
Fo
to

: M
íra

 L
éd

l

inzerce

Malostranské 
servírky

SVIŽNÁ MONIKA
z Bistra Bruncvík, 

Na Kampě 7 (Vopičkovo okýn-
ko) nese svěží růžové víno 

2 dcl za pěkných 38 Kč.

MISS 

ZÍTŘEK


Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. 

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  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

®

Cˇ ís. 10 / roč. VIII
říjen 2016

NEZÁVISL
É

VINOBRANÍ NA KAMPĚ 
A VTIPNÁ STAŘENKA
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Str. 3

NOVÉ SPOLKOVÉ 
CENTRUM 

ŠATLAVA ROSTE 
DO KRÁSY

JOGÍN AIN 
Z MOSTECKÉ 

HLEDÁ KOLEGU
Str. 6Str. 6 - 7

Jiří Wencl (Muzikanti z Kampy) 
věší na strom v parku Kampa 

malostranské hrozny
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inzerce

Anketa Malostranských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Ještě jsem 
si burčáku 

ani nelízla.“

Jindřich 
Pavliš
Vojanovy 

sady
„Asi 2 x jsem 
v sezoně vypil 
burčáku tolik, 
kolik vážím.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Vypil jsem tolik, 
kolik mám krve. 
Prý je to zdravé. 

Zdravě mi 
nebylo.“

Barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„Já ne, ale můj 
10letý syn 

vypil s mou 
kamarádkou 
2 l burčáku.“

„Kdysi v mládí 
asi litr, byl 
to totální 

detox... Už jen 
ochutnávám.“

„Burčák mi 
problém nedělá, 
neeviduji tedy 

žádné rekordy.“

Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

Krátký vtip

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Werichova vila: Konečně se 
hnuly ledy a práce pokračují
Kampa - Takřka o celý 
rok se zdrží opravy 
Werichovy vily. Radni-
ce Prahy 1 po dlouhém 
otálení (které stálo da-
ňové poplatníky podle 
odhadů až 2 tisíc den-
ně) konečně vyhověla 
požadavkům nového 
nájemce. Vila by měla 
být opravena do konce 
roku. 
Nadace Jana a Medy 
Mládkových bude platit 
za nájem vily 50 tisíc Kč 
měsíčně. Ve vile vznikne 
kulturně společenské 
centrum. 

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Malostranských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

Číslo měsíce

4
Burčák se smí prodá-
vat jen od 1. srpna 
do 30. listopadu, tedy 
čtyři měsíce.

Tleskáme! Zeď u Hergetovy 
cihelny bude bez graffiti

Malá Strana - Na Kam-
pě, s pomocí nové tech-
nologie, konečně zmizely 
nevzhledné graffiti na zdi,
která se svažuje od Her-

getovy cihelny k Vltavě. 
Čištění bylo nechemické. 
„Když sem opět někdo 
vleze a nastříká tu graf-
fiti, tak bude do tří dnů 

odstraněno. Zapojíme do 
toho i dobrovolné hasi-
če,“ řekl Malostranským 
novinám radní Richrad 
Bureš, který to zařídil.

Jaký máte rekord 
v pití burčáku?

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Posílejte nám své recepty 
na adresu: redakce@

malostranskenoviny.eu

   Krátký Vtip
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Velké zprávy 
z Malé Strany

Za Újezd 
klidnější

Karmelitská - V Res-
taurantu pod Petřínem 
dne 22. 9. v rámci sou-
těže Mistr Guláš vaří 
vnitřnosti nejlépe uvařil 
zadělávané dršťky Da-
vid Blažek. Jídlo bylo 
chutné a nemělo konku-
renci, neboť se zúčastnil 
soutěže jako jediný. 

To to trvalo...

Syn: „Pan učitel říkal, že 
jsem génius.“ Otec: „Nic 
si z toho nedělej, mně se 
taky ve škole smáli.“ 

Malostranská 
kuchařka

Počasí 

14 °C
ŘÍJEN

Co odpálí říjen, 
listopadu příjem.

Recept poslala 
Marcela Kalasová

Bylinky při 
nespavosti

Jednou z nejcennějších bylin 
pro podporu usínání a pro-
hloubení spánku je kozlík 
lékařský, také nazývaný bal-
drián nebo valeriánek. Ten 
se dá užívat ve formě kapek 
prodávaných pod názvem 
baldriánové kapky nebo jako 
čaj. Jedna lžička sušené-
ho kořene kozlíku se zaleje 
250 ml vroucí vody a nechá 
se 15 minut louhovat v při-
krytém hrnečku. Čaj se pije 
hodinu před spaním. 

Kozlík lékařský

Jediný vítěz 
a jeho dršťka

Malá Strana - Magis-
trát si nechává vypraco-
vat studii, která by měla 
přispět omezení vjezdu 
aut do Karmelitské ulice.

Meda Mládková, 
8. září oslavila 97 let

Jen Werich

Modré zóny 
pro přespolní
Malá Strana - Na mod-
rých zónách, určených 
pro místní, budou moci 
tři hodiny denně parko-
vat i přespolní.

Ing. Daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.cz
www.kotula.cz/malastrana.html

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout                   

Malé Strany
• Vaši nemovitost              

prodám do tří měsíců          
a poskytnu kompletní       

servis s převodem 
• Najdu solidní nájemce       

pro Váš byt
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Malý oznamovatel

1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2) MN jsou součástí místního života
3) Bez vás by to nešlo
PLUS: Inzerát vám vyrobíme zdarma 
Volejte ihned! Tel.: 777 556 578

INZERUJTE V TĚCHTO NOVINÁCH! 
TADY JE 3+1 DŮVOD PROČ:

inzerce

Víte, že...
Michael Thonet byl 

německý podnikatel, 
truhlář, vynálezce 
a návrhář nábytku. Fo

to
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Nová Šatlava má židle
z Baráčnické rychty

Pěkný příklad míru a přátelství
Saská - Nové židle a sto-
ly zn. Thonet potěší hos-
ty v Klubu Šatlava (Sas-
ká 2). Dříve zdobily Vše-
baráčnickou rychtu, kte-
rá je nyní v rekonstruk-
ci. Její židle a stoly ale 
nezahálí. Díky příkladné 
občanské aktivitě pana 
Petra Hejmy (spolek 
KampaNula) je nyní ná-
bytek k potěše návštěvní-
ků Klubu Šatlava.
Rychta je zavřená, podle 
posledních zpráv byl při 
opravách nalezen vzácný 
střep hrnce.

KaváKaváKaváRychta je v rekonstrukci, 
v Šatlavě se tančí
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Marta při svém památ-
ném výkonu. Fotil Jan Jazyk, 

kterého si později vzala.

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V ZAVAZOVÁNÍ BOT

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 27 KČ!

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

Restaurace & Steak

Tel.: +420 730 629 299
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ Nekuřácká restaurace 
▪ Polední menu od 89 Kč, steaky, nabídka dalších               

jídel, včetně veganských a vegetariánských 
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák   

z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády, chutné mošty a belgická čokoláda

AKCE ŘÍJNA
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba v Kampáriu.                                          

V říjnu 11. od 19 hodin.
• Ochutnejte NAŠE PIVO Kampárium Beer a vína nejen ročník 2015

Více informací v Kampáriu.

www.kartarkahelenstanku.cz

Volejte: 777 493 129

Dům U tří zvonků, 
Mostecká 47/16
Praha 1 - Malá Strana

Karetní výklady 
od Helen Stanku

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

Tým prodejny 
Vacek Bio-Market

AKCE ŘÍJNA 

Těšíme se na vás!

Listový závin s náplní tvaroh 
meruňka 150 g
Listový závin s mákem 
a višněmi 150 g 
Listový závin s náplní puding 
malina 150 g 
Listový závin s jablečnou 
náplní 150 g

Listové záviny pečeme 
za akční cenu 10,90 Kč

INZERCE
NÁVOD: Napište sms: MN mezera INZ   
mezera TEXT INZERÁTU. Sms pošlete na 

tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 
30 Kč vč. DPH.

●Česká rodina hledá 
nájemní byt na Malé Stra-
ně, 2+1 nebo  3+1, min. 
60 m2. Jen dlouhodobě. 
Děkuji. Tel.: 723 063 826.
●Prodám LP a SP gra-
Česká rodina hledá ná-
jemní byt na Malé Straně, 
2+1 nebo  3+1, min. 60 
m2. Jen dlouhodobě. Dě-
kuji. Tel.: 723 063 826.
●Hudební doprovod 
nejen pro vaše rodinné 
oslavy: svatby, narozeni-
ny, promoce. Hudba všech 
žánrů. Tel.: 604 892 103.
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DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE, ŽE: Fotografi e je pořízena ze stejného místa, ale strom je na starším snímku košatější... 

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

Karlův most směrem k Mostecké ulici
Kde to je1940 Dnes
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RADOSTI

Co nového 
v redakci

Pěknou akci u Tyršova domu 
s názvem Kouzelná Praha 1 na-
vštívily v neděli 25. 9. dvě re-
daktorky Malostranských novin  
Anna (7) a Sofie (12) v doprovodu 
rodičů. „Nejvíc se nám líbilo na 
trampolíně, kouzelník byl bezva 
a taky jsme si vyzkoušely hasič-
ské helmy a malovaly na tašky,“ 
popsaly své zážitky v krátké re-
portáži. K tanci a poslechu hrála 
skupina ABBA World Revival. 

Skákání na 
trampolíně pod 

dohledem hasičů

Richard
Bureš

(radní Prahy 1 
přes informatiku 

a úklid)
Za odstranění 
gaffi  ti ze zdi 
u Hergetovy 

cihelny.

&Vítěz Poražený
Žofín: Reportér Malostran-
ských novin se dne 6. září 
vypravil na Žofín, kde se 
takřka po třech měsících 
konalo první poprázdnino-
vé zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha 1. Vzduch byl čirý 
a keře šuměly, šlapadla 
a loďky se nedočkavě pohu-
povaly ve vlnách.  
Před desátou se začali trousit 
první zástupci lidu a zástupci 
spřátelených médií. Parkoviště 
před palácem Žofín se utěšeně 
plnilo drahými vozy. Před schů-
zí reportér rozložil na různých 

místech  - především v bufetu 
- výtisky Malostranských novin, 
které jsou, jak známo,  v ne-
milosti vedení radnice (klatba). 

Tato pozice (být v disentu je ra-
dost!) nás těší a inspiruje záro-
veň.
Hlavními body schůze bylo hla-
sování o privatizaci bytů. Starosta 
vyzval zastupitele, aby se přihlá-

sili ti, kteří bydlí v Praze 1, načež 
se přihlásili všichni. 
Veřejným tajemstvím přitom je, 
že nejméně třetina členů zastu-
pitelstva je sice v Praze 1 hlášena, 
ale bydlí jinde - a starosta si prý 
staví za Prahou vilu.
Pozorní čtenáři poslali do re-
dakce výtisk časopisu pro pá-
ny MenHouse, ve kterém hraje
starosta (v botách za 12 tisíc a v sa-
ku za 40) tenis v kostele s polo-
nahou černoškou a lascivní blon-
dýnou. Tento fakt nechal zastu-
pitelstvo chladným, stejně jako 
otázka, kdo to platil.

Také jste to zažili? Napište 
nám na adresu redakce@
malostranskenoviny.eu

PRAŽSKÝ 
CHODEC

To snad ne! Starosta 
v časopise pro pány 
v předraženém saku

Starosta Prahy 1 
v kostele. 
Foto převzato 
z časopisu 
MenHouse. 
Příště: Jinak 
a lépe.

Boty 
12 310 Kč

Sako
40 690 Kč

Petr 
Dolínek

(radní magistrátu 
pro dopravu)

Pro dobrotu na 
žebrotu. Tak 

dlouho bojoval 
o zákaz segwayů, 
až se to zadrhlo.

Redaktorky 
Anna a Sofi e
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Zažít město jinak na 
Malostranském náměstí

 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.euZpr}avy

MÍST
NÍ 

RADOSTI

Malá Strana - Malo-
stranské náměstí ožilo 
sousedskou slavností, 
která se konala v rámci 
akce Zažít město jinak.  
Od začátku prázdnin 
tu není parkoviště, jen 
platan a několik stolků 
a židlí. Podobné akce 
(bez aut) se konaly i v ji-
ných částech Prahy. 
Vedení Prahy 1 jim 
bohužel prý není příliš 
nakloněno.

Míra Lédl 
Malostranský 

fotograf

Posezení pod 
platenem, 

jehož význam 
roste každým 

dnem

Kateřina Jacques 
a Martin Bursík, 

kteří bydlí za rohem

KampaNula: 
(zleva) Jiří Kučera, 

Jan Hejma, Petr 
Hejma

Sv. Mikuláš

inzerce

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

  Líza 
Dörnerová (7) 

namalovala 
Tančící dům, 

který má 
velmi ráda a zná 
ho z procházek. 

Obrázek 
poslala její 

maminka Adéla. 

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD In-
diánská pohádka Divadélka 
Romaneto. Dárek získáte 
tak, že zavoláte na tel. číslo 
777 556 578 (Monika) a do-
zvíte se, kde bude možné si 
ho vyzvednout.

 Líza 
Dörnerová (7) Tančící dům

NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 
O CENY

Hudební malířka 
Maryleen Schiltkamp
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Malo-
stranských novin). 

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

Občané Malé Strany mají 
své otázky. Já se pokusím 
ty otázky shrnout. 
1. V Šatlavě je nový pro-
stor, ale neschází nám Pepa 
Běloch?
2. Na Malostranském ná-
městí je fůra místa, ale: Co 
s náměstím dál?

3. Meda Mládková má 
Werichovu vilu, ale staveb-
ní práce kvůli vedení radni-
ce Prahy 1 stály. Co dál?
4. Co lanovka na Petřín, je 
pro vozíčkáře přístupná?
5. Co pouliční hudebníci, 
budou muset měnit břeh 
každé dvě hodiny?

6. Co Segwaye - Jak přede-
jít „nejtupějšímu“ zákazu?
7. Jak skončí válka mezi 
magistrátem a radnicí Pra-
hy 1 kvůli modrým zónám?
8. Jak skončí spor mezi 
Zdeňkem Bakalou a po-
sledním nájemníkem v tzv. 
Havlově knihovně?

9. Bude pěší zóna od Ná-
rodního divadla až ke Kar-
lovu mostu, jó nebo né?
10. A poslední otázka, kte-
rá je největší výzvou: Je to 
Rada Městské části Praha 1,
která rozhoduje o podstat-
ných věcech, anebo jsou to 
občané Prahy 1?

10 otázek, 10 velkých výzev

Víte, že...
Burčák obsahuje nejvýše 

sedm procent alkoholu, ale 
většinou mnohem méně.

Malá Strana - Jogín 
David Ain, který sedává 
v Mostecké ulici, shání 
parťáka. Nabízí práci den-
ně od 11 do max. 21 hodin, 

platí se 100 kč za hodinu.  
Rozvrh je takový že se 
vždy hodinu sedí, pak 30 
minut pauza (placená). 
K doptání v Mostecké.

 sobotu 24. září přilá-
kalo nejen krásné po-
časí až dva tisíce lidí 

na akci VIII. Malostranské 
vinobraní - Dozvuky hor-
ňáckých slavností. 
Vystoupili: Horňácká 
cimbálová muzika Kubíci, 
HCM Petra Mičky, ženský 
sbor z Javorníku, dívčí 
sbor Kuželovské zpěvulky, 

taneční soubory Sucho-
vjan a Kuželovjan, taneč-
ní skupina z Nové Lhoty, 
dětský soubor Lúčánek, 
gajdoš Pavel Popelka. 
Hosté: taneční skupina 
Old Stars Radošov s muzi-
kou z Veselí nad Moravou 
a Slovácký krúžek Praha. 
Moderovali pánové Vrba 
a Kuchyňka.
Promluvili Martin Kotas 
(kavárna Mlýnská), Jiří 
Wencl (Muzikanti z Kam-
py) i Jiří Kučera (Turas, 
KampaNula).
Proběhla i „SKLIZEŇ  MA-
LOSTRANSKÉHO  VÍNA“ 

- hrozny předány dětem... 
Také nechyběly oblíbené 
KOŠTY VÍN, BURČÁKŮ 
A KLOBÁSEK!
Spolupořádali: Letní 
poloha, kavárna Mlýnská, 
TURAS, Muzikanti z Kam-
py a Agentura Antonína 
Vrby. Akce se uskutečnila 
s pomocí Městské poli-
cie, Dobrovolných hasičů, 
KampaNuly a Malostran-
ských novin. 
Významně  akci podpořil 
také pan Karel Schwar-
zenberg, Vojanovy sady 
a Museum Kampa.
Zdá se, že pod vlivem rá-
zovitého folkloru Malá 
Strana nevydrží bez muzi-
ky do podzimu a již v létě 
vypraví autobus do Velké 
Nad Veličkou na Horňác-
ké slavnosti. Malostranské 
noviny budou při tom.
Důstojná stařenka 
v horňáckém kroji vy-
právěla na pódiu vtip 
(v nářečí, přepisujeme 
do češtiny): 
„Paní učitelka se ptá dětí, 
jestli u nich doma mají 
rádi Stalina. Nikdo se ne-
hlásí. Pak se ozve: „U nás 
používáme ruská jména. 
Tatínek mi ráno říkal - 
Ser, Jožo, nebo přijdeš 
pozdě do školy.“

V

100 Kč za hodinu 
sezení, no dobrý!

Tuto akci 
rády mediálně 

podpořily 
MALOSTRANSKÉ 

NOVINY

Dívka 
s houslemi

Jogín z Mostecké 
hledá kolegu

Kampa - Dobrovolní ha-
siči si u pomníčku pod 
Karlovm mostem připo-
mněli své koelgy, kteří 

zahynuli po pádu mra-
kodrapů v New Yorku 11. 
září. Tryzna se konala již 
pošesté.

Pod mostem 
za mrakodrapy

Tryzna pod 
Karlovým mostem

text: kuc, foto: M. Lédl

Antonín Vrba

775 949 557 redakce@malo

- hrozny předány dětem... 

Jogín z Mostecké 

text: kuc, foto: M. Lédltext: kuc, foto: M. Lédl

DOZVUKY HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ: 
S BURČÁKEM VSTŘÍC LEPŠÍM ZÍTŘKŮM
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inzerce

Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

Slavnosti přilákaly 
do parku Kampa 
dva tisíce hostů

Kalendárium 
Malé Strany

František 
Kovářík

HEREC

Ella 
Šárková
HEREČKA

ŘÍJEN

● Emil Sirotek 
*20. 3. 1937 Praha 
†1. 10. 1999 Praha
Kameraman a znalec 
malostranských uliček
(Chobotnice z II. patra). 

● Willy Nowak 
*3. 10. 1886 Mníšek pod Brdy
†20. 10. 1977 Praha
Malíř. Portrétoval např. 
Franze Kafku. 

● Adolf Kosárek 
*6. 1. 1830 Herálec 
†29. 10. 1859 Praha 
Malíř, je po něm po-
jmenováno nábřeží.

● Josef Šváb Malostranský 
*16. 3. 1860 Praha 
†30. 10. 1932 Praha 
První český fi lmový 
herec. V Mostecké ulici 
měl papírnictví.

● František Kovářík 
*1. 10. 1886 Plzeň 
†1. 10. 1984 Praha
Herec. Na Malé Straně 
točil seriál Kamarádi. 

● Ella Šárková 
*23. 9. 1906 Praha 
†31. 10. 1991 Praha 
Herečka. Začínala v malo-
stranských kabaretech. 

Willy 
Nowak
MALÍŘ

Josef Šváb 
Malostranský

HEREC

Příběh pošťačky (2)

„Pěkně se upravím...“ „Tu slečnu jsem nemohla najít!“ 
„Tak už nekaboňte své pěkné líčko!“

Za hodinu: „Navěky tvůj, drahá Berto!“
KONEC

Organizátoři (zleva): 
Kotas, Kučera, Wencl a moderátor Vrba

Burčák byl 
vynikající

Karel 
Schwarzenberg 

(vpravo)

Osudová kombinace: 
cimbál, housle a burčák

DOZVUKY HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ: 
S BURČÁKEM VSTŘÍC LEPŠÍM ZÍTŘKŮM
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KampaNula
8

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

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

 Charita

KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

KampaNula pořádala 
20. září 2016  v rám-
ci akce V. Betlémská 
kulturní noci bene-
fiční IV. PROSTŘENÝ  
STŮL přímo upro-
střed dění na Betlém-
ském náměstí na  Sta-
rém Městě pražském.
K prostírání dobrot i cha-
ritě byly vyzvány insti-
tuce, firmy, restaurace 
nejen z Prahy 1 ale i jed-
notlivci... 
U Stolu hráli a zpívali: 
Schola Specialis Fami-
liae doc. Vlastimila Ma-
touška -  Písně gotiky 
a renesance, pak zazpí-
val harmonikář Bobeš 
Rösler - Písně nejen sta-

ropražské. Na vstupen-
kách - stravenkách (které 
vyrobily Malostranské 
noviny) byla vyznačena 
čtyři jídla či nápoje, kte-
ré bylo možno za 100 Kč 
získat ve stáncích zúčast-
něných podniků. 
Z několika set procháze-
jících návštěvníků Bet-
lémské noci si zakoupilo 
vstupenku cca 100 lidí, 
čistý výtěžek pro zdravot. 
postižené činí 5000 Kč.
Celý program byl všude 
od odpoledne do večera 
bohatý a akce navazovaly 
jedna na druhou. 
Kdo nebyl, může jen lito-
vat a radostně se těšit na 
rok 2017. -kuc-

Prostřený stůl na Betlémském náměstí:
Další díl úžasné sousedské akce
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Naše akce
Nově Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky (co mají nápady 
a sami vedou Toulky) Hradem, Orlojem, Museem Kampa, 
Náprstkovým... Týnským chrámem: Výstup na věž, ast-
ronom Tycho Brahe (Händl, Hejma).

POŘÁDÁ
● V říjnu a listopadu: 
Toulky pro malé skupinky 
Nápadníků Hradem, Orlo-
jem, Týnským chrámem: 
(Věž, Tycho Brahe - Händl, 
Hejma). 
● Úterý 15. 12., 18:18 h. 
Učená toulka vsedě: Po-
slední banquet Karla IV... 
NOVĚ!  v Kině 64 U hradeb 
(Post Martinské setkání).
● Neděle 11. 12., 16 h. 
Vánoční STROM KAM-
PANULY na Betlémském 
nám., se sbírkou hraček pro  
Dětský domov ve Skorko-
vě...
● Sobota 24. 12., 15 h. 
ŠTĚDROPODVEČERNÍ  
SVAŘÁK u sochy Bruncvíka 
pod Karl. Mostem. Hrají 
Muzikanti z Kampy.

SPOLUPOŘÁDÁ
● Sobota 10. 12.
Od dopoledne - VÝLET 
(spolu s TURAS) do Ameri-
ky a Mexika - Český Kras...
děti s sebou!
● Od 19 h - PŘEDVÁNOČNÍ 
TANCOVAČKA (spolu s 

Muzikanty z Kampy) - re-
staurace Profesní dům, Ma-
lostr. nám. (proti Besedě). 
Všech 7 živě hracích hospod 
Malé Strany vysílá své 
štamgasty+muzikanty nejen 
z Kampy. (Čas, Botega, 
Domeček, Šatlava, M4, Pípa 
ve zdi a NicolasBar ...)
● Pátek 6. 1. 2017 17:17 h 
Toulku podzemím hradeb 
Menšího Města Pražského 
(spolu s TURAS).

PODPORUJE 
● Sobota 12. 11. 
Malostranský Balkánský 
Candrbál (SOPMSH) Malo-
stranská beseda.
● Sobota 24. 12. 14:30 h 
Zpívání koled HaF studia po 
Karlovým mostem

DOPORUČUJE
● Čtvrtek 6. 10. 19.30 h
Václav Havel - Fotografie 
Alana Pajera, Domeček 
Kampa (Ars Metropolis)
● Pátek 4. 11. Divadelní 
Bienale Klubu Přátel Glena 
Millera, NOVĚ v Kině 64 
U hradeb

V rámci Betlémské 
kulturní noci

Nečekaná krása 
zvuku: Schola 
Specialis Familiae 
doc. Vlastimila 
Matouška

Neodstižný 
harmonikář 
Bobeš Rösler 

Petr Hejma 
(KampaNula)

Che - Hus

Nečekaná setkání 
jsou základem 
budoucnosti
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Dopisy, komentáře, básně, glosy, fejetony
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

MN 9, září 2016

inzerce

Teplota klesla jako když 
DJ hodí drop. A najed-
nou plop, závěrka kabátů 
klop, či někteří do peřin 
zas zpátky radši hop. Ale 
stejně zas musíme vy-
lésti, blop, blop a kuk na 
počmáraný světa strop. 
Pánovi hodinky tik-tik, 
déšť na střechu kap, kap 
a paní na židli chrup, 
chrup... Ano, to je ráno, 

v tramvaji požehnáno. 
Nikdy se nedohodnem, 
zda je mráz nebo jen 
chladno. A když už uf, 
otevřu střešní dvířka, aby 
zmizel z oken pot, tak 
všichni hrr hned grr a ať 
to zavřu, že to není top. 
A stejně poslušně vždy 
všichni ven a zase krok 
sun krok a mokrá vrstva 
na chodníku, kde každý 
se bojí, že by zmok, šíří 
přesvědčení o zániku 

a zametá stopy těhle stop. 
Dole i nahoře v kině Hon-
za do všech stran Čep, 
Čep, a pan architekt ko-
lem dokola vždy Šik, na 
Tržišti pak všichni glo 
glo a postupně už hi-hi, 
he-he, nebo glop. Kolem-
jdoucí na čelo ťuk ťuk, 
když už se trochu šíří hluk 
a pak zase, ať už zmlk-
nem a že jsme zvěř a vů-
bec, zas to není top. Tak 
my na ně ať jsou zti-
cha, že my zpěv a oni 
škrob, že je krásně 
i když mrzne, tak kaž-
dý skleničky se chop!

FANTOM MALÉ STRANY
CO NEVÍ ON, NEVÍ NIKDO

#26 - říjen

Glosa
na území Pražské památ-
kové rezervace. Skuteč-
nost, že zákaz byl širokou 
veřejností uvítán, vyvo-
lala  u místních politiků 
přetahování, kdo všech-
no se o to zasloužil. Ne-
bylo radního, který by se 
nebil v prsa, že to byl prá-
vě on, kdo zajistil, aby po 
chodníku segwaye nejez-
dily. Ale na otázku, proč 
stále jezdí, je odpovědí 

většinou ticho. Pokud se 
ptáte dál, dostanete od-
pověď, že nejsou přísluš-
né dopravní značky. Prý 
ještě nejsou vyrobeny. 
Pod dojmem toho, jak se 
všichni adresně prsili ve 
frontě na zásluhy se ze-
ptáte, kdo zavinil, že ještě 
nejsou příslušné značky 
vyrobeny. 
Dostane se vám odpo-
věďi, že prý za to může 

nějaký úředník. Žádná 
osobní odpovědnost, 
žádné ukázání prstem.
Pouze nějaký, někde se-
dící virtuální úředník.  
Možná bychom si mohli 
nechat dát do našich mo-
bilů speciální  aplikaci, 
pomocí které budeme 
toho úředníka hledat. 
Něco jako když mladí 
všude hledají pokémony.  
Samozřejmě si výsledky 

hledání budeme sdílet na 
svých sociálních sítích.  
Jeden den se všemocný 
úředník někomu zjeví na 
magistrátu, jinému  zase 
na radnici. Jedno je jisté. 
Náš úřednický pokémon 
nebude jen tak k nale-
zení, navíc když vás na 
cestě po úřadech Prahy 1 
několikrát porazí moula 
jedoucí na již dva měsíce 
zakázaném vozítku. 

Ještě se vrátíme k bla-
máži, která se jmenuje: 
Zákaz provozu segwayů 

Úředník?
Petr
Burgr
Spolek občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Snad jsi bytostí živou,
a za sebou neseš svůj stín.
Snad míváš 
náladu snivou,
jindy tě třeba trápí splín. 

Jdi na Kampu, 
pod Mosteckou věž,
zchlaď se vánkem 
od Vltavy,
zahoď smutek, 
pospěš si, běž,
pryč se splínem 
z tvojí hlavy!

Já to znám,
chodívám tam.

Petr Hirsch, 
člen Spolku přátel Malé 

Strany a Hradčan

Báseň

Na Kampě 
proti splínu 
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Pište básně a udělejte 
radost sobě i druhým! 
Posíljete sem: redakce@
malostranskenoviny.eu

www.
malostranskenoviny.eu

Vážená redakce,
už dlouho jsem se tak 
dobře  nepobavil jako 
nad koláží z titulní stra-
ny zářijovho čísla Malo-
stranských novin. Držím 
též palce panu Vejtasovi!

Roman Šantúr

Pravdu a zuby 
najdeš na dně

Cestou necestou, z.s.
Nezisková organizace

Krizové centrum 
pro rodinu
Cestou necestou

Máte doma problémy, 
které nestačí probrat jen u kafe?

Přerůstá vám vaše dítě přes hlavu?
Ubližuje dítě sobě nebo jiným?

Váháte, jestli jste dobrým rodičem?
Obraťte se na nás. 

Pomáháme rodinám dát dětem 
šťastné dětství.

www.cestounecestou.org
Trojická 1, Praha 2

Tel.: 605 203 876

Česko - anglická 
rodinná školka 
v centru Prahy 
od roku 2003

Nabízíme poslední volná místa 
pro Vaše děti v Salomon Family

♥ Přijímáme děti od tří let
♥ Malé kolektivy (max. 8 dětí)
♥ Angličtina s rodilou mluvčí každý den
♥ Odpolední aktivity (výtvarný, hudební, logopedický 

kroužek)
♥ Kvalitní předškolní příprava
♥ Měsíční školné při docházce 5 dní v týdnu 7500 Kč 

(po - pá 8 - 17 h)
♥ Sídlíme v krásném prostředí Františkánské zahrady, 

vstup z pasáže Světozor nebo z Jungmannova nám.

www.salomonfamily.cz ● Najdete nás na facebooku
Pro více informací volejte: 733 376 232

HOTOVÁ JÍDLA 
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h 
(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

Těšíme se
 na vás!

Přijďte k nám 
ochutnat fantastickou 

nefi ltrovanou 
Plzničku!

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana
Podpetřínský rádce



KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!
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Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastního výběru v Restauraci pod Petřínem (Hel-
lichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat Monice 
(tel.: 777 556 578). Vyhrávají totiž jen první tři luštitelé.

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Jedině Chuck Norris dokáže zabít jednu ránu dvěma 
mouchami.

•

Akce - Čt 6. 10. v 18 h - GALASOVA 
CYKLOJÍZDA LAMPIÓNOVÁ - Sraz 
Folimanka, pod Nusel. mostem - Trasa: Kam-
pa, Malostranská, Pod Karlovým mostem, 
Štvanice Michalská. www.galas.borec.cz

Výstava - 6. 10. - 7. 11. - W. SHAKE-
SPEARE A HUDBA - České muze-
um hudby, Karmelitská 2/4 - 400. výročí 
úmrtí Shakespeara připomíná muzeum 
výstavkou v expozici hudebních nástrojů.

Dětem - So 8. 10. 14 - 18 h - DRAKI-
ÁDA POD PETŘÍNEM - V zahradě 
nemocnice pod Petřínem - Klaun, bubli-
nová show, soutěž v pouštění draků, di-
vadlo, malování na obličej, draví ptáci…

Divadlo - St 12. 10. v 19.30 h - KAUZA 
MÉDEIA - A Studio Rubín, Malostran-
ské nám. 9 - Médeia v Řecku roku 2010 
se starověkými názory naráží na moder-
ní Glauku, která jí odloudila Iásona.

Divadlo - St  19. 10. v 19. 30 h - ŠTĚ-
KÁNÍ - Divadlo Kampa, Nosticova 2a - 
Žena, muž a pes. Začíná nelítostný soud-
ní proces. Hrají: Agáta Dušková, Pavel 
Kryl. Více: www.divadlokampa.cz

Divadlo - Pá 21. 10. v 19.30 h - BOŽÍ 
KOMEDIE - Divadlo Na prádle, Besed-
ní 3 - Jak se vlastně žije na nebesích? 
Jsou tam mejdany? Režie: Pavel Hron-
ček. Více: www.divadlonapradle.cz

K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOŘÍJEN

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ● tel.: 257 409 123

Náš TIP

Ř íká se, že Ivan 
Hlas je jediný 
český písničkář, 

který umí psát nejen 
o nešťastné, ale i o šťast-
né lásce. Možná na tom 
něco bude - tohle téma 
je pro něj celoživotní 
jedničkou.  A ačkoli je 
svými kořeny bluesman, 
pocházející z pražské 
čtvrti, tomuto žánru za-
svěcené už od konce 60. 

let, tedy z Hanspaulky, 
v jeho rukopisu žádné 
beznadějné stížnos-
ti nenajdete. Užijte si 
ve středu 19. října kon-
cert Ivana Hlase s jeho 
triem u nás v Malostran-
ské besedě.

ŘÍJEN
Program (výběr)

5. a 6. 10., 20.30 h
Jananas - křest alba!
8. 10., 20.30 h
Krausberry
12. 10., 20.30 h
Vladimír Mišík & Etc…
13. 10., 20.30 h
Takin’ Off  -  funk, soul
25. 10., 20.30 h
WABI &  Ďáblovo stádo
28. 10., 20 h
Barování se Sandrou 
Novákovou a Filipem 
Rajmontem
29. 10., 20 h
Burian & Dědeček 2016
30. 10., 19.30 h
Stařenky - country
31. 10., 20 h
Improliga - dobrodružství 
divadelní improvizace

GALERIE
V Galerii interaktivní hu-
dební vystoupení Škola 
písničkou.

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

19. 10., 20.30 h
Ivan Hlas Trio

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz

Josef Istler

Václav Boštík, 
Jiří Kolář, 
Miroslav Moucha, 
Jindřich 
Zeithamml 
Do 15. 1. 2017
Výstava která zpracovává 
téma exilových umělců. 
Zachycuje období 80. let 
v Paříži, kde M. Moucha 
působil jako profesor mal-
by, J. Kolář založil svou 
Revue K, ve které V. Boštík 
otiskl svá stěžejní díla… 
 
Jiří Bielecki: 
Vznášení 
Prodlouženo do 8. 10.

Výstava děl Jiřího Bi-
eleckého, malíře, grafi ka 
a tvůrce objektů a výraz-
ného člena Klubu konkre-
tistů, představí autorovo 
tvůrčí období od šede-
sátých let po závěrečné 
práce.

Výstava na 
zámku Moravský 
Krumlov 
Do 30. 10.
Význačná díla ze sbírky 
Jana a Medy Mládkových 
na zámku v Moravském 
Krumlově. Obrazy, sochy, 
kresby, grafi ky význam-

Galasovy 
cyklojízdy

ných českých a sloven-
ských autorů z let 1960 
až 1980.

DALŠÍ PROGRAM
22. 10. Komentovaná pro-
hlídka aktuálních výstav 
v 15 h. Rezervace dopo-
ručena.
22. 10. Výtvarné dílny pro 
rodiny s dětmi: Barev-
ný svět Františka Kupky 
v 16 h. Rezervace na díl-
nu nutná.
3. 11.  Koncert v rámci 
cyklu Procházky uměním 
s violistkou Jitkou Hos-
provou v 19 h. 

8. 10. 2016 - 15. 1. 2017
Josef Istler byl členem skupiny Ra, spolupracoval 
s mezinárodním seskupením Cobra. Výstava představí 
autorovu invenci širokého rozsahu od prací informelní-
ho charakteru s kořeny v surrealistickém výrazu, až po 
abstraktní liniové kompozice a fi gurativní práce.



11 Zabava telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Pro líné Ještě línější

inzerceinzerceinzerce

ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města. STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY jsou 
k mání zdarma např. v Ka-
fírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) něřkuli dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny 
říjen 2016 / VIII. ročník
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Koutek pro chytré hlavy

Četba na pokračování. Jan Neruda: 
Pan Ryšánek a pan Šlegl (XI.)

Chodil jsem kolem pana 
hraběte tedy obloukem, 
měl jsem nejasný strach, 
že mne klofne hlavou. 
Pak tlustý pan štábní lé-
kař, ještě nikoli přestárlý, 
ale již na výslužbě. Poví-
dalo se o něm, když jakás 

velmi vysoká osobnost 
kdys prohlížela pražské 
nemocnice a ledacos po-
dotýkala, on že té vysoké 
osobnosti řekl, že niče-
mu nerozumí. Dán proto 
do výslužby a zároveň do 
naší lásky, neboť my hoši 
měli jsme tlustého toho 
pána pak za hotového re-
volucionáře. Byl ale také 
přívětivý, švitorný. Když 
potkal hocha...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Pro náročné: Víte, kde na Malé 
Straně najdete trilobita? 
Nápověda: Žádné muzeum! 
Hledejte v dlažbě pod podloubím 
na Maltézském náměstí.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Omar namalovaný uměl-
cem na dveřích slavné Kafírny pana
Romana Vopičky (Tržiště číslo 11). 
Správně: Např. Eliška Janečková

Hocha potkati...

Pokračování příště

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

Slavné místní ženy

Operní diva, manželka hoteliéra
Marie Petzoldová - Sittová

Marie (1852 - 1907) byla 
vynikající operní divou, 
ozdobou Národního diva-
dla. Její manžel hoteliér 
Václav Petzold byl maji-
telem Kaiserštejnského 
paláce na Malostranském 
náměstí. Hostovala ve 

slavných operách po celé 
Evropě. Dne 20. 4. 1879 
vystoupila ve prospěch 
dostavění katedrály sv. 
Víta. Zde vůbec poprvé 
předvedla dva výjevy z při-
pravované opery Bedři-
cha Smetany Libuše. 

František 
Pivoda, 

pedagog

Josef 
Lev, 

kolega

Bedřich 
Smetana, 
skladatel

Když diva, tak 
vocaď pocaď

57
Kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní 

číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme

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

U Hrocha, Thunovská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova 
kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Mu-
seum Kampa, U Sovových mlýnů 2. Klub Za starou Prahu, knihkupectví, 
Mostecká 1 (Judina věž). Vacek Bio-Market, Mostecká 3. Dvůr umění, Mos-
tecká 14. Klub Šatlava, Saská 2. Baráčnická rychta, Tržiště 23.  U Glaubiců, 
Malostranské náměstí 5. U moudrých luceren, Vlašská 6. Národní kavárna, 
Národní 11. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, 
Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce. Café Lounge, Plaská 8. Kino 
64 U Hradeb, Mostecká 21. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. 
Tlustá myš, Všehrdova 19. Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Di-
vadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragen-

sis, Malostranské nám. 27.  Divadlo Na Prádle, Besední 3. České muzeum 
hudby, Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 10. Ferdinanda, Karmelitská 
18.  Atelier Pavla a Olga, Tržiště 3. U staré studny, Tržiště 3.  U Mecenáše, 
Malostranské náměstí 10. Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. 
Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. Poliklinika na 
Národní, Národní 9, III. patro. U Parlamentu, Valentinská 8. Hospoda Koza 
nostra, Újezd 8 (na rohu).  Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 
46. 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 dům, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé 
kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b. Desk Room, Pro-
kopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48. Valašská pivnice, Úvoz 
26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 309/14. Restaurace 
Kampárium, Říční 9. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Metrocafe, vestibul 
metra Malostranská, Klárov 51. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10. Restaurace  
Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1. Vinotéka 
U Mouřenína, Tržiště 17. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

U Hrocha, Thunovská 10
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 

Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27 
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 



Roman Korda
Principál slavného 

Divadélka Romaneto
„Noviny čtu, protože je 

mám rád.“
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Příští číslo vyjde
1. listopadu

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...
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Proč čtuProč čtu

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

Zvířata 
Malé StranyAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerce inzerce

ANTONÍN VRBA
moderátor vinobraní

Za užasné 
a uvolněné 
moderování 
akce Ma-
lostranské 
vinobraní.

Tip: Čtenáři MN

LEO
Máme v domě jezevčíka 
a tak vám posíláme jeho 

fotku. Páníček by měl 
asi radost. Foto: Přátelé 

a kamarádi

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
malostranskenoviny.eu

NÁVŠTĚVA Z VENKOVA: „Myslel jsem, že mi budete ukazovat místní 
památky, ale...“ „A tohle snad není památka? Jen se zeptejte, jak dlouho to tu je...“

Matka 
Jana Nerudy

Gotteswill, 
mein 

Schatz!


