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inze rce

Malostranské 
servírky

LUCIE
směvavá ucie ristová 

z restaurace  ecenáše 
alostransk  náměstí  

nese lahodnou kávu za  č. 

MISS 
MECENÁŠ



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

N ej l ep š í  novi ny  
ve městě a okolí

  redakce@malo transkenoviny.eu  ●  telefon: 777 556 578  ●  www.malostranskenoviny.eu

Toto číslo v šlo 
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    roˇ  
ervene  

 
 

R chtář Proček
MUDr. Blanka Seifertová

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ 
 : 

  

STR. 6 - 8
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NOVÁ RUBRIKANOVÁ RUBRIKANOVÁ RUBRIKA

Polévka z červené řep

Str. 2Sousedské charitativní setkání Prostřený stůl 
pro ěhlo 23. 6. na Maltézském náměstí, 
ač radnice MČ Praha 1 odmítla v dat povolení.
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Facka charitě pro nevidomé děti

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839
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inze rce

Anketa Malostranských novin

e to ta : one  arko tě na
Malostranském náměstí.  te ...

Anna Marie 
H ppnerová

Mluvčí mladé 
g enerace

Na prázdniny 
u babičky a tety 

na Moravě, 
moře a sedmé 

narozky.

Jindřich 
Pavliš
Vojanovy 

sady
Na maliny, š a
vel kyselý, tok 
Nežárky, vůni 
strniš  a srnčí 
říji na nich.

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly
Na večery 
s dětmi 

u táboráků 
s kytárou.

Je to divné, 
ale na práci.  

Na volno, 
přírodu, 
vnoučata 

a svobodu.

Pavla 
Michálková

M dní návrhářka, 
SOPMSH

Na letní večery 
venku, když 

už není horko 
a hlučí jenom 

ptáci.

Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

„Číšníku, v mé polévce 
plave naslouchátko!“ 
„Cože...?“ 

rátk  t

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce malostranskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tytoPište si tytoPište si tyto

Ondřej
H ö ppner
Š é f redak t or
Malostranských 
novin

asn  er est  í ní l  11 
a 90. naro en n  aní ata
Říční - ádherná slav
nost v domě, kde většinu 
ivota ili bratři apkov . 
ístní duše domu  paní 
vatava ausnerová sla

vila . narozeniny a pro
to věnovali tiskaři z pro
slul  litogra ick  dílny 
letošní ier est právě jí.  

a tímto čelem se pře
vl kli za skauty  artin 

ouda, atěj ouda a 
deněk hoták slavní 

synov  slavních otc . 
v r byl ozdoben strán

kami skautsk ho deníku 
z . let, co  bylo pouč
n  čtení. rála vynikající 
skupina os arlos.

Důležité 
telefony

olicie:...............................158 
áchranka  .......................155 
asiči ................................150 
ís ová linka ....................112
edakce alostranských 

novin ...................777 556 578
ěstská policie...224 482 222
tátní policie ......974 851 730

Číslo měsíce

690
Zastavení prací 
na erichově 
vile nás stojí již 
690 tisíc Kč

Oslavenk ně 
paní Svatava 
Hausnerová

28 °C
ČERVENEC

Když v červenci neprší, 
bude v zimě sníh

Počasí 

Malá Strana   Tak tohle je 
majstrštyk a velké vítězství 
občanské společnosti. Po 
mnohaletém silí se podaři
lo místním občanským inici
ativám prosadit zrušení par
koviště na Malostranském 
náměstí. Od 1. července par
koviště končí.  te  už zbývá 

e a e r  na Malé traně kon í. 
ná álka o ol e kon í matem

Malá Strana  Potvrze
no  Se aye mají na Ma
lé Straně a na zemí celé
památkové rezervace  ut
rum, a to zřejmě s plat

ností od 1. září. Skon
čila tak válka o voliče, 
jejíž klíčová věta zněla  
„Chodník chodcům.“ 

řady sice ruší se aye 

dvě kolečka vedle sebe , 
ale nijak neomezují cyk
listy dvě kolečka za se
bou , kteří jsou často 
mnohem nebezpečnější.

a o se v l tě 
ne ví  tě íte

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Malostranská 
ku a ka

Polévka 
  

Červenou řepu oloupeme 
a spolu s bramborami 
dáme vařit. Přidáme buj n 
nebo vývar. Když je řepa 
měkká, rozmi ujeme do-
hladka a dochutíme solí, 
cukrem a octem. Pro 
zjemnění přidáme trochu 
másla. Na talíři zdobíme 
zakysanou smetanou 
a semínky dý ové, slu-
nečnicové . Dobrou chuť!

Recept poslala 
Marie Janderová

Posíle te nám své recept  
na adresu: redakce@

malostranskenoviny.eu

   Krátký Vtip

Gratulace MN

Místní skauti 
Bouda a Lhoták
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Nicolas bar Tržiště 1  
změnil majitele. Přes den 
stále un uje jako restau
race a kavárna se zahrád
kou, večer se mění v kok
tejlový a hudební bar. 
Středy a čtvrtky jsou věno
vané hudbě a zpěvu Mu
zikanti z ampy . Dne

. . se stal Nicolas bar 
hrdou součástí Prostře
ného stolu na Maltézském 
náměstí. Otevřeno je den
ně do půlnoci, v pátek 
a sobotu do dvou do rána.

  
  

In . Daniel Kotula, vole te: 739 343 871
Pište: daniel.kotula re ma .cz
www.kotula.cz malastrana.html

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
 Znám ka dý kout                   

Malé Stran
 Vaši nemovitost              

prodám do tří měsíců          
a posk tnu kompletní       

servis s převodem 
 Na du solidní ná emce       

pro Váš t
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Malý oznamovatel

1  MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2  MN jsou součástí místního života
3  MN mají svého čtenáře přečteného

 Inzerát vám vyrobíme zdarma 
Vole te ihned  Tel.: 777 556 578
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Malostranském náměstí.  te ...
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Josefína K. při svém 
stlaní, které ohodnotila poro-
ta ne v šším počtem odů.

M  M  
  

jen maličkost  o bude dál.
„Malostranské náměstí by 
se mělo stát návsí. Měly 
by tu být lavičky, aby ná-
městí žilo vlastním živo-
tem,“ řekl MN zastupitel 
Petr ejma. 
Malostranské noviny se 
přiklánějí k variantě, že 
by měla stát uprostřed 
náměstí kašna s andělem 
a kolotoč na kliku.
Na novou podobu náměs
tí byla vypsána architek
tonická soutěž, ale zatím 
není jisté, zda bude vítězný 
návrh realizován. Majite
lem prostoru parkoviště 
je ma istrát, který zřejmě 
určí jeho správce.
Proti zrušení parkoviště, 
které leží nedaleko Posla
necké sněmovny, se posta
vili někteří poslanci jako 
Roman áňa  SSD  nebo 

rantišek Laudát TOP 
9 . Odpůrci zrušení par

koviště prosluli výrokem, 
že „bez aut by bylo náměs-
tí ošklivé a nelidské.“

Petr
Burgr

iřina
orkovcová 
Významně 

přispěla jako
předsedky-
ně Sdružení 

občanů 
a přátel 

Malé Strany 
a Hradčan.  

artin
otas

provozova-
tel kavárny 
Mlýnská.

Velmi 
aktivní člen 
petičního 
výboru.

ana
itlbachová 
Hradčan-
ské včely, 

S t rana 
zelených. 
Za zrušení 
parkoviště 
bojovala 

dlouhodobě.

PO

     

ateřina
ac ues

Liberálně 
ekologic-
ká strana 

LES . 
I nici át orka  
pet ice  za  
zrušení 

parkoviště.

an
ep

Praha 1 
rodina. 

Společně 
s Kateřinou 

Jac ues 
prosazoval 

spěšnou 
petici.

etr
urgr

Místo-
předseda 
Sdružení 
občanů 
a přátel 

Malé Strany 
a Hradčan 
KD /ČSL .  

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 z pivovaru Rampušák v Dobrušce
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády, chutné mošty a belgická čokoláda

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

V červenci v úterý 12. od 19 hodin
• Ochutnejte NAŠE PIVO Kampárium Beer a vína nejen ročník 2015

Více informací v Kampáriu.

Unikátní prvorepublikový hotýlek
Přijměte pozvání a prožijte romantickou 
noc v našem útulném hotýlku. 

Adresa: Letohrádek sv. Vojtěch, U Smrčků 334, Počátky 394 68.  Tel. recepce: 561 034 834, 777 098 296 
www.svatyvojtech.cz

Od 2. 7. 2016 nově otevřena
expozice výstavy 
Tři oříšky pro Popelku. 
Zapůjčeno ze zámku Moritzburg. 

. 
Zapůjčeno ze zámku Moritzburg. 

Užijte si nedbalou eleganci 
v pražské restauraci 
na Malé Straně

 Čeká vás příjemný gurmánský zážitek.
 žijete si tu pracovní oběd, skleničku s přáteli i romantickou večeři. 
 Nabídka čerstvých pstruhů ze sádek z jižních Čech.
 Ochutnejte lehký salát, těstoviny i poctivý burger v domácí bulce. 
 Nechybí ani skvělé předkrmy, polévka, hlavní jídla, domácí palačinky a dezert.
 Vždy čerstvé a kvalitní suroviny.
 Každý den nové polední menu.

Adresa  Všehrdova , 
raha   alá trana,  
mail  bar bar bar bar.cz 
el.     www. ar- ar.cz  ▪  face ook

Novinka
ijte si piknik na ampě či etříně 

s piknikovým košem z arbaru, 
který si m ete u nás objednat  
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VÍTĚ, ŽE: Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na Karlově mostě už od roku 1657 tehdy byla dřevěná .

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

Karl v most  so a sv  ana e omu k o
K   1900
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RADOSTI

Dozvědět se od radnice MČ 
Praha 1 jakoukoli informaci, 
bývá někdy problém, podob-
ný tomu, který velmi trefně 
popsal Franz Kafka ve svém 
románu Zámek. 

Tentokrát nás zajímala odpo
vě  na prostou otázku „Proč 
byla zastavena oprava We-
richovy vily na Kampě?“
Protože tisková mluvčí nerea o
vala ani na tele onáty ani na opa
kované dotazy e mailem, obrátili 
jsme se na M  Prahy 1 přes její 

ebové stránky, kde jsme klikli 
na čudlík Ptejte se .

yskočil na nás ormulář, který 
jsme vyplnili a samozřejmě ne
zapomněli vepsat výše uvedený 
dotaz.
Za několik dní přišla odpově  
od radniční re erentky správních 
zařízení  „Dobrý den, na vaše 
podání Vám sdělujeme, že 

trpí vadami ve smyslu § 37 
zákona č. 500/2004 Sb., 
tímto  Vás vyzýváme ve lhů-
tě 5 dnů k doplnění.“
Našli jsem si tedy, co je uvedený 

para ra  zač, a zjistili jsme, že jde  
o stránku hustě popsaného te tu. 

e lhůtě pěti dnů jsme odpovědě
li  „Mohla byste být prosím 
konkrétnější, jakými vada-
mi můj dotaz novináře, ob-
čana a voliče trpí?“  a doplnili 
naší adresou, datem narození, te
le onním spojením a přidali jsme 
pro jistotu i rodné číslo.
Záhy přišla odpově  „Trpí va-
dami ve smyslu § 37 správ-
ního řádu.“ Nenechali jsme se 
zahnat  „Co mám udělat pro-
to, abych se jako novinář 

a občan dozvěděl odpověď 
na svou jednoduchou otáz-
ku? Mám podat nové podá-
ní? Mám se někde přihlásit?“
Reakce přišla po několika dnech  
„Postupuji Vaši korespo-
denci právnímu oddělení, 
kde Vám objasní postup 
podání dle § 37 správního 
řádu.“
Od té doby ticho po pěšině, zřej
mě se ozvou až po zveřejnění to
hoto článku.
Připomeňme případ občana 

dama Zábranského, který 
v noru 15 žádal po M  Praha 1
o poskytnutí in ormace, komu 
a za kolik peněz tato městská část 
pronajímá jednotlivé byty a ne
bytové prostory. 
„ Odpověděli, že chtějí úhradu 
nákladů na zpracování infor-
mací ve výši 117 tisíc korun,“ říká 
Zábranský, jehož spor s radnicí 
se vleče dosud a odpově  na svou 
otázku zatím nedostal. 

e te te se ra n e  o ro í ám 
ara ra em ne o na a í ok t . 

e to en t  a ne o ě ná ra e

an ol
R a d n í  m a g i s t r á -
tu (KDU / ČSL)

Za ukončení 
sporu s fi rmou 

Copa, která pro-
najímá magist-
rátu prostory za 

miliardy.

&Vítěz Poražený

ichard ureš 
Radní MČ 

Prahy 1 (ODS)
Za nápad spojit 
stánek s jídlem 
a veřejné zá-

chodky. Po solár-
ních koších další 

slepá ulička.

 
  

 

Ondřej Höppner ak  jste to za ili  apište 
nám na adresu redakce
malostranskenoviny.eu

Co nového 
v redakci

Redakce Malostranských novin, 
jejíž větší část tvoří děti, navštívi
la  zákulisí Staroměstského orloje. 
Laskavého průvodce nám dělal 
orlojník Petr Skála, který nechal 
větší část redakce tedy děti  na
kouknout mezi svaté. líč, kterým 
se otevírá vstupní branka dole ve 
věži, vypadá z celé radnice nej
starší, ale ve skutečnosti je takřka 
zbrusu nový.  

a ná tě ě 
orlo e a o ro

o  orlo níka 
etra kál

U vstupní 
rank
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Rodák, nestor Malé 
Strany, fanda historie 
americké armády Ro-
man Vopička vešel do 
klubu šedesátníků. 

ešel radostně, protože 
je i člověkem moudrým 
a ví, že dožít se takového 
jubilea ve zdraví, upro
střed kamarádů a přátel, 
je velkým darem. ždy  
také, kdyby se Romano
vých oslav častnil další 
letošní jubilant, arel ., 
určitě by nařídil zvětšit 
mostní oblouk arlova 

mostu, aby se pod něj ve
šli všichni ratulanti, co 
přišli Romanovi popřát.
Na oslavu . narozenin 
přišlo k populárnímu o
kýnku postupně takřka 
tisíc ratulantů. 
Roman opička, který 
pochází z starého malo
stranského rodu, provo
zuje na Malé Straně dva 
naprosto klíčové podni
ky  Bistro Bruncvík tzv. 

okýnko pod arlovým 
mostem  a proslulou a
írnou  svatého Omara 

na Tržišti. Bydlí v Neru
dově ulici. pb

Pohled na Vokýnko 
z Karlova mostu

brázek na t ma raha vy o te a pošlete na adresu  redakce malostranskenoviny.eu
Naše děti kreslí Prahu SOUTĚŽ 

O CENY

Anička H ppnerová, 6 let
Zařadili rodiče

ochlubte se kresbami 
svých dětí  Vždy  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.

Karel IV. 
a jeho most

Kd   šedesátin , 
tak som réro 

a cukrovou vatu

Rok 1956: Právě 
narozený Roman

Dort pro  
oslavence

Foto: Míra Lédl

Americká technika 
e o mnoho lepší, 
ne  ta aponská

Gratulovat 
přicházel   
i malé děti

 M  
  

 

: 

777 556 578 
(MONIKA)

n er e
malostranskeno n .e

M :
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Píše sváťa karásek, člověk jako každý druhý

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
věze  totality, nyní 
nezávislý zastu-
pitel a člen klubu 
Praha1Rodina. 
Rád odpoví 
na vaše dotazy 
a pomůže.

Píše sváťa karásek, člověk jako každý druhý

Napište Svá ovi o tom, co vás tí í, ne o těší: redakce@malostranskenovin .eu

Doba prázdnin a dovolených 
je před námi. iloso  Ladislav 

líma řekl o prázdninách 
jednu dobrou věc. Mimocho
dem prezident T. . Masaryk 
řekl o límovi  „Je to nejlepší 
fi losof, ale nesmí se dostat do 
ruky mládeži.“ L. líma řekl  
„Nuda mužům sluší, ženám 

nuda nudí, spíš štěbetají.“ 
Má máma se o prázdninách 
nenudila, to by nebylo dolce 
ariniente. Byli jsme tři brá

chové, otec a matka. Matka 
dělala 15  ovocných knedlí
ků denně. Začala třešňový
mi, potom jahodovými, ma
linovými koncem července 

a ostružinovými a borův
kovými v srpnu. 5 . léta, já 
byl ve druhé třídě. Na vý
letě jsem zazpíval písničku 
„Deutschland, Deutschland 
über alles, kam Hitler jenom 
zalez, zalez do dubu, Stalin 
mu dal přes hubu.“ editel
ka Bíbová mi dala rákoskou 

před celou třídou. Máma se 
v ředitelně bránila  „Vždyť 
Stalin je pozitivní věc!“ a ře
ditelka odpověděla  „Urážka 
nejvyššího představitele.“
To byla 5 . léta.  nyní když 
má rodina dovolenou, tak se 
nudí všichni u moře, muži, 
ženy i děti.

rá n n   ol e ar n ente

o ná sta a 
 erto k : 

eak e so se

 reakci na článek v Ma
lostranských novinách 
Podivná stavba u Čertov-
ky červen 1 1  zasílám 
kopii mailu odeslaného 
1 . 5. 1 , který obsa
huje oto rafi e původní
ho objektu  samozřejmě 
rozměry se hodně liší. 
Městská část přijala náš 
e  mail jako podání, pa
mátkáři se vůbec neozva

li. zhledem k tomu, že 
bydlíme přímo naproti 
pouze na šíři ertovky, 
problém se nás hodně 
týká. 

 současnosti s masivní 
střechou s vikýři viz oto  
je objekt ještě mohutnější 
a stačí letmé srovnání s o
to rafi í z roku .

S pozdravem 
MUDr. Jana Kučerová

   M    
M M M     

ousedské setkání Pro-
střený stůl na Mal
tézském náměstí j e 

chvatný počin občanské 
společnosti. Letos se konal 

. . na Maltézském ná
městí již popáté.
„Radnice nám na tuto akci 
letos nevydala povolení, 
o čemž jsme se dozvěděli 
den před akcí, i když jsme 
požádali včas,“ řekl MN je
den ze zakladatelů ampa
Nuly Petr ejma. 

rozilo, že se setkání ne
bude konat. Nakonec se 
pořadatelé rozhodli, že 
k němu přece jen dojde. 
Byl to však za cenu toho, 
že skrze hloučky hostů 
projížděla auta a právě ve 
chvíli, kdy činkovali na 
p diu nevidomé děti, mí
jel je velký popelářskývůz.

 

Podobné potíže s povole
ními čelí například akce 
Zažít město jinak, jejíž 
vztahy s radnici také ne
jsou právě vřelé, a jiné ak
tivity.  tak letos na Mal
tézském náměstí vyrostl 

S

Ilegalita

DNES

MÁTE PODOBNOU ZKUŠENOST S AROGANCÍ MOCI 
  1    M : 

M .
M       

Dům e ve vlastnictví pod-
nikatele S er . Ná emníci 

dostali náhradní dlení.

Původní podo a 
přístavku domu 
Na Kampě 8.

adnice  raha  je stále ostřejší proti těm, kteří s ní 
nechtějí být v partě . becními penězi granty  si platí 

servilitu, ostatním hází klacky pod nohy. osledním příkla
dem arogance moci  je nesouhlas s konáním charitativní 
sousedsk  akce rostřený st l, její  výtě ek byl určen pro 
zrakově posti en  děti. Akce se však přesto uskutečnila.

tak trochu ile ální, dlouhý 
stůl s bílým ubrusem. Při
lehlé podniky představily 
ve stáncích své produkty 
sýr, uláš, víno, dorty... . 
 tomu hráli Muzikanti 

z ampy, hudební tělesa 
studentů onzervatoře Ja
na Deyla a Střední školy 
pro zrakově postižené a 
skupina Yello  Sisters. 

ýtěžek bude věnován na 
charitu pro zrakově posti
žené děti z onzervatoře 
Jana Deyla a z nadace r

tevide. Přišlo cca  lidí, 
atmos éra byla žasná. Jak 
šlechetné, jak prosté.

Je jistě vhodné si připo
menout, že příští komu
nální volby se budou ko
nat za dva roky listopad 

18 . Nyní vládne radnici 
M  Praha 1 koalice v čele 
s TOP 9, která po odcho
du arla Sch arzenber a 
masově ztrácí oblibu a dů
věru. Viz též str. 8

Maltézská pomoc, Vojanovy sady, s.r.o., Vinoteka 
 hada, Cafe de Paris, Vacek Bio - Market, Deli Maltez, 

Napa bar&galerie, Bar  klíčů, Restaurace El Centro, 
Kafírna Romana Vopičky, Pivnice Pod Petřínem, Vino-
teka  staré studny, Kavárna Mlýnská, Kavárna Čas, 
Dobrá trafi ka a kavárna, Green spirit, Blue Light Bar, 
Baráčnická rychta, Klub Šatlava, Cafe Botega-Mandl, 
Cafe Vescovi&Dobroty, Cantina&Carmelita,  JinoCafeé 
Zenkl & Rys, Velvyslanectví Japonska a Dánska, Zlatá 
Praha, TAK, T RAS, PAVLA & OLGA Fashion Gallery, 
Sbor dobrovolných hasičů a Městská policie Praha 1, 
Museum Kampa, KC Kampa, SOPMSH, Hradčanské 
včely, Výtvarníci Karlova mostu, antikvariát Pražský 
Almanach, Malostranské noviny... Nově Restaurace 
Vegan s z Nerudovy, Nicolas bar z Tržiště, Kino 64 

 hradeb a M4 Music Club z Mostecké.DĚKUJEME

ndřej ppner

Radnice

rost en  st l  o  rok  2012 o or í

Čtenář 
reportér
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Malostranské novin  k poctě 
Humoristickým listům (1916)

   M    
M M M     

Muzikanti 
z Kamp

Nadšení 
sousedé

Móda (1)

Dejte mi svou sukni a já vám dám 
dvě ouzké.

Holka, holka, ty v tom vypadáš... Já to věděla, tohle pro mne není...
Pokračování příště

Kalendárium 
Malé Strany

adislav 
oháč

herec

Věra 
ičínská

lí

ČERVENEC

 Josef Cibulka 
1. . 188  stí n. Orlicí 

. . 19 8 Praha
istorik umění, kněz. 

 
 Věra Jičínská 
. . 1898 Petřkovice 

. . 19 1 Praha
Malířka, přátelila se 
s Janem Zrzavým.
 
 Oldřich Lipský 
. . 19  Pelhřimov 

19. 1 . 198  Praha
Režisér a scénárista. 

 Ladislav Boháč 
1 . . 19  h. Brod 

. . 19 8 Praha
erec Národního divad

la. O přestávkách venčil 
na Střeleckém ostrově 
a na Malostranském 
nábřeží svého pejska. 

 Václav Trojan 
. . 19  Plzeň 

5. . 198  Praha
udební skladatel spolu

pracoval s Jiřím Trnkou.

 Herberta Masaryková 
. . 1915 Praha 

. 9. 199  Praha
nučka T. . Masaryka. 

Její matka byla vdova 
po malíři Slavíčkovi. 

erberta 
asaryková

vn č  t

Václav 
rojan
l tel

polek 
ampa ula

M M M     

A  
  

  
 

Petr He ma, 
KampaNula
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KampaNula
8

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

Charitativní pro ekt pro rozvo  o čanské společnosti za podpor  Malostranských, 
Staroměstských a Novoměstských novin. e : 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 PMuzea, 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 PMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

      .  

(-kuc-) Sešlo se téměř 
 lidí, většinou Malo

stranských. Staří, mladí 
i přespolní. Mnozí po-
zvali přátele i spolu-
pracovníky. Všichni 
nadšeni. A již tuto akci 
berou za svoji a s ra-
dostí ji navštíví příště, 
informují další a tím 
i dobře podporují tuto 
skvělou charitu.
  prostírání dobrot na 
společný stůl  i sponzo
rin u vyzvány instituce, 
podniky, irmy, restaura
ce a vinárny nejen z Malé 
Strany, také  jednotlivci 
 osobnosti, občané. Na 

vstupenkách  straven
kách  za 1  č byla vy
značena  jídla či nápoje 
připravené ve stáncích 
podporovatelů kolem Sto
lu. ýtěžek  téměř  tis. 

č bude předán k nákupu 
školních pomůcek a vý
tvarných potřeb
KampaNula velmi dě-
kuje všem organizá-
torům a jejich pomoc-
níkům. Zvláště Z. Ko-
pečné, V. Zikmundo-
vé, H. Šulcové A. Ze-
linkové, M. Bezouško-
vé s rodinou, A. Jan-
kovcové, P. Michál-
kové, J. Wenclovi, R. Vo-

Většinu písní zpívalo 
náměstí s orově

pičkovi, D. Čečovi a také
nepostradatelnému V. 
Kryštofovi!
Těšíme se na další, zdra
votně postiženým pomá
hající, Maltézské Prostře
né stoly...  pozor  
V úterý 20. 9. v podve-
čer nás čeká již pátý, 
také benefiční Prost-
řený stůl na Betlém-
ském náměstí při Bet-
lémské kulturní noci.

aše ak e
ově al  oulky pro zaslou il  ápadníky 

co mají nápady a sami vedou oulky  radem, 
rlojem, useem ampa, áprstkovým... ýn

ským chrámem  Výstup na vě , astronom y
cho rahe ndl, ejma , v září oulky nebu
dou, na říjen se právě připravují.

Fo
to

: M
íra

 L
éd

l

POŘÁDÁ:

 terý . 9., . 
PROST N  ST L 
na Betlémském náměs
tí.  rámci 

. Betlémského Open 
ir estivalu  Betlém

ská kulturní noc.

 terý 15. 11., 18.18 h 
čená toulka vsedě  

Poslední ban uet arla 
. v Muzeu arlova 

mostu Post Martinské 
setkání .

P O D P O R U J E :

 Sobota 1 .  9. Zažít 
město jinak na Praze 1.

 Sobota . 9. 
. Malostranské 

vinobraní  Dozvuky 
orňáckých slavností, 
ampa.

 Sobota 1. 1 .  Pou
pění a u  divadla pro 
děti, park ampa

 Sobota 1 . 11. Ma
lostranský balkánský 
candrbál SOPMS , 
Malostranská beseda. 

DOPORUČUJE:

kce rs Metropolis  
 Středa 1 . 9., Pražský 

orloj, n .M. likar, 
Domeček na ampě.

Přes letošní nejistotu kolem přípravy akce, vyparkování aut 
a uzavření náměstí nebylo na poslední chvíli MČ Prahy 1
z neznámých důvodů povoleno, akce nakonec proběhla 
jako občanské shromáždění ohlášené na magistrátu.

íte  e
Do rovolní hasiči 
děla í velmi do ré 

vařené uřt

Yellow Sisters

Skvělé 
výkony

V ílé uniformě 
Štěpán Rus ák z PPS
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Dopisy, komentáře, básně, glosy, fejetony
V  , posílejte své příspěvky na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

červen 2016
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Zase sedím na věži pod 
chlupatou dekou zamy
šlených mraků, rozplý
vajících se jako kaňky 
inkoustu. Pod sebou le
šení a za zády křičícího 
správce stavby. Z dálky 
to všechno vypadá jako 
romantické hřiště. Při
padám si tak bez hon
ně. hce se mi sklouz
nout po okapu na dolejší 

střechy hřbet a po komí
nech hop a skok. Štuko
vé asády jsou přeci jako 
stvořené ke šplhání. Po
líbit všechna domovní 
znamení od Osla v o
lébce po Zlatý rozen  

ristuska  a dál bosky 
tančit po kočičích ked
lubnách. Na jedné pavla
či jsem viděl bílou paní. 
Měla natáčky na půlce 
hlavy a k nebi posílala 
rorýse. Já vám dám, vy 

Rychlé Šípy, které se mi 
po hospodách vždycky 
snaží namluvit, že už to 
nejde. e jsme odsouze
ni mimo vlastní dům jen 
do ulic. Tak pro kluky, co 
zahodili luky, klepadla, 
co se bojí zmáčknout tu 
sousedku kliku  Možná 
občas píšu, ale zákazy 
vstupu mne ještě nikdo 
čísti nenaučil. Posilněme 
se u Prostřeného stolu, 
jeden džus, druhý colu 
a pak nahoru či dolů, 
k vodě nebo k bandě 
volů. Než si zlámem 
všechny nehty, poztrá

FaNtOM MalÉ straNY
CO NEVÍ ON, NEVÍ NIKDO

ílá aní

losa
řádky, je již zrušeno par
koviště ve spodní části 
Malostranského náměstí. 
Neznám nikoho z moc
ných  který by te  ne
vykřikoval, že je to jeho 
zásluha. Ti méně mocní  
zase volají, že je to zásluha 
petice, která před dvěma 
lety nasbírala na pět tisíc 
podpisů. Jak už to bývá, je 
pravda někde uprostřed. 
Skutečností je, že ma

istrát posoudil všechny 
stávající smlouvy na pro
voz pražských parkoviš  
a celkem lo icky vyhod
notil jejich nevýhodnost. 
No, a naštěstí parkovi
ště na Malostranském 
náměstí mělo smlouvu 
s tříměsíční výpovědní 
lhůtou, takže mohla být 
ke konci června řádně 
vypovězena.  e nedošlo 
k podepsání smlouvy 

nové, pro ma istrát vý
hodnější, můžeme na 
druhé straně přičíst peticí 
sdělenému názoru obča
nů. Takže, jednoduše ře
čeno, pozitivní shoda ná
hod. Jen někteří poslanci 
stále volali po nutnosti 
zachovat parkoviště pro 
své potřeby. Jak by ne, 
když jim parkování pla
tila sněmovna. Také prý 
jejich návštěvy nebudou 

mít kde zaparkovat.  Tady 
je řešení jednoduché. a
ráže u Rudol ína většinou 
zejí prázdnotou, tak a  si 
tam dají ceduli aráže pro 
lobbisty. 
Předpokládám, že ti, kte
ří jsou schopni nachodit 
kilometry při ol u, pár 
set metrů přes Mánesův 
most a aldštejnskou ulici 
ujdou také.  

MN červenec 2016
 čase, kdy milí čtená

ři, či čtenářko, čtete tyto 

ará e ro 
lo st

Petr
Burgr
Spolek občanů a 
přátel Malé Strany 
a H radčan

Reakce čtenářky na člá-
nek Asociace Segway ČR.

ážený pane, aše pod
nikání nechce nikdo 
omezovat, ale pokud se 
podniká na kor svobo
dy nejen občanů Prahy 1,
tak to v pořádku není.  y
užíváte historické cent
rum  Prahy 1, pouze jako 
kulisu, která vydělává, 
ale nic jí už nevracíte. 
Srovnáváte nesrovna
telné  stovky se ayů 
a možná jedince, kteří 
vozítko používají tak,  
jak emotivně popisujete. 
Bydlím v Praze 1 celý ži
vot a znám ještě i zbytek 
trvale bydlících spoluob
čanů  v této čtvrti, přesto 
neznám jediného oby
vatele, který by toto vo
zítko využíval k cestě do 
zaměstnání. Snad jediný  
známý ekonom Tomáš 
Sedláček. Působí ale spíš 
raritně. Jezdí navíc sám, 
ohleduplně  a nepadá.

Jana Titlbachová, 
Hradčany

Celý text: Facebook MN

címe prachy, chechty 
chechty,  než si uvědo
míme, jak jsme malincí 
a mladí, a pokloníme se 
městu, jaké už nikdy ni
kdo nepostaví.

      .  

o s

e le áme 
s ole no  

est  

er
to

vn
á 

ko
lá

ž:
 O

nd
ře

j H
pp

ne
r

ozn. red.  Zveřejněné při-
spěvky nemusí být v soula-
du s názorem redakce

aše re erenční projekty 
najdete na Face ooku.

Kvalitně 
odvedená práce 

za rozumnou cenu.
 ovostavby
 ekonstrukce
 rojekty na klíč
 rovádění staveb
 Vešker  ostatní 
stavební práce

V případě zájmu o naše 
služby volejte telefonní číslo: 

+420 727 879 921.
Malostranské nám. 5 
Tele on   5  5   

3 3  Kč

Tankové pivo 
Pilsner r uell ,5 l

Restaurant 
U  Glaubiců

.restaurant u laubicu.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MAL  STRANĚ
KOZEL 11  27 KČ

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

www.unetickypivovar.cz

CZECH UKULELE 
FESTIVAL

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

U Pravdů, Žitná 15 
Bar No. 7, Na Struze 7

Těšte se na rozmanitý program. 
Uslyšíte umělce z Česka, Evropy 

i Ameriky. Hudebníci představí reper-
toár na ukulele od klasiky přes jazz 

až po rock and roll. Více o festivalu na 

„Ukulele je lepší než dobrá kniha: Jednou jej vezmete do ruky 
a nejen, že ho nemůžete odložit, ale musíte si vytvořit vlastní příběh.“

CZECH UKULELE CZECH UKULELE 
FESTIVAL

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tel.: 777 260 262  www.e-ta or .cz

Zá avný tá or, který děti milu í
Tenisové tréninky plus celodenní program: 
zoo, plavání, minigolf, bowling…
  děti a mládež od 4 do 15 let
  v Praze i Brně
  každý prázdninový týden červenec - srpen

TENIS



  
V lušti ta enku a... Překvapení

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

Kdo správně v luští ta enku, dostane pivo ne o
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.

    
Víte, proč je celkem málo fotek s Chuckem? 
Chuck vždy stiskne spouš  rychleji, než fotograf.

•

Divadlo - Pá 1. 7. v 19 h - BOŽÍ KO-
MEDIE - Divadlo Na prádle, Besední 3 
- Jak se vlastně žije na nebesích? Jsou 
tam mejdany? Režie: Pavel Hronček. 
V íce :  www.divadlonapradle.cz

Akce - Do 3. 7. - VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
- Muzeum K. Zemana, Saská 3 - Pro 
děti s vysvědčením zvýhodněné vstupné 
a akce v muzeu. Více: www.muzeumkar
lazemana.cz

Akce - Čt 7. 7. v 18 h - VEČERNÍ GA-
LASOVA CYKLOJÍZDA - Sraz Foli-
manka, pod Nuselským mostem - Trasa: 
Modřany, Zbraslav… Plavky s sebou. 
www.galas.borec.cz

Koncert - Čt 14. 7. od 19.30 h - VLA-
DIMÍR MIŠÍK & ETC… + BLUE 
EFFECT - Střelecký ostrov, Velká scé-
na - Nenechte si ujít koncert pod širým 
nebem. Více na: www.letnak.cz

Děti - 15. - 19. 8., 22. - 26. 8. - PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR - HaFstudio, Os-
trovní 16 - Pro děti od 6 do 15 let bezva 
herecká a výtvarná dílna. Přihlaste se 
včas. Přjhlášky na: www.ha studio.cz

Výstava - Do 30. 9. - JOSEF SUK: 
HOUSLE - MŮJ OSUD - České mu-
zeum hudby, Karmelitská 2/4 - Výstava 
věnovaná slavnému houslistovi předsta-
vuje vzácné nástroje a osobní předměty.

K

Kulturní nástěnka    •
výběr toho nejlepšíhočervenec

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
S

Malostranská beseda
.malostranska ese a.  ● Malostranské náměstí 35/21 ● tel.: 257 409 123

Náš TIP

Z
veme vás na koncert 
herce a písničkáře 
Jiřího Schmitzera. 

Od roku 1985 je členem 
Ypsilonky a poprvé si 
jej pro větší fi lmovou 
roli vybral režisér Old
řich Lipský do komedie 
Tři chlapi na cestách. 
Dále si zahrál např. 
v Marečku, podejte mi 
pero nebo v oblíbených 
Postřižinách. Popula

ritu mu přinesly také 
jeho písničkové recitály. 
Z jeho hudební tvorby 
připomeňme alba Re
citál, Šílenec, Bouda 
a Sbírka kiksů. Nenech
te si ujít koncert plný 
osobitého humoru.

SRPEN
Program (výběr)

V červenci je klub 
zavřený.

5. 8., 21 h 
Krausberry
17. 8., 21 h
Ivan Hlas Trio - folk - rock
19. 8., 21 h
Roman Dragoun and His 
Angels - rock - funk
22. 8., 21 h
B.lues - blues - rock
25. 8., 21 h
Prázdninový GALA VE-
ČER s kapelou Komo-
rous
26. 8., 21 h
Bílá nemoc
30. 8., 21 h
Vladimír Mišík & Etc…
31. 8., 21 h
The Odd Gifts + Legen-
dary Buccaneers

GALERIE
Připravujeme pro vás 
nové výstavy.

TUTO RUBRIKU 

S

10. 8., 21 h
Jiří Schmitzer

Galasovy 
cyklojízdy

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

•

Divadlo - Pá 1. 7. v 19 h - BOŽÍ KO-
MEDIE - Divadlo Na prádle, Besední 3 
- Jak se vlastně žije na nebesích? Jsou 
tam mejdany? Režie: Pavel Hronček. 
Více: www.divadlonapradle.cz

Akce - Do 3. 7. - VÍTÁNÍ PRÁZDNIN 
- Muzeum K. Zemana, Saská 3 - Pro děti 
s vysvědčení zvýhodněné vstupné a akce 
v muzeu. Více: www.muzeumkarlaze-
mana.cz

Akce - Čt 7. 7. v 18 h - VEČERNÍ GA-
LASOVA CYKLOJÍZDA - Sraz Foli-
manka, pod Nuselským mostem - Trasa: 
Modřany, Zbraslav… Plavky s sebou. 
www.galas.borec.cz

Koncert - Čt 14. 7. od 19.30 h - VLA-
DIMÍR MIŠÍK & ETC… + BLUE 
EFFECT - Střelecký ostrov, Velká scé-
na – nenechte si ujít koncert pod širým 
nebem. Více na: www.letnak.cz

Děti - 15. - 19. 8., 22. - 26. 8. - PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR - HaFstudio, Os-
trovní 16 - Pro děti od 6 do 15 let bezva 
herecká a výtvarná dílna. Přihlaste se 
včas. Přjhlášky na: www.hafstudio.cz

Výstava - Do 30. 9. - JOSEF SUK: 
HOUSLE - MŮJ OSUD - České mu-
zeum hudby, Karmelitská 2/4 - Výstava 
věnovaná slavnému houslistovi předsta-
vuje vzácné nástroje a osobní předměty.

K

Kulturní nástěnka    
výběr toho nejlepšíhočervenec

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

Náš TIP

Z
veme vás na koncert 
herce a písničkáře 
Jiřího Schmitzera. 

Od roku 1985 je členem 
Ypsilonky a poprvé si 
jej pro větší filmovou 
roli vybral režisér Old-
řich Lipský do komedie 
Tři chlapi na cestách. 
Dále si zahrál např.  
v Marečku, podejte mi 
pero nebo v oblíbených 
Postřižinách. Popula-

ritu mu přinesly také 
jeho písničkové recitály.  
Z jeho hudební tvorby 
připomeňme alba Re-
citál, Šílenec, Bouda  
a Sbírka kiksů. Nenech-
te si ujít koncert plný 
osobitého humoru.

SRPEN
Program (výběr)

V červenci je klub 
zavřený.

5. 8., 21 h 
Krausberry
17. 8., 21 h
Ivan Hlas Trio - folk - rock
19. 8., 21 h
Roman Dragoun and His 
Angels - rock - funk
22. 8., 21 h
B.lues - blues - rock
25. 8., 21 h
Prázdninový GALA VE-
ČER s kapelou Komo-
rous
26. 8., 21 h
Bílá nemoc
30. 8., 21 h
Vladimír Mišík & Etc…
31. 8., 21 h
The Odd Gifts + Legen-
dary Buccaneers

GALERIE
Připravujeme pro vás 
nové výstavy.

10. 8., 21 h
Jiří Schmitzer

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

www.museumkampa.cz, e-mail: info@museumkampa.cz

Tělesnost 1890 ─ 1921: 
Munch, Kupka, Kokoschka...

Zdeněk Kirchner: 
Bez názvu  
Do 4. 9.
Výstava umělce, v jehož 
tvorbě se mísí kaligrafie, 
lettrismus, informel a ne-
klidná jazzová linka.

7 + 1 Mistři 
českého skla 
Do 28. 9.
Výstava sedmi, respek-
tive osmi mistrů české-
ho skla navazuje kon-
cepcí na výstavu z roku 
1983, kterou uskutečnila 
M. Mládková v American 
Craft Museum v New Yor-

ku, kde byla prezentová-
na díla S. Libenského,  
J. Brychtové, R. Roubíč-
ka, V. Liškové, J. Harcuby, 
V. Ciglera a V. Kopeckého. 

Jiří Bielecki: 
Vznášení 
Do 28. 9.
Zajímavé koláže a objek-
ty z let 1960 - 1990.

Pavel Nešleha: 
Via Canis 
Do 19. 9.
Výstava nazvaná dle fo-
tografického cyklu z roku 
1997 nám představí vý-

Galasovy 
cyklojízdy

razovou mnohostrannost  
a bohatost tvorby Pavla 
Nešlehy.

Aktuální koment. prohlíd-
ky, doprovod. programy  
a výt. dílny pro rodiny  
s dětmi sledujte na na-
šem webu.

Význačná díla ze sbír-
ky J. a M. Mládkových 
na zámku v Moravském 
Krumlově. Do 31. 10.
Teodor Rotrekl: Ozvuky 
doby, aneb radujte se ze 
života. Do 31. 10. 
Michal Gabriel: Milovníci 
umění. Do 31. 10.

Do 11. 9.
Výstava nám představí, jakým způsobem je zkoumán  
a zobrazován člověk konce 19. století a prvních patnácti 
let 20. století. K vidění díla Edvarda Muncha, Oskara 
Kokoschky, Františka Kupky, Jana Štursy, Auguste Ro-
dina, Miloše Jiránka, Bohumila Kubišty a dalších.



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

Pro líné Ještě línější

inz erc einz erc einz erc e

ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města. STARO-
MĚSTSK  NOVINY jsou 
k mání zdarma např. v Ka-
fírně  svatého Omara 
Tržiště 11 ,  Hrocha Thu-

novská 10 , v Akademii věd 
Národní 3  něřkuli dalších 

kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [
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Koutek pro chytré hlavy

et a na okra o ání. an er a: 
an ánek a an le l .

idím je všechny před 
sebou jako dnes  Předně 
pan apelační rada. Dlou
hý, suchý, a nesmírně 
vážený. Byl ještě v řadě 
činný, ale nedovedl jsem 
se nikdy domyslit, jaká 
as je ta činnost jeho. dyž 

jsme šli o desáté dopo
ledne ze školy, vycházel 
teprv ze svého domu 
v armelitánské ulici a šel 
vážně do ulice Ostruhové, 
do vinárny ardovy. dyž 
jsme měli ve čtvrtek od
půldne prázdno a vzte
kali se po Mariánských 
hradbách, procházel on 
se tu v sadech.  o pá
té odpůldne vcházel již 
k Štajnicům.

uto rubriku zašti uje lub přátel kulhavých mládenc

íte, na jakém domě na Malé 
straně je toto zlaté slunce
Nápověda: Dům postavil roku 
1  avel Oberšverder, ko
morník císaře Rudol a .

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dáve te kol  ostatním  Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Tuto krásnou bustu oto
ra a Jose a Sudka od S. anzíka  

najdeme na adese jezd .
Správně: Jan  Procházka

lo  s  á en

Pokračování příště

Jan Neruda 
1834 - 1891 .

Novinář z Malé 
Strany, starý 
mládenec

lavn  místní en

Milena Jesenská 189  
 19  byla česká novi

nářka, spisovatelka a pře
kladatelka. Narodila se do 
rodiny stomatolo a  Jana 
Jesenského. Přátelila se 
s ranzem a kou, Ma em 
Brodem, arlem apkem, 

erdinandem Peroutkou. 
Na Malé Straně měla obě 
babičky, obzvláš  na tu 
z Šeříkové ulice ráda vzpo
mínala  „Bylo to útočiště 
kde jsme společně popíje-
ly čaj v důvěrném světle 
olejových lampiček.“

Tajná přítelkyně T. G. Masaryka
Milena Jesenská

Franz 
Kafka, 
přítel

Jaromír 
Kre car, 

2. man el

Jan 
Jesenský, 

tatínek

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ SMS
NÁVOD  Napište sms:  mezera  mezera  . 
Sms pošlete na tel. č.:   . Cena jedné SMS je  č vč. DPH.
Hledám nájemní byt 

na Malé Straně,   1, 
 kk, 5   m 2 , k dlou

hodobému pronájmu. Za 
nabídky děkuji. Tel.  9 
5  5. 

Pronajmu jedné oso
bě historickou separát
ní místnost  m2  kk 
s pecí , nezařízenou, 
v bytě 1. kate orie na 
Malostranském nám. Na 
dobu neurčitou. olejte 
od 1  h do pozdních ho
din. Tel.  5  5  9 , 

9 8 5 8.
Ú k l i d . ledáme po

mocnici na pravidelný 
klid domácnosti, cca 

1  týdně. Pracovní doba 
dle dohody. Malá Strana.  
Tel.   9  1 .

Ateliér. Sháním ateli
érovou místnost na Pet
říně. Okno, dobré světlo, 
výhled vítán. Pro kres
lířskou činnost. oda 
a topení nutné. ýtvarni
ce. Tel.    8 5.

Výlety. no astrono
mické výlety do Trentina 
pro malé a velké skupiny 
s místním průvodcem. 

.bioitalie.net 



„Tyhle noviny jsou lepší 
než facebooku a jeho 
vymyšlené zprávy.“
Johana Jonáková, 

konzultantka  ondy, 
du ra
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Pří tí ˇíslo v de
 sr na

Vole te pana Martina Ci ulku 
777 122 009. Čtěte mimo iné  
v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...

Fo
to

: A
rc

hi
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

Zvířata 
Malé StranyAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tip  na modré 
okénko posíle te na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inz erc einz erc e58
  l  ro e rán  ole te na tele onní 

íslo 777 55  57  a m  e rá  e eme

ete se také stát o ěrním místem  
a ole te ne  tel. íslo: 777 55  57

Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je 
podmíněno ročním příspěvkem 1 000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

odběrních míst
Malostranských novin

MÍRA L DL
Fotograf

Za velmi pěkné 
fotografi e z po-
vedené akce 
Prostřený stůl 
na Maltézském 
náměstí.

ip  Redakce MN

U Hrocha, Thunovská 1 . Kavárna Čas,  Lužického semináře 15, Vopičkova 
kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, ampa mlýn . Mu-
seum Kampa,  Sovových mlýnů . Klub Za starou Prahu, knihkupectví, 
Mostecká 1 Judina věž . Vacek Bio-Market, Mostecká . Dvůr umění, Mos
tecká 1 . Klub Šatlava, Saská . Baráčnická rychta, Tržiště .  U Glaubiců, 
Malostranské náměstí 5. U moudrých luceren, lašská . Národní kavárna, 
Národní 11. Galerie Josefa Kalouska, radčanské nám. 1 . Kočár z Vídně, 
Saská . Akademie věd, Národní , recepce. Café Lounge, Plaská 8. Kino 64 
U Hradeb, Mostecká 1. Muzeum Karlova mostu, řižovnické nám. . Tlustá 
myš, šehrdova 19. Restaurant Pod Petřínem, ellichova 5. Divadlo Kampa, 
Nosticova a. KC Kampa,  Sovových mlýnů . Ars Pragensis, Malostranské 

nám. .  Divadlo Na Prádle, Besední . České muzeum hudby, armelitská 
. Konírna, Maltézské nám. 1 . Ferdinanda, armelitská 18.  Atelier Pavla a 

Olga, Tržiště . U staré studny, Tržiště .  U Mecenáše, Malostranské náměstí 
1 . Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských 
pověstí a strašidel, Mostecká 18. Poliklinika na Národní, Národní 9, . pa
tro. U Parlamentu, alentinská 8. Hospoda Koza nostra, jezd 8 na rohu .  
Lazebnictví  U Milušky, Sněmovní 1   15. Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. 
AS Optic, jezd . Salon Mila, ítězná 1 . Restaurace Luka Lu, jezd . 
Café Melvin, Pohořelec 8. Náš bar, Táborská 1, Praha . Bella Vida café, 
Malostranské nábřeží . Restaurace Profesní dům, Malostranské náměstí 

5. Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 1 . Kolonáda Café & Shop, ihelná b. 
Desk Room, Prokopská 9 8. Hotel Kokořín, okořínský Důl 8. Valašská 
pivnice, voz . Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 9 1 . 
Restaurace Kampárium, íční 9. Vinárna U Viníka, Petřínská . Metroca-
fe, vestibul metra Malostranská, lárov 51. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 1 . Re-
staurace  Občanská plovárna - The Loop Jazz Club,  Plovárny 8, Praha 1. 
Vinotéka U Mouřenína, Tržiště 1 . Vinotéka Bacco, Bělehradská 8. 
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 rs ra ens s  Malostranské náměstí 27 
o ko a a írna  r tě 11 

LUIS
Foto poslala panička

Jana Hanzlíková  

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ  

redakce@
malostranskenoviny.eu

Spisovatel: Jediné, co by mě mohlo zachránit, je napsat román, nebo si vzít 
bohatou vdovu. Na první nemám trpělivost... ž letím si půjčit šaty k příteli Hanzlíčkovi

atka 
ana erudy

e to 
šikula

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839


