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Malostranské 
servírky

STATeČná JiřKA 
Naší statečné Jiřce (srdci 
Šatlavy) přejeme k naroze-

ninám silnou levou, svižnou 
pravou a vysoké promile 

spokojených členů (fan)klubu. 
Ať žiješ, kámo! 

dobrunda a Kovboj

servírky
Miss 

Šatlava


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. 3/ roč. IX 
březen 2017
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maSOPuST 2017

aroganCe 
MoCI!

neZ
ávIsl

É

MArTin boudA 
(vnuk malíře cyrila 
boudy) krátce 
poté, co dostala 
jeho Litografi cká 
dílna v říční 11 
výpověď bez udání 
důvodu. Tiskl tu 
born, Šalamoun, 
Lhoták a další 
velikáni národa. 
Tiskařské stroje 
jsou pevně zapuš-
těny v podlaze...

legendární tiskaři 
z říční 11 dostali 
skandální  výpověĎ
od radnice prahY 1

více str. 5 - 7
(pro čestné místo 
dívkY Ze sTranY 3)

MalosTranskÉ 
novInY volí 

MIss MasoPusT

MoCI!
už abY 

bYlY 
volbY!
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Anketa Malostranských novin
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Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Čert, protože 
jako koza bych 
musela chodit 
po čtyřech.“

Jindřich 
Pavliš
Vojanovy 

sady
„Jen nerad 

musím. Volil 
bych svobodné-

ho Laufera.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly
„Koza, lépe 

zapadne mezi 
ostatní zvířátka 

v průvodu.“

barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„Nejradši bych 
chodila bosá 
s kozou jako 
Esmeralda.“

„Koza, protože 
je hezká 

a vůbec není 
hloupá, jak si 

myslíme.“

„Čert, nebo 
koza, vždy jsem 

za padlého 
šlechtice.“

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

Kdybyste si museli vybrat 
masku: koza, nebo čert?

Petr 
burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Velké zprávy z Malé Strany

PoSíLeJTe 
náM SVÉ TiPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Malá Strana - „Každý 
rok skvěle dopadne po-
časí. Vy tam nahoře mu-
síte mít úžasnou protek-
ci,“ pochvalovala si letitá 
Malostranačka
„Jestli to má u Něho na-
hoře někdo dobrý, tak to 
jsou lidé milující Hrad-
čany a Malou Stranu,“ 
s pokorou odpovídá Petr 
Burgr, místopředseda ma-
lostranského SOPMSH, 
který tradičně Masopust 
organizuje. „Je to i díky 
Dobrovolným hasičům 
a nasazení strážníků 
Městské policie Prahy 1 

a finančnímu přispění 
Radnice Prahy 1,“ dodá-
vá. Letos se sešlo až na 
dvě stě masek. 
Tradiční akci odstřelení
medvěda zachránila Pav-
la Michálková, která na
sebe letos vzala kostým 
medvěda (viz str. 12). By-
la excelentní. Navíc každý
rok zajišťuje většinu ma-
sopustních masek. Také 
letos hrál skvělý Pražský 
pouťový orchestr, chla-
pecký soubor Bruncvík 
a další. Firma Karla Chot-
ka dodala občerstvení na 
náměstí Kampa.

Chodil z Nerudovy ulice. 
V khaki tříčtvrťáku, s če-
picí, nebo s kloboukem. 
Pokrývku hlavy měl vždy 
jednu na celý rok. V létě 
proti slunci a tu samou 
v zimě proti chladu. Vlastně 
ani nevím, jestli měl vlasy, 
nebo ne. Oblíbeným loká-
lem pana stavitele byl bar 
U Klíčů v Prokopské a Vo-
pičkova Kafírna na Tržišti. 
Léta tam všechny oblažoval 
svým specificky suchým hu-
morem, něco jako anglic-
ký humor uprostřed Malé 
Strany. 
„Hele, prosím tě, když jsi 
sem šel, viděl jsi ty dvě 
čičiny? Ty byly viď!“ To 
jsou jeho slova. Jestli se 
výraz „čičina“ některé čte-
nářky dotknul, pak vězte, 
že neoprávněně. Jak samy 
oslovené potvrdily, z úst 
Milánka to znělo vždy nad-
míru laskavě, navíc nikdy 
nerozlišoval věk. Pokud už 

Citát, který mě 
zaujal: „Když člo-
věk zjistí, že může 
ovládat druhého 
člověka, chová se 
k němu jako prase.“
(V. Majakovský)

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Počasí 

Malostranská 
kuchařka

recept poslala 
Jana Čermáková,

Malá Strana

Jednou větou

Babiččin 
štrůdl

Babiččin jablečný štrů-
dl pečeme při 200 °C 
asi 20 minut, v hor-
kovzdušné troubě 15 
minut. Až bude štrůdl 
růžový, vyndáme ho 
a posypeme moučko-
vým cukrem. Babiččin 
jablečný štrůdl nakrájí-
me a podáváme.

Malostran ský masopust 2017

byly dámy, jak se říká 
v letech, svým oslovením 
je omlazoval.
To, že o panu Milanu 
Havlovi mluvím v minu-
lém čase, je důkazem, že 
jednou dopil, rozloučil 
se a odešel. V ten den si 
úředník k jeho jménu 
napsal slovo „úmrtí“. Ale 
úředník je suchar. My, co 
jsme Milana znali, víme, 
že jen změnil lokál. Tam 
teď pije tak dobré víno, co 
se neurodí nikde na světě, 
a k tomu ta vybraná spo-
lečnost. Prostě jen změnil 
lokál.                               -pb-

Jak pan Havel 
změnil lokál

* 13. 8. 1938, † 30. 1. 2017

Milan Havel

11 °C
březen

Březnové slunce 
má krátké ruce

Tradiční občerstvovací vůz 
(vězeň jako obsluha)

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

Koza vs. čert 2 :1
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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
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Dívka ze str. 3

ště

bouřlivý 
rok 

1917

Hlavní cenu, tedy titul Miss 
Masopust 2017, získává tato 
stračena alias Marek Gregor 

z časopisu refl ex

MIss MasoPusT

Malostran ský masopust 2017

Petr burg (SoPMSH) 
v dobré společnosti

Hradčanské včely

Vtipná maska! 
Vlk a Karlulka

Pivní 
víla

olga Michálková 
a redakční pes denisa



Petr 
Hejma
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dříve & dnes

VŠiMnĚTe Si, Že: Dříve byly na tomto populárním plácku dlažební kostky, dnes je tu hlína, ale krásné vrby.

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

Cihelná (pohled na klášter Křižovníků)
Kde to je1944 Dnes
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PrAŽSKý 
cHodec

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

redAKce Malostranských no-
vin se letos zúčastnila Malostran-
ského masopustu v novém slo-
žení - s čerstvou redaktorkou, fen-
kou Denisou, která dělá korektury.

na Malostran-
ském masopustu
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Co je nového u vás posílejte na 
redakce@malostranskenoviny.eu

MARTIN 
BOUDA
(litograf 

ze slavné dílny 
v Říční 11)

Statečně bojuje 
proti aroganci 

moci za zacho-
vání dílny. 

&Vítěz Poražený

TOMÁŠ 
MACHÁČEK

(TOP 09)
Kauza Říční 11 

jde za ním. 
On má v kom-

petenci bytovou 
problematiku. 

Selhal.

zvon Václav vystavený 
v kostele sv. Havla

Díky tehdejšímu starostovi 
MČ Prahy 1 Petru Hejmovi

spřátelený zvon václav 
na malostranské besedě

Jiří Pospíšil předává putovní zvone-
ček Petru Hejmovi, který v roce 2009 
co by starosta Prahy 1 zařídil zvon na Ma-
lostranské besedě. Zvoní dodnes.

Jiří 
Pospíšil 

V neděli 5. března 2017 bude 
zvon Václav, na který se lidé 
složili, převezen do katedrá-
ly svatého Víta na Pražském 
hradě. Tam mu požehná 
kardinál Dominik Duka (od 
14 h).
Po bohoslužbě v cca 16 hodin 
bude zvon na Hradčanském 
náměstí naložen na vůz, kte-
rý ho odveze ke kostelu sv. 
Havla. Tam bude ihned vy-
zdvižen do zvonice a ve 20 
hodin se poprvé rozezní nad 
Prahou.
K doprovázení zvonu Vác-
lav na jeho cestě do nového 
domova si přineste jakýkoli 
zvonek.
V čele průvodu bude čtyř-
spřeží vraníků zapřažené 
v arcibiskupském kočáře.

Trasa průvodu začíná na 
Hradčanském náměstí a po-
té Nerudovou ulicí, přes Ma-
lostranské náměstí, Karlův 
most, Platnéřskou, Mari-
ánské náměstí, Malý rynek, 
Staroměstské náměstí, Že-
leznou a Havelskou ulici ke 
kostelu sv. Havla. 
Lidé na zvon přispívali ve ve-
řejné sbírce Nadace Charty 
77 pomocí putovních zvon-
ků. Celkem se vybralo přes 
800 tisíc Kč.  „Celé to vznik-
lo jako takový fór. Přišel za 
mnou Ondřej Boháč, který 
zvoní v kostele svatého Hav-
la, že je tam jedna prázdná 
zvonová stolice,“ popisoval 
zrod nápadu předseda před-
stavenstva Nadace Charty 77 
Evžen Hart.

5. března od 14 h bohoslužba v katedrále sv. víta, pak 
bude zvon naložen na vůz, tažený čtyřmi vraníky  (hradčan-
ské náměstí, cca 16 h) a pojede krokem přes malou stranu 
na staré město do kostela sv. havla. zvonečkY s sebou!

přijĎte do průvodu zvonu 
váClav Z Hradu do sv. Havla

Václav Havel

Krátkozraký 
revolucionář

Mír bez 
postranních 

úmyslů

Detektivka Mrštná psí 
detektivka
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tabule hanbY: 
rada mč prahY 1
kdYž se hlasovalo o říční 11

oldřich 
Lomecký, 
ToP 09,

kontrover- 
zní starosta

Jako by nestačilo, že nechalo 
vedení radnice vykácet nádher-
né topoly v parku Kampa. Nyní 

se, opilé mocí, zaměřilo na další 
úžasné místo na Malé Straně: 
Litografi ckou dílnu, která sídlí 

v domě na adrese Říční 11 už více 
než 80 let. Ve stejném domě žili 
a tvořili bratři Čapkové.

Výpověď, jejíž kopii mají Ma-
lostranské noviny k dispozici, 
je bez udání důvodu. Tiskaři 
z dílny řádně platí nájem, ne-
hlučí, s obyvateli domu (jehož 
část má ve správě  MČ Praha 1) 
jsou jako jedna rodina.
Proč radnice vyhazuje dílnu. 
která je světovým unikátem? 

Jan
Votoček, 
ToP 09, 

privatizace, 
nájemné

richard 
bureš, 
odS,

informatika, 
doprava

Tomáš
Macháček, 

ToP 09,
byty, 

pronájmy

ivan
Solil, 
ČSSd,

kriminalita, 
kamery

daniel
Hodek, 
ČSSd, 
obchod 
a služby

Filip
Kračman, 
ToP 09, 
kultura, 

sport

eva
Špačková, 

odS,
školy, 
spolky

Jen FáMA? Po 
chodbách radni-
ce MČ Prahy 1 se 
šušká, že padák 
dílně z Říční 11 
je kvůli podobě 
novin...

Padák Padák Padák Padák

Padák Padák Padáknepřítomen

buď spali, nebo je za tím nějaký podloudný plán. rada mč 
praha 1 rozhodla, že litografická dílna v říční 11, která je 
klenotem malé strany, dostane výpověď. místo ní tam má 
být jakási spisovna odboru dopravy (který o tom ani neví).

pokrač. na následující straně

legendární litograFická dílna: osTudná výpověĎ

Jen FáMA?
chodbách radni-
ce MČ Prahy 1 se 
šušká, že padák 
dílně z Říční 11 
šušká, že padák 
dílně z Říční 11 
šušká, že padák 

je kvůli podobě 
novin...

Hvězdný tým
užasné Lito-

grafi cké dílny 
v říční 11 

Jiří 
LíPA

MATĚJ 
boudA

ToMáŠ 
SVobodA

MArTin 
boudA

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 95 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 BŘEZNA
• Živá hudba v Kampáriu pondělí 13. března od 19 hodin.                                         
• Bílé víno Kampárium cureé a červené Kampárium Alibernet.

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° 32 KČ!

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

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

257 531 839
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Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Malo-
stranských novin). napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

Ovací ve stoje se dočkal 
Svatopluk Karásek 26. 2. 
v zaplněném sále Diva-
dla na Vinohradech, když 
mu ministr kultury Daniel 
Herman předával titul Ry-
tíř české kultury.
Čtenářům Malostran-
ských novin pak vzká-
zal: „Díky panu ministrovi 
za jeho poctu. Je to oce-
nění mého celoživotního 

díla. Ale jak říká přísloví: 
„Světská sláva, polní trá-
va“. Je mi 75 let a setkáme 
se u brány Nejvyššího. 
Chce to milost a dost.“
Sváťa byl úžasný. Pečli-
vě vypočítal všechny, kte-
rým vděčí za ocenění a mi-
mo jiné řekl: „Někdy bý-
vám trochu srab, ale 
teď jsem rytíř bez bázně 
a hany.“

Titul Rytíř kultury dostali 
též bratři Čapkové, Karel 
Pecka, Pavel Tigrid, Otmar 
Oliva a Ed Vokurka. Titul 
Dáma kultury obdržely 
Zuzana Růžičková, Marie 
Svatošová, Dagmar Šimko-
vá a Růžena Vacková. Ti-
tul Mecenáš dostal Vilém 
Hejl a Leoš Válka.
Mezi hosty byl i oblíbený 
radní pro kulturu Jan Wolf.

jak se stal sváťa karásek rytířem

Jsou dvě verze. Podle jed-
né za tím stojí výhradně 
starosta Lomecký, který 
jak známo, nenávidí Ma-
lostranské noviny. Nějak 
se mu to popletlo a za-
manul si, že tyto noviny 
tiskne právě Litografi cká 
dílna v Říční 11. Tuto verzi 
potvrzuje zdroj blízký ve-
dení radnice.
Podle druhé verze má 
vzniknout na přilehlém 
dvorku (za garážemi) ho-
telový komplex. Domy 
naproti (směrem k Újez-
du) patří developerské fi r-
mě Rezidenční projekty,
a. s. Garáže prý mají být 
zbourány, aby mohla na 

stavbu těžká technika. 
Prostory Litografi cké díl-
ny prý budou sloužit jako 
zázemí pro stavaře.
Není vyloučena ani mož-
nost, že Rada netušila, 
o čem vlastně hlasuje.
Vedení radnice chce údaj-
ně využít prostory dílny 
jako spisovnu pro svůj od-
bor dopravy. Jde o hodně 
chabou záminku - po celé 
Praze 1 jsou desítky, ba 

stovky prázdných prostor, 
například hned naproti 
dílně v bývalých gará-
žích,  které jsou mnoho let 
prázdné. Odbor dopravy 
prý navíc o něčem tako-
vém  nemá ani tušení.
V každém případě výpo-
věď z nájmu znamená 
zrušení této unikátní díl-
ny a konec celé její umě-
lecké historie.
Vedoucí Litografi cké díl-
ny, tiskař a akademický 
malíř pan Martin Bouda 
(vnuk malíře Cyrila Bou-
dy) se nevzdává a doufá, 
že Rada vezme své roz-
hodnutí zpátky. Pomáhají 
mu v tom zastupitelé Petr 
Hejma (Starostové) a Petr 

Burgr (Lidovci) a další.
Prvním krokem je žá-
dost (16. 2. 2017) o pře-
hodnocení usnesení Rady. 
Za Litografi ckou dílnu, 
která je svatostánkem 
českého výtvarnictví, se 
postavila řada subjektů: 
spolek Hollar, Mánes, ga-
lerie Vltavín, Ikaros, na-
kladatelství Lyra Pragen-
sis, Bonaventura, Aulos, 
Teapot, Nadace Charty 77,
Konto Bariéry, Klub přá-
tel dětí DD ´97, Projekt 
Šance a další.
V dílně jsou dva historické 
pětitunové tiskařské stro-
je z druhé poloviny minu-
lého století, pevně ukot-
vené v betonu. K jejich 
případnému vystěhování 
by bylo nutné vybourání 
několika oken a části zdi 
a použití těžké techniky.
Litografi cká dílna v Říční 
ulici byla založena v obdo-
bí první republiky, v roce 
1935. Po roce 1989, kdy 
tehdejší tiskaři Lípa a Kej-
klíř byli nuceni veškeré 
vybavení dílny odkoupit. 
Prostory dílny připadly 
jako nebytový prostor pod 
správu MČP 1. Tento stav 
trvá dodnes. 
Nezbývá než doufat, 
že se Rada chytí za 
nos a své stanovisko 
moudře přehodnotí. 

Taková osTuda! legendární 
dílna musí bojovat o přežití

PleTICHY při 
privatizaci bytů:

Policie pokračuje ve vy-
šetřování  pletich při pro-
deji 23 lukrativních bytů 
MČ Praha 1. Zájemcům 
o koupi bytů již byla vrá-
cena kauce v celkové výši 
198 milionů Kč.
Policejní orgány požádaly 
o vysvětlení starostu Lo-
meckého. Výsledek zatím 
není znám a radnice ho 
odmítá sdělit. 

Na Malostranské noviny 
se obrátilo několik obča-
nů, že by chtěli v kauze 
pletich podat své svědec-
tví. Pro tento účel je nej-
vhodnější zavolat na ředi-
telství policie hl. m. Prahy 
(tel.: 974 821 111).
Je podezření, že infor-
mace o bytech určených 
k prodeji vynášel někdo 
přímo z radnice.

pokračování ze str. 5

Výpověď znamená 
zrušení unikátní 
dílny a konec její 

umělecké historie 

mč praha 1 pod 
tlakem policie

Vida! Po upozornění Ma-
lostranských novin (č. 2,
únor), že je naproti Mu-
zeu hudby v Karmelitské 
ulici rozbitý chodník, ob-
ratem došlo k nápravě!
Vytrhané dlažební kostky 
byly o to nepříjemnější, že 

je nešlo obejít, chodník je 
tu úzký a navíc ohrazený 
zábradlím.
Na dovršení všeho nad 
ním vlála česká vlajka (na 
přilehlé budově minister-
stva školství). Takže dě-
kujeme a jen houšť!

před Po

TaDY

chodník naproti 
Muzeu hudby

Vytrhané 
kostky (leden)

Již jako 
nový (únor)

kvůli aroganci moci vedení městské části praha 1 a jeho podivným záměrům

zastupitelé PeTr burGr (Lidovci) a PeTr HeJMA 
(Starostové) v dílně v říční 11 hledají řešení ostudné 
situace, kterou způsobilo současné vedení radnice.

AdoLF born 
při práci 
v říční 11

brATři 
ČAPKoVÉ 
žili a tvořili 
v domě
v říční 11

Sváťa přebírá titul 
rytíře kultury 
od ministra d. Hermana

TleskáMe!  po výzvě 
malostranských novin 

oPravIlI CHodník
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Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)
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Taková osTuda! legendární 
dílna musí bojovat o přežití

Kalendárium 
Malé Strany

Jarmila 
Turnovská
scénáristka

Eduard 
Kohout
herec

březen

● Miroslav Míčko 
*26. 3. 1912 Praha 
†1. 3. 1970 Praha 
Historik umění.

● Jarmila Turnovská 
*11. 8. 1930 Praha 
†1. 3. 2010 Praha
Spoluautorka scénáře 
seriálu Kamarádi (Malá 
Strana, Hradčany).

● Otto Pinkas 
*2. 3. 1849 Praha 
†12. 3. 1890 Praha 
Dramatik, zakládající 
člen Sokola. 

● Viktor Stretti 
*7. 4. 1878 Plasy 
†5. 3. 1957 Praha
Ilustrátor, známý 
především lepty Malé 
Strany, Hradčan. 
 
● Eduard Kohout 
*6. 3. 1889 Č. Budějovice 
†25. 10. 1976 Praha 
Herec, bydlel Na Kampě 
číslo 11.
 
● Ladislav Zelenka 
*11. 3. 1881 Modřany 
†2. 7. 1957 Praha
Violoncellista, národní 
umělec. Bydlel 
v Mostecké ulici. 

Viktor 
Stretti

ilustrátor

Ladislav 
Zelenka

violoncellista

„Proč ta Stázi pláče?“ „Vědí, chystala se na 
Václavák, že dostane na Silvestra hubičku...“

Pokračování příště
„Tak tu máme březen a já mám pořád 

Silvestra. A pak že čas je nějakej soupeř!“
„No vida, ani nemusím domů. 

Prostě si tady jen tak dáchnu....“

Dozvuky Silvestra (1/2)

Adolf born
Kamil 
Lhoták

Matěj 
Forman Jiří Slíva

Tomáš bím
Kurt 

Gebauer

kvůli aroganci moci vedení městské části praha 1 a jeho podivným záměrům

zastupitelé PeTr burGr (Lidovci) a PeTr HeJMA 
(Starostové) v dílně v říční 11 hledají řešení ostudné 
situace, kterou způsobilo současné vedení radnice.

AdoLF born 
při práci 
v říční 11

KAMiL 
LHoTáK 

v dílně

Jiří SucHý  
s litografem 
Martinem boudou

JoSeF 
LieSLer 
v říční 11

burgr hejma

Jiří Šalamoun
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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 beneFiČní 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.

Naše akce
nově Malé toulky pro zasloužilé nápadníky 

(co mají nápady a sami vedou Toulky).

14. února 2017 pro-
běhla v KINĚ 64 
U HRADEB přednáš-
ka historika umě-
ní Karla Holuba na 
téma Porno hříchy 
města na laguně.  
Z pošmourného pod-
večera jsme se pře-
nesli do prosluně-
ných renesančních 
Benátek 16. století. 
Benátky v té době ne-
přitahovaly pozornost 
Evropanů pouze svým 

učená toulka v sedě: porno hříchy 
města na laguně

Karel
Holub
Historik
umění

bohatstvím, okázalý-
mi veřejnými stavba-
mi s nepřekonatelnou 
uměleckou výzdobou, 
skvostnými paláci na 
Gran Canale, ale i neza-
měnitelným smyslovým 
životem. 
Zjitřená senzibilita ital-
ské renesance právě 
v Benátkách nacházela 
svého vrcholu – zvláště 
v oblasti erotiky, a v jejím 
důsledku i prostituce.
Na jevišti promítacího 
plátna se odvíjel tehdej-
ší život vyprávěný mis-
try benátského malířství  
(G. Bellini, V. Carpaccio, 
P. Veronese, P. Bordone, 

Tizian, F. Guardi, B. Be-
llotto). Odrážela se zde 
doba, kdy se Benátky 
staly symbolem velkého 
bordelu. Před poslucha-
či defilovaly bakchaná-
lie, portréty rozmarných  
kurtizán a  pohledy na 
lagunu i staré Benátky.
Dominantou byly ilust-
race Giulio Romana z ro-
ku 1527 (I Modi), které 
básník a diplomat Pietro 
Aretino  doplnil chlípný-
mi sonety. Verše tohoto 
prvního „pornografa“ 
přednesl režisér Jaroslav 
Gillar a herečka Hana 
Ornestová uváděla texty 
z jeho dalšího díla - Roz-

pravy o mravech hříš-
ných kurtizán. A to zrov-
na na den sv. Valentýna. 
Ostatně byl na plátně 
závěrem k vidění i kos-

tel sv. Valentýna, kde byl 
pokřtěn slavný Casanova 
a jako ostatek zde ucho-
vávají část prstu světce.                      

K. H.

kino 64 u hradeb

POŘÁDÁME
● Út 14. 3., 17 h  
Kozí plácek - MUZEUM 
ALCHYMIE + Lapida-
rium Rámová, posezení 
vedle...
● Pá 31. 3., 17.17 h
Toulka v rámci Happe 
KSS. Sraz Nerudova 19: 
Hradby Menšího Města, 
podle potoka k dalším 
Středům Kampy! (Dr. 
Hůlek, Dr. Kučera)
● Út 4. 4., 16.16  h
Toulka Kolumbií 
a Kampou  se šamanem 
Azdrubalem Torresem.
Sraz v kostele sv. Jana 
Křtitele Na prádle (vede 
A. Antonovičová)
● Út 25. 4., 17.17 h
Komentovaná prohlídka 
výstavy v Domě U Zlaté-
ho prstenu v Týnské 6- 
Muzeum HMP - PRAHA 
KARLA IV. („Konec 
oslav roku Karlova“...)
● 2. - 4. 6. 
Skautský tábor Miličín 
s Muzikanty z Kampy

● Červen 
VI. Prostřený stůl Kam-
paNuly, benefi ce pro 
konzervatoř Jana Deyla

DOPORUČUJEME
● Út 7. 3., 18.30 h
Večer členů Klubu 
Šatlava.
● Čt  23. 3., 17.17 h
IX. Konference Kampa -
- Malá Strana Střed 
Světa - KINO 64 
U HRADEB, ...pak hrají 
Muzikanti z Kampy.
● So 1. 4., 14 h
V parku IX. Happening 
Kampa - Malá Strana 
Střed Světa - viz plakáty.
● 11.30 h Toulání kolem 
Kampy i s většími dětmi: 
Nové galerie + Litogra-
fi cká dílna Říční 11 (zde 
sraz), ve 20 h XXXVIII. 
TURAS BÁL v Malo-
stranské besedě 
● Ne 30. 4. 
Malostranské Čarodějnice.
● Po 19. 6. 
Literární výlet Eugena 
Brikciuse.

Malostranské noviny, Letní poloha, Kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti 
z Kampy ve spolupráci s Hradčanskými včelami, MČ Praha 1, KINEM 64 U HRADEB, 
Klubem Za starou Prahu, KC Kampa, Museem Kampa, Baráčníky, SOPMSH, Zlatou 

Prahou, KPGM, Klubem Šatlava, KampaNulou... pořádají a zvou na akci

IX. KONFERENCE KAMPA -
- MALÁ STRANA STŘED SVĚTA
Moderují: E. Brikcius, J. Vomáčka a J. Kučera st. Přednášet budou (pořadí 

dosud neurčeno): R. Biegel: Kampa - dopravní Střed Světa, T. Drdácký: Veřej-
ný prostor osobně, J. Čep: Bydleme tu s rodinami, množme se!, R. Händl: Maršál 

Radecký a Malá Strana, H. Hlavatá: Malostranské domy v italských rukou, 
J. Hůlek: Proč vůbec Střed Světa a na Kampě?, M. Kotas: O zbytečném hašteření, 

J. Kroča: Genius locí Malé Strany z pohledu astrologie, P. Kvapilová: Kampa - 
Střed nové harmonie?, O. Lomová: Kampa natura III...?, J. Smetana: Příliš mnoho 
zubů - autoři z MS, J. Šefranka: O Petřínské rozhledně a lanové dráze, která vede 

na ten vršek... od 20 h Muzikanti z Kampy. Vstupné 64 Kč

Čtvrtek 23. března 2017 v 17.30 h
V KinĚ 64 u HrAdeb, Praha 1, Mostecká 21

Divadla + hrátky pro děti + nově turnaj v kuličkách a petanque. Otevřené odpoledne 
v Museu Kampa! Před akcí se konají vycházky: 1) Pátek 17:00 sraz Nerudova 19: Hradby 
Menšího Města, podle Malostranského potoka k dalším Středům Kampy! (Dr. Hůlek, Dr. 
Kučera) 2) sobota 11:30 Toulání kolem Kampy s dětmi: Nové galerie + Litografi cká dílna 
Říční 11(sraz) Díky za podporu MČ Praha 1 + pomoc Policie P1, Dobrovolných hasičů, 

Vojanovým sadům, s.r.o., Vstup volný! Veškeré občerstvení!

IX. HAPPENING KAMPA -
- MALÁ STRANA STŘED SVĚTA

SoboTA 1. dubnA 14 - 20 h

Malostranské noviny, Letní poloha, Kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy 
s pomocí Klubu Za starou Prahu, KC Kampa, Musea Kampa, Baráčníků, SOPMSH,  

Klubu Šatlava, KampaNuly, Hradčanských včel pořádají a zvou na

14 h otevření brány Kampy, pak hrají v parku 
Jiří Schmitzer, Jan Spálený & ASPM, der Šenster Gob 

dama co una 
rosa (1560)
Paris bordone 
(1500 –1571)



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

Mn 1, leden 2017

Praha roztává, voda 
stoupá, ve vzduchu voní 
ohně. Živly přírody se 
probouzejí. Jak se pro-
tahují, smetávají kde co 
vůkol. Jak se převalují je-
jich obrovitá těla, berou 
s sebou makropočty mi-
kročástit, které tak sviští 

všemi směry a tomu jsme 
se naučili říkat... vítr!
Lidským okem neviděný 
pošťák pachů, co nám 
pozotáčí fůru minipáček 
v hlavě a nastolí tam jar-
ní bordel pocitů, vzpomí-
nek, očekávání a chtíčů 
a zčásti se postará, aby 
samečkům a samičkám 
zas došlo, proč se narodi-
li s rozdílem.
A městem zase prošla 
masopustní smršť pod 

heslem „po nás metaři“ 
a pod maskami vodníků 
a muchomůrek se všichni 
tak moc veselili a mícha-
lo se všechno se vším do 
zblbnutí, že ani ratoles-
tím nemohlo ujít, proč se 
maminka s tatínkem tvá-
řili druhý den tak kysele. 
A nakonec i ta povo-
deň zas přijde, se sto-
letou vodou jako každý 
rok, tak si v ní oplách-
neme nožičky a pošla-
peme hezky dál jako by 
nic, jako bychom nikdo 
neměli střep v patě nebo 
každou nohu jinak dlou-

FANTOM MALÉ STRANY
co neVí on, neVí niKdo

# 31 
březen 2017

hou, a vydláždí-li nám tu 
cestu řeřavými uhlíky, 
půjdeme i po nich. 

(1018)

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

www.
malostranskenoviny.eu

Vážená redakce,
stromy, až na jeden, byly 
skutečně hodně prožrané 
- já bych je třeba ještě ne-
kácela, ale dendrologický 
posudek byl podrobný 
a těžko s ním polemizo-
vat. Máme přislíbeno, že 
tam budou rychle zasa-
zeny náhradní stromy, 
usilujeme zase o topoly 
černé vlašské (tj. ty s vy-
sokou štíhlou korunou), 
historicky tam rostly mi-
nimálně od počátku 19. 
století, jak ukazují stará 
vyobrazení, rostou rychle 
a místo jim vyhovuje.
Každopádně je na místě 
poradit se s panem Pavli-
šem, mj. i ohledně výběru 
přesného kultivaru na da-
né místo. Už jsme o tom 
mluvily s Alenou Kopec-
kou z KC Kampa.  

Olga Lomová

Odpověď redakce MN: 
V rámci předvolební kam-
paně TOP 09 a ODS jez-
dily po Kampě tanky a to-
poly se ani nehnuly. Těž-
ko věřit, že byly prohnilé.

Kost bez kůže 
(oslava masopustu)

v čem je hlavní rozdíl
Kavárna Čas, U Klíčů, 
Kafírna U sv. Omara, 
Dobrá trafi ka, Petřínské 
terasy. Pozorný čtenář, 
či čtenářka jistě pozná, 
že se jedná o názvy ob-
líbených lokálů na Malé 
Straně. Pak tedy pozor-
nému čtenáři, samozřej-
mě i případně čtenářce, 
položím otázku, co mají 
jmenované podniky spo-
lečného? Pokud teď za-
čnete porovnávat ceny, 

druhy podávaných piv, 
budete hledat podobnost 
nabízeného sortimentu, 
nebo kde se ještě může, 
či nemůže kouřit, jste ve-
dle, jak ta jedle. 
Sortiment není stejný. 
Někde se pivo točí, jinde 
ani nemají pípu. Tam, 
kde se klade více důraz 
na množství druhů čaje, 
nenajdete tolik druhů 
vína a jinde je to zase na-
opak. V tom to nebude. 

Petr Burgr, 
jeho glosa

DopisyDopi y

PeTr burGr 
Vedoucí člen Spolku 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan. 
Bydlí na Malé Straně, 
na Staré Město chodí 
do práce.

Nebudu vás napínat. Ma-
jitelé uvedených podniků 
a určitě je jich v našem 
okolí mnohem víc. Nejen-
že zde provozují své pod-
nikání, navíc zde na Malé 
Straně také žijí. Řeknu 
vám, ono je to znát, když 
si při sklence vína, nebo 
šálku dobré kávy můžete 
s majitelem malé kavár-
ničky popovídat, co kde 
je nového, nebo co je ve 
vašem okolí naopak stále 

při starém. Zavzpomíná-
te na společné sousedy, 
kdy se co na Malé Straně 
událo, anebo co se v blíz-
ké budoucnosti v našem 
okolí plánuje nového.
Než když majitel rádoby 
stylového podniku za-
parkuje své BMW před 
vchodem, obvykle na 
chodníku a když zjistí, že 
jeho hosté mluví česky, 
má zkažený celý den.  

MN březen 2017

místo topolů 
náhradní stromy

MÍSTNÍ SMS INZERCE
náVod: Napište SMS: MN mezera INZ mezera a pak 
text vašeho inzerátu. Zprávu pošlete na tel. č.: 900 11 30. 

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
● Hledám nebytový pro-
stor na Malé Straně pro 
provoz kavárny/cukrárny. 
Tel.: 731 467 935.
● Látky Marija. Velký vý-
běr látek z Itálie. Krejčov-
ské služby, ceny od 100 Kč. 
Patočkova 2386/83, Praha 
6. www.latkymarija.cz. 
● Restaurace La Bas-
tille se těší na vaši ná-
vštěvu. Česká i francouz-
ská farmářská kuchyně.
Vynikající sýrové fondue. 
Újezd 26/426, Malá Stra-
na. www.labastille.cz.

●Projektant ekologic-
kých staveb hledá malý byt 
k pronájmu na Malé Stra-
ně do 13000 Kč/měsíc. 
Pracuji na Praze 1, jsem 
bezproblémový a nekuřák. 
David Eyer 724247423.
●Žena hledá jen pro 
sebe zařízenou garson-
ku, pokoj, byt i s televizí 
v dosahu mhd na klidném 
místě v Praze. Spěchá. Po-
třebuji nájemní smlouvu. 
Email: skopalova@volny.
cz, tel.: 728 269 337, 722 
053 933.

HOTOVÁ JÍDLA 
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h 
(přes obědy nekouříme)

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 29 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!

Březen - kouřit 
u nás ještě budem!
A fantastické pivo 
u nás bude stále. 

Přijďte.

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

Akce března

inzerce

•30 středisek v Praze - ve vaší 
  ZŠ, nebo v její blízkosti 
•profi  trenéři
•tradice od roku 1993

TeniS 

nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLeVA 20 % 
nebo rAKeTA HeAd zdArMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz

zde může 
být váŠ 
InZeráT!

voleJTe IHned

teleFon: 

777 556 578 
(MonIka)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-mail:

vlídnÉ ZaCHáZení!
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křížovka na heslo
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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) 
Kalendář Chucka Norrise po 31. březnu pokračuje 
přímo na 2. duben, protože z Chucka si nikdo apríl 
dělat nebude...

•
K

Kulturní nástěnka    •
vÝBĚr toho neJlePŠÍhoBŘeZen

TuTO rubrIKu 
LASKAVĚ 
SPONZOruje

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

P
oprvé v roce 2017 
vystoupí swingový 
zpěvák Jan Smig-

mator se svým doprovod-
ným Swinging Triem na 
scéně hudebního klubu 
Malostranská beseda. 
Představí zbrusu nový 
koncertní program slo-
žený z hitů velkého ame-
rického zpěvníku, ale 
i písní ze svých alb Swing 

Is Back a Time To Swing. 
Vzácnými hosty budou 
kytarista Milan Kašuba 
a bubeník Josef Vejvoda. 
Půjde o nezapomenutel-
ný večer. Nenechte si ujít 
27. 3. od 20 h.

březen
Program (výběr)

10. 3., 20 h
Tónotéka - Benefi ční 
koncert Anny Beránkové
12. 3., 20 h
Robert Křesťan a Druhá 
tráva
15. a 16. 3., 20.30 h
Vladimír Mišík & Etc…   
- narozeninový koncert
14. 3., 19 h
7 pádů Honzy Dědka: 
Jiří Langmajer (herec), 
Jindra Polák (zpěvák 
kapely Jelen), Anna Ge-
islerová (herečka)
20. 3., 20 h
Bezefšeho / host: D.N.A.
21. 3., 20.30 h
Hm…
25. 3., 19 h
Hasičský bál
26. 3., 20 h
Václav Koubek s kape-
lou + hosté - Dvacet let 
s kapelou v zádech

GALERIE
Interaktivní expozice Ma-
gické Vikýře Play: 3. 3. - 
30. 6. 2017.

TuTO rubrIKu 

SPONZOruje

27. 3., 20 h

Jan Smigmator & Swinging Q

Galasovy 
cyklojízdy

divadlo - Pá 10. 3. ve 20 h - Mo-
rodocHiuM Aneb ruMPLoVání 
V KuMbáLe V - Klub Šatlava, Saská 
2 - Uvádí Bohnická divadelní společnost. 
Sympozium o životě a díle T. R. Fielda. 
 
dětem - PrAŽSKý PĚVecKý FeS-
TiVAL - Pro děti od 6 do 19 let. Pěvec-
ká soutěž. Do poloviny března se přihlas 
a zašli své video s písničkou v češtině. 
Info o soutěži na: www.nasehudba.cz

Výstava - Do 18. 3. - MicHAL Mec-
ner: nĚŽná cViČení - Galerie Ana-
logue, Vlašská 10 - Fotograf vystavuje 
kolekci platinových tisků s názvem Něžná 
cvičení. www.michalmecner.com

Akce - So 18. 3. v 10 h - GALASoVA 
cYKLoJízdA - Sraz Folimanka, pod 
Nuselským mostem - Trasa: Národní di-
vadlo, Staroměstská, zoo, Roztoky. Cíl: 
Holešovice nádraží. www.galas.borec.cz

divadlo - Út  21. 3. v 19. 30 h - VLnY 
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Mo-
nodrama herečky Nataši Burger nejen 
o mnoha polohách ženy a vztazích k sobě 
i mužům. www.divadlokampa.cz

divadlo - Út 28. 3. v 19.30 h - KAuzA 
MÉdeiA - A Studio Rubín, Malostranské 
nám. 9 - Rozběsněná Médeia v Řecku roku 
2010 se starověkými názory naráží na mo-
derní Glauku, která jí odloudila Iásona.

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

www.museumkampa.cz

PříLiŠ MnoHo zubŮ

JoSeF HAMPL
4. 3. - 24. 4.

dALŠí ProGrAM
So 11. 3. Komentovaná 
prohlídka v angličtině 
k výstavě Příliš mnoho 
zubů, v 15 h. Prohlídka 
zdarma ke vstupence. 
Út 14. 3. Soirée 60: 
Sedmikrásky & Mučed-
níci lásky, v 18.30 h. 
Sedmikrásky a Mučední-

ci lásky - dva ikonické fi l-
my československé nové 
vlny od režisérů Věry 
Chytilové a Jana Němce. 
Promítání.
St 22. 3. Kurátorská 
prohlídka s V. Želez-
ným, majitelem sbírek 
Galerie Zlatá husa, 
v 18.30 h.

Do 23. 4. 2017
Šedesátá léta 20. stol. patří k nejsilnějším obdobím českoslo-
venského umění 20. stol. - protnuly se zde příznivé politické 
a společenské okolnosti, které umožnily vystoupení mladých 
tvůrců, předchozím stalinistickým obdobím potlačovaných - tato 
neuvěřitelná energie se odrazila jak v  literatuře, fi lmu, hudbě 
i výtvarném umění. Výstava, jejíž titul je inspirován jedním 
z dosud neznámých obrazů Eduarda Ovčáčka, zobrazující 
hlavu s příliš mnoha zuby, představí všechny klíčové autory té doby:                                                       
Václava Boštíka, Stanislava Kolíbala, Adrienu Šimotovou, Milana Knížáka 
a řadu dalších. Kurátorkou výstavy je Helena Musilová.

České a slovenské umění šedesátých let 
ze sbírek galerie Zlatá husa a Musea Kampa

Eduard Ovčáček, 
Hlava, 1959, kombino-

vaná technika, ze sbírky 
Galerie Zlatá husa

Průřez tvorby J. Hamp-
la, vynálezce řady tech-
nik tisku. Věnoval se 
i kolážím, šitým kolážím 
a kresbám. Součástí 
i fotodokumentace akcí 
v přírodě ze 70. let, za-
chytila H. Hamplová.

Galerie 
Analogue

Náš 
TIP
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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 

březen 2017 / iX. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 

Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@malostranskenoviny.eu

● tel. inzerce: 777 556 578 
● tel. redakce: 775 949 557

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 
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Koutek pro chytré hlavy

četba na pokračování. jan neruda: 
pan ryšánek a pan Šlegl (Xv.)

Zato jsem sobě všímal já 
jich. Mnoho jsem od nich 
neslyšel, ale mnoho jsem 
na nich pozoroval. Pova-
žuju se jen za chudou ko-
pii bytostí těch, ale cokoliv 
je na mně vznešeného, od 
nich to mám. Přede všemi 

však zůstanou mně neza-
pomenutelní mužové dva, 
ti se vryli v srdce srdce 
mého. Pan Ryšánek a pan 
Schlegl. 
Ti dva se nemohli ani cítit. 
- Ale již musím prosit za 
odpuštění, já raděj o nich 
začnu jinak. 
Když se vstoupí k Štaj-
nicům z ulice Mostecké, 
jsou v přední místnosti, 
kde kulečníky stojí...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Hádanka: Víte, kde je na Malé 
Straně tento zajímavý úl?
Nápověda: Najdeteho ve Vo-
janových sadech a otázka zní, 
zda od vchodu vlevo či vpravo.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Herec, který se v hospodě 
U Tří pštrosů napil piva a zemřel, se 
jmenoval Zdeněk Štěpánek (20. 7. 
1968). Správně: Jiří Kuběna

mužové dva

Pokračování příště

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

Slavné místní ženy

Hospodyně Jana Nerudy
Anna Haralíková 

Do staromládenecké do-
mácnosti Jana Nerudy 
přišla Anna Haralíková za-
čátkem roku 1881. Byla 
mladá, statná, tmavovlasá 
venkovská žena, o svého 
pána se pečlivě starala 
až do jeho smrti. Dopro-
vázela ho za ošetřujícím 

lékařem Josefem Thomay-
erem. Dne 22. srpna 1891 
byla u Jana Nerudy, když 
začal naříkat, že nevidí 
a kolem deváté hodiny 
večerní skonal. Pečovala 
také o jeho hrob. Neruda 
Anně odkázal všechno, co 
měl. Tedy kufr rukopisů.

Jan 
Neruda, 

spisovatel

Karolina 
Světlá, 

objekt touhy

Josef 
Thomayer, 

lékař
brýle vždy měla 
vzorně vyleštěné



DANA SYSLOVÁ, 
herečka

„Protože se mi líbí!“
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Příští číslo vyjde
1. dubna

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

Mazlíčci 
Malé Strany

MazlíčciAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerce inzerce

PAVLA MicHáLKoVá
masopustní medvěd

Skvěle se 
zhostila role 
medvěda 
na Malo-
stranském 
masopustu.

Tip: Klub veganů ŽoFie
Bydlí na Malé Straně te-
prve měsíc, ale už  dobře 
ví, kde umí vhodně nače-
povat šnyt, tak vysedává 
v Lokálu U bílé kuželky.

Barbora a Tomáš, 
Mostecká 7

PoSíLeJTe FoTKY 
doMácícH MAzLíČKŮ! 

redakce@
malostranskenoviny.eu

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 

spolek - sopmsh, malostranské náměstí 27 
vopičkova kafírna, tržiště 11 

Líný HoSPodSKý: „Že chcete pivo ležák? Ale kdeže, to není 
pivo. To jsem, panáčku, přece já!“


