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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

®

Čís. 7/ roč. XII 
červenec 2020

NEZ
ÁVISL

É

Malostranské 
podniky

PETR ŘEPÁSEK 
z Malostranská besedy 

nabízí skvělou domácí tla-
čenku s octovým dresinkem 

a barevnou cibulkou. 
Vhodné k místní 

perfektně ošetřené Plzni.
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EXKLUZIVNĚ

Čtěte na str. 6

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

DÁMY, DĚKUJEME

PETR HEJMA PODPORUJE
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

Petr Hejma, starosta Prahy 1: 
„Je to místní poctivá živnost, 

která si zaslouží naši podporu.“

NEJEN NA 
STRANĚ 5

DOBRÁ 
TRAFIKA

PATŘÍ 
K MALÉ 
STRANĚ

Újezd 10, Malá Strana
denně 10 - 23 h

ROZHOVOR 
S JANEM 

SMETANOU
ŘEDITELEM 

MUSEA KAMPAORGANIZÁTORKY historicky prvních ryze Malostranských trhů: 
Zleva ve stoje: Natalie Hoffmann, Lenka Hegerová, Anna Boguszaková, 
Emilija Toševska. Zleva v sedě: Radka Weiserová, Kristina Ranná.
Všech šest dam je z Malé Strany a spolku Malá Fronta. Více str. 6 - 7

TOLIK MRKVÍ 
NIKDO 

NEČEKAL!

736 176 789

PRVNÍ FARMÁŘSKÉ MALOSTRANSKÉ TRHYPRVNÍ FARMÁŘSKÉ MALOSTRANSKÉ TRHYPRVNÍ FARMÁŘSKÉ MALOSTRANSKÉ TRHY



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

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

 MALOSTRANSKÝ 
RESTAURANT

POD PETŘÍNEM
Hellichova 5

Pečená žebra 

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tyto

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

HRADČANY

MALÁ 
STRANA

TYTO NOVINY vycházejí 
na území Malé Strany 
a Hradčan, tedy  ZDE

5 370 obyvatel

GURMÁNUV 
KOUTEK

Krásní opeřenci byli k vi-
dění v Lázeňské, Mostec-
ké, na Maltézském ná-
městí, ale dokonce i naho-
ře v Nerudově ulici.
„Je období toku, tak se 
vydali hledat partnerky 
a nová teritoria. Jsou od 
nás z Vojanových sadů, 
kde jich žije dvacet, a také 
z Valdštejnské zahrady. 
Tam jich je deset. Třeba 
bude Malá Strana časem 
pověstná jejich výsky-
tem,“ řekl MN pan Jind-
řich Pavliš z fi rmy Voja-
novy sady, která se stará 
o okolní zahrady a také 
o vrch Petřín.
V zahradách žijí pávi vol-
ně. Svůj vymezený prostor 
ale takřka neopouštějí, jen 
občas doprovodí návštěv-

Výběr nájemce Rybářské-
ho domečku na Kampě se  
blíží do fi nále. O budoucí 
funkci kultovní stavby 
probíhá široká diskuse, 
které se zúčastní přibliž-
ně deset místních spolků. 
Zatím se zdá, že dole v pří-
zemí bude rybárna za pří-
znivé ceny a nahoře v pat-
ře a na půdě spolkové 

akce (výstavy, koncerty, 
dílny...). Vše tedy směřuje 
k funkci jakéhosi Spolko-
vého domu.

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Na táboře si 
zahraju na Cha-
plina, pak chci 

na chatu 
a do Afriky.“

„Letos mé 
plány realizuje 
nová cestovní 

kancelář 
Prymula Tour.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
Dvořák

Malostranská 
beseda

„Být 
s rodinou.“

Jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Chystám se 
na výpravu 

obytnou dodáv-
kou 

po Čechách.“

Jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Odpadla nám 
spousta před-
stavení (koro-

navirus), jdu do 
nové práce.“

Jaké máte plány na 
toto zvláštní léto?

Anketa Malostranských novin

OSTŘE SLEDOVANÁ 
BITVA O RYBÁŘSKÝ 
DOMEČEK NA KAMPĚ

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Pracovní 
i letně 

klasické...“

níky na přilehlé nádvoří 
Valdštejnské zahrady, kte-
rá je u senátu.
Ve Valdštejnské zahradě 
žijí pávi již téměř dvacet 
let, ve Vojanových sadech 
asi 17 let. 
Ven ze zahrady se pávi 
zřejmě odvážili právě pro-
to, že jsou bez turistů sko-
ro prázdné ulice.
Čtenáři MN si pochvalo-
vali, že jsou pávi mnohem 
příjemnější, než turisté. 
Budeme sledovat, zda se 
objeví nová vejce.

PÁVI V ULICÍCH MALÉ STRANY: KDE SE TAM 
VZALI? CO C HTĚJÍ? MÁME ODPOVĚDI

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechl:„Dejte na něj 
pozor, nebo z něj 
vyroste muzikant.

Slyšeno: V karanténě

Počasí 

26 °C
ČERVENEC

Co červenec neuvaří, 
srpen nedopeče.

Víte, že...
Běžná cena páva se pohy-
buje mezi 650 až 1000 Kč 

za kuře. Za dospělého ptá-
ka je to 2000 až 3500 Kč.

marinovaná s křenem 
a horčicí, salát, 450 g

BLÍŽÍME SE DO FINÁLE

toto zvláštní léto?toto zvláštní léto?toto zvláštní léto?toto zvláštní léto?toto zvláštní léto?

180 
Kč

To byl poprask! Do radakce Malo-
stranských novin volaly desítky čte-
nářů a posílaly fotografi e z mobilů: 
Po Malé Straně pochodují pávi!

Víte, že...
První zmínka o domku 

je z roku 1613, kdy se tu 
bělilo prádlo. Později slou-

žil jako byt převozníka.



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

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

3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Malý oznamovatel

inzerce

Dívka ze str. 3

ště
Vhodné pro toto léto! 

Kombinace mezi bikinami 
a celotělovou rouškou.

Bouřlivý 
rok 1920

MISS MONOKINI

PÁVI V ULICÍCH MALÉ STRANY: KDE SE TAM 
VZALI? CO C HTĚJÍ? MÁME ODPOVĚDI

Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1 
Otevřeno út - ne 10 - 17 h. Až do 30. 6. 2021. 

www.npmk.cz

VÝSTAVA K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ 
J. A. KOMENSKÉHO

© Lukáš Fibrich

Parta pávů 
v Lázeňské

U Maltézského 
náměstí

V Nerudově 
ulici

V Lázeňské

Pávi se nejčastěji 
pohybovali v partě po pěti

JAN WOJNAR: 
CELEK JSOUCNA, 
JSOUCÍ V CELKU

do 2. 8.
Výstava poprvé komplex-
ně představuje celoži-
votní dílo Jana Wojnara. 
Připraveno ve spoluprá-
ci s rodinou Jana Wojna-
ra a Galerií výtvarného 
umění v Ostravě. 

MILADA HORÁKOVÁ
do 24. 8

Výstava v parku Kampa 
připomíná památku Mi-
lady Horákové, poprave-
né ve vykonstruovaném 
procesu. Na velkých, 

osvětlených panelech 
mezi Werichovou vilou 
a Museum Kampa k vidění 
fotodokumentace, výstřiž-
ky z novin, archivní ma-
teriály z té doby o Miladě 
Horákové a dalších obě-
tech procesů…

PASTA ONER 
ALFONS MUCHA: 
ELUSIVE FUSION

 do 25. 10. 
Protnutí dvou význam-
ných osobností, Alfonse 
Muchy, jednoho z hlav-
ních iniciátorů art nouve-
au, a Pasty Onera, jed-
né z vůdčích osobností 

street artové scény, kte-
rý se již více než deset 
let zabývá obrazy.  

DALŠÍ PROGRAM 
LÉTO PRO DĚTI

27. - 31. 7. 
Základna tábora je v Mu-
seu Kampa, U Sovových 
mlýnů 503/2
10. - 14. 8.  
Základna tábora je v Mu-
seu skla Portheimka, 
Štefánikova 12.
Cena: 3 700 Kč, nelze 
přihášní na jednotl. dny. 
Pro děti 6 - 12 let. Pro při-
hlášení: lektorskeodde-
leni@museumkampa.cz

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

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň 
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou 
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfre-
unda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka 
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé 
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava 
soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FRANTIŠEK KUPKA

František Kupka, 
Studie opice
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REDAKČNÍ PES DENISA 
SE NAUČILA APORTOVAT

CO NOVÉHO V REDAKCI

BARUNKA
Pes kavárníka 

Kobzy. Na tiskové 
konferenci k akci 
„Prostřený most“ 

zasedl každé 
volné místo, tak 
se raději nikdo 

nezvedal.

PRIMÁTOR 
HŘIB

Pražský primátor 
Hřib (levico-
vá Pirátská 

strana) musel 
na dva týdny do 
karantény kvůli 

koronaviru.

&Vítěz Poražený

Trvalo to 
čtyři roky

TUTO RUBRIKU LASKAVĚ PODPORUJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

Na Maltézském ná-
městí č. 3 byl otevřen 
nově zrekonstruova-
ný prostor Pod Zla-
tým Hadem. 
Poetické místo u lavičky 
Václava Havla, díla Boř-
ka Šípka. Místa, kde se 
snoubí umění, přátelství, 
harmonie, vzdělávání 
a dobrá vůle. Sopranist-
ka Markéta Fassati, 
která je rodačkou Prahy 1 
a na Malé Straně zpí-
vá například v kostele 
U Jezulátka či v Muzeu 
hudby, spolu se svým tý-
mem během koronaviro-
vé pauzy vdechla tomuto 
inspirativnímu místu 
opět život. I v létě se mů-
žete těšit na společenské 
akce, které jistě potěši ši-
rokou veřejnost. 
Více info najdete na 
adrese: www.podzla-
tymhadem.cz

Žofín - Neuvěřitelné! Bývalý sta-
rosta Prahy 1 Pavel Čižinský (od-
volán v lednu) nahlas předčítal 
na veřejném jednání zastupi-
telstva rekordní čtyři hodiny (!) 
Malostranské noviny. 

Víte, že...
Zápis prováděla Ing. Kopeč-

ková. Tímto jí děkujeme, 
že nám vytvořila archív, 
a posíláme bonboniéru.

Během přednesu byly na velkoplošné obra-
zovce představovány ukázky těchto nejoblí-
benějších místních novin. Exstarosta předčí-
tal všechna vydání novin od roku 2016. 
Kromě Malostranských novin před-
čítal také ze všech vydání Staroměst-
ských a Novoměstských novin.
Důvod rekordně dlouhé veřejné 
recitace není zcela jasný. 
Rádi však uveřejníme příspěv-
ky a názory kohokoli.

Bývalý 
starosta 
Pavel Čižinský

BÝVALÝ STAROSTA PŘEDČÍTAL 
Z MALOSTRANSKÝCH NOVIN

4 HODINY NA ZASEDÁNÍ RADNICE

OTEVŘENÍ GALERIE POD ZLATÝM 
HADEM (U HAVLOVY LAVIČKY)
ZVE ŘEDITELKA,  OPERNÍ PĚVKYNĚ MARKÉTA FASSATI

Markéta 
Fassati

Snímek z otevření 
Pod Zlatým Hadem

Vchod 
z Maltézského 

náměstí

Dne 1. června 2020 slav-
nostně otevřela galerie 
U Lanové dráhy, o kte-
ré jsme vás informovali 
v minulém čísle. Malá 
Strana tak získala dal-
ší uměleckou galerii na 
úžasném místě, kde jsou 

vystavováni převážně 
současní zajímaví umělci 
z Prahy 1.
Na otevření se podílel 
především Marcell Val-
las (surrealista), který 
vede umělecký spolek 
ART ATTACK.

GALERIE U LANOVÉ 
DRÁHY SLAVNOSTNĚ 

ZAHÁJILA  

Marcell 
Vallas

Galerie 
jako dlaň

Vchod



VÍTR JE MÁLEM ODNESL DO ŘEKY, BYLO TO O FOUS

ODHALENÍ: NA MOSTĚ SEDĚLY 
FIGURÍNY, NE VEDENÍ MĚSTA

Byl to šok! Mnozí ko-
lemjdoucí se vylekali, 
když spatřili na Kar-
lově mostě asi 10 m 
dlouhý bílý stůl a u něj 
tři kácející se postavy. 
Byly to fi guríny tří zástup-
ců magistrátu, kteří jsou 
v karanténě kvůli korona-
viru. Papundeklové dvoj-
níky si nechali vyrobit, 
protože podlehli pocitu, 
že bez  nich by to nešlo.
Problém nastal, když za-
vál vítr. Tehdy se všichni 
papíroví potentáti káceli 
k zemi, případně hrozili 
odletět. 
Vtom však vždy přiskočili 
fi gurínoví asistenti (ma-
nažeři), kteří se starali 
nejen o stabilitu papun-
deklového vedení města, 
ale také o to, aby je ostat-
ní neodstrkávali stranou. 
Nebo aby je dokonce, jář-
ku, nehodili do řeky.

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

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
starosta MČ Prahy 1: „Dobrá trafi ka – neboli 
Tráfa, jak jí říkají zdejší studenti – zdaleka není jen 
trafi kou, ale skvěle plní roli duchovního a kulturní-
ho centra. Zveme vás do ní a rádi podporujeme!“

„Konečně otevřeno!“ 
říká pan Michal Šaj-
ner, duše zdejšího pro-
vozu, a dodává: „Přeru-
šení provozu znamenalo 
velké problémy.“ 
Dobrá trafi ka je fi remní 
název pro tři kavárny 
a dva obchůdky v Praze, 
kde jsou hlavním sor-
timentem dobrá káva 
a kvalitní čaj. 
Na Újezdu jsou ceny pří-
znivé, prostředí oprav-
du kavárenské a útulné, 
hosty jsou pak ponejvíce 
studenti z nedalekého 
gymnázia a grafi cké ško-
ly. V kavárně jsou často 
organizovány výstavy. 
Obchod nabízí knihy pro 
dospělé i pro děti, kalen-

dáře, malé upomínkové 
předměty, ale také šper-
ky a bižuterii. Kdo zajde 
jednou, rád se vrací. Ob-
chod i kavárnička jsou 
útočištěm a místem ne-
jen pro obyvatele Malé 
Strany.
Kavárna na Újezdu jako 
jediná z Dobrých tra-
fi k skrývá v podzemí 
také sálek, který často 
žije hudbou a literatu-
rou. Představují se zde 
různí spisovatelé a bás-
níci, hrají zde folkoví 

a alternativní muzikanti 
jako třeba Oldřich Ja-
nota, Vladimír Merta, 
skupina Původní Bureš, 
jazzmanka Jana Koub-
ková, či frontman sku-
piny Traband Jaroslav 
Svoboda. Program po-
řadatelé zveřejňují na 
plakátech před kavár-
nou a pozor: často bývá 
vyprodáno - vstupenky 
na koncert lze ale koupit 
v předstihu. Aktuální pro-
gram zveřejňuje Dobrá 
trafi ka na Facebooku.

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@malostranskenoviny.eu

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

dáře, malé upomínkové dáře, malé upomínkové a alternativní muzikanti a alternativní muzikanti 
jako třeba Oldřich Ja-jako třeba Oldřich Ja-jako třeba Oldřich Ja-jako třeba Oldřich Ja-
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PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta

Michal Šajner, 
duše provozu

DOBRÁ TRAFIKA
Újezd 37 (naproti Tyršově domu)

Velké zprávy
z Malé Strany

Díra na 
Újezdě

Je tu 
i pěkná 
zahrádka

Linka pomoci 
občanům

Zajímavá lampa na za-
čátku Sněmovní ulice - 
- možná i s kamerou? 
Všude kolem jsou lampy 
historické podoby, jen ta-
hle jediná je jako z jiného 
vesmíru.
Poslal: Bohuslav Hofman

ZÁHADNÁ LAMPA 
VE SNĚMOVNÍ

724 021 789 
224 948 465

MČ Praha 1

Linka pomoci 

ČTENÁŘ 
REPORTÉR

Dobrá Trafi ka, 
Újezd 37

Normální 
lampa

Jiní zástupci vedení ma-
gistrátu, kteří si nestihli 
nechat vyrobit fi gurínu, 
poslali místo sebe z ka-
rantény cedulku se jmé-
nem.
Do toho se kolem sto-
lu motal pes kavárníka 
Kobzy, který vždycky 
když někde viděl prázd-
né místo, hned ho zase-
dl. I to nesli papunde-
kloví manažeři nelibě, 
protože kdo to kdy vi-
děl, aby seděl u stolu pes 
s cedulkou „primátor“.
Za radnici Prahy 1 přišli 
„normální“, nenakažení  
v čele se starostou Pe-
trem Hejmou (My, co 
tady žijeme) a místosta-
rostou Petrem Burg-
rem. Tisková konferen-
ce se týkala akce „Pros-
třený Karlův most“. Ta 
proběhla 30. 6., tedy po 
uzávěrce těchto novin.

FIGURÍNY

PES, KTERÝ 
ZASEDL KAŽDÉ 

MÍSTO

Petr Burgr a Petr Hejma. 
Uprostřed živý kavárník 
Ondřej Kobza, vedoucí projektu

PRAVÉ VEDENÍ 
PRAHY 1
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Na čepu dvanáctka 
Radegast za 39 Kč

TEXT: MONIKA HÖPPNER

Malostranské trhy, novinka na Malé Straně, se napo-
prvé velmi povedly! Spolek „Malá Fronta“ (6 mladých 
dam z Malé Strany) sezval lidi i trhovce na čtvrtek 
18. června NA MALOSTRANSKÉ  NÁMĚSTÍ. 

inzerce

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

257 531 839

ROZHOVOR

Vaše muzeum při-
chystalo krásnou vý-
stavu o Miladě Ho-
rákové. Jak vlastně 
výstava vznikla?
„Ten příběh začal 
před mnoha 
lety, když jsme 
se sdružením 
bezkomunis-
tu.cz dělali 
v z p o m í n -
kovou akci 
o Miladě Ho-
rákové. 
A jelikož je 
letos silné vý-
ročí, 70 let 
od její popravy, měli 
jsme pocit, že je třeba 
se k tomu tématu vrátit. 
Oslovili jsme historika 
Petra Blažka a nakonec 
z toho vznikla výstava, 
která je k vidění v par-
ku Kampa na panelech 
mezi Museum Kampa 
a Werichovou vilou až 
do 24. srpna. Jsem moc 
rád, že se výstavu poda-
řilo realizovat.“ 

Co všechno na vel-
kých osvětlených pa-
nelech najdeme?
„Fotodokumentace, tex-
ty i archivní materiály 
o Miladě Horákové, ale 
i o dalších odsouzených 
v tomto politickém pro-
cesu. Například zápis 
o zatčení Horákové, ži-
votopis, který si sama 
napsala ve vězení v dub-
nu 1950, rozsudek smrti, 
dopis Einsteina, ve kte-
rém žádá o milost pro 
Horákovou, evidenční 
karty vyšetřovatelů, ti-
tulky z Rudého práva z té 
doby. Texty o tom, kolik 
těch politických procesů 
v 50. letech bylo, nejen 
těch viditelných, ale i ty 
neviditelné, o kterých se 
moc nevědělo… Víte, více 
než 200 tisíc lidí z těchto 

procesů bylo rehabilito-
váno až po roce 1989.“

Jaké emoce vyvolává 
příběh Milady Horá-
kové u vás osobně?
„Jsou to velmi silné emo-

ce, obzvláště, čte-li 
člověk dopisy 

Milady Horá-
kové, které 
napsala ve 
vězení a byly 
adresované 
jejím nej-
bližším. Byla 

to velice silná 
žena, která se 
nebála bojo-
vat za prav-

du, neuhnout, i za cenu 
takovou, že v tom boji 
může prohrát. Což se bo-
hužel nakonec stalo. Ale 
její odkaz a to, že jsme na 
ni nezapomněli, ukazuje, 
že ten boj nevedla zby-
tečně.“

Na jaké další výstavy 
nás do vašeho muzea 
ještě pozvete?
„Doporučuji na výstavu 
Alfonse Muchy ve spoje-
ní s vůdčí osobností čes-
ké vizuální scény Pasty 
Onera nebo výstavu kon-
ceptualisty Jana Woj-
nara Celek jsoucna, 
jsoucí v celku. A do kon-
ce září se hraje na Letní 
scéně muzea představení 
Meda, které je o životě 
Medy Mládkové, zakla-
datelky Musea Kampa.“

Na co se těšíte?
„Za muzeum se těším 
a doufám, že po korona-
virové karanténě se bude 
stále zvedat návštěvnost 
a veřejnost se nebude 
bát za kulturou na naše 
výstavy chodit. A za mě 
osobně si přeji vlastně 
jen prosté, aby se nám 
tedy na naši Malé Straně 
dobře žilo.“

JAK ŠEST DAM UDĚLALO TRHY

Restaurace & Steak
● Polední menu od 119 Kč, steaky, nabídka dalších 
jídel, včetně veganských a vegetariánských ● Piva 
z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák 
z Dobrušky, Naše pivo a růžové a bílé víno z Fran-
cie ● Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic

AKCE ČERVENCE
Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, 

v červenci 13. od 19 h ● Naše zahrádka pro vás 
otevřena! ● Sledujte naše speciální nabídky

ŘÍČNÍ 540/9, PRAHA 1, MALÁ STRANA 
● E-mail:kamparium@kamparium.cz

Tel.: +420 730 629 299 ● www.kamparium.cz, FB

Jan Smetana, 
Museum Kampa, 

ředitel

HORÁKOVÁ BOJOVALA ZA 
PRAVDU, I KDYŽ VĚDĚLA, 

ŽE MŮŽE PROHRÁT

Milada Horáková

TEXT: JIŘÍ KUČERA

I když chvílemi prše-
lo, zájem byl obrovský 
a zboží mizelo... Kromě 
tradičního sortimentu 
farmářských trhů, jako je 
sezónní zelenina, ovoce, 
mléčné a masné výrobky, 
které prodávali samotní 
pěstitelé či chovatelé, na-
bídli dobroty malostran-
ští prodejci i z kaváren 
a restaurací. Byly květi-
ny, pečivo, dorty, slani-
na, klobásy, pivo, víno...

JMENOVITĚ PRO-
DÁVALI TITO: 
Zelenina: Šťastné salá-
ty. Pečivo: Modrá Kach-
nička, Cafe Vescovi & 
Dobroty, Four Elements 
Brewery, Hummus prin-
cess. Samosběr jahod: 
Jahody Schwenk. Dále: 
PastaArt, Perníčkův sen, 
Breadgap, St. Martins, 
Vinograf Míšenská, Kvě-
tinářství U červeného 
lva, Vojtův Mléčný Bar.
Vejce: Farma Král. Pi-
vovar Strahov - Sv. Nor-

bert, Řeznictví u Kvardů, 
Pečené plněné brambo-
ry Horňácká slanina od 
Jana Kružici, Řeznictví 
a uzenářství Tomáš Lajza  
další...
Pro seniory z Malé 
Strany a Hradčan při-
pravena služba „trhy 
domů“, čili odnos ná-
kupu domů. 
Byl program i pro děti -
- tvůrčí dílna pod vede-
ním Zuzany Popelkové 
z výtvarné dílny Salla Ter-
rena. 

LIDI, SPOLKY A VŮBEC CELÁ MALÁ STRANA DĚKUJE VŠEM AKTIVNĚ 
ZÚČASTNĚNÝM, PŘEDEVŠÍM ORGANIZÁTORŮM: MALÉ FRONTĚ A KAM-
PANULE I ZA VELKOU POMOC VEDENÍ OÚ MČ, MĚSTSKÉ POLICIE A STK  
PRAHA 1, SOPMSH, KARLU CHOTKOVI, KC KAMPA, DOBROVOLNÝM HASI-
ČŮM, MUZIKANTŮM Z KAMPY A MALOSTRANSKÝM NOVINÁM.

Na Trhy navázal tradiční 
benefi ční IX. PROSTŘE-
NÝ STŮL KAMPANULY 
pro zrakově postižené. 
Výtěžek poslouží k ná-
kupu školních pomůcek 
a výtvarných potřeb. 
K „prostírání dobrot na 
Prostřený stůl“ i sponzo-
ringu vyzvala KampaNu-
la instituce, fi rmy, kluby, 
restaurace a vinárny. 

Přes pokrizové obdo-
bí byl zájem veliký a do 
stánků kolem „menšího“ 
Stolu se vešli: 
Malostranská beseda, 
Karel Chotek, nová Cuk-
rárna Saint Tropez z Kar-
melitské, Klub Šatlava, 
Společnost Zlatá Praha, 
Napa Bar, Sestry Boro-
mejky z Nemocnice pod 
Petřínem. Organizátor-

ky trhů Malostranských 
přidaly ještě Pivovar sv. 
Norbert Strahov a Řez-
nictví z Velké nad Velič-
kou z Horňácka. Pomohli 
též např. Market Vacek, 
Profesní dům a Bar U klí-
čů. Svými prostory velmi 
pomohl Spolek SOPM-
SH. Během podvečera 
hráli oblíbení MUZI-
KANTI Z KAMPY.

PROSTŘENÝ STŮL KAMPANULY

PRVNÍ MALOSTRANSKÉ TRHY
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Milada 
Horáková 
s dcerou 
Janou

JAK ŠEST DAM UDĚLALO TRHY
Kalendárium 
Malé Strany

Ladislav 
Boháč
HEREC

Věra 
Jičínská
MALÍŘKA

ČERVENEC

● Josef Cibulka 
*1. 7. 1886 Ústí n. Orlicí 
†2. 4. 1968 Praha
Historik umění, kněz. 
 
● Věra Jičínská 
*3. 7. 1898 Petřkovice 
†27. 3. 1961 Praha
Malířka, přátelila se 
s Janem Zrzavým.
 
● Oldřich Lipský 
*4. 7. 1924 Pelhřimov 
†19. 10. 1986 Praha
Režisér a scénárista. 

● Ladislav Boháč 
*14. 4. 1907 Uh. Brod 
†4. 7. 1978 Praha
Herec Národního divad-
la. O přestávkách venčil 
na Střeleckém ostrově 
a na Malostranském 
nábřeží svého pejska. 

● Václav Trojan 
*24. 4. 1907 Plzeň 
†5. 7. 1983 Praha
Hudební skladatel spolu-
pracoval s Jiřím Trnkou.

● Herberta Masaryková 
*6. 7. 1915 Praha 
†30. 9. 1996 Praha
Vnučka T. G. Masaryka. 
Její matka byla vdova 
po malíři Slavíčkovi. 

Herberta 
Masaryková
VNUČKA TGM

Václav 
Trojan
REŽISÉR

Pokra-
čování 
příšté

Tohle by nebylo na léto špatný!
Ve stodolách jsem se už naválel dost, 
tak ať mám taky jednou barokní vilu!

TULÁK NA LETNÍM BYTĚ (jak si našel karafu) Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1920)

První malostranské 
farmářské trhy navštívilo 
několik tisíc lidí

Ukulele 
vždy potěší

Větší hrnec 
víc ví

Radnice Prahy 1 
trhy podpořila

Báječní muzikanti 
z Kampy

Historické foto 
(cca 1930)

Místy 
pršelo

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

Naše akce 
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

 Dynamické cvičení 
● Středa 18 - 20 h 

Či-kung + joga někde venku

OZDRAVNÉ CENTRUM 
RELAX ARTE SANATORIUM 

POŘÁDÁME

● Vždy druhé pondělí 
i v létě 18 h
TOULKA TAROTEM 
Kavárna Deli Maltez na 
Maltézském náměstí. 
Tarot Klub 015. 
Dr. J. Hůlek

DOPORUČUJEME
Čtvrtky přibližně 
každých 14 dní 
od 16. 7. 
MALOSTRANSKÉ 
TRHY 

● Středy v létě, 19 - 20 h 
Rekreační BASKET 
někde venku. 
S. K. TURAS. 
Info: Jaroslav Svátek 
605 131 136

● Září
TOULKY PRAŽ-
SKÝM HRADEM 
(Richard Haendl) 
● Pondělí 7. 9. večer 

25. LITERÁRNÍ 
VÝLET EUGENA 
BRIKCIUSE

● Čtvrtek 17. září 
SPOLKOVÝ DEN 
v parku Kampa
 
● Sobota 19. září 
MALOSTRANSKÉ 
VINOBRANÍ + pravé 

HORŇÁCKÉ SLAV-
NOSTI, muziky, sbory, 
● Čtvrtek 24. 9. 
VYLEPOVACÍ 
VÝSTAVA EUGENA 
BRIKCIUSE

● Čtvrtek 1. října odp. 
DEN SENIORŮ  
v parku na Kampě, hud-
ba, tanec.

Rezervace: info@prahahrave.cz
tel. 731 802 799

www.prahahrave.cz
FB: prahahrave

Naše významné akce 

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.

OSLAVA LETNÍHO SLUNOVRATU NA PETŘÍNĚ, 
KOSENÍ LOUKY SE ZPĚVY A TAJEMSTVÍ OHNĚ

Byl (a je) TAJEMNÝ PET-
ŘÍN, který jsme protoulali 
s KampaNulou.
Přišli lidé z Malé Strany, 
místních spolků i přes-
polní na neděli 21. června, 
na první letní den v pod-
večer. 
Strmě se dotoulalo k Po-
gačnikovu menhiru - Srd-
ci Prahy ve Strahovské 
zahradě, kde průvodce 
Jan Kroča z projektu 
AstroPraha.cz sdělil fak-
ta i silně mystická. Pak 
na kraji lesa objeveny úly 
Hradčanských včel, o kte-

rých poreferovaly dámy 
Gabriela Kontra a Ja-
na Titlbachová. Zpěv 
ptactva sledován pod ve-
dením ornitologa Jaro-
slava Cepáka. Debata 
byla i o ochraně přírody 
na Petříně. (R. Ertlová, 
J. Kučera). 
Pak zpět k nemocnici, do 
zahrady sester, kde byl 
připraven oheň. Každý 
něco na zub měl. 
Deset kos naklepáno 
a „kosci“ ze Slovenska i Mo-
ravy se činili, zájemce ko-
sit učili. A tomu u barevně 

rozkvetlých obrovských 
růžových keřů hrála mu-
zika - oblíbené Folklor 
Trio. Sestry Boromejky 
sekaly také, nosily limo-
nádu, hrály na fl étnu.
Připojilo se i s nástroji 
mnoho přátel ze Slovan-
ského kruhu, právě při-
jedších z oslav Slunovratu 
v Povltaví. Stromy lákaly 
obsypané třešněmi. 
Pak na povel sester, hud-
ba a zpěv ustaly, oheň 
zalit. Vybráno dosti na 
zdravotně postižené a pro 
sestry a kosce... -kuc-

Kosci kosí

KURZY CVIČENÍ 
K POSÍLENÍ 

CELKOVÉHO ZDRAVÍ

Info: Petra Krulichová: 604 765 273 
www.relaxartecentrum.eu

PRAHA HRAVĚ 
VYCHÁZKY PRO RODIČE 

S DĚTMI MALOU STRANOU, 
KAMPOU A STŘELÁKEM 
S PETROU DVOŘÁČKOVOU 

Dík za pomoc a podporu Sestrám a Nemocnici Sv. Jana Boromejského, fi rmě Vojanovy sady. 
ASTRU Praha, Petřínské Iniciativě a Romanou přizvaným sekáčům-koscům, Ornitologické spo-
lečnosti, Hradčanským včelám. Za účast všem, jmenovitě Hornickému spolku, Zlaté Praze, SO-
PMSH, TURAS, Atelieru Pavla & Olga, za propagační články Malostranským novinám. 

Cestou po 
petřínské 

stráni

Sestra 
s hráběmi

Horňácké 
slavnosti 

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

Poděkování 
za tyto noviny
Poděkování Poděkování 

Komentáře, básně, glosy, postřehyKomentáře, básně, glosy, postřehy

inzerce

GLOSA DNE

KDO TO ZAŽIL, ABY MINISTR ŠKOLSTVÍ 
NABÁDAL ŽÁKY, ABY CHODILI ZA ŠKOLU?

Letošní školní rok 
končí tak, jak snad 
ještě nikdy. Kdo z nás 
zažil, aby sám ministr 
školství nabádal žáky 
a studenty, aby chodi-
li za školu. 
Za našich let byla za ne-
omluvené hodiny sní-
žená známka z chování. 
My jsme kdysi zažívali 
takzvané uhelné prázd-
niny. To bylo v době, kdy 
ti, kteří byli sice schop-
ni zinscenovat proces 
s Miladou Horákovou, 
ale nebyli schopni zajistit 
v zimě uhlí do škol. Teh-
dy po vyhlášení několika 
týdenního volna žactvo 
všech stupňů zůstalo 
doma. 
Po dobu uhelného volna 
jsme nezavadili o škol-
níka, natož o své učite-

le. Letos bylo vše jinak. 
Po dobu pandemiálního 
volna vstupovaly „úči“ 
pomocí moderních tech-
nologií každý den do po-
kojíků našeho žactva, kdy 
z obrazovek počítačů byly 
na nešťastníky chrleny 
úkoly, někdy i nebývalé 
intenzity.  To samozřejmě 
vyvolalo obrannou reakci. 
Za monitorem, z kterého 

se na školou povinného 
nešťastníka valily úkoly, 
stál zbytek rodiny, někdy 
i včetně prarodičů, kte-
ří pomocí originálních 
prvků znakové řeči se 
nešťastníku před monito-
rem snažili napovědět. 
V každé rodině to vy-
padalo jinak. Někde se 
napovídalo pomocí gest, 
jinde převládala mimika, 
u movitějších gúglovali 
u dalšího počítače. Jako 
by bylo důležité, jestli 
žáci, studenti, kteří absol-
vují za svůj život patnáct 
až dvacet let školní do-
cházky, se o dva měsíce 
dříve, nebo později dozví, 
kdy byla založena Karlova 
univerzita.  
Ale dnes už konec řečí a 
hurá na prázdniny.

MN, červenec 2020

Škola 
základ 
života

PETR BURGR 
Místostarosta Prahy 1 
pro kulturu, sport, občan-
skou společnost, spolky 
a Středisko sociálních slu-
žeb. Pro tyto noviny píše
glosy pravidelně několik 
let, napsal jich už více než 
tři stovky.

inzerce

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Do centra se pozvolna 
začínají vracet turis-
té, ale ulice jsou stá-
le spíše romanticky 
prázdné. Řada turis-
tických obchodů a slu-
žeb je zavřených, ně-
které asi nastálo. 
Prázdnotou teď zeje i vět-
šina bytů pronajímaných 
formou Airbnb. Právě 
tento snadný (a často 
nedaněný) zdroj příjmů 
je jedním z posledních 
hřebíčků do rakve životu 
v centru. 
Nepřeji nikomu nic špat-
ného (i když kšeftaře neli-
tuji) a už vůbec neoslavuji 
koronavirus, který stojí 
za těmito změnami. Ale 
jak už jsem jednou psala, 
beru to jako příležitost 
- šanci pro centrum 
nadechnout se a stát 
se přívětivým místem 

pro místní, Pražany 
a slušné návštěvníky 
ze zahraničí. 
Téhle šance se chopili 
např. v Amsterdamu, kde 
od 1. července platí zákaz 
krátkodobých proná-
jmů turistům v centru 
pod pokutou více než půl 
milionu korun. 
V jiných částech města je 
možné takto pronajímat 

byty pouze na 30 dní 
v roce. Ke změně stačil 
průzkum veřejného mí-
nění, kde se tři čtvrtiny 
obyvatel vyslovily proti 
tomuto podnikání, které 
výrazně zasahuje do kva-
lity jejich života. 
U nás se o zákazu Airbnb 
jen několik let žvaní. Vše 
stojí a padá na systému 
„nezodpovědnosti poli-
tiků“ - Praha 1 nemůže 
nic dělat bez magistrátu, 
magistrát zase bez posla-
necké sněmovny. Prostě 
někonečný kruh.
A rázem je z jedné věci 
proces který nebere kon-
ce. Ale možná se jednou 
přece jen dočkáme. 
A co vy, tipnete si, 
jako to nejen s Airbnb 
dopadne?
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

VELKÁ ŠANCE, JAK VYŘEŠIT 
AIRBNB. JINDE JI VYUŽILI 

Město 
ztichlo

V červencovém obdo-
bí tohoto roku je silně 
obsazená osa rak - ko-
zoroh, z toho Jupiter, 
Saturn a Pluto pro-
cházející kozorohem 
jsou ve zpětném cho-
du, stejně tak Merkur 
ve znamení  raka.
Konstelace kosmu jsou 
tím otočeny na minulost, 
na to, co v minulosti ne-
bylo dokončeno, nebo zů-
stalo otevřeno, tak v tento 
okamžik se vrací k dokon-
čení, nebo znovu otevře-
ní.  A to na osobních i ko-
lektivních rovinách.
Paradoxně Mars, který 
v tomto čase se nachází 
ve znamení berana, a je 
tam doma, takže je ve své 
přirozené síle, přeje těm-
to dokončovacím fázím 

a dává jim energii. Téma-
ta, která se nás v tomto 
čase mohou doslova do-
týkat, jsou - kam patřím, 
existence, kořeny, tradice 
a rodina. 
Dne 20. července na-
stává novolunní, a ta-
ky vstup Slunce do 
znamení lva. Je to oka-
mžik změny,  lev svými 
královskými, ohnivými 
projevy nabízí nové řeše-
ní, za podpory síly Marse 
v beranu.
Venuše ve znamení blí-
ženců odlehčuje, povzná-
ší už tak těžká témata 
a tíhy, které ze znamení 
kozoroha jdou i ve lvím 
čase.  
Z otázky Kde domov 
můj? vzniká... Zde do-
mov můj.

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDYHVĚZDYHVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

ASTROLOŽKA DAGMAR KOCŮRKOVÁ

ČERVENEC: ODPOVĚĎ 
NA „KDE DOMOV MŮJ?“

Vážená redakce,
Milada Horáková to mě-
la opravdu pestré, nej-
dřív ji zavřeli Němci, pak 
komunisti... Kdo ví, kdo 
by ji zavřel dneska. 
Ale to je jen takový vtip, 
fakt vás velmi rád čtu a vý-
tisk si beru u Vopičky.

S. Novotný, Dejvice
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Kulturní nást ěnka    
NAŠE SMĚLÉ TIPY

NOVÁ LITERÁRNÍ KAVÁRNA 
FEJETON (ÚVOZ 6)

Koncert
UKULELE 
SWING BAND 
13. 7. v 19 h 
Kavárna ČAS
U Lužického semináře 15
České swingové populár-
ní písničky hrané důsled-
ně jen na ukulele, takže 
docela legrace.
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alostranská be-
seda a.s. připra-
vila ojedinělou 

výstavu světoznámé-
ho fotografa Jana 
Saudka k jeho 85. na-
rozeninám. 
Jde o unikátní výstavu 
85 fotografi í z průběhu 
jeho celé umělecké kari-
éry. Výstava bude dopl-
něna i korespondencí 
a poznámkami z knih 
Jana Saudka, které bu-

dou pokřtěny. Unikátní 
prostor podkrovní Ga-
lerie bude instalací foto-
grafi í a dalších děl Jana 
Saudka působit na ná-
vštěvníky impozantně. 
Výstava naváže na 
úspěch výstavy Jana 
Saudka v roce 2014, 
kterou jsme za spolupo-
řadatelství s MČ Praha 1 
provozovali a stala se  tře-
tí nejnavštěvovanější vý-
stavou roku 2014.

Výstava do 31. července

JAN SAUDEK ,,85“ 
ŽIVOT

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

ČERVENEC
Program (výběr)

ČERVENECČERVENEC
V Besedě máme 
prázdniny

M

Náš 
TIP

Zveme vás na naše 
akce na Střeleckém 

ostrově
6., 7. 7., 19 h
Tančírna s Art 4 people 
- PONTON
12. 7., 15 h
V Praze jako doma - 
rodinný den - OSTROV 
14. 7., 19 h 
Mole´s Wing Orchestra 
- STAGE SWING
16. 7., 19 h
The Radicals - punkrock 
- PONTON
20. 7., 19 h
Thea & Coming Out - 
folk - PONTON
23. 7., 19 h 
Forth Mountain - folk - 
COCOVAN 
24. 7., 18 h
Minimusic - PONTON
26. 7., 18.30 h
Brigita a Štěpán - folk - 
PONTON 
28. 7., 19 h
20 minutes - PONTON 

Na Hradčanech čertsvě otevřeli kavárnou literárního 
typu, klidnou, laskavou, fejetony nabízející a čtivou. 
K jídlu bagety, koláče, hotdogy. Otvírací doba:  út - pá 
14 - 22 h,  so - ne 12 - 22 h. Kontakt: 702 018 717.

Monika 
Ryšavá

Petr 
Ryšavý

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců VYŘEŠTE POMOCÍ HOMEOPATIE 

své akutní i chronické dlouhodobé 
zdravotní obtíže ● záněty, migrény, 
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy 
učení a  sociálního chování dětí ● de-
prese, stavy marnosti a pocit života bez 
radosti ● alergie včetně potravinových 
intolerancí ● ekzémy

HOMEOPATICKÁ 
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com 

PORADNAPORADNA
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KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris hrál kámen, nůžky, papír 

se zrcadlem a vyhrál.

Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo 
limo dle vlastního výběru v Restauraci pod Petřínem 
(Hellichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat 
Monice (tel.: 777 556 578). Vyhrávají první tři luštitelé.
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Koutek pro chytré hlavy

Četba na pokračování. Jan Neruda: 
PAN RYŠÁNEK A PAN ŠLEGL (35.)

úsečným a pak si odchro-
chtnul. 
Pan Ryšánek neodpoví-
dal. Pan Ryšánek nepo-
hleděl. Hlava jeho zůsta-
la odvrácena, kamenně 
lhostejna jako po celých 
jedenácte let. 
Několikráte se mu ruka 
zachvěla, ústa zavřela. 
Pravice páně Schleglova 
zůstala na váčku přimra-
zena, oko jeho připnulo...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Velké smíření

Pokračování příště

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

Pan Schlegl sebou teď 
hnul. Vztáhl pravici po-
malu po otevřeném svém
váčku a přitáhl jej skoro 
před pana Ryšánka.
„Je-li libo - já mám tří-
králový s červeným,“ 
pronesl způsobem svým 

inzerce

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

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [
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Slavné místní ženy

Božena Weleková (1910 - 
1979) byla významná lout-
koherečka a herečka. Od 
roku 1945 byla po Anně 
Kreuzmannové druhou in-
terpretkou Máničky. 
V Divadle Spejbla a Hur-
vínka působila až do od-
chodu do důchodu v roce 

1968. Pravidelně chodí-
vala do parku na Kampě, 
kde dětem hrávala oblíbe-
né pohádky. Děti seděly 
na lavičce nebo pod stro-
mem, paní Božena vytáhla 
z kapsy nějakou pěknou 
loutku a z kolemjdoucích 
se rázem stali diváci. 

Loutkoherečka, milovnice Kampy
Božena Weleková

Mánička, 
kterou 
vodila

Josef 
Skupa, 

principál

Jan 
Vavřík, 
manžel

Všechno šlo 
jako na drátkách...

Otázka: Víte, na jakém domě 
na Malé Straně je toto úchvatné 
znamení? Nápověda: Je to 
jen pár kroků domu, na kterém 
jsou dvě slunce. 

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Obrázek je z náměstí Na 
Kampě. Pohled na tzv. Krannerovy 
schody. Správně: Jan Tichota. 
Jana Koukalová, Petr Nádvorník.

PŘIJĎTE K NÁM 
NA OBĚD!

ŠKOLNÍ JÍDELNA NA DRAŽICKÉHO 
NÁMĚSTÍ BUDE VAŘIT CELÉ PRÁZDNINY 
NEJEN PRO DĚTI A MALOSTRAŇÁKY.

Dražického náměstí 10, 
Tel.: 724 048 054

www.sjuhelnytrh.wz.cz

Změníme se na Kantýnu, 
budeme mít otevřeno 

každý den od 11 do 16 h.
Nabízíme: Čerstvou domácí kuchyni.

Polední menu, které se skládá z polévky, 
hlavního jídla a bezedného nápoje) od 

110 Kč. Příznivé ceny - polévka za 30 Kč, 
hlavní jídlo od 90 Kč do 100 Kč. Saláty, 

moučníky, nápoje.
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Malostranské noviny k mání 
v Divadle Bolka Polívky, Jakubské nám. 5

Volejte Monice, tel.: 777 556 578

Seženete i v Brně
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Modré okénko
získává...
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Tip: Čtenáři MN

Aktuální vtip ze 70 let starých novin
ONDŘEJ KOBZA

občanský performer
Za to, že 
nikdy nepřijde 
včas, ale vždy 
nakonec někam 
přijde

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

257 531 839

Mazlíčci 
Malé Strany

Mazlíčci

Posílejte: redakce@
malostranskenoviny.eu
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Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

STRÁŽNÍK: „Vodník a rusalka! To jsem si mohl myslet! Kdybych 
vás nepotřeboval na strašení dětí, hned bych vás zatknul!“

Bydlí v ulici U Lužického 
semináře 42 s paničkou 

Hankou a páníčkem 
Honzou.

ROZÁRKA

„Malostranské noviny 
čtu rád, protože nepatří 
žádnému oligarchovi.“ 

Robert Jíša, 
hudební skladatel

59
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

Kavárna Čas, U Lužického semináře 15. Bistro Bruncvík (Vokýnko), Na 
Kampě 7. Atelier Pavla a Olga, Tržiště 6. Hospoda U Hrocha, Thunovská 10. 
Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Klub Šatlava, Saská 2. Tlustá 
myš, Všehrdova 19. Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Sokol, Újezd 
40. Dobrá trafi ka, Újezd 10. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Bo-
romejského, Vlašská 36. Zvěřina, ryby, drůbež, Karmelitská 30. Museum 
Kampa, U Sovových mlýnů 2. Vacek Bio-Market, Mostecká 3. U Glaubiců, 
Malostranské náměstí 5. Květinářství U Červeného lva. Kampárium, 
Říční 9. České muzeum hudby, Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 
10. Restaurace Kampárium, Říční 9. Stará Praha, Vítězná 11. Hospoda U 
Černého vola, Loretánské náměstí 1. U staré studny, Tržiště 3.  U Mecenáše, 

Malostranské náměstí 10. Restaurace U Kocoura, Nerudova 205. Restaurace 
Profesní dům, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 12. 
Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10. Vinotéka 
U Mouřenína, Tržiště 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23.  Galerie Josefa 
Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b. Ka-
várna Mlýnská, Kampa (mlýn). Lázeňská 6. Dvůr umění, Mostecká 14. Ná-
rodní pedagogické muzeum a knihovna J. Komenského, Valdštejnská 20. 
Kočár z Vídně, Saská 3. Kino 64 U Hradeb, Mostecká 21. Muzeum Karlova 
mostu, Křižovnické nám. 3. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa, U So-
vových mlýnů 3. Spolek, Malostranské nám. 27.  Divadlo Na Prádle, Besední 
3. Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. Národní kavárna, 
Národní 11. Akademie věd, Národní 3, recepce. Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 
46. Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, 
Pohořelec 8. Poliklinika na Národní, Národní 9, III. patro. U Parlamentu, 
Valentinská 8. Galerie Eclectic, Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida 
café, Malostranské nábřeží 3. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetisla-
vova 309/14. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

Ateliér Pavla a Olga, Tržiště 6
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 

Kavárna Čas, U ližického semináře 15

Ateliér Pavla a Olga, Tržiště 6
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 


