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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. 4/roč. IV
duben 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 vítají  jaro

OD 25. 3.
NOVÝ 

JÍDELNÍ LÍSTEK 
OD 1. 4.

OTEVŘENA 
ZAHRÁDKA 

V PODLOUBÍ

Zita Kabátová: 99 let

PŘINESLI 
JSME JÍ 
KVĚTINY

■ Vlevo: Zita Kabátová v roce 1943. Vpravo: V motolské nemocnici dne 
18. března 2012. Na klíně má růže a Malostranské noviny. Paní Zita se 
narodila dne 27. 4. 1913 na Malé Straně. Více čtěte na str. 6 a 7

exkluzivnĚ

Malostranské náměstí 21
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   Úvodník

2  Zpravy

Ondřej 
Höppner,

Důležité 
telefony

Počasí 

Číslo měsíce
V březnu se konal na 
Kampě již IV. ročník 
úspěšného festivalu 
Kampa Střed Světa.

   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 

4 
Co byste chtěli mít 
ve Werichově vile?

„Kulturní místo 
s muzeem 

Wericha a Holana. 
S možností konání 

dalších výstav.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Vzhledem k ne-
dostatku míst bych 
tam udělal na šest 

let mateřskou škol-
ku a pak by se vi-

dělo.“

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

Jindřich 
Houška  
Nejstarší 

Malostraňák (97)
„Určitě by tam 

mělo být muzeum 
Jana Wericha, 
výstavy. Prostě 

aby vila opět žila.“

Jiří 
Kučera

Lékař, lidumil, 
patriot 

„Udělal bych 
z toho živý dům 

prospěšný všem ge-
neracím. Aby měl 
Werich radost.“ 

Roman 
Vopička

Kafírna 
U sv. Omara

„Jan Werich měl 
rád srandu, 

tak určitě něco 
srandovního.“

Anketní otázka Malostranských novin
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šéfredaktor 
Malostrans-
kých novin,
775 949 557

Majestát paní 
Zity

N            ic není mocnějšího 
než čas a kdo o tom 
pochybuje, má nejvyš-

ší čas si to přiznat.
Po celou návštěvu v motol-
ské nemocnici u lůžka hereč-
ky Zity Kabátové jsem měl 
mrazení v zádech.
A bylo to nejen proto, že mě 
přitom držely za ruku mé dvě 
malé dcery (2 a půl a 7).
Paní Zitě bude za pár dní 99 
let a pořád má v sobě maje-
stát, jas a grácii, jaký známe 
ze starých fi lmů.
Než jsme šli na návštěvu, uka-
zoval jsem dcerám fotku paní 
Zity z dob její největší slávy. 
Když jsme odcházeli, dcera 
mi zašeptala: „Ta byla krás-
ná“. Nevím, zda myslela tu 
z fotky, nebo tu z pokoje. 
Asi obě.

Alena
Kopecká
KC Kampa

„Výstavní literární 
kavárna a další pro-

story k aktivitám 
neziskového 

seskupení lidí.“

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

PLATBA 
SMS
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Najděte jméno pro tři malé 
výry z Valdštejnské zahrady 

MALÁ STRANA - Ve Vald-
štejnské zahradě se dne 6. 
3. vylíhla tři výřata. 
Vejce byla nakladena v nej-
tužších  mrazech, ale všech-
no dobře dopadlo. 
Výřata prospívají dobře, 
jsou krmena jednou denně. 
Dostávájí pestrou stravu: 
jednodenní vylíhlá kuřátka, 
králíky, potkany a křepelky.

Pan Milan Smetana (čers-
tvě 50) s devítiměsíční fen-
kou Peginkou. Pan Smeta-
na žije na Kampě a od 80. 
let pracuje ve Vojanových 
sadech. Pravidelně zamyká 
jejich velkou bránu.

Vojanovy sady mají jméno 
podle herce Eduarda Vojana, 

který se narodil a žil 
na Malé Straně.

Víte, že...
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S MALÝMI VÝŘATY zleva: Markéta, Tereza a Kateřina.

Posílejte své tipy na adresu redakce@malostranskenoviny.eu

Mostecká - Osud oblíbené
prodejny potravin Vacek 
Bio - Market je nejistý.
Provozovatel Milan Vacek 
sice má smlouvu do konce
roku (31. 12. 2012), ale MČ
Praha 1 má současně při-
pravenou smlouvu s fi rmou
Tesco.  „Už jednou nám MČ
Praha 1 vypověděla smlou-

vu, pak to vzala zpět, pro-
tože nebyl důvod. Mezi-
tím ale schválila uzavře-
ní smlouvy s Tescem,“  řekl 
MN právní zástupce fi rmy 
Vacek pan Tomáš Linhart.
„Teď čekáme na vyjádření
MČ Praha 1, jakou smlouvu
vlastně s Tescem uzavřela.
Usilujeme o nové výběrové 

řízení. Navíc jsem zjistil, 
že Tesco by mělo měsíčně 
platit nájem 100 tisíc ko-
run, ale my nabízíme víc.“
Petici za zachování prodej-
ny Vacek Bio - Market po-
depsaly stovky lidí.
„O záležitosti se jedná,“ 
řekla MN mluvčí radnice 
Veronika Blažková.

Bitva o potraviny Vacek
Jsou to vaše noviny
Posílejte do Malostranských
novin svá výročí, narozeniny,
svatby, fotky dětí, psů, koček 
a další. Rádi je uveřejníme.

redakce@malostranskenoviny.eu
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Dobromily

Smažené křupky 
z telecího hrudí

Omyj pěkné telecí hrudí 
a nech je v slabé vodě asi 
čtvrt hodiny vařit; potom 
hrudí vyndej na dřevěný 
talíř, ostrým nožem...

Ta to umí osolit!

www.recepty-rettigova.cz

Malostranské 
figurky

Pan Smetana 
se psem

12 °C
DUBEN: Tak nám to vůkol 
pěkně pučí, květy se derou 
na světlo, jen tak dál.

Pro 
zaměstnance, 

OSVČ a důchodce.

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

Volejte:

PŮJČKY



inzerce

3 Zpravy 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

Podivuhodný festival oslavil nejkrásnější 
a nejmagičtější místo na celém světě

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!

kampa Střed Světa

Víte, že...
název kampa se objevil až ve 2. 
polovině 18. století. Do té doby se 

tomuto umělému ostrovu říkalo 
prostě Ostrov. Kampa je zřejmě 
z  latinského Campus (planina).

Kampa - To vám ale bylo 
na Kampě najednou živo!  
Sérií koncertů, výstav, 
představení a přednášek 
nadchl festival Kampa 
Střed Světa Pražany. 

Festival byl zahájen dne 
20. 3. velmi poučným 
přednáškovým blokem, 
právem nazvaným kon-
ference. Na jeho úvod se 
konala rituální prohlídka 

Juditiny věže. Ve dnech 
23. - 24. března  proběhla 
v parku Kampa série kon-
certů, zatímco se v devíti 
přilehlých galeriích kona-
ly tzv. happevernisáže.
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Malostranské 
servírky

SLEČNA ANIČKA 
z kafírny u sv. omara 

(tržiště 11) nese specialitu - 
kávu sv. omara s amaretem 

a šlehačkou za 50 kč.

Miss 
hrnek

ZleVA nAHoŘe: Tony Ducháček, MUDr. Jan Sedmík a Dr. Julius Hůlek, Karlův most, Michal Hrůza, Kampa

tržiště 23/555, Malá Strana
tel.: +420 606 612 949

www.baracnickarychta.cz

„S úctou 
a potěšením

...něco navíc!“

„S úctou 
a potěšením
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4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

 Soutez

Charita

Nadační fond
Charitativní projekt za podpory Malostranských novin

KampaNula
Charitativní projekt za podpory Malostranských novin

SPLNĚNO

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

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

Malostranský
candrbál (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)

NF
KampaNula 
se již podařilo 
zajistit 
fi nanční 
prostředky na 
tyto akce: 
prostředky na 

Zleva dole Stojící:
Pavel klíma – místostarosta Veleob-
ce sdružených obcí baráčníků a sta-
rosta obce Praha I - V (dozorčí rada),  
Mudr. Jaroslav Štrof – ředitel Ne-
mocnice Milosrdných sester sv. Kar-
la Boromejského a člen Suverénního 
řádu Maltézských rytířů (dozorčí rada), 
Martin kotas – Opona o.p.s., Mlýnská 
kavárna (správní rada), Hana Franco-
vá – Studio HaF (dozorčí rada), ro-
man Vopička – malostranský patri-
ot, Kafírna sv. Omara (dozorčí rada), 
Helena Šulcová – fotografka (tajem-
nice KampaNuly), Petr Burgr – mís-
topředseda Sdružení občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan (správní rada). 
Zleva klečící: 
ing. ondřej Höppner – vydavatel Ma-
lostranských a Staroměstských no-
vin (správní rada – spoluzakladatel), 
Miroslav Stejskal – ředitel Městské 
policie Praha (správní rada), roman 
kotrč – Sdružení výtvarníků Karlova 

mostu (dozorčí rada).
Zleva nahoře stojící: 
Slavomil Janov – hnutí Skaut a Klub 
přátel Jaroslava Foglara (dozorčí 
rada), Jan Adámek – předseda Sdru-
žení Nového Města pražského (správ-
ní rada), Pavla Michálková – Sdru-
žení přátel Malé Strany a Hradčan 
(host), rené Pavlů – občanské sdru-
žení Modrá zóna (host), ing. Petr Hej-
ma – emeritní starosta, iniciátor Kam-
paNuly (správní rada, spoluzaklada-
tel), Jan Hovorka – občanské sdru-
žení Modrá zóna (host), Jana titlba-
chová – Hradčanské včely (správní 
rada), Jiří Wencl – Muzikanti z Kampy 
(host), Jiřina Borkovcová – předsed-
kyně sdružení občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan (host), Mudr. Jiří 
kučera – praktický lékař (správní rada 
a spoluzakladatel), Zuzana kopeč-
ná – ředitelka Nadace Artevide (do-
zorčí rada), ing. Jaroslava Amblero-
vá - ekonomka (host).  

FoTo: Členové správní a dozorčí rady
 nF kampanula, příznivci a podporovatelé
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KampaNula
s hrdostí
představuje 
členské 
legitimace

PŘeDní STrAnA

Občanské sdružení
KampaNula si dovo-
luje představit nové 
(první) členské legiti-
mace, kterými se již 
naplno hlásí k odkazu
mecenáše a buditele 
Vojty Náprstka.
Záhlaví tvoří portrét 
Vojty na pozadí vzneše-

ně ložených národních 
vlajek. Nad Vojtou trů-
ní český lev střežící čes-
kou ovečku. V rámečku 
po stranách jsou výjevy 
z podhradí, například 
děti žadonící o vzdělání, 
nebo Přemysl Oráč po 
1500 letech. Autorem je 
Ondřej Höppner. 

zADní STrAnA

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.

●Nabízím Dějepis sva-
té katolické církve z roku 
1859 vydaný v Brně. Sesta-
vil Dr. Jan Bílý (Kroměříž). 
Tel.: 733 689 372
●Emeritní ředitel auto-
školy dává soukromé zdo-
konalovací jízdy v osobním 
autě. Tel.: 604 678 230 
nebo e-mail:autokondice@
seznam.cz
●Pronajmu od dubna 
nově zrekonstruovaný byt 
na Kampě, 2 + 1, 50 m2, 
1. kategorie, 2. patro, krb, 
předzahrádka a výhled na 

Vltavu. RK nevolejte. Tel.: 
602 309 956, 777 774 378, 
e-mail: romana.luxova@
volny.cz
●Nabízím obraz olej, 
portrét malého chlapce z 
roku 1934 od ak. malíře. 
Tel.: 733 689 372.
●Kompletní zpraco-
vaní a vedení účetnictví, 
daní a mezd, zastupovaní 
na úřadech. Tel.: 775 654 
906, e-mail: v.kadubec@
email.cz
●Španělština s rodilou 
mluvčí. Doučování, začá-

tečníci, konverzace. E-mail:
glorias@volny.cz
●Koupím gramofonové
desky, velké LP, malé SP, 
zahraniční i české. Tel.: 
222 317 231 (pondělí až pá-
tek 10. 30 h - 18 h)
●Španělský olivový olej 
prvotřídní kvality za pří-
znivé ceny. Ochutnávka 
zdarma. Tel.: 603 178 927, 
www.olearium.cz
● Hledám dlouhod. pod-
nájem v Praze v dosahu 
MHD. Muž, nekuřák, so-
lidně. Tel.: 724 736 504.



 5Zpréavy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. tel.: 221 097 111
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

MŠ Hellichova

Malá Strana - Do mateř-
ských školek na Malé Stra-
ně přišel začátkem břez-
na kouzelník. Stalo se tak 
v rámci akce Pražské děti. 
Akci spolupořádala MČ 

Stručné zprávy 
z radnice

Praha 1, která též akci vý-
znamně fi nančně podpo-
řila.
Malá Strana - Zápisy dětí 
do dvou mateřských škol 
na Malé Straně  (zřizova-
ných MČ Praha 1), tedy do  
MŠ Letenská a MŠ Helli-
chova se konají 4. a 5. dub-
na 2012 od 14 do 17 h. S se-
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Pracovník 
měsíce

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Ing. Jakub
Dvořák

Pro Jakuba Dvořáka je zá-
kladem kvalita a dobrá cena.
Proto si vždy dává záležet 
na správném výběru a jeho 
mottem je „Dvakrát měř 
a jednou řež“. 
Tento rok je hlavní investicí 
Střelecký ostrov. -VB-

Dohlíží a vybírá 
správné investice 
pro Prahu 1

S PŘeStAVBou (revitalizací) Václavského náměstí se začne
cobydup. Nakonec zřejmě zmizí auta z celého náměstí.

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

DUBEN

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

posta@praha1.cz

Dolní polovina václaváku 
se teď mění v pěší zónu

Václavák - Spodní polo-
vina Václavského náměs-
tí (od křižovatky s ulicemi 
Vodičkova a Jindřišská) 
bude od 1. dubna uzavřena 
veškeré dopravě. 
Opatření bude provede-
no umístěním dopravních 
značek. Jindřišskou ulicí 
tak už nebude možné na-
jet na magistrálu, ani v ní 
parkovat.
Zda bude plocha uzavřena
také buřtům, tedy stánkům
s jejich prodejem, ukáže

budoucnost. Podle plánů
nové podoby náměstí zmi-
zí stánky s buřty úplně, 
nebo bude dramaticky sní-
žen jejich počet.
Radnice Prahy 1 chce dolní 
polovinu Václavského ná-
městí zbavit aut před plá-
novanou gigantickou pře-
stavbou (MN informova-
ly). Rekonstrukce náměs-
tí bude jednou z největších 
v historii v řádu stovek mi-
lionů. Přibydou podzemní 
garáže, aleje atd.

bou: občanský průkaz ro-
diče (zákonného zástupce) 
a rodný list dítěte.
Malá Strana - Nejméně
deset kontrol, zaměřených 
na hostely, penziony a po-
dobná ubytovací zařízení, 
proběhlo v posledních týd-
nech na Malé Straně. Je 
podezření, že šidí kasu.

Stánek s buřty u Můstku. V plánech pro něj není místo.

Co s buřty, se uvidí

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Na fotce vlevo nejsou dvě věže chrámu sv. Víta. Byly dostavěny až v roce 1929.

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

1878 2012
dvě věže chrámu svatého Víta

Kde to je

Žofín - Zlatý ples MČ Pra-
hy 1 se udál dne 30. března 
od 19 hodin v Paláci Žofín. 
Hosté si zatančili při pís-
ních Zlatého slavíka Kar-
la Gotta a pochutnali si na 
špičkovém občerstvení. 

Zlatý ples na 
Žofíně
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Tak jde čas...

S rodičI roku 1921. Táta Benno Kabát
byl architekt, máma Anna v domácnosti.

Muži neStárnou z roku 1942, nej-
slavnější film Zity Kabátové (na snímku 
s Janem Pivcem). Poprvé se objevila ve 
filmu Světlo jeho očí (1936). Zářila např. 
ve filmu Přednosta stanice (s Vlastou 
Burianem a Jaroslavem Marvanem). 
Hrála ve více než 60 filmech. Divadlo  
hrála např. u Oldřicha Nového. Její po-
slední film: Hodinu nevíš (2009).  

Filmová hvězda přijala redakci Malostranských novin  
s noblesou. Za pár dní jí bude 99 let, ale pořád je tam 
jiskra, díky níž patří Zita Kabátová mezi největší české 
herečky všech dob. Přinesli jsme jí růže a noviny.

„Měla jsem krásný život, děkuji.“

důM na rohu Kar-
melitské a Tržiště, 
kde bydlela s rod-
či. Ještě předtím žili 
v domě U Bílé kou-
le, Úvoz 5. Ve stej-
ném domě jako malíř 
Luděk Marold, autor 
slavné Bitvy u Lipan.

MotolSká ne-
Mocnice. Re-
dakce Malostran-
ských novin předá-
vá dárky poslední 
žijící herecké 
hvězdě černobílé-
ho filmu Zitě Ka-
bátové. 
Shora: Monika 
Höppner, Ondřej 
Höppner, Martin 
Cibulka. Na foto-
grafii vlevo dole je 
oblíbená ošetřova-
telka Zity Kabáto-

vé Anna Králová. Je to prý 
i proto, že paní Kabátová 
byla provdaná Králová 
a pod tímto jménem jezdi-
la po estrádách, když co 
by Kabátová nesměla hrát.

exkluzivní rozhovor

Zita Kabátová se naro-
dila dne 27. 4. 1913 na 
Malé Straně v domě  
U Bílé koule (Úvoz 5).
Oba její rodiče byli nad-
šení ochotníci, dědeček 
poslední malostranský 
ptáčník. 
Zita se (ještě v zavino-
vačce) objevila na jeviš-
ti v Malostranské bese-
dě ve hře Naši furianti. 
Její táta Benno Kabát 
psal pohádky, které pak 
hrávali v Besedě dětem. 

V 16 letech jí poslali do 
klášterní školy, proto-
že měla pětku z němči-
ny. V 18 letech jí umře-
la maminka. 
Ve filmech vždy hrávala 
ve vlastních šatech. Žila 
s operetním zpěvákem 
Járou Pospíšilem.
V roce 1946 se vdala za 
optika Jerryho Krále, 
kterého po měsíci man-
želství poslali do Indie 
a Zitu za ním nepusti-
li. Rozvedli se na dálku. 

Do roku 1949 žila s au-
tomobilovým závodní-
kem Františkem Juha-
nem. 
Po komunistickém pře-
vratu jezdila (pod jmé-
nem Králová) po es-
trádách. V roce 1956 si 
vzala výtvarníka a vesla-
ře Jiřího Zavřela (olym- 
piáda v Berlíne 1936) 
poté, co ho pustili z vě-
zení (uranové doly). 
O rok později se jim na-
rodil syn Jiří (1957). 

Paní Zitě tehdy bylo 44  
let.  Manžel Zavřel emi-
groval v roce 1968. 
Paní Zita zůstala sama 
se synem.  I on dnes žije 
v USA (odborník na fil-
mové efekty).
 Její poslední práce byla 
v kině Blaník a Biu Illu-
sion (kde se hrály filmy 
pro pamětníky). Pak šla 
do důchodu a jezdila na 
výlety. Od roku 2005 je 
paní Zita na LDN v mo-
tolské nemocnici. 

Soukromý život zity kabátové

Jindřich Houška (97): „Jasně, 
že se na Zitu kabátovou pamatu-
ji. chodil za ní často ten zpěvák 
Jára Pospíšil. Zita kabátová byla  
z nóbl rodiny, ta si s námi s had-
rákem hrát nesměla.“

„Děkuji, děkuji, to je od 
vás milé,“ říká paní Zita, 
voní ke květinám a listuje 
v nových Malostranských 
novinách. Má bílé, peč-
livě vykartáčované vla-
sy. Za okny nemocniční-
ho pokoje vykukuje první 
jarní slunce.
„Hele! Nový!“ rozjasní se 
paní Zita při pohledu na 
fotografii herce Oldřicha 
Nového, u něhož v diva-
dle před 60 lety hrála. 
„Tak na toho nedám do-
pustit.“
„Na koho ještě nedáte 
dopustit?“ ptáme se.
„Na Vladimíra Slavín-
ského, režiséra filmu Mu- 
ži nestárnou. S tím fil-
mem jsem udělala díru 

do světa.“
„A vaše herecké kolegy-
ně?“
„Baarová byla bezvad-
ná, nádherná žena a ta-
ky skvělá herečka. Nebo 
Nataša Gollová, takové 
malé třeštidlo.“ 
„Narodila jste se na Malé 

Straně. Kam jste chodi-
la do školy?“ ptáme se,  
i když to víme.
„Do Josefské. Narodi-
la jsem se nad Nerudov-

kou. Úvoz 5. Já jsem ma-
lostranská.“ 
„Váš tatínek byl stavi-
tel, jak jste se dostala  
k herectví?“
„Rodiče byli nadšení 
ochotníci, bydleli jsme 
na Malé Straně, tak-
že jsem vystupovala už 

jako miminko v Ma-
lostranské besedě. “
Váš příbuzný byl Josef 
Šváb Malostranský, prv-
ní český filmový herec. 
Pomáhal Vám?“
„Ten mi nikdy nepomohl, 
měl moc práce.“
„Dnes je o každou roli 
rvačka. Bylo to za vašich 
časů stejné?“
„Můžeme si myslet, de-
dukovat, ale stejně víme 

starou bačkoru. Nebyl 
důvod k zášti, všechny 
jsme měly zajímavé fil-
mové příležitosti, byly 
jsme typově jiné.“  
„Co Vám bylo bližší: di-
vadlo, nebo film?“
„Nejlepší pro mě bylo 
vždy to, co jsem prá-
vě dělala. Film, divadlo, 
uvaděčku v kině… Měla 
jsem krásný život a jsem 
za něj ráda.“ 
„Příští rok oslavíte stov-
ku, objednáme Vám ka-
pelu. Co byste chtěla za-
hrát?“
„To si mám vybrat mezi 
všemi krásnými českými 
písničkami? Víte co, ať mi 
zahrají, co budou chtít.“ 
„Můžeme si vás vyfotit?“
„Musíte!“
„Tak nám, prosím, zamá-
vejte!“
„Ale vždyť mávám, že už 
ani roztomilejší být ne-
mohu.“ 
„Děkujeme za rozhovor 
a přejeme hodně zdraví.“ 

„Můžeme si myslet, 
dedukovat, ale stejně 
víme starou bačkoru.“
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Kalendárium 
Malé Strany

SLÁVKA 
BUDÍNOVÁ
herečka
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básník
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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

MARIE
RIEGROVÁ
aktvistka

RUDOLF 
HRUŠÍNSKÝ

herec

● Egon Bondy 
*20. 1. 1930 Praha
†9. 4. 2007 Bratislava
Český básník, překladatel 
výrazný inspirátor českého 
undergroundu. Žil a tvořil 
v Nerudově ulici.

●Rudolf Hrušínský
*17. 10. 1920 Nová Včelnice
†13. 4. 1994 Praha
Herec z jednoho z nejvý-
znamnějších  hereckých  ro-
dů Budínských. Celoživotní  
přítel  Josefa Kemra (Neru-
dova ulice). 

●Eman Fiala
*15. 4. 1899 Praha
†24. 6. 1970 Praha
Herec, režisér, také ovšem 
vynikající hudební skla-
datel. Pocházel z umělec-
ké rodiny. Jeho nevlastním 
starším bratrem byl Franti-
šek, známý pod pseudony-
mem  Ferenc Futurista.

●Marie Riegrová Palacká
*18. 4. 1833 Praha
†29. 3. 1891 Řím
Charitativní pracovnice 
(chudé matky a děti). Byla 
dcerou Františka Palacké-
ho. Provdala se za Františ-
ka Ladislava Riegra.

●Slávka Budínová
*21. 4. 1924 Heřmanice
†31. 7. 2002 Praha 
Divadelní a fi lmová hereč-
ka, známá obyvatelka Malé 
Strany (Klárova).

●Svatopluk Beneš
*24. 2. 1918 Roudnice n. L.
†27. 4. 2007 Praha
Významný divadelní a fi l-
mový herec, milovník, oby-
vatel Malé Strany.

Zita 
Kabátová 

„Měla jsem krásný život, děkuji.“



 Dopisy

Vaše advokátní poradna

Jak si přisednout
OTÁZKA: Jak se mohu stát 
přísedícím u soudu? Jan B.
ODPOVĚĎ: Pokud máte zá-
jem stát se přísedícím u sou-
du, pak je základní podmín-
kou české občanství, bezú-
honnost a věk nejměně 30 let.
Žádost je nutno podat na živ-
nostenský odbor městské 
části, popřípadě Magistrátu

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

hl. m. Prahy jako přísedící 
k Městskému soudu. Úřed-
níci zpracují žádost a před-
kládají k projednání ve výbo-
rech, nakonec každého pří-
sedícího volí zastupitelstvo 
městské části nebo hl. m. 
Prahy. Funkční období je 4 
roky, práce je velmi náročná, 
zajímavá a zodpovědná.
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Příběhy domu Malé Strany

V rudolfínské době zde byla vi-
nárna U Mecenáše, kterou na-
vštěvoval Tycho Brahe, Johan-
nes Kepler a další renesanč-

ní kavalíři.  Stej-
nojmenná vinár-
na je tu i dnes. 
Před domem stá-
val dřevěný osel 
s ostrým hřbe-
tem, na který byli 
pro potupu posa-
zováni provinilci.

Tycho Brahe

tYcHo BrAHe (1546 - 1601) astronom a alchymista.

U Mecenáše
Malostranské náměstí 10
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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

Potvrzeno: Domovem Rychlých šípù je Praha!

Co tentokrát vedoucí Třináct-
ky Mirek připravil pro své 
mladší kamarády? 
Snad už s ohledem na blížící 
se fi nálovou část pátrací hry 
naordinoval pro Hanku, Fili-
pa a tlouštíka Kuličku po celo-
ročním maratónu už jen sym-
bolické „vyklusání“. 
Na schůzku celé party přinesl 
dva obrázky z dílny slavného 
kreslíře našeho komiksu Mar-
ko Čermáka. 
Na obou je zachycena pětice 
chlapců slavného klubu Rych-
lé šípy, jak sledují své odvě-
ké soky – Bratrstvo Kočičí 
pracky. A div se světe, ačko-
liv  „otec“ Rychlých šípů Ja-
roslav Foglar vždy tvrdošíjně 
tajil, kde Rychlé šípy i ostat-
ní hrdinové jejich příběhů žili, 
kresby Marko Čermáka jasně 

potvrzují, že jejich domovem 
byla Praha!
Snad na závěr sedmidílné-
ho pátrání nebude pro soutě-
žící týmy problémem objevit 
v labyrintu historického jádra 
metropole místo, kde Marko 
Čermák oba obrázky nama-
loval. 
Budeme rádi, pošlete-li nám 
fotografi i daného místa poří-
zenou z nejbližší možné vy-
hlídky.
V příštím čísle přineseme in-
formace o tom, kde a kdy se 
uskuteční závěrečné fi nále 
hry. 
Jak jsme už nejednou zdů-
raznili, šanci na vítězství 
mají stále i ti, kteří byli do-
sud méně úspěšní, nebo se 
do soutěže zapojili až později 
v průběhu roku. 

A je to tady: Øeèeno sportovní terminologií, vbíháme do cílové rovinky! Dnes naposledy se pátrací 
tým Tøináctka vydává do ulièek a zákoutí staré Prahy, aby objevil poslední sedmý z jejich divù.

Sedm dílů, tedy sedm mě-
síců jsme si společně hráli 
v magických uličkách sta-
ré Prahy. Plnili jsme úkoly 
a vedli jsme si o nich zá-
znamy. 
Možná se někomu chví-
lemi zazdálo, že je Mirek 
Dušín nebo Dlouhé Bidlo. 
Každopádně to bylo vý-
borné a když už nic jiné-
ho, tak byla skvělá zámin-
ka na procházku.
V dalších číslech Malo-
stranských novin bude vy-
hlášení, sraz atd. 

Tohle je 
poslední díl

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO 
NA MALÉ STRANĚ

KOZEL 11° 22 KČ!

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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Dopisy a komentáře
MilÍ čtenáŘi, posílejte krátké příspěvky 

na adresu redakce@malostranskenoviny.eu.
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MY VÍME, že přišlo jaro, chlapečku. Nemusíš to tak roztrubovat!

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

ak se pozná tradiční 
pražská kavárna?
Mimo jiné, v každé 

pravé kavárně s vůní tabá-
kového dýmu musí mini-
málně u jednoho stolku se-
dět dvě, nejlépe tři dámy 
neurčitého věku.
Ledabyle odstrojené z ka-
bátů, klobouky ponechá-
ny na hlavě, šálu či šátek na 
krku také. Jejich věk se dá 
přibližně poznat podle vzá-
jemného oslovení. 
Protože ženy mladé na se-
be volají „holky“. Ve věku 
středním zas „dámy“ a když 
přejdou do věku zralého, 
znova sklouznou k oslove-
ní „holky“. 
V čase opravdu seniorském 
se oslovují dokonce „děv-
čata“. 
Dámy v kavárně byly ve 
věku, kdy si říkaly „hol-
ky“. Nad kávou a dortí-
kem se scházívaly kaž-
dý týden.
„Holky“ probraly studium 
jedné vnučky a pak se vě-
novaly zákuskům. Všechny 

Glosa
Čarovné holky

z kavárny

tři měly větrník s krémo-
vou náplní.
„Půjdete letos na Čaroděj-
nice? Pálí je na Kampě,“ 
začala, zákuskem, přeruše-
nou konverzaci, „holka“ co 
jej snědla první.
„Prosím tě, já vidím čaro-
dějnici každý den, když se 
ráno podívám do zrcadla,“ 
s plnou pusou reagovala ta 
s největším kloboukem. 
Za všeobecného smíchu si 
nejrychlejší konzument-
ka objednala ještě pařížský 
dort. Umět si dělat legra-
ci ze sebe samého je jeden 
ze základních předpokladů 
dlouhověkosti.
Konverzace běžela stej-
ně, jako ubíhalo odpoled-
ne. Když se rozcházely, 
bylo jasné, že 30. dubna na 
Kampu přijdou. 
První, protože má i v pozd-
ním věku jiskru v oku a je
ráda všude tam, kde se 
něco děje.  
Druhá taky přijde, vždyť 
u nich na vesnici se při Ča-
rodějnicích seznámila s tím 
svým, co ho má doma již 
čtyřicet let. 
Ani třetí nebude chybět. 
Ona samota je totiž zapek-
litá věc a každá příležitost 
opustit tiché stěny domo-
va se hodí. 
Až 30. dubna na Kam-
pě uvidíte tři dámy, co 
se tváří jako inspekce 
z Bruselu, tak to jsou 
ony.                 Březen 2012

Vážený pane 
ministře,
za všech osm obyvatelů na-
šeho historického domu na 
Malé Straně Vás tímto pro-
sím a i žádám, abyste se ne-
stavěl do jedné řady těch po-
litiků a občanů naší repub-
liky, kteří její nejen kultur-
ní bohatství rozkrádají, nebo 
rozprodávají cizincům.
Lobkovický palác je svou 
stavbou, svou historií a mís-
tem naprosto ojedinělý a je
úzce spjat s historií naší 
země a města. 
Prodat jej nenávratně cizí 
zemi, či jej vyměnit za prázd-
né pozemky kdekoliv na této 
planetě, je zločin proti naší 
zemi, její historii a lidu, ať je 
jakýkoliv.
Několikrát jste prokázal, že 
cítíte jako Čech, jako člen ná-
roda, kterému jde o jeho bla-
ho. Nevím, jaké důvody a po-

Dopis
otevřený dopis 
ministru Karlu 

Schwarzenbergovi

Ano 
4 %

NE 
96 %

Spočteno 206 hlasů. 
Stav je k 23. 3. 2012.

Jawohl určitě

Je dobrý nápad 
prodat Lobkovický 
palác německu?

redakce@malostranskenoviny.eu

hnutky Vás vedou k tomu, 
abyste usiloval o uskutečně-
ní prodeje této historické pa-
mátky cizí zemi, ale věřte, že 
Vaše jednání v této věci není 
správné. 
Prosím Vás, pane ministře, 
zastavte další jednání o pro-
deji Lobkovického paláce 
a obrazně řečeno: Lassen Sie 
die Kirche im Dorf!

S pozdravem
Vladimír S. Wiesner

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

J



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

NERUDA
DUBEN

kupina Neruda byla založena začátkem roku 2010 
producentem Romanem Holým a zpěvákem skupiny 
Monkey Business Matějem Ruppertem. 

Výbušná hudba bez klávesových a elektronických prvků vás 
dostane změtí hypnotických kytarových riffů ne nepodob-
ných některým projevům klasiky českého undergroundu 
nebo nové vlny. Přímočaré a volnomyšlenkářské texty mož-
ná pobouří slabší povahy, ale rozhodně mají svou poetiku 
a pravdivost.

S

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

Snídaňový komplet
Čerstvé pečivo, croissant, 

dort dle denní nabídky 
a vlastního výběru nebo 
jablkový závin, máslo,
 med nebo džem, káva 
nebo kakao nebo čaj.

Vařené libové 
hovězí žebro s kré-
movou houbovou 

omáčkou a housko-
vými knedlíky.

Vynikající talián 
ohřívaný  ve vý-
varu s hořčičnou 

omáčkou,
šalotkou a křenem

74 Kč 139 Kč 69 Kč
Denně polední menu: 3-chodové za 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

5.4. Děda Mládek Illegal 
Band - křest singlu!
10.4. Blues Session
11.4., 20 h - 7 pádů Hon-
zy Dědka: M. Absolonová., 
M. Písařík a M. Cais
12.4. Znouzectnost
16.4. Ivan Hlas Trio
17.4. Neruda (Holý, Rup-
pert, Martinek, Škarohlíd, 
Janáček, Dvořáček)
19.4. Burianova kulturní 
ozdravovna
26.4. Xavier Baumaxa 
27.4. Hi-fi  - natáčení live 
DVD!
29.4., 19.30 h - Vladimír 
Merta & Jan Hrubý - křest 
2CD!
30.4. Čarodějnice v Bese-
dě: The Colorblinds

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

Film a beseda - Čt 12. 4. v 19 h - HORMONÁLNÍ
AKVÁRIUM - Divadlo Kampa, Nosticova 2a -  Doku-
ment o hormonál. antikoncepci s následnou besedou 
s režisérkou Terezou Tarou a gynekoložkou H. Máslovou. 
www.divadlokampa.cz

Divadlo - Čt 12. 4. v 19 h  -  HOUSE OF LOVE - PŘÍ-
BĚH DISCOKRÁLE - A Studio Rubín, Malostranské 
nám. 9 -  První díl autorského divadelního seriálu z pro-
středí zlatého věku eurodancu. Hrají: J. Nosek, R. Kluč-
ka... www.astudiorubin.cz

Divadlo dětem - Ne 15. 4. v 15 h - KAŠPÁREK 
A PRINCEZNA - Divadlo Kampa, Nosticova 2a -  Kla-
sická marionetová pohádka s živou hudbou a veselými 
písněmi. Hrají: Hana Grančičová, Marka Míková a Anto-
nín Novotný. www.divadlokampa.cz

Koncert - Út 17. 4. v 20 h - JANANAS - Baráčnická 
rychta, Tržiště 23/555 - Koncert kapely, která čeří stojaté 
vody českého folku. Více: www.jananas.cz, www.barac-
nickarychta.cz

Divadlo dětem - So 21. 4. v 16 h - DIVADÉLKO RO-
MANETO: VODNICKÁ POHÁDKA -  KC KAMPA, U 
Sovových mlýnů 3 - Pohádka plná písniček o vodnících 
a lásce. Více: www.kckampa.eu, www.divadelkoromane-
to.cz 

Akce dětem - Pá 27. - so 28. 4. - TÁBOROVÁ SO-
BOTA - ČARODĚJNICKÁ - KC KAMPA, U Sovových 
mlýnů 3 - Užijte si táborovou sobotu s přespánám v KC 
Kampa. Rezervace: 776 743 518, i.zarybnicka@gmail.
com

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO DUBEN 2012

Náš 
TIP
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Muzikál - 20. a 30. 4. v 20 h - D. 
GIESELMANN: PLANTÁŽ - Di-
vadlo Na Prádle, Besední 3 - Muzi-
kál ve větším než malém množství. 
Divadlo Letí ve spolupráci s MIG 21 
a Xindlem X. O konci jedné společ-
nosti huličů žijících na statku. Hrají: 
O. Novák, A. Langerová, Xindl X... 
www.divadlo-leti.cz

Skupina Neruda: (nahodile) Holý, Ruppert, Martinek, 
Škarohlíd, Janáček, Dvořáček

17. dubna, 20.30 h Malostranská beseda

A STUDIO RUBÍN, 
MALOSTRANSKÉ NÁM. 9 

TEL.: 257 221 158
DUBEN

MARTA 
PESCHEK 
JDE DO 
NEBE 
2. a 11. 4. 
19:30 
Lidová ko-
medie pro 
intelektuály 
20. století 

TIP MĚSÍCE

2. 4. 19:30 Marta Peschek jde do nebe
3. 4. 19:30 Deadalos aneb podivuhodný let
10. 4. 19:30 Kiler 
11. 4. 19:30 Marta Peschek jde do nebe
12. 4. 19:00 HOUSE OF LOVE: Příběh discokrále
12. 4. 21:00 HOUSE OF LOVE: Between / Zrození
15. 4. 19:30 Kauza Maryša
17. 4. 19:30 Kauza Salome
18. 4. 19:30 Kouzelník
19. 4. 19:30 Kauza Médeia
23. 4. 19:30 Med
24. 4. 19:30 Svrbí
25. 4. 19:30 Kauza Maryša
26. 4. 19:30 Fotbal. Má láska
30. 4. 19:30 Federer – Nadal PREMIÉRA

PROGRAM
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Zveme vás k příjemnému po-
sezení v Garden café Taus-
sig. Tréninková kavárna zde 
bude slavnostně otevřena 
25. dubna a bu-
dou v ní obsluho-
vat lidé se zdra-
votním znevý-
hodněním. 
„Touto cestou se snažíme 
naše klienty Domova sociál-
ních služeb ve Vlašské začle-
ňovat do běžné společnosti,“ 
řekla MN pedagožka volného 
času DSSV Jana Prokešová 

a dodala: „Kavárna je pří-
mo v objektu našeho areálu 
a nabízí příjemné posezení 
v klidném prostředí Taussi-

gové zahrady. Fi-
nanční výtěžek z 
této činnosti ply-
ne zpět našim kli-
entům na tera-

peutické pomůcky a služby 
s tím spojené.“ Přijďte pod-
pořit zajímavý projekt.

Garden café Taussig, Vlašš-
ská 25, www.cafe-taussig.cz

eFekTivní
SeBeoBrAnA

! JAk rYChle 
A JeDnoDuŠe 
zPACiFikovAT 

ÚToČníkA !
Výuka probíhá pod 

vedením zkušeného 
instruktora, mistra 

4. DAnu Jiu-JiTSu 
Bedřicha rýče.

vždy: pondělí od 17.30 – 19.00 
hod.  středa   od 18.00 – 19.00 
hod. v průběhu školního roku 

2011/2012  v tělocvičně zŠ 
uhelnÝ Trh č. 4, PrAhA 1

Nově otevřena 
Tréninková kavárna 
Garden café Taussig



11 Zabava

Míšeňská ulice, žena Zdeňka Štěpánka
elena hálková
Slavné ženy Malé Strany

E lena Hálková bydlela 
s manželem, hercem 
Zdeňkem Štěpánkem 

a dcerou Janou v Míšeňské 
ulici na Malé Straně. Dům 
koupil Štěpánek po herci 
Eduardu Vojanovi. Paní Ela
byla vnučkou básníka Vítěz-

slava Hálka. V letech 1930 
- 1935 byla členkou Divadla 
na Vinohradech, 1935 - 1951
v Národním divadle. 
Paní Ela hrála celkem ve 37 
fi lmech (většinou ve 30. a 40. 
letech). Od roku 1973 byla 
v důchodu. 

inzerce
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Koutek pro chytré hlavy

J. neruda: hastrman, xix.
MINULE: Pan Rybář (Hastrman) vchází se 
sbírkou drahoklamů do domu Žambereckého.

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

T am bydlel v druhém 
patře gymnazijní pro-
fesor pan Mühlwen-

zel, matematik a přírodozpy-
tec. Tedy muž vzdělání tro-
chu tenkráte neobyčejného. 
Návštěva netrvala dlouho.
Pan profesor byl v dobré 

míře. Jeho hřmotné, podsed-
lé tělo bylo sobě právě odpo-
ledním spánkem odpočinulo.
Dlouhé šedé vlasy, věnčí-
cí lysé temeno, ježily se sem 
tam v pohodlném nepořád-
ku. 
Modré, duchaplné a vždy pří-
větivé oči se svítily. Tváře, 
beztoho vždy rudé, hořely.

Věru divný pavouk, ten 
profesůrek. co řekne 
Hastrmanovi na jeho 

šutry? Více zvíte příště!

tuto rubriku zaštiťuje klub přátel čepečku Barbory nerudové.

J. neruda: hastrman, xix.
MINULE:
sbírkou drahoklamů do domu Žambereckého.

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města (to je tam, 
co je orloj a pan Hus).
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Sudoku pro  
nenáročné

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

12
1
3
23

3

1

2
3

3

3

2
2 1

Otázka: Kde je na Malé Straně 
dům s tímto bohatě zdobeným 
klíčem na štítě?
Nápověda: Je to v Nerudově uli-
ci. Bývala tu pekárna. Domu se 
také říkává U Zlatého noha.

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 to bylo těžké. Lev na reliéfu není 
z domu Červeného lva, jak odpověděla vět-
šina čtenářů, ale ze Sněmovní 1. tedy z Par-
lamentu. Správně: Karel Diviš

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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Profesor

46
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, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida café, Malostranské nábřeží 3. 
Restaurace Profesní dvůr, Malostranské náměstí 25. Lokál, U Bílé kuželky, 
Míšeňská 12.

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. 4 / duben 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[ [

Zdeněk
Stěpánek

MANŽEL

Vítězslav 
Hálek 

DĚDEČEK

Eduard 
Vojan
HEREC

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

PLATBA 
SMS
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HerečkA žila v letech 1907 - 1985

12 let

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

velikonoČní 
MENU! 

Těšte se 
na tradiční 
pokrmy našich
babiček.

Zveme vás 
6. a 7. dubna na



ednou takhle přišel 
vodník do pivovaru 
U Splavínů (Malo-

stranské náměstí). Dal si 
jedno a pochvalně zabručel:
„To pivo má ale sílu, tak 
silné pivo jsem snad ješ-
tě nepil.“ Hosté se podivi-
li a nevěřícně si přihnuli ze 
džbánku řídkého piva, zná-
mého svou špatnou kva-
litou. Vlastně to byla spíš 
voda, než pivo.
A vodník ale pokračoval: 
„No ano, má sílu. Před 
chvílí jsem ho viděl hnát 
mlýnské kolo na Čertovce.“ 

Příští číslo vyjde
1. května

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

AnnA králoVá
sestřička nemocnice Motol

Za to, že se 
vzorně, 
s láskou a pečli-
vostí stará 
o herečku Zitu 
Kabátovou (99).

VÍte o nĚkoM ze svého okolí, kdo si za-
slouží Modré okénko? Napište na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu.
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VLAŠTOVKA OBECNÁ
Přinesla na křídlech jaro 
nejen na Malou Stranu.

Proč čtu

Dobrý den, tak jsme vzali 
Malostranské noviny na výlet 
do Dominikánské republiky.

Přejeme hezký den.
Najmanová Irena, 

Plzák Pavel
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Jak byl vodník vtipný o pivě
výskyt: Malostranské náměstí, Josefská

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 legendyJ

roZuMĚl nejen řeči ryb a chaluh, ale, jářku, také pivu...PiVoVAr U Splavínů

inzerce

www.malostranskenoviny.eu

Speciální nabídka

náklad 10 tisíc 
měsíčně, 

46 odběrních místVolejte 
Monice 

777 556 578

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.Adresa: Mostecká 3, Malá Strana
www.biomarket.cz

Tým prodejny 
Vacek Bio-Market

DĚKUJEME VŠEM 
ZÁKAZNÍKŮM 
ZA PODPORU 

V NAŠÍ PETICI PRO 
ZACHOVÁNÍ
OBCHODU!

Více aktuálních informací 
naleznete na

www.biomarket.cz


