
Malostranské 
servírky

SLEČNA KAROLÍNA 
Karolína Meixnerová 
z Baráčnické rychty 

(Tržiště 23/555) nese kuřecí 
nudličky na žampiónech se 
šťouchanými bramborami 

za šťavnatých 89 Kč 
a lahodné pivo.

Miss 
Rychta

Neuvěřitelný 
objev! Trilobit 

v dlažbě! 

KARLE, 
BYL 
JSTE 

SKVĚLÝ!
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Co z toho kluka 
jednou bude? 
Karel 
Schwarzenberg 
ve věku 
devíti let. Str. 6 a 7

MALOSTRANSKE
NOVINY

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Ce
na

 1
 S

M
S 

je
 3

0 
Kč

 v
č.

 D
PH

. P
os

ky
tu

je
 A

TS
, w

ww
.p

la
tm

ob
ile

m
.c

z 

Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Zal. za soumraku r. 2009. Tištěno na recykl. papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 2/roč.V
únor 2013

  redakce@maloStranskenoviny.eu            telefon: 777 556 578                www.malostranskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
MN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

Tak to pozor! Čtenáři 
upozornili 
Malostranské noviny 
na unikát: Na Malé 
Straně je v dlažbě 
trilobit. Více str. 4

Hlídání dětí
studio ZAHRADA
Otevíráme 4. února Otevíráme 4. února 

Volejte: 775 668 644

Adresa: 
Vrtbovská zahrada, 

Karmelitská 25

Malostranske
noviny

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

Nepasterovaná a nefiltrovaná piva z Valašska
OSLAVUJEME! 10 let pivovaru BON
1 rok Valašské pivnice na Hradčanech

Adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

Stylová pivnice 
v srdci Prahy

Tel.: +420 576 501 131 www.valasska-pivnice.cz

Dále nabízíme pronájem apartmánů 
s krásným výhledem na Petřín a celou Prahu

Přijďte k nám!
www.baracnickarychta.cz

Speciality
Oslavy

Divadlo
Koncerty

Více info na str. 12

Baráčnická rychta
Tržiště 23/555 

STYL

koupí cinzovní dum v Praze 1. 
I n v e s t o r

Dům může být obsazený, částečně obsazený, volný, 
před rekonstrukcí, zatížený úvěrem atd.

Volejte: 739 477 770 nebo pište: nabidka2012@seznam.cz

Nejsme realitní kancelář!

ATELIER VÍTKOV
Obraťte se na architektonický 

Atelier Vítkov!

Rekonstrukce domů, bytů 
a půdních bytů od projektu 

až k zajištění realizace  

www.hezky.cz

Chcete stavět? Máme 30letou praxi 
s prací na památkových 

a historických objektech.
Volejte:  603 811 101
Tel./fax: 222 980 779

+420 774 941 149

Milí rodiče,
přiveďte své ratolesti do naší útulné      
restaurace, kde si mohou pohrát v no-
vém dětském koutku, a vy si můžete 
v klidu vychutnat lahodnou kávu! 

Máme připraven speciální jídelníček pro děti a samo-
zřejmě nechybí ani výběr specialit pro dospěláky.

Těšíme se na Vás!Velkopřevorské nám. 4, Malá Strana
Tel.: 257 217 736      www.campanulla.cz

Adresa:

Otevřeno denně
11 - 22 h

12° STAROVALAŠSKÁ - 0,5 l za 25 Kč 
12o WEISSBIER - 0,5 l za 25 Kč
14o RUBÍN SPECIÁL - 0,5 l za 25 Kč

CELÝ MĚSÍC ÚNOR PRO VÁS

www.poliklinikanarodni.cz

Více info na str. 3

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

Malostranská beseda, Trick Bar, 2. patro, 
Malostranské nám. 21

www.malostranska-beseda.cz

Od 1. ledna Trick Bar 
v novém kabátě!

Přijďte ochutnat nejen široký 
sortiment moravských 

a zahraničních vín.
Těšíme se na vás!

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoríme

MALOSTRANSKÉ 
MASOPUSTNÍ VESELÍ

Sobota 9. února

Sraz mezi 13 - 13. 30 h 
před hostincem 
U Černého vola

Více info str. 9



2  Zpravy

Důležité 
telefony
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

Kdo byl podle vás náš 
nejhorší prezident? 

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Nejhorší byl 
Kléma Gott-

wald. Zjištěno 
na hřbitovech 
popravených.“

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Asi ten, jak mi 
táta pouštěl, 

že krade lidem 
pastelky.“

Žhavá anketa Malostranských novin

David
Meixner
Manažer 

Baráčnické rychty

„Dle historic-
kého dopadu 
Gottwald, dle 
osobní zkuše-
nosti Klaus.“

„Tak to vím 
úplně bez zavá-
hání: Klement 

Gottwald!“

Zuzana  
Kopečná
Prezidentka 

Nadace Artevide

Roman 
Vopička

Kafírna
U sv. Omara

„Pocitově Tonda 
ze Zákolan… 

Tedy Antonín 
Zápotocký.“ 

„Jednoznačně 
Gottwald, že 
dopustil ta 
zvěrstva.“

Číslo měsíce

87
Paní Přibová 
oslavila krásné 
87. narozeniny. 
Blahopřejeme!

Císlo měsíce

U

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@malostranskenoviny.eu
posílejte na adresu:

      navený a poražený.  
Kníže Schwarzen-
berg získal v celé 

zemi při volbě prezidenta 
„jen“ 45% podporu. Na ví-
tězství to nestačilo.
Na Malé Straně ovšem 
kraloval způsobem zcela 
nevídaným. 
Jeho podpora tu přesáhla
80 %  a nejvíc získal (mo- 
hlo to být symbolické) 
v okrsku 1, tedy na Praž-
ském hradě: 84,33 %.
Úžasné je také to, že ve 
všech pěti volebních okrs-
cích na Malé Straně přišlo 
volit ve druhém kole víc 
lidí než v prvním. 

Více na straně 6 a 7

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Malostranských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

Kníže, tady
jste vítěz!

-4 °C
ÚNOR: Kdepak obleva! 
Má být ještě víc pod 
nulou a to nejen v noci.

Počasí 

Recept dle 
Dobromily

Hnědá silná 
polívka

Dej na rendlík kus más-
la, dvě na koláčky roz-
krájené cibule, jeden ce-
ler, dva kořeny...

Ta to umí osolit!

rettigova.lukul.cz

Ajajaj! Kampa má být zavřená. 
Kde (se) teď budeme venčit?

Kampa - Kultovní park
Kampa zřejmě bude od
letošního podzimu na 
několik měsíců zavřený 
kvůli rekonstrukci. Prv-
ní opravy začnou už na 
jaře. 
„Začneme s opěrnou zdí 
u Sovových mlýnů na 
Kampě. Zeď je v hava-
rijním stavu, hyzdí oko-

lí a je nebezpečná pro 
kolemjdoucí,“ vysvětlil 
Malostranským novi-
nám starosta Oldřich 
Lomecký.
Opravy zdi nijak neo-
mezí vstup do parku. 
Budou stát tři miliony 
korun.
Velká oprava parku 
Kampa, kvůli které bu- 

de zavřeno, začne až po 
dokončení rekonstrukce 
Střeleckého ostrova. 
Ta právě probíhá a ho-
tovo má být v polovině 
letošního roku.
Zavření parku je velká 
komplikace pro desít-
ky pejskařů, kteří sem 
chodí venčit. Asi budou 
muset na Střelák.

Naše milá paní Při-
bová, rodačka z Kam-
py, oslavila 17. ledna 
požehnané 87. naro-
zeniny. 
V zaplněné kavárně 
Čas se v překvapující 
kondici sešla s Muzi-
kanty z Kampy a os-
tatními přáteli, aby se
po roce stráveném 
v domově seniorů 

v Unhošti s nimi potě-
šila a zatančila si.
Udělala nám svou pří-
tomností velkou ra-
dost  a věříme, že se 
s ní, věrnou účastnicí 
našich pravidelných 
čtvrtečních muzi-
kantských sešlostí, za
rok opět ve zdraví se-
jdeme.   

Jiří Wencl

Paní Přibová slavila 
narozeniny v Čase 

Paní Přibová 
ví, že Čas je 
na její straně

Nejen tomuto 
pejskovi se 
na Kampě 
čurá fajn.

Foto 
čtenáře



3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Víte, že...
V Praze 1 je přibližně 

dva tisíce trvale 
obydlených domů.

Soud rozprášil pokus 
o pudní podvod století

ak to bylo o fous!
 Rozhodčí soud 

zamítl na konci 
ledna miliardový po-
žadavek fi rmy Severní 
nemovitostní. Ta pe-
níze žádala po Praze 1 
kvůli přerušené pře-
stavbě půdních bytů. 
Jde o velký úspěch. 
Miliarda, to je zhruba 
roční příjem městské 
části.  
Praha 1 už fi rmě zapla-
tila 205 milionů za za-
počaté opravy. Podle 
soudu ale měla platit 
jen zhruba 63 milio-
nů korun. Rozdíl tedy 
bude chtít městská 
část vrátit.
„Potvrdila se tím 
správnost mého roz-
hodnutí původní ver-
dikt napadnout,“ řekl 
Malostranským novi-
nám tehdejší starosta 
Petr Hejma. „Za toto 
rozhodnutí jsem byl Fo

to
: A

rc
hi

v
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Malý oznamovatel

Protože je na rozdíl od jiných novin
lidé čtou. Náklad 10 tis. výtisků měsíčně
do schránek bytů a fi rem na Malé 
Straně. Po celé Praze je přes 50 odběr-
ních míst. Čtenost je odhadována na 40 
tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

PROČ INZEROVAT V MALO-
STRANSKÝCH NOVINÁCH:

inzerce
Fo

to
: Y

ou
tu

be

Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

štěKYPRÁ INGRID Z DRÁŽĎAN
propaguje v Karmelitské ulici 
roku 1913 německé knedlíky 

(Knödel). Nakonec vzala dráhu, 
čímž vzniklo jméno Drážďany.

Knedlík 
je víc než 

krása 

kritizován ze strany 
Věcí veřejných a mého 
nástupce Dvořáka 
a jeho spojenců. Jsem 
rád, že se věc rozhodla 
spravedlivě a původ-

ní nárok byl snížen 
a více než 140 milio-
nů,“ řekl Hejma.
Přestavbu půd zatrhl 
Úřad pro ochranu hos-
podářské soutěže.

Malostranské půdy 
jsou pro někoho 

romantickou kasou.

Hlídání dětí
studio ZAHRADA

Otevíráme 4. února Otevíráme 4. února 

● Pravidelná i nepravidelná docházka ●
● Kreativní program ● Individuální přístup ●

● Cvičení dětí s odborníky ● Zdravé svačinky ● 

Volejte: 775 668 644

Adresa: 
Vrtbovská zahrada, 

Karmelitská 25, Malá Strana

MUDr. Martin Jan 
Stránský MD, ředitel 
Polikliniky na Národní, 
odpovídá na vaše dotazy:

Do kdy se může očkovat 
proti chřipce?
Chřipka se nejvíce vysky-
tuje od prosince do března. 
Očkovací látky začnou fun-
govat 14 dní po očkování. 
U rizikových osob (starší 
lidé, osoby s chronickými 
nemocemi) není tedy od věci se nyní stále 
nechat očkovat.  
Jaké jsou nejlepší léky proti migréně?
Dnes máme výborné léky (tzv. triptany), kte-
ré jsou vyrobené specifi cky proti bolesti hla-
vy. Pokud jsou bolesti časté, dobrou strategií 
je preventivní léčba, při které se bere jeden 
prášek denně s cílem zamezení nástupu bo-
lestí.

Poliklinika na Národní, 
Národní 9, 110 00 
Praha 1

U nás najdete pro-
fesionální zdravotní 
péči poskytovanou 22 
odborníky různých 
oborů včetně odběro-
vé stanice. 

Jsme tu pro vás.

Pro další dotazy: 
poliklinika@narodni.cz

Poliklinika na Národní

Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO 
NA MALÉ STRANĚ
KOZEL 11° 24 KČ!

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

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Od 1. 1. 2013 volné
2 přízemní komerční prostory 

a několik bytů. 
Neváhejte mě kontaktovat!

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz
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Jako by to 
bylo včera

● 28. 2. 1784 o šesté ho-
dině ranní pobořila kra 
ledu pilíř Karlova mos-
tu. S děsivým hlukem se 
zřítilo zdivo i se sochou 
sv. Václava. Utopilo se 
i několik vojáků. 

7. 2. 1311 byl Jan Lucem-
burský korunován čes-
kým králem.

● 12. 2. 1784 byly spo-
jeny čtyři samostatná 
města: Hradčany, Malá 
Strana, Staré Město a No-
vé Město. Vzniklo tak 
Královské Město Praha.

ÚNOR

Kra pobořila 
Karlův most

Vopička: Jak mi pan 
Kemr požehnal kavárně

Velké zprávy 
z Malé Strany

ěkuji za pěkný člá-
nek v prvních le-
tošních Malostran-

ských novinách o panu 
Kemrovi. 
Posílám svou vzpomínku 
na tohoto úžasného her-

ce, který bydlel na Malé 
Straně jen kousek ode 
mne. 
Dne 19. ledna 1994 při-
šel pan Kemr do Kafírny, 
poseděl, pronesl moudrá 
slova a požehnal kavárně. 

Letos 20. října tomu bude 
20 let, co máme otevřeno.
Srdečně děkuji a zdravím 
čtenáře Malostranských 
novin.
Roman Vopička, Kafírna 

u sv. Omara, Tržiště

Víte, kde je 
tento trilobit?

Malá Strana - Neuvě-
řitelné! Víte, kde se 
v dlažbě na Malé Straně 
nachází trilobit? Malo-
stranské noviny upo-
zornila na tento úkaz 
Bětuška Pěnkavová, žá-
kyně ZŠ. Posílejte sním-
ky, jak na něj ukazujete!   
Foto poslal Petr Burgr, 
který ví. Nápověda: 
Maltézské náměstí.

Malá Strana - Opravy 
Karlova mostu, které 
stály primátora Béma 
křeslo, se nezastaví ani 
letos. Jen zpomalí.

Karlův most 
asi nemá dostD

Josef 
Kemr (†72) 

a Roman 
Vopička 

v  Kafírně

inzerce

Sv. Václav

Trilobit 
v dlažbě

Foto 
čtenáře

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

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

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 27 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

ÚNOR
Přijďte se k nám 
ohřát!
AKCE:
Zveme vás 
na každý 
10. oběd 
zdarma!

Pro 
zaměstnance, 

OSVČ a důchodce.

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

Volejte:

PŮJČKY

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ SMS
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.
●Daruji klavír - křídlo 
Bösendorfer, r. v. 1910, 
vídeňská mechanika, čer-
né, rozměr 170 x 140 cm, 
88 kláves. V Praze 2. Spě-
chá. Tel.: 602 388 872. 
●Pronajmu garáž pro 
dvě motorky v Říční ul. 
Tel.: 777875150.
●Kondiční jízdy v autě 
pro ty, kteří dlouho nejez-
dili nebo se chtějí zdoko-
nalovat. Tel.: 604 678 230. 
www.klub50.unas.cz.
●Hledáme volné byty 
i jednotlivé pokoje pro 

krátkodobé ubytování za-
hraniční klientely. Praha 1, 
2, 7, 6. Tel.: 728 796 088. 
●Pronájem. Slušná VŠ, 
rodilá Malostraňačka, 
hledá pronájem na Malé 
Straně. Do 12 tis. Kč. Tel.: 
732 770 273.
●Kamnářství Bitala. 
Stavby a rekonstrukce 
originálních klasických 
krbů a kamen. Tel.: 606 
226 125. 
●Čínština, španělšti-
na, angličtina. Sou-
kromé hodiny. Překlady, 

tlumočení. Tel.: 736 606 
868.
●Rekonstrukce domů 
a bytů od projektu až              
k zajištění realizace. Ar-
chitektonický AtelierVít-
kov®! 30 let praxe. Tel.: 
603 811 101.
●Investor koupí čin-
žovní dům v Praze 1. 
Tel.: 739 477 770, mail: 
nabidka2012@seznam.cz.
●Místo pro práci             
a schůzky. Desk Room, 
Prokopská 8. Tel.: 728 
416 212.

Baráčnická rychta, Tržiště 23/555
Zvěřinové hody dle receptury staročeské 
kuchyně od 21. do 24. února! Denní menu. 
Kulturní akce. www.baracnickarychta.cz.

Valašská pivnice, Úvoz 26, Hradčany
Výtečná nepasterovaná a nefi ltrovaná piva                 
z Valašska. Valašské speciality: kyselica, 
halušky, frgály... www.valasska-pivnice.cz.

Restaurace Tbilisi, Tomášská 14/21
Gruzínská kuchyně. Nové gruzínské menu. 
Lahodná gruzínská vína. Příjemná obsluha       
i prostředí. www.restauracetbilisi.cz.

Novinky z místních podniku

Baráčnická
rychta



Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111
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Praha 1 - Květiny k pa-
mátníku Jana Palacha 
položil starosta Oldřich 
Lomecký dne 16. ledna. 
Student Palach se upálil 
před 44 lety na protest 
proti okupaci sovětských 
vojsk.

Květiny pro 
Palacha

Praha 1 - Zastupitelstvo 
Městské části Praha 1 
schválilo rozpočet na rok 
2013. Počítá s výdaji i pří-
jmy ve stejné výši, a to cca 
770 milionů korun.
„Příjmy rozhodně nepro-
jídáme. Jsou určeny na 
nové investice, které po-
vedou ke zhodnocení ma-

jetku naší městské části,“ 
vysvětuje starosta Oldřich 
Lomecký (TOP 09). 
Do kategorie příjmů patří 
mimo jiné poplatky za uží-
vání veřejného prostran-
ství (např. restaurační 
předzahrádky) ve výši cca 
100 milionů korun, daň 
z nemovitostí - 28 milio-

nů, správní poplatky - 16 
milionů či příjmy z vlast-
ní hospodářské činnosti 
(např. pronájmy nebyto-
vých a bytových prostorů) 
ve výši zhruba 400 milio-
nů korun. 
Praha 1 výrazně doplácí 
na nová pravidla magis-
trátu pro přerozdělování 

vybraných daní. „Snažíme 
se, ale nová pravidla nás 
poškozují,“ uvedl starosta 
Oldřich Lomecký.
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Starosta Oldřich Lomecký 
(TOP 09 vpravo) si ťuká 
se svým zástupcem 
Danielem Hodkem (ČSSD)

Zastupitelstvo přijalo 
vyrovnaný rozpočet 

Víte, že...
Největší investicí roku 
je oprava Střeleckého 

ostrova: 80 mil. Kč. 

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Lampy byly jen malé a ve zdi, nyní lemují Zámecké schody velké lampy i zprava.

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

Zámecké schody (Pohled na Mikuláše)
Kde to je1935 Dnes
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Pracovník 
měsíce

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Ing.Lenka 
Jelínková    

Mladá, usměvavá a po-
zitivní vedoucí. Konec 
roku 2012 patřil k náporu 
svatbychtivých lidí, kteří 
chtěli stihnout své od-
dání ještě před koncem 
světa.                                -VB-

Vedoucí 
odboru 
matrik 

ÚNOR

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

posta@praha1.cz

Vyrovnané 
bublinky 

Vyvážený 
lustr



Jak kníže zvítězil na Malé Straně
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Příběhy domu Malé Strany

V tomto domě zvaném 
u Flavínů bydlel obdi-
vuhodný muž Václav 
Krolmus (1790 - 1861), 
přezdívaný „romantik 
s motyčkou“.
Tento buditel byl vášni-
vým archeologem. Mezi 
jeho nejskvělejší objevy 
patří hrob praotce Čecha 
(zpochybňováno) nebo 
svatyně pohanského Čer-
noboha (vyvráceno - šlo 
o vinný sklípek). 

Malostranské nám. 36
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Václav Krolmus,
romantik s motyčkouU Flavínů

Vaše advokátní poradna

Nový občanský zákoník
OTÁZKA: Od kdy mají 
platit změny občanského 
zákoníku?
ODPOVĚĎ: Historicky 
nejrozsáhlejší rekodifi -
kace občanského zákoní-
ku má být učinná od 1. 1.
2014, změny v mnoha 
oblastech budou tak zá-

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Advokátka 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

sadní, že se dotknou kaž-
dého. Např. nastupuje 
nový institut „vydržení 
nájmu bytu“, který zna-
mená, že pokud bez ná-
jemní smlouvy užíváte 
byt 3 roky, považuje se 
nájemní smlouva za řád-
ně uzavřenou. 

Dům U Flavínů je mimo-
řádně historicky cenný: 
Tiskly se tu první noviny, 
podle pověsti sem chodil 
vodník na pivo a bydlel 
tu sochař Josef Nálepa.  

TIP 
čtenáře
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 80,8 %
Podpora na 
Malé Straně

Karel Schwarzenberg 
v kavárně Mlýnská na Kampě 
večer poté, co zjistil, že se 
v roce 2013 nestane 
prezidentem České republiky

„Děkuji za vaši přízeň“,  vzkázal Karel Schwarzenberg čtenářům Malostranských novin



Jak kníže zvítězil na Malé Straně Kalendárium 
Malé Strany

Josef 
Mysliveček

SKLADATEL

Jan 
Werich

HEREC

ÚNOR

● Josef Mysliveček 
*9. 3. 1737 Praha 
†4. 2. 1781 Řím
Skladatel. Narodil se na
Kampě v Sovových mlý-
nech. Přítel Mozarta.

● Jan Werich 
*6. 2. 1905 Praha 
†31. 10. 1980 Praha
Herec, autor, jeden z nej-
známějších obyvatel Kam-
py. Celoživotní přítel Ji-
řího Voskovce a sklada-
tele Jaroslava Ježka. 

● Čeněk Šlégl 
*30. 9. 1899 Praha 
†17. 2. 1970 Praha
Herec. Hrabě Kocha-
rowski v komedii Baron 
Prášil (1940). Bydlel 
v Břetislavově ulici.

● Marie Glázrová 
*12. 7. 1911 Horní Suchá
 †19. 2. 2000 Praha
Herečka. Bydlela s man-
želem E. Hakenem v So-
vových mlýnech.

● Svatopluk Beneš 
*24. 2. 1918 Roudnice
†27. 4. 2007 Praha
Herec, první milovník. 
Bydlel v Prokopské uli-
ci. Vášnivý zahrádkář.

Čeněk 
Šlégl
HEREC

Marie 
Glázrová

HEREČKA

 7Zpr}avy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

12 let

Hostujeme v ulici 
na Tržišti 3, Marie Loves. 

Telefon: 728 939 872

LIMONÁDOVÝ JOE 
KAREL FIALA 

V BARÁČNICKÉ 
RYCHTĚ

Karel Fiala (87) 
a sestry 

Höppnerovy 
Sofi e (8) 

a Anička (3) 
v Baráčnické 

rychtě 

„Jsem velice dojatý, her-
ci byli úžasní,“ řekl po 
představení Limonádový 
Joe Divadla Exil z Par-
dubic herec Karel Fiala 
a dodal: „Film se natáčel 
před téměř 50 lety, čas 
letí neúprosně.“ Předsta-
vení, které pobavilo 25. 1. 
diváky Baráčnické rychty, 
mistrně zrežírovala Jana 
Tichá. Bylo plné humoru, 
vkusné stylizace, gagů, 
tance, zpěvu a výborných 
hereckých výkonů.

TIP 
čtenáře

avárna Mlýnská
praskala ve švech,  
čekalo se jen na 

knížete Karla Schwar-
zenberga, až se doštra-
chá z Lucerny.
Dorazil krátce před půl-
nocí, tak nějak smutně 
rozesmátý. 
No, nevyšlo to, ale 45% 
podpora v celé zemi je 
skvělý výsledek.
Ten večírek začal už 
vlastně v roce 2010 vol-
bami do Poslanecké sně-
movny. Tehdy se probu-
dil obr.
Od té doby byl kníže, 
který je mimochodem 
jedním z nejbohatších 
Rakušanů,  s jasnou pře-
vahou nejpopulárnějším 
politikem v zemi.
Energetické centrum té- 
to obliby bylo na Malé 
Straně a ještě přesněji 
právě tady, v kavárně 
Mlýnská na Kampě.
Zde se scházel volební 
tým, tady vznikaly nápa-
dy a tvořily se ze záporů 
klady.
Kavárnu Mlýnská pro-
vozuje Martin Kotas, šé-
fem Schwarzenbergova 
volebního týmu byl Ma-
rek Vocel.
Není pochyb o tom, že 
si kníže svou jízdu na 
Hrad pěkně užil. A o to 
šlo vlastně především. 

K MALÁ STRANA - VOLEBNÍ OKRSKY

Pražský hrad
84 %

Újezd
82 %

Parlament
79 %

Malostranské nám.
81 %

Maltézské nám.
78 %

Okrsek č. 1 
Pražský hrad

Okrsek č. 2 
Parlament

Okrsek č. 3
Malostranské n.

Okrsek č. 4 
Újezd

Okrsek č. 5 
Maltézské nám.

hlasů    procent   účast

Kolik kde získal kníže

743      84      81%
hlasů    procent   účast hlasů    procent   účast

hlasů    procent   účast hlasů    procent   účast

633      79      71%

474      82      69%

420      81      73 %

360      78      71%

Na Malé Straně  bylo na 
seznamu voličů 4457 
občanů. Volilo 72,6 %. 
Karel Schwarzenberg 
získal podporu 80,8 % 

těch, co byli volit.

„Děkuji za vaši přízeň“,  vzkázal Karel Schwarzenberg čtenářům Malostranských novin
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 DopiSy8  Charitatelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

KampaNula
 Charitaredakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
Malostranských novin a Staroměstských novin. Web: www.kampanula.cz

chůze Správní 
a Dozorčí rady 
KampaNuly se 

zúčastnili i četní Nápad-
níci, kteří vymýšlejí i plní 
svými sděleními program 
Toulek i dalších akcí.
KampaNula bude nadále 
pořádat benefi ční akce na 
podporu zdravotně i ji-
nak postižených (Artevi-
de, Deylova škola, Oaza, 
Citadela a dalších) i na 
podporu života spolků 
a genia loci Prahy 1.
Trvá prodej triček a pla-
cek, kdy celá cena jde na 
charitu. A to v Kavárně 
Čas, Ars Pragensis, Kavár-
ně UPMuzea, Kafírně sv. 

Omara a u Vokýnka bis-
tra Bruncvík.
Učené toulky, vycházky 
a sedánky s humorem 
i poučením se budou ko-
nat 1 x až 2 x měsíčně.
Vstupné dobrovolné, vý- 
těžek pro charitativní 
projekty KampaNuly. 
Nově KampaNula pod-
poruje Varhanní školu 
Dagmar Doubkové. A to 
od února v kostele Jana 
Křtitele Na prádle. 
Nápadníci se zúčastní 
coby přednášející Kon-
ference Kampa Střed 
Světa v úterý 26. února 
od 18 h v Michnově paláci 
Tyršova domu. -kuc-

 S

KampaNula pořádala 16. 
ledna 2013 Učenou toul-
ku č. 10:  Jan Palach 
a Filozofi cká fakulta. 
V kavárně Uměleckoprů-
myslového muzea sešlo 
se 16 zájemců, neudola-
ných probíhající chřip-
kou. Omluvili se i dva 
nemocní přednášející. 
Prof. J. Volfová: Jan Pa-
lach svým činem naplnil 
slova Jana Husa „Hledej 

pravdu, slyš pravdu, uč 
se pravdu, miluj pravdu, 
prav pravdu, braň prav-
du až do smrti.“ 
Muzikolog  Dr. J. Hůlek 
předal stať, v níž rozebral 
vlastní vzpomínky.
Staroměstský lékař Dr. 
Sedmík se věnoval histo-
rii místa i stavbě a archi-
tektuře FF.
Přímo v prostorách fa-
kulty navázala přednáš-

ka Dr. Jaroslava Svátka 
o směřování školy ve 20. 
století. Následovala pro-
hlídka budovy FF.  
Před budovou se všichni 
připojili k právě začínají-
cí pietní akci. 
Na minutu ticha byla zce-
la zastavena doprava v ši-
rokém okolí.    
K plánované diskusi v re-
stauraci U Parlamentu už 
bohužel nedošlo. -kuc-

Vida! Schůze 
Správní rady
22. ledna, Malostranská beseda

10. Učená toulka: Jan Palach 
a Filozofická fakulta UK

● Ve středu 6. 3. 2013 
v 17 h začne Učená 
Toulka č. 12: (Ve 2. pa-
tře Malostranské besedy) 
Tradované omyly české 
historie - témata Přemy-
sl Oráč, Cyril a Metoděj, 
Přemysl Otakar, Jan Žiž-
ka z Trocnova. Vede Ri-
chard Handl.

● V pátek a v sobotu 
22. - 23. března pro-
běhne na Kampě již 
popáté Happening - 
slavnost - pouť Kam-
pa Střed Světa.  
Organizují KC Kampa, 
kavárna Mlýnská, Letní 
poloha, TURAS a Muzi-
kanti z Kampy. Kampa-
Nula podporuje a dopo-
ručuje účast na této akci! 

● Ve středu 10. dubna 
od 17 h bude Toulka č. 
13: S Rychlými šípy do 

staropražských Stínadel.  
Sraz v uličce Ve Stína-
dlech u Haštalského ná-
městí.

● Ve čtvrtek 18. dubna 
17 h Učená toulka č. 14:
Vltavští vodníci II, (Ri-
chard Händl). Na ní 
naváže v 18 h Varhanní 
koncert v kostele Jana 
Křtitele Na prádle.

Květen: 
Toulka č. 15:  Jan Nepo-
mucký. Vypráví Dr. Jan
Sedmík.

Toulka č. 16:   Vojta Ná-
prstek a jeho proutěný 
košíček - Ing. Petr Hejma.

Koncem června bude 
uspořádán na Maltéz-
ském náměstí II. Prostře-
ný stůl pro Deylovu školu 
a Nadaci Artevide!

Učené toulkyUčené toulky
Vycházky s humorem a poučením

VARHANNÍ ŠKOLU 
DAGMAR DOUBKOVÉ

● Výuka hry na klasické digitální varhany zn. Rodgers ●
● Kostele Jana Křtitele Na prádle, Malá Strana, Říční ulice ●

● Od února jsou ještě volná místa pro žáky všeho věku ●

KampaNula podporuje

Fo
to

: H
el

en
a 

Š
ul

co
vá

Vstupné dobrovolné (členstvo, studenti 
a důchodci polovic). Výtěžek vždy použit 

na charitativní projekty KampaNuly v Praze 1.

Podrobnosti: www.kampanula.cz

Učené toulkyUčené toulky

ŠEK V HODNOTĚ 20 000 Kč byl dne 10. ledna 2013 předán paní Naděždě 
Ostřanské, ředitelce Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově 
postižené. Výtěžek je z charitativní akce Prostřený stůl, která se konala 13. 
9. 2012 na Maltézském náměstí v Praze 1. Na snímku zleva Ing. Petr Hejma, 
MgA. Naděžda Ostřanská a Zuzana Kopečná.

dagmar@varhanice.cz,  mob. tel.: 723 209 031
www.kampanula.cz
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Komentáře, básně, 
glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky: 

redakce@malostranskenoviny.eu
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- Sousede, proč pořád sledujete ty své malé hodiny?
- Protože mám strach z těch velkých doma.

Glosa
Volby na 

Malé Straně 

ak jsme zase voli-
li. Pro nás občany 
Malé Strany mají 

volby jeden naprosto oje-
dinělý aspekt. Již leta le-
toucí při každých volbách 
hledáme logiku v rozmís-
tění volebních místností 
vůči místu našeho byd-
liště.                                         
Například já, když jdu 
volit, kouknu směrem 
k blízké volební místnos-
ti na Újezdě a potom mu-
sím projít spletí uliček na 
Maltézské náměstí. Ces-
tou potkám manžele po 
léta bydlící právě na Mal-

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

T

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

tézském náměstí. Sice 
mají volební místnost ve-
dle, ale dle pokynů rázují 
volit na Újezd. 
Nejlépe chaos v rozložení 
volebních místností do-
kumentuje moje kama-
rádka ze školy, Gábina. 
Volební lístky přitisknuté 
k hrudi vyrazí volit z Mos-
tecké ulice. Mine volební 
místo na Malostranském 
náměstí a nepokračuje 
do Sněmovní ulice, což 
každý znalec Malé Strany 
předpokládá, naopak, jde 
přes Maltézské náměstí, 
kde obejde další volební 
místnost, aby konečně 
dorazila do svého okrsku 
na Újezdě. 
Jediné vysvětlení, které 
mě napadlo, vězí v něja-
kém kryptokomunistovi, 
co zalezlý na úřadě kdysi 
zalamentoval: „Já vám 
dám demokracii. Chcete 
svobodné volby? Tak je 
máte.“            Únor 2013

Tip

Chvála pana 
Vančury

obrý den, doporu-
čuji dát do vašeho 
modrého okénka 

bezdomovce Jiřího Van-
čuru. 
Usadil se ve 2. jeskyni 
od lanovky. Vždy když 
jdu kolem, suší vypra-
né prádlo, chodí čistý 
a upravený a stará se 
o to, aby poblíž jeho sídla 
nebyl nepořádek. 
Vykázal prý partu mla-
díků, kteří se tam chtěli 
oddávat narkomanii. 
Pan Vančura sleduje dě- 
ní i v Kinského zahradě, 
zajímá se o to, zda se 
zbytečně nekácejí stromy 
a podobně. 
Stručně bych jeho záslu-
hu vyjádřil slovy:
Významně pomáhá udr-
žovat pořádek v lesním 
porostu pod vrcholem 
Petřína.  Srdečně vás po-
zdravuje

 Mojmír Sobotka

Odpověď: Děkujeme za 
tip a určitě se na to podí-
váme.

D

minulém čísle MN 
se vám v článku 
o panu J. Kemro-

vi vloudila chybka. Ona 
zmiňovaná pamětní des-
ka není v Břetislavově 
ulici, nýbrž ve Šporkově 
proti domu č. 2 cca 10 
metrů od Jánského vršku 
na zdi napravo od vrat.

Zdravím V. Wiesmaier, 
Úvoz 1

Oprava

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

inzerce

Malostranské noviny, 
leden 2013

V



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

ÚNOR 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.

Zvolna dopékané 
uzené kolínko        

s krémovým listovým 
špenátem a karlo-

varskými knedlíky.

300 g steak              
z vepřové krkovice 
s restovanými hou-
bami a cibulkou, 

krémová česneková 
a pikantní chilli 

omáčka.
74 Kč 139 Kč 149 Kč

Denně polední menu: 3-chodové za 120 Kč

VIDEOKAVÁRNA TRICK-BARTRICK-BARTRICK-BARGALERIE
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 koktejlu 
Váš oblíbený koktejl. Barové 
zázemí před a po projekci. 

Výběr z programu
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mové písně a také písně, 
které jste možná ještě 
neslyšeli. Interprety Pe-
tru Hřebíčkovou, Věru 
Nerušilovou, Lucii Šora-
lovou a Ondřeje Rumla 
doprovodí kvartet v ob-
sazení klavír, saxofon, 
kontrabas, bicí. Večerem 
provází klavírista Václav 
Tobrman.

Náš 
TIP

ŠANSONOVINKY 
VEČER PÍSNÍ 

P. HAPKY A M. HORÁČKA
26. 2. v 20.30 h, Malostranská beseda

Těšíme se 
na vaši návštěvu!

M
áte rádi pány 
Hapku a Horáč-
ka? Tak si přijďte 

do krásného prostředí 
Malostranské besedy 
poslechnout jejich oso-
bité písně  v podání her-
ců a zpěváků z lyrikálu 
Kudykam. Zazní nejen 
šansony a písně z Kudy-
kamu, ale i oblíbené fi l-

Textař a skladatel, pánové Horáček a Hapka spolu chodí      
i tam, kam se ve dvou nechodí.

1. pá Krausberry - 20.30 h
2. so Žlutý pes - narozeni-
ny Ondřeje Hejmy - 20.30 h 
4. po Lili Marlene - 20.30 h 
10. ne Roman Dragoun 
& His Angels - 20.30 h 
13. st Ivan Hlas Trio - 
20.30 h 
18. po Jiří Dědeček & 
hosté - koncert k šedesáti-
nám - 20.30 h 
19. út Žalman & Spol. - 
20.30 h 
20. st Traband - 20.30 h 
21. čt Jan Spálený & 
ASPM - 20.30 h 
26. út Šansonovinky - 
večer písní Petra Hapky 
a Michala Horáčka (účin-
kují: V. Nerušilová P. Hře-
bíčková, L. Šoralová a O. 
Ruml) - 20.30 h 
28.2. čt Zrní - 20.30 h

Zveme vás od 28. března 
na výstavu interaktivních 
objektů umělce Petra 
Nikla.

Divadlo - St 6. 2. v 19. 30 h - KILER 
-  A studio Rubín, Malostranské nám. 9 
- Luboš je herec a má honičku se zkou-
šením a natáčením. Taky musí zabíjet          
a zachránit kulturu. www.astudiorubin.cz 

Dětem - Ne 10. 2. v 15 h - VESELÁ 
NAUKA KLAUNÍKA NOTÍKA - Diva-
dlo Kampa, Nosticova 2a - Představení 
zábavnou formou přiblíží dětem základy 
hudební nauky. www.divadlokampa.cz 

Oslava - Pá 15. 2. v 19 h - TRIFON 
ZAREZAN - Baráčnická rychta, Tržiš-
tě 23/555 - Oslavy bulharského svátku. 
Víno, tanec, ženy, zpěv a k tomu spousty 
jídla. www.baracnickarychta.cz

Divadlo - St 20. 2. v 19. 30 h -  BLA-
ŽENKA - Divadlo Kampa, Nosticova 2a 
- Pohybově hudební představení o hle-
dání ženské síly v režii I. Duškové. Diva-
dlo Cylindr. www.divadlokampa.cz 

Dětem - Ne 24. 2. od 12 h - DIVADÉL-
KO ROMANETO: DLOUHÝ, ŠIRO-
KÝ A BYSTROZRAKÝ - Pizzerie Ru-
gantino, Klimentská 40 - Nutno objednat: 
224 815 192. www.divadelkoromaneto.cz 
Výstava - Do 11. 3. - MONARCHIE 
- KOUZELNÉ HRACÍ STROJKY - 
České muzeum hudby, Karmelitská 2 
- Výstava  samostatně hrajících mecha-
nických hudeb. nástrojů. www.nm.cz

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ÚNOR 2013

Taková normální rodinka.
Starý Karamazov měl tři (čtyři) syny.
Neměl je rád a oni neměli rádi jeho.
Pak ho jeden z nich zabil, ale pykali za to všichni.
A do toho se pořád vrací ta dotěrná otázka,
jestli je Bůh a zda všem bude odpuštěno.

Divadlo Štěstí
uvádí

B r a t ř i
K A R A M A Z O V I
Fjodor Dostojevskij

Nenechte 
si ujít
také v únoru!
Baráčnická rychta
Tržiště 23/555,
Malá Strana, Praha 1

Rezervace vstupenek na:
www.baracnickarychta.cz

PODPORUJÍ

2. 2. v 16 h
Divadlo: SNĚHOVÁ KRÁLOVNA -  Hraje T. Běhal             
5. 2. v 19 h
Kurz FIMO tvoření -  tvoření s FIMO hmotou 
16. 2. v 16 h
Divadlo: ŽIVOT NA DRÁTKU  (divadlo KAKÁ)  
19. 2. v 20 h
Filmový klub: Havana blues (režie Benito Zambrano) 
26. 2. 18 h
Konference Kampy Středu Světa v Michnově paláci
V únoru zápisy do kroužků na 2. pololetí. Ukázková 
hodina ZDARMA.
Registrace do sauny na tel. 608 444 654, ta bude fungovat na 
zahradě KCK 3. týden v březnu.

Únor v KC Kampa
Zveme vás na akce, přednášky 

a divadla v KC Kampa! 

Více na www.kckampa.eu nebo na telefonu 608 444 654

14. února v 19. 30 h
Talkshow 

„Špinavé prádlo“
Talkshow s klaunem Ana-
tolem Pepem Nitranským, 
který vypráví svůj pohnu-
tý osud, jenž prokládá  
klauniádami. Inspirací pro 
jeho tvorbu jsou jeho sny, 
které si kupodivu na rozdíl 
od skutečnosti pamatuje. 
Talk show doprovází sku-
pina Hrůza na provaze.

A studio Rubín, 
Malostranské nám. 9
Tel.: 257 221 158

Pozvánka do divadla

Hrají: 
Tomáš Matonoha, Josef 
Polášek a Dan Čámský.

www.astudiorubin.cz

Zde muže být
 váš inzerát!

Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

Dlouhodobá inzerce
výrazné slevy!

Inzerce kultur. akce
prátelské ceny! 

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu



11 Zabava

Slavné ženy

Koutek pro chytré hlavy

J. Neruda: Hastrman, XXVIII.
MINULE: Panu Rybářovi se zhroutil svět - 
jeho kameny jsou bezcenné. Jeho tchán říká.

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

„V y jste sobě je 
pracně sebral - 
strýčku, nechte 

je prosím všechny pro 
mé děti. Budou se na 
nich učit, vy jim budete 
vypravovat -“

„Mysleli jste snad,“ šep-
tal zas stařec monotónně 
a s namáháním, „že jsem 
bohat, a já vskutku -“
„Strýčku,“ pravil pan Šaj-
vl hlasem pevným, ale 
přitom měkkým a ucho-
pil starcovu ruku, „copak 
nejsme vámi bohati?“

Dostane se Rybář 
z nejhoršího? Najde 
nový smysl života?

Více zvíte příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

J. Neruda: Hastrman, XXVIII.
MINULE:
jeho kameny jsou bezcenné. Jeho tchán říká.

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
2

3

3 12
3

3

3

2
2 1

Otázka: Jak se jmenuje dům, 
který má ve znaku jedno zlaté 
slunce?
Nápověda: Je tady muzeum
Jana Amose Komenského.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Posílejte nám své úkoly ostatním čtenářům!  
Když uvidíte nějaké zajímavé místo, šup sem 
s ním. redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: U Stříbrné kočky, Pohoře-
lec 19, Hradčany.  
Správně: František Kluk, Květa 
Nováčková, Jan Dlabola.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY
jsou zdarma k mání například 
v Malostranské besedě nebo 
v Kafírně U sv. Omara.

www.staromestskenoviny.eu

Hlas chudoby

Co nového 
za vodou[ [

Herečka z Malé Strany
Nora Cífková

A č žije Nora Cífková
nedaleko austral-
ského Melbourne, 

nepřestává myslet na rod-
nou Prahu a zvláště na  
Malou Stranu. Dne 21. 2. 
2013 slaví neuvěřitelné 
93. narozeniny. Čtyři roky 

hrála v Intimním divadle 
na Malé Straně. Do po-
sledních chvil si psala se 
Zitou Kabátovou. Hrála 
např. komtesu Hortensii, 
ve fi lmu Babička (1940). 
S manželem Vladimírem 
Novotným má dva syny. 

Jiří 
Plachý, 
profesor

Paní Nora oslaví v Austrálii dne 
21. února své skvělé 93. narozeniny.

Eva 
Gérová, 

kolegyně

Terezie 
Brzková, 
Babička

inzerce

na přednášku s výstavou
Pozvánka PODPORUJÍ

Stroje pro zábavu a potěšení - 
Hudební automaty

Přednáška o českých hudebních auto-
matech 19. a 20. století a o technických 
principech jejich fungování. Akce pro-
bíhá v rámci výstavy Kouzelné hrací 
strojky (do 11. března).

Kde: České muzeum hudby, Karmelitská 2
Kdy: Středa 13. 2. od 17 h

Více informací: www.nm.cz

Herečka a zpěvačka Divadla Husa na pro-
vázku Andrea Buršová vydává své ofi ciál-
ní debutové album Nůž na ticho.
Dalšími protagonisty jsou klavírista a skla-
datel Zdeněk Král, autor hudby většiny 
písní, a jazzově-smyčcový kvartet Indigo 
Quartet. 
CD obsahuje 22 písní, které vznikly v po-
sledních pěti letech.  

„Jeden koláč ukrajuju, jednou lžící jím, je-
den příběh vypravuju, jedním spánkem 
spím.”
Text z písně Koláč (od Štěpána Rusí-
na) naladí určitý druh energie, se kterou          
Andrea Buršová přistoupila k natočení CD. 

Teď nebo nikdy, všechno nebo 
nic...

Kde: Baráčnická rychta, Tržiště 23/555, Malá Strana
Kdy: 10. února v 20 h
Více info: www.ossc.cz/nuznaticho, 
      nebo www.baracnickarychta.cz

Andrea Buršová, Zdeněk Král & Indigo Quartet
Pražský křest CD Nůž na ticho

Andrea Buršová. Foto: TakaTuka

V. Kampa Střed Světa 2013
Spolupořádají:

Komunitní centrum Kampa, Kavárna Mlýnská, 
Letní poloha, TURAS, Muzikanti z Kampy

za pomoci Sokola - ČOS, KampaNula, o. s., SOPMSH,
s podporou OÚ MČ a Měst. policie PRAHA 1, Vojanovy sady, s. r. o.

--------------------------------------------------------

KONFERENCE
koná se v Michnově paláci Tyršova domu,

Praha 1, Malá Strana - Újezd, vchod ze Všehrdovy ulice na terasu

v úterý 26. února od 18 hodin
Úvod:

moderátor Eugen Brikcius, starosta Ing. Oldřich Lomecký, Dr. Jiří Kučera

Přednášky:
RNDr. Hana Sar Blochová: Karel IV., zasvěcenec na císařském trůnu.

Ing. Jan Zemánek:
Na Kampu přes Karlův most bez meče, pod závojem sv. Václava.

Dr. Josef Kábele: Karlův most v tvorbě českých malířů.
Dr. J. Sedmík: Jan Lucemburský.

R. Händl: Vltavští vodníci I.
Dr. J.Hůlek: Cesta přes Karlův most z Kampy na Kampu očima 

Řimsologie.
Další přednášky do 20 h, diskuse do 20. 30 h

---------------------------------------------------
od 20. 30 h Koncert:  Písně doby Karla IV.

Hana Sar Blochová - zpěv, harfa, flétna, psalterium
Lubomír Holzer - zpěv, cistra, bicí

------------------------------------------------------------------
Občerstvení zajištěno!                             Vstup volný!

WWW.KAMPASTREDSVETA.CZ

Taneční divadlo

pořádá
KONKURZ

do vizuálně-uměleckého 
projektu

Muž a žena
oslavujícího krásu jógy, tance 

a lidského těla.
Hledáme muže a ženy nad 25 

let, kteří mají zkušenost 
s tancem a jógou.

Konkurz 10. 2., 10 - 12 h,   
Divadlo Kampa, Nosticova 2a.

Více info: 608 962 066, 
www.bilavelryba.cz

Svůj životopis (tanec, jóga) 
s fotkou  zasílejte na tanec-

nidivadlo@centrum.cz.

Vstupné: 30 Kč

mediální partner



Příští číslo vyjde
1. března

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Café 

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

Zvířata 
Malé Strany

Posílejte podobné fotky! 
redakce@malostranskenoviny.eu

Barbara Šabachová,
Výk. ředitelka KC Kampa

Za to, že s Ivou 
Zárybnickou 
zorganizovaly 
vše k vymalová-
ní a úklidu 
v KC Kampa.

VÍTE O NĚKOM ze svého okolí, kdo si za-
slouží Modré okénko? Napište na adre-
su: redakce@malostranskenoviny.eu.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

K
C

 K
am

pa

PRINCESS
Puma jménem Princess 
bývá k vidění na Kampě 
v kavárně Mlýnská. Nosí 

růžový obojek.
Foto: Jiří Pěkný

Proč čtuProč čtu
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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

inzerce

„Dávají mi příležitost 
integrovat sebe i Rychtu 
do společenského života 

na Malé Straně.“ 
David Meixner, 

Baráčnická rychta

Malostranští šotci
Maltézské náměstí, U Malířů, pošta č. p. 8

Tady to jeTady to je

ned ve dvou do-
mech na Maltéz-
ském náměstí se 

zjevovali šotci. Jeden z nich 
žil v domě U Malířů. Ve dne 
v podobě bílého kohouta 
procházel dvorem a za nocí 
pak pracoval za své majitele. 
Byl to tedy jeden z mála šot-
ků pomocníčků.
Škodolibí  šotci se naopak 
zjevovali nedaleko ve staré
poště v domě č. p. 8. Co se ne-
povedlo poštmistrům odeslat
do večera, s tím si šotci bě-
hem noci pohráli: Přeházeli 
obálky či přepsali adresy.

H

48
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 prádelna, Říční 9. Café - Wine Boutique, Vlašská 6. Galerie Jo-
sefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akad-
emie věd, Národní 3, recepce, tel: 221 403 111. 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 hud-
by, 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, Tržiště 3. 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. 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. Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella 
Vida café, Malostranské nábřeží 3. Restaurace Profesní dvůr, Malostran-
ské náměstí 25. Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop, 
Cihelná 2b. Desk Room, Prokopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48. 
Valašská pivnice, Úvoz 26.

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 2013 / V. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892 Šéfredaktor: Ondřej 
Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jiří Jorge Pěkný, 
Helena Šulcová, Martin Cibulka. 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.

Z knihy Tajemství pražských půlnocí aneb Strašidla a pověsti
staré Prahy. Texty Filip Jan Zvolský, obrázky Kristian Cubera. 

Legendy
a pověsti

TIP: Jarmila Kostkanová

www.baracnickarychta.cz

10. 2. v 20 h: Andrea Buršová, 
Zdeněk Král & Indigo Quartet
Pražský křest CD Nůž na ticho. Zpěvačka       
Andrea Buršová vydává své první ofi ciální 
debutové album společně se skladatelem     
Zdeňkem Králem a jazzově-smyčcovým 
kvartetem.
23. 2. v 19:30 h: Reprezentativní 
ples Baráčnické rychty aneb 
„Hoří má panenko“
Nová vlna plesové zábavy, tentokrát ve stylu 
60. let a kultovního českého fi lmu. Plesem pro-
vede, zazpívá a pobaví Ester Kočičková, Luboš 
Nohavica a slánský orchestr Kujooni.
• Doporučujeme stylový oděv (dámám včetně plavek). 
• Těšte se na tematickou tombolu, soutěž o nejlepší 

„styl sixties" či volbu plesové královny krásy. Drob-
né občerstvení zdarma a půlnoční překvapení.

• Užijte si vesnický bál uprostřed Prahy a stylovou    
zábavu v prostoru, kterému uvěříte!

Přijďte zakusit zvěřinové hody dle receptury 
tradiční staročeské kuchyně. Těšíme se na vás ve 
dnech od 21. do 24. února!

Tel.: +420 606 612 949

Speciální nabídka naší 
restaurace!

Salon Baráčnické rychty
únorové tipy

Tržiště 23/555, Praha 1 - Malá Strana


