Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

MALOsTRANsKE
NOVINY
Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Založeno za soumraku r. 2009. Tištěno na recyklovaném papíře.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 3/roč. IV
březen 2012

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

na tel.
číslo

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

TO NEJLEPSI
Z MASOPUSTU
Událost sezóny v písních a obrazech

Foto: Pavla Michálková, Kristýna Svobodová, Jiřá Kučera
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TO NEJLEPŠÍ z masopustu jsou lidé
a nejinak tomu bylo i letos v sobotu
18. února. Na titulní stránku tohoto

čísla jsme vybírali fotky účastníků veselice tak, že namátkou. Žertovně přeházeli popisky, takže pod kozou je

Medvěd

medvěd a podobně. Chtěli jsme tak připomenout nezapomenutelnou atmosféru této výjimečné události. Str. 6 a 7

www.maloStranSkenoviny.eu

Koláž: Ondřej Höppner

redakce@malostranSkenoviny.eu

KampaNula:
Dobrým být
a jiné blažit
Malostranská beseda - Klíčové
osobnosti spolkového života Malé
Strany a celé Prahy 1 se sešly dne
14. února na půdě Malostranské
besedy. Nadační
fond KampaNula se na
svém zahajovacím sletu
hrdě přihlásil
k odkazu dobrodince a mecenáše
Vojty Náprstka (1826 - 1894), který žil a konal pod heslem: Dobrým
být a jiné blažit (mimo jiné v Čechách zavedl točenou zmrzlinu).
Více na str. 4

Pro Malostraňáky

sleva 25 %
na kávu.

Těšíme se na vás!

Podrobnosti na straně 9

902 11 30

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

Noviny, které se těší na jaro

Adresa:
Bella Vida café
Malostranské nábřeží 3
(u schodů na Kampu
od mostu Legií),
Praha 1 - Malá Strana
www. bella-vida-cafe.cz
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Klíčník Vojanových sadu
oslavil svěží padesátiny

Počasí

3°C

BŘEZEN. Zima je pryč a příroda se probouzí pučením
výhonků a vůní travin.

Nadívané žemličky

Nech asi 7 dekagr. másla
s drobně nakrájenou cibulí
na rendlíčku zpěnit, vlož do
toho dobře očištěný mozek,
osol to, dej k tomu trochu
tlučeného pepře...
www.recepty.cz

Číslo
Císlo měsíce

6

Přesně tolik slok má
píseň Ach, synku, synku,
která je hymnou Malostranského masopustu.

Úvodník

Malostranský
masopust
je král

Foto: Monika Höppner

PAN MILAN zamyká bránu od Vojanových sadů.

Velké zprávy
z Malé Strany

Na Petříně objeveno
obří hnízdo

Petřín - V horní části Petřína bylo objeveno obrovské ptačí hnízdo. Tak
velcí ptáci v Praze nežijí.
Podle rozměrů (přes metr

MALÁ STRANA - Sympaťák
pan Milan Svoboda oslavil
dne 15. února krásnou padesátku. Podle kolegyně Dany
Hartmannové je pan Milan zkušený pracovník firmy a je s ním občas sranda.
„Jsem Malostraňák, žiju se
svým psem na Kampě a ve
Vojanových sadech pracuji od 80. let,“ řekl MN pan
Svoboda a dodal: „Oslava
narozenin se spolupracovníky mě teprve čeká, bude
to velké, protože padesátku
slavíme letos tři.“ Redakce
MN oslavenci gratuluje!

v průměru) by se jednalo
o hnízdo orla mořského.
Jsou v něm zbytky skořápky, kroužek a peří.

Odmítl totiž zaplatit pokutu 60 tisíc. V roce 2007 nahradil panáčky čůrajícími,
venčícími psi a podobně.

Malá Strana - Umělec Roman Týc, který vyměnil na
semaforech na Malé Straně i jidne v centru panáčky, jde na měsíc do vězení.

Karlův most - Nad Vltavou se objevil vzácný racek šedý. Jezdí se na něj
dívat lidé z celé země. Naposledy tu byl v roce 2002.

Vyměnil panáčky na
semaforech

Vzácný racek
způsobil poprask

Kolik slok má česká píseň Ach,
synku, synku a o čem to je?

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

(Podle dostupných zdrojů má šest slok)

Nabízíme Vám

NEJLEVNĚJŠÍ
ZEMNÍ PLYN
V PRAZE!

Etnologický ústav
Akademie věd
„Má šest slok. Nejdříve morálně didaktizuje, pak se
věnuje smutku ze
ztráty milé.”

Jindřich
Houška

Nejstarší
Malostraňák (97)

Pavla
Michálková

Módní návrhářka,
SOPMSH

„Znám tři sloky,
„Podle mě je to písve kterých jde
nička o hospodaření a nešťastné lásce. o to, že by se mělo
Napočítal jsem šest pracovat, i když to
zrovna nejde.”
slok.“

PLATBA
SMS

Ondřej
Höppner,
šéfredaktor
Malostranských novin,
775 949 557

Pište si tyto
noviny sami. Články
posílejte na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu

Pro více informací
navštivte naše stránky
www.PLYNULE.cz
Zákaznická linka:
724 692 076

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH
„Čtyři. Píseň je
dotazem staré
generace na mladou, zda zajišťuje
živobytí.“

Jindřich
Pavliš ml.

Barbora
Nerudová

Matka básníka,
Šéf ﬁrmy
starousedlice
Vojanovy sady
„Mr. Google říká, že „, Hölle, Söhnlein,
sedm. Je o archety- Söhnlein, hast du
pálním vztahu otce
schon gepﬂügt
- hospodáře a syna
ist ein Lied
- bojovníka.“
aus Bayern.“ *

* Ach, synku, synku, oral-li jsi je píseň z Bavorska

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Petr Konečný

Přechod zdarma
a online zařídíme.

Lubomír
Tyllner

KAMPA - Svátek zamilovaných (svatý Valentýn) oslavili dne 14. 2. u Lennonovy
zdi příznivci hnutí hippies.
Oslavu zahájili koupelí v ledové Vltavě. Ve vodě vydrželi čtyři minuty.
Zdi se začalo říkat Lennonova po smrti umělce v roce
1980. Bývalým režim ji nechal mnohokrát přetřít.

Víte, že...
Lennonova zeď je součástí Maltézské zahrady, patří
maltézským rytířům.

inzerce

Anketní otázka Malostranských novin

A

ť si Žižkov nebo Vinohrady trdlují jak chtějí, nejlepší masopust
je na Malé Straně, to je jasné
jako facka.
Při této slavnosti je nejlépe
zřetelná výjimečnost, genius
loci Malé Strany.
I kdyby se Žižkov stavěl na
hlavu a Žižka huhlal to své:
„Oko za oko“, Karlův most
nebo Kampu si prostě nepřičaruje.
Malá Strana je jediná čtvrť,
ve které při masopustu potká koza medvěda a povídá:
„Ahoj Franto, jak se máš?“
Malostraňáci se zkrátka poznají i v maskách a to je úžasné.

Foto: Archiv MN

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

Ta to umí osolit!

Tři naháči
u Lennona

Milan Svoboda bydlí se psem na Kampě a je s ním sranda

Důležité
telefony

Recept dle
Dobromily

Zpravy

Dobrovol. platbu za výtisk
Malostranských novin

1) Napište textovou
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Mn tric

et

Jsou to vaše noviny
Posílejte do Malostranských
novin svá výročí, narozeniny,
svatby, fotky dětí, psů, koček
a další. Rádi je uveřejníme.
redakce@malostranskenoviny.eu

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Kalouskova facka

Konečně odtajněno: Video fackujícího
ministra na Malostranském náměstí

Malostraské
servírky

Miss
poleva

Ministr

Občan

MINISTR Miroslav Kalousek

Poradce

Kde se to stalo
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Kalousek jde na východ

Plesk!
PRVNÍ ministrova facka

Foto: Martin Cibulka

Zpravy

Foto: Archiv, Policie ČR

SLEČNA Martina z kavárny
Bella Vida (Malostranské
nábřeží 3). V ruce drží
čokoládové dortíčky, kus
za 9 Kč. Martina je z Košic.
POKUS o druhou facku
Malostr. nám. - Malostranským novinám se
podařilo získat záznam
z uliční kamery, který zachycuje ministra financí,
jak fackuje kolemjdoucí-

ho občana. Ministr Kalousek se hájí, že mu mladík s batůžkem nadával.
Občan to nepopírá. Ministr financí dostal za facku pokutu tisíc korun.

Tržiště 23/555, Malá Strana
Tel.: +420 606 612 949

K. se zmateně vrací na západ

K incidentu došlo 21. září
2011 jen pár kroků od Poslanecké sněmovny a taZa facku, kterou v roce 2006
ké od kultovní hospody
uštědřil Davidu Rathovi, musel MiU Hrocha, kam ministr
roslav Macek zaplatit 100 tisíc Kč.
často a rád zajde.

Víte, že...

Malý oznamovatel
Inzerujte v Malostranských novinách:
Náklad je 10 tisíc výtisků měsíčně, noviny čte 30 tisíc lidí, mají největší místní
odezvu v zemi. Inzerci lze odepsat z daní.
Děkujeme. Volejte tel. č.: 777 556 578.

inzerce

„S úctou
a potěšením
...něco navíc!“

www.baracnickarychta.cz

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

29 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

● Výborná káva z vlastní Bella Vida směsi ● Denně čerstvé dorty,
mini dezerty vlastní výroby ● Zdravá snídaně, anglická snídaně, omelety ●
Denní nabídka jídel ● Široký výběr alko i nealko nápojů
● Značková italská vína ● Wi-�i zdarma, v kavárně také k dispozici počítač
● Soukromé party, oslavy, svatby, ochutnávky vín ● Přátelská obsluha.

SLEVA JEN PRO MALOSTRAŇÁKY:

Sleva 25 % na kávu!

Stačí jen prokázat, že bydlíte na Malé Straně nebo Hradčanech.

V MĚSÍCI BŘEZNU DOPORUČUJEME

● K snídani od nás dostanete výbornou kávu zdarma!
● Pochutnejte si u nás na denně čerstvé a vydatné polévce
i s pečivem za 38 Kč.
● Denně nabízíme tři varianty hlavních jídel od 99 Kč.
● Na své si u nás přijdou také vegetariáni.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Bella Vida café. Adresa: Malostranské nábřeží 3 (u schodů na Kampu od mostu Legií),
Praha 1 - Malá Strana. Otevřeno denně od 9 do 21 h. Telefon: +420 221 710 494.
Mobil: +420 721 233 233. www. bella-vida-cafe.cz. Najdete nás také na Facebooku

Soutez
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Charita

KampaNula

Charitativní projekt za podpory Malostranských novin
Nadační fond

NaDaČNÍ FOND
KAMPANULA
NaBÍRÁ teMPO

Malostranská beseda - Přesně v 18 hodin dne 14. 2. se
na věži Malostranské besedy rozezněl zvon Václav a zahájil tak první setkání členů správní a dozorčí rady a příznivců NF KampaNula, kteří se shlukli na půdě pod ním.

Foto: Jiří Pěkný

Zvuk zvonu měl mile symbolický rozměr. Na věži Besedy
je díky sbírce, když se na něj
před třemi lety složili občané.

FOtO: Členové správní a dozorčí rady
NF KampaNula, příznivci a podporovatelé
Zleva dole Stojící:
Pavel Klíma – místostarosta Veleobce sdružených obcí baráčníků a starosta obce Praha I - V (dozorčí rada),
MUDr. Jaroslav Štrof – ředitel Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a člen Suverénního řádu
Maltézských rytířů (dozorčí rada), Martin Kotas – Opona o.p.s., Mlýnská kavárna (správní rada), Hana Francová
– Studio HaF (dozorčí rada), Roman
Vopička – malostranský patriot, Kafírna sv. Omara (dozorčí rada), Helena
Šulcová – fotografka (tajemnice KampaNuly), Petr Burgr – místopředseda
Sdružení občanů a přátel Malé Strany
a Hradčan (správní rada).
Zleva klečící: Ing. Ondřej Höppner
– vydavatel Malostranských a Staroměstských novin (správní rada – spoluzakladatel), Miroslav Stejskal – ředitel Městské policie Praha (správní
rada), Roman Kotrč – Sdružení výtvar-

Petr
Hejma

předseda občanského sdružení
KampaNula

Na vznik zvonu Václav
přispělo velké množství
dárců. Někteří i malým
příspěvkem ve výši dvaceti korun pomohli velké věci.
V novodobé historii to
bylo zvlášť symbolické,
protože se ukázalo, že víra
v pospolitost, soudržnost
či dobré sousedské vztahy nemusí být pustým
idealismem. První shromáždění budoucích členů
správní a dozorčí rady na

níků Karlova mostu (dozorčí rada).
Zleva nahoře stojící:
Slavomil Janov – hnutí Skaut a Klub
přátel Jaroslava Foglara (dozorčí
rada), Jan Adámek – předseda Sdružení Nového Města pražského (správní rada), Pavla Michálková – Sdružení přátel Malé Strany a Hradčan
(host), René Pavlů – občanské sdružení Modrá zóna (host), Ing. Petr Hejma – emeritní starosta, iniciátor KampaNuly (správní rada, spoluzakladatel), Jan Hovorka – občanské sdružení
Modrá zóna (host), Jana Titlbachová
– Hradčanské včely (správní rada), Jiří
Wencl – Muzikanti z Kampy (host), Jiřina Borkovcová – předsedkyně sdružení občanů a přátel Malé Strany a Hradčan (host), MUDr. Jiří Kučera – praktický lékař (správní rada a spoluzakladatel), Zuzana Kopečná – ředitelka Nadace Artevide (dozorčí rada), Ing. Jaroslava Amblerová - ekonomka (host).

půdě Malostranské besedy dalo světu jasnou zprávu, že Nadační fond KampaNula díky všem zúčastněným osobnostem bude
stát na pevných základech
a bude do všech stran šířit myšlenku „Dobrým být
a jiné blažit“.
Všem zúčastněným patří
velký dík!

MALOSTRANSKÁ beseda

Nadační fond KampaNula
má stejný cíl jako v případě
sbírky na zvon: Shromažďovat finanční prostředky na
podporu spolkové a charitativní činnosti v Praze 1.
To je také důvod, proč má
KampaNula ve znaku zvon,
který se navíc latinsky řekne
campanula. Takže proto.
KampaNula navazuje na činnost mecenáše Vojty Náprstka (1826 - 1894), jehož srdce
bilo pro veřejné blaho prakticky od chvíle, kdy ho maminka přinesla v košíčku do domu
na Betlémské náměstí (dnešní
Náprstkovo muzeum).

CO HODNÝ VOjta ŽeNÁM DaL
Vojta Náprstek, duchovní otec
NF KampaNula, se v polovině 19. stol. zasloužil o zavedení
telefonu, šicího stroje, pračky,
plynového vařiče a skládacího
sušáku. Dával ženám soukromé hodiny národopisu. Často
zdarma! Díky němu bylo zavedeno veřejné plynové osvětlení,

NÁPRSTEK

vaření na plynu, strojek na
zmrzlinu, kovové mříže kolem
stromů. Finančně podporoval
stavbu Petřínské rozhledny a lanovky, stál u zrodu Sokola, Klubu českých turistů (značení
stezek), České společnosti zeměvědné. V Americe zkoumal indiánské kmeny.

ŠÍTÍ na stroji

SPLNĚNO
NF
KampaNula
se již podařilo
zajistit
ﬁnanční
prostředky na
tyto akce:

Nadace
Artevide (r. 2011)
23 000 Kč
Podpora činnosti
Nadace Artevide
(nevidomé děti).
Spolupráce: Malostranské noviny.

TOČENÁ zmrzlina

Malostranský
candrbál (r. 2011)
10 000 Kč
Příspěvek na bál
Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan
a dalších

VAŘENÍ na plynu

Pátrací hra
7 divů (r. 2011 - 12)
30 000 Kč
HRA pro čtenáře
Staroměstských
a Malostranských
novin.

Malostranské Studio
vinobraní (r. 2011) Oáza (r. 2010 - 11 )
50 000 Kč
50 000 Kč
Dozvuky horňáckých slavností. Spolupořádali
KC Kampa, Mlýnská kavárna a další.

Příspěvek na
provoz Studia Oáza
ve spolupráci
s Malostranskou
besedou a MN.
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpréavy

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111

Karel Gott na
Zlatém plese
Mecheche na Žofíně

Starosta Městské části
Praha 1 Oldřich Lomecký
si vás dovoluje pozvat na
Reprezentační ples Prahy 1,
který bude letos zlatý.
Přijďte se zúčastnit se svými partnery - zlatíčky zlatého reje plesu, kde na
vás bude čekat mnohonásobný Zlatý slavík Karel
Gott, který zazpívá za doprovodu Big Bandu Felixe
Slováčka se zlatým saxofonem, dále je pro vás při-

pravena zlatá mládež
z muzikálu Děti ráje a další.
Zlatými hity vás roztančí
skupina Cover Trio, či vás
pohladí zlaté struny Inﬂagranti.
Večerem vás provedou
moderátoři Marta Richterová a Patrik Hezucký.

Kdy: Pátek 30. 3.
2012 od 19 h
Kde: Palác Žofín

Pracovník
měsíce
BŘEZEN

Do této rubriky nominuje
veronika.blazkova@praha1.cz
TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA

1

JUDr. Petr
Dětský

Vedoucí oddělení
právního, kontroly
a stížností

Pokud je někde podpis pana
doktora Dětského, tak to
má tu správnou právní hodnotu. Je to oblíbený vedoucí, protože právník se vždy
hodí pro každé oddělení.
Letos oslavil 50. narozeniny, ke kterým mu přejeme
hodně právních sil. -vbChcete udělat radost kolegovi z práce? Pošlete jeho
nominaci do této rubriky!
posta@praha1.cz

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

Kampa Střed
Světa již
počtvrté

Stručné zprávy
z radnice
Malá Strana - Radnice se
pokusí zastavit odliv lidí,
bydlících v centru. Podpoří
přestavbu nebytových prostor na bytové. Na Malé
Straně v roce 2011 bydlelo

4413 lidí. Ročně se jich odstěhuje takřka stovka.
Malá Strana - Firma
ABL, která má ve správě
sedm památek (např. Petřínskou rozhlednu nebo
Mosteckou věž) dostala od
města výpověď. Příčinou
byly údajné nedostatky při
výběrovém řízení.

TEREZA Kerndlová se proslavila ve skupině Black Milk.

Karmelitská - Česká obec
sokolská oslavila 150. výročí založení. V současné
době má Sokol 190 tisíc
členů, věnují se rozličným
sportům.
Źofín - Obrovský zájem
vyvolal Ples seniorů (na Žofíně 4. března), lístky byly
rozbrány během pár dní.

FELIX Slováček se svým
zlatým saxofonem.

Foto: www.praha1.cz

ZLATÝ slavík Karel Gott bude se svým zlatem v hrdle zlatým
hřebem plesu a možná dá i dělovou ránu.

MLADÍ sokolové

Konference, slavnost, pouť,
happening. pořádaji místní sdružení,
spolky, občané a příznivci Kampy

20. a 23. - 24. 3.

● Úterý 20. března v podvečer (začíná jaro).
Konference - v Klubu Za starou Prahu - zahájena vycházkou a ukončena zpíváním v Šatlavě.
● Pátek 23. března v podvečer. Happevernisáž postupně v devíti galeriích v okolí Kampy, jde o Mlýnskou, BarBar, Tlustou
Myš, Czech foto galerii, Atelier Josefa Sudka,
Mornu, Klub Újezd, Starou prádelnu a Divadlo Na prádle.
● Sobota 24. března. Od 12 hodin vycházky
a ve 14 hodin se sejdeme u Karlova mostu.
Branou projdeme do parku na Kampě a budeme se veselit. DIVADLA A KONCERTY, HRY
A HRÁTKY, to všechno a ještě více V PARKU
NA KAMPĚ.

inzerce

RESTAURACE

TLUSTÁ
MYŠ

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO
NA MALÉ STRANĚ

KOZEL 11° 22 KČ!
Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

PŮJČKY
Bez poplatku pro
zaměstnance,
OSVČ a důchodce.
Volejte:

Tel.: 608 421 568
www.pujcime-kazdemu.cz

redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Velkeéé tema

Malostranský masopust
P

v ruce a medvěd nikde. Pan
an starosta vyslechl
starosta se už nabízel, jako že
slib a povolil vstup
se nechá místo medvěda zamasek, maškar a v hisstřelit sám.
torických kostýmech elegantOzvaly se dokonce radostních dam a kavalírů dolů do
né výkřiky, ale zjistilo se, že
města.
to křičeli jen někteří členové
Když u sochy prvního prezastupitelstva, co jsou zrovna
zidenta pestrý zástup zpíval
v opozici.
„Ach synku, synku…“ začaMedvěd se objevil na posledli úředníci z Hradu stahovat
ní chvíli. Zdržel se u Hroprezidentskou standartu.
cha. Pak teprve začala mela.
Před hostincem U Dvou slunOchranáři přírody křičeli:
ců, jako každý rok, padla ko„Nestřílet, vrazi!“
byla. Krve všude jako z koně.
Místní řezníci, v čele s kráŠpekáčky létaly vzduchem
lem klobás Romanem Vopičjako předzvěst dobrot, co
kou, zase trvali na porážce.
na členy průvodu ještě čeká.
Pan starosta se nakonec asi
Škoda, že se té nádhery nedopřidal k řezníkům a mával ružil pan Neruda. To by byl fekou, jako když je mu to jedno,
jetónek.
nebo dává povel. Pal! NásledZádrhel sem tam taky nějaně myslivec proký byl. Například když v Ča- Prosím vás, tak hlásil, že nemá
munici.
jovně připravený
už mě střelte, V této napjaté
čaj pro děti obsahoval rum. Rodivolal, medvěd. chvíli se zvednul
medvěd na zadče okamžitě čaj
ní a zvolal mocným hlasem
zlikvidovali a šlo se dál. Mezi
krále velehor: „Prosím vás, už
tím, jako plíživý duch revoludo mě střelte, mně je v tý kůži
ce, nalévala se starostova slistrašný horko.“
vovice.
První se vzpamatoval velitel
Je pochopitelné, že k Brabanstrážníků a zavelel: „Milane,
tovi někteří šli již těžko. Je to
vydrž! To je rozkaz!“
do kopce. Na ty, co došli, za
Medvěd reagoval zvoláním:
odměnu čekaly doslova pro„Provedu!“ A zasalutoval.
hýbající se stoly.
Jak to dopadlo? To nikdo
K Hrochovi je to zase z kopce
neví. Jisté je, že padla rána.
a tam si všichni užili pravou
Ale podle některých to bouchmasopustní svatbu, dokonce
nul výfuk hasičského auta
i s prvním manželským polímístních hasičů. Takže si na
bením. Komu ani to nestačizabití, nebo nezabití medvěda
lo, dal si v Malostranské cafbudeme muset opět rok pofeterii ještě zabijačkovou počkat.
lévku a pak už rovnou na
Za rohem, trochu stranou,
Kampu.
vše s úsměvem pozoroval
Náměstí narvané k prasknuv pozoru stojící Bruncvík.
tí. Všichni čekali, jak to leI lev u jeho nohou spokojetos dopadne s medvědem.
ně zavrtěl ocasy. Asi se jim to
Problém nastal, když se zjistaky letos líbilo.
tilo, že medvěd chybí. MysliPetr Burgr
vec stál připraven s puškou

Pan Louka

Náměstí Na Kampě čeká na medvěda

Vězeň a princezna

S kozou v patách

Slivovice místo kompasu

Buben

Rozhovor s autorkou kostýmů
Pavla
Michálková
Ateliér
Pavla & Olga,
Vlašská 13

Pavla Michálková připravila
na masopust většinu kostýmů a masek.
MN: Kolik ti to zabralo času?
PM: Příprava kostýmů trvala asi tři týdny. To je přibližně
doba jako na celovečerní film.
MN: Kolik to bylo kostýmů? PM: Kolem stovky, asi

50 lidí přišlo ve svém. Kostýmy si bylo možné obléknout
v šatně policejní služebny
v Letenské.
MN: Teď ještě nějaké to poděkování a tak.
PM: Produkci tradičně zajistilo SOPMSH, konkrétně Jiřina Borkovcová, Petr Burgr
a já. Finance nám poskytla
MČ Praha 1, za což jí velmi
děkujeme. Make up měly na
starosti Dana a Markéta Goldovy a Renata Moes.

Foto: Pavla Michálková, žertovná koláž Ondřej Höppner

Letos hradčansko-malostranský masopust
stál za to. Vše začalo tradičně před hostincem U Černého vola. Hostinský zářil, nájemní smlouvu na hospodu má v kapse,
koblih bylo tedy více než v letech minulých.

Foto: Pavla Michálková, Kristýna Svobodová, Jiřá Kučera
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Motýl
Skandální
odhalení

NeVěSta je
VeSLař!
Koza a starosta

Hasičské auto

Nevěsta František
Provazník získal
bronz ve veslování na olympiádě
v Mnichově 1972.

telefon inzerce: 777 556 578

7

inzerce@malostranskenoviny.eu

ust 2012 v obrazech

Kalendárium
Malé Strany

Foto: Archiv MN

BŘEZEN

JOSEF
SUDEK

fotograf

ALOIS
KLAR

mecenáš

Josef Sudek
* 17. března 1896
Výjimečný avantgardní fotograf pražských motivů, ateliérových aranžmá, zátiší, reportáží, krajiny i reklamy. Roku
1916 přišel na italské frontě
o pravou paži. Od roku 1927 měl
ateliér na Újezdě. Ovlivnil
generace fotografů. Zemřel na
rakovinu v roce 1976.

Alois Klar

† 25. března 1833
(Narodil se 25. dubna 1763.)
Profesor pražské univerzity,
děkan filosofické fakulty, zakladatel a první ředitel Klárova ústavu pro slepce. Na lekce
deklamace básní k němu docházel mladý Karel Hynek
Mácha. Založil též nadaci pro
chudé studenty filosofie.

Foto: Pavla Michálková, žertovná koláž Ondřej Höppner

Stalo se
před 100 lety
Masopust
na Žofíně 1912

MEDVĚD, hlavní hvězda dne, se ve ﬁnále ztratil. Už se zdálo, že bude místo něj rituálně utracena koza, když v tom...

Žertovný koutek: Nečekaná setkání

NÁRODNÍ politika 1912:
„Pestrá směsice vkusných
masek panovala ve dvoranách, všude plno šumotu,
smíchu, veselí i vtipu. V zakuklených postavičkách tušíte
mnohou půvabnou příslušnici předních a uměleckých
kruhů pražských. Zapřádáte
slovní souboj, ale dřív než se
nadějete, zmizí pokušitelka
v davu,“ popsal reportér masopustní ples na Žofíně. Prý
dorazil i starosta Groš.

30 Kč

Zásnubní
kosa

Rande kobyly se dvěma oři

jak medvěd potkal vlastní hlavu

Polibek smrti

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH.
Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

divù

EXKLUZIVNĚ PRO MALOSTRANSKÉ NOVINY
Pan Marko Čermák, kreslíř Rychlých šípů.
Námět a scénář: Slávek Janov

staropražských ulièek

Hra

Příjemnou
zábavu
všem přeje

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

Tlouštík kulièka objevuje Gordický uzel
vedoucí party Mirek povìøil mladší kamarády, ať se tentokrát vydají
pátrat na malou stranu na vlastní pìst a sami objeví nìco zajímavého.
Sledujme stopu nepřehlédnutelného člena Třináctky – baculína Kuličky.
Vydal se k Loretánskému náměstí a pak ho vlevo mezi starobylými domy zaujal úzký
průchod se strmými schody vedoucími kamsi pod Hradčany.
Když po schodech sbíhal dolů,
překvapil jej zajímavý výhled
na Petřín. V dolní ulici však byl
Kulička zklamán. Kromě jakéhosi domku a petřínských strání tady nic zajímavého neviděl.
Už se chtěl vrátit zpět, když na
průčelí vzpomínaného stavení
zahlédl cosi nad portálem dveří…
Úkol
Pro pátrací týmy naší hry
máme dnes ne jeden, ale hned
několik úkolů: Nejdříve objevte

Vaše advokátní poradna

v penězích, popřípadě i uvedením do předešlého stavu
(tedy vymalováním). Hradí
se škoda skutečná a také ušlý
zisk. Při určení výše škody se
vychází z ceny v době poškození. Moje rada je, pokud je
to možné, řešit věc dohodou
a předejít tak nepříjemnému
soudnímu sporu.

JUDr. Monika Krobová - Hášová

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

U okénka bistra Bruncvík
sdělte obsluze, že jste
účastníky hry Malostranských a Staroměstských
novin a předejte jí obálku
s uzlem.
Výměnou naopak obdržíte jinou obálku s překvapením. Zdůrazňujeme, že
tato „tajemná transakce“
se může uskutečnit až po
21. březnu!
Pak už jen mějte na paměti, že v dubnu nás čeká
pátrání po posledním sedmém tajemství!

jindřich Polák

Nový Svět 11
Režisér Jindřich Polák bydlel na Novém Světě 11 od 60.
let. Hrál ochotnické divadlo
v Malostranské besedě. Režíroval vynikající filmy jako: Pan
Tau, Návštěvníci,
Smrt stopařek,
Zítra vstanu a opařím se čajem, Lucie, postrach ulice, Chobotnice z II.
patra a další.
Zemřel ve věku
78 let.
JINDŘICH POLÁK (1925 - 2003), geniální řežisér

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

OTÁZKA: Soused mne vytopil a nechce uhradit škodu.
ODPOVĚĎ: Bohužel dohoda vždy závisí na slušnosti
a charakteru majitele nebo
nájemce bytu.
Pokud věc nevyřeší pojišťovna, pak je na místě soudní žaloba o náhradu způsobené škody. Škoda se hradí

Co dál
Kdykoliv po tomto datu se vydejte na Kampu! Tam, téměř
pod obloukem Karlova mostu,
v rohovém domku na okraji náměstíčka, je malé bistro Bruncvík.

U Bruncvíka
dostane dárek!

Příběhy domu Hrad čan

Foto: Archiv MN

Soused mě vytopil

Kuličkův „gordický uzel“ a vyfoťte ho nebo nakreslete. Doma
se pak uzel pokuste uvázat
z malých kousků provázků. Použijte kus staré šňůry na prádlo
nebo jinou podobnou uzlovačku, žádné laso! Správně „zašmodrchaný“ provázek vložte
do obálky, kterou označíte jménem (číslem) vašeho pátracího
týmu.
S plněním nemusíte tentokrát
spěchat, protože poslední část
úkolu na vás čeká až po prvním
jarním dnu – 21. březnu.

Dobrovol. platbu za výtisk
Malostranských novin

1) Napište textovou
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Mn tric

et

D

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Dopisy

Dopisy a komentáře

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Obraz

Obraz s Havlem,
pravdou, láskou
a anežkou Českou

Vážení a milí v redakci
Malostranských novin!
Ve vašem minulém čísle
jste hezky zavzpomínali na
zesnulého prezidenta Václava Havla a doplnili to řadou jeho fotografií.
Dovoluji si vám proto za-

Báseň

Sluneční paprsky
nám zas...

Dobrý den,
každý měsíc čtu Malostranské noviny, i když bydlím
na Praze 5. Mám ráda jejich
starý styl a také, že se v nich
dočtu zajímavé a hezké věci
a ne nesmysly jako v ostatních novinách. Ráda bych
se s vámi podělila alespoň
o jednu svou báseň.
Děkuji, s pozdravem
Aneta Bláhová
Sluneční paprsky nám zas
do tváře svítí,
děti na Kampě pobíhají,
už brzy vykvete první kvítí,
a zahradníci nestíhají.
Holubi na střechách
domů sedí,
vrkají si své písničky,
že brzy už přijde jaro vědí,
suchý chléb
jim drolí babičky.
Na Petříně se zas
probouzejí stromy,
cestičky jsou plné lidí,
svá okna otvírají
místní domy
a každý to vidí.
Jen ti, co zrak nemají,
krásný zpěv ptáků slýchají.
A díky čichu cítí,
když kvete jarní kvítí.

slat fotografii obrazu, který jsem namalovala doma,
tedy na Malé Straně, začátkem roku 1990, a který
je vyjádřením a zhmotněním našich tehdejších hlubokých a emotivních prožitků. Jedná se o olej na
plátně o rozměrech 100 x
70 cm.
Ve spodní části stojí svatá
Anežka Česká a drží spolu s Václavem Havlem erb
naší republiky, na němž je
uvedeno datum svatořečení sv. Anežky a datum naší
sametové revoluce.
Po schodech k nim s planoucími pochodněmi sestupují postavy Pravda
a Láska.
Třetí postavou je Statečnost, kterou oba dva ve
svém životě museli nepochybně mnohokrát prokázat. Pokud uznáte za vhodné, můžete tento obraz
i s vysvětlujícím popiskem
použít v některém z vašich
dalších čísel.
Srdečně zdravím a přeji vám hodně spokojených
čtenářů!
Anna Petrů,
Plaská 14, Malá Strana

Dopis

Zámky lásky jsou
fuč, no nic

Dobrý den,
nemám vám to za zlé, ale
zamrzel posledně pohled
na prázdný plot a to, že už
tam ten „náš“ zámek není.
....No nic, už tam nevisí.
Láska ale stále trvá!!!
Pavel Strenk
Odpověď: No, tak to gratulujeme! Vy máte svou
lásku a my se můžeme konečně opět pokochat pohledem na vodníka, kolo
a Čertovku.

je dobrý nápad
prodat Lobkovický
palác Německu?

redakce@malostranskenoviny.eu

jawohl

Určitě

aNO Ne
7 % 93%
Spočteno 166 hlasů.
Stav je k 23. 2. 2012.

Repro: Humoristické listy, www.ucl.cas.cz

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte krátké příspěvky
na adresu redakce@malostranskenoviny.eu.

DÁMY tak dlouho trénovaly podle rčení Správná hospodyňka pro pírko i přes plot skočí,
až začal na nábytek a koberce zvolna padat prach...
inzerce
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Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedy

Restaurace
pivnice
kavárna

Výběr z programu
Březen

Náš
T IP

Začátky vždy ve 20.30 h,
není-li uvedeno jinak
8. čt. Rock ‚n‘ roll večírek
k MDŽ: Tony Škrášek &
Rock ‚n‘ roll Gang
9. pá. Bratři Ebenové
10. so. Wrgha Powu Orchestra – křest CD!
11. ne. Barování se Sandrou Novákovou – zač. 20.00
12. po. Jan Spálený & ASPM
14. st. 7 pádů Honzy Dědka: D. Koller, M. Hrůza, M.
Malátný, M. Issová, A. Kerestešová, L. Janáčková a I.
Dvořák – zač. 20.00
18. ne. Martin Trnavský:
Kolega Mela Gibsona – zač.
19.00
19. po. Originální Pražský
Synkopický Orchestr – zač.
20.00
23. pá. Ty Syčáci + Kujooni
24. so. Tonya Graves
26.–29. Radůza – natáčení
live CD & DVD

Foto: Archiv Malostranské besedy

KDY: 8. března,
čtvrtek, 20.30 h

GALERIE

TONY Škrášek zpívá a žije Rock ‚n‘ roll

M

Kultura

Malostranská beseda březen

TONY SLAVÍ MDŽ

Autorské výstavy výtvarníků
střední generace v jedinečné
atmosféře nového podkroví
Besedy. Dopr. akce.

ezinárodní den žen nemůže v Malostranské besedě
chybět ani letos. Tentokrát zazpívá ženám Tony Škrášek, jeho Rock ‚n‘ roll Gang a hosté.

NECHTE SE ZLÁKAT skvělou gastronomií, kde hlavní roli hraje
česká kuchyně, vynikající tankové pivo, kávové speciality, milá
obsluha a příjemné ceny. To vše

v režii Pilsner Urquell Original
Restaurant. Přijďte s přáteli
ochutnat některou znovuobjevenou pochoutku, jakou je například skvělá jehněčí pečeně.

Jsme tu pro vás od snídaně
až po sklenku na dobrou noc
Kavárna
9-22 h

Čerstvé pečivo, ořechová bábovka nebo
jablkový závin, máslo,
med nebo džem. Káva
nebo kakao nebo čaj.

Restaurace
11-23 h

Vynikající
moravský
vrabec s bílým
zelím a chlupatými knedlíky.

Pivnice
16-01 h

Vepřové koleno
pečené na černém
pivu se sladkokyselým zelným
salátem, křenem
a pikantní hořčicí.

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

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

TRICK-BAR

Bude nám ctí nabídnout Vám
k Vašemu filmovému koktejlu Váš oblíbený koktejl. Barové zázemí před a po projekci.

Kulturní nástěnka
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO BŘEZEN 2012
Muzikál - Premiéry 15. a 18. 3. v 20
h, 25. 3. v 20 h - D. GIESELMANN:
PLANTÁŽ - Divadlo Na Prádle, Besední 3 - Muzikál ve větším než malé
množství. Divadlo Letí ve spolupráci
s MIG 21 a Xindlem X. O konci jedné společnosti huličů žijících na statku. Hrají: O. Novák, A. Langerová,
Xindl X... www.divadlo-leti.cz
Divadlo - So 3. a ne 4. 3. v 19 h - ZIJAH SOKOLOVIČ: CABAres CABArei - Divadlo Kampa,
Nosticova 2a, tel.: 608 777 540 - Monodrama v srbochorvatštině. www.divadlokampa.cz
Kabaret - St 7. 3. od 20 h - KABARET BARDŮ
Č. 5 - Klub Šatlava, Saská 2 - Vždy jiný, původní
a panoptikální kabaret. Účinkují čtyři Bardi léopardi.
Program Šatlavy na Facebooku.
Výstava - 13. 3. až 15. 4. - Kavárna ČAS, U Lužického semináře 92/15 - CESTA ZA ZLATAVOU CHIMÉROU - Fotky L. Žižňavského o putování za motýly do Indonésie. www.tureis.eu
Koncert - So 17. 3. od 21 h - VIBE FANTASY: VZPOMÍNKA NA KARLA VELEBNÉHO - Jazz club U Staré paní, Michalská 9 - Oslava
nedožitých 81. narozenin jazzmana. www.jazzstarapani.cz
Oslava - Út 20. 3. od 15. 33 do 23. 33 h v 19 h VÁBENÍ JARA - Divadlo Kampa, Nosticova 2a,
tel.: 608 777 540 - Rovnodennost a oslava příchodu jara. Vhodné i pro děti. www.divadlokampa.cz
Divadlo dětem - So 31. 3. v 16 h - DIVADÉLKO
ROMANETO: VELIKONOČNÍ POHÁDKA KC KAMPA, U Sovových mlýnů 3. www.kckampa.
eu, www.divadelkoromaneto.cz

TIP MĚSÍCE

ÚNOR

Deadalos

A STUDIO RUBÍN,
MALOSTRANSKÉ NÁM. 9
TEL.: 257 221 158

● 10. 3. 17:00 a 19:30 Kauza Maryša - Jaká by byla Maryša dnes? Třeba by se z ní vedle Vávry stala zelená vdova…
Kauza Maryša uzavírá ženskou trilogii.
● 16. a 30. 3. 19:30 Kiler - Luboš je herec a má honičku se
zkoušením a natáčením. Taky musí zabíjet a zachránit českou
kulturu… Nová inscenace Jiřího Pokorného.
● 18. 3. 19:30 Kouzelník – Kouzelník Roman někde mezi
svými triky a vybíráním penízků z malých dětských peněženčiček zapomněl víru. Víru v zázraky. A zázrak není jako trik…
Unikátní spojení činohry a kouzelnické show.
CELÝ PROGRAM: 3. 3. 19:30 Kauza Médeia ● 7. 3. 19:30 Tony D. ●
● 16. a 30. 3. 19:30
10. 3. 17:00 Kauza Maryša ● 10. 3. 19:30 Kauza Maryša ● 13. 3. 19:30
Kauza Salome ● 16. 3. 19:30 Kiler ● 17. 3. 19:30 Svatá země - HOST ●
Kiler (nová
insenace
J. Pokorného)
Kabaret
Hašek.
Projekt
skladate- 18.
3. 19:30 Kouzelník ● 19. 3. 19:30 Med ● 22. 3. 19:30 Deadalos aneb
Pidrmanová
a Roman
Zach
leJana
Miloše
Orsona Štědroně
z textů
Ja- podivuhodný let ● 27. 3. 19:30 Svrbí ● 28. 3. 19:00 HOUSE OF LOVE:
Between / Zrození ● 28. 3. 21:00 HOUSE OF LOVE: Návrat hezkých hojako
Kiler.
Foto:
Patrik
Borecký.
roslava Haška.
chů ● 30. 3. 19:30 Kiler

Foto: Patrik Borecký

K

redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ ESEMESKY
NÁVOD: Napište esemesku: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU.
Esemesku pošlete na telefonní číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

● Španělština s rodilou
mluvčí. Doučování, začátečníci, konverzace. E mail: glorias@volny.cz
● Koupím staré plechové krabičky od cigaret a tabáku. Zahraniční i české.
Dále také plechové hračky
pro děti. Tel.: 777 944 655
● Máte problémy a nevíte, jak dál? Hledáte práci? Řešíte vztahy? Zhoršilo se vám zdraví? Pomůžeme vám pomocí karet, numerologie a kyvadla. Tel.:
774 689 910

● Koupím gramofonové
desky, velké LP, malé SP,
zahraniční i české. Tel.:
222 317 231 (pondělí až pátek 10. 30 h - 18 h).
● Španělský olivový olej
prvotřídní kvality za příznivé ceny. Ochutnávka
zdarma. www.olearium.cz,
tel.: 603 178 927.
● Překlady - tlumočení průvodcovské služby. POLŠTINA. Tel.: 222 322 162
nebo 737 653 879.
● Masáže ušních bubínků. Stavba Hifi sestav, ob-

starávka přístrojů, skromná poradna. www.HifiKlubBrno.cz, tel.: 604 798
432.
● 43letý slušný vysokoškolák hledá byt na Starém Městě. Jsem sám. Děkuji. Telelefonní číslo: 777
357 394.
● Dovolujeme si vás pozvat na nejchutnější a nejčerstvější čínské speciality do vyhlášené a kvalitou známé rest. Perly Asie,
Elišky Krásnohorské 11,
Praha 1, www.perlyasie.cz

Zabava

j. Neruda: Hastrman, XVII.
MINULE: Vitouš, řečený bankrotář, obvinil
pana Rybáře - Hastrmana, že jde prodat šutry.

t

Pevná hul

isknul krabici pevně
k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole
byl jakoby k noze přiklížen.
V pravé ruce měl španělku
s placatým knoﬂíkem ze slonové kosti, znamení to, že
pan Rybář jde někam na náFoto: Archiv MN

inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

JAN NERUDA

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

vštěvu, nikdy jindy nenosil
hole. Pozdravován zdvihal
hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy.
Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu
Žambereckého. Tam bydlel
v druhém patře gymnazijní
profesor pan Mühlwenzel.

Slavné ženy Hradčan

Posílejte nám fotky svých prababiček

theresa von Schwarzenberg
Manželka knížete Schwarzenberga

?

Otázka: Kde je na Malé Straně
brána se lvem a dvěma anděly?
Nápověda: Je to jen zdánlivě
těžká otázka. Tou branou se jde
tam, kam chodí poslanci předstírat bdění.

Minule: Dům U Červeného lva tvoří jeden celek s domem U Zeleného draka v Nerudově ulici č. 41, který vlastnila matka
malíře J. Brandla. Správně: Karel Diviš
Foto: Archiv

Theresa

NA SVATBĚ
ROKU1967

Posílejte nám své úkoly ostatním čtenářům!
Když uvidíte nejaké zajímavé místo, šup sem
s ním. redakce@malostranskenoviny.eu

Foto: Archiv

Foto: Archiv

KDE TO JE

oprvé se vzali v dubnu
roku 1967. Na svatbu
knížete Karla Schwarzenberga a hraběnky Theresy
se tehdy sjela celá evropská
aristokracie. Roku 1992 Theresa po úrazu na lyžích ochrnula, ale dokázala se uzdra-

P

PLATBA
SMS

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. Atelier 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, Táborská 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.

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 3 / březen 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.

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

MALOSTRANSKÁ BESEDA,

Malostr. nám. 21, tel.: 257 532 966

NEJSTARŠÍ
SYN

vit. Napsala o své cestě zpátky knihu. Mají tři děti. Po
narození třetího dítěte se rozvedli, ukázalo se, že otec není
kníže. Znovu se vzali r. 2008.
Theresa propaguje alternativní medicínu. Neumí česky.
Žije v Dolním Rakousku.

inzerce

Malostranských novin

Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

Johannes

Hraběnka Theresa je vystudovanou lékařkou

44 odběrních míst

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 prádelna, Říční 9. Café - Wine Boutique, Vlašská 6. Galerie Josefa Kalouska,
Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce, 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.

[

www.staromestskenoviny.eu

MANŽEL

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

Poznáte, jářku,

[

Co nového
za vodou

Karel
Schwarzenberg

Dá snad tou holí
profesůrkovi co proto?
Nebo ji má jen na ozdobu? Více zvíte příště!

Koutek pro chytré hlavy

11

Dobrovol. platbu za výtisk
Malostranských novin

1) Napište textovou
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora listu.

Mn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

12 let

ZAJÍMAVOSTI a novinky
ze Starého Města (to je tam,
co je orloj a Hus).
STAROMĚSTSKÉ NOVINY
jsou zdarma k mání například
v Malostranské besedě nebo
v Kafírně u sv. Omara.

Sudoku pro
nenáročné
3 2 1 3 2
2 1 3 21 3
3 1 3 2
Pro líné

Ještě línější

NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci má být šest.

Restaurant pod Petřínem,
Hellichova 5, Malá Strana
AKCE
Zveme vás
o víkendu
24. a 25. března
na řízkové hody!
těšte se na
klasické
i méně známé
varianty řízků.

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 denn ě od 11 do 0.30 h

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
1. dubna
V převleku za
medvěda na
Malostranském
masopustu prokázal mimořádnou výdrž.
MILAN RATAJSKÝ
Malostranský strážník

VÍTE O NĚKOM ze svého okolí, kdo si zaslouží Modré okénko? Napište na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu.

Pan Káva od Tří pštrosu

C

Okolí Míšeňské ulice a juditiny věže

Strašidla
a legendy

hodil po Praze s kávou
na hlavě a snil. Tehdy se
v Praze káva prodávala
jen v lékárnách jako teď třeba acylpirin. Armén Georgius Damascenus si sen splnil:
Pražané se naučili kávu pít
a on si mohl za vydělané peníze otevřít v roce 1714 první
pražskou kavárnu v domě
U Tří pštrosů. Pak se mu to
ale nějak popletlo a začal vydávat velmi učené knihy o náboženství. Po právních sporech s pražskými Židy umírá chudý v roce 1740. Prý byl
pochován v ambitu kláštera
svatého Tomáše.

PUMA PRINCESS
Chodí na vodítku do kavárny
Mlýnská a do parku Kampa.
Posílejte podobné fotky!
redakce@malostranskenoviny.eu

Foto: Monika Höppner

Proč čtu

Zvířata
Malé Strany

Foto: JJiří Jorge Pěkný

Foto: Archiv MN

Modré okénko
dnes získává...

Volejte pana Martina Cibulku 777 122 009.
Čtěte též v Kavárně Vladimíra Menšíka
(Veselá 3) a v Savoyi (Jakubské náměstí 1).

30 Kč

„Protože jsou sexy, příjemně
retro a mile stručné.”
Jindřich Pavliš ml.,
šéf firmy Vojanovy sady.
Pečuje o většinu zeleně na
Malé Straně.

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

U TŘÍ pštrosů

VYDÁVAL učené knihy se svým portrétem na titulní straně...

na tel.
číslo

902 11 30

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

inzerce

VELKOPLOŠNÝ
A DIGITÁLNÍ TISK

» Barevný tisk do interiéru
i exteriéru ve foto kvalitě
v šíři až 150 cm
» Digitální tisk barevný
i černobílý do formátu A3+
» Graﬁcký návrh a úprava
podle zadání
Volejte: 603 410 959
E - mail: jiripekny@gmail.com

● Překlady ● tlumočení
● průvodcovské služby

POLŠTINA
222 322 162
737 653 879

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

Prodejna Dobré pečivo s kavárnou

Karmelitská 20/376. Čerstvé a chutné pečivo
vlastní výroby. Zákusky. Snídaně s kávou v kavárně, nebo s sebou. www.pekarny-michle.cz

Bella Vida café

Malostranské nábřeží 3. Nově denně výběr
ze tří hlavních jídel od 99 Kč, jedno z nich vždy
vegetariánské. www.bella-vida-cafe.cz

Restaurant pod Petřínem

Hellichova 5. Akce v březnu: Řízkové hody
(24. - 25. 3.). Známé i méně známé varianty
řízků. www.pivnicepodpetrinem.cz

Speciální nabídka

Inzerát vám vyrobíme ZDARMA
1.

Vida! To zní dobře! Inzerát, který si vyberete,
Volejte
vám náš graﬁk - šikula vytvoří úplně zadarmo.
Monice
A nejen to: Pomůžeme vám i s reklamní strategií 777 556 578
(co vypíchnout, slogan, téma).

Náklad 10 tisíc
měsíčně,
44 Odběrních míst

2.

Dost bylo drahých graﬁckých studií! Dost bylo
reklamních agentur, které se tváří, že vědí něco,
co vy ne! U nás to máte natošup na přímé lince
vy - náš graﬁk - šikula, který udělá, co mu řeknete.

3.

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

www.malostranskenoviny.eu

