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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. 4/roč.V
duben 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

KAFÍRNA 
V OHROŽENÍ

inzerce

Přijd́te 
si pohrát do 
Malostranské 

besedy

V OHROŽENÍ

Kultovní malostranská 
kavárnička pod tlakem 

obchodníků s byty. Str. 6 a 7
Provozovatel 
Kafírny 
Roman Vopička
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Zve výtvarník Petr Nikl

Malostranské nám. - Přijďte 
si hrát do vikýřů Malostranské 
besedy! Umělec Petr Nikl a de-
sítka dalších skvělých výtvarní-
ků navazuje na interaktivní vý-
stavu PLAY. 
Na výstavě Vikýře PLAY, která 
začala 28. března v prostorách 
Malostranské besedy, se stanete 
aktivními spolutvůrci expozice, 
které se můžete dotýkat, hrát si 
s ní a dokonce ji přímo měnit. 
Lze si dokonce nahrát a odnést 
vlastní cédéčko! Více str. 10

Přijd́te 

web
detskykoutekzahrada.cz

adresa  
Karmelitská 25, 

Praha 1, Malá Strana

 Nabízíme pravidelné či 
nepravidelné hlídání 
dětí ve věku (1 - 6 let)

e-mail
detskestudiozahrada

@seznam.cz

telefon 
775 668 644

vchod do Vrtbovské 
zahrady, v průchodu 

napravo 1. patro

 Nabízíme pravidelné či 

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 nefi ltrovaná 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

KRÁSNÉ UBYTOVÁNÍ V PRAZE NA HRADČANECH 
OD 650 Kč. VÍCE NA: www.hotel-praha-zlate-jablko.cz

Výjimečná a lahodně působící 
přírodní piva za jedinečnou 

cenu 29 Kč

www.napabar.cz •Více info na str. 3
Prokopská 8, Malá Strana, Praha 1

Široká nabídka 
alko i nealko nápojů!
Otevřeno: ne - čt do 03:00, 

v pá a so do 05:00!

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



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

Kdy jste hráli na jaře 
naposledy kuličky? 

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Dávno u důlku 
na Klárově, 

kdy naši otcové 
zrovna ulovili 

mamuta.“

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Letos na první 
jarní den u nás 

doma přímo 
v obýváku.” 

Žhavá anketa Malostranských novin

David
Meixner
Manažer 

Baráčnické rychty

„Nevzpomínám 
si, ale doufám, 
že to doženu se 

syny letos na 
jaře!”  

„Ani nepama-
tuji, teď musím 
koulet jiné věci 

pro Nadaci 
Artevide.“

Zuzana  
Kopečná
Prezidentka 

Nadace Artevide

Roman 
Vopička

Kafírna
U sv. Omara

„Před dvěma lety 
na Slapech 

s partou 
mladých 

padesátníků. “

„V dětství 
v parku. Když 
byla zima, tak 
jsem kuličky 
hrála doma.”

Číslo měsíce

20
let. Tak dlouho 
už je na Malé 
Straně Kafírna 
u sv. Omara.

Císlo měsíce

V

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@malostranskenoviny.eu
posílejte na adresu:

      lastně to je jako 
špatný vtip. Všem 
je jasné, že ruka 

trhu nesmí být všemocná, 
ale na každém kroku se 
přesvědčujeme o opaku.
Kafírna na Tržišti, ko-
můrka, kam chodí místní 
už 20 let na kafe, je jas-
ným symbolem toho, kam 
se bude vývoj ubírat.
Jestli k předraženým 
hamburgerům, českému 
sklu, co není české, a gra-
nátům, co nejsou granáty, 
nebo k tomu, aby se lidi 
na ulici zdravili.
Když jsem viděl smutného
Vopičku, co neví, jestli mu 
to tam zítra nezavřou...

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Malostranských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

Kafírna 
musí žít

Kampa slavila 
Střed Světa

KC Kampa uspořádalo 
za podpory Městské části 
Praha 1, Vojanových sadů 
s.r.o., KampaNuly o.s., 
Sokola-ČOS a dalších již 
pátý ročník festivalu (hap-
pening, slavnost a pouť) 
Kampa Střed Světa. 
Jeho součástí byla i Kon-
ference 26. února. Hlavní 
program se odehrál v so-
botu 23. března, kdy se 
v parku Kampa uskuteč-
nily série koncertů a di-
vadelních představení. 

TIP 
čtenáře

Velké zprávy 
z Malé Strany
Knihovna zrušena

● Pohořelec - Pobočka 
městské knihovny Hrad-
čany na Pohořelci byla 
zrušena, i když petici za 
její zachování podepsalo 
pěkných 600 lidí. Radni-
ce prý už nechtěla provoz 
knihovny dotovat.

Vít přivítal papeže
● Hradčany - Zvoníci 
katedrály sv. Víta přiví-
tali zvolení nového pa-
peže 266 údery zvonu 
Zikmund z věže sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha.
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Recept dle 
Dobromily

Polívka tlučená
Uvař starou slepici při
hovězím mase do měk-
ka, potom vyřízni prsíč-
ka, ostatní slepici v mož-
díři dobře utluč...

Ta to umí osolit!

rettigova.lukul.cz

8°C
DUBEN: Jaro je tu, to 
je skvělé, jásá vězeň ve 
své cele.

Počasí 

Kocour Barnabáš 
se přestěhoval

● Pohořelec - Známý 
malostranský kocour Bar-
nabáš oznamuje, že změ- 
nil bydliště. Z Nerudovy
ulice, kde byl oblíbenou
atrakcí turistů, se přestě-
hoval do Nosticovy.  Pá-
níčka Vláďu Švejdu vzal 
s sebou. Barnabášovi je 
4,5 roku, váží asi 7 kilo. 

Kocour Barnabáš 
se přestěhoval 
z Nerudovy ulice 
do Nosticovy.

V. ročník skvělého festivalu

Letenská - Velké nejas-
nosti panují kolem bu-
doucího nájemce Thurn 
- Taxisova paláce. V obrov-
ské budově je zatím jen 
mateřská škola. Nastěho-
vat by se sem chtěla Ang-

lo - americká univerzita, 
která již má sídlo v přepy-
chovém domě v Lázeňské 
ulici. Podmínky, které na-
bízí, jsou však pro radnici 
zjevně nevýhodné...

Podrobnosti příště

Americká škola se tlačí 
do Thurn - Taxisova paláce

Menhir u platanu 
na Kampě

Hrál 
Vašek 
Koubek

Fo
to

: B
ar

bo
ra

 K
op

ec
ká

, w
w

w
.p

ra
ha

1.
cz

Zavřeli nové 
Zámecké schody 

● Malá Strana - Po no-
vých Zámeckých scho-
dech se teď neprojdete. 
Jsou zavřené kvůli údajně 
špatnému stavu podélné 
zdi. Místní se tomu diví. 
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Víte, že...
Není známo, kolik přesně 
je  muzikantů z Kampy. 

Odhadem tak 100.

Pan Wencl v čele Muzikantu 
z Kampy dostal pěknou cenu 

enu Křesadla za 
dobrovolnickou 
činnost obdržel 

dne 19. 3. v Primá-
torské rezidenci Jiří 
Wencl (72) z Kampy. 
„Jsem polichocen,“ 
řekl Malostranským 
novinám.  Cenu předá-
val primátor hl. města 
Prahy Bohuslav Svo-
boda. 
Pan Wencl si cenu 
jistě zasloužil 
a upřímně ře-
čeno by mu 
slušelo i čestné 
občanství. Na 
cenu Křesadlo 
ho navrhlo ob-
čanské sdružení 
KampaNula.  
Jiří Wencl spolupracuje
s Malostranskými 
novinami jako au-
tor a tipař. Organizu-
je hraní Muzikantů 
z Kampy, kde velká 
radost vylepšuje lidem 
jejich život občanský.  
Pomáhá malostran-
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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  PRÁVĚ
V MALOSTRANSKÝCH NOVINÁCH

inzerce
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ským seniorům zde 
i v domovech důchod-
ců přípravou večerů 
k jejich narozeninám 
a podobně.  Pravidelná 
sousedská setkávání 

U pípy ve zdi na ná-
plavce pod Karlovým 
mostem jsou pověstná.
Cena Křesadlo je udě-
lována každý rok v re-
gionech po celé zemi.

Muzikanti z Kampy  při 
jednom z mnoha  koncertů 

pod Karlovým mostem

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

ště MARTA VYHLÍŽÍ JARO 
Marta Potužílková z Karmelitské 

ulice, propagátorka vyhlížení 
mužů. Tuto akci opakovala 

dlouhých 60 let. Marně.

Po zimě 
přijdeš, 
Járo?

Rok 
1912

Jiří Wencl

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, blíží se 
jaro a s ním i alergie       
a senné rýmy. 
Jako první krok lze zku-
sit jednu lžíci  domácího 
(místního) medu denně. 
Tento med má v sobě 
ty stejné látky z květin, 
které provokují alergie. 
Tímto způsobem si tělo 
na látky „zvykne“ a jarní symptomy mo-
hou být mírnější. V případě dalších po-
tíží lze užívat velice vhodnou kombinaci 
očních kapek a nosního spreje proti aler-
giím, jak na prevenci tak i proti sympto-
mům.  Výhodou je, že tato kombinace 
neuspává.
.

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

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

Prokopská 8, Malá Strana, Praha 1 
napabar@gmail.com
www.facebook.com/NapaBar

Jsme tu pro vás!

Široká nabídka alko i nealko nápojů! 

Tel.: 774  33 66 35 
www.napabar.cz

Otevřeno denně minimálně do 03:00, v pá a so do 05:00!

▪ Každý měsíc nová výstava ▪ 
▪ Oddělená kuřácká a nekuřácká část ▪

▪ Pořádání soukromých i fi remních akcí ▪

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)

Ochutnejte u nás 

0,5 l za 28 Kč!
(světlá, tmavá)

13 let

Adresa:
Tržiště 3, Malá Strana 
Telefon: 728 939 872
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Jako by to 
bylo včera

● Na konci dubna 1917 
se objevuje u Franze 
Kafky v jeho přechodném 
bydlišti v Schőnborn-
ském paláci na Tržišti 15 
první, zatím velmi slabý 
příznak chrlení krve. 

Začátek konce 
Franze Kafky 

Vypouštění koroptví 
na Petříně: nádhera! 

Černá kronika

sobotu 23. 3. v 10 h 
přivítalo Sdružení 
občanů a přátel Malé 

Strany a Hradčan ve spo-
lupráci s Jindrou Pavli-
šem (Vojanovy sady) jaro 
na Petříně. 
Pro příchod jara byla za-
hájena nová tradice vy-

pouštění zvířátek. Je to 
skvělý nápad. 
Děti i dospělí se tak moh-
li, po vyšlápnutí kopce, na 
místě dozvědět, která zví-
řata mají na Petříně svůj 
domov, a být u toho, když 
jej získalo 10 párů nových 
koroptviček. Cílem akce 

bylo upozornit na krásu, 
kterou nám malostran-
ským Petřín poskytuje,
a užít si zcela nekonzum-
ní a milou zábavu, což 
se vydařilo. Děkujeme 
všem, co dorazili!     

Za SOPMSH 
Lenka Pavlíková

Zemřel 
„milionář“

Vladimír Čech

Malá Strana -  Ve věku 
61 let zemřel dne 22. 
března herec Vladimír 
Čech, který se proslavil 
jako moderátor znalost-
ní soutěže Chcete být 
milionářem?. Bydlel na 
Malé Straně v Zámecké 
ulici. Pravidelně vystu-
poval v roli krále Karla 
IV. v královském průvo-
du z Karlštejna. 
Chtěl, aby si ho lidé pa-
matovali jako veselého 
člověka, proto si nepřál 
mít pohřeb. Věděl, že 
by tím způsobil rodině, 
hlavně dětem, matce 
Hedě (85) a manželce 
Miladě, ještě hlubší bo-
lest.

V

inzerce
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Právě začala nová malostranská tradice

Koroptve vesele 
třepotaly povětřím 

Vypouštěl 
pan  Luděk 

Králíček, 
myslivecÚčast 

hojná

Koroptev 
A

Koroptev 
B

Koroptev 
C

Kolo pod ledem

Kolo mlýna u kavárny 
Mlýnská (Huť) bylo první 
jarní dny pokryté ledem 
a visely z něj rampouchy. 
Mrazy dosahovaly až 10 
stupňů pod nulou.

Mlýn Huť  

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.
●Čínština, španělšti-
na, angličtina. Sou-
kromé hodiny pro zač.                 
i pokroč. Překlady, tlumo-
čení. Tel.: 736 606 868.
●Hodinový manžel - 
HANDYMAN. Opravím, 
namontuji, seženu a za-
řídím ve vašem bytě či 
domě vše, co potřebujete. 
Tel.: 774 197 274.
●Sklenářství ACE. Co 
se rozbilo, opravíme. Pro 
čtenáře MN sleva 10 %. 
Tel.: 603 273 420.
●Kurz Astrologie na 

lopatě. Základy astrolo-
gie. www.natasakralova.
cz, tel.: 739 393 332.
●Pronajmu garáž            
u Kampy pro dvě motor-
ky. Říční ulice. Tel.: 777 
875 150. 
●Místo pro práci             
a schůzky. Malostran. 
coworkingové centrum 
Desk Room, Prokopská 
8. Tel.: 728 416 212.
●AZ Barvy. Obchod           
s barvami, malířskými 
potřebami, kolorovací 
a dekorativní centrum. 

Muchova 1, Praha 6. 
www.azbarvy.cz.
●Výklad karet, astrolo-
gie, numerologie, osobní 
výklad. Volejte Radkovi: 
773 606 475.
●Grafické práce. Gra-
fické návrhy, www strán-
ky, tisk. Tel.: 603 410 
959, e-mail: pekny@che-
llo.cz. 
●Kamnářství Bitala. 
Stavby a rekonstrukce 
klasických krbů a kamen. 
Tel.: 606 226 125. www.
kamnarstvi.cz.

ského kláštera. Tréninky 
budou pro děti i dospělé. 
„Kurt lze i pronajmout 
a hráči si mohou zapůjčit 
rakety. Prostor je vhod-
ný i pro fi remní akce,“ 
řekla novinám zkušená 
trenérka Hana a dodala: 
„Při trénincích komuni-
kujeme v češtině, němči-
ně, angličtině a holand-
štině.“  O prázdninách se
děti mohou těšit na tý-
denní tenisové campy.

Tenis u Strahovského kláštera

Od konce dubna si mo-
hou nejen Malostraňáci
zahrát tenis s trenéry
- profesionály (Hana Van
Wyk a její manžel Coenie, 
bývalý hráč Daviscupu) 
na kurtech u Strahov-

Hanka se svými svěřenci

Hobby
 Workshop

Otevřená dílna 
pro děti 3 -10 let
Každou středu 15 -17 h
Batolata si hrají v herně, 
větší děti vyrábějí 
s rodiči, možno i bez.
3. 4. Autorské kalendáře 
10. 4. Filcování pro 
nejmenší 
17. 4. Malby na trička 
24. 4. Hraví maňásci  
15. 5. Tiskneme lepe-
nou grafi ku
Vstup pro celou rodinu: 
200 Kč za odpoledne, 
100 Kč za hodinu.
HaFstudio, Praha 1, 
Ostrovní 16

www.hafstudio.cz  www.vanwyktennis.com



Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111
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Malostranské nám. - 
Divadélko Romaneto to 
vzalo od podlahy a děti 
v Malostranské besedě vý-
skaly 23. 3. radostí. Akci 
pořádala MČ Praha 1.

Dětský maškarní 
bál v Besedě

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Na střeše domu uprostřed přibyly vikýře a to není jediná změna, co se týče komínů.

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

Malostranské střechy (pohled z Hradu)
Kde to je1965 Dnes
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Pracovník 
měsíce

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

DUBEN
Do této rubriky nominuje 

veronika.blazkova@praha1.cz
TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Víte, že...
Žofín se jmenuje podle 
arcivévodkyně Žofi e. 

Když palác stavěli, bylo jí 
teprve 21 let.

Reprezentační ples Prahy 
1 se letos uskuteční v pá-
tek 5. dubna od 20 h na 
tradičním místě, v Paláci 
Žofín.
Zatímco loňský ples se ko-
nal pod mottem „zlato“,
letos organizátoři zvolili 
„magii“. Letošní rok se 
přece skládá z číslic 0, 1, 
2 a 3.
„Těším se, že budu mít čest 
přivítat co nejvíce oby-
vatel naší městské čás-
ti,“ říká starosta Prahy 1
Oldřich Lomecký. 
Celý večer vás bu-
dou bavit a k tanci 
hrát Bing Band Feli-
xe Slováčka se sólisty 
Felixem Slováčkem 
mladším a Markétou 
Bártovou.
Vystoupí také: Daniel 
Mrózek, Helena Zeťová, 
Jiří Korn, skupina To-
xique se zpěvačkou Klá-
rou Vytiskovou, Daniel 
Barták, Martin Hrdinka 
jako DJ a skupina Loko-
motiva.
Určitě vás potěší bohatá 
tombola s mnoha věcný-
mi cenami.
Vstupenky si můžete 
koupit v síti Ticketpro 
nebo přímo v poklad-
ně paláce Žofín.

Radnice Prahy 1 
zve čtenáře 
Malostranských 
novin na ples

Monika 
Raimanová   

Sympatická slečna, která 
má na starosti úřední ově-
řování shodnosti kopie 
a originálu, a to jak u lis-
tin, tak u podpisů. Navíc 
se podílí i na vydávání 
lístků pro seniorské akce. 

referentka 
informačního 
centra 

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

posta@praha1.cz
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Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě, v bývalé 
Hradčanské radnici, by-
dlel až do své smrti herec 
převážně dramatických 
rolí,  národní umělec Ví-
tězslav Vejražka (1915 
- 1973). Hrál a režíroval 
v Národním divadle.
Na vratech domu může-
te dodnes vidět úzký ko-
vový proužek. Jedná se 
o úřední míru z 18. stol., 
tzv. český loket, měří 
přesně 57, 27 cm.

Loretánská ulice č. 1
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Vítězslav Vejražka

TIP 
čtenáře

Sedím s Romanem Vo-
pičkou v jeho vyhláše-
né Kafírně na Tržišti 11. 
Vopička je jiný, než ho 
znám. Jindy samá legra-
ce, teď posmutnělý, ale 
odhodlaný bojovat.
Kafírna, jíž obětoval 20 
let života a která se stala 
tradičním místem setká-
vání poslední hrstky sta-
rousedlíků, se ocitla ve 
vážném ohrožení.
Ještě před pár dny byla 
její budoucnost zahalena 
vůní kávy, dnes to šustí 
papírem.
„Máme nejlepší a nejlev-
nější kávu široko daleko. 
Nikdy jsem na tom ne-
chtěl zbohatnout. Staral 
jsem se tu o to s láskou, 
hýčkal jsem si sen, že bu-
deme pro místní, ne pro 
cizince,“ říká smutně Vo-
pička.
„Už dvacet let sem cho-
dí Malostraňáci. Dají 
si kafe, poklábosí, co je 
nového. O nic jiného mi 
nikdy nešlo.“ 
Vopička vypráví, že zlom 
nastal ve chvíli, kdy ná-

jemníci domu, ve kterém 
je Kafírna (o rozměru 24 
m2),  získali byty v priva-
tizaci a založili sdružení 
vlastníků.
Tehdy napsali na radni-
ci stížnost, že Vopička 
támhleto a tohle. Přišla 
kontrola, samozřejmě by-
lo vše v pořádku. 
Zatímco poslouchám Vo-
pičku, z chodby nakoukne 
pán. Prý je tu byt na pro-
dej a jestli nemáme tuž-
ku. Vopička si povzdech-
ne, ale ochotně  mu půj-
čuje svou.
„Tohle není zdaleka prv-
ní kupec. Jeden byt už 
prodali asi před dvěma 
měsíci,“ říká. „Kavárna 
v domě může zájemcům 
o byt vadit. Proto mám 
teď problémy.“
Vopičkovi pronajímá 
prostor, kde je Kafírna, 
Městská část Prahy 1, 
kam také směřují stíž-
nosti nájemníků.
Byt o rozměru 50 m2 
lze v této lokalitě prodat 
i za čtyři miliony korun. 
Cena, kterou za něj ná-
jemníci zaplatili, byla 
sotva poloviční.
Malostranské noviny
budou případ pozor-
ně sledovat. 

Populární Kafírna začala vadit nájemníkům přesně v den, kdy založili sdružení
Tady nejde jen o Kafírnu, ale o celé 
směřování Malé Strany. Jedna cesta 
vede k občanské společnosti, druhá 
k tržnímu hospodářství, kde vládne 
hamburger a kšeftuje se s byty.

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských
novin

Dům na Tržišti 11

Loretánská 1

Kafírna U sv . Omara, též zvaná 
Vopičkova Kafírna

Vopička 
s hercem 
Josefem 
Kemrem, 
který 
kavárně 
požehnal

Josef Kemr bydlel 
v Nerudově ulici 

Do Kafírny chodíval 
též herec Josef Vinklář

Štamgastem 
tu byl pan Houška

Chodil sem 
Václav Havel již 
jako prezident

Vaše advokátní poradna

Pomoc, vyšší nájemné!
OTÁZKA: Majitel mi 
chce zvýšit nájem bytu, 
jak to vyřešit?       Jan B.
ODPOVĚĎ: Od 1. 1. le-
tošního roku je platná 
významná novela občan-
ského zákoníku. Podle 
ní již neplatí žádné re-
gulace pokud jde o výši 

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

nájemného, majitel bytu 
a nájemce se mají spolu 
dohodnout sami. 
Nájemné má být v mís-
tě a čase obvyklé. Pokud 
není jedna ze smluvních 
stran spokojená, podá 
žalobu a o výši nájemné-
ho rozhodne soud.



Vopička teď čelí palbě sousedů Kalendárium 
Malé Strany

Josef 
V. Hellich
ARCHEOLOG

Jiřina 
Štěpničková

HEREČKA

DUBEN

● Jiřina Štěpničková  
*3. 4. 1912 Praha 
†5. 9. 1985 Praha
Herečka, oběť komunis-
tické tajné policie. Bydlela 
na Zámeckých schodech.

● František Ondříček 
*29. 4. 1857 Praha 
†12. 4. 1922 Miláno
Houslista, narodil se 
na Novém Světě na 
Hradčanech, zemřel na 
zástavu srdce ve vagóně 
na nádraží v Miláně.

● Josef V. Hellich 
*17. 4. 1807 Choltice
†22. 1. 1880 Praha
Malíř a archeolog, autor 
známého portrétu Boženy 
Němcové. Od r. 1867 by-
dlel na Malé Straně, je po 
něm pojmenována Helli-
chova ulice.
 
● Alois Klar 
*25. 4. 1763 Úštěk 
†25. 3. 1833 Praha
Mecenáš chudých stu-
dentů. Zakladatel slepec-
kého ústavu. Je po něm 
pojmenována část Malé 
Strany - Klárov.

● Otto Šimánek 
*28. 4. 1925 Třešť 
†8. 5. 1992 Praha
Herec. Mnoho záběrů je-
ho pana Tau bylo poříze-
no na Malé Straně.

● Slávka Budínová 
*21. 4. 1924 Ostrava 
†31. 7. 2002 Praha
Herečka. Žila a zemřela 
v domě U Bílé botky. 

Slávka
Budínová

HEREČKA

Otto 
Šimánek

PAN TAU

902 11 30
MN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

Currywurst menu je ještě 
nic proti Nerudaburger, co 

je k mání v Nerudovce. 

Malostranské nám. 
- Vida! Obchůdek v pod-
loubí na pěkné adrese 
Malostranské náměstí 
č. 1, kam celé generace 
chodily pro mléko a chle-
ba, byl dlouho zavřený. 
To teď už neplatí.
Po letech čekání je zde 
nově otevřen fast food 
Shorty´s, kterému se čes-
ky říká prodejna rychlé-

ho občerstvení. Našinec 
by ale musel mít oprav-
du hlad, protože hot dog 
„v americkém stylu“ (čes-
ky párek v rohlíku) vy-
jde bratru na 55 korun, 
Currywurst menu na 115 
korun.
Zní to poněkud cizokraj-
ně, ale zase  je to o chlup 
levnější než ve vedlejším 
McDonaldu.

TIP 
čtenáře

Populární Kafírna začala vadit nájemníkům přesně v den, kdy založili sdružení
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ROMAN VOPIČKA, vážený kavárník. Na Malé Straně se narodil a žije tu celý život (dříve na Kampě, 
nyní v Nerudovce). Jeho táta i děda byli vyhlášení malostranští malíři pokojů (snímek je z roku 1996).

Dříve sýr a mléko, 
dnes Currywurst

Kafírna U sv . Omara, též zvaná 
Vopičkova Kafírna

Vopička už 
nás  hostí  

20 let!
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KampaNula
 Charitaredakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu

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

neděli 17. 3. Kam-
paNula spolupo-
řádala výlet - ce-

lodenní návštěvu hradu 
Karlštejna. Součástí byla  
přednáška s ezoterním 
výkladem Dr. Hany Sar 
Blochové v penzionu 
U královny Dagmar 
v podhradí. 
Účastníci (20) poté na-
vštívili věž se studnou 
a posvátné prostory hra-
du, kostel P. Marie a mi-
mořádně i kapli sv. Kate-
řiny v malé věži i „zlatou 
kapli“ sv. Kříže ve velké 
věži hradu. 
Součástí ojedinělé pro-
hlídky byl také malý kon-
cert středověké hudby 

přímo v hradních kap-
lích v podání lektorky 
Blochové, jež svůj zpěv 
doprovodila na středově-
ké psaltérium, vyrobené 
jako repliku přímo podle 
karlštejnské malby. 
   Pak si účastníci pro-
hlédli blízké okolí hradu 
a akce byla zakončena 
společným posezením 
v příjemné krčmě „Pod 
Dračí skálou“.  
Domluveno pokračování
- Koncert pro Karla IV.
(697. narozeniny) v úte-
rý 14. května v kostele 
Na Prádle od 18 do 21 h.
Předprodej vstupenek viz 
www.kampanula.cz.           

 H.S.B. + J.K.

 V

KampaNula pořáda-
la 6. 3. 2013 Učenou 
toulku č. 12 s názvem 
Omyly historie v Trick 
baru ve II. patře Malo-
stranské besedy. 
Toulka proběhla v sedě 
v režii spisovatele Richar-
da Händla. Jednalo se 
o některé zažité historic-
ké omyly naší minulosti. 
První téma bylo o jeho 
originální teorii a sice, 

že Přemysl Oráč, když ve 
Stadicích oral s volky, tak 
nevykonával činnost ze-
mědělskou.
Richard Händl rozbo-
rem starých kronik o té- 
to pověsti a srovnáním 
s archetypy orby u jiných 
evropských národů došel 
k závěru, že Přemyslova 
orba byla spíše vedena 
za účelem symbolického 
vytyčování hranice.

Další téma byla informa-
ce, která rezonuje zejmé-
na v dnešní době. Chys-
táme se letos slavit 1150. 
výročí příchodu věro-
zvěstů Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu. Je-
jich jmenné označení je 
ovšem z historického po-
hledu naprosto zcestné. 
Na Moravu na pozvání 
knížete Rostislava... více 
www. KampaNula.cz

Výlet na Karlštejn 
zahřál, ač mrzlo
Podmanivý zpěv Dr. Blochové

Spisovatel Händl nabídl novou 
teorii o Přemyslu Oráčovi

● Ve středu 10. dubna 
od 17 h bude Toulka 
č. 13: 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:
Sraz u bistra Bruncvík pod 
Karlovým mostem - Vltav-
ští vodníci, Richard Händl.
Od 18 h Varhanní koncert 
v kostele Jana Křtitele Na 
Prádle. Nevidomý varha-
ník Pavel Diblík a Dagmar 
Doubková. Výstava obrazů 
Nadace Artevide. S sebou 
děti a vnuky!

Květen
Velká benefi ce pro Ar-
tevide - koncert s módní 
přehlídkou.

● V pondělí 13. května: 

Kulturní ekumena Euge-
na Brikciuse na Strahově 
v Památníku písemnictví.

● Toulka č. 16:  Jan Ne-
pomucký. Vypráví Dr. Jan
Sedmík o příbězích taju-
plného světce.

● Toulka č. 17:   Tajné 
dějiny OPBH Malé Stra-
ny se čtením veršů Jar. 
Seiferta na Petříně v sadu  
- Jaroslav Rybář.

Červen
● Ve čtvrtek 20. červ-
na od 18 h: Bude uspo-
řádán na Maltézském 
náměstí II. Prostřený stůl 
pro Deylovu školu a Na-
daci Artevide!

Září
● V sobotu 21. září: 
Malostranské vinobraní - 
Horňácké slavnosti.

Učené toulkyUčené toulky
Vycházky s humorem a poučením

S RYCHLÝMI ŠÍPY 
DO STÍNADEL
Sraz ve středu 10. dubna od 17 h v uličce 

Ve Stínadlech u Haštalského náměstí.

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

Učené toulkyUčené toulky

NAHOŘE:  Účastníci zájezdu na schůdkách na hra-
dě Karlštejn. VLEVO: Hana Sar Blochová při hře na 
psaltérium. UPROSTŘED: Hrdý hrad Karlštejn.

Učená toulka č. 13, www.kampanula.cz
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Glosa

Naše pošta

koro každý máme 
svého lékaře, trafi -
kanta, pokud mlu-S

víte vietnamsky i zelináře 
a svoji poštu. 
Na poštu většinou chodí-
me plnit své platební po-
vinnosti. I na Malé Straně 
máme svoji poštu. Ústí 
tam historická potrubní 
stanice, bohužel prý od 
povodní nefunkční. Po le-
tech, co docházím na ten-
to „svůj“ poštovní úřad, 
jsem dospěl k názoru, že 
personál malostranské 

pošty, vedle svých Českou 
poštou, a.s. daných po-
vinností, plní ještě zadání 
nějakého sociologického 
výzkumu našeho vzájem-
ného chování. 
Kdykoliv se totiž před 
přepážkami objeví dva 
a více lidí, začnou se pře-
pážky postupně uzavírat. 
Sejde-li se nás víc jak čty-
ři, zůstane v provozu pře-
pážka jen jedna. Oni pak 

asi tajně sledují a zazna-
menávají, jak se v utvoře-
né frontě chováme. Chá-
pejte, kde jinde nás mají 
zkoumat, když fronty na 
banány jsou už minulostí. 
Možná, že je ale všechno 
úplně jinak a pracovníci 
naší pošty to vše dělají 
pro naše dobro. 
Představte si: Jdete za-
platit inkaso, což je samo 
o sobě traumatické a ješ- 

tě budete zatíženi vol-
bou, u které přepážky se 
máte svých peněz zbavit. 
Takhle se postavíte na 
konec fronty, tři lidi vás 
během čekání předběh-
nou a vy v klidu po dvace-
ti minutách, bez hledání 
kde, zaplatíte, co zaplatit 
máte. Jiné vysvětlení pro 
provoz naší pošty oprav-
du nemám. 

Duben 2013
inzerceinzerce

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a hradčan

V Malostranských novi-
nách čís. 2/roč. V, únor 
2013 na druhé straně 
(jako ilustrace k článku 
týkajícího se rekonstruk-
ce Kampy s popiskem 
Nejen tomuto pejskovi se 
na Kampě čurá fajn) je 
neprávem - bez uvedení 
autora - použitá fotka, jíž 
jsem autorem. 

Tereza Dotlačilová
Redakce: Pardon.

Omluva

Pejsek už 
má podpis

Výzva
Ponocný 

s pomlázkou

Tahle oučinná procedura  
vás totiž nebude stát ani 
korunu.   Stačí si jen  při-
vstat a zajít  za Mostec-
kou bránu, kde  od časné-
ho  rána  až do  pravého 
poledne vartuje ponocný.

 Zdraví Jan Sluníčko 
z Malé Strany

Ponocný 
Sluníčko

Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce
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Přijďte si zahrát do 
Malostranské besedy

Jedinečná výstava pro malé i dospělé děti

ýstava zaplňuje pro-
story v prvním, 
druhém a třetím 

patře. Hlavní částí ex-
pozice Vikýře PLAY je 
systém pěti podstřešních 
komůrek, patřících jed-
notlivým oknům půdy.
Tato hnízda poskytují 
kreativní výbavu v podo-
bě nejrůznějších zvuko-
vých, optických a kine-
tických nástrojů. Více: 
www.vikyreplay.cz

V
Umělec 
Petr Nikl

Beseda Nikl při hře 
s klavírem

Výstava probíhá 
právě teď

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

DUBEN 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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Otev

z jeho nejnovějšího CD 
s názvem Lipa 68. Lipa 
přizval k produkci syna 
Petra Lipu ml. a Ľubora 
„Umelca“ Preihradníka, 
známého slovenského 
producenta a trumpe-
tistu. Výsledkem je zají-
mavé, až multižánrové 
album s moderním a pří-
jemným zvukem.

Náš 
TIP

PETER LIPA 
BAND (SK)

23. 4. 2013, 20.30 h, Malostranská beseda

Těšíme se 
na vaši návštěvu!

P
 eter Lipa, zpěvák, 

skladatel, hudeb-
ní organizátor       

a manažer, je bezesporu 
nejvýznamnější osob-
ností slovenské jazzové 
scény. Jeho jedinečná 
hudba vychází ze spo-
jení jazzu a blues. Peter 
Lipa zahraje v Malo-
stranské besedě skladby 

Peter Lipa, přemýšlivá hudební legenda.

Zveme vás na výstavu 
interaktivních objektů 
umělce Petra Nikla.

•

Divadlo dětem - So 6. 4. v 17 h -  
ANIČKA A LETADÝDLKO: TETA 
BAŽANTOVÁ II. - KC Kampa, U So-
vových mlýnů 3 - Díl druhý: Na návštěvě 
u křečků. Více: www.kckampa.eu  

Divadlo - 10. 4. a 2. 5. v 19.30 h - 
VLNY - Divadlo Kampa, Nosticova 2a 
- Sedm příběhů, sedm hlasů a sedm žen 
v představení herečky Nataši Burger. 
www.divadlokampa.cz

Divadlo - Čt 11. 4. v 19. 30 h - KILER 
- A studio Rubín, Malostranské nám. 9 - 
Luboš je herec a má honičku se zkouše-
ním a natáčením. Taky musí zabíjet a za-
chránit kulturu. www.astudiorubin.cz

Divadlo - Pá 19. 4. v 20 h -  BRATŘI 
KARAMAZOVI - Baráčnická rychta, 
Tržiště 23/555 - Dostojevskij v podání Di-
vadla Štěstí. Hrají: J. Pěkný, P. Blažek… 
www.baracnickarychta.cz 

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO DUBEN 2013

1. po. Originální Pražský 
Synkopický Orchestr -  20 h
4. čt. Jan Spálený & 
ASPM - 20.30 h 
8. po. Oskar Petr & Spo-
lečenská událost - křest 
alba! - 20.30 h
9. út. Šansonovinky - pís-
ně P. Hapky a M. Horáčka - 
zač. 20.30 h
11. čt. Vladimír Mišík & 
Etc… - 20.30 h
17. st. Ivan Hlas Trio - zač. 
20.30 h
18. čt. 5P Luboše Pospíši-
la - zač. 20.30 h
22. po. Lili Marlene - zač. 
20.30 h
26. pá. Hm… - zač. 20.30 h
29. po. 20 Šakalích let - 
zač. 20.30 h

MISIJNÍ PROGRAM v klášteře sv. Tomáše 
•Po 1. 4. od 14.30 do 16.30 h: Oslava Velikonoc 
(pivo a klášterní legendy). 
•Čt 11. 4. od 15.30 do 17.30 h: Dej Bohu šanci 
-  Evangelizace na ulicích Malé Strany. 
•Augustiniánský týden (22. - 26. 4.) - Denně od 
18 h přednášky, kulturní akce, zamyšlení, diskuze.

Adresa:
Josefská 8, Malá Strana, Praha 1



11 Zabava

Slavné ženy

Koutek pro chytré hlavy

J. Neruda: Hastrman, XXX.
MINULE: Pan Rybář už ví, že sbíral bezcenné 
kameny. Sebevraždu mu rozmluvil zeťák.

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

N áhle přistoupil sta-
řec zas až k samé-
mu oknu. 

Ústa se mu zachvěla, 
v oku cítil nevýslovný 
tlak. Pohlídl ven. Nevi-
děl nic určitého, vše se 

třpytilo jako rozpuštěný 
démant, vše se vlnilo - až 
k samému oknu - až do 
jeho oka - moře - moře!
Dál už povídat nebudu, 
dál už neumím.
Tady tato nádherná 
povídka Jana Nerudy 
končí. 

Jaká povídka to bude 
příště? Od Nerudy, 

nebo od někoho jiného? 
Nechte se překvapit!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

J. Neruda: Hastrman, XXX.
MINULE:
kameny. Sebevraždu mu rozmluvil zeťák.

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: Kde je dům, na 
kterém je tento uzel?
Nápověda: Je to na kopci 
nedaleko horní části Nerudo-
vy ulice. 

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: Dům U zlatých nůžek, Na 
Kampě 6, Malá Strana  
Správně: Jiří Kačer, Jana Schá-
nilová, Petr Kadeřábek, Jan Tichý

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

www.staromestskenoviny.eu

Démant v oku

Co nového 
za vodou[ [

Malostraňačka, spisovatelka
Jindřiška Smetanová

Ž ila dlouhá léta na 
Velkopřevorském 
náměstí. Byla ob-

divovatelka Malé Strany 
a postaviček, které tam žily 
a žijí. O její knize Ustlá-
no na růžích prohlásil hu-
morista Zdeněk Jirotka: 

„Od dob Jana Nerudy 
nikdo nic tak půvabného 
o Malé Straně nenapsal.” 
Pro děti vyšla také její 
kniha Pohádky z Kampy. 
Její syn je úspěšný archi-
tekt, strýc A. Schenk byl 
tajemník T. G. Masaryka. 

Zdeněk 
Jirotka, 
kamarád

Narodila se 26. 10. 1923 v Rosicích 
u Brna, zemřela 24. 12. 2012 v Praze

Antonín 
Schenk, 

strýc

Jindřich 
Smetana, 

syn

inzerce

Sudoku pro  
nenáročné

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

JÍDELNÍ SPECIÁLY 
Pravidelně úterý, 
čtvrtek a neděle
Košík plný kuřecích 
křídel každé úterý
Domácí hovězí 
burger XXL vždy 
ve čtvrtek
Řízková 
neděle

www.nm.cz

Protančete se výstavou 
v Českém muzeu hudby 

(od 19. dubna)
Valčík a polka - kdo by neznal tyto tak oblíbené tance? Valčík 

Na krásném modrém Dunaji je určitě známější než rakouská 
hymna a jen polce Škoda lásky se dostalo pochvaly, že pomohla vy-
hrát válku! Výstava Století valčíku a polky vám oba tance přiblíží 
špičkovými exponáty. 
Na výstavě se mimo jiné dozvíte, kde se učil tančit ženich Vejvara ze 
známého fi lmu a který malostranský sál nemohla, nejen v době maso-
pustu, minout žádná dívčí nožka. S valčíkem a polkou zavítáte do ope-
ry, operety a baletu, zaposloucháte se do unikátních nahrávek, zavzpo-
mínáte na nejkrásnější valčík svého života či se svůj první valčík nebo 
polku teprve naučíte. Poznáte také význam plesů a tanců pro národní 
emancipaci i prosazení měšťanstva v době habsburské monarchie. 
Výstava o valčíku a polce, plesech a tanečních slavnostech, odívání,  
tanečních doplňcích a  společenské výchově bude součástí cyklu Mo-
narchie a začíná v Českém muzeu hudby 19. dubna.
Nenechte si ujít komentovanou prohlídku s kurátorkou výstavy         
ve čtvrtek 25. dubna od 15 hod.

Otevřena je denně 
kromě úterý 

od 10 do 18 hodin 
Národní muzeum - 

České muzeum hudby,
Karmelitská 2, 

Praha 1



Příští číslo vyjde
1. května

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

Kocour Barnabáš
malostranský kocour

Za to, že zvládl 
přestěhování 
z Nerudovy ulice 
a udržuje si 
stabilní uctyhod-
nou váhu 7 kg.

VÍTE O NĚKOM ze svého okolí, kdo si za-
slouží Modré okénko? Napište na adre-
su: redakce@malostranskenoviny.eu.
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RITA
Pejsek Rita, co chodí 
do Kafírny na Tržišti. 

Jeho panička Kateřina 
Vlková učí na DAMU 

mluvený projev. 
Foto: Archiv Kafírny

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

„Protože si mě jednoho 
dne našly a já jim zkrát-

ka nemohu odolat!“ 
Dana Hapalová

Módní návrhářka 
sweet666design

Zjevení zlé manželky
Povětří nad Hradem a Malou Stranou

Tady to jeTady stál

rzy tu máme Fili-
pojakubskou noc, 
tak se tahle legenda 

hodí. Ponocný Vincek měl 
oné magické noci službu, 
tak chodil po hradčanských 
hradbách.
Jak udeřila půlnoc, začalo to 
kolem něj svištět, jedna ča-
rodějnice za druhou.
A najednou - no hrůza - uvi-
děl svou vlastní manželku, 
jak tančí s čertem na Rad-
nických schodech.
Vincek se natáhl, chytil ji za 
sukni a hybaj domů. Zemřeli 
šťastni o 60 let později. 

B

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

Legendy
a pověsti

TIP: Woody

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. 4 / duben 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

25., 26., 28. 4. v 19:30 h: Kabaret „BESTIE“
Pokračování nových témat úspěšného politicko-satirického kabaretu Blonďatá 
bestie s Ondřejem Pavelkou, J. Strykovou, L. Zahradnickou a dalšími.

18. 4. v 20 h: Divadlo Husa na provázku - Proměna
Proměna aneb Budař už zase hoří, Buršová se 
na to dívá - tu a tam se ho zatouží dotknout, 
ale netroufne si… 

21. 4. v 20 h: Fekete Seretlek 
Hudební skupina zpracovává a proměňuje 
tradiční lidové motivy a písně z celého světa.

Víte že…
Baráčnická rychta už je po století místem, kde se 
„inspiruje“ řada umělců. S pivem v ruce zde skládali 
básně např. E. Bondy, I. M. Jirous či E. Kočičková. 
Postava předsedy Baráčníků, který sdílí celu se 
Švejkem po sarajevském atentátu, se objevuje také 
v románu Osudy dobrého vojáka Švejka.

Tel.: +420 606 612 949

Dubnové tipy:

Tržiště 23/555, Praha 1 - Malá Strana

Speciální nabídka naší 
restaurace od 18. do 22. 4.:

Kulajda s králičím masem a zastřeným vejcem 45,- Kč
1. Pomalu pečený kousek králíčka se zeleným chřestem, 
    šalotkovým konfi tem a pyré z brambor  195,- Kč
2. Pečený kousek jehněte na tymiánu a jablkách s červeným 
    zelím a bramborovo-slaninovým knedlíkem 195,- Kč
Domácí tiramisu po pražsku 75,- Kč
Komplet menu (polévka, hlavní jídlo, dezert)  295,-Kč


