
Malostranské 
servírky

Eva PEcháčková 
z restaurantu Aristo - hotel 

Constans (Břetislavova 309 / 14) 
nese vynikající tagliatelle 

s marinovaným lososem za 
135 Kč. Polední menu obsahuje 
též polévku a minerální vodu.

Dobrou 
chu ť!
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Zal. za soumraku r. 2009. Tištěno na recykl. papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 3/roč.V
březen 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

To nejlepsi 
z masopusTu

událost sezóny v písních a obrazech na str. 6 a 7

Hasič, který kyne

módní 
klaun

Vtipný 
šermíř

Revolucionář 
a dítě

Hasiči žízně

Hodný 
policajt

Skupinka, která ví, co na sebe

pan 
mušketýr

Vlídný 
veterán

Vzpomínka 
na loňské léto

Medvěd 
hrdina

mrštná 
včelka

Pejsek bez 
kočičky

Muž 
z budky

Veselý 
vodník

Sen mechu 
o kapradí

Koza 
vítězství

inzerce

inzerce

Kasař 
na útěku

Slečna 
mušketýrová

Nevěsta 
s překvapením

Hádanka
Jeden 
člověk 

zde není 
maska. 
Najdete 

ho?

Fotografie: 
Monika Höppner, 
Petr Našic, 
Veronika Jeřábková, 
Eva Dadáková, 
Václav Krákora, 
Lenka Doubravská, 
Ondřej Höppner... 

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 Nepasterovaná a nefiltrovaná piva z Valašska

12o STaroValašSKá 
12o WEISSBIEr
14o ruBíN SPECIál

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.

Výjimečná a lahodně působící 
přírodní piva za jedinečnou 

cenu 29 kč

Staročeská kuchyně   Otevřeno denně 11.30 - 22 h
v moderním pojetí   

www.hotelcostans.cz

Adresa: 
Břetislavova 309/14, Praha - Malá Strana

Tel.: 234 091 864, 724 311 477
Fax: 234 091 860

E-mail: provoz@hotelconstans.cz

DENNÍ MENU za 115 Kč
Polévka, hlavní chod, nápoj
Věrnostní program pro naše stálé hosty:

Každé 10. menu zdarma! 

za 20 Kč! 
Pivo 110 0,5 l

Prokopská 8, 
Malá Strana, Praha 1
Více info na str. 4



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

Kolik a co jste vypili 
na masopustu? 

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Ty můj kvítku 
medový, to se 
nikdo nedoví. 
Co jsem včera 
pil a s kým...“

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

anna Marie 
höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Já pila brčkem 
limonádu, ale 
tatínek si to 

vypil doma po 
masopustu.“

Žhavá anketa Malostranských novin

David
Meixner
Manažer 

Baráčnické rychty

„Za Baráčnickou 
rychtu jsem 

víc rozdal, než 
vypil. Ale roz-
hodně rád!“ 

„Pila jsem do 
polopita, jedla 

do polosyta, 
abych si maso-
pust užila celý.“

Zuzana  
kopečná
Prezidentka 

Nadace Artevide

Roman 
vopička

Kafírna
U sv. Omara

„V tom zimním 
mrazíku pár sviž-

ných gročíků  
a byl jsem 

grogy!“

„Umírněně 
starostovu 

meruňkovici  
a z žebřiňáčku 
pár svařáčků.“

Číslo měsíce

15
Za 15 slov zapla- 
tí výtvarník Černý 
pokutu 100 tisíc. 

Více na str. 4

A

?Pište si tyto
noviny sami. Články

redakce@malostranskenoviny.eu
posílejte na adresu:

      si je to jen pouhé 
 zdání, ale možná ta- 

ky ne. Prostě mi při- 
padá, že je masopust na 
Malé Straně rok od roku 
vypečenější, koza čím dál 
vyšší a gorily čím dál hu-
ňatější.
I ten medvěd vypadá stále 
spokojeněji, i když ví, že 
bude na konci dne skolen. 
S medvědářem již tvoří 
sehranou dvojici a všichni 
už si zvykli, že je úplně 
jedno, kdo koho vlastně 
vede.
J. K. Tyl, který tady u Ne-
rudovy ulice hrával Fidlo-
vačku, by měl radost, že 
vešla do ulic. 

   Úvodník

Šéfredaktor
Malostranských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

Masopust 
stále lepší

Nejstarší kočka Malé Strany 
slaví 20. narozeniny. Bravo!

Perská kočka Bridgita, 
slyšící na jméno Čita, sla-
ví významné životní jubi-
leum. 
V březnu jí bude 20 let.  
Tato zasloužilá matka 32 

koťat po celou dobu žije 
na Malé Straně. 
Děkuji velice za uveřej-
nění. 

Lenka Brenišínová, 
majitelka kočky

TIP 
čtenáře

Majestátní Bridgita 
je starší než 
prezidentova dcera

Velké zprávy 
z Malé Strany
Romance s křivulí

● Alchymist Residen-
ce Nosticova patří podle 
průvodce TripAdvisors 
mezi nejromantičtější ho-
tely na světě.

Park Kampa: 
Oprava bude v září

● Rekonstrukce parku 
Kampa, která má mnoho 
odpůrců, proběhne v září. 
Park ale kvůli ní zavřený 
nebude.

Fiala v nemocnici
● Herec Karel Fiala, který 
se stal nesmrtelným díky 

roli Limonádového Joea, 
nepřišel na Ples seniorů 
Prahy 1. Je totiž v nemoc-
nici. Jinak se ples vydařil.

Nově a výstavněji
● Nový nájemce Mos-
tecké věže, Petřínské 
rozhledny (a dalších pa-
mátek) Muzeum hlavní-
ho města Prahy nechystá 
velké změny. Přibude prý 
hlavně výstav.

Sbohem, mléko
● Prodejna potravin na 
pěkné adrese Malostran-
ské náměstí 1 (v podloubí) 
se určitě znovu neotevře. 
Prostory se však po mno-
haletém prostoji konečně 
opravují. Bude zde zřejmě 
prodejna rychlého občer-
stvení.Fo
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BřEZEN: Pozor kam 
šlapete! Bledule už, 
mršky, vystrkují hlavičky!

Počasí 

Recept dle 
Dobromily

Smažené žáby
Žáby dobře přemej, osol 
je a nech je asi půl hodi-
ny v soli ležet, pak je obal 
v mouce, omoč v rozklo- 
ktaném vejci...

Ta to umí osolit!

rettigova.lukul.cz



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

Víte, že...
Trilobit je určitě starší 

než dlažba, a ta je 
velmi stará!

Potvrzeno: Trilobit je 
na Maltézském náměstí

známení o vý-
skytu trilobi-
tu na veřejně 

dostupném místě na 
Malé Straně nenechalo 
mnoho obyvatel a ná- 
vštěvníků naší čtvrti  
v klidu. 
Na fotografii zachy-
cená skupina hledačů 
měla velkou smůlu. 
Omylem hledala otisk 
fosilie v restauraci Tri-
lobit, která se ovšem 
na Malé Straně nena-
chází. 
Když byli na tuto sku-
tečnost upozorněni 
personálem restaura-
ce, vydali se, navzdory 
únavě, přes řeku ko-
nečně správným smě-
rem. 
Díky popsanému za-
váhání vztyčila pomy-
slnou vlajku vítězství 
nad trilobitem paní 
Tereza Franková, ele-
gantní  majitelka blíz-
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Malý oznamovatel

Protože je na rozdíl od jiných novin 
lidé čtou. Náklad 10 tis. výtisků měsíčně 
do schránek bytů a firem 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
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ké kavárny Au Petit 
Prince.
Trilobitík je v dlažbě 
na začátku podloubí 
u Deylovy konzerva-
toře na Maltézském 

náměstí. Není úplně 
snadné ho najít, i když 
víme, kde je.  Musí-
te jít velmi pomalu  
a pečlivě zkoumat kaž-
dý kámen.                   -pb-

Pátrači ukazují na 
trilobita v dlažbě  na 
Maltézském náměstí

Dívka ze str. 3

ště sExy kvěTa předvádí 
v rámci malostranských dnů 
módy v r. 1913 své vyndávací 

oko. Byla také vášnivou 
propagátorkou umělých řas. 

Když 
oko tak 

vyndávací

Trilobit

Vítězka Tereza

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!

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

Vážení a milí spoluobčané, víte, 
že čtvrtina případů 
klíšťové encefalitidy 
v EU jsou z ČR?
Jedná se o vážnou 
nemoc mozku. 
Období února či začá-
tek března je nejvhod-
nější   dobou pro očkování proti této 
nemoci. Očkování doporučujeme 
především osobám, které se často po-
hybují v přírodě, sportují nebo chodí 
na pravidelné vycházky s domácími 
miláčky.

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

RESTAURACE
MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 11 

257 212 294

GENIUS LOCI

TAŠTIČ M KY S MASE

OD PANÍ VANĚČKOVÉ

Volejte Radkovi: 
734 480 957
Místo:
Praha 1, ul. Školská

Výklad karet
Astrologie
Numerologie
Osobní výklad

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

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

● 2. 3. 1931 byla ne-
funkční lanová dráha na 
Petřín převedena do ma-
jetku Elektrických podni-
ků hl. města Prahy. Ten ji 
zlepšil a opět rozjel.

● 7. 3. 2000 byla na 
Hradčanském nám. ke 
150. výročí narození T. G. 
Masaryka odhalena jeho 
bronzová socha. 

● 27. 3. 1357 císař Ka-
rel IV. slavnostně otevřel 
hrad  Karlštejn.

● 25. 3. 1932 byla pre-
miéra komedie Lelíček 
ve službách Sherlocka 
Holmese.

BřEZEN

Lanovka delší 
a lepší 

Sochař zaplatí pokutu 
za složitou nadávku

Velké zprávy 
z Malé Strany

ochař David Černý 
musí zaplatit bývalé-
mu řediteli Národní 

galerie Milanu Knížáko-
vi 100 tisíc Kč. Jeho vý-
rok „Knížák je kriploid-
ní č***k, to přece víme 

všichni“ odvysílala České 
televize, která podle roz-
hodnutí soudu zaplatí  
také 100 tisíc Kč. Černý 
musí návíc uhradit Kní-
žákovi náklady řízení.  
Knížák nechal před něko-

lika lety vyvést Černého  
z  galerie. Na otázku proč, 
Černý odpověděl zmíně-
ným výrokem. David Čer-
ný, mj. autor miminek  
u Musea Kampa chodívá 
do kavárny Mlýnská.

jarní 
vypouštění 
koroptviček

Malá Strana -  Voja- 
novy sady v čele s Jin-
dřichem Pavlišem ml. 
srdečně zvou Malo- 
straňáky i s dětmi na 
Jarní vypouštění korop-
tviček. 
„Akce proběhne na vr-
chu Petřín v Seminář-
ské zahradě v sobotu 
23. března od 10 hodin,“ 
řekl Malostranským no-
vinám Jindřich Pavliš 
ml. 
Vypouštět by se mělo 
deset párů koroptví pol-
ních. Ve hře byli i divocí 
králíci, ale zatím nebyli 
schváleni. 

S

Josef 
Kemr (†72) 

a roman 
Vopička 

v  Kafírně

inzerce

První lanovka

Takhle vypadá 
koroptev

Knížáku, 
jsi kri*****ní 

č***k!
Výtvarník Černý Potrefený Knížák

6666 Kč 
za jedno 
písmeno

Boozebar, Jánský vršek 2/350
Příjemné prostředí, dobrá káva, Plzeň, také 
ostřejší nápoje. Domácí zákusky, občerstvení. 
Slevy pro věrné zákazníky. Vhodné i pro 
soukromé oslavy.

Bar - Bar,  Všehrdova 17
Znovu otevřeno, nový interiér! Jídla 
připravována jen z čerstvých surovin tech-
nologií „sous vide“. Polední menu. Chutná jídla. 
www.bar-bar.cz.

Napa Bar & Gallery, Prokopská 8
Happy Hours 12 - 19 h: Pivo 11° 0,5 l za 20 
Kč, víno 0,2 l za 30 Kč a Cuba Libre za 50 Kč. 
Otevřeno denně do 03 h. Vhodné pro souk-
romé akce.

Novinky z místních podniku

Napa Bar 
& Gallery

Prokopská 8, Malá Strana, Praha 1 
napabar@gmail.com

Jsme tu pro vás!

Happy Hours 
12 - 19 h

Pivo 110 0,5 l za 20 Kč 
Víno 0,2 l za 30 Kč 

Cuba Libre za 50 Kč
▪ Otevřeno denně, minimálně do 03 h ▪

▪ Pořádání firemních i soukromých akcí ▪

Tel.: 774  33 66 35 

Nerudova 18
Praha 1 - Malá Strana

Tel.: 257 534 589

Vítáme
všechny pivaře:

www.restauraceumlynare.cz

Ochutnejte u nás 
domácí českou kuchyni

0,5 l za 28 Kč!
Budějovická 120 

(světlá, tmavá)

DANě Z PříJMů 
DO 48 HODiN!

Od 750 Kč.
Volejte: 739 057 571

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

Hlídání dětí
studio ZAHRADA

Nově otevřeno 

volejte: 775 668 644

adresa: 
vrtbovská zahrada, 

karmelitská 25

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

12 let

Hostujeme v ulici 
na Tržišti 3, Marie Loves. 

Telefon: 728 939 872

.: 731 454 150

Malířské práce realizujeme včetně 
kompletního úklidu na přání 
zákazníka
Slevy pro důchodce 5 - 20 %
Doprava po Praze zdarma

▪ Malířské práce
  malování bytů, škol, 
  kanceláří apod.

▪ lakýrnické práce
  lakování oken, dveří a různých 
  kovových a dřevěných prvků

▪ Zednické práce   
včetně obkladů a dlažeb

▪ stěrkové a štukové 
  omítky
▪ Realizace zakázek na klíč

kD Plus

608 354 601
Volejte:
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111
Radniční ZpRavodajRadniční ZpRavodaj

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

Praha 1 - Radnice po-
skytne slevu na nájmu 
občanům, kteří se nachá-
zejí v obtížné sociálně - 
ekonomické situaci.  
Snížená výše nájem-
ného činí 100 Kč za  
1 m2 na měsíc. 
Za byt 50 m2 tak by měl 
nájem činit pěkných pět 
tisíc korun.
Žádosti je možné podá-
vat na odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví Úřa-
du MČ Praha 1, Vodičko-
va 18, Praha 1.

Vida! slevy 
na nájemném

Malá Strana - Zahajo-
vací řeč starosty Oldři-
cha Lomeckého na Ma-
lostranském masopustu 
dne 9. února (kráceno):
„Vážené a milé maškary, 
abych vám mohl dát svůj 
souhlas k zahájení maso-
pustního průvodu, mu-
sím od vás slyšet nahlas 

a zřetelně vyslovený slib. 
Opakujte tedy po mně: 
Já maškara slibuji, že  
v průběhu masopustního 
průvodu nebudu převra-
cet odpadové koše, popel-
nice, auta ani tramvaje.
Slibuji, že se nebudu po-
koušet vniknout do cizích 
domů, zámků, kostelů, 

policejních stanic, psích 
bud, kozích ani jiných 
chlívků.
Slibuji, že nebudu vbíhat 
před rozjetá vozidla, tram- 
vaje a zaoceánské lodě.
Slibuji, že na Kampu 
dojdu po svých - pokud 
možno po dvou. Váš slib, 
rozmilé maškary, mne do- 

jal k slzám a uděluji vám 
starostenské povolení: 
Vydejte se do ulic a obvese-
lujte sebe i kolemjdoucí!“
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Starosta oldřich lomecký 
se svou tiskovou mluvčí 
Veronikou Blažkovou 

Jupí! Starosta byl na 
masopustu za mušketýra

Víte, že...
Malostranského ma-
sopustu se odhadem 
zúčastnily 3 tisíce lidí. 

DŘÍVE & DNES

všiMNěTE si: Vlevo jsou vojenská kasárna a lampa uprostřed křižovatky. Vpravo semafor.

PosílEJTE své FoTogRaFiE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu  

Újezd (křižovatka)
Kde to je1925 Dnes
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Pracovník 
měsíce

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

BřEZEN

Starosta 

Detail

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

tisková mluvčí mč praha 1

Věra 
Mourková   

Je nejdůležitější osoba pro 
ty, kteří si potřebují do-
mluvit schůzku u pana 
starosty. Denně proběhne 
kolem 10 setkání. Zvládá 
všechnu práci s přehle-
dem a úsměvem. -VB-

Asistentka 
starosty

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

posta@praha1.cz

Přiměřená 
ozdoba

Vyvážené 
meruňky

Tisková 
mluvčí

loni

loni
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Příběhy domu Malé Strany

Ve věži  rohového domu 
Mostecké ulice a Malo-
stranského náměstí žil 
dlouhá léta klasik české 
filmové a televizní zába-
vy, režisér a herec  Zde-
něk Podskalský (1923-
1993). Tuto vysněnou 
půdu s věží se mu poda-
řilo získat v r. 1964, kdy 
v ní ještě byly hodiny se 
čtyřmi ciferníky. 
Věnoval je Národnímu 
technickému muzeu, poz- 

Rohový dům s věží
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Zdeněk Podskalský
(1923 - 93)

Pohled 
z Malo-
stranské-
ho náměstí

ději toho litoval. Pan 
Podskalský byl také váš-
nivým sběratelem staro-
žitností. Věž byla myš-
lena jako pánský ateliér, 
chodili sem však i dámy.

TIP 
čtenáře

Řezníci, prvorepubli-
koví strážníci, hasiči, 
dragouni, kominík, 
Kecal z Prodané ne-
věsty a další. 
A tu mě napadlo: Jak 
by asi vypadala maska 
připomínající profesi 
tuneláře?  Nu, záleží, 
kdo takovou masku 
vyrábí.  
Tvoří-li masku dělník, 
který pracoval v tu-
nelu pod La Manche, 
bude jeho maska oble-
čena do nepromokavé 
kombinézy, na nohou 
pevné holinky, na 
hlavě montážní přilbu, 
obličej nalíčen jako od 
prachu a v ruce svírá 
atrapu pneumatického 
kladiva. 
To z naší české kotliny 
vypadá maska tunelá-
ře úplně jinak.  Oble-
čení: perfektně pad-

noucí oblek. Na nohou 
střevíce z krokodýlí 
kůže, na hlavě přibar-
vená kštice, obličej 
nalíčen do úsměvu od 
ucha k uchu a v ruce 
lejstro s velkým nápi-
sem  - amnestie.  
Budovatelé spojnice 
Británie s ostatní 
Evropou budou kou-
kat, jaké „montérky“ 
mají Češi nesoucí 
název jejich těžké 
profese.  
Malostranské maso- 
pustní veselí. Tak 
vydařená akce. Stovky 
bavících se lidí a já si 
vše kazím svými ná-
pady.  Stačí mi k tomu 
pohled na Pražský 
hrad se standartou, 
na které pravda stále 
vítězí.  
Milí, drazí. Ta pravda 
vítězí, jako kde?

Díky všem, co do redakce posílali fotografie, přišlo jich přes neuvěřitelné tři tísíce 
Letošní Malostranský masopust byl, 
jak má být. Masek se sešlo přehršle. 
Těch, co si lidé vyrobili sami, je rok 
od roku více a více. i zástupci všech 
možných řemesel se v průvodu našli.  

Petr
Burgr
Sdružení občanů  
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

SOMSH tímto srdečně 
děkuje radnici MČ 

Praha 1 za finanční 
podporu akce.

Hradní gorily

Obě chtějí mír Někdy to bylo tak trochu na budku

Cikánky, krátkozraký revolucionář a koza

Na Kampě byla plno Tatíček národa a pán chlívku 

MaSarYK KoZa

Diváky čeká pestrá směsice kapel. Vystoupí alternativní 
rockeři uskupení Neúspěšný atlet, reggae dubová for-
mace Racoon`s, náchodská ska-bigbeatová Svěží ze-
lenina a glam rockový Sólarsteinn z Jaroměře. Kromě 
hudby proběhne i krátká prezentace aktivit YMCA Praha, 
o.s. či autorské čtení básní Vojty Hynka. Výtěžek bude 
věnován na provoz nízkoprahových programů pro děti 
a mládež.
Cílem večera je pobavit a informovat o službách, které 
YMCA nabízí. Jde o bezplatná centra, kde mohou děti 
bezpečně trávit svůj volný čas, doučovat se zadarmo, 
nebo se poradit s pracovníky, o čem zrovna potřebují.

koncert pro yMca 
v Baráčnické rychtě 
21. března od 19 h

občanské sdružení yMca Praha pořádá 
ve spolupráci s Baráčnickou rychtou 
benefiční koncert.

 •www.praha.ymca.cz •



Malostranský masopust 2013 Kalendárium 
Malé Strany

Jan 
Kříženecký

filmař

Hana 
Vítová
herečka

BřEZEN

● Jan Kříženecký 
*20. 3. 1868 Praha 
†9. 2. 1921 Praha
Průkopník české kine-
matografie. Spolupraco-
val a přátelil se s J. Š. 
Malostranským.

● Hana Vítová 
*24. 1. 1914 Praha 
†3. 3. 1987 Praha
Její rodné jméno Jana 
Lašková na Hanu Víto- 
vou změnili Werich a Vos- 
kovec v hospodě U Měš-
ťánků na Kampě. 

● Jan Masaryk 
*14. 9. 1886 Vinohrady
†10. 3. 1948 Hradčany
Syn T. G. Masaryka, na-
lezen mrtvý pod okny své- 
ho bytu v Černín. paláci.

● Josef Sudek 
*17. 3. 1896 Kolín
†15. 9. 1976 Praha
Úžasný fotograf. Svůj 
ateliér měl na Újezdě.

● Josef Šváb 
Malostranský 
*16. 3. 1860 Praha 
†30. 10. 1932 Praha
Kabaretiér, první český 
filmový herec. Strýc Zity 
Kabátové. V Mostecké 
měl své papírnictví a na-
kladatelství.

● Ferdinand Brokoff 
*12. 9. 1688, Hrádek 
†8. 3. 1731 Praha
Barokní sochař a řezbář. 
Známé jsou především 
jeho sochy na Karlově 
mostě.

Jan 
Masaryk

politik

Josef šváb 
Malostranský

kabaretiér

902 11 30
MN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

 7Zpráavy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Vítez turnaje  
Daniel Bobek s dcerou 

pana Houšky Věrou

Na počest zesnulého 
pana Houšky (28. 10. 
1914 - 6. 5. 2012) se dne 
30. 1. sešel šachový klub 
Smíchov, aby za přítom-
nosti jeho dcery Věry, 
taktéž nebojácné hráčky, 
sehrál turnaj na jeho po-
čest a vzpomínku.  
Paní Věra napekla do-
mácí koláčky, na kterých 
si všichni libově poš-

mákli. Mezitím pan Čer-
mák vedl úvodní slovo  
a společně s rozhodčím 
zahájili turnaj.
Zúčastnilo se 16 hrá-
čů, z toho 2 dívky. 
Výsledky: 1. místo Bobek 
Daniel, 2. Hrbek Tomáš 
(8 let!), 3. Porteš David, 
4. Kovář Josef, 5. Trčka 
Bohdan

Rozhodčí Pavel Šedý

TIP 
čtenáře

Díky všem, co do redakce posílali fotografie, přišlo jich přes neuvěřitelné tři tísíce 
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MEDVěD vypadal jako živý, ale ve skutečnosti se v něm skrýval malostranský strážník Milan Ratajský.

FoTo Poslali: 
Monika Höppner, 
Eva Dadáková, 
Václav Krákora, 
Petr Našic, 
Lenka Doubravská, 
Veronika Jeřábková, 
Ondřej Höppner... 

Senzační odhalení: 
Medvěd není živý! 

Přistižen! 

Šachový Memoriál 
Jindřicha HouškyJ. Houška
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Malostranských novin a staroměstských novin. Web: www.kampanula.cz

ampaNula spo-
lupořádá tento 
pěkný výlet, na 

kterém provází, předná-
ší a koncertuje Dr. Hana 
Blochová.
Doprava: Vlak z Prahy 
Smíchova 8.27 h.
Program: 9.30 h sraz  
v penzionu a restauraci  
U královny Dagmar, pří-
mo pod hradem.
● 10 - 12.45 h dopolední 
přednáška k sakrálním 
prostorám hradu Karl-
štejna. 
● 12.45 - 13.30 h oběd 
v restauraci U královny 
Dagmar (jednotné jídlo 

dle výběru, možnost ve-
getariánská - nutno na-  
hlásit). 
● 14 - 16 h  návštěva 
hradu (vstupné 300 Kč 
v ceně, důch. nad 65 let 
200 Kč). 
● 16 - 17 h prohlídka blíz-
kého okolí hradu. 
● 17 - 19 h sdílení zážitků 
v krčmě Pod dračí skalou.
Nutno objednat a zapla-
tit zálohu 300 Kč nejpoz-
ději do 10. března.

Přihlášky a zálohy: 
Helena Šulcová: 
Hsulcova@seznam.cz, 
tel. č.: 605 356 086.

 K

KampaNula pořádá 
akci s názvem Učená 
toulka č. 13: MALo-
STRANSKÉ  HoSPo-
DY II.
Ke druhému toulání po 
malostranských hospo-
dách vyrazíme ve středu 
27. 3. v 17 h. Sraz před 
restaurací U Schnellů. 
Postupně se podíváme 
a zavzpomínáme na ra-
dostné chvíle strávené  

v hospůdkách U Tří zla-
tých trojek, U Kocoura,  
U Bonaparta, U Dvou 
slunců a U Černého vola. 
Nevynecháme ani nově 
zřízenou, ale již proslu-
lou pivnici U Hrocha.
Nakoukneme do nově 
upravených prostor ve 
stylu středověké krčmy 
U krále Brabantského.
Zastavíme se před býva-
lou restaurací U radnice. 

Nezbývá než objednat 
pěkné počasí a nazout 
vyzkoušenou „botu“ pro 
stoupání z Malé Strany 
na Hradčany.
Na závěr se spustíme do 
Baráčnické rychty na sál, 
kde opět zahrají Muzi-
kanti z Kampy.
Podvečerem provází a na 
všechny se těší Dr. Josef 
Kábele.                      - kuc-
www.kampanula.cz

Magický výlet 
na Karlštejn

kdy: Neděle 17. března 

Toulka č. 13 bude, jářku, po 
malostranských hospodách

● Ve středu 6. 3. 2013 
v 17 h začne Učená 
Toulka č. 12: (Ve 2. pa-
tře Malostranské besedy) 
Omyly české historie - té-
mata Přemysl Oráč, Cyril 
a Metoděj, Přemysl Ota-
kar a Jan Žižka z Trocno-
va. Vede Richard Händl.

● V neděli 17. března 
od 9 do 20 h: Podivu-
hodný výlet do nitra Karl-
štejna.

● Ve středu 27. března 
od 17 h Učená toulka 
č. 13.: 
Po malostranských hos-
podách - dokončení. Na 
závěr zadán sál Baráčnic-
ké rychty.

● Ve středu 10. dubna 
od 17 h bude Toulka  
č. 14: S Rychlými šípy 
do staropražských Stí-

nadel.  Sraz v uličce Ve 
Stínadlech u Haštalského 
náměstí.

● Ve čtvrtek 18. dubna 
17 h Učená toulka č. 15: 
Vltavští vodníci II (Ri-
chard Händl). Od 18 h 
varhanní koncert v kos-
tele Jana Křtitele Na prá-
dle. Děti s sebou.

Květen: 
● Toulka č. 16:  Jan Ne-
pomucký. Vypráví Dr. Jan 
Sedmík.

● Toulka č. 17:   Vojta Ná- 
prstek a jeho proutěný 
košíček - Ing. Petr Hejma. 

červen:
● Koncem června bude 
uspořádán na Maltéz-
ském náměstí II. Pros-
třený stůl pro Deylovu 
školu a Nadaci Artevide!

Učené toulky
vycházky s humorem a poučením

HISTORICKÉ  OMYLY
Ve středu 6. 3. 2013 od 17 h se budeme toulat v sedě 

v Trick baru ve  II. patře Malostranské besedy
● Tato Toulka (č. 12) vysvětlí některé zažité omyly o obecně známých 
historických (nebo i mýtických) osobnostech. Je tedy určena i dějepi-

sem málo poučeným laikům. Na všechny se těší

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

na charitativní projekty KampaNuly v Praze 1.

Podrobnosti: www.kampanula.cz

PoJíZDNá oBčERsTvovNa na Malostranském masopustu, kterou zaří-
dila KampaNula. Že to byl dobrý nápad, o tom svědčí fakt, že se kolem tohoto 
povozu motala největší hvězda veselice: samotný medvěd.

spisovatel Richard Händl
www.kampanula.cz

nejvíc se 
občerstvil
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Komentáře, básně, 
glosy, minifejetony
Milí čTENáři, posílejte své příspěvky: 

redakce@malostranskenoviny.eu

Dopis
Zvoníci do 

střehu!

ážení zvoníci a přá-
telé zvonů,   dovo-
luji si vám připo-

menout, že 30. 4. 2013 
se bude konat II. ročník 
„Den zvoníků Arcidiecé-
ze pražské“ na Arcibis-
kupství pražském.
Setkání organizuji z po-
věření kardinála Domini-
ka Duky OP, arcibiskupa 
pražského.   
Přikládám foto (pro ra-
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- Jestli se budeš pořád jen válet doma, Mařko, tak si ženicha nikdy 
neseženeš! - Tak mi ho sežeň ty, mami, ať si přijde přilehnout.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

V

dost) zavěšeného zvonu 
Dominik ve zvonové věži 
katedrály sv. Víta, Václa-
va a Vojtěcha.   
Dále vás prosím o zaslání 
dalších e-mailových ad-
res zvoníků nebo přátel 
zvonů, abych konečnou 
pozvánku mohl poslat 
na co nejvíce e-mailo-
vých adres. Samozřejmě 
zveme všechny zvoníky  
a přátele zvonů z celé ČR.   
Každý účastník získá při 
našem setkání 3D papí-
rový model všech zvonů  
z katedrály sv. Víta, Vác-
lava a Vojtěcha. Toto le-
porelo můžete také po-
slat jako pohlednici.  
Dále vám představím  
v současné době dokon-
čovanou knihu o „Novém 
zvonu Dominik“ autora 
Františka Pohla, donáto-
ra zvonu Dominik.       
Dovoluji si též popřát 
vám zdraví a štěstí. Váš  

František Skopec 

Foto

Baron Hlad 
z Hladova

řeji hodně zdraví  
a lásky všem oby-
vatelům Malé Stra- 

ny i těm, co sem rádi 
chodí. Přikládám foto 
Zchudlého barona Hlada 
z Hladova.        Jiří Wolf 

P

SVěTLo ULIc
NA KoNcI DNE 
Žloutkové světlo
pouličních lamp
naznačuje konec dne
z mnoha míst je znám
se západem slunce
zapaluje se
žloutkové světlo
pouličních lamp
i v Praze

Miroslav Král

Báseň

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, 
únor 2013

Zvon Dominik 
pro radost

inzerce

J A R A
Menu 

od 20. března do 1. dubna 

Celé menu 450 Kč nebo 400 Kč

Reservace: 
provoz@hotelconstans.cz

Tel.: 724 311 477

Adresa: 
Břetislavova 309/14, 
Praha - Malá Strana

www.hotelcostans.cz

VELIKoNočNÍ SVáTKY 

Trhané listy křehkých 
salátů s řeřichou, uzeným 

pstruhem a křenovým 
dresinkem

95 Kč

Petrželová polévka se zastřeným 
vejcem a kysanou smetanou 

55 Kč 

Kůzle pečené na másle s mladou 
majoránkou, jarní cibulka 

s karotkou, kopřivová nádivka 
285 Kč

nebo

Plněné telecí hrudí po pražsku, 
hráškovo-bramborová kaše 

230 Kč

Řez čokoládového beránka 
s marcipánovým

 krémem 
75 Kč
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Malostranská beseda březen
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedywww.malostranska-beseda.cz

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

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

Výběr z programu
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multiinstrumentalistky 
a autorky hudby i tex-
tů. Radůza má pestrou 
hudební minulost. Spo-
lupracovala například 
s Michalem Pavlíčkem, 
Zuzanou Navarou, se 
skupinami Nerez, Mar-
syas, Abraxas…

Náš 
TIP

RaDůZa 
s kaPElou

26. 3. v 20.30 h, Malostranská beseda

Těšíme se 
na vaši návštěvu!

V
 březnu 2012 

natočila Radůza 
s kapelou právě 

v Malostranské besedě 
živé CD a DVD s názvem 
Ocelové město. Po roce 
se vrací na místo činu. 
Nenechte si ujít oso-
bitý koncert zpěvačky, 

radůza vystoupí v Malostranské besedě i s kapelou.

11. pá Krausberry - 20.30 h
2. so Pohádka pro děti:         
o Bodříkovi - hraje dět-
ské Divadlo No Kaka-
bus - 15 h
5. út Psí vojáci - 20.30 h
7. čt Petr Skoumal              
& hosté - narozeninový 
koncert - 20.30
8. pá Vladimír Mišík        
& Etc… - narozeninový 
koncert - 20.30 h
11. po Sestry Havelkovy 
- 20.30 h
14. čt Trio Prokop - An-
dršt - Hrubý - 20.30 h
23. so Bratři Ebenové - 
20.30 h
26. út Radůza s kape-
lou - 20.30 h

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

Divadlo - So 9. a út 29. 3. v 20 h -  
BRaTři kaRaMaZovi - Baráčnic-
ká rychta, Tržiště 23/555 - Dostojevkij                     
v podání Divadla Štěstí. Hrají: J. Pěkný, 
P. Blažek... www.baracnickarychta.cz  

výstava - Do 18. 3. - MoNaRchiE 
- kouZElNé hRací sTRoJky - 
České muzeum hudby, Karmelitská 2 
- Výstava  samostatně hrajících mecha-
nických hudeb. nástrojů. www.nm.cz

Dětem - So 23. 3. ve 14 h - DivaDél-
ko RoMaNETo: kaRNEval - Ma-
lostranská beseda, Malostranské nám. 
21 - Masky, hry, zpěv. 
www.divadelkoromaneto.cz

hudba - St 27. 3. v 20 h -  MuZikaNTi 
Z kaMPy - Baráčnická rychta, Tržiště 
23/555 - Toulky po hospodách Malé Stra-
ny s vyvrcholením při country session 
s tancem. www.baracnickarychta.cz 

Divadlo - Čt 28. 3. v 19. 30 h - kilER 
- a studio Rubín, Malostranské 
nám. 9 - Luboš je herec a má honičku se 
zkoušením a natáčením. Taky musí zabíjet 
a zachránit kulturu. www.astudiorubin.cz 
absolventský koncert oddělení sklad- 
by konzervatoře - 28. 3. - Dvořákova síň 
Rudolfina -  Jiří Kabát: Varhanní symfo-
nie č. 1 Te Deum, Jan Ryant Dřízal: Sym-
fonický balet Alenka v říši divů. 

K

Kulturní nástěnka    
výběr toho nejlepšího březen 2013

15.3. Zpívání v dešti -     
videoprojekce
16. 3. Moulin Rouge -    
videoprojekce 
17. 3. Zdeněk Podhůrský 
& Underhill - koncert 
18. 3. Marta Kubišová - 
minirecitál

FEBIoFEST 2013
19. 3. Eva Pilarová -       
minirecitál 
20. 3. Petra Janů - mini-
recitál 
21. 3. All that Jazz -           
videoprojekce
22. 3. Across the Univer-
se - videoprojekce 

v Malostranské besedě,
začátek v 19 h:

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.
●Účetnictví - komplet-
ní zpracování a vedení.  
Daně a mzdy. Zastupová-
ní na úřadech. Tel.: 775 
654 906. 
●Překrásná štěňata 
havanského psíka s PP. 
Různé barvy. Perfektní 
společník, málo štěká, 
nelíná. Tel.: 775 131 329
●Pronajmu garáž              
u Kampy v Říční pro dvě 
motorky. Tel.: 777 875 150. 
●Výklad karet, astrolo-
gie, numerologie, osobní 
výklad. Tel.: 734 480 957. 

●Pronajímám garáž. 
stání na rohu ulic Šliko-
va a Za Strahovem. Dobrá 
cena. Tel.: 603 953 576. 
●Zlatá mince od part-
nera CNB, Negrelliho via-
dukt, proof kvalita za 18 
990 Kč. Ing. Roman Sed-
láček. Tel.: 790 366 622, 
www.zlatoamince.cz.
●Kurz Astrologie na 
lopatě. Základy astrolo-
gie. www.natasakralova.
cz, tel.: 739 393 332.
●Sklenářství AcE. 
Co se rozbilo, opravíme 

na místě. Potřebujete - li 
speciál. skla, dodáme na 
vaši adresu. Pro zákazníky           
z Prahy. Tel.: 603 273 420.
●Ráda bych pronaja-
la byt v Davli a výměnou 
šla bydlet do bytu na Malé 
Straně. Byt v Davli je pěk-
ný, plný světla, rekonstruk-
ce kuchyně, sklep. Případ-
ný rozdíl v nájmu doplatím. 
Tel.: 725 949 513. 
●HANDY MAN. Opra-
vím ve vašem bytě vše, 
co potřebujete. Tel.: 608 
959 586.

2. 3. 10.30 - 12.30 h Sto-
rytelling and Puppet 
Theatre (3-6 let)
2. 3. v 16 h Divadlo pro 
děti: Pohádka o Do-
rotce
12. 3. v 20 h Filmový 
klub: Český dokumen-
tární film Pevnost
22. - 23. 3. Kampa 
Střed Světa, Happe-
ning, Slavnost, Pouť

Březen 
v Kc Kampa

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

Werichova společnost Kampa uvádí:
Jaroslav Gillar/Vladimír Škutina

Pozvánka do divadla

…a na hrušce 
  sedí diktátor

Kde: Malostranská beseda, Malostranské nám. 21
Kdy: Neděle 24. března v 20 h

Hrají: Anna Polívková, Miroslav Táborský
Režie: Jaroslav Gillar
Hra autorů Jaroslava Gillara a Vladimíra Škutiny 
je groteskou o světě, v němž žijeme. Je to představení        
o konfrontaci světů, myšlenek a názorů. Nic není, jak 
bylo, nic nebude ani v kritickém havlovském „budou-li“, 
které zmizelo v kremelském orloji.

www.malostranska-beseda.cz

www.malostranska-beseda.cz



11 Zabava

Slavné ženy

Koutek pro chytré hlavy

J. Neruda: Hastrman, XXIX.
MiNulE: Pan Rybář se chce zabít. Zeťák  
k němu takto promlouvá (předposlední díl):

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

„m oje děti by ne-
měly dědečka, 
moje žena by 

byla bez otce, kdyby-
chom neměli vás. Vždyť 
vidíte, jak jsme kolem 
vás šťastni, vy jste naším 

požehnáním v domě -“ 
Náhle přistoupil stařec 
zas až k samému oknu. 
Ústa se mu zachvěla,  
v oku cítil nevýslovný 
tlak. Pohlídl ven. Nevi-
děl nic určitého, vše se 
třpytilo jako rozpuštěný 
démant...

Tak to bylo o fous. Kdo 
uloví rybáře?

Více zvíte příště 
v posledním díle!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

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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Pro líné Ještě línější

otázka: Jak se jmenuje a jaké 
má číslo dům, na kterém visí 
tyhle zlaté nůžky?
Nápověda: Najdete ho mezi 
Čertovkou a Vltavou.

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 Zlatého slunce, Vald-
štejnská 161, Malá Strana  
Správně: Jan Dlabola, František 
Kašpar, Žaneta Pěnkavová.

sTaRoMěsTské NoviNy 
jsou zdarma k mání například 
v Malostranské besedě nebo  
v Kafírně U sv. Omara.

www.staromestskenoviny.eu

Slza poznání

Co nového 
za vodou[ [

Herečka, milovnice Malé Strany
Suzanne Marwille

T ato dívka se záhad-
ným pohledem byla 
nejslavnější českou 

herečkou němých filmů. 
Kvůli zvláštní výslovnosti 
ukončila zvuková éra její 
kariéru. Milovala noční 
procházky Malou Stranou 

a po Hradčanech se svým 
třetím manželem, režisé-
rem Martinem Fričem.
Byla manželovi poradky- 
ní při natáčení scén v ma-
lostranských uličkách. 
Stála mu po boku až do 
jeho smutného konce.

Martin 
Frič, 

manžel

Krásná Suzanne (1895 -1962) 

Marta 
Fričová, 
dcera

václav 
Bínovec, 
objevitel

inzerce

Sudoku pro  
nenáročné

NáVoD: Součet v kaž-
dém řádku a sloupci je 6.

12
1

3
2

3

3 12
3

3

3

2
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pro líné        línější

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

BReZeN
Přivítejte jaro 
21. a 22. 3. 
Jarním menu 
za přátelskou 
cenu u nás 
v pivnici pod 
Petřínem!

www. kampastredsveta.cz

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

již popáté pořádají na Kampě oblíbenou několikadenní 
akci s názvem:

KAMPA STŘED SVěTA
Happening, Slavnost, Pouť  

22.- 23. března 2013

PRoGRAM
Pátek 22. března  

od 17 h PRoHLÍDKA GALERIÍ v místě dříve 
zvaném Rasův vršek - výstavy v Kavárně Čas, v galerii 
Peron - U Lužického semináře, Kafíčko a Galerie - Mí-

šeňská 10, Mandl - Botega v ul. J. Červeného.
  

V 19 h vyzvednutí menhiru pod Karlovým Mostem          
a jeho převezení na Kampu - za Werichovu vilu.

 
od 20 h na Kampě v parku v ŠAPITo – divadlo 
VoSTo5, koncert THE BREAKERS, v kavárně Čas 

hrají Muzikanti z Kampy!

Sobota 23. března 
od 12 h komentované vycházky po Kampě 

a v okolí.

Ve 14 h otevření Brány na Kampu - 
pod obloukem Karlova mostu u Bistra Bruncvík, diváci 

a kejklíři s hudbou půjdou do parku. 

Hrají ooZ, TRABAND, Václav Koubek a další, di-
vadlo KRASoHLED, výtvarné dílny, jarmark a sauna 
na zahradě KC Kampa, soutěže pro všechny generace…

Pod záštitou starosty Ing. O. Lomeckého a s podporou 
MČ Praha 1, Městské policie Prahy 1, Vojanových sadů, 
s.r.o., Malostranských a Staroměstských novin, Sokola 

– ČOS, o.s. KampaNula, SOPMSH.



Příští číslo vyjde
1. dubna

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

Monika höppner
mírová aktivistka

Za to, že odha-
lila, že medvěd 
na masopustu 
nebyl živý, ale 
maska, v níž byl 
strážník. Bravo!

VíTE o NěKoM ze svého okolí, kdo si za- 
slouží Modré okénko? Napište na adre-
su: redakce@malostranskenoviny.eu.
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MEDvěD
Je tradiční ozdobou 

Malostranského maso-
pustu. Má pořád žízeň  
a dříme v něm zákon.

Foto: Jiří Pěkný

Proč 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

„Protože mi dodávají 
energii.“ 

Lada Teifertová, 
majitelka první a jediné 

příbramské nekuřácké kavárny 
café del Mar, 

náměstí T. G. M. 101, Příbram 1

Jak zhynul šílený Uhle
Zlatá ulička a přilehlé okolí

Tady to jeTady to je

e Zlaté uličce se jed-
nomu domu říkalo 
Zámek, i když byl 

stejně maličký jako ostatní.  
Jednoho dne si ho pronajal 
tajemný stařík a z komína 
pak šly různobarevné kouře.
Nakonec stařec radostně vy-
běhl na ulici a volal: „Zlato, 
lidičky zlatý, zlato, konečně 
zlato!“ Stařík skákal ulicí až 
mu puklo srdce. 
Stráž prohlédla dům a nalez-
la listiny, podle nichž byl sta-
řík baron a doktor filosofie 
Uhle. Zlato se ale prý v do- 
mě žádné nenašlo. 

V

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

Legendy
a pověsti

TIP: Jarmila Kostkanová

49
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
U Hrocha, Thunovská 10. Baráčnická rychta, Tržiště 23 / 555.  So-
kol, 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. 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. Muze-
um 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, 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. cukrárna, Vítězná 14 . Salon Mila, Vítězná 12. Res-
taurace Luka Lu, Újezd 33. café Melvin, Pohořelec 8. Náš bar, Táborská 
21, Praha 4. Bella Vida café, Malostranské nábřeží 3. Restaurace Profesní 
dvůr, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda 
café & Shop, Cihelná 2b. Desk Room, Prokopská 296/8. Hotel Kokořín, 
Kokořínský Důl 48. Valašská pivnice, Úvoz 26. Restaurant Aristo - hotel 
constans, Břetislavova 309/14. Genius Loci, Malostranské nám. 11.

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. 3 / březen 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. www.baracnickarychta.cz

4. 3. v 20 h: Tichý Tarzan
Divadlo Husa na provázku se vrací na Baráčnickou rychtu společně               
s jednou z nejlépe hodnocených inscenací uplynulého roku.

25. 3. v 20 h: Naštěkaná aneb 
4 ženy v maloměstě
Jak dostat na jeviště nezkresleně a tvrdě 
autentickou životní zkušenost? Komedie, 
při níž muži žasnou a ženy se poznávají.

28. 3. v 20 h: Baletky
Hodina tance: když děti a muži spí, ženy tančí. 
Piškoty brousí nejněžnější bytosti souboru 
Divadla Husa na provázku. 

Víte že…
Baráčnická rychta s radostí dává prostor nejen 
hudbě ale i divadlu. Každý měsíc můžete 
zhlédnout až tři divadelní představení. Navíc 
máte možnost občerstvit se přímo v průběhu 
hry. V současné době se můžete těšit na úspěšnou 
trilogii komedií souboru Nakafráno, kriminální hru 
Bratři Karamazovi a na inscenace legendárního 
Divadla Husa na provázku.

Velikonoce se blíží a my pro vás připravujeme 
speciální velikonoční menu ve dnech 
od 28. 3. do 1. 4. Přijďte ochutnat!

Tel.: +420 606 612 949

Speciální nabídka naší 
restaurace!

Březnové tipy:

Tržiště 23/555, Praha 1 - Malá Strana


