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inzerce

Malostranské 
servírky

SLEČNA NATÁLKA 
z restaurace Plný pekáč 
(Lázeňská 6) nese dobře 

vypečenou 1/4 kachny s varia-
cí zelí a knedlíků za 325 Kč. 

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. 11 / roč. VIII
listopad 2016

NEZÁVISL
É

TAJNÝ ARCHIV 
VÁCLAVA HAVLA
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SOUTĚŽ O KNIHU 
PRAŽSKÉ 

PŘÍBĚHY 2

Str. 6Str. 6

Václav Havel 
a Alan Pajer (vzadu).

Viz str. 6 - 7

OSOBNÍ FOTOGRAF ALAN PAJER EXKLUZIVNĚ



2  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

inzerce

Anketa Malostranských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Moje 
nejoblíbenější 
divadlení hra 

je lezení 
na tátu.”

Jindřich 
Pavliš
Vojanovy 

sady
„Ano, 

Audienci, 
absurdně vtipné 

a dobově 
výstižné.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Četl. Viděl jsem 
například Au-

dienci s Landov-
ským. Nemělo 

to chybu.“

Barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„Co třeba: Věnuji 
se své nejmilejší 

činnosti psaní 
a přemýšlení 

o sobě.“

„Viděla. Šok 
v dobrém byla 
kdysi Zahradní 

slavnost Na 
zábradlí.“

„Viděl jsem dáv-
no Na zábradlí 
Zahradní slav-
nost. Počtení 
byla Charta.“

Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

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

Četli jste nějakou hru  
od Havla a co vy na to?

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH
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Velké zprávy 
z Malé Strany
Werichova 

vila opět ožívá

Kampa - Soše Harmo-
nie (budha) na náplavce 
u parku Kampa nějaký 
šibal nasadil sluchátka. 
Snímek je pořízen dne 
22. října.

Vtipná socha 
Harmonie

Malá Strana - Odpo-
ledne s divadlem, pro-
cházkou, hudbou a ro-
dinnou bojovkou připra-
vila před Werichovou 
vilou Nadace J. a M. 
Mládkových. Program: 
5. 11. od 13 h - bojovka 
a od 14 h - procházka s D. 
Hrubým (nutná rezer-
vace), 16 h - divadlo, 17 h
Museum Kampa.

Povídá jeden policajt 
druhému: „Ten roga-
lo, to je ale strašnej 
pták. Musel jsem do 
něj nastřílet celej 
zásobník, než toho 
chlapa pustil...“ 

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

8 °C
LISTOPAD

Když zafouká do strniště, 
pomysli na lepší příště

Počasí 

StaroBrněnská 
kuchařka

Recept poslala 
Jiřina Kovalíková, 

Malá Strana

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

   Krátký Vtip

Jablečný 
závin (štrúdl)

Těsto rozválíme klasicky 
na šest plátů. Posypeme 
strouhankou, nastrouha-
nými jablky, skořicí, cuk-
rem, ořechy a zabalíme 
do nohavic. Babiččin jab-
lečný štrúdl pečeme při 
200 °C asi 20 minut.

celá Karmelitská stojí. 
I kdyby se zastavil pro-
voz v tunelu Blanka, paní 
učitelka Kloubová s ky-
tičkou v ruce musela pře-
ci v klidu nastoupit.  Ono 
to totiž není jen tak po-
tkat učitelku ze základní 

školy. Takové setkání je 
vždy malá exkurze do na-
šeho dětství. 
Paní učitelko, slibuji, že 
budu vždy odpovídat 
celou větou. Přeji vám 
mnoho zdraví.  

MN listopad 2016

Nedávno  jsem potkal 
v Karmelitské  ulici paní
učitelku Kloubovou,  zrov-
na vycházela z květinář-
ství.  A světe div se, jde 
o dámu, která mě uči-
la už na základní škole. 
Konkrétně dějepis, což 
byl předmět, který jsem 
měl vždy moc rád. Paní 
profesorka je dodnes ve 
výborné kondici, hned 
mě poznala.  Když přijel 
taxík, na ulici se zastavila 
doprava. Strčil jsem hla-
vu do vozu a povídám:  
„Je to moje paní učitelka, 
učila mě už na  základní 
škole.“ Pan taxikář ne-
hnul brvou a odpově-
děl: „Mě učila taky. I já 
jsem chodil do Josefský.“  
Hned bylo jasné, že je mu 
taky úplně jedno, jestli 

Jak jsem potkal třídní 
učitelku ze ZŠ Josefská

Petr
Burgr
Spolek občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Glosa Petra Burgra (Spolek občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan)

Paní učitelka Věra Kloubová (vpravo) učila 
mnoho ročníků na základní škole v Josef-
ské ulici. Vedle ní stojí půvabná květinářka 
z květinářství v Karmelitské ulici.

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:
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Zora při netradičním 
posilování zápěstí posunová-

ním slamáku do čela

CVIČENÍ S KLOBOUKEM: 
POČÁTKY FITNESS

Šatlava 7. 10. Křest knihy 
Sebrané verše od Jaroslava Haška

SPOLEK KLUB ŠATLAVA
Provolání k příznivcům Malé Strany
Milí přátelé,
s radostí si vám dovoluje-
me oznámit otevření stálé-
ho každodenního provozu 
Klubu Šatlava, který se na-
lézá na neměnné a tradič-
ní adrese na Malé Straně 
v Saské ulici č. 2.
Nicméně ostatní věci v Šatla-
vě už tak neměnné nebudou. 
Místo hospody nevalné hygi-
eny to bude po novu klubová 
prostora s klubovými pravidly, 
které budou pro vás znamenat 
přívětivější podmínky ve všech 
ohledech. To poznáte hned, až 
učiníte první návštěvu.
Klub Šatlava je určen pře-
devším k akcím malostran-
ských spolků, společenství, 
stolních malostranských spo-
lečností, a vůbec pro všechny 
příznivce Malé Strany. 
Některé akce budou pra-
videlné… Tedy nejen pro 
stálé členy Klubu Šatlava, 
ale i třeba pro náhodné ná-
vštěvníky, kteří se po vstu-
pu stanou dočasnými členy 
tohoto Klubu. 

Tyto unikátní prostory dostal 
náš Spolek Klub Šatlava do tr-
valého užívání zásluhou pře-
devším majitele prostor, tedy 
Městské části Prahy 1. Je třeba 
poděkovat  jak její politické čás-
ti, tak i vstřícnému obecnímu 
úřednictvu. Samozřejmě by to 
nešlo, kdyby zachování Šatlavy 

nebylo podporováno širokou 
(nejen malostranskou) veřej-
ností.
Jste tedy srdečně zváni 
k návštěvě Šatlavy. 
Těší se na vás členové i předsta-
venstvo Spolku Klub Šatlava. 

Předseda  
Richard Händl v.r.    

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

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.

ORPHENICA SLAVÍ 25 LET
SZUŠ Orphenica svolává bývalé 
žáky, rodiče a přátele školy k nefor-
málnímu setkání na sérii koncertů 
tří skvělých pedagožek a zpěvaček. 
Přijďte do Malostranské besedy!

6. listopadu od 20 h 
Veronika Šotová
S šansoniérkou Veronikou vystoupí 
fenomenální jazzový klavírista 
Johny Bálek.

20. listopadu od 17 h 
Markéta Zdeňková
Písničkářka Markéta v doprovodu 
výjimečného trombónisty a zpěváka 
Štěpána Janouška.

20. listopadu od 20 h 
Jana Burášová
Koncert zcela nové formace 
ThinkAboutSting. Zpívají: Jana 
Burášková, Šárka Adámková, Dave 
Mendez a Bohdan Karásek.

www.zusorphenica.cz

20. listopadu pořádáme s koncerty také 
výtvarné dílny pro malé i velké.

Těšíme se na Vás!

Malostranská beseda
sobota 12. 11. od 19 h

Spolek občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan

Malostranský 
CANDRBÁL
VE STYLU „BALKÁN 
NA MALÉ STRANĚ“

Program: 
Bruncvík

Oranžáda - balkánská dechovka
Mijaktiç Orkestar

Bombola
Přehlídka sester Michálkových
Dj Bal Canto / George Pacurar

www.sopmsh.estranky.cz

●Hledáme supervizora 
na práce spojené s údrž-
bou nemovitostí (SŠ, VŠ 
stavebního směru) a ře-
meslníky (elektrikář, zed-
ník, malíř apod.). Kontakt: 
office@houseservices.cz. 
www.houseservices.cz
●Bioparfémy. Ing. Hele-
na Hlavatá. Tel.: 602 878 
962. www.alhambra-bio-
esence.cz
●Pizzerie Casanova  
Saská 3. Akce: pizza či těs-
toviny s sebou za 100 Kč.
Tel.: 607 082 734.

www.skoladesign.cz

Soukromá střední umělecká 
škola designu, s.r.o
Laudova 10/1024, Praha 6 - Řepy

vás zve na přijímací řízení do oborů:
●Užitá malba
● Grafi cký design
● Modelářství a návrhářství oděvů

Termín zkoušek lze 
individuálně domluvit.
Studium zakončené 
maturitní zkouškou.Pro více informací volejte: 

603 717 684, 774 060 581, 602 203 911
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DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Lanovka je kompromis mezi výtahem a vlakem. Na Petřín jezdila původně na vodu (od r. 1891).

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

Lanovka na Petřín (která někdy i jezdí)
Kde to je1900 Dnes
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Co nového 
v redakci

Bylo to o fous! Cestou česko  - 
- polského přátelství se vydala 
redakce Malostranských novin 
na vrchol nejvyšší české hory 
Sněžky. Byl to dárek k narozeni-
nám šéfredaktora listu Ondřeje 
Höppnera (11. 10.). „Osobně jsem 
to pojal i jako pochod za zrušení 
senátu. Klouzaly mi boty, vrzala 
kolena, rosily brýle, kolem mlha, 
jak mi foukalo do pusy, bolel zub 
a ještě shora sbíhali závodníci 
s čísly,“ popsal své pocity Ondřej.

Redakční pochod 
na vrchol Sněžky

(splněno)

Petr Kučera, 
(Zelená pro jed-
ničku, zastupitel)
Za interpelaci na 
jednání zastu-

pitelstva kvůli smě-
nárně na Staromá-
ku, která kupuje 
euro za 15 kč.

&Vítěz Poražený

ŘÍJNOVÉ VOLBY
do krajských zastu-
pitelstev a senátu ne-
měly bezprostřední
vliv na Malou Stranu 
a Prahu 1, nicméně 
leccos napověděly.
Například: „Soudru-
zi z TOP 09, kte-
ří mají klubovnu 
v Tyršově domě, 
mě zase po letech 
začali zdravit,“ řekl
Malostranským novi-
nám místní opoziční 
politik. 

Volby 2016 byly pro 
TOP 09 katastrofou 
(cca 3 % podpory a po-
tvrdily masový pro-
pad přízně voličů, 
který zřejmě povede 
k tomu, že se tato stra-
na příští rok nedosta-
ne do parlamentu).
V Praze 1 je TOP 09 za-
tím u moci, když spo-
lečně s ČSSD a ODS
po volbách 2014 vy-
tvořila koalici s pře-
vahou jednoho hlasu. 
Podle průzkumů se 

Volby 2016: Jak 
ovlivní Malou Stranu?

PRAŽSKÝ 
CHODEC

Zdeněk Tesařík
(Zastupitel, ANO)

Uzavírají se 
sázky, jestli do 

konce volebního 
období promluví. 
Zatím nic. Hnutí 

ANO je v Praze 1 
v troskách.

Redakce Malostranských novin 
na vrcholu Sněžky (1602 m)
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„JSTE SPOKOJENI S VEDENÍM 
RADNICE MČ PRAHY 1?“

ANO: 40 %, NE 60 %
Průzkum provedli členové 
oddílu skautů v období od 
15. 10. do 31. 10. 2016, m. j.
na odběrních místech Malo-
stranských novin. Dotazo-
váno bylo 40 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

však propad preferen-
cí týká TOP 09 a ČSSD 
i v Praze 1 a na strmém 
vzestupu jsou strany, 
které jsou nyní v opo-
zici.
Týká se to těch stran, 
které uspěly ve volbách 
2016, tedy Starostů
a nezávislých a Li-
dovců, kteří se v Pra-
ze 1 pod hlavičkou My,
co tady žijeme umís-
tili ve volbách 2014 
na druhém místě (za 
TOP 09). Na vzestupu

jsou i menší místní us-
kupení a především 
roste vliv spolků, na-
příklad KampaNula, 
SOPMSH, KC Kampa 
a nyní nově i spolku 
Šatlava.
Hnutí ANO, které se 
v Praze 1 v roce 2014 
umístilo na třetím mís-
tě se zde prakticky roz-
padlo (jeho klub jedi-
ného člena). Voliči si 
uvědomují, že  je třeba 
volit místní osobnosti, 
které jsou činné. (tok)

DOSTANE SE TOP 09 
DO PARLAMENTU ČR?

Vše nasvědčuje tomu, 
že se TOP 09 už do 
parlamentu ČR nedo-
stane. A co hůř - že jsou
průzkumy veřejného mí-
nění „cinknuté“, když 
přisuzují TOP 09 pod-
poru mnohdy až 8 %, 
ale realita je sotva 3 %, 
možná méně.

CO ŘÍKAJÍ ANALÝZY
STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ

LIDOVCI

HNUTÍ 
ANO 2011

TOP 09

ovlivní Malou Stranu?



Drakiáda v zahradě 
nemocnice pod Petřínem

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

MÍST
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RADOSTI

Petřín - Úžasná akce! 
8. října se v zahradě Ne-
mocnice Milosrdných 
sester sv. Karla Boro-
mejského konala po-
pulární Drakiáda. Děti 
i dospělí pouštěli draky, 
bavili se hrou O rytíři 
divadla Toy Machine, 
smáli se kouskům klau-
na Vítka. Na konci se 
konala tombola o ně-
kolik desítek opravdu 
hodnotných cen. 

Desítky draků na nebi nad 
Nemocnicí Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského 

Kateřina Jacqu

Divadlo, klaun 
Vítek a tombola

Sestra, chodící 
program

inzerce

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
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Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu
NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 

O CENY

Bětka 
Moravcová 

(7 let) 
nakreslila 

rotundu sv. 
Martina 

na Vyšehra-
dě. Obrázek 

poslala 
její hrdá 

maminka 
Markéta. 

POCHLUBTE SE 
UMĚNÍM SVÝCH DĚTÍ! 
Vždyť ne nadarmo se říká, že 
Praha je nejkrásnější jejich 
očima. V případě uveřejnění 
v těchto novinách je čeká milá 
odměna: DVD Indiánská po-
hádka Divadélka Romaneto. 
Dárek získáte tak, že zavolá-
te na tel. číslo 777 556 578 
(Monika) a dozvíte se, kde si 
ho vyzvednout.

Bětka 
Moravcová (7) 

Rotunda 
sv. Martina

Děti si odnesly 
i nápis 2016

PETR 
BURGR  
rozdával 
limonádu 
zdarma

Radní
JAN WOLF 
se řádovou 

sestrou

nemocnice pod Petřínem
 - Úžasná akce! 

8. října se v zahradě Ne-
mocnice Milosrdných 
sester sv. Karla Boro-
mejského konala po-
pulární Drakiáda. Děti 
i dospělí pouštěli draky, 
bavili se hrou O rytíři 
divadla Toy Machine, 
smáli se kouskům klau-
na Vítka. Na konci se 
konala tombola o ně-
kolik desítek opravdu 
hodnotných cen. 
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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

Nad jednoduchostí ži-
vota a složitostí jeho 
nuancí byly stvořeny 
vědecké práce, umělec-
ká díla, skvosty výtvar-
né i literární. 
Oblíbené je život paro-
dovat, smát se nad jeho 
paradoxy a kopanci, kte-

ré si ovšem děláme sami. 
Shakespearova tragedie má 
také asi velký kus pravdy.  
Ani pohádkáři nezůsta-
li pozadu. Smyslu života 
se vpravdě nevyhýbali ani 
Andersen a Grimmové.                                                                                                                        
Tak se psalo a psalo, i o jed-
nom králi, který řekl učen-

cům: „Napište, jaký je 
smysl života.“ 
Moudří mužové se rozje-
li a králi donesli elaborát 
o 2000 stranách a král je 
seřval, že je to dlouhé. Pak 
stvořili 1000 stran o životě, 
ale král burácel: „Opět je to 
dlouhé.“ Dlouhých mu bylo 

i stran 50. Až jeden učený 
dlouhovous napsal: „Naro-
dil se, žil radosti a starosti, 
bohatstvím a utrpením, až 
přijde smrt.“  
A král se rozplakal. Rozpla-
kal se ten král nad jedno-
duchostí života, nebo nad 
jeho marností?

Příběh o králi a učencích

Víte, že...
Alana Pajera učil fotit 

dědeček, známý 
kameraman Jan Roth.

Malá Strana - Po úžas-
ném úspěchu knihy 
Pražské příběhy, na 
cestě Malou Stranou, 
vydává nakladatelství 
Pejdlova rosnička druhý 
díl: Pražské příběhy 2 
- Cesta na Hradčany, 
Nový Svět a zpátky 
na Malou Stranu. Na 
křtu knížky Dana Hrubé-
ho si přišlo pro podpis ně-
kolik desítek nadšených 
čtenářů.

 Domečku na Kam-
pě měl přednášku 
fotograf Alan Pajer 

tom, jak fotil Václava 
Havla. A bylo to skvělé.
“Havel začal dávat srd-
ce ke svému podpisu ně-
kdy v polovině 90. let. 
Předtím ho používala 
Marta Kubišová. Mimo-
chodem - Havel není au-
torem sloganu: Pravda 
a láska musí zvítězit 
nad lží a nenávistí. 
Jeho slogan byl: Zá-
chrana tohoto světa 
není nikde jinde než 
v lidském srdci, lid-
ském rozmyslu, lid-
ské pokoře a lidské 
odpovědnosti,“ řekl 
Malostranským novi-
nám Alan Pajer.

V

Autor Dan Hrubý při 
autogramiádě na Ma-
lostranském náměstí 
(SOPMSH)

Křest knihy 
Pražské příběhy 2

HAVEL SE VRÁTIL NA JAŘE Z VĚZENÍ 
A NA VÁNOCE BYL PREZIDENTEM

Soutěž o knihu 
Pražské příběhy 2
První tři čtenáři, kteří 
správně odpoví na tři 
otázky, dostanou kni-
hu Dana Hrubého 
Pražské příběhy 2.  
1) Která žena spoje-
ná s Malou Stranou 
držela světový rekord 
v běhu na 800 m, a proč 
neplatil? 
2) Který rodák z No-
vého Světa vyhrál 
tenisový Wimbledon 
(Kodeš to nebyl)?
3) Jak se jmenovala 

nejčestnější a neju-
šlechtilejší parta ho-
chů, co kdy na Malé 
Straně vznikla?

ALAN PAJER, PŘÍTEL 
A FOTOGRAF V. H.

POZVÁNKA
Přijďte se podívat na výsta-
vu fotografi í Václava Havla 
(u příležitosti jeho nedoži-
tých 80. narozenin) do kos-
tela sv. Anny (Staré Město, 
Zlatá ulice). Výstava začíná 
28. 10. (vernisáž je v 10 h)
a potrvá do 17. 11.

Pajer: „Václav Havel se svým psem Ďulou na audien-
ci u anglické královny  Alžběty II., Pražský hrad, 29. 3. 
1996.” Pozn. red.: Kálovna Alžběta je milovnice plemena 
velškorgi (něco jako vlčák s krátkýma nohama). Její první 
fenka se jmenovala Susan. Štěňata z posledního vrhu po-
jmenovala královna po postavách z Harryho Pottera.

Pajer:  „Foto z letadla. 
Dne 20. října 1998 vyšla
na titulní straně v lon-
dýnském deníku The 
Times fotka královny 
Alžběty II. a první dámy 
ČR Dagmar Havlové.” 

KAFÍRNA (na Tržišti 11) 
oslavila 23 let existence
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Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

HAVEL SE VRÁTIL NA JAŘE Z VĚZENÍ 
A NA VÁNOCE BYL PREZIDENTEM

Kalendárium 
Malé Strany

Karel 
Stloukal
HISTORIK

Jan
Zrzavý
MALÍŘ

LISTOPAD

● Karel Stloukal 
*2. 11. 1887 Zlín 
†19. 11. 1957 Praha
Historik, archivář. 
Zabýval se mj. Pražským 
hradem.
 
● Miloš Jiránek 
*19. 11. 1875 Lužec
†2. 11. 1911 Praha
Malíř, překladatel. By-
dlel na Hradčanech 
v Lumbeho vile. 

● Karel Matěj Čapek 
*21. 2. 1860 Domažlice 
†3. 11. 1927 Praha
Spisovatel. Navázal na 
Jana Nerudu. 

● Jan Zrzavý 
*5. 11. 1890 Vadín 
†12. 10. 1977 Praha
Malíř. Bydlel na Zá-
meckých schodech. 

● Jana Dítětová 
*7. 10. 1926 Plzeň 
†9. 11. 1991 Praha
Herečka, dcera hospod-
ského. Manželka herce 
Josefa Vinkláře. Bydlela 
na Kampě. 

Karel Matěj 
Čapek

SPISOVATEL

Jana 
Dítětová
HEREČKA
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vPosílejte nám 

svá výročí! 
redakce@malostranskenoviny.eu

svá výročí! 

Příběh Fausta (1/2)

Hříšník: „A jsem v tom až po uši. Dlužím, 
kam se podívám. Čert aby to vzal!“

Čert: „Volal jsi mě, proto ti pomohu, 
ale upíšeš se mi svou duší!“

Hříšník: „Podepíšu, ale vykonáš tři úlohy, 
které ti poručím.“ Čert: „Platí!“

Pokračování příště

Pajer: „Václav Havel ve fraku, s řádem 
Bílého lva a Ďulou (rok 1998). Toto foto-
grafování je povinné před návštěvami 
královské rodiny. Václav ho pak posílal 
kamarádům jako péefko.”

Pajer: „Princ Charles na návštěvě u Havlů v Dělostřelecké ulici ve 
Vršovicích, kde ochutnal pravý moravský burčák. Úplně vpravo sedí 
dcera Dagmar Havlové Nina. Snímek je pořízen 1. 11. 2000.”  
Pozn. red.: Nejoblíbenější nápoj prince Charlese je Martini. Občas pije 
i skotskou whisky Laphroaig.

Pajer: „Bill Clinton ukazuje Václavu Havlovi, že Bílý dům je bílý, proto-
že je obložen bílou žulou z Rožmitálu. Snímek je ze 17. 9 1998.”



 Dopisy8  Charitatelefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu

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.

V pondělí 17. 10. 2016 
byla uskutečněna dal-
ší z učených Toulek 
pořádaných Kampa-
nulou. Cílem byla histo-
rie a vše co se týká Týn-
ského chrámu, (správně 
kostel Panny Marie před 
Týnem), doplněná o in-
formace o světoznámém 
dánském hvězdáři Tycho-
nu Brahe v tomto kostele 
pohřbeném.
Týnský chrám je hlav-
ním kostelem na Starém 
Městě a odpovídá tomu 

i jeho architektura, histo-
rie a koneckonců i mobili-
ář tam umístěný do dneš-
ní doby. Důležitá byla 
i jeho funkce, coby farní-
ho kostela Pražské uni-
verzity, což hrálo velkou 
úlohu od počátků husit-
ského hnutí až do Bílé 
hory. Byl to hlavní kostel 
kališnického arcibisku-
pa Jana Rokycany, který 
nesměl mít katedru ve sv. 
Vítu na Pražském hradě. 
Tycho Brahe byl v Týn-
ském chrámu pohřben 
v roce 1601. Dříve nebylo 
jasné, zda jeho mrtvola 
v chrámu zůstala po ka-
tolických čistkách v po-
bělohorské době, kdy 

Toulka Týnským chrámem a Tycho Brahe
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Richard
Händl
Klub Šatlava,
spisovatel

Naše akce
Nově Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky 

(co mají nápady a sami vedou Toulky).
POŘÁDÁ
● Úterý 15. 10., 18.18 h
Učená toulka Poslední ban-
quet Karla IV. v Kině 64 
U hradeb. 
CÍSAŘ KAREL IV. 
A ZLATÁ HUSA V PAŘÍŽI.
V podání historika umění 
Karla Holuba.
● Úterý 29. 10., 17.17 h
KampaNula sedí v Šatlavě. 
Učená Toulka Malou Stra-
nou - uvádí Dan Hrubý.
● Sobota 10. 12., 18 h 
Restaurace Profesní dům 
(Malostranské náměstí - 
naproti Besedě). 
PŘEDVÁNOČNÍ  
VEČER  S TANCEM.
Zvou živě hrající malostran-
ské hospody a kluby, vysí-
lají své štamgasty a hlavně 
muzikanty: Kavárna Čas, 
Music Club M4, Pípa ve zdi, 
Šatlava, NicolasBar, Botega, 
Salla Terrena. Spolupořádá 
KampaNula, Muzikanti 
z Kampy a TURAS.
● Neděle 11. 12., 16 h 
VÁNOČNÍ  STROM KAM-
PANULY na Betlém. nám., 
sbírka hraček pro Dětský 
domov ve Skorkově.
● Sobota 24. 12., 15 h 
ŠTĚDROPODVEČERNÍ  
SVAŘÁK u sochy Bruncvíka 

pod Karlovým mostem. Hra-
jí Muzikanti z Kampy.
● Pátek 6. 1., 17.17 h 
Toulka podzemím hradeb 
Menšího Města Pražského - 
(spolu s TURAS).

PODPORUJE:
● Sobota 12. 11., 19 h
Malostranský balkánský 
candrbál (SOPMSH). 
Malostranská beseda
● Pátek 23. 12., 14.30 h 
Česká mše vánoční - Pražské 
sbory s dirigentem a orches-
trem na Kampě pod schody.
● Sobota 24. 12., 14.30 h  
Zpívání koled HaF pod 
Karlovým mostem.
● Pondělí 26. 12., 14 h 
SVATOŠTĚPÁNSKÉ  KO-
LEDOVÁNÍ - Spolek Ledňák 
- na Kampě pod Karlovým 
mostem - zpívání a lidová 
vánoční hra.

DOPORUČUJE:
● Pátek 4. 11. 
Divadelní Bienale Klubu 
Přátel Glena Millera, NOVĚ 
v Kině 64 U hradeb.
● Úterý 8. 11.  
Ars Metropolis - večer 
O UMPRUM muzeu 
s Helenou Koenigsmarkovou 
v Domečku.

Richard Händl (vlevo) 
přednáší v Týnském chrámu

byly z kostela vyhazová-
ny pozůstatky protestan-
tů. Před delší dobou byl 
jeho hrob otevřen a byla 
ověřena Tychonova iden-
tita. Zjistilo se, že k němu 

měli i zvítězivší katolíci 
úctu, neboť jako jediného 
protestanta jej v kostele 
ponechali. Toulka byla 
hojně navštívena (asi 80 
lidmi). Výtěžek výjimečně 

nebyl určen na postižené 
děti, ale na opravu krovu 
Týnského chrámu. 
Provázel Richard Händl 

a organizačně 
zajišťoval Petr Hejma

Výtěžek akce byl věnován na opravu krovu Týna

Jedna paní povídala aneb Tarot 
v Mostecké. Seance Dr. Hůlka 

Baráčníci 
teď zasedají 
v Šatlavě
Saská - Všebaráčnická rychta 
je v opravě, tak našli baráční-
ci náhradní prostor v Šatlavě 
v Saské ulici. Scházejí se tu jak 
jednotlivé župy, tak baráčníci 
z celé republiky.

Ve Dvoře umění v Mostecké 
začalo scházení živlů esoterických 
pod vedením PhDr. Julia Hůlka, 
experta to na Malé Straně již dří-
ve v rozličných sousedských kra-
tochvílích působícího. A poněvač 
si tito s podobnýma kravinama 
pokoj nedají, hodlají celou seanci 
krátce po úplňku, 21. listopadu, 
zopakovat! TETA BĚTA
Zájemci prý se paktují na jakémsi 
www.TAROTatelier.cz

Baráčníci 
v Šatlavě

Povedlo se!

Petr Hejma

Výtěžek akce byl věnován na opravu krovu Týna

Petr HejmaPetr HejmaPetr HejmaPetr HejmaPetr HejmaPetr Hejma



 Dopisy 9telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Dopisy, komentáře, básně, glosy, fejetony
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

MN 10, říjen 2016

inzerce

Kdo umí ubránit se splí-
nu, chtíči plivat kolem 
špínu? I když litujeme ne-
návisti, ale jak ta se z duše 
čistí? Smráká se brzy 
a už je chladno, to pře-
píjet zmatek není radno. 
Než rozsvítí se ve vášnivé 
mysli, než hlava dostane 
zas kyslík, než uvolní se 
zatvrdnuté svaly, můžem 
už ujít pěknou dáli. 

Odněkad není návratu, 
ale když pletem kravatu, 
zarazíme se sami v šoku, 
pro mámu, pro tátu. Stih-
neš usnout, jen krátkou 
chvíli, abys zase nabyl 
síly? Nebo to probdíš 
v zamyšlení? Myšlenka ve 
dne jak v noci není. Když 
vzhůru neznamená na 
vrch, a více neznamená 
nic, mám sám pro sebe 
návrh, jen životu jít vstříc. 
Pod nebem bílým jako 

sníh, než zakalí ho splaš-
ky, povalují se fl ašky 
a zbytky alkoholu v nich. 
Vyprávím příběhy, kde 
někdo hudbu hledá, ně-
kdo i pravdy kousek a jiný 
na mě nedá. 
A někdy na pero prach 
sedá, když ani já nemám 
čím dýchat, spěchám a nic
mi inspiraci nedá. Malá 
Strana ale vždycky něco 
říká. Musím naslouchat, 
kde jaký pocit bliká. Ne 
všemu rozumím a ne vše 
umím vstřebat, ale co 
z toho zvím, vždy se vám 
snažím předat. 

FANTOM MALÉ STRANY
CO NEVÍ ON, NEVÍ NIKDO

Rýmovaný splín

OdpověďOdpověďOdpověď
Souhlasím, že je ko-
lem vyparkovaného 
náměstí víc otazníků 
než odpovědí. 
Osobně mě to mrzí, pro-
tože jsem po tolika letech 
diskusí očekávala kon-
cepčnější postup ze stra-
ny magistrátu, který sice 
vypověděl parkoviště, 
ale neřekl jasně, jak dál. 
Nyní magistrát válčí se 
svým vlastním pracovi-

štěm, Institutem pláno-
vání a rozvoje, kterému 
svěřil správu náměstí 
i budoucí řešení. 
Jako iniciátorka a autor-
ka petice za zrušení par-
koviště se raduji z toho, 
že auta zmizela a že lidé 
vidí, že když se dají 
dohromady, dokáží 
nemožné. 
Je jasné, že současný 
stav je nevyhovující, byť 

dle mého rozhodně lepší 
než zaparkovaná auta. 
Přimlouvala bych se za 
více zeleně, nějakou vodu 
a více míst k odpočinku. 
Jasné NE říkám megalo-
manským plánům včetně 
podzemních garáží, káce-
ní jediného stromu, který 
na náměstí je. 
Pomník maršála Ra-
deckého se zachoval, 
je v lapidáriu a my-

slím si, že by se na 
náměstí klidně mohl 
vrátit. 
Ale nemám patent na ro-
zum a tak si myslím, že 
výsledná podoba by měla 
odrážet širokou debatu 
nejen odborníků, ale i lai-
ků, kteří o to projeví zá-
jem. 
Město je všech. A ať je to, 
prosím, vyřešeno co nej-
rychleji, čas pádí...“

(Odpověď na dopis čte-
nářky - dole na stránce)

Co bude dál 
s náměstím?

Kateřina 
Jacques
Občanská 
aktivistka (LES)

Vážená redakce, 
jako dlouholetá obyva-
telka Malé Strany musím 
konstatovat, že současný 
výsledek projektu revi-
talizace Malostranského 
náměstí je naprosto tris-
tní. Pokud vím, nebylo 
jejím cílem pouze umístit 
na jeho místě jen něko-
lik kovových židlí. Moc 
by mne proto zajímalo, 
zda a kdy dojde k reali-
zaci vítězných architek-
tonických návrhů, jinak 
postrádá celá akce smysl. 
Ubylo i parkovacích míst 
pro rezidenty, navíc si 
kdokoli může na základě 
povolení MČ Praha 1 par-
kovat v modré zóně až na 
10 hodin.  Jistě nejsem 
sama, kdo si podobné 
otázky klade.  

Eva F. 
(odpověď nahoře) 

Dopis

Zklamání 
z náměstí
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www.
malostranskenoviny.eu

Vážená redakce,
díky za skvělé noviny a vy-
pečenou titulní stranu 
říjnového čísla, na které 
je Jirka Wencl jako vtip-
ná stařenka. Držím palce 
a jen tak dál!

Muzikant z Kampy

Překvapení 
na dně sklenky

Ing. Helena Hlavatá
Tel.: 602 878 962

Bioparfémy z přírodních esencí, 
jež otevírají Vaše srdce.

Interiérové biovůně pro pozvednutí nálady.
Inspirace přicházející z rudolfínské doby, 
kdy se na Malé Straně parfémy vyráběly.
Zkuste vůni listopadu:
Úsměvný den - pozitivní vůně podporující 
schopnost sebenaplnění.

www.alhambra-bioesence.cz
www.eshop.alhambra-bioesence.cz

Přejete si projít vlastním pocitem 
inspirací vůní?
Ráda Vás uvítám ve svém ateliéru 
k tvorbě Vašeho osobního parfému.k tvorbě Vašeho osobního parfému.

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 zavzpomínat
ve čtvrtek 17. listopadu

k nám do pivnice.
Prvních 50 zákazníků
dostane světlého Kozla
za předrevoluční cenu.

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

Akce listopadu

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 V KAMPÁRIU
• Od 11. 11. Svatomartinské menu, husička, víno a další dobroty.
• Živá hudba v úterý 8. 11. a na Mikuláše pondělí 5. 12. od 19 hod.                                          
• Ochutnejte NAŠE PIVO Kampárium Beer a vína nejen ročník 2015.
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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 

Spolek - SOPMSH, Malostranské náměstí 27 
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 

•

Akce - So 5. 11. od 13 h - WERICHOV-
KA OŽÍVÁ - Pořádá Museum Kampa - 
Divadlo, hudba, na procházku s D. Hrubým 
a bojovku je nutná rezervace. V muzeu 
a okolí. www.museumkampa.cz

Výstava - Do 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.

Koncert - Čt 10. 11. ve 20 h - JARO-
SLAV HUTKA - Dobrá trafi ka, Újezd 
37 – Přijďte na koncert písničkáře - Re-
zervace vstupenek: 732 852 364, více 
na: www.dobratrafi ka.cz 

Akce - Vždy neděle 6., 13., 20., 27. 11. 
od 19 h - NEDĚLNÍ HRANÍ - Kavárna 
Čas, U Lužického semináře 15 - Nedělní 
hraní s Alešem Pražákem a jeho hosty. 
www.kavarna-cas.cz

Akce - So 26. 11. od 20 h - MINIPLES 
V KAVÁRNÉ ČAS - Kavárna Čas, 
U Lužického semináře 15 - Přijďte si za-
tančit. K tanci hraje skupina Hitos. Re-
zervace nutná. www.kavarna-cas.cz

Hraní na Malé Str.  - Pondělky Mu-
zikanti z Kampy v Domečku na Kampě 
a čtvrtky v Šatlavě, úterky H. Francová 
a Veselý Stáří v Šatlavě, G. Pacurar 
v Napě, středy F. Kupka v NicolasBaru…

K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOLISTOPAD

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

Náš TIP

Z veme vás na kon-
cert herce a písnič-
káře Jiřího Schmi-

tzera v Malostranské 
besedě. Od roku 1985 
je členem pražské Yp-
silonky a poprvé si jej 
pro větší fi lmovou roli 
vybral režisér Oldřich 
Lipský do komedie 
Tři chlapi na cestách 
(1975). Dále si zahrál 
např. v komedii Ma-
rečku, podejte mi pero 

nebo v oblíbených Po-
střižinách. Popularitu 
mu přinesly také jeho 
písničkové recitály. 
Připomeňme jeho alba 
Recitál, Šílenec, Bouda 
a Sbírka kiksů. Nenech-
te si ujít koncert plný 
osobitého humoru.

LISTOPAD
Program (výběr)

4. 11., 20.30 h
Los Culos - křest alba!
12. 11., 19 h
8. malostranský candrbál 
- Balkán na Malé Straně
13. 11., 19 h
Divadlo Zaseto: E49 - 
problémy na silnici
17. 11., 20.30 h
Lili Marlene - futuristický 
šanson
20. 11., 17 h
Markéta Zdeňková & Ště-
pán Janoušek: Autorské 
písně - SZUŠ Orphenica 
slaví 25 let!
20. 11., 20 h
Jana Burášová, Šárka 
Adámková, Dave Men-
dez a Bohdan Karásek: 
ThinkAboutSting - SZUŠ 
Orphenica slaví 25 let!
21. 11., 20 h
Improliga - dobrodružství 
divadelní improvizace
23. 11., 20.30 h
Žlutý pes

GALERIE
Výstava fotografa Jiřího 
Píši snímků Prahy do 17. 11.

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

19. 11., 20.30 h
Jiří Schmitzer

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
Témata exilových umělců. 
Období osmdesátých 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 Valenta 
a mysterium 
uměleckého 
znovuzrození 
Do 15. 1. 2017

Informelní tendence v 50. 
a 60. letech 20. stol. Výsta-
va doplněna díly Valento-
vých současníků (Balcar, 
Beran, Boudník,  Koblasa, 
Medek, Nepraš aj.), které 
dílo uvádějí do kontextu.

DALŠÍ PROGRAM
3. 11.  Koncert v rámci 
cyklu Procházky uměním 
s violistkou Jitkou Hos-
provou v 19 h. Rezervace 
nutná. 
5. 11.  Literárně-divadel-
ní performance DAMU 
u Werichovy vily: čtení 
textů Vladimíra Holana 

HRANÍ

16 - 16.30 h
7. 11. Kurátorská prohlíd-
ka v 18.30 h, kurátorka 
Dr. I. Mladičová provede 
výstavou Josefa Istlera. 
Rezervace nutná.
19. 11. Komentovaná 
prohlídka výstavy Josefa 
Istlera v 15 h. Zdarma ke 
vstupence.
19. 11. Výtvarná dílna pro 
děti v 16 h věnována dílu 
Josefa Istlera. Rezervace 
nutná.
28. 11. Kurátorská pro-
hlídka v 18.30 h, kurátor 
A. Hnojil provede výsta-
vou J. Valenty. Rezerva-
ce nutná.

Do 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.
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Ještě línější

Milan Voríšek, MBA

Jsme tu pro vás již 10 let

 jednatel House Services



Pavel Batěk
Herec (Národní divadlo)

„A proč bych 
nečetl?!“
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Příští číslo vyjde
1. prosince

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

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...

Fo
to
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rc
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v

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

Mazlíčci 
Malé Strany

MazlíčciAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerce inzerce

DR. JULIUS HŮLEK
Esoterik

...že umění 
esoterické 
(taroty) zpět 
z přítmí ulic 
na světlo vy-
náší. Str. 8

Tip: Čtenáři MN

HOUSLISTA 
MÍRA

Houslový virtuóz, který 
hrává pod Karlovým 
mostem u Vokýnka

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
malostranskenoviny.eu

MINISTŘI V TRAMVAJI: „Stejně je divné, pane kolego, že je tento automobil 
širší než delší, nikde nevidím řidiče a chodí v něm průvodčí jako ve vlaku...“
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