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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. 6/roč.V
červen 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

JEJDA!

inzerce

Vážení bohatší sousedé, máme vás 
rádi (wirklich) a tady je důkaz: 

Lobkovický palác na Malé Straně 
budiž již jen váš. Více str. 6 a 7
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Ministr zahraničí 
Karel Schwarzenberg

Malostranské 
servírky

PAVLÍNA & KAČKA
z nové restaurace John Lennon 
Pub v Hroznové 6. V ruce drží 
chutnou Plzeň 12° za 39 Kč.

Miss 
ponorka

inzerce

www.napabar.cz •Více info na str. 11
Prokopská 8, Malá Strana, Praha 1

Široká nabídka 
alko i nealko nápojů!

Zahrádka otevřena!

Lobkovický palác v rukou Německa

V čísle též najdete: 
● Meda Mládková rozhovor
● Knihovny jsou fajn
● Proč je Mirek Dušín napřed  

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

Staročeská kuchyně              Otevřeno denně 11.30 - 22 h
v moderním pojetí   

www.hotelconstans.cz

Adresa: 
Břetislavova 309/14, Praha - Malá Strana ♦ Tel.: 234 091 864, 724 311 477

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

Každé 10. menu zdarma! 
•Rozšířili jsme nabídku nápojů o osvěžující domácí limonády

•Ochutnejte naše lehké letní dezerty
•Náhled aktuálního poledního menu naleznete 

  na http://www.lunchtime.cz/hotel-constans/ 

Herzlich 
Willkommen



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

Meda Mládková: Werichova 
vila bude v dobrých rukou
Kampa - Smlouva o tzv. 
Werichově vile (prázdné již
přes 10 let) je  těsně před 
podpisem. Nadace Jana
a Medy Mládkových po-
skytla Malostranským no-
vinám rozhovor.

● Říká se, že Nadace 
Jana a Medy Mládko-
vých bude mít Weri-
chovu vilu zadarmo. Je 
to pravda?
„Jsme připraveni platit 
odpovídající nekomerční 
nájem stejně jako ostatní 
neziskové organizace na 
Malé Straně. Nadace bude 
fi nancovat vytvoření ex-
pozic, jejich provoz, platy 
zaměstnanců, energie atp. 
Z hlediska nadace jde o vý-
hradně neziskový projekt.“ 

● Je Meda Mládková 
obchodnice s uměním 
nebo mecenáška?
„Paní Meda celý svůj život 
umělce podporovala, jejich 
díla sbírala a nakupova-
la, ale nikdy žádné umění 
neprodala. Těžko tak může 
být obchodnicí. Obrazy 
sbírá pro lásku k nim a ne 
proto, aby na nich vydělala 
peníze.“

● Bude ve Werichově 
vile někdo bydlet?
„Ve vile bude přebývat 
pouze Werichův duch.“

● Budete spolupraco-
vat i s jinými občanský-
mi sdruženími?
„Byli bychom rádi, aby se 
partnerem nadace při oži-

inzerce

Jaké bylo vaše 
nejhorší vysvědčení? 

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Na učňáku 
v pololetí jsem 

rupnul z techno-
logie kovů.” 

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Šestku, co mi 
napsala ségra, 

když si hrála na 
učitelku.”

Žhavá anketa Malostranských novin

David
Meixner
Manažer 

Baráčnické rychty

„Maturitní 
za deset. Byl 
jsem zmítán 

postpubertální 
anarchií.” 

„To poslední. 
Uvědomila jsem 
si, že mi končí 

studentský 
život.”

Zuzana  
Kopečná
Prezidentka 

Nadace Artevide

Roman 
Vopička

Kafírna
U sv. Omara

„V sedmé 
základní čtyři 

čtyřky. Pak jsem 
pochopil...”

„Tři trojky 
v osmé třídě. 
Matematika, 

fyzika, chemie.”

Číslo měsíce

650
milionů korun 
je částka, 
kterou teď 
řeší Karel. 

Císlo měsíce

K

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@malostranskenoviny.eu
posílejte na adresu:

      am s ním?, ptal se 
Neruda a měl na 
mysli slamník. Jak 

z toho ven?, ptá se dnes 
kníže Schwarzenberg. Řeč 
je o osudu Lobkovického 
paláce na Malé Straně.
Jedna věc je státnické 
gesto (tedy předání sídla 
německé ambasády Ně-
mecku), druhá věc je ve-
řejné mínění.
Neruda svou lapálii se 
slamníkem vyřešil tak, že
slámu daroval kolemjdou-
cí mlékařce, pytel nacpal 
čerstvou slámou a oslavil 
to tancem (čtverylka).
Jestli je tohle návod pro 
pana Karla, těžko říct.

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Malostranských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

Co by na to 
Neruda?

Thurn-Taxisův 
palác zas ožije

Letenská ul. -  Thurn - 
Taxisův palác si pronajme
na 15 let Anglo - americká 
univerzita. Zaplatí za to 
celkem takřka 150 mili-
onů korun. Částka bude 
investována do oprav. 
„Do současných prostor 
v Lázeňské ulici se již ne-
vtísníme,“ řekl MN pro-
rektor univerzity Tomáš
Vachuda a dodal: „Nebude
třeba větších zásahů do 

Co na to prorektor univerzity

Mostecká - Potvrzeno! 
Oblíbená prodejna potra-
vin Vacek Bio-Market má 
od MČ Praha 1 prodlou-
ženou smlouvu na dobu 
neurčitou. 
„V plánu jsou nejmoder-
nější chladící zařízení na 
mléčné výrobky, osvětlení, 
regály a nová podlaha,“

řekl Malostranským no-
vinám manažer prodejny 
Pavel Linhart. 
Příjemné změny se týkají
držitelů věrnostních karet.
„Zvyšujeme slevu z 5 % na 
10 %. Zákaznící se mohou 
obrátit na vedoucí pro-
dejny paní Ajšmanovou,“ 
doplnil Linhart. 

Potraviny v Mostecké 
slaví novou slevou

Za palácem 
žijí pávi

Recept dle 
Dobromily

Pastičky s brzlíkem
Dva telecí brzlíky vlož 
na půl hodiny do vlažné 
vody, aby pěkně zbělely, 
pak je vyndej, omej a na-
krájej na malé kostky...

Ta to umí osolit!

rettigova.lukul.cz

23°C
ČERVEN: Konečně bude 
teplo, teď jen aby ho po těch 
mrazech nebylo zas moc.

Počasí 

Exkluzivní rozhovor pro MN

Tomáš 
Vachuda

budovy.  Ve staré konírně 
v přízemí bude kavárna. 
Smlouva je oboustranně
výhodná. Uspěli jsme ve 
výběrovém řízení.“
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Meda Mládková: Werichova 
vila bude v dobrých rukou

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

ště PRUŽNÁ MADLA
z Tržiště, propagátorka tzv. 

duševního bruslení. Všimněte 
si, její brusle nemají nože. 

Když 
bruslit, 
tak bez

Rok 
1913

Meda Mládková 
před tzv. 
Werichovou vilou

Víte, že...
Nadace za pár dní rozešle   
do poštovních schránek 

informace o projektu.

Exkluzivní rozhovor pro MN
vení Werichovy vily stalo 
neziskové sdružení Post Bel-
lum. Oslovíme také spolky 
z Malé Strany, např. Klub 
Za starou Prahu, občanské 
sdružení KampaNula, KC 
Kampa nebo SOPMSH.“

● Darovala Meda Mlád-
ková Praze nějaké obra-
zy, jak tvrdí?
„Paní Meda darovala v roce 
1999 městu Praha rozsáh-
lou sbírku 215 obrazů a kre-
seb Františka Kupky, 240 
koláží a objektů Jiřího Ko-
láře, 279 artefaktů českých 
a slovenských autorů z let 
1965 - 1985 v celkové hod-
notě 600  milionů Kč.“

● Obracel by se Werich 
v hrobě, kdyby věděl, že 

má muzeum?
„Faktem je, že vnuč-
ka pana Wericha paní
Fanča Hulíková plně 
podporuje aktivity 

Nadace Jana a Medy 
Mládkových a pova-
žuje je za odpovída-
jící odkazu Voskovce 
a Wericha.“

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!

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

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

co se týče bodnutí  
včel i vos,  co případ, 
to (mnohokrát zábav-
ný) názor, jak to léčit. 
Míra následků bodnutí 
přímo souvisí s délkou 
žihadla v kůži, takže 
jako první okamžitě odstranit žihadlo! Poté 
ihned ochladit bodnutí studeným obkladem 
a aplikovat antihistaminový přípravek (např. 
Fenistil). Pozor na alergické reakce, např. 
celkové svědění, vyrážka či potíže dýchání, 
které vyžadují rychlou lékařskou pomoc.

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

Vážení a milí spoluobčané! 

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

Rolka máslová čokoládová 
sleva 24 % za 9,90 Kč!

Tým prodejny 
Vacek Bio-Market

AKCE ČERVNA: 

Těšíme se na vás!

NOVINKA 
Zvyšujeme slevu zákaznických 
karet Vacek Bio-Market z 5 % 
na 10 % pro všechny držitele. 
Kromě tabákových výrobků         

a dobíjecích kupónů. 
Novou slevu si lze zařídit u paní 

vedoucí Ajšmanové.
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Velké zprávy 
z Malé Strany

● Malá Strana - Dne 15. 5.
se konaly Svatojánské 
slavnosti Navalis. Jsou 
oslavou sv. Jana Nepo-
muckého. Po Vltavě rejdi-
ly gondoly a byl uspořá-
dán velkolepý ohňostroj.

● Kampa - Pokračují
opravy zahradnického
domku Salla terrena v par-
ku na Kampě a zdi u KC 
Kampa.  

● Malá Strana - 28. 5.
se uskutečnil cyklistický 
závod Pražské schody.

Válka o Kafírnu: Ted́  
prý zas vadí psí víno

avárník Roman Vo-
pička čelí dalšímu 
útoku části majitelů 

bytů v domě Tržistě 11, 
kde provozuje populární 
Kafírnu.
Tentokrát jde o popína-
vé psí víno, které zdobí 
stěnu domu a vytváří tak 
romantické zákoutí - nej-
hezčí v ulici. 
Podle části majitelů bytů 
psí víno škodí omítce 
a chtějí ho nechat odstra-
nit. Obrátili se proto na 
radnici, která na místo 
vyšle kontrolu.  
Nájemníci byty nedávno
levně nakoupili od měs-
ta, založili sdružení a teď
se prý byty snaží výhod-
ně prodat. Domnívají se,
že byt v domě, kde není 
kavárna, bude mít větší 
cenu.
Kavárník Vopička už mu-
sel řešit problém se třídě-
ným odpadem a světýl-
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Popínavá rostlina prý škodí omítce

Na otázky 
čtenářů 

odpovídá: 
Oldřich 

Lomecký, 
starosta

&Otázky 
odpovědi

Pane starosto, 
na zástupy turistů jsme 
si zvykli. Na co si ale ne-
hodláme zvyknout, jsou 
šílené Segwaye, které nás 
ohrožují na životech. Proč 
jste je už nezakázali?
Zástupci občanů Prahy 1, 

kckampa.cz

Odpověď starosty:
Ano, Segwaye na chodní-
ky nepatří! Řeklo by se, že 
této větě porozumí každý. 
A představte si: Není to 
pravda! Ministerstvu do-
pravy můžete dodat stíž-
nosti, srovnání s jinými 
zeměmi EU, ankety, prů-
zkumy či expertní hodno-
cení, ale vše marně. 
Tento úřad prostě od-
mítá slyšet, číst a hlavně 
MYSLET: Jezdci na těch 
podivných strojích jsou 
podle něj prostě chodci. 
Naší nadějí je teď pražský 
magistrát, který se sna-
žíme přimět k prosazení 
takových pravidel, jež za-
staví ohrožování chodců 
„segwayisty“. Držte nám 
palce! 

Posílejte své otázky 
na známou adresu: 

redakce@
malostranskenoviny.eu

Proč nezrušíme 
vozítka Segway?

Dobrovol. platbu za výtisk 
Malostranských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 

potvrzující SMS 
od šéfredaktora 

Mn tricet

PLATBA 
SMS
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kem na dvorku. Kafírna 
patří mezi nejznámější 
podniky na Malé Straně. 
Vopička provozuje Kafír-
nu již od 1993. 
Křtil ji tehdy herec Josef 
Kemr, chodíval sem také 
herec Josef Vinklář, pre-

zident Václav Havel a dal-
ší slavné osobnosti.
  

Psí víno na Kafírně 

Víte, že...
Pan Vopička také provo-
zuje známé Okýnko pod 

Karlovým mostem.

Zemřela máma 
režiséra Lébla

Ve věku 83 let zemřela 
dne 25. 4. paní Eva Léb-
lová, maminka slavné-
ho režiséra Petra Lébla 
(Divadlo Na zábradlí). 
Na Malé Straně (ve Špor-

kově ulici) 
žila od roku 
1953. Ozná-
mení poslala 
dcera Mile-
na Polák.

Roman 
Vopička

aneb Jahoda je prostě lahoda 

www.hotelconstans.cz

Jahodové

Nabídka menu 17. - 30. 6. 2013 
Předkrm
Salát z mladého špenátu s jahodami avokádem 
a citrusovými plody               170 Kč
Parmská šunka s jahodami a medovým melounem             190 Kč

Polévka:
Chlazená jahodová polévka                 65 Kč 
   
Hlavní chod:
Kuřecí steak s jahodami, bazalkou a feta sýrem             195 Kč
Pečená kachní prsa s jahodovo-balzamicovým glazé            270 Kč
Grilovaná panenská svíčková s ostrou salsou             255 Kč

Přílohy: 
Francouzská bageta                 45 Kč
Steakové hranolky                 45 Kč
Máslová rýže                  45 Kč
 
Dezert:
Pohár „Jahody romanoff“                 95 Kč
Pohár s vanilkovou zmrzlinou a jahodami v čokoládě              95 Kč
Jahodový shake s mátou                  75 Kč

Sestavte si vlastní 3-chodové menu a získejte od nás jako 
dárek láhev sektu (0,375 l). Menu musí obsahovat alespoň jeden 
hlavní chod a musí být určeno ke konzumaci jednou osobou.

Rezervaci stolu si můžete udělat přímo u obsluhy restaurace nebo na 
tel.: +420 234 091 863, 
popřípadě e-mailem na provoz@hotelconstans.cz

Adresa: 
Břetislavova 309/14, Praha - Malá Strana

afrodisiakum vs. Zmrzlinový rej

Nabízí kompletní péči 
o Vaše nemovitosti

Zajišťujeme prodej i pronájem
Vaše malostranská kancelář

Najdete nás na adrese: 
Karmelitská 14, 

Praha 1

Tel.: 777 686 857 www.liberalreality.cz



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

VŠIMNĚTE SI: Tramvaj (vlevo) jezdí prvním rokem. Vpravo nám tam vyrostl stromek.

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

Karmelitská (pohled k sv. Mikuláši)
Kde to je1901 Dnes
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U památníku 2. odboje 
na Klárově si připomně-
li účastníci bojů o Prahu 
konec 2. světové války.

Stručné zprávy 
z radnice

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Víte, že...
Pobočka Pohořelec je 
jediná knihovna široko 
daleko. Nejbližší je na 

druhém břehu ve Školské.

Konec války 
na Klárově

Pracovník 
měsíce

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Zdeněk 
Skála     

Je potřeba aktivního pří-
stupu v komunikaci s po-
licisty i strážníky, kterou 
jako předseda komise vy-
konává a zároveň se po-
dílí na řešení přestupků 
i kriminálních případů.

Komise pro bez- 
pečnost a preven-
ci kriminality  

ČERVEN

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

posta@praha1.cz

Už zas je co číst! S poboč-
kou Městské knihovny 
na Pohořelci to vypadalo 
hodně nahnutě a dokonce 
byla několik týdnů zavře-
ná. Radnice Prahy 1, kte-
rá knihovnu spoludoto-

vala, se rozhodla ji zrušit.  
Následovala petice proti 
zrušení, kterou podepsalo 
700 lidí (mimo jiné i re-
dakce Malostranských no-
vin). Radnice nakonec udě- 
lala vstřícné gesto a bude 

knihovnu i nadále podpo-
rovat. Za všechny, které se
o to zasloužili, jmenujme 
například MUDr. Marti-
na Stránského (poliklini-
ka na Národní) nebo rad-
ního Ing. Pavla Škraka.

Skvělá zpráva: Knihovna 
na Pohořelci pokračuje!

Vida! Knihovna na Pohořelci, která je nejstarší 
pobočkou v Praze, nebude zavřena, i když si 
(samozřejmě) na svůj provoz nevydělá. Radni-
ce Prahy 1 bude i nadále její provoz dotovat.

Děti patří mezi nejpilnější 
návštěvníky knihovny 
na Pohořelci

Paní Eva Součková 
z knihovny 

Víte, že...

Velký 
Gatsby
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Dopis 
čtenáře

Německo se o palác postará lépe, protože má víc peněz, míní Karel Schwarzenberg
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Podle zákulisních infor-
mací je hotovou věcí, že 
majitelem Lobkovického 
paláce se stane Němec-
ko.  Hlavní strůjce této 
záležitosti Karel Schwar-
zenberg (TOP 09) s Ně-
meckem již má jen vyjed-
nat, za jakých podmínek 
to bude. 
Jeho nápad přepustit 
palác Německu vzbudil 
velkou vlnu nevole nejen 
od opozice, ale i mezi ob-
čany a místními spolky. 

Připomeňme, že kníže je
štědrým sponzorem spol-
kové činnosti na Malé 
Straně, což je úžasné.
Je fakt, že též mnohé dal-
ší státy v Praze vlastní 
budovy, v nichž mají za-
stupitelství (například 
Francie).
Lobkovický palác patří do
německé historie. Roku 
1989 se tudy dostali do
tehdejšího západního Ně-
mecka první východní
Němci. Cena paláce je ne-

Lobkovický palác na Malé Straně bude 
majetkem Německa. Otázkou už je jen 
za kolik. Podle informací Malostranských 
novin je ve hře i varianta, že tento skvost 
dostane Německo darem.

vyčíslitelná (pro obě stra-
ny), jakákoli částka by 
tedy byla nízká. Pro změ-
nu majitele není žádný 
důvod - jen symbolický. 
Palác zůstane stát tam, 
kde je, jen už nebude pat-
řit českému státu. 
Prostě: Vážení bohatší
sousedé, co jsme si, to jsme
si, máme vás rádi a tady 
je důkaz. Pokud však při-

pustíme, že ve světě sym-
bolů nejde o peníze, mělo 
by se Německo podobně 
vypořádat s novou českou 
ambasádou v Berlíně: Dát
ji České republice darem.
Nová česká ambasáda  
(ta nynější má prý drahý 
nájem) bude stát mimo 
centrum Berlína neda-
leko např. zastupitelství 
Slovenska a Itálie. 

KAREL 
SCHWARZENBERG
Když před pár mě-
síci kandidoval na 
prezidenta ČR, voli-
lo ho na Malé Straně 
takřka 85 % voličů. 

Co za co aneb To bychom byli pitomci!

Budova ambasády 
ČSR v Berlíně

Budova generální-
ho konzulátu ČSSR
v Bonnu

Rezidence 
velvyslance ČR 
v Berlíně

Bytový komplex
s 81 byty v Berlíně 

Tyto objekty ČR prodá 
Německu za 650 mil. Kč*

Pozemek na 
periferii Berlína

Budova ambasády 
na pozemku

Tohle si ČR koupí od 
Německa za 650 mil. Kč*

Netřeba být realitním makléřem, aby bylo zřejmé, že nás tady někdo 
bere na hůl. Prodej a koupě za stejnou cenu: V podstatě jde o skrytou 
výměnu, přičemž Česká republika dává Německu přinejmenším tři-
krát tolik, než dostává. Lobkovický palác, jehož hodnota je v podstatě 
nevyčíslitelná (pro obě strany), v tom navíc není započítán a vlastně 
s tím ani nijak nesouvisí. (*Ceny mohou být pouze orientační.)

Ambasáda Německa 
v ČR (Lobkovický palác)

Nynější ambasáda ČR
v Německu

Východní Němci 
obklopili ambasádu 
ze všech stran

Němci u trabantu před 
ambasádou západního 
Německa na Malé Straně
(Vlašská ulice) v roce 1989

•unikátní komplex produktů na bázi Bachových květů
•terapeutické konzultace a příprava elixíru na míru
•poradenství ohledně výběru hotových produktů
•pořádáme tematické večery, školení apod.
•hodiny jógy
•kosmetické a masážní služby s organickou kosmetikou proti stresu

Najdete nás v klidném a alchymickém prostředí, 
Vlašská 15, Praha 1 - Malá Strana.

na kosmetiku a masáže
20 % 
sleva 

Naše anstistresové terapie propojí zdraví a krásu - péči o tělo, obličej, mysl, proudění 
energie v těle. S účinkem Bachových květů a příjemnou vůní navrací vyrovnanost a pohodu.

www.bio-bachovky.cz
tel.: 775 563 075

SHOWROOM BIO-Bachovky 
PRO ZDRAVÍ, KRÁSU A HARMONII

Akce června:

+
+ +

+

+
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E. F. 
Burian
REŽISÉR

Jiří
Kodet
HEREC

ČERVEN

● Zdeněk Štěpánek 
*22. 9. 1896 Tvoršovice
†20. 6. 1968 Praha
Herec, člen činohry Ná-
rodního divadla. Bydlel 
v Míšeňské ulici.

● Vladislav Vančura
* 23. 6. 1891 Háj ve Slezsku
† 1. 6. 1942 Praha
Spisovatel a fi lmový reži-
sér. Zatčen gestapem, po-
praven v Kobylisích.

● Josef Kranner 
*13. 6. 1801 Praha 
†19. 10. 1871 Vídeň
Architekt, autor schodiště 
z Karlova mostu na Kam-
pu (1844), které je ozdo-
bou Malé Strany.

● E. F. Burian 
*11. 6. 1904 Plzeň 
†9. 8. 1959 Praha
Režisér, herec, hudební 
skladatel, zpěvák a dra-
maturg. Bydlel v Loretán-
ské ulici na Hradčanech.
 
● J. V. Myslbek 
*20. 6. 1848 Praha
†2. 6. 1922 Praha
Sochař. Autor pomníku 
K. H. Máchy na Petříně.

● Jiří Kodet 
*6. 12. 1937 Praha 
†25. 6. 2005 Praha
Herec, občasný cholerik 
a bohém, pocházel z velmi 
starého divadelnického ro-
du Steimarů a výtvarnic-
kého rodu Kodetů. Jako 
malý bydlel během 2. 
světové války s rodiči na 
Újezdě.

Zdeněk 
Štěpánek

HEREC

Josef 
Kranner
ARCHITEKT

902 11 30
MN TRICET

30 Kč

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 
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Paní Boháčková 
(zcela vlevo) 

se sousedy z Kampy

Kampa - Paní Irena Bo-
háčková, která žila tak-
řka celý život na Kampě 
(Hroznová 2), zemřela 
dne 10. 5. po dlouhé ne-
moci v nemocnici pod 
Petřínem. 
Na Kampě žila od roku 
1939, prožila tu tedy vál-
ku. Pamatovala dobu, 
kdy se tu svítilo petrolej-
kami a prádlo se pralo na 
lodičkách ve Vltavě. 

Zveme všechny přátele 
a známé na rozloučení 
s Irenou Boháčkovou, 
které se bude konat dne 
5. 6. v 17 h v Ječné uli-
ci 19 v malé modlitebně 
Evangelické církve meto-
distické.
O životě paní Boháč-
kové napsala její vnuč-
ka seminární práci.
Ukázky z ní budeme 
postupně uveřejňovat. 

Dopis 
čtenáře

Německo se o palác postará lépe, protože má víc peněz, míní Karel Schwarzenberg
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Paní Boháčková (†79) 
Poslední rozloučení

Hans 
Dietrich 
Genscher

Východní Němci 
obklopili ambasádu 
ze všech stran

Němci u trabantu před 
ambasádou západního 
Německa na Malé Straně
(Vlašská ulice) v roce 1989

O azyl prý žádaly 
čtyři tisíce 
východních Němců

Dočasná 
trvalá
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KampaNula
 Charitaredakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

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

● Pondělí 3. června:
Literární výlet Eugena 
Brikciuse (Franz Kafka). 
V 17 h sraz na Jungman- 
nově náměstí u Rakous-
kého kulturního institutu.

● Středa 19. června:
V 18 - 21 h bude uspořá-
dán na Maltézském ná-
městí II. Prostřený stůl 
pro Deylovu školu a Na-
daci Artevide.  Minule by- 
lo plno a všichni se dobře 
najedli.

● Středa 18. září:
Prostřený stůl na Bet-
lémském náměstí v rám-
ci II. Betlémské kulturní
noci. Výstavy, promítání 
a koncerty v mnoha ga-
leriích, klubech, kinech 
a muzeích této oblasti…

● Sobota 21. září:
Malostranské vinobraní-

-Horňácké slavnosti na 
Kampě v parku. Pořádá 
KC Kampa a další. Housle 
jako ze sna, cimbál samo-
zřejmostí. 

● Středa 25. září: 
V 17.17 h Toulka za Sva-
tým Václavem. Nečeka-
né podrobnosti ze života 
světce - provádí Ing. Jan 
Zemánek.

● Středa 9. října: 
Učená toulka č. 13/II. 
S Rychlými šípy do Malo-
stranských stínadel. Proč 
má Praha 1 stejný tvar 
jako Afrika? Sraz v 17.17 h 
před Muzeem hudby.

● Pátek 29. listopadu:
JAZZ BAND JAM! Ba-
ráčnická rychta! The 
Steamboat Stompers, Jit-
ka Vrbová & LTW, Matěj 
Ptaszek a další…

Učené toulkyUčené toulky
Vycházky s humorem a poučením

II. Prostřený stul
KampaNula pořádá a zve na benefiční akci

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

na charitativní projekty KampaNuly v Praze 1.

Podrobnosti: www.kampanula.cz

Učené toulkyUčené toulky

www.kampanula.cz

Pražská památková re-
zervace, historická perla 
v srdci metropole, se vy-
značuje ojedinělými obry-
sy. Podívejte se: Jakoby to 
byla rodná sestra černého 
kontinentu – Afriky!
Právě zde, na území Praž-
ské památkové rezervace, 
proběhne v následujících 
letních měsících velká 
poznávací hra, kterou po-
řádají o. s. KampaNula 
a Malostranské a Staro-
městské noviny k letoš-
nímu 75. výročí zrodu 
Rychlých šípů. 
Legenda hry připomíná 
známý komiks Jaroslava 

Foglara a Jana Fischera, 
v němž Rychlé šípy hrají 
divadlo. V představení se 
jeden člen klubu vypra-
vuje jako cestovatel do 
Afriky. Je však chycen li-
dojedy a uvázán k mučed-
nickému kůlu. Když však 
vzápětí spadne nečekaně 
na herce opona i kulisy, je 
rázem, za velkého poba-
vení publika, po divadle…
V kresleném příběhu však 
není řečeno, kudy Rychlé 
šípy po černém kontinen-
tu putovaly. 
Ovšem několik zajímavých 
míst spjatých se životem 
a dílem Jaroslava Foglara 

budou v pražské „Africe“ 
postupně objevovat ti, 
kteří se stanou účastníky 
naší letní hry. Poznávačka 
je určena pro jednotlivce 
i skupiny, školní třídy, 
oddíly, kluby, či party ka-
marádů, děti i dospělé.
První soutěžní úkol zve-
řejníme v příštím čísle 
těchto novin, tedy v čer-
venci. 
Podrobná pravidla jsou 
zveřejněna na www.kam-
panula.cz. Informace lze 
získat i e-mailem na adre-
se jaroslav.foglar@email.
cz, nebo tel.: 602 686 725

(ajf)
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stopách Rychlých šípů
Poznávací hra v Pražské památkové rezervaci

JE OPRAVDU JEN NÁHODA, 
ŽE SE MAPA PRAHY 1 TAK 
PODOBÁ AFRICE? ● POTKÁ 
MIREK ZEBRU NA KARLOVĚ 
MOSTĚ? ● UMBAJKVÍ?

pro Konzervatoř Jana Deyla a Střední školu 
pro zrakově postižené, Nadaci Artevide
ve středu 19. června  2013  18 - 21 hod.

M A L T É Z S K É   N Á M Ě S T Í,  Malá Strana
K „prostírání dobrot na společný stůl“ i sponzoringu vyzýváme všechny 

instituce, podniky, fi rmy, restaurace a vinárny nejen z Malé Strany 
a Prahy 1, také  jednotlivce - osobnosti, občany, kteří chtějí pomoci….
Akci podpořili: Velvyslanectví Dánského království, Maltézská pomoc, Vojanovy sady, 

Kotle Dražice, Městská část a Městská policie Praha 1, místopředseda vlády 
K. Schwarzenberg a starosta MČ P1 O. Lomecký, Malostranské a Staroměstské noviny, Real 

Pictures, Cafe de Paris, Napa bar&galerie, Bar U klíčů, Restaurace El Centro, Restaurace 
Konírna, Le petit prince, Malá velryba, Kafírna Romana Vopičky, starosta Prahy - Tróje 

T. Drdácký, Pivnice pod Petřínem, Vinoteky Zlatá štika a U staré studny, Vinotéka U hada. 
Letos nově: Kavárna Mlýnská, Blue Light Bar, Baráčnická rychta, Bar Šatlava, Café Botega 

- Mandl, Caffé Vescovi & Dobroty, Nová scéna Národního divadla, Komunitní centrum 
Kampa, SOPMSH, Muzeum hl. m. Prahy, Zlatá Praha, Sbor dobrovolných hasičů P1.

---------------------------------------------------------------------
Budou koncertovati: Hudební tělesa studentů Konzervatoře Jana Deyla a Střední školy 
pro zrakově postižené, klienti z pohybového, rehabilitačního a rekvalifi kačního střediska 
pro nevidomé z Dědina o.p.s. Prahy 6, Fender a spol. (nejen folk), Muzikanti z Kampy...

----------------------------------------------------------------------
Prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí Nadace ARTEVIDE, 

Centrum pro hlídání malých dětí - pomoc KC Kampa  + Zahrada Artevide.
----------------------------------------------------------------------

Na „vstupenkách“ za 100 Kč budou vyznačena 4 jídla či nápoje, které obdržíte ve stáncích 
zúčastněných podniků v těsném okolí Prostřeného stolu. Výtěžek (40 tis. Kč v r. 2012) 

bude předán k nákupu školních pomůcek a výtvarných potřeb.
Předprodej: Artevide, Bistro Bruncvík a Kafírna R. Vopičky, Blues Sklep, ÚPM Café

Zimbabwe?
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Glosa
Lobkovický 

palác

k tomu několik důvodů. 
Tak za prvé: Barokní pa-
lác, kde sídlí velvyslanec-
tví Spolkové republiky 
Německo, je v gesci Mi-
nisterstva zahraničí a náš 
pan ministr přece hájí záj-
my České republiky. 
Za druhé: Náš pan mini-
str zahraničí je šlechtic 
a o šlechtě je známo, že se 
velmi prozíravě, po gene-
race, stará o svěřený ma-

jetek. Vzpomeňte si, na 
každém hradě, či zámku, 
je při prohlídce majitel, 
který sídlo prodal, ozna-
čován jako černá ovce 
rodu.  Lidi zlatí, umíte si 
představit, že palác bude 
opravdu Němcům prodán 
a náš pan ministr bude 
jednou průvodci turistům 
připomínán jako černá 
ovce? Ani nemyslet.
Možná, že je všechno úpl-

ně jinak. Třeba si Lob-
kovicové se Schwarzen-
bergy kdysi něco udělali. 
Nějaký souboj, nebo něco 
podobného. 
Asi v tom byla nějaká 
mladá komtesa, co kvůli 
švarnému Lobkovici dala 
Schwarzenbergům košem 
a ti za to svatosvatě pří-
sahali, že se jednou Lob-
kovicům pomstí. Taková 
přísaha se tajně předává 

z otce na syna, z knížete
na knížete. Až teď se na-
skytla příležitost si to pěk-
ně vyřídit. To my, obyčej-
ní plebejci, nemůžeme po-
chopit.  Prostě modrá krev
koluje v žilách úplně jinak 
než ta naše. 
To víte, taková přísaha 
se musí splnit, i kdyby na 
to měl padnout palác na 
Malé Straně.                                   

 Červen 2013
inzerceinzerce

Reakce
Článek 

o Kafírně 
z MN číslo 4

Dobrý den,
dovolte mi reagovat na 
váš článek v dubnovém 
vydání Malostranských 
novin: Kafírna v ohrožení.
Důrazně bych se chtěla 
ohradit proti tvrzení, že 
Kafírna začala vadit ná-
jemníkům v den, kdy za-
ložili sdružení (SVJ).
Toto se vůbec nezaklá-
dá na pravdě!!! Stížnosti 
byly v průběhu několika 
let psány opakovaně. 
V domě, kde nájemce ne-
bytového prostoru sou-
stavně ruší noční klid, 
ignoruje otevírací dobu 
a pokud si dovolíte ho po-
žádat o dodržování ales-
poň elementární slušnos-
ti, tak vám doporučí, ať se 
odstěhujete?
Zamyslel jste se někdy 
nad tím, proč se lidé stě-
hují z Malé Strany ? Ano, 
najdou se tací, kteří se 
stěhují za účelem výděl-
ku, ale většina touží pou-
ze po klidném domově.

Irena Machová,
obyvatelka 

domu Tržiště 11

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

Nevěřím, že bude prodán 
Lobkovický palác. Mám 

Malostranské noviny 
květen 2013 

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan
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Malostranská beseda červen
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedywww.malostranska-beseda.cz

ČERVEN 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.

Hrudí pečené 
na červeném víně         
s restovanou jarní 

cibulkou a smetano-
vou bramborovou 

kaší.

300 g steak 
z vepřové krkovice 
s krémovou česne-

kovou omáčkou 
a opečenými bram-

borami.
74 Kč 195 Kč 159 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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Náš TIP

MARIÁN VARGA 
11. 6., 20.30 h, Malostranská beseda

Těšíme se 
na vaši návštěvu!

M
  arián Varga, slo-

venský hudební 
skladatel a geni-

ální hráč na klávesové 
nástroje, zavítá poprvé 
od znovuotevření do 
Malostranské besedy. 
Varga má za sebou pes-
trý hudební život, byl 
např. členem legendární 
slovenské kapely Prú- 
dy, se kterou nahrál v ro-

Marián Varga, jeden z nejvýraznějších rockových klávesistů.

Výstava interaktivních ob-
jektů umělce Petra Nikla 
s názvem Vikýře PLAY.

•

23. 6. od 15 do 22 h  - SEN SVATOJÁN-
SKÉHO VRŠKU - Podium pod schody 
na Jánském vršku a druhé ve dvoře Mu-
zea alchymistů, Jánský vršek 8 -  Happe-
ning. Divadla, autorská čtení, hudba, ta-
nec. Zdarma. www.muzeumpovesti.cz

Soutěž pro děti - Do 31. 8. - PRAHA 
- JEJÍ KRÁSA A TAJEMSTVÍ - Děti 
se vyjádří fotkou, kresbou, malbou, koláží, 
komiksem či literaturou. Zašlete na  HaF-
studio, Ostrovní 16, haf@hafstudio.cz

Cvičení pro zdraví - Každou středu 
pro seniory od 8.45 do 9.45 h, každou 
středu pro veřejnost od 18 do 19 h  - TAI 
CHI a CHI-KUNG - KC Kapma, U Sovo-
vých mlýnů 3 - Info: http:intuition.blog.cz

Koncert - 1. 7. v 19 h -  MIKI BAND 
- Rest. U vodárny, Korunní 75 - Count-
ry bluegrass kapela z Plzně,  která má 
příznivce na Malé Straně, hraje k tanci 
a poslechu. www.restaurace-uvodarny.cz

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ČERVEN 2013

3. po. Čechomor - zač. 
20.30 h
4. út. ZNC speciál - zač. 
20.30 h
5. st. Jablkoň - 35. výročí 
kapely - zač. 20.30 h
7. pá. Krausberry - zač. 
20.30 h
12. st. Ivan Hlas Trio - 
zač. 20.30 h
13. čt. Originální Praž-
ský Synkopický Or-
chestr - zač. 20.30 h
14. pá. Bluesberry - zač. 
20.30 h
16. ne. Lili Marlene - 
zač. 20.30 h
17. po. Jananas Vol. 1 - 
zač. 20.30 h
18. út. Jananas Vol. 2 - 
zač. 20.30 h
25. út. Vltava - zač. 20.30 h

ce 1969 úžasné album 
Zvonky, zvoňte, nebo 
hrál také s první artroc-
kovou kapelou v Čes-
koslovensku Collegium 
Musicum. Nenechte si 
ujít v úterý 11. června od 
20.30 hodin koncert jed-
noho z nejvýraznějších 
rockových klávesistů 
s nezaměnitelným sty-
lem hry.

Unikátní a klidné prostředí            
s příjemnou obsluhou přímo            
v budově MK ČR.Nabízíme

kvalitní italskou kávu, teplé a studené nápoje, čerstvé bagety,        
zákusky, saláty, těstoviny a grilovaná masa.
Obědové menu (polévka + hlavní chod) od 81 Kč v  případě 
pravidelného stravování.

 Nostický palác
 Maltézské nám. 1, Malá Strana  www.nosticuvpalac.cz

 Otevřeno pondělí až pátek od 10 do 16.30 hodin.
Těšíme se 
na Vaši návštěvu!

otázek, odpovídá
Divadélko Romaneto

Místní 
umělci

otázek, odpovídá
Divadélko Romaneto5

Rubriku podpořila  MČ Praha 1Roztomilý pohled na Divadélko Romaneto a Hradčany.

1
Představíte nám Di-
vadélko Romaneto?
Roman Korda: 

Cestovně pružinové di-
vadlo pro děti vzniklo 
v Loretánské ulici 3. Prv-
ní společné představení 
jsme s Jaruškou - kočič-
kou odehráli 21. 3. 2002. 
Jarka Nárožná: Chci tu 
kočičku uvést na pravou 
míru. Často hraju roli ko-
čičky a Roman pejska.
Roman: Na repertoáru 
máme 15 představení. 
Tvoříme je od kulis, přes 
scénář až po kostýmy.

Jarka: Vycházíme ze 
scénáře a z reakcí dětí.
 
  Prý Romaneto slaví 

narozeniny!?
Roman: My zakla-

datelé, tedy Jaruška a já 
5. června oslavíme spo-
lečných krásných a rov-
ných sto let. 
Jarka: Je to padesát na 
padesát. Nemáme si co 
vyčítat.

  Gratuluji. Ale nikdy 
si nic nevyčítáte, ne-
hádáte se? 

Roman: Rozhodně ne-
vyčítáme…
Jarka: Nejvíc dokážu Ro-
mana vytočit já a on mě. 
Roman: Jo, jo, občas se 
poštěkáme.
Jarka: Hádáme se, aby-
chom představení povýši-
li, vytlačili nahoru. 
 
 Co je u vás nového?

Roman: Pokřtili 
jsme DVD Pohád-

ková Romaneta. Našim 
FanKlubákům i ostatním 
vřele doporučujeme.
Jarka: A starého to, že 
nás s Romanem stále baví 
hrát pro děti! 
 
 Kde vás tedy uvidí-

me hrát?
Jarka: Sledujte 

www.divadelkoromane-
to.cz, tam vše najdete. 
Roman: Pravidelně vy-
stupujeme v pizzerii Ru-
gantino v Klimentské, 
hráváme také v Baráčnic-
ké rychtě, Malostranské 
besedě nebo KC Kampa.        

2
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11 Zabava

Slavné ženy

Koutek pro chytré hlavy

Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku (II.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Pan Vorel si otevřel 
krupařský krám a čekal na prvního zákazníka...

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

M nohý lehkovážný 
sobě snad pomys-
lí, že odevření no-

vého krupařského krámu 
nebylo ani tak zvláštní 
událostí. Ale takovému 
bych řekl jen: „Ty nebo-

hý!“ nebo bych docela jen
pokrčil ramenama a ne-
řekl ničeho. 
Tenkrát, když venkovan 
snad po dvacet let nebyl 
v Praze a pak Strahov-
skou branou přišel do 
Ostruhové ulice, byl zde 
kupec na témž rohu... 

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: Víte, na jakém domě 
na Malé Straně je toto zvláštní 
znamení se studnou?
Nápověda: Ulice, v níž je dům, 
se jmenuje podle té studny.

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 Tří zlatých rukou, Kar-
melitská 18.  Správně: Jana Ju-
ráčková, Josef Makovský, Jan Je-
řábek, Květa Pospíšolová.

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

www.staromestskenoviny.eu

Je to posun

Co nového 
za vodou[ [

Herečka, milovnice Malé Strany
Růžena Šlemrová

R ůžena Šlemrová 
(1886 – 1962) ráda
vzpomínala na ne-

dělní procházky malo-
stranskými uličkami s man-
želem Robertem Šlemrem 
(zakladatel hostivařských 
ateliérů). Hrála v 84 fi l-

mech, například Hostinec 
u kamenného stolu (1948) 
podle předlohy Karla 
Poláčka. Když jako paní 
Dynderová pronesla výrok
„Dyndera! On loudí!“ Ne-
tušila, že je jedním z jejích 
posledních. 

Karel 
Poláček, 

spisovatel

Andula 
Sedláčková, 

kolegyně

Stanislav 
Neumann, 

kolega

inzerce

Sudoku pro  
nenáročné

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

Příště: Krčit rame-
nama, to asi stačit 
nebude. Kdo bude 
zvědavý na Vorlovy 
kroupy? Zvíte příště!

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.
●Nabízím úklid bytů 
a kanceláří, spolehlivost 
a praxe. Tel.: 777 697 291. 
●Nabízím fotografie 
Zdenka Feyfara (1913 - 
2001) 89 ks 13 X 18 cm, 7 
ks 22 X 18 cm, 2 ks 13 X 9 
cm. Staré Město. Tel.: 776 
325 280 (11-21 h).  
●Ubytuji vašeho pej-
ska po dobu vaší dovo-
lené, či služební cesty. 
Jen menší pejsky zvyklé 
v bytě. Tel.: 737 776 555.
●Masáže pro muže, 
uvolňující, antistresové. 

Pátek od 19 h, víkendy. 
Praha 2 - 1300 Kč/hod. 
Praha 10 - 980 Kč/hod. 
E-mail: kazuzu@cent-
rum.cz, tel.: 724 136 080 
(po 20 h). 
●Brno - Praha a zpět. 
Pohodlně, bezpečně, spo-
lehlivě za 3000 Kč, vo-
zem vyšší střední třídy. 
Pro stálé zákazníky sleva, 
věrnostní bonusy, dárko-
vé certifikáty. Tel.: 777 
122 009. 
●Vyměním 4+1, 106 
m2, I. kat., státní, 4. p 

s výtahem, Staré Měs-
to, romantic. výhled na 
staroměstské střechy, 
za menší 1 - 2 + 1 cca 50 
m, též státní,  nejlépe na 
Malé Straně, Dejvice i jin-
de. Bez doplatku. Spěchá. 
Tel.: 605 356 086.  
●Senior hledá rozum-
né místo. Schopný or-
ganizátor, UK, AJ, RJ. 
Zkušenosti v publicistice 
a marketingu PR. Tvorba 
a zpracování informací 
na nejvyšší úrovni. Tel.: 
731 831 128.

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

NOVINKA
Pro větší skupiny
možnost objednat
sele (váha od 7 kg 
do 25 kg) dle 
staročeské 
receptury!

Prokopská 8, 
Malá Strana, 
Praha 1 

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

napabar@gmail.com  ▪  www.facebook.com/NapaBar

Zahrádka otevřena! 

Mateřská školka HaFík
Pro děti od 2 do 6 let.

Letní herecká dílna 
Děti od 6 do 15 let.
Termín 26. - 30. srpna.
 
Kurzy kresby 
a olejomalby
Pro mládež a dospělé.
Během celých prázdnin 
2x týdně 3 hodiny.

HaF studio, Ostrovní 16 
Přihlášky a dotazy 
e-mailem: haf@hafstudio.cz

www.hafstudio.cz

PŘÍMĚSTSKÝ
 TÁBOR



Příští číslo vyjde
1. července

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

Slávek Janov 
 Prezident Foglarovy akademie

Za to, že při-
pravil čtenářům 
Malostranských 
novin pěknou 
novou hru. 
Viz str. 8.

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

nad Čertovkou. Foto 
poslala: Jarmila 

Kostkanová

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 jsem rozený 
Malostraňák a tak mě 

velmi zajímá, co se v této 
lokalitě děje.“ 

René Pavlů, malo-
stranský živnostník

TIP: Monika Höppner

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

- Představte si! Chtěla jsem, aby nám majitel snížil nájem. A on 
na to:  „Samozřejmě, ale až začnou vodovodní kohoutky kokrhat!” 

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, Malos-
transké nám. 5. Café - Wine Boutique, Vlašská 6. Galerie Jose-
fa 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. Kavárna Nosticův palác, Mal-
tézské nám. 1, budova MK ČR. 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.  Atelier Pavla a Olga, Tržiště 3. U 
staré studny, Tržiště 3. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6. Hospoda U Černého 
vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mo-
stecká 18. U Parlamentu, Valentinská 8. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na 
rohu).  Lazebnictví  U Milušky, Sněmovní 170 / 15. Galerie Eclectic, Ján-
ský vršek 1. AS Optic, Újezd 46. 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, 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 Aris-
to - 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. 6 / červen 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.


