecký. Ten se 
bez hnutí kolejí nemůže 
na náměstí vrátit. Umís-
tit pomník na jiné, než 
původní místo, zatím 
památkáři nedovolují.

Říkám „zatím“, ono totiž 
z nejvyšších míst před 
několika lety zaznělo, 
že názor nemění pouze 
blbec. My v podhradí si 
to jenom poslušně bere-
me za své. Možná, že si 
to také vezmou jednou 
za své i pražští památká-
ři a dovolí pana maršála 
posunout na náměstí ji-
nam. On totiž původně 
stál tak trochu nedůstoj-
ně vůči budovám, kde 

se nachází parlament.  
Jako by dnešní poslance 
unisono posílal - již to 
nebudeme raději rozvá-
dět. Takže s památkáři 
ještě uvidíme. 

Pomalu také umírá na-
děje, že se pod odkrytým 
povrchem objeví nějaké 
překvapení z minulosti. 
Když se v někdy v roce 
2000 rekonstruovala 
Karmelitská ulice, našly 
se u Muzea hudby zají-
mavé zbytky dřevěného 
potrubí ze středověku, 
kterým se napájely ulič-
ní kašny. 
Abych nezapomněl. Milé 
sousedce jsem na uve-
dený dotaz odpověděl: 
„Ne, jen se mění koleje, 
s náměstím se zatím nic 
nedělá.“ - pb -

Blbec

Roura

Tramvaje nejezdí na 
Malé Straně mezi Ma-
lostranskou a Újezdem 
od neděle 21. 1. Je to 
kvůli výměně kolejnic 

na Malostranském ná-
městí a ulicích Letenská 
a Karmelitská. Výluka 
má skončit 20. 2. Běžný 
provoz je ochromen.

KDY ZASE ZAČNOU 
JEZDIT TRAMVAJE
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ZAČALA PŘEMĚNA MALOSTRANSKÉHO 
NÁMĚSTÍ, NEBO JEN HLEDAJÍ DALŠÍ MUMII?

Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)
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Práce snů (mezi víry) (2/3)

...banka mi půjčí, kolik si řeknu...
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

...pak prodělám zvěrolékařský kurz....

Kalendárium 
Malé Strany

Bedřich 
Moser

HUMORISTA

Josef 
Šejnost
SOCHAŘ

ÚNOR

● Miroslav Cikán  
*11. 2. 1896 Praha 
†1. 2. 1962 Praha
Filmový režisér. Znalec 
Malé Strany.

● Josef Mysliveček  
*9. 3. 1737 Praha 
†4. 2. 1781 Řím
Hudební skladatel. Naro-
dil se v Sovových mlýnech.

● Josef Šejnost  
*30. 5. 1878 Těšenov 
†9. 2. 1941 Praha
Sochař a medailér. Autor 
pamětních desek, např. 
A. Kašpara (Na Kampě).

● Ferdinand Schulz  
*17. 1. 1835 Ronov  
†16. 2. 1905 Praha 
Novinář. Bydlel na Slovan-
ském ostrově. 

● Bedřich Moser  
*5. 3. 1821 Mítov 
†21. 2. 1864 Praha 
Humorista. Zavřeli ho 
kvůli článku o fi ktivním 
divadle na Malé Straně. 

● Josef Főrster  
*22. 2. 1833 Osenice 
†3. 1. 1907 Praha
Skladatel, ředitel kůru 
v chrámu sv. Víta.

Ferdinand 
Schulz
NOVINÁŘ

Miroslav 
Cikán

REŽISÉR

POSTIŽENÁ 
OBLAST

PŘI VÝKOPOVÝCH 
PRACECH byla 
v katakombách 
u Karmelitánů 
pod kostelem 
Panny Marie 
Vítězné objevena 
mumie jeptišky 
(nyní je ve třetí 
kobce vpravo 
v druhé rakvi).
Při rekonstrukci 
Karmelitské ulice 
(1999 - 2003) bylo 
objeveno stře-
dověké potrubí, 
kterým se ve stře-
dověku napájely 
pouliční kašny. 
Co to bude teď?

Radecký 
si ještě počká

Počet bagrů se 
nečekaně zvýšil

Trdelník 
v ohrožení
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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 BENEFIČNÍ 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.

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

POŘÁDÁME:
● Pondělky od 18 h 
Energetické cvičení
na půdě Domečku (Sally 
terreny) v parku Kampa. 
● Středa 14. 2., 17.17 h 
Učená toulka v Šatlavě, 
archeolog Dr. Zdeněk 
Dragoun: Co bylo před 
Šatlavou a pod ní? 
● Úterý 27. 2., 17 h 
Učená toulka Muzeem 
Karlova mostu, 
Svatá Anežka Česká, 
Křižovníci..., občerstvení, 
vstup 100 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
● Kostel sv. Havla, Petřín 
IV., 2x Dějiny prostituce 
Malé Strany a pak i 
Starého Města (MUDr. 
J. Sedmík)

DOPORUČUJEME:
● Historie Šatlav na Malé 
Straně, Kostel sv. Havla, 
Petřín IV., 2x Dějiny 
prostituce Malé Strany 
a pak i Starého Města 
(MUDr. J. Sedmík). 

● Vždy druhou neděli 
16 - 19 h: JAM JAZZ 
na Kampě v Salle
(Domečku). Staří 
jazzmani a krásné 
zpěvačky.
● Vždy třetí pondělí 
19 - 23 h: Zpívání 
i tanec - spolek Kotva, 
Jirka Zemánek a další 
muzikanti v Šatlavě bez 
kouře.
● Sobota 10. 2., 13 h 
Malostranský masopust
● Sobota 24. 2. 
TURAS BÁL s Deformací 
a m.m.m6 v Dejvické 
nádražce. 
● Čtvrtek 22.3., 17 h 
Konference, Kampa, 
Malá Strana Střed Světa.

SEŠLOST ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ KAMPANULY  

Milí sousedé,
máme za sebou vypja-
tou atmosféru voleb pre-
zidenta, kdy se společ-
nost rozdělila na dva 
takřka stejné tábory. Ne 
tak ovšem na Malé Stra-
ně. Ta volila téměř jed-
nohlasně a volební účast
byla úžasná. Odvaha chtít
změnu - to je poučení, 
které platí i pro blížící se 
volby komunální. 

PETR HEJMA, 
zakladatel  spolku 

KampaNula

Postupně přes 20 účastníků 
projednalo organizační zá-
ležitosti. Bylo poděkováno 
všem, zvláště těm nejlep-
ším. Podrobně referováno 
ve Zprávě o činnosti - co se 
povedlo a co bude dál. Plán 
akcí pro rok 2018 živě dopl-
ňován. Jak stěžejní benefi ční 
akce + páteř činnosti - Uče-
né toulky. Přibyly nápady na 
novinky. 
Kromě akcí, uvedených 
na této stránce dole vle-
vo, připravujeme:
Toulky: Kostel sv. Havla, 
Petřín IV., Skautské legen-
dy, Okolopražské menhiry, 
Architektura hranice Žižko-
va a Vinohrad, Hradby Kar-
la IV., Podzemí Baráčnické 
rychty, Historie Petrské čtvr-
ti, Toulky s MUDr. Janem 

ODVAHA 
CHTÍT ZMĚNU

Masopust 
bude 10. 2.

ve čtvrtek 25. ledna v klubu Šatlava na Malé Straně 
Sedmíkem - 2x Dějiny pro-
stituce Malé Strany i Starého 
Města, Účast na Konferenci 
KMSSS, Parník, Čarodějni-
ce, Miličín, Prostřený stůl na 
MS a na Betlémském nám. 
Návštěvy akcí Baráčníků 
i Rybářů Prahy 1, Betlémské 
i Petrské čtvrti.
Vše prolíná podpora 
zdravotně postižených 
dětí i nově seniorů (ve 
spolupráci s Klubem Šatla-
va), nová je i podpora spe-
ciálních tanečních spolu 
Malostranskou besedou, stá-
le akcí Skautu a Baráčníků. 
Spolupráce je dobrá 
s dalším spolky a spo-
lečnostmi: Letní poloha, 
Kavárna Mlýnská, TURAS, 
NOHYB, TAK, Muzikanti 
z Kampy, Klub Za starou 

Prahu, KC Kampa, Museum 
Kampa, SOPMSH,  Zlatá 
Praha,  KPGM,  Klub Šatla-
va, Kocour Tobě, Vojanovy 
sady, Malostranské noviny, 
Hasiči i Městská policie Pra-
ha 1.
Podporujeme vznik no-
vých společností i klubů 
(např. hudebních) na Malé 
Straně i na Starém a Novém 
Městě. Doporučujeme na-
vštívit: Od poloviny února 
úterky á 14 dní: Sousedská 
předvolební setkání se za-
stupiteli Prahy 1, Domeček 
na Kampě (KC Kampa), akce 
Klubu Za starou Prahu, Ka-
várny Čas, Music clubu M 
(Mostecká 4), Nicolasbaru 
(Tržiště 10), SOPMSH, KC 
Kampa, Malostranské bese-
dy, HaFu, Malého Glena, Ka-

várny Míšeňská 3, NapaBa-
ru, Dobré Trafi ky + Kavárny 
(Újezd 37), Klubu Šatlava. 
Koncerty a akce AMU, Mu-
zea hudby, Musea Kampa, 
Werichovy vily, kostela sv. 
J. Křtitele Na prádle, divadel 
Kampa, Rubín a Na prádle, 
v létě kavárny Taussig ve 
Vlašské. Například i vynika-
jící, již tradiční hudební akce: 
Vždy druhou neděli 16 - 19 h 
JAM JAZZ na Kampě v Salle 
(Domečku). Staří jazzmani 
a krásné zpěvačky.
Vždy třetí pondělí 19 - 23 
h Zpívání i tanec - spolek 
Kotva, Jirka Zemánek a dal-
ší muzikanti v Šatlavě bez 
kouře. 1x měsíčně vystou-
pení Pražské dixielandové 
společnosti & Hot Sisters 
v klubu Šatlava.

Kavárna Čas
U Lužického semináře 15 

sobota 3. března, 20 h

ZVEME NA DALŠÍ MINIPLES 
K tanci hraje skupina Hitos

Rezervace na tel: 257 225 400, www.kavarnacas.cz

● Pondělky ve věži ●
Reprezentační kanceláře ČSA 

ve světě i ČSSR 
a letiště Praha - Ruzyně v 60. letech

Mgr. Petra Papežová 
12. 2. pondělí 18 h, Juditina věž

www.zastarouprahu.cz
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MN 1, leden 2018

Nejdřív ouvej a pak se sypou zlaťáky

Již od dětství slýchá-
me, jak některé dny 
v roce jsou výjimečné 
svojí kouzelnou mocí. 
Kolik pokladů se v růz-
ných podobách objeví 
o Velikonocích, co vše se 
děje na Svatojánskou noc 
a o Vánocích ani nemluvě. 
Vánoce, ty srší zázraky ně-
kolik dnů po sobě.
Jsem přesvědčen, že k výč-
tu kouzelných dnů jednou 
přibude, ne-li v budoucnu 
uvedené tradiční dny pl-
ných vstřícných pokladů 

a kouzel úplně zastíní, čas, 
kterému říkáme předvo-
lební období. Lidé na ven-
kově by mohli vyprávět. 
Kolik se letos jen objeví 
dětských hřišť, skluzavek 
a pískovišť.  Populační 
křivka našich spoluob-
čanů žijících na venkově 
absolutně nemůže stačit 
stavebnímu tempu voleb-
ního roku. 
Léta rozbahněná náves, 
jakoby nikomu nevadila 
a přijde poslední rok vo-
lebního období a najednou 
se dláždí o sto šest. Navíc 
se mezi dlaždiči nejvíce 
činí pan starosta. Jak ten 
ťuká svým kladívkem do 
dlažebních kostek. Asi aby 

Petr Burgr, 
jeho glosa

PETR BURGR 
Vedoucí člen Spolku 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan. Bydlí 
na Malé Straně pod sva-
hem Petřína, na Staré 
Město chodí do práce.

inzerce

Fo
to

: P
et

r B
ur

gr

Otevřena 
nová masna

Typická malostranská 
masna spolu s menší jí-
delnou, jak bývalo vždy 
dobrým zvykem u řez-
nictvích (Fleischerei) ve 
střední Evropě, byla ob-
novena na Tržišti. Ceny 
masa a uzenin jsou na-
štěstí běžné. Pouze ceny 
celého chleba jsou velmi 
vysoké, přes 50 Kč! 

Martin Kubík

PIŠTE NÁM 
O VŠEM, CO VÁS 

TĚŠÍ I TRÁPÍ
E-MAIL: REDAKCE@

MALOSTRANSKENOVINY.EU
Vyslechneme, pomůžeme, 

poradíme a rádi

Dopisy

ho bylo slyšet v každé cha-
lupě. Praha není výjim-
kou.  Malý příklad: Desít-
ky let ušmudlaná Národní 
třída se letos vyloupne 
jako nová. A tak můžeme 
pokračovat. Takže pro 
příště nečekat, až jednou 

za rok Krakonoš na ho-
dinu otevře jeskyně plné 
českých granátů. Lepší je 
si počkat až jednou za čty-
ři roky, na volební rok, se 
z oken radnic začnou sy-
pat „zlaťáky“ do našich 
veřejných prostranství.

Vážená redakce,
letos nás čekají volby. 
Podle mého je třeba udě-
lat všechno pro to, aby je 
nevyhráli ti, kteří dostali 
Prahu 1 do stávajícího, 

prakticky neobyvatelného 
stavu. Starostu, který se 
jednou za čas vyfotí u ně-
čeho, na čem se nezaslou-
žil, nepotřebujeme.
Existují nějaká uskupení 
místních, o kterých víte, že 
půjdou do voleb jako opo-
zice stávajícímu řádu? Ří-
kám řád, protože nejde vů-
bec o strany, ale o zaběhlý 
systém kamarádů. Měli 

bychom tedy napnout síly 
a vzít si město zpět. Sku-
pina má 880 lidí, což 
je - vzhledem k tomu, že 
při minulých volbách by 
stačilo 4000 voličů na 
50% výsledek - reálná síla 
(samozřejmě beru, že tu 
nejsou všichni rezidenti 
a ne každý má zájem něco 
měnit, bohužel). Takže, co 
uděláme? Nebo neudělá-

me? Připomínám, že mů-
žeme domluvit reálnou 
strategii podpory něja-
kému existujícímu usku-
pení, už apelace na naše 
známé, sousedy a pří-
buzné bude mít význam, 
jsme vesnice. Prosím, ko-
mentujte jakkoliv, cokoliv 
vás k tomu napadá.

Filip Lachmann, 
FB Praha číslo 1

Pište milé Sally na e-mail:
redakce@staromestskenoviny.eu

Milá 
Sally

Předvolební 
Praha

●Práce. Hledáme řeme-
slníky (instalatér, elektri-
kář, zedník, malíř apod.). 
Tel.: 607 855 439. E-mail: 
office@houseservices.cz. 
www.houseservices.cz.
●Prodám koncertní píš-
ťalový flašinet Bergmann. 
Cena dohodou. Tel.: 607 
114 546.
●Poskytuji kompletní 
služby v oblasti vedení 
a zpracování účetnictví pro 
firmy. Zpracování DPH vč. 
kontrolního hlášení, kom-
plexní zpracování mezd 

a komunikace s úřady, da-
ňové poradenství. Indivi-
duální přístup, konzultace 
s klientem, cena dohodou. 
Tel.: 723 480 468. www.
vasdanovyporadce.cz
●Žena hledá jen pro sebe 
malý zařízený byt i s TV. 
E-mail: skopalova@vol-
ny.cz. Tel.: 735 777 811.
●Podám větší množství 
gramofonových SP a LP 
desek, české i zahraniční. 
Vhodné pro sběratele. Lev-
ně. A desky i koupím. Tel.: 
603 715 813, 604 839 957

MALÁ STRANA SMS
NÁVOD: Napište sms: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 
Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Restaurace & Steak

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

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ Polední menu od 95 Kč, steaky,                                          

nabídka dalších jídel, včetně veganských a vegetariánských 
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák                                

z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády studené i horké, chutné mošty                                     

a belgická čokoláda
AKCE ÚNORA

• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v únoru 12. od 19 hod. 
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.

PŘED HOSTINCEM U ČERNÉHO VOLA

SOPMSH ZVE NA

MALOSTRANSKÝ MASOPUST
Sobota 10. února ve 13 h

ZDE MŮŽE BÝT VÁŠ INZERÁT!
VOLEJTE IHNED! TEL.: 777 556 578 (MONIKA)
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KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastního výběru v Restauraci pod Petřínem 
(Hellichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat 
Monice (tel.: 777 556 578). Vyhrávají první tři luštitelé.

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE 
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

•
K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOÚNOR

Koncert - Pá 2. 2. ve 20 h - MARTINA 
TRCHOVÁ A PATRIK HENEL - Dob-
rá trafi ka, Újezd 37 - Koncert dua. Rezer-
vace na tel. č. 732 852 364. Více: www.
dobratrafi ka.cz

Divadlo - So 10. 2. v 19.30 h - KAUZA 
SALOME - A Studio Rubín, Malostran-
ské nám. 9 - Hra na motivy Wildovy Sa-
lome a reality show z narozenin 16letých 
bohatých dívek. www.astudiorubin.cz

Divadlo - 15. 2. premiéra a 19. 2. v 19 h 
- TICK, TICK… BOOM! - Divadlo Na 
prádle, Besední 3 - Česká premiéra broad-
wayského muzikálu. Nejen o bohémském 
životě umělce! www.napradle.cz

Divadlo - Čt 15. 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

Výstava - Dlouhodobě - MUZEU 
KARLA ZEMANA - Saská 3 - Muze-
um mapuje Zemanovu tvorbu od prvních 
animací až po poslední tvůrčí období. 
www.muzeumkarlazemana.cz

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, 
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, re-
produkce Puchnerova oltáře, portréty…

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 písničkář, 

který umí psát nejen 
o nešťastné, ale i o šťast-
né lásce. Možná na tom 
něco bude - tohle téma 
je pro něj celoživotní 
jedničkou.  A ačkoli je 
svými kořeny bluesman, 
pocházející z pražské 
čtvrti, tomuto žánru za-
svěcené už od konce 60. 

let, tedy z Hanspaulky, 
v jeho rukopisu žád-
né beznadějné stížnos-
ti nenajdete. Užijte si 
14. února koncert Ivana 
Hlase s jeho triem u nás 
v Malostranské besedě.

ÚNOR
Program (výběr)

1. 2., 20.30 h
Vladimír Mišík & Etc…      
/ host: Mirek Kovářík
2. 2., 20.30 h
Krausberry
5. 2., 20.30 h
Lili Marlene - futuristický 
šanson
10. 2., 19.30 h
Luso-brazilský karneval
13. 2., 20 h
7 pádů Honzy Dědka - 
talkshow
19. a 20. 2., 20.30 h
Robert Křesťan a Druhá 
tráva
21. 2., 20 h
Potlach: Pacifi k + Scara-
beus
27. 2., 20 h
Jan Smigmator & friends
28. 2., 20.30 h
Žlutý pes

GALERIE
Do 2. 2. k vidění výstava 
Máme rádi Prahu.

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

14. 2., 20.30 h

Ivan Hlas Trio

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

www.museumkampa.cz

JAROSLAV 
VOŽNIAK
Do 4. 3. 2018 
Výstava dosud méně pre-
zentovaného autora, jed-
noho z členů umělecké 
skupiny Šmidrové, který 
svým postsurrealistickým 
přístupem a jistou formou 
nadsázky patří k před-
ním tvůrcům normali-
zace. Výstava představí 
hlavní tvůrčí etapy autora, 
značná pozornost však 
bude věnována přede-
vším 60. letům, kdy Vož-
niak vytvořil sérii pop-arto-

vých ikon, vztahujících se 
k byzantským předlohám, 
kdy místo svatých mu-
čednic znázornil dobové 
ikony tehdejší popkultury. 

JITKA SVOBODOVÁ: 
VENKU A UVNITŘ
Do 11. 3. 2018 
Práce nejvýraznější čes-
ké výtvarnice, která se 
věnuje médiu kresby.

PRAVOSLAV SOVÁK
24. 2. - 27. 5. 
Retrospektivní výstava 
čechošvýcara.

JAN ZRZAVÝ
24. 2. - 27. 5. 
Komorní výstava málo 
známých Zrzavého prací.

DALŠÍ PROGRAM
8. 2. Komentovaná kurá-
torská prohlídka výstavy 
J. Vožniak. Cena vstu-
penky + 20 Kč za vý-
klad. Rezervace nutná.              
V 18.30 h
20. 2. Večer Vožniak: 
program pro dospělé. 
Cena 150 Kč / 90 Kč stu-
denti a senioři. Rezerva-
ce nutná. V 18.30 h

Výstava věnovaná dílu a osobnosti Emila Filly a autorům, 
kteří tvořili v počátečních letech surrealismu, mj. Emil Filla, 
František Janoušek, Rudolf Krajc, Vincenc Makovský, Fran-
tišek Muzika, Jindřich Štyrský, Karel Teige, Toyen, František 
Vobecký, Alois Wachsman. Kurátor výstavy: Dr. Karel Srp.

MUŽ S HOŘÍCÍ HŘÍVOU!
EMIL FILLA A SURREALISMUS 
1931 - 1939

Emil Filla, Žena v křesle, 1936, olej, 
plátno, 75 × 63 cm, 

Galerie výtvarného umění v Chebu

Do 11. 2. 2018
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ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města. STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY jsou 
k mání zdarma například 
v Kafírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) a mnoha dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny 
únor 2018 / X. ročník

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

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

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Koutek pro chytré hlavy

Četba na pokračování. Jan Neruda: 
Pan Ryšánek a pan Šlegl (XX.)

Už byla dávno na pravdě 
boží, zemřela hned v prv-
ním šestinedělí, zůstavu-
jíc po sobě dcerku. 
Snad že byla ta obrazem 
jejím. V době, o které mlu-
vím, byla slečna Schle-
glová as dvěmecítma let 

stára. Znal jsem ji, při-
cházela často návštěvou 
do patra nad námi k set-
níkovic Poldýnce, k té, co 
na ulici při každém dva-
cátém kroku klopýtla. Ří-
kali, že slečna Schleglova 
je kráskou. 
Možno, ale takhle pro 
architekta. Všechno na 
pravém svém místě, všu-
de na ní nejpravější roz-
měr a...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

Hádanka: Víte, kde je na Malé 
Straně dům, který má znamení 
tři čápy? Pozor, ne pštrosy, ale 
čápy. Nápověda: Dům U tří 
pštrosů je nedaleko.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Minule:  Tento lev, který má  
překvapivě jen jeden ocas, je u no-
hou knížete Bruncvíka. Správně: 
Bohuslav Hofman, Eliška Janečková 

Slušný věk

Pokračování příště

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

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE 
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

Slavné místní ženy
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Herečka Osvobozeného divadla
Hana Vítová

Když sedmnáctiletá Jana 
Lašková (1914 - 1987) 
vstoupila do hospody 
U Měšťánků na Kampě 
č. 14, už tam na ni čekal 
Jan Werich s Jiřím Vos-
kovcem. Slíbili jí angažmá 
v Osvobozeném divadle 

a hned jí začali vymýšlet 
pseudonym. U stolu s ni-
mi seděl básník Vítězslav 
Nezval. „Ta není vaše, ta 
je Víťova!“ řekl žertem 
Víťa. Hana Vítová zářila 
např. ve fi lmu Noční mo-
týl (1941). 

Jan 
Werich, 
herec

Jiří 
Voskovec, 

herec

Vítězslav 
Nezval, 
básník

Hana Vítová prý 
byla milenkou 
Jiřího Voskovce

60
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

Muzeum Karla Zemana, Saská 3.  Stará Praha, Vítězná 11. U Hrocha, Thu-
novská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova kafírna (U sv. 
Omara), Tržiště 11. Cowork, Sněmovní 7. 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, Mos-
tecká 14. Klub Šatlava, Saská 2. Baráčnická rychta, Tržiště 23.  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. 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 Par-
lamentu, Valentinská 8. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  Galerie 
Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46. Salon Mila, Vítězná 12. Restau-
race Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, Pohořelec 8. Náš bar, Táborská 21, Praha 
4. Bella Vida café, Malostranské nábřeží 3. Restaurace Profesní dům, Malos-
transké náměstí 25. Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop, 
Cihelná 2b. Desk Room, Prokopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48. 
Valašská pivnice, Úvoz 26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 
309/14. Restaurace Kampárium, Říční 9. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Me-
trocafe, 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. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

U Hrocha, Thunovská 10
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 

Spolek - SOPMSH, Malostranské náměstí 27 
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 

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° 32 KČ!

Otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Cestou necestou, z.s.
Nezisková organizace

Krizové centrum 
pro rodinu
Cestou necestou

Máte doma problémy, 
které nestačí probrat jen u kafe?

Přerůstá vám vaše dítě přes hlavu?
Ubližuje dítě sobě nebo jiným?

Váháte, jestli jste dobrým rodičem?
Obraťte se na nás. 

Pomáháme rodinám dát dětem 
šťastné dětství.

www.cestounecestou.org
Trojická 1, Praha 2

Tel.: 605 203 876

Denní menu 
za 99 Kč 

Výběr ze tří jídel 
s polévkou, 

malým pivem 
nebo 

malinovkou.
Otevřeno: 

denně 9 - 23 h
Adresa: 

Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu



PETR ZAJÍČEK
Vášnivý akvarista 

a cyklista
„Malostranské noviny 
mi dělají stejně velkou 

radost jako pěkně vyčiš-
těné akvárium nebo 

100 km na kole.“
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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

Mazlíčci

Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce

Kateřina Bečková, 
Klub Za starou Prahu

Za boj o záchra-
nu  sídla Klubu 
v Juditině věži. 
Radnice je chce 
vyštípat.

Tip: Čtenáři MN

DOUGLEE
„On se tak možná ne-

jmenuje, jen ho venčím. 
Majitelka je Italka, které 
jsem jeho jméno nerozu-

měla.“ Lucie Stránská
Posílejte: redakce@

malostranskenoviny.eu

V Krkonoších: Ten náš sport je věru mezinárodní. V anglickém 
dressu, posílen francouzským koňakem letí člověk kupředu jako 

německý úředník a dělá kontmelce jako česká politika.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin


