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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Založeno za soumraku r. 2009. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 2/roč. IV
únor 2012

 redakce@malostranSkenoviny.eu      tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 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 milují Havla

Dobrovol. platbu za výtisk 
Malostranských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

Mn tricet
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MOJE POSLEDNÍ DNY 
S VÁCLAVEM HAVLEMS VÁCLAVEM HAVLEM

EXKLUZIVNĚ
Vyprávění malostranské boromejky
Angeliky, která pečovala o Václava
Havla v posledních týdnech jeho života.
Exkluzivně pro Malostranské noviny.

Sestra Angelika se starala o Václava 
Havla od letošního září až do jeho smrti.

Vzpomínky sestry Angeliky Pin-
tířové na chvíle strávené s (ex)-
prezidentem Václavem Havlem
považujeme za tak dojemné, 
prosté a cenné (odpověděla nám 
e-mailem na shluk otázek), že 
jsme je nechali v původní, ne-
zkrácené podobě. 
„Moje služba na Hrádečku za-
čala loni na začátku září. Bě-
hem těch necelých čtyř měsíců 
jsem tam byla něco přes třicet 
dnů a nocí. Několikrát jsem také 
byla v Dělostřelecké ulici, to po-
kud byl v Praze,“ říká boromej-
ka Angelika. 
Celé vyprávění si přečtěte 
na stranách 6 a 7. 

Angelika

Václav Havel zemřel
v neděli 18. prosince 2011.
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MALOSTRANSKÝ 
MASOPUST

MALOSTRANSKÝ 
MASOPUST

Sraz: Sobota, 18. února, 13.30 h
Hostinec U Černého vola
Loretánské náměstí. 1

Sraz: Sobota, 18. února, 13.30 h
Hostinec U Černého vola
Loretánské náměstí. 1

Podrobný program akce roku najdete na straně 9Podrobný program akce roku najdete na straně 9

SOPMSH
oznamuje



   Úvodník

2  Zpravy

Ondřej 
Höppner,

Důležité 
telefony

Počasí 

3 °C
ÚNOr. Tak tohle bude naho-
ru dolů. Budeme bruslit a led 
nám bude tát pod nohama.

Číslo měsíce
tisíc korun byl dluh,
kvůli kterému ob-
stavil soud budovy 
v hodnotě miliard. 

   Úvodník

Císlo měsíceCíslo měsíce

Obecné informace:...................11 88 
Policie:..........................................158 
Záchranka: ....................................155 
Hasiči:..........................................150 
Policie ČR (Malá Strana), služba 
24 hodin denně:...........974 851 730 
Vedoucí:.......................974 851 731
Městská policie odd. Malá Strana, 
Letenská 23:......................257 533 117 

telefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

inzerce

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tyto
noviny sami. Články 
posílejte na adresu:
noviny sami. Články noviny sami. Články 

163 
Kolik centimetru měřil 
velikán Václav Havel?

„Odhaduji tak 
174 cm, 

ale jeho velikost 
byla zcela bez 

hranic.”

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Pod 170 cm, ale 
ukazuje se, že 

velikost ducha je 
důležitější než 
velikost těla.“

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

Barbora 
Nerudová

 Matka básníka, 
starousedlice

Jindřich 
Houška  
Nejstarší 

Malostraňák (97)
„Byl velikán 

svou osobností, 
a ta je 

neměřitelná.“

„Selbstverstädlich. 
Der kleine man 
war auch mehr-

mals U Dvou slun-
ců, no tě pic.“  

roman
Vopička

Kafírna 
U svatého Omara

„Pro mě daleko víc 
převyšují myšlen-

ky a úvahy Václava 
Havla jeho skuteč-

nou velikost.”

Anketní otázka Malostranských novin

redakce@malostranskenoviny.eu, tel.: 775 949 557
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šéfredaktor 
Malostrans-
kých novin,
775 949 557

Nebankovní půjčky 
bez poplatků. 

Solidní jednání.

Tel.: 608 421 568
jindravocetkova@centrum.cz

www.fer-pujcka.cz

PeNÍZe

Recept dle 
Dobromily

Jablkové kobližky
Oloupej 12 mišenských jab-
lek, ustrouhej je na struha-
dle, dej na kastrolek půl lotu 
másla ( lot = 16 gramů), dej 
ty strouhané jablka k tomu 
a nech je dusit; usmaž jednu...

Ta to umí osolit!

www.recepty.cz

Ujet na modré 
je fajn, ale...

A            už je slyšet: Nechte už 
toho Havla bejt. Co 
s ním pořád máte?

No, nevím, ale ať dumám, jak
dumám, z celosvětového úhlu
pohledu nevidím význam-
nějšího krajana, i když jdeme 
historií hodně hluboko. 
Tedy nepočítáme-li sportov-
ce. Ale ruku na srdce: Pravda 
a láska jsou přece jen o něco 
vyšší cíle, než ujet na modré 
a dát bombu pod víko.
Prostě se ve správném čase 
na správném místě vynořil 
někdo, kdo říkal dostatečně 
vážné věci dostatečně legrač-
ním způsobem. 
Mimochodem: V. H. měřil 
167 cm. Říkal to krejčí, co mu 
šil obleky. 

TVŮRCI fi lmu o Malé Straně

Kampa - od 1. 2. je uveden 
do provozu výsuvný sloupek 
u Lichtenštejnského paláce.

Na Kampě se
vysune sloupek

Velké zprávy
z Malé Strany
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Povídky malostranské 
jsou i po 130 letech
Vida! Vznikl celovečerní fi lm
Povídky malostranské po 
130 letech. Režisérem je Ja-
kub Wagner (na snímku vlevo
dole). Na fi lmu se podílel jako
režisér také Jiří Krejčík. Film 
měl premiéru v lednu.

 „...Ať nám život spásně klo-
kotá na tom našem i budou-
cím druhém břehu...“ zní ná-
pis na posledním P. F. ředite-
le fi rmy Vojanovy sady pana 
Jindřicha Pavliše (†66).
Zahradnickou fi rmu, která se 
stará o většinu parků v Praze 1
(např. Seminářská zahrada, 
Františkánská zahrada, Pet-
řínské sady, Kampa, park 
Klárov, Střelecký ostrov,
Lobkovická zahrada, Vald-
štejnská zahrada a další), 

nyní povede syn pana Pavli-
še Jindřich Pavliš ml.
Firma Vojanovy sady se vzor-
ně stará o parky a zeleň v Pra-
ze 1 od roku 1979. Pan Pavliš 
zaměstnával mnoho lidí, kte-
ří by jinak práci sháněli jen 
stěží (například cestovatele 
Jiřího Hanzelku).
Pana Pavliše srazilo auto, 
když vystupoval z autobusu.
Jindy jezdil domů na motor-
ce nebo autem. Zemřel v ně-
mocnici dne 7. 12. 2011.

Poslední P. F. krále 
pražských zahrad

(Podle dostupných zdrojů měřil exprezident 167 cm)

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Kdybych to měři-
la na své panenky 
vúdú, tak nejméně 
dvě až tři ty největ-
ší pěkně na sobě.“

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.

Levně!!!
Volejte: 739 057 571

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

Dobrovol. platbu za výtisk 
Malostranských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

Mn tricet
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zveme vás
24. - 26. února

VePŘOVÉ 
HOdy

JItrNIce
JelIta

PrdelAčkA 
TlAčeNkA
Vše chutné, 

poctivé a čerstvé! 
restaurace Tlustá myš 

Všehrdova 19, Malá Strana  
tel.: 605 282 506

restaurace

SLOUPEK je velmi tichý.
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inzerce

3 Zpravy
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Kráska 
ze strany 3

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Inzerujte v Malostranských novinách:
Náklad je 10 tisíc výtisků měsíčně, no-
viny čte 30 tisíc lidí, mají největší místní 
odezvu v zemi. Inzerci lze odepsat  z daní. 
Děkujeme. Volejte tel. č.: 777 556 578.

Malý oznamovatel

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

I žito 
může být 

sexy!

ŽITO jako afrodiziakum. Kyprá
Květa Čiperná propagačně žvý-
ká stéblo při osvětě osením. Po 
produkci odjela na žně do Vídně.
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tlUStá 
MyŠ

reStaUrace

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NeJleVNĚJŠÍ PIVO 
NA MAlÉ STrANĚ

kOzel 11° 22 kč!

Exekuce uvalená na Karluv most naznačila jeho 
cenu: méně než 163 tisíc korun. No, nekupte to.

Hubněte 
s Jelínkem!

Ing. Josef Jelínek  
CENTRUM REDUKCE VÁHY
Na Kampě 4, Malá Strana

Mobil: 603 462 907
HUBNUTÍ bez hladovění a jo - jo 
efektu ● ÚByTek VáHy do 3 kg 

a 4 cm v pase za měsíc ● Individuál-
ní přístup a POrAdeNSTVÍ zdar-
ma ● FOrMOVáNÍ POSTAVy 

i ve zralém věku.

www.hubnibezstarosti.webnode.cz
E-mail: ing.j.jelinek@seznam.cz

Pro více informací 
navštivte naše stránky 
www.PlyNUle.cz

Zákaznická linka: 
724 692 076

„Nechceš-li být na nule, 
začni topit s PLYNULE!“

Přechod zdarma 
a online zařídíme.

Nabízíme Vám

NeJleVNĚJŠÍ 
zeMNÍ PlyN 

V PrAze!

Kvalitní značková italská 
kosmeti ka za přátelské ceny

5dílná sada zboží značky Felce 
Azzurra obsahuje: 
tuhé mýdlo, sprchový gel, deo 
spray, deo tyčinka a deo parfém 
do kabelky. 
Zvýhod. cena platí  do 14. 2. 2012.

Sada FRESH
AkCe

Možno koupit přes internet a vyzvednout na Praze 1
www.nikolett a.cz. Tel.: 604 431 771. E- mail: info@nikolett a.cz

za pouhých 295 Kč!

Nabízíme:  Mýdla tekutá a tuhá ● Sprchové gely ● Tělová mléka 
a krémy ● Deo: spray, tuhý, parfém ● Pudry, pomády na rty ● Pán-
ské gely a dezodoranty ● Šampon a kondicionér  ● Tekuté prací pro-
středky a aviváže ● Dezodoranty BEZ obsahu ALUMINIA

Najdi jeden rozdíl!

Víte, že...
Podvodník Harry Jelínek prodal 

v roce 1931 Karlštejn naivním 
Američanům za 30 tisíc dolarů. 

Ten barák se jim docela líbil a už 
plánovali, jak ho rozeberou 
a znovu složí na kopci za 

rančem. Později se Harry pokusil 
neúspěšně prodat jednu 

z pražských tramvajových linek.

Malá Strana - Karlův 
most v ceně ojeté škodov-
ky? Podle usnesení o naří-
zení exekuce ano.
Kvůli částce 163 tisíc ko-
run, kterou zapomněl ma-
gistrát zaplatit bytovému
družstvu z periferie Prahy,
vydal soud šokující rozsu-
dek. Kromě Karlova mos-
tu mělo být obstaveno 

také náměstí Na Kampě
a Bílkova vila z Hradčan.
Na druhé straně řeky bylo 
postiženo mimo jiné Sta-
roměstské náměstí i s Hu-
sem a orlojem, Václavák 
a další místa.
Zajímavé je, že Národní 
divadlo vyvázlo.
Soud vydal tento tragiko-
mický rozsudek, přestože 

věděl, že jde „jen“ o částku 
163 tisíc korun (tolik cca 
stojí jedna rafi e z orloje).
Nový majitel Karlova mos-
tu by s ním mohl naložit 
podle svého uvážení: na-
příklad rozprodat na sou-
částky.  
Nebo rozebrat a odvést do 
Dallasu, Tokia nebo, ehm, 
do Kocourkova.



4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

 Soutez

Zpréavy

Spolky Starého Města
„Spolková činnost je nejlepší prevencí 

proti anarchii.“ (T. G. Masaryk)

Pražští patriotiPražští patriotiPražští patrioti

lenem Klubu Praž-
ských Patriotů se mo-
hou stát pražští rodá-

ci  žijící a podnikající v Praze
a nebo lidé, kteří Prahu mají 
rádi a aktivně se k ní hlásí. 
Našimi členy jsou lidé, kte-
ří ve svém oboru objektivně 
něčeho dosáhli a mají své-
mu okolí co říct. Členství 
vzniká na doporučení člena 
a schválení Výkonným vý-
borem.
Scházíme se každou dru-
hou středu v měsíci v pivni-
ci U Hrocha na Malé Straně. 

Členy klubu jsou významní 
podnikatelé, politici, právní-
ci, lékaři, státní zaměstnan-
ci atd. 
Prostě lidé, kteří kromě to-
ho, že jsou „Pražáci“, mají
k současným událostem a dě-
ní v Praze (a nejen k tomu) 
co říci… A zároveň mohou 
přispět k pozitivním změ-
nám v Praze.
Preference: Bezpečné ulice, 
otevřená architektura, ve-
řejné parky. 

Zprávu do redakce zaslal: 
Lukáš Melichar

Chcete, aby se o vašem spolku vědělo? 
Pošlete fotku a pár informací sem: 

redakce@malostranskenoviny.eu

 Č
KLUB Pražských Patriotů vznikl v roce 2010, má 35 členů.

Charitativní projekt za podpory Malostranských novin
KampaNula

Charitativní projekt za podpory Malostranských novin

Nadační fond

SPlNĚNO

Příspěvek na 
provoz Studia Oáza 
ve spolupráci 
s Malostranskou 
besedou a MN. 

Uznáváme za povinnost nás, Pražanů po celé Praze 1 
roztroušených, pro větší pospolitost sousedstva na-
šeho, pro podporu všech potřebných v našem sou-
sedství a pro podporu všemožné zábavy a kratochví-
lí či rozmnožení užitečných vědomostí v Praze naší 
krásné všemožně oučinkovati.
 
Uznáváme Prahu 1 za místo neskonalého genia loci, 
které je nutno ochraňovati, za místo, kde spolků vše-
možných jest, kteréžto základním kamenem našeho 
soužití a rozvoje místa žití našeho jsou, a protož uza-
víráme vyzvati všechny sousedy, živnostníky a další 
osoby nejen v Praze 1 bydlící peníze sbírati, za kte-
ré se podporovati mají všichni ti, kteří naší podpo-
ru si zaslouží.

                    V  PRAZE 1,  NA  SVÁTEK  SV. MIKULÁŠE   
6 . PROSINCE  2011

Zakladatelé NF KampaNula       
Petr Hejma, Jiří Kučera, Ondřej Höppner

(Inspirováno proklamací českých krajanů, 
která byla vydána na ustavující schůzce 

Sbírky na podporu Národního muzea 
svolané Vojtou Náprstkem 

28. června 1855 
v americkém Milwaukee)

P  R  O  K  L  A  M  A  C  E 
Nadačního  fondu  KampaNula

Příspěvek na bál 
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan 
a dalších

Malostranský
cadrbál (r. 2011)

Nadace
Artevide (r. 2011)

Podpora činnosti
Nadace Artevide 
(nevidomé děti). 
Spolupráce: Malo-
stranské noviny.

23 000 kč

10 000 kč

Malostranské 
vinobraní (r. 2011)

50 000 kč
Dozvuky horňác-
kých slavností. Spo-
lupořádali 
KC Kampa, Mlýn-
ská kavárna a další.

Pátrací hra
7 divů (r. 2011 - 12)

30 000 kč
HRA pro čtenáře
Staroměstských 
a Malostranských 
novin.

50 000 kč

Studio 
Oáza (r. 2010 - 11 )

Nadaci 
kampaNula 
se již podařilo 
zajistit 
fi nanční 
prostředky na 
tyto akce: 

Malostranský krejčí Zach: 
Šil jsem pro Havla obleky

Kampa - Kolem pronájmu 
Werichovy vily stále trvá pa-
tová situace. Nechce ustoupit 
ani radnice, ani paní Meda 
Mládková (92), která chtěla 
vilu do pronájmu. Dům je už 
deset let prázdný.

Velké zprávy
z Malé Strany

UNIkáTNÍ FOTO: Václav Havel pije pivo s Vladimírem 
Zachem nad novým oblekem v krejčovství na Újezdě 41. Foto 
Oldřich Škácha (Havlův dvorní fotograf, ateliér na Malé Straně).

Máte též fotku s Václavem Havlem? 
Pošlete nám ji, rádi ji uveřejníme!
redakce@malostranskenoviny.eu



 5Zpréavy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Více info: 221 097 111

Novinky z místních podniku
Co nového ve vašem podniku? Volejte tel. č. 777 556 578

Actuel Mediterranean Cuisine
Vítězná 13 - Středomořská kuchyně v srdci 
Prahy. Dršťková polévka na řecký způsob za 60 
Kč. Polední menu od 99 Kč. www.actuel.cz

Cukrkávalimonáda
Lázeňská 7 - Kavárna rozšířena o další pros-
tor. Domácí koláče, rohlíky, croissanty pečené 
přímo v kavárně. www.cukrkavalimonada.com

Vopičkova kafírna
Tržiště 11 - Nová obsluha: Anička Vojtíšková. 
Přijďte ji pozdravit! Káva sv. Omara dle tajné 
receptury. Atmosféra nejen k rozjímání.

ÚKLID ložniceSPOLEK přátel slepicMALOSTRANSKÉ děti

Sociální dávky od ledna 
nevyřizuje úřad MČ Praha 1,
ale úřad práce v Šafaříkově 
ulici 14 na Vinohradech. Při-
jímá žádosti i dávky vyplácí. 
Poradna zůstáva na Úřadě 
MČ Praha 1.

Výstavu Čí je to město foto-
grafa Petra Našice (pro MČ 
Praha 1) si můžete prohléd-
nout v Divadle Na zábradlí. 
Výstava zachycuje bývalého
primátora Pavla Béma  v oka-
mžicích, kdy nám „začal blb-
nout“.

Stručné zprávy 
z radnice
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Budoucí prvňáčci 
v ZŠ Malostranská

Vyhlášeny granty na 
kulturu a spolky 
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Bezdomovci za 50 Kč 
na hodinu

Praha 1 - MČ Praha 1 a ob-
čanské sdružení Naděje i le-
tos pořádá projekt „Nabídka 
práce pro osoby bez přístře-
ší“. Bezdomovci mohou za 
mzdu 50 Kč za hodinu uklí-
zet parky a ulice.

Malá Strana - Radnice vy-
hlásila dne 12. 1. grantová ří-
zení na podporu spolků, kul-
tury, ochrany kulturního dě-
dictví. Je zřejmé, že spolková 
činnost je nejlepší prevencí 
proti anarchii (T.G.M.). 

Malá Strana - V ZŠ Malo-
stranská proběhly v lednu 
zápisy do prvních tříd. Bu-
doucí prvňáčky osobně při-
vítal ředitel Tomáš Ledvinka. 
Zatím to vypadá, že budou 
otevřeny dvě 1. třídy.

Pracovník 
měsíce

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Jaroslav
Pospíšil

Na začátku roku je třeba 
v HOSu udělat pořádek a na 
to je pan Pospíšil ta správ-
ná osoba. S úsměvem přesně 
defi nuje a zadává práci svým 
podřízeným. Je si vědom, že 
správný postup je úspěchem 
jeho oddělení. -vb-

Vedoucí 
Oddělení hospo-
dářská správa

VĚŽE na koncích mostu Legií již můžeme obdivovat v plné kráse.  

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

ÚNOr

Chcete udělat radost kole-
govi z práce? Pošlete jeho 
nominaci do této rubriky!

posta@praha1.cz

No vida! Velkoplošné reklamy 
ze 70 % zmizely z centra Prahy

Kampa Střed 
Světa již 
počtvrté

♥ NAŠe ♥ 
pražená zrnková káva

♥ NAŠe ♥ 
zábavné večery pro vás

♥ NAŠe ♥ 
bezvadná obsluha

♥ www.nas-bar.cz ♥ 
Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle 
♥ Zastávka tramvaje Palouček ♥ 

♥ Tel.: +420 602 354 713 ♥

Otevřeno: 
pondělí až pátek 8 - 21 h

PENSION 
HOLLMANN

Harrachov - Rýžoviště
UŽIJTE SI DOVOLENOU 

NA HORÁCH!

Tel.: 733 526 401
www.pension-hollmann.cz

● Nově otevřený pension 
u sjezdovek a běžkařských tras 
● Dětský vlek a noční lyžování 

u pensionu ● Komfort 
● Společenská místnost a herna 

pro děti ● Sauna ● Parkování
PhDr. Eva Veselá, Ph.D.
Vlašská 20, Malá Strana

tel.: 602 214 774   
www.eclecti c-ti me.com

S využití m poznatků 
současné fyziky!

VyBerTe SI 
TO NeJlePŠÍ

A zÍSkeJTe čAS 
NA SVOU STrANU!

● individuální konzultace
● fi remní školení
● semináře a přednášky

Konference, slavnost, pouť,
happening, klobouky.

20. a 23. - 24. 3.
● Úterý 20. března v podvečer (začíná jaro). 
Konference - v Klubu Za starou Prahu - zaháje-
na vycházkou a ukončena zpíváním v Šatlavě.
● Pátek 23. března v podvečer. Vernisáže 
v devíti galeriích v okolí Kampy jde o Mlýn-
skou, BarBar, Tlustou myš, Czech foto galerii, 
Atelier Josefa Sudka, Mornu, Klub Újezd, Sta-
rou prádelnu a Divadlo Na Prádle.
● Sobota 24. března. Od 12 hodin vycházky 
a ve 14 hodin se sejdeme u Karlova mostu Bra-
nou projdeme do parku na Kampě a bude-
me se veselit. DIVADLA A KONCERTY, HRY 
A HRÁTKY, to všechno a ještě více V PARKU 
NA KAMPĚ.

Dříve Teď ještě těch 
zbylých 30 %

Obří plachty s velkými obličeji nebo posta-
vami žen z reklam na různé zboží konečně 
mizí ze středu města.
„Nejprve jsme sundali reklamy na Jung-
mannově náměstí, včetně fi ktivního leše-
ní, které nesloužilo ke stavbě, ale k uchyce-
ní reklamní plachty,“ řekl Malostranským  
novinám starosta Oldřich Lomecký. 
Dodal, že následně zmizely reklamní plach-
ty také v ulicích Petrská, Na Poříčí, Na Flo-
renci, U Bulhara, Na Příkopě, Národní a Le-
gerova. Na Malé Straně byly roky zakryté 
reklamou věže na koncích mostu Legií. Od-
straněny byly na konci loňského roku.
Výzva: Pokud zaznamenáte nelegální 
plachty s reklamou, zavolejte na radnici, 
tel. č.: 221 097 111 nebo do redakce Ma-
lostranských novin, tel. č. 775 949 557. 

Dnes

Tomáš
Ledvinka, 

ředitel

Poradenství v otázkách 
času a životního stylu
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ana prezidenta jsem „na-
živo“ viděla poprvé 16. 1. 
1990 na Václavském ná-
městí a neřekli jsme si nic, 
protože byl v autě, které 

musela ochranka tlačit, jelikož náš dav 
se odmítal rozestoupit, a tak by nám ji-
nak přejeli nohy. Pamatuji se, že měl 
na klíně květ narcisu a za ním seděla 
paní Olga. 
Pak jsme byli pod prezidentským bal-
kónem 2. 2. 1990 při prvním setkání 
řeholníků. Měla jsem na sobě poprvé 
řeholní oblečení venku na ulici (stále 
jsme ještě chodili v civilu). 
On měl setkání s představenými a my 
shromáždění venku jsme si ho na bal-
kón doslova vyzpívali, vytleskali a vy-
křičeli. 
To si pamatuji, že nám řekl něco v tom-
to duchu: „Doufám, že nemáte na sobě 
ty šaty proto, abyste byli ozdobou 
Pražského hradu, ale že chápete, že 
vás čeká tvrdá práce.“ To jsme, mys-
lím, chápali. 
Později při své službě jsem se jednou 
zmínila o tomto setkání s řeholníky. 
Pamatoval si ho a vzpomínal, jak byl 
překvapen, kde jsme se všichni tak na-

jednou nabrali. Tak mu oznámili, že 
mnozí z nás to mohou mít poprvé  svo-
bodně na sobě. 
Pak jsem ho viděla při různých příle-
žitostech ještě vícekrát, nejblíže asi při 
všech papežských návštěvách, ale ni-
kdy ne zblízka osobně, až při své služ-

bě. To bylo na začátku září 2011. Vra-
cel se na Hrádeček po pohřbu Marké-
ty Fialkové. 
O čem jsme mluvili, si nepamatuji, 
představila jsem se a snažila jsem se co 
nejvíc si zapamatovat, co kde leží, jaké 
jsou lékařské ordinace atd., což mi vy-
světlovala sestra, která mě zaučovala. 
Do dvou dnů jsem pak už musela fun-
govat samostatně. 

Moje krásné dny s Václavem Havlem
Vyprávění sestry Angeliky považujeme za tak pěkné, dojemné a cenné, že ho necháváme v původní podobě. (Pozn. red.)

Pocházím z pošumaví, kousek 
od Sušice a je mi 48 let. Tam 
jsem prožila dětství. Ve 14 le-
tech jsem odešla do Prahy. 
V době revoluce jsem byla 
stávkující studentka. Dnes pra-
cuji ve VÚ Klíčov na detašova-
ném  pracovišti Křešín jako vy-
chovatelka v komunitě pro dro-
gově závislé chlapce.

Tak šel čas s Václavem Havlem

Slzy Dagmar Havlové, péče sestry Angeliky

1940 1955 1979 1989

JÓ, JÓ. Vlasy se mění.

VáclaV Havel s holí a ve své oblíbené šále. Novou měl dostat k Vánocům od ženy. SeStra         Angelika na Hrádečku v kuchyni. Prázdná židle naproti, to bylo oblíbené místo Václava Havla více než 40 let.

Paní Dagmar už v té době byla plně 
zaměstnána pracovními povinnostmi  
v Praze (přes prázdniny byla na Hrá-
dečku a také některá ze sester).
Na Hrádečku jsme se střídaly (cel-
kem pět sester - čtyři boromejky a jed-
na šedá sestra z Bartolomějské ulice) 
podle našich možností, střídaly jsme 
se po několika dnech. 
Naše služba byla dobrovolná, měly 
jsme zajištěné jídlo, dopravu i cesty 
na mši. Chápaly jsme to jako jakousi 
splátku občanského dluhu. 
Byla jsem moc ráda, že jsem mohla 
panu prezidentovi za mnoho věcí, kte-
ré pro mě jako obyčejného občana této 
země udělal, poděkovat. 
V první řadě to byly návštěvy papeže 
(zvlášť ta první), ale i to, že jsou zpro-

vozněné zahrady kolem Pražského 
hradu, to, jak vodím turisty na stří-
dání stráží v poledne, a ti jsou z toho 
celí unešení. Také za uznání bezprá-
ví na sudetských Němcích (od tatínka  
i od některých pacientů jsem slyšela 
vyprávět ty hrůzy). 
Rovněž za knihu Prosím stručně, která 
se mi zvlášť líbí, a také za to, jak Char-
ta 77 dávala sílu mému tatínkovi, který 
byl vyhozen 2x ze školství, aby se ne-
zlomil. 
Vlastně od svých třinácti let znám  
v této souvislosti jméno Havel. Sa-
mozřejmě se od těchto témat odvíje-
ly naše hovory, ale mluvili jsme o kni-
hách, o divadle, zajímalo ho praktic-
ky všechno a byl schopen se zeptat na 
věci, které neznal, klidně řekl: „Vidíte, 

P

Hrádeček. Azyl v Krkonoších.

Sestra Angelika Pintířová
Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského

Foto:       Bohdan HolomíčekFoto: Bohdan 
Holomíček
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Boromejky na Malé Straně
Kostel sv. Karla Boromejského na Malé Straně je 
součástí Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského. Boromejky zde působí od roku 
1854. Roku 1952 musely ukončit činnost. V kostele 
byl sklad nábytku a lékařských knih. Zvon nesměl 
zvonit. Boromejkám byl kostel vrácen roku 1990.

2011

Na    Hrádečku
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Herec (Cesta ke štěstí, Dař-
buján a Pandrhola), dabér 
(baryton) a recitátor. Dětství 
strávil na Malé Straně, jeho 
rodištěm je dům U Dvou slun-
ců. Jako moderátor uváděl 1. 5.
1953 první vysílání Česko-
slovenské televize. Je zakla-
datelem  Lyry Pragensis. 

Kalendárium 
Malé Strany

JIŘÍ 
TRNKA 

výtvarník

BOHUMIL
ŠVARC
herec

ÚNOR

Bohumil Švarc
* 21. února 1926

Výtvarník, ilustrátor, sochař, 
scenárista, zakladatel české-
ho animovaného fi lmu (Staré 
pověsti české, Dobrý voják 
Švejk, Sen noci svatojánské). 
Bydlel na Kampě (Hroznová 
500). Dnes v domě bydlí herec
Juraj Kukura (Nech brouka 
žít). Trnka zemřel roku 1969.

Jiří Trnka
* 24. února 1912
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Stalo se 
před 100 lety

Syn pana Boušky 
chytil motýla

ZIMA před 100 lety byla 
v Praze stejně divná jako 
ta letošní. Na Smíchově byl 
prý chycen živý motýl. „Syn 
strojmistra Em. Boušky z li-
tografi e Pickovy na Smícho-
vě chytil včera živého motý-
la,“ oznámila Národní po-
litika z úterý 9. ledna 1912. 
Pak bylo chvíli 20 pod nulou 
a pak zas teplo. Pro hokejis-
ty to byla pohroma. Obhajo-
vali jsme titul mistrů Evropy 
a nebylo, kde trénovat.

Moje krásné dny s Václavem Havlem
Vyprávění sestry Angeliky považujeme za tak pěkné, dojemné a cenné, že ho necháváme v původní podobě. (Pozn. red.)

SeStra         Angelika na Hrádečku v kuchyni. Prázdná židle naproti, to bylo oblíbené místo Václava Havla více než 40 let.

VáclaV Havel a Angelika na autogramiádě Odcházení. 

to je dobrý postřeh, to mě ne-
napadlo.“ 
Ve způsobu života byl velmi 
prostý, oblékal se úplně nor-
málně, jedl zcela obyčejně, 
stačila čerstvá houska a sýr. 
Nepotrpěl si na těstoviny (těch
se najedl dost v kriminále). Ale 
obdivuhodný byl jeho vnitřní 
řád, když jedl, tak jedl, když byl
v pracovně, tak pracoval, když 
jsme se na něčem domluvi-
li, tak to dodržel. Sledoval
zprávy, pracoval v pracovně, 
chodil ven, setkával se s přáte-
li, ale především se velmi zod-
povědně připravoval na každé 
veřejné setkání. Vždy se staral,
aby měl k dispozici ověřená 
fakta. 
Moje služba na Hrádečku zača-
la na začátku září. Během těch
necelých čtyř měsíců jsem tam
byla něco přes třicet dnů a nocí.
Několikrát jsem také byla v Dě-
lostřelecké ulici, to pokud byl
v Praze, tam jsme chodily jen na
dopoledne. Naposledy jsem by-
la na Hrádečku 14. prosince.

P.S.:
Jak jsem to psala narychlo, 
abych stihla mši, tak jsem ne-
dopsala, za  jsem za ty měsí-
ce služby u pana prezidenta 
o mnoho bohatší, budu na tuto 
službu velmi vděčně vzpomí-
nat, i když to bude dlouho bo-
let, tedy asi už stále. 
A ještě jsem objevila jednu 
fotku, kterou mám z Hrádeč-
ku (taktéž autor Bohdan Ho-
lomíček). 
Jednak je vidět, jak je ten dům 
obyčejně zařízený, a pokud to 
někdo porovná s fotkami ze 
70. let, tak uvidí, že se nic pod-
statného nezměnilo, a to dost 
svědčí o prostotě pana prezi-
denta.                         Angelika

Foto:       Bohdan Holomíček

Foto: Bohdan 
Holomíček

Poslední chvíle 
života V. H.

17. 12., SOBOTA večer 
Na Hrádeček přijíždí Dáša. 
Spolu s V. H. a boromejkou 

Veritas, která měla službu, 
se dohodli, že na Vánoce zů-
stanou na Hrádečku. 
18. 12., NedĚle 7 h
Sestra ráno hovoří s V. H., 
ten má hned po probuzení
veselou náladu a ještě se mu 
nechce vstávat. 

„Já chci ještě spát, přijďte 
tak za hodinu,“  byla jeho po-
slední slova.
18. 12., 9 h
Sestra se jde podívat, V. H. 
ještě spí.
18. 12., 9.45 h
Poslední vydechnutí V. H.

Na    Hrádečku

Žádejte u svých knihkupců 
či se slevou v galerii Eclecti c, 
Jánský vršek 1, Malá Strana, 

tel.: 602 214 774, www.orsini.cz

ZBaVte Se 
NePOŘádkU 

S FeNG-ŠUeJ

Inspiraci, energii, odvahu 
dodá kniha

JArO Se BlÍŽÍ!
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Příjemnou 
zábavu 
všem přeje

eXklUzIVNĚ PrO MAlOSTrANSkÉ NOVINy 
Pan Marko čermák, kreslíř rychlých šípů. 
Námět a scénář: Slávek Janov

staropražských ulièek
divù7

Velká soutěžní hra Malostranských novin a Nadačního fondu kampaNula. 
Předchozí díly najdete na adrese: www.malostranskenoviny.eu

Pátrání po tajemné postavì bez tìla

Vaše advokátní poradna

Moucha v polévce
OTázkA: V restauraci jsem 
našel v polévce mouchu. Jak 
mám postupovat?
OdPOVĚĎ: V této situa-
ci se ocitáte v klasickém re-
klamačním řízení a máte dvě 
možnosti - nechat si donést 
novou porci polévky (radě-
ji dříve než tu původní odne-
sou) nebo odstoupit od ob-

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Avokátka se sídlem v Praze, Malá Strana, Michnův palác Tyršova 
domu, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498, e-mail: krobovahasova
@post.cz, www.advokatka-krobova.cz

JUDr. Monika Krobová - Hášová

jednávky a polévku prostě 
nezaplatit. Postup při rekla-
mačním řízení dobře popisu-
jí webové stránky České ob-
chodní inspekce - www.coi.
cz, které doporučuji navští-
vit. Vedení restaurace Vám 
jistě vyhoví, pokud pohrozí-
te návštěvou orgánu hygie-
ny. Dobrou chuť.
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Příběhy domu Malé Strany

Herec Josef Kemr tu bydlel 
v prvním patře (přistěhoval se 
ze Záběhlic) až do své smrti. 
Jezdil trabantem, který měl za 
předním sklem nápis Národní 
divadlo.

U Zeleného krále

JOSEF KEMR (1922 - 1995)

Inzeráty 
SMS

NáVOd: Napište sms: MN mezera INZ
mezera TEXT INZERÁTU. Pošlete na 
tel. č: 900 11 30. Cena SMS je 30 Kč vč. DPH.

HLEDÁM nebytový prostor na Malé 
Straně a Hradčanech, cca 20 - 30 m2, 
max. 1. patro s oknem, pro celoroční kos-
metický provoz se zavedenou českou 
klientelou. Volejte (sms): 725 706 479. 
DODÁME polosuché atestované 
víno oblast Mikulov, Znojmo. Červené 
i bílé. 1 litr za 28 Kč. Tel.: 723 135 793.
KOUPÍM gramofonové desky, velké 
LP, malé SP, zahraniční i české. Tel.: 
222 317 231 (pondělí až pátek 10. 30 
h - 18 h).
DOVOLUJEME si vás pozvat na vy-
nikající čínské speciality do vyhláše-
né restaurace Perly Asie, Elišky Krás-
nohorské 11, Praha 1, www.perlyasie.cz
GENERALI Pojišťovna a.s. přijímá 
nové kolegy do obchodního týmu. Tel.: 
602 553 948. 

Ještě před tím než Hanka, Filip 
i nový člen party, tlouštík Ku-
lička, vyrazili na Ovocný trh, 
aby se v sousedství Tylova di-
vadla vydováděli na kluzišti, 
zavedl je jejich vedoucí Mirek 
na jeden malý plácek u Španěl-
ské synagogy v hloubi Starého 
Města. 
Tam se tyčí socha spisovate-
le Franze Kafky. Je to hodně 
zvláštní dílo. Proslulý písmák 
sedí na ramenou jiné posta-
vě, která však nemá tělo! Věru, 
opravdový div!
U Kafkova pomníku vedou-
cí Třináctky mladším kama-
rádům prozradil, že při dneš-
ní vycházce je ještě čeká hle-
dání další podobně zvláštní so-

chy. Parta však v tu chvíli byla 
myšlenkami spíše na ledovém 
zrcadle. 
Jak by ne, vždyť ve vzduchu už 
voní předjaří, a proto si všich-
ni chtějí užít bruslařského reje, 
ještě co to jde. I tlouštík Kulič-
ka, byť toho brusle příliš nepo-
slouchají…
Po hodince sportování Mirek 
popoháněl trojici rychle z ledu: 
Pátračka po soše, které v plášti 
s kapucí rovněž chybí tělo, prá-
vě začíná. 
Ale kde tuto tajemnou plastiku 
hledat? Budou pátrači úspěšní? 
A jak si povedou ostatní týmy 
bojující v naší soutěžní hře? Na 
odpovědi čekáme v redakci ne-
trpělivě!

(ÈÁST V.) Nejen chlebem živ je èlovìk, øíká známé pøísloví. V duchu tohoto rèení se pátrací tým Tøináctka 
vìnuje proto v tìchto dnech kromì objevování sedmi divù staropražských ulièek i zimním radovánkám.

Pravidla si lze vyžádat 
telefonicky (Slávek): 

602 686 725, 
nebo e-mailem: 

hra7divu@seznam.cz.

Vytvořte i vy 
pátrací tým 
a zapojte se 

do hry!

Již více než 
60 aktivních 
účastníků ve 
13 týmech!

Nerudova ulice 37 Maxim. rozsah: 20 slov



 Dopisy 9telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Dopisy a komentáře
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte krátké příspěvky 

na adresu redakce@malostranskenoviny.eu.

R
ep

ro
: H

um
or

is
tic

ké
 li

st
y,

 w
w

w
.u

cl
.c

as
.c

z

inzerce

TŘI OBrAzy z VeŘeJNÉHO ŽVOTA. 1. Ten velikán je nějak moc bílý. Je třeba ho 
trochu začernit. 2. Pro pět ran do žebříku! 3. U čerta, teď jsem na to sám.

Umíte si přestavit, jak by vy-
padal evropský summit, kdy-
by se konal U Černého vola? 
Na zahájení si dají všichni 
jedno točený. 
Francouzský prezident se 
svým požadavkem na víno 
nemá šanci. To řecký premiér
si bere hned dvě piva najed-
nou. A že ať mu to nepíšou, 
prý je kolegy pozván. 
Když se roznese naložený 
hermelín, začíná být zle. Mi-
nisterský předseda z Velké 
Británie sýr připomínající 
Francii odmítá a vrací i klo-
básu, protože může mít ně-
mecký původ. 
Když neuspěl s požadavkem 
na sendvič, zatrpkl. Řeknu 
vám, vypadá to hrozivě. Na-
víc jeden pan ministr zahra-
ničí zase usnul. Pan hostin-

Glosa
Evropský summit 

U Černého vola

ský se už na to nemůže dí-
vat.  Opře se o pípu a zvolá: 
„Lidi, tady se vždycky všich-
ni dohodli. Všem další pivo 
a k jídlu je bůček, český bů-
ček, jestli víte, co to je,“ a za-
čne točit. 
Nebudete věřit, co nasta-
ne. Italský premiér, suchar, 
něco vykládá o žlučníku, ale 
pak mlaská, jako když ma-
fi án dlabe špagety. Polský 
představitel křičí: „Všichni 
jsme Slované!“ 
A předseda z Maďarska ob-
chází ostatní, jako že pokud 
něco z bůčku zbude, uvaří 
nefalšovaný perkelt.  
Vrcholem summitu je ná-
vrat pana prezidenta Fran-
cie a britského ministerské-
ho předsedy z toalety.
„Nad mušlemi jsme se na 
všem dohodli!“ Zvolali oba, 
společně se držíc okolo ra-
men. Za to náš pan prezident 
začal zuřivě esemeskovat. 
Řecký premiér po konzulta-
ci u výčepu zvolá: „Všem fer-
nety a já to platím!“
Pro Evropu zlomovou atmo-
sféru náhle zmrazí vrchní: 
„Já to ale nemůžu napsat, 
někdo mi vzal propisku.“

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
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Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany  a Hradčan

Dopis

Milá redakce,
děkuji za energii a čas, kte-
rý věnujete skvěle koncipo-
vaným MN - žádná jiná čtvrť 
nemá tak pěkný „plátek“. Byť 
nejsem obyvatelka nejma-
lebnější části Prahy, pracu-
ji na Hradčanském náměstí. 
Barevnou mapu z MN mám 
vylepenou na dveřích kan-
celáře. 

Andrea Rousová
kurátorka Sbírky starého

 umění, Národní galerie 
v Praze, Hradčanské n. 2

Mapu mám 
na dveřích

Loretánské náměstí ►Hradčanské náměstí ► 
Ke Hradu► Nerudova ulice ► Zámecká ulice 
► Thunovská ulice  ► Sněmovní ulice ► Hor-
ní Malostranské náměstí ► Mostecká ulice  ► 
Most ► Schody na Kampu ► Kampa náměstí ●

Upřesnění

egon Bondy bydlel 
v Nerudově ulici 

číslo 51
Bývá mylně uváděno, že 
Bondy žil v domě U Dvou 
slunců, tedy v čísle 47.
Není tomu tak. Do čísla 47
chodil pouze na pivo. 
S partnerkou Julií žil v letech
1971 - 94 v čísle 51.

Úryvek z dopisu:  
„…Co jste to, lidé, na Silvest-
ra udělali? Před 16 h všichni 
ptáci u klubu Lávka vystraše-
ni zvuky dělbuch uprchli!  
Bůh ví kam… Teprve po dvou 
dnech rackové a kačky se 
vrátili. 
Ale labutě až 10. ledna přes-
ně v 16. 10 h doma na Lávce 
vysíleny opět přistály. Tou-
žebně jsme je všichni očeká-
vali. 
Hodná mladá mezi nimi však 
není, nepřežila to utrpení. 
Od té doby se v té zátoce ty 
ostatní jen nasytí a prchají 
směr Národní divadlo. 
Snad hledají klidný domov 
jiný. Je velmi smutné, že 
úctu před vzácnou přírodou 
bezcitní lidé nemají. 
Stále jen čekám a doufám, 
zda větší láska k naší zemi 
lidi probudí, změní.“

Odpověď redakce: Víte, že
labutě jsou na severní polo-
kouli bílé a na jižní černé? 
Možná je to jen fáma, ale kaž-
dopádně námět k zamyšlení...

Dopis

Emilie 
Puldová
Bojovnice za práva 
všech zvířat 
a všech stromů

Mračna nad 
přírodou MALOSTRANSKÝ 

MASOPUST 2011

TRASA PRUVODU

13.30 Pivnice U Černého vola, Loretánské nám.  ► 13.40 Zahájení. Starosta Ing. Oldřich Lomecký
udělí svolení k masopustnímu veselí ► 13.50 Průvod vyráží  ► 14.10 Hradčanské náměstí
- zastávka, zpěv Tatíčku... ► 14.20 Hostinec U Dvou slunců, Nerudova 47. Porážka Kobyly
► 14.45 Krčma U krále Brabantského, Thunovská 15. Zpěvy Parne Čilagy ► 15.00 Pivnice
U Hrocha, Thunovská 10.  Svatba (oddává pan starosta) ► 15.30 Malostranská caffeteria, Malo-
stranské nám. 9, Jo’s Bar, Malostranské n. 7 , kavárna Starbucks, Malostranské nám. 28 ►  
16.00 KAMPA podium - zastřelení Medvěda, soutěž o nejhezčí masku.

ZASTÁVKY

+++++Sraz: 13.30, Hostinec U Černého vola+++++
Zpěv Tatíčku, tatíčku: 14.10 Hradčanské náměstí

Volný zpěv: 15.00 U Hrocha
Zastřelení medvěda: 16.00 Na Kampě 

Sobota, 18. února

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1. SDRUŽENÍ OBČANŮ A PŘÁTEL MALÉ 
STRANY A HRADČAN. MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA 
PRAHY OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 1. SDRUŽENÍ VÝTVARNÍ-
KŮ KARLOVA MOSTU

Akci pořádají a srdečně zvou:

Kampa od 11.00 - 18.00: Stánky s prodejem svařeného 
vína, piva, od koblih, grogu přes guláš, medovinu, po jitr-
nice a pečené prase. Kampa od 13.00 - 18.00: Různá hu-
dební tělesa a ROCK´N´ROLL GANG, ROMANO TRAJO

Průvod masek doprovází:
PrAŽSkÝ POUŤOVÝ OrCHeSTr

kampa u karlova mostu



Malostranská beseda únor
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedywww.malostranska-beseda.cz

JaNaNaS
Únor

JANANAS - Skupina, která nikdy nepřijela včas.
ananas JE hudební skupina. Tvoří ji zpěvačka Jana 
Infeldová, kytarista Jan Vávra a baskytarista Jaromír 
Fulnek. Skupina vznikla odhadem v roce 2005, nyní 

JE na vzestupu. Kam až dostoupá, JE na vás.
J

Restaurace 
pivnice 

kavárna
NECHTE SE ZLÁKAT skvělou gas-
tronomií, kde hlavní roli hraje 
česká kuchyně, vynikající tanko-
vé pivo, kávové speciality, milá 
obsluha a příjemné ceny. To vše

v režii Pilsner Urquell Original
Restaurant. Přijďte s přáteli 
ochutnat některou znovuobje-
venou pochoutku, jakou je na-
příklad skvělá jehněčí pečeně.

Jsme tu pro vás od snídaně 
až po sklenku na dobrou noc

Kavárna
9-22 h

Restaurace 
11-23 h

Pivnice
16-01 h

Čerstvé pečivo, oře-
chová bábovka nebo 

jablkový závin, máslo, 
med nebo džem. Káva 
nebo kakao nebo čaj.

Vynikající 
moravský 

vrabec s bílým 
zelím a chlupatý-

mi knedlíky.

Vepřové koleno 
pečené na černém 

pivu se sladkokyse-
lým zelným 

salátem, křenem 
a pikantní hořčicí.

74 Kč 139 Kč 249 Kč
Denně polední menu: 3-chodové menu 120 Kč

GALERIE VIDEOKAVÁRNA TRICK-BARTRICK-BAR
Autorské výstavy výtvarníků 
střední generace v jedinečné 
atmosféře nového podkroví 
Besedy. Dopr. akce.

Špičkově vybavený projekční 
sál je tu jen pro Vás. Zázemí 
pro Vaše fi lmová díla i první 
pokusy. Veškeré formáty.

Bude nám ctí nabídnout Vám 
k Vašemu fi lmovému koktej-
lu Váš oblíbený koktejl. Baro-
vé zázemí před a po projekci. 

Výběr z programu

3. pá.  Krausberry
4. so. Žlutý pes - Koncert
 k narozeninám Ondřeje 
Hejmy.
6. po. Jan Spálený & ASPM
8. st. 7 pádů Honzy Dědka: 
Pavla Tomicová, Ondřej So-
kol a Krištof Kintera - ob-
líbená talk show, zač. 20.00
10. pá. Kurtiznány z 25. 
avenue
14. út. Jananas. Koncert 
kapely, která nikdy nikam 
nepřijela včas
20. po. Ivan Hlas Trio
Koncert. Vlasy musí růst!
22. st. Vladimír Mišík & 
Etc...
28. út. Olympic Retro VIII: 
Když ti svítí zelená + Ó, jé
29. st. Potlach: Pacifi k + 
Štěpán & Matěj Rak - zač. 
20.00 

Začátky vždy ve 20.30 h, 
není-li uvedeno jinak
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10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

kdy: 14. února, 
úterý, 20.30 h

Slavnosti - 10. až 21. 2. - CArNeVAle PrAHA
- Maskovaný průvod, trubači a klauni v historic-
ké Praze. Představení na Staroměstském nám., 
Více: www.carnevale.cz

divadlo dětem - So 11. 2.  v 16 h - dIVA-
dÉlkO rOMANeTO: dlOUHÝ, ŠIrOkÝ 
A BySTrOzrAkÝ -  KC KAMPA, U Sovových 
mlýnů 3. Více: www.divadelkoromaneto.cz

Prohlídka - Ne 12. 2. ve 14 h - PrOHlÍdkA 
MAlOSTrANSkÉ BeSedy - Sraz před vcho-
dem,  Malostr. nám. 21 -  Spolkový sál, hudební  
a divadel. klub. Využijte předprodeje. www.pis.cz

divadlo - St 22. 2. v 19 h - BlAŽeNkA - Divadlo
 Kampa, Nosticova 2a, tel.: 608 777 540 - O hledání
ženské síly v režii Ivety Duškové. Hraje Divadlo 
Cylindr. Více: www.divadlokampa.cz

divadlo - Po 27. 2. v 19. 30 h - N. kOCáBOVá: 
NA rOHU SVĚTA - Divadlo Na Prádle, Besední 
3, 603 543 612 - Divadlo Plus. Jak přijmout realitu 
a sebe sama. Více: www.napradle.cz

divadlo - Po 27. 2. v 19 h  -  HOUSe OF lOVe 
- PŘÍBĚH dISCOkrále - A Studio Rubín, Ma-
lostranské nám. 9 -  První díl autorského divadel-
ního seriálu. Více: www.astudiorubin.cz

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ÚNOR 2012

Náš 
TIP

● 7. 2. 19:30 Svrbí - Hysterický pamfl et o ženské otázce.
● 25. 2. 19:30 Fotbal. Má láska - Miluji svou lásku. Miluji 
fotbal. Jde to skloubit dohromady? Historie jednoho vztahu.
● 26. 2. 19:30 deadalos aneb podivuhodný let 
- Variace známé antické báje o Daidalovi a Ikarovi.

V únoru je v A studiu Rubín k vidění celá trilogie kauz 
tvůrčího dua kolečko - Špinar! 
9. 2. od 19:30 Kauza Salome, 15. a 19. 2. od 19:30 Kauza Ma-
ryša a 22. 2. od 19:30 Kauza Médeia! 

kabaret Hašek. Projekt skladate-
le Miloše Orsona Štědroně z textů Ja-
roslava Haška.

www.malostranskenoviny.eu

Speciální nabídka

A STUDIO RUBÍN, 
MALOSTRANSKÉ NÁM. 9 

TEL.: 257 221 158

CelÝ PrOGrAM: 3. 2. 19:30 HOUSE OF LOVE: Návrat hezkých ho-
chů. ● 7. 2. 19:30 Svrbí. ● 9. 2. 19:30 Kauza Salome. ● 15. 2. 19:30 Kau-
za Maryša. ● 19. 2. 19:30 Kauza Maryša. ● 20. 2. 19:30 Marta Peschek 
jde do nebe. ● 22. 2. 19:30 Kauza Médeia. ● 23. 2. 19:30 Tony D. (western 
musical). ● 25. 2. 19:30 Fotbal. Má láska. ● 26. 2. 19:30 Deadalos aneb 
podivuhodný let. ● 27. 2. 19:00 HOUSE OF LOVE: Příběh discokrále. 
● 27. 2. 21:00 HOUSE OF LOVE:  Between / Zrození

ÚNOR

● 26. 2. 19:30
Variace báje o Daidalovi a Ikarovi
Vítězná hra prestižní soutěže 
zlaté pero Ondřeje Pavelky
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křest knihy - St 15. 2. v 19 h - MAr-
TIN PATŘIčNÝ:  JAkO V NeBI
- Malostranská beseda, Malostranské
náměstí 21, Trick bar - Uvedení knihy
zajímavých povídek Martina Patřič-
ného do světa. Autor je zručný „dře-
věný“ výtvarník, mrštný spisovatel 
a navíc: veselá kopa. Více: www.pa-
tricny.com

deadalos
TIP MĚSÍCE

Náklad 10 tisíc 
měsíčně, 

44 Odběrních místVolejte 
Monice 

775 949 557 

Inzerát vám vyrobíme ZDARMA
Vida! To zní dobře! Inzerát, který si vyberete, 
vám náš grafi k - šikula vytvoří úplně zadarmo. 

A nejen to: Pomůžeme vám i s reklamní strategií 
(co vypíchnout, slogan, téma).

Dost bylo drahých grafi ckých studií! Dost bylo 
reklamních agentur, které se tváří, že vědí něco, 

co vy ne! U nás to máte natošup na  přímé lince 
vy - náš grafi k - šikula, který udělá, co mu řeknete.

Inzerát u nás máte navíc s patinou starých 
dobrých časů, kdy se ještě lidé zdravili.

1.

2.

3.



11 Zabava

herečka, U Bílé botky, Malá Strana
Slávka Budínová

Ženy Malé Strany

J ako herečka zanechala 
v českém fi lmu hlubo-
kou stopu. Její osobní ži-

vot  byl ale v troskách. Ze-
mřela sama, bez manžela, bez 
dětí a bez přátel. Po její smrti 
v roce 2002 začala válka 
o mnohamilionové dědictví 

(dům U Bílé botky). Nako-
nec uspěl starožitník Rudolf
Příhoda, kterého sama hereč-
ka označila v závěti jako dě-
dice. Dům v hodnotě 60 
milionů (údajně) koupil loni 
v  srpnu Lihovar Jelínek. Má 
tu být muzeum. 

inzerce
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Koutek pro chytré hlavy

J. Neruda: Hastrman, XVI.
MINUle: Pan Rybář, řečený Hastrman, jde 
kolem hospody U Dvou slunců. Lidé štvitoří.

JAN NERUDA 
(1834- 1891).
Novinář z Malé 
Strany, starý 
mládenec

„O jé!“ volal pan Vi-
touš, kupec na ro-
hu, „musí být zle, 

nese na prodej!“ Je mně líto, 
musím-li říci, že pan Vitouš 
netěšil se přílišné vážnos-
ti u sousedů. Vypravovalo se 
o něm, že jednou už byl blí-

zek bankrotu, a podnes se 
dívá dobrý malostranský 
soused na „bankrotáře“ na-
prosto jinak než svět ostatní.
Ale pan Rybář kráčel klidně 
dál, trochu rychleji než jindy. 
Pod levým paždím nesl jed-
nu z těch čtyrhranných ška-
tulí černých, o nichž tolik po-
vídáno. 

V té krabici jsou, jak 
víme, polodrahokamy. 
No jo, ale co s nimi? 

Více zvíte příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

J. Neruda: Hastrman, XVI.
MINUle:
kolem hospody U Dvou slunců. Lidé štvitoří.

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

zAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města (to je tam, 
co je orloj a Hus).
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nenáročné

Pro líné Ještě línější
NÁVOD: Součet v každém 
řádku a sloupci má být šest.

12
1
3
23

3
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2
3

3

3

2
2 1

Otázka: Kde je na Malé Straně 
dům se lvem a pohárem?
Nápověda: V domě se zřejmě 
narodil malíř Petr Brandl. Dům 
nemá vchod. Vejde se do něj 
dveřmi z domu U Zeleného raka.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Posílejte nám své úkoly ostatním čtenářům!  
Když uvidíte nejaké zajímavé místo, šup sem 
s ním. redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Dům se znamením černého 
beránka stojí na začátku Valdštejnské 
ulice č.4. Správně: Karel Diviš, Eliška 
Janečková, Petr Voděradský.

STArOMĚSTSkÉ NOVINy
jsou zdarma k mání například 
v Malostranské besedě nebo 
v Kafírně u sv. Omara.

www.staromestskenoviny.eu

Posílejte nám fotky svých prababiček
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Krabice

44
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
U Hrocha, Thunovská 10. Baráčnická rychta, Tržiště 23 / 555.  Sokol, Tyršův 
dům, Újezd 450. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna 
Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců, Malostranské nám. 5. Stará prádel-
na, Říční 9. Café - Wine Boutique, Vlašská 6. Galerie Josefa Kalouska, 
Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akademie věd, Národní 3, re-
cepce, tel: 221 403 111. Malostranský obchůdek, Vlašská 10. Café Lounge, 
Plaská 8. Informační kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22, tel.: 257 531 845. 
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,  tel.: 257 320 421.  České muzeum hudby, 
Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 10, tel.: 257 534 121. Vinotéka Déjà 
vu, Maltézské náměstí 8. Ferdinanda, Karmelitská 18, tel.: 257 534 015.  Ate-
lier Pavla a Olga, Vlašská 13. U staré studny, Tržiště 3, tel.: 257 530 582. 
U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6, tel.: 605 294 595. Hospoda U Černého vola, 
Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. 
U Parlamentu, Valentinská 8, tel.: 721 415 747. Hospoda Koza nostra, Újezd 
8 (na rohu).  Lazebnictví  U Milušky, Sněmovní 170 / 15. Galerie Eclectic, 
Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46. Antikvariát U Pražského Jezulátka, 
Karmelitská 16. Cukrárna, Vítězná 14 . Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace 
Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, Pohořelec 8. Chamber´s Café, Thunovská 
12. Náš bar, Táborsá 21, Praha 4. Bella Vida Café, Malostranské nábřeží 3.

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

MALOSTRANSKÁ BESEDA, 
Malostr. nám. 21, tel.: 257 532 966

TIráŽ: Malostranské noviny č. 2 / únor 2012 / IV. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892 Šéfredaktor: Ondřej 
Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jindřich Houška, 
Helena Šulcová, Petr Havlíček. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK 
ČR E 18554. Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu, telefon redakce: 
775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16, Praha 2.
Tiskne: EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

Co nového 
za vodou[ [

Ivo 
Toman
MANŽEL

Blanka 
Seifertová

LÉKAŘKA

Rudolf
Příhoda

DĚDIC

Dobrovol. platbu za výtisk 
Malostranských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.
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Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

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

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 26 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

AKCE

Slávce Budínové se říkalo Hraběnka (†78).

Ve čtvrtek 9. února 
od 20 h vám zahraje 
svižná country - 
- rocková kapela 
ŽIVÁ HUDBA víc
než živě. 
Všechny 
srdečně zveme!

12 let



eví se, čí je to duch, ani 
proč tu straší. Naposle-
dy se bílá postava (zřej-

mě žena) zjevila v chrámu 
svatého Víta roku 1753. To už 
měla za sebou jednoho po-
strašeného zvoníka.
Teď si vyhlédla vojáky, co tu 
měli v noci stráž. První noci 
hodila stráži před chrámem 
k nohám hrst pšenice. Dru-
hé noci hrst stříbrňáků. Tře-
tí voják na ni vytřelil, ale ona 
kulku chytla a mrskla s ní 
před něj.
Nakonec se z toho vyklubalo 
proroctví: první rok byl hla-
domor, pak bída a nakonec 
válka.

Příští číslo vyjde
1. března

Volejte pana Martina Cibulku 777 122 009.
Čtěte též v Kavárně Vladimíra Menšíka 

(Veselá 3) a v Savoyi (Jakubské náměstí 1).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

Zvířata 
Malé Strany

Posílejte podobné fotky! 
redakce@malostranskenoviny.eu

OLDŘICH ŠKÁCHA 
Fotograf Václava Havla

Za to, že 
takřka půl 
století 
zaznamenával 
život Václava 
Havla.  

VÍTE O NĚKOM ze svého okolí, kdo si za-
slouží Modré okénko? Napište na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu.
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kOCOUr MIkeŠ
Fotografi i zaslala paní Jana 

Hauerová z Malé Strany

Proč čtu

„Protože se v nich dočteme 
spostu zajímavostí z Malé 
Strany.” Servírka Maruška 

Kyselá a číšník Nikolas Szabo 
z restaurace Stará prádelna 

(Malá Strana, Říční 9).
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Bílé zjevení, co házelo zrní
Chrám svatého Víta a přilehlá prostranství

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
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Strašidla 
a pověstiN

VOJÁK nevěřil svým očím. Takový župan si vždycky přál...CHRÁM svatého Víta

Kresba: 
Muzeum 

pražských 
pověstí 

a strašidel

inzerce

Víc než jen dobrá restaurace!mobil: 
606 612 949

►Jedinečná staročeská kuchyně
►Kulturní program v SalONu
►Soukromé a fi remní akce
►Speciální gastronomické nabídky
►Neopakovatelná atmosféra … 
   Jako za starých časů!

www.baracnickarychta.cz ● restaurace Baráčnická rychta,  
Tržiště 23/555, Malá Strana, Praha 1 ● mobil: +420 606 612 949 

● e-mail: info@baracnickarychta.cz

Pondělí 6. 2. ve 20 h: zeleNáčI - Koncert české country
legendy

Čtvrtek 9. 2. ve 20 h: TŘI SeSTry - Amatérské divadlo in-
spirované hrou A. P. Čechova. Hra přepsána pro tři pány, tři 
ruské šlechtice, kterým se také nepodařilo zakoupit jízdenky 
do Moskvy. Scénář a režie Petr Haken.

Sobota 11. 2. ve 20 h: JetBeat - Taneční zábava ve stylu 
60. - 70. Let (Beatles, Rolling Stones, Kinks, CCR…).

Pátek 17. 2. od 19 h: TrIFON zArezAN - 10. bulharský 
svátek vína. Vystoupí Mijaktic orkestar (bývalý Gothart). Uvi-
díte bulharské lidové tance (3 soubory). Dále Balkan pop, 
víno a rakije, tombola. Soutěž o výběr cara vína. 

Sobota 18. 2. ve 20 h: CUPrUM - Koncert progressive - 
rock.

Čtvrtek 23. 2. ve 20 h: SeX War - Divadlo PRÓG Wadowi-
ce (PL). V celé hře se proplétají náznaky toho, co spojuje 
a dělí obě pohlaví s tím, jak mezi nimi i ve společnosti fun-
gují sféry sexuální a emocionální. Hra o hledání lásky mezi 
dvěma lidmi ve všech jejích podobách.

program ÚNORO NRESTAURACE

10. - 12. února 
zVĚŘINOVÉ 
SPeCIAlITy

17. - 19. února 
MASOPUSTNÍ 
zABÍJAčkOVÉ HOdy

Speciální nabídka
ÚNOR

MASOPUSTNÍ 

Víc než jen dobrá restaurace!Víc než jen dobrá restaurace!mobil: mobil: 
606 612 949

Když olej, 
tak na ex! 

Jednodruhový „extra panenský“ olivový olej (100% arbequina)
 s jemnou chutí a vůní. Vhodný do salátů, k pečení, smažení 

a dá se jím i namazat! Vzhledem k jedinečným 
klimatickým a výrobním podmínkám vám přinášíme olej 

nejvyšší světové kvality!

Volejte: 603 178 927
e - mail: olearium@seznam.cz

OCHUTNáVkA zdArMA!

Španělský olivový olej 
prvotřídní kvality 
za příznivé ceny

SlečNA kVĚTA 
dOPOrUčUJe


