Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

MALOSTRANSKE
NOVINY
Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Založeno za soumraku r. 2009. Tištěno na recyklovaném papíře.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 12 / roč. III
prosinec 2011

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

na tel.
číslo

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

www.maloStranSkenoviny.eu

Servírky
Malé Strany

Exkluzivní
snímky
z události
sezony

CANDRBAL

Miss
p ř í l o h a

Foto: Monika Höppner

HRISNY
redakce@maloStranSkenoviny.eu

SLEČNA ELIŠKA Fritschová
z restaurace Malostranské besedy (Malostranské nám. 21) nese 1/4 chutné
kachny s červeným zelím a variací
knedlíků za 189 Kč.

M

alostranský candrbál,
mnoha odborníky považovaný za vrchol plesové
sezony, se letos mimořádně vydařil. Dne 5. listopadu praskala
Malostranská beseda ve švech,
ale švy účastníků byly pevné.
Každý bál má své NEJ, zde jsme
jich sestavili hned deset.
Reportáž na stranách 6 a 7

Proč čtu

Foto: Monika Höppner

Foto: 2x Petr Našic, archiv SOPMSH

Nejlepší
společník

Nejdelší špička

PŘEVLEK byl ve stylu televizního seriálu Hříšní lidé města pražského. OTÁZKA: Kolik má pán vlevo končetin?

„Když čtu Malostranské noviny,
mám pocit, jako bych zase slyšel.”
JINDŘICH HOUŠKA (97)
Nejstarší Malostraňák na světě

inzerce

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

RESTAURACE

Jak poslat SMS jako
dobrovolnou platbu za
Malostranské noviny
1) Napište textovou zprávu:
Mn tricet.
2) Pošlete tuto zprávu na
telef. číslo: 902 11 30.

Obratem vám přijde děkovná
potvrzující SMS od šéfredaktora.

Částka je 30 Kč včetně DPH.

Mn tric

et

902 11 30

Novoro ční
sleva 20 %
na všechny inzeráty
Tel.: 777 556 578

inzerce@malostranskenoviny.eu

TLUSTÁ
MYŠ

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO
NA MALÉ STRANĚ

KOZEL 11° 22 KČ!
Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

Váno ční akce
NF KampaNula
viz
str.
4
Více str. 10

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz.

Redakce přeje čtenářům veselé Vánoce

5°C

PROSINEC zima bude lezavá, je třeba obalit se šálami
a rezervní kulichy s sebou.

Důležité
telefony

Obecné informace:...................11 88
Policie:..........................................158
Záchranka: ....................................155
Hasiči:..........................................150
Policie ČR (Malá Strana), služba
24 hodin denně:...........974 851 730
Vedoucí:.......................974 851 731
Městská policie odd. Malá Strana,
Letenská 23:......................257 533 117

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

Kýta s lanýži

Skopovou kýtu zbav všeho
loje a mázder a pak ji protáhni
slaninou, obalenou v tlučeném pepři a lanýži, načež ji
posol, zabal do papíru a nechej v létě den, v zimě 3 dny...

Malá Strana teď má
o dva obyvatele víc

Kampa - Dne 18. listopadu
2011 se zvýšil počet obyvatel
Malé Strany. Světlo světa spatřily sestry Šabachovy Karolinka ve 12. 54 h, (váha 2510 g/
48 cm) a Marianka ve 13.
04 h (váha 3010 g/50 cm).
Maminka Barbara Kopecká
se vdávala s Petrem Šabachem letos 16. července na
zahradě KC Kampa. Barbara
je dcerou vedoucí KC Kampa
Aleny Kopecké, Petr synem
známého spisovatele Petra
Šabacha (Šakalí léta).

Velké zprávy
z Malé Strany

U Marie pod řetězem
vyrostly citróny

Lázeňská - Na zahradě
kostela Panny Marie pod řetězem vyrostly citróny a fíky.

Číslo
Císlo měsíce

97

97. narozeniny
oslavil s redakcí MN
nejstarší Malostraňák
pan Jindřich Houška.

Úvodník

Víte že...

a

Malá Strana měla
ke dni 31.12. 2010
5 692 obyvatel. Zdroj: ČSÚ

CITRÓNY na zahradě kostela

MAMINKA Barbara Šabachová s Karolinkou a Mariankou

Ukradli cedulku
u vodníka

Dozvuky výstavy
Trnka a Malá Strana

Velkopřevorské n. - Zatím
neznámý zloděj ukradl v polovině listopadu cedulku na
mostku u Velkopřevorského
mlýna. Na cedulce byl autor
sochy vodníka pan Nálepa.

Hradčany - Kalendáře, pohledy, plakáty i knihy s motivy prací Jiřího Trnky jsou
k mání v Hradčanské galerii
Josefa Kalouska do 15. ledna 2012.

Foto: Monika Höppner

www.recepty-rettigova.cz

Svatba dne 16. července

Foto: Achiv SN

Počasí

TADY visela cedulka

VÝTVARNÍK Jiří Trnka

H

Foto: Petr Konečný

Roman
Vopička

Kafírna U svatého
Omara

Klaudie
Kovářová

Manažerka
Divadla Kampa

„Nechci dostávat
„Sadu kuchyňskéto, co právě
ho nádobí, to bych
čekám, ale to po
se musel na stará kolena učit vařit, čem ve skrytu duše
toužím.“
což neumím.“

Pavla
Michálková

Módní návrhářka,
SOPMSH
„Živé zvíře,
s ním bych si asi
nevěděla rady.”

Dobrovol. platbu za výtisk
Malostranských novin

1) Napište textovou
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Pište si tyto
noviny sami. Články
posílejte na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu

Petr
Burgr

Anna Marie
Höppnerová

„Špatnou
zprávu.“

„Hodinky
s vodotryskem
a jinou havěť.”

Místopředseda
SOPMSH

Mluvčí mladé
generace

Mn tric

et

Levně
prodám
KRYOSAUNU
tel. č.
602 12 65 63

Módní oděvy
Velikosti S do XXXL
Dámy, oblékneme vás do
společnosti i pro volný čas!
Dále i pánská trika,
svetry, košile
Kožená galanterie

Otevřeno: Po až so: 10 – 18 h
Adresa: Tržiště 3, Malá Strana

VELKOPLOŠNÝ
A DIGITÁLNÍ TISK

» Barevný tisk do interiéru
i exteriéru ve foto kvalitě
v šíři až 150 cm
» Digitální tisk barevný
i černobílý do formátu A3+
» Graﬁcký návrh a úprava
podle zadání
Volejte: 603 410 959
E - mail: jiripekny@gmail.com

Ondřej
Höppner,
šéfredaktor
Malostranských novin,
775 949 557

Karlův most - Na ozdobné
mříži sv. Jana Nepomuckého
se množí visací zámky. Dávají
je sem údajní zamilovaní. Na
plotě u nedalekého mlýna je
už více než dva tisíce zámků.

ZÁMKY lásky a zoufalství

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Houškou

Zámky lásky se rozlezly na Nepomuka

inzerce

Anketní otázka Malostranských novin

Jak jsem hrál Co byste nikdy nechtěli
dostat k Vánocum?
s panem
rál jsem na harmonium a pan Houška zpíval. Byli jsme zvláštní
duo. Já už dávno zapomněl
noty a pak Houška je zas
hluchý jako poleno.
Vždycky jsem mu napsal na
papírek, jakou koledu budu
hrát a on kývl, jako že to zná.
A tak se oknem otevřeným
do podzimního sídliště Prosek linuly vánoční melodie,
šířené dvěma muzikanty:
hluchým a tápajícím.
Bude třeba naložit pana
Houšku do auta a odvézt do
kafírny k Vopičkovi. Tam si
dát becherovku a počkat, až
začne sněžit.

Zpravy

Barbora
Nerudová

Matka básníka,
starousedlice
„Ich glaube, že
jedny Povídky
malostranské
stačily až až.
Hastrman mě
straší doteď.“

redakce@malostranskenoviny.eu, tel.: 775 949 557

Krásná hudba a příběhy pro děti
Chrrr...

Foto: Archiv KC Kampa

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Foto: Ondřej Höppner
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na CD v limitovaných edicích

Před Vánoci využijte 33% slevu na jakýkoliv
titul z naší nabídky pro děti. Běžná cena za CD 149 Kč,
PŘI ZMÍNCE O TOMTO INZERÁTU
během objednávky cena pouze 99 Kč.

www.hudbaprodeti.cz
Objednávejte na: objednat@nespavost.com nebo na tel.: 777 868 949

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Stručný vánoční pruvodce
po Malé Straně (bude sníh?)

Dostane
kolo

Foto: Archov MN

Dostane
rýmu

VÁNOČNÍ STROM na náměstí Na Kampě se rozsvítí v neděli 4. prosince.

Thunovská 12,
Malá Strana

Nejdřív
proužek,
potom
kroužek

Víte, že...

Ostrouhá

Jedna z nejlepších káv v Praze

Kráska
ze strany 3

Foto: Youtube

Malá Strana - Vánoční strom
na náměstí Na Kampě je ze
Šluknovska. Má výšku téměř 10 m. Vztyčen byl 26. 11.
a během týdne nazdoben.
 Neděle 4. 12.
Malostranské vánoce (zahájení trhů) od 13 do 18 h,
náměstí Na Kampě.
Koncert skupiny Sky Band
a Brumloboys (pro NF KampaNula), od 20 h Malostranská beseda.
 Pondělí 5. 12.
Rozsvěcení malostranského vánočního stromu s mikulášskou besídkou, od 17 do
20 h, Na Kampě.
 Neděle 11. 12
Procházka s modrou liškou.
V 15 h sraz před KC Kampa.
 Sobota 24. 12.
Svařák pod Karlovým mostem u Bruncvíka (NF KampaNula) od 14 do 16 h.
Na půlnoční ke sv. Tomáši,
k Pražskému Jezulátku nebo
k Panně Marii pod řetězem.

Největší živý vánoční strom
na světě mívají v Oregonu.
Měří 55 metrů.

SESTRY Čupřinovy při akci
s názvem Jak se rychle vdát.
Zde dámy prezentují souvislost
mezi módou a svatbou. V době
produkce byly již obě těhotné.

Malý oznamovatel
Proč inzerovat v Malostranských novinách: Náklad je 10 tisíc výtisků měsíčně,
noviny čte 30 tisíc lidí, mají největší místní
odezvu v zemi. Inzerci lze odepsat z daní.
Děkujeme. Volejte tel. č.: 777 556 578.

inzerce

Točíme Plzeňský Prazdroj
a vaříme domácí kuchyni!

Po - Pá: 9 - 22 h

Přijďte! Nabízíme Vám široký výběr francouzských koňaků,
skvělá vína, výbornou kávu, příjemné ceny a nekuřácké prostředí. Vhodné pro pracovní jednání nebo oslavu, připravíme
i vynikající catering. Jsme jen pár kroků od Poslanecké sněmovny a pivnice „U Hrocha“. Těšíme se na Vás!

VAŠE PŘÁTELSKÁ OPTIKA

• MĚŘENÍ ZRAKU
• APLIKACE
KONTAKTNÍCH ČOČEK
• DIOPTRICKÉ
A SLUNEČNÍ BRÝLE
• KOREKČNÍ SKLA
• PORADENSTVÍ

20 %

Kontakt: Říční 9, Malá Strana
Telefon: 257 327 389

www.starapradelna.cz

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

29 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

sleva
na zakázku
brýlí

Prodám

...po předložení inzerátu
platí po celý prosinec
(nebo vánoční dárek pro Vás )

STAROŽITNÝ
OVÁLNÝ STŮL
(dřevo ořech)

Otevřeno pondělí
až pátek 9. 30 - 18 h
Adresa: Újezd 454 / 46
118 00, Praha 1, Malá Strana
Tel.: +420 257 311 237
e-mail: asoptic@asoptic.cz
www.asoptic.cz

VÁNOČNÍ ÚKLID?
NOVOROČNÍ
PŘEDSEVZETÍ?

s řezbovou nohou

TEL: 777 656 690

Staňte se i Vy burziánem!

Inspiraci, energii a odvahu k takovým dobrodružstvím dodá kniha

Nebo investujte do ryzího zlata
zisk 54% ročně!!

S FENG-ŠUEJ

Investiční zlatoakcie z USA i EU1200 podílových fondůForex – platformy k obchodování

ZBAVTE SE
NEPOŘÁDKU

Se slevou v galerii Eclectic, Jánský
vršek 1, Malá Strana, denně 10-18 h,
tel.: 602 214 774, www.orsini.cz

Hledáme schopné lidi do našeho týmu

Stone de Witt, a.s., registrovaný IZHolečkova 777/39,
Praha 5 www.zhodnotit.com  mobil: +420 739 686 742
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PENÍZE
Nebankovní půjčky
bez poplatků.
Solidní jednání.
www.fer-pujcka.cz

Tel.: 608 421 568

jindravocetkova@centrum.cz

Soutez

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Pan Houška oslavil
už 97. narozeniny

Hrdinové
z Klárova
2010 v Besedě

Nejstarší Malostraňák teď bydlí u dcery

abychom všechny na Malé
Straně pozdravovali.

Velké zprávy
z Malé Strany

Populární záchodky
jako malované

Maltézské nám. 4 - Adventním zpěvem dne 27. 11.
před Cafe de Paris přivítali
Vánoce žáci z Deylovy školy.
Akce se koná již 5. rokem.

ROMANTICKÉ podloubí

Kampa - Sochy obřích mimin u Musea Kampa dostaly 7. 11. ke čtení knihy. Například od J. Foglara Hoši od
Bobří řeky. Jde o akci Praha
město literatury.

SOCHY četly přes rameno

Klárov - Tito dva krasavci,
Rambo a Čenda točili nový
klip malostranského Divadélka Romaneto k Pohádce
z Krkonoš. Rambo ﬁlmoval,
Čenda daboval.

Fackující
ministr

Bella vida místním
rekordní kávu
Malostranské nábř. - Luxusní kavárna Bella Vide (nad
schody na Kampu z Újezdu)
zavedla novinku: Pro místní
kávu za pouhých 25 Kč. Tím
má nejlevnější kafe v okolí.

Foto: Archiv MN

Advetní zpěv žáků
Deylovy školy

Malostranské nám. - Oblíbené záchodky na Malostranském náměstí se budou
od 17. 11. do 12. 12. malovat.
I po úpravách má zůstat
vstupné stejné, tedy 5 Kč.

Zázrak! Mimina
na Kampě už čtou!

Foto: Archiv MN

Malá Strana - Dne 19. 11.
(poslední pondělí před Vánoci) se hraje III. mariášský turnaj. Vynášíme v 18 h
U magistra Kelly.

J.H. ukazuje svůj betlém PAN Houška s dcerou a redakcí Malostranských novin

Foto: Archiv MN

Vánoční turnaj
v Mariáši

Foto: Monika Höppner

Prosek - Jindřich Houška
oslavil své 97. narozeniny
v plné svěžesti.
Bydlí teď u své dcery Věry na
sídlišti Prosek, kam se musel
odstěhovat. Je o něj vzorně
postaráno. Už skoro neslyší,
ale když mu zástupci redakce
Malostranských novin hráli
na harmonium, zpíval.
Pan Houška, který je nejstarším žijícím redaktorem a rytcem na světě, nás požádal,

Zpr}avy

Foto: Divadélko Romaneto
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KAVÁRNA Bella Vide s kamny

Sněmovní - Facky ministra
ﬁnancí Miroslava Kalouska, které před sněmovnou
uštědřil nadávajícímu kolemjdoucímu, policie vyhodnotila jako přestupek. Případ
teď řeší správní úřad Prahy 1.
Rozhodnutí by mělo padnout
do měsíce. Ministrovi hrozí
pokuta až 20 tisíc korun nebo
napomenutí.

a

Víte že...

Světový rekord ve fackování
pizzami je: za 15 vteřin 174 x.

KampaNula

Nadační
fond

Společný projekt Malostranských novin a pana Petra Hejmy

Petr
Hejma

Iniciátor projektu
KampaNula
pro Prahu 1

Vážení zákazníci! Víte, že u nás můžete mít
 5 % slevu na vše?*
Stačí vám k tomu zákaznická karta
Vacek Bio-Market. Více info na prodejně.

*Sleva se vztahuje i na zboží v akci. Sleva se nevztahuje na tabákové výrobky.

AKCE V PROSINCI

Španělská vína 0,7 l
Adventure Airen a Tempranillo

„Nezadržitelně se blíží vánoční svátky a konec letošního roku. Nastává adventní čas, ve kterém bychom se
měli alespoň na chvíli zastavit, přestat závodit s časem
při snaze o dosažení všelijakých cílů, které nám nakonec mnohdy ani nepřinesou
opravdový pocit radosti.
Měli bychom se věnovat jeden druhému, své rodině,
přátelům a přemýšlet o tom,
jestli v naší blízkosti není někdo, kdo by uvítal naši pomoc. Těch, kteří se rozhodli

zapojit do činnosti KampaNuly, je stále více a patří jim
velký dík! Nám to pak přináší obrovský pocit radosti,
že tento charitativní projekt
má smysl a přináší užitek potřebným.
Nadační fond KampaNula
vás zve na vánoční akce, které budou další příležitostí
k vzájemnému setkání a příjemným kulturním prožitkem. Zároveň poslouží k získání dalších ﬁnančních prostředků, které budou věnovány na splnění dalších beneﬁčních cílů.
Přeji vám za KampaNulu požehnaný a klidný adventní
čas, krásné Vánoce a šťastný
nový rok!“

Vánoční akce KampaNuly
Sleva 48 % ► tedy za 45, 90 Kč!

Těšíme se na vás!

Tým prodejny Vacek Bio-Market.
Adresa: Mostecká 3, Malá Strana
www.biomarket.cz

» 4. 12. Malostranská beseda od 20 h koncert skupiny Sky Band a Brumloboys
pro KampaNulu. Výtěžek ze
vstupného jde na nadaci Artevide.
» 12. 12. Beneﬁční koncert
pro Nadační fond Lucie
- Lichtenštejnský palác sál Martinů, Malostranské
nám., J. J. Ryba - Česká mše

vánoční, diriguje mistr Libor
Pešek a zpívá Dětská opera
Praha.
» 24. 12. Svařák pod mostem. Tradiční štědrodenní
setkání od 14 do 16 hod. na
břehu Vltavy u Karlova Mostu pod sochou Bruncvíka.
Zpívání koled, pouštění kapříků (umělých), vánoční svařák, pro dětičky čaj.

VEŘEJNÝ ÚČET

5278419001 / 5500

www.malostranskenoviny.eu

SPLNĚNO
10.000 Kč
Pro Sdružení občanů a přátel Malé
Strany a Hradčan.

III. MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL, který se velice vydařil dne 5.
listopadu v Malostranské besedě.

58.000 Kč
Spolupořádali KC
Kampa, Mlýnská
kavárna a další
III. MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ - Dozvuky Horňáckých
slavností na Kampě dne 17. září.
7 divů staropražských uliček.
Pátrací hra nejen
pro milovníky
Rychlých šípů.
ÚČASTNÍCI tvoří týmy a pátrají
na tajných místech na Malé Straně
a Starém Městě.

50.000 Kč
Pro Studio Oáza
bylo vybráno
50 tisíc korun.
CHARITATIVNÍ příspěvek na provoz Studia Oáza ve spolupráci s Malostranskou besedou.
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpr}avy

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Více info: 221 097 111

Střelecký ostrov nový, lepší,
když dá město, ehm, peníze
Výtah
Staré
Město
Malá
Strana

majitel:

Praha 1

Foto: www.praha1.cz

Vizualizace

Staré Město - Když dá magistrát radnici Prahy 1 předpokládaný grant 160
milionů, mohla by začít revitalizace
Střeleckého ostrova už příští rok.
Její cena bude zřejmě méně než 40 milionů korun. „Věřím, že dotaci dostaneme,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Mají tu být nové lavičky, záchody, opraveno bude schodiště, výtah pro
vozíčkáře atd. Opravy se týkají jen severní části ostrova, ta jižní patří SK Start
Praha (včetně domu a kurtů).

Nová
kavárna?

Vizualizace
Molo?

Ochránce
přírody

Do této rubriky nominuje
veronika.blazkova@praha1.cz
TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

STŘELECKÝ ostrov (uprostřed).

BARÁČNÍCI na Rychtě

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
Malostranských novin

1) Napište textovou
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Mn tric

et

Staré Město - 17. listopadu
položil starosta Oldřich Lomecký věnce k pomníku na
Národní třídě. Pomník připomíná dramatické události doprovázející pochod studentů před dvaadvaceti lety.

Inzeráty do
Malostr. novin

Volejte hned tel. číslo:

777 556 578

nebo e-mail: inzerce@
malostranskenoviny.eu

ZÁSAH 17. 10. 1989

Pozor, je tu akce
Botička!

Malá Strana - Přituhuje!
Radnici došla trpělivost se
špatně parkujícími řidiči. Policisté teď budou nasazovat
botičky nebo odtahovat auta
víc než jindy. Plán je vybrat
na pokutách milion měsíčně.

Foto: www.praha1.cz

Tržiště - Veleobec sdružených obcí baráčníků oslavila
115 let od založení ústředí.
Akce v Baráčnické rychtě na
Tržišti 23 se zúčastnil i starosta Oldřich Lomecký. „Baráčníci vždy patřili mezi
přední české vlastence. K jejich členům náleželi skvělí lidé všech společenských
vrstev,“ uvedl. Baráčníky byli
např. prof. Čeněk Zíbrt, Dr.
Baxa, Dr. Vacek a další.

Karmelitská - V Tyršově
domě byl chvíli hrdinou K. J.
Erben. Klub pražských spisovatelů tu pořádal pod záštitou starosty Oldřicha Lomeckého multietnický festival Ethnica Poetica.

Sametová revoluce
dostala věnce

Foto: Archiv SN

Baráčníci slavili
115. výročí

Klekánice hvězdou
Tyršova domu

Foto: www.praha1.cz

Stručné zprávy
z radnice

Malá Strana - Otázka v titulku je klíčová pro budoucnost městské části. Magistrát
(město), zatím hrozí, že přispěje Praze 1 místo očekávaných 160 milionů jen polovinu. Podle mnohých jde o politický, ne ekonomický krok.
Poslední zprávy však hovoří
o rozpadu koalice na magistrátu.

Pracovník
měsíce

majitel:

SK
Start

Foto: Archiv MN

Vizualizace

Jak hluboká je
městská kasa?

POZOR též na odtahy!

Miroslav
Pavliš

Vedoucí
odb. informatiky
MČ Praha 1

Vedoucí nově vzniklého odboru informatiky, čeká ho
hodně práce na úřadě.
Již dnes se na něho začínají
všichni obracet. Přejeme mu
pevné nervy a dostatek trpělivosti. -vbkontakt:
MIROSLAV.PAVLIS@PRAHA1.CZ
TEL.: 221097241

Tuto sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1
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III. Malostran

Jak se jelo za paní
Přibovou (87) do
domu v Unhošti
Jako její velká rodina jsme
se vypravili nejen my, Muzikanti z Kampy, navštívit
a potěšit paní Přibovou,
která momentálně pobývá v pečovatelském domě
v Unhošti.

Velke}} tema

Tentokrát ve stylu: Hříšní l
Když se něco povede, tak se říká, že to bylo uchopeno za správný konec. V případě letošní společenské sezony v Praze 1 ale musíme říct, že to bylo uchopeno
za správný začátek. Malostranský candrbál nastartoval
plesovou sezonu, jak se patří.

EXKLUZIVNĚ
TEXT: Petr Burgr,
SOMPHS

N

osné téma „Hříšní
lidé Menšího města
pražského“ navodilo prvorepublikovou atmosféru dokonale.
Pánové byli galantní, že
Kristian Oldřicha Nového je
proti nim neotesan.

VE VÍRU tance

MUZIKANTI z Kampy

KVĚTINY pro paní Přibovou

Přestože je tam o ni skvěle postaráno, přivezli jsme ji snad
jediné, co ji chybělo. Opět si
s námi zazpívala a hlavně neúnavně skoro celé dvě hodiny protančila tak, jak jsme ji
v našich čtvrtečních večírcích
poznali. Bylo to milé poznání, že jsme potěšili, rozezpívali

a roztančili i všechny přítomné klienty domova. Při dojemném loučení nám bylo jasné, že tahle návštěva nebyla
poslední. Nejpozději v lednu
směr Unhošť. S paní Přibovou
oslavit její narozeniny.
Za všechny její přátele
Jiří Wencl

Vánoční svařák pod
Karlovým mostem

Petr Hejma (exstarosta Prahy 1) zve občany Malé Strany
a okolí na tradiční Vánoční svařák. Dne 24. 12. na Štědrý
den od 14 do 16 h ho bude osobně, zdarma a rád nalévat
pod Karlovým mostem na náplavce u sochy Bruncvíka.
Tato tradiční akce patří do projektu NF KampaNula.

Vaše advokátní poradna

Kdo je ten prokurista?

OTÁZKA: Často slýchám
výraz: prokurista. Kdo to
vlastně je?
Zuzana B., Újezd
ODPOVĚĎ: Institut prokury je upraven v obchodním
zákoníku.
Uděluje ji podnikatel pouze
fyzické osobě, prokurista činí
všechny právní úkony k nímž
dochozí při provozu podni-

ku s výjimkou prodeje nemovitostí.
Prokurista může za podnikatele jednat až od zápisu prokury v obchodním rejstříku, to je nutné vždy předem
ověřit.
Prokurista k ﬁrmě podnikatele připojí svůj podpis, kde
musí být označeno, že jde
o prokuru.

JUDr. Monika Krobová - Hášová

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Avokátka se sídlem v Praze, Malá Strana, Michnův palác Tyršova
domu, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498, e-mail: krobovahasova
@post.cz, www.advokatka-krobova.cz

A dámy, prostě dámy sršely
elegancí tak, že Adina Mandlová, v dobách své největší
slávy, byla proti nim jenom
průměr.
Hudba hrála jako o závod,
manekýnky při módní přehlídce sester Michálkových
tvořily svými těly takové
křivky, že přítomní pánové

Foto: Archiv SOPMSH, www.praha1.cz, Petr Našic, Monika Höppner

Foto: Jarda Otta

Elegance

zírali s otevřenými ústy. Na
hříšné lidi také došlo.
Po proběhlém policejním
zátahu na členy taneční skupiny z Jedový chýše se musel
pan rada Vaňásek, jinak skutečná předloha televizního
rady Vacátka, spokojeně převalovat v hrobě.

Mejdan

Všichni zadržení totiž skončili v separaci (jinak prostor
vlevo u baru).
Máme-li letošní Malostranský candrbál zhodnotit jednou větou:
Tak díky těm, kteří přišli,
nebo pomohli, se jeden sobotní večer stala Malostranská beseda skutečně besedou.
21. listopadu 2011

Nejvýživnější rozhovor

PAN Petr Hejma (s knírem), sochař
Josef Nálepa a Petr Burgr (SOPMSH).

NA AKCI
PŘISPĚLI
MČ Praha 1, Nadační fond KampaNula, Nakladatelství KANT, Balli s.r.o.,
pan Petr Burgr, pan Miroslav Stejskal, Pražská paroplavební společnost,
Booze Bar, Dejvická divadelní kavárna, Vojanovy sady s.r.o., Lékárna v domě U Černého Orla, Tschechien Online, Malostranská zelenina - Miloslav
Suk, Květiny Carmelita - Lenka Uhlářová, Kafírna U svatého Omara - Roman Vopička a také pánové Dvořák
a Valenta. Děkujeme!

Novinky z místních podniku
Co je nového ve vašem podniku? Volejte tel. č. 777 556 578

Restaurace Luka Lu, Újezd 33

Doporučujeme

Újezd 33. Křest knihy - Čt 15. 12. od 11 h - VLADIMIR PIŠTALO: TESLA, portrét mezi maskami a setkání s autorem, jedním z nejlepších jihoslovanských
spisovatelů. www.lukapraha.cz

Kavárna Pátý přes Devátý

Nosticova 8 (u Werichovy vily). Velmi dobrá káva,
toasty 59 Kč, koláče 25 Kč. Plzeň 39 Kč. Pro děti
houpací kůň a pastelky. Wi - ﬁ. www.59cafebar.cz

Chamber´s Café

Thunovská 12. Výborná káva, široký výběr francouzských koňaků, nekuřácké prostředí. Vhodné k pracovní jednání nebo reprezentativní oslavu. Pár kroků
od poslanecké sněmovny. www.chamberscafe.cz

VÁNOČNÍ
DOBROČINNÝ
BAZAR MALTÉZSKÉ
POMOCI
KDY: sobota 3.12. od 10
do 17 h KDE: nádvoří
Velkopřevorského paláce,
Lázeňská 2, Malá Strana
Srdečně zve
Dr. Bedřich Schwarzenberg
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ranský candrbál

PROSINEC

Foto: Archiv MN

šní lidé Menšího města pražského

Kalendárium
Malé Strany

KAREL
HAŠLER

písničkář

JIŘÍ
TRNKA

umělec

Karel Hašler

† 22. prosince 1941
Nejhlasitější
zpěvačka

Nejdelší šála

ZAMILOVANÝ pár se dvěma sklínkami a lahví

Písničkář, herec, textař, skladatel, spisovatel, scenárista,
dramatik a režisér. Autor
a interpret mnoha známých
písní jako Po starých zámeckých schodech, Hoši od
Zborova a další. Roku 1941
zatčen gestapem, popraven
v Mauthausenu. *1879.

Jiří Trnka

† 30. prosince 1969
Výtvarník, ilustrátor, sochař,
scenárista a režisér animovaných ﬁlmů, zakladatel českého animovaného ﬁlmu. Od
roku 1960 bydlel ve vlastním
domě s balkonem na Kampě.
Přítel herce Jana Wericha.
Zemřel po těžké nemoci v 57
letech.

Největší mumraj

hař
SH).
STAROSTA Oldřich Lomecký (uprostřed)

Největší
mašle

Nejmladší

Nejvíc
z jihu

Nejvíc tleskal

Nejšmrncovnější
sukně
inzerce

Příběhy domu Malé Strany
(Lázeňská 11)

Foto: Archiv MN

Skladatel Ludwig van Beethoven bydlel v únoru 1796 v Lázeňské ulici 11 v tehdejším
hostinci U Zlatého jednorožce.

NÁVOD: Napište sms: MN mezera
INZ mezera TEXT INZERÁTU. Pošlete na tel. č: 900 11 30. Cena jedné
SMS je 30 Kč vč. DPH.

PRODÁM sochu jelena (patinovaný kov, výška 30 cm), tetřeva
(dřevořezba) a cibulák Meissen.
Tel.: 604 536 242.
DESKY. Koupím staré gramofonové desky všech autorů
a žánrů. Zajímám se jak o šelakové, tak o novější LP a SP. Máte
doma desky, na které se už jen
práší? Tel.: 777 944 655.
PRODÁM olej v rámu od ak.
malíře: portrét chlapce. Dobrá
investice. Tel.: 733 689 372

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz.

U Zlatého
jednorožce

LUDWIG jak ho známe...

11 let

Místní inzerce
esemeskou

Foto: Archiv MN

Stalo se
před 100 lety
Siamská dvojčata
vyhozena z vlaku

NÁRODNÍ POLITIKA - Siamská dvojčata Růžena a Joseﬁna Blažkovy byla vypovězena z vlaku. Koupily si totiž
jen jeden lístek. Populární
dvojčata, srostlá hýždí, se
nyní obrátila na soud, zda je
průvodčí vyloučil oprávněně.

Inzeráty do
Malostr. novin

Volejte hned tel. číslo:

777 556 578

nebo e-mail: inzerce@
malostranskenoviny.eu
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divù

EXKLUZIVNĚ PRO MALOSTRANSKÉ NOVINY
Pan Marko Čermák, kreslíř Rychlých šípů.
Námět a scénář: Slávek Janov

staropražských ulièek

Charita

Příjemnou
zábavu
všem přeje

Velká soutěžní hra Malostranských novin a Nadačního fondu KampaNula.
Předchozí díly najdete na adrese: www.malostranskenoviny.eu

Podivuhodné sochy v hloubi Starého Mìsta

3.

V uličkách staré Prahy lze spatřit mnoho krásných, ale i podivuhodných soch. Mnohé vyvolávají údiv, jiné naopak široký úsměv.
Za takovými „divy“ se dnes vypravil pátrací tým Třináctka.

Zahájila vycházku pod Perštýnem. Na začátku Husovy ulice
visí socha strůjce komunistické ideologie Lenina. Voloďa Iljič se pravou rukou drží jakési
konzole, levou má zastrčenou
v kapse kalhot.
O kus dál směrem k Vltavě,
v úzké Stříbrné ulici, objevili
Mirek, Hanka a Filip zase netradiční sochu sedící na zídce nad vrátky staroměstského dvorečku. Za ní, odkudsi
z hloubi vnitrobloku, se pak
k nebi tyčí další „div“ staré Pra-

Jak se má Marko Èermák

N

Foto 2x: Archiv Marko Čermáka

a jeho ilustracích
Rychlých šípů vyrostly tři generace kluků. Když Marko Čermák odloží tužku a štětec,
obdobné příběhy hraje na
banjo.
Žije s manželkou a dcerou
ve srubu v Brdech. V Krušných horách nad Jáchymovem má maringotku. Vždy
před Vánocemi se do ní
přestěhuje a je tam, dokud
nesleze sníh.
Jako kluk bydlel na Novém Městě a pak na Valdštejnském náměstí na Malé
Straně. Hodně času trávil
Na Františku, podle místních uliček pak kreslil Stínadla.
Nejšťastnější je, když na
záda nahodí tornu a s kamarády putuje přírodou.
Po celý rok – pěšky, na lyžích, na lodích, na kolech …
Narodil se 14. února 1940.

MISTR a jeho banjo

JEHO srub v brdských lesích

hy – vysoký tovární komín! Nakonec zamířili přes Anenské
náměstí a Zlatou ulici do Liliové. Na „téčku“ těchto ulic chrání nároží jednoho domu zvláštní patník. Do kamenného bloku
je vytesán jakýsi nevrlý obličej.
„Víte, že tento patník má své
jméno?“ otázal se Mirek mladších kamarádů.
Stejně tak se ptáme i my všech
pátračů, kteří se zapojili do
naší hry. Jak se této kamenné soše říká: Mrzout, Bručoun
nebo Hrubián?

Vytvořte
pátrací tým
a zapojte se
do hry!
Pravidla si lze vyžádat
telefonicky: 602 686 725,
nebo e-mailem:
hra7divu@seznam.cz.

jak se hned zapojit do hry
Sestavte týmregistrujte sevemte kartu hrajte

S

taňte se účastníky velké celoroční hry 7 divů
staropražských uliček!
Vytvořte ještě dnes „pátrací
tým“ a vydejte se do hloubi
Starého Města a Malé Strany!
Hra běží do dubna příštího
roku.
Každý měsíc objevíte podle kresleného příběhu jedno místo. Pátrací tým mohou
vytvořit spolužáci ze třídy či
školy, rodiče s dětmi, sourozenci, členové zájmového oddílu či kroužku, ale také dospělí – například kolegové ze
zaměstnání apod.
Tým je minimálně tříčlenný
a maximálně jej může tvořit
10 členů. Na věku nezáleží.
Před vstupem do hry se musí
každý tým zaregistrovat na emailové adrese: hra7divu@
seznam.cz, nebo zaslat

přihlášku na adresu spolupořadatele hry – Akademie Jaroslava Foglara, Božetická 3397/6, 143
00 Praha 12 – Modřany.
Do registrace je nutno uvést
počet a věk členů týmu, jméno vedoucího a kontakt. spojení (tel., e-mail, popř. poštovní adresu).
Podle pořadí registračních
přihlášek bude týmům přiděleno číslo (název), např.
„Jednička“,
„Třiatřicítka“,

Body

„Stovka“ apod.
Po registraci si vyzvednete na
dosud utajeném místě účastnickou kartu.
Bližší informace budou týmům zaslány prostřednictvím kontaktního spojení.
Týmy se po registraci mo-

hou pustit ihned do pátrání.
Za každý splněný úkol získá
tým 10 bodů. Další si připíší
podle toho, jak rychle v průběhu měsíce (do dalšího vydání našich novin) daný úkol
splní!
Podle počtu dnů v měsíci
mezi jednotlivými vydáními
novin získají pátrači maximálně 30 bodů (obdržíme-li
odpověď hned druhý den po
datu vydání) a minimálně
1 bod za odpověď doručenou v poslední den daného
30denního období.
V červnu 2012 se nejúspěšnější týmy přímo
utkají ve velkém ﬁnále,
které se uskuteční ve staropražských uličkách.
Podrobná pravidla hry zašleme zájemcům na vyžádání emailem nebo poštou.

D

telefon inzerce: 777 556 578

DopiSy

Dopisy a komentáře

inzerce@maloStranSkenoviny.eu
Aktuální vtip ze 100 let starých novin

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte krátké příspěvky
na adresu redakce@malostranskenoviny.eu.

80. narozeniny
pana Míry Mrázka
Dobrý den,
ráda bych prostřednictvím
Malostranských novin popřála k 80. narozeninám našemu milovanému dědovi,
manželovi, tátovi a tchánovi
Mírovi Mrázkovi, žijícího od
narození až do současné doby ve Všehrdovně ulici, které
oslaví 1.12.
I ve svém věku si rád zahraje na kytaru se svou kapelou nejen po malostranských
hospůdkách. Cvičený malostranský Sokol. Celá rodina
přeje vše nejlepší, ať mu vitalita vydrží.
S pozravem všem z Malostranských novin, které
moc rádi čteme.
Kristýna Mrázková

ce Malostranského hřbitova.
Jezdím každý den tramvají
do Motola, takže jsem se na to
snažil dávat pozor.
Fakt to tam vypadá dost ponuře, nic se tam neopravuje,
kříže chybí skoro všude. Napište o tom něco!
Mácha

MALOSTRANSKÝ hřbitov
Redakce: Hřbitov se po výzvě Malostranských novin začal opravovat, ale je fakt, že to
jde velmi pomalu...

Téma
Modrá liška
na Malé Straně
Tereza
Čechová
Komunitní
centrum
Kampa

Pan Mrázek
dnes (táta,
syn a vnuk)
r. 1950
a r. 1932.

Upřesn ění
Na Malostranském
hřbitově chybí kříže

Umělecká koláž: Ondřej Höppner

Díky
za Malostranské noviny. V některých z minulých čísel jste
psali, že probíhá rekonstruk-

Verkauft

Oč jde: O prodej Lobkovického paláce
Německu (které v něm má ambasádu)
usiluje především ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg. Hlavní výmluva zastánců prodeje je, že nejde
o prodej, ale o výměnu (za pozemky
a nemovitosti v Německu s doplatkem).
Pište. Vaše dopisy panu Schwarzenbergovi předáme.

DOPIS: Dobrý den, prodeji Lobkovického paláce říkám
kategoricke NE!!! Vaše čtenářka Blanka Vávrová

V prosinci jsou přes KC Kampa domluvené akce s panem
spisovatelem Andrejem Gjurićem (pohádková malostranská procházka a předvánoční
autorské čtení pro děti).
Pan Gjurić je ikonou nás, malostranských dětí 70. a 80. let
díky knížce Kam běží modrá
liška. Čteme ji dalším generacím, protože je úžasná. Pan
Gjurić také dokáže nádherně
o Malé Straně vyprávět, takže
si myslím, že rozhovor s ním
by se psal sám.
Redakce: To je velmi pěkné
téma, rozhovor se objeví v jednom z dalších čísel.

Je dobrý nápad
prodat Lobkovický
palác Německu?

redakce@malostranskenoviny.eu

Jawohl

Určitě

ANO NE
5 % 95 %
Spočteno 91 hlasů.
Stav je k 23. 11. 2011.

Repro: Humoristické listy, www.ucl.cas.cz

Gratulace

NA KLUZIŠTI. „Tahle slečna už podesáté upadla.“ „To dělá schválně. Našla si jednoho
válečného zbohatlíka a chce, aby si každý všimnul, že má brusle zdobené diamanty.“
inzerce
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Kultura

Malostranská beseda prosinec
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedy

SILVESTR 2011

Prosinec

KOČIČKOVÁ
NOHAVICA
T O P KUJOONI
IP

Začátky vždy ve 20.30 h,
není-li uvedeno jinak

Foto: Archiv Malostranské besedy

T

KDY: 31. prosince,
sobota, 20.30 h
SLÁNSKÝ taneční orchestr Kujooni to umí od podlahy...

E

ster Kočičková, Luboš Nohavica a slánský taneční orchestr Kujooni to je dlouho plánované žánrové harakiri. Večer, který lze doporučit hudebním gourmetům,
ale i tuctovým milovníkům běžných vesnických tancovaček
typu „tři na tři“, jaké v Praze zažíváme opravdu málokdy!
Silvestr, který do Malostranské besedy prostě patří!

3. so. Věra Martinová –
Křest CD!
4. ne. Mikuláš pro děti:
Divadélkem Romaneto –
„Vánoční pohádka“ – 15 h
6. út. Luboš Pospíšil & 5P
9. pá. Vítkovo Kvarteto
11. ne. Martin Písařík &
Akustik
20. út. Niceland + Lety
Mimo + Michal Hrůza +
Xindl X
21. st. Lili Marlene + MH
Band
22. čt. MadFinger – 10 let
kapely
23. pá. Vánoční Jablkoň,
pračlověk k večeři
24. so. Půlnoční koncert:
Špuntkvaně + Dirty Blondes – zač. 24 h
31. so. Silvestr 2011: Kočičková, Nohavica, Kujooni

GALERIE

Autorské výstavy výtvarníků
střední generace v jedinečné
atmosféře nového podkroví
Besedy. Dopr. akce.

Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO PROSINEC

2011

Charita - Po 5. 12. v 20 h - ŠŤASTNÍ A VESELÍ
+ IVA MAREŠOVÁ & 999 - Malostranská beseda, Malostr. nám. 21. - Na podporu školy v Himálajích, www.surya.cz
Výstava - Do 6. 2. 2012 - BETLÉMY TŘÍ STOLETÍ - Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám.
3, Praha 1 - K vidění např. Vltavský rybí betlém,
slámový, africký... www.muzeumkarlovamostu.cz
Divadlo - Út 6. 12. v 19. 30 h - SVRBÍ - A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, tel.: 257 221 158
- Hysterický pamﬂet o ženské otázce, která svrbí
i ty, které nesvrbí, www.astudiorubin.cz
Setkání - So 10. 12. od 14 do 17 h - VÁNOČNÍ
AKCE - Studio OÁZA, Říční 6 a kostelík J. Křtitele
Na Prádle - Vánoční písně a koledy, soubor Musica Pro Sancta Cecilia, www.studio-oaza.org
Akce pro děti - Ne 11. 12. v 15 h sraz před KC
Kampa - PROCHÁZKA S MODROU LIŠKOU
A A. GJURIČEM - KC KAMPA, U Sovových mlýnů 3, www.kckampa.eu
Divadlo - Po 12. 12. v 19 h - BLAŽENKA - Divadlo Kampa, Nosticova 2a, tel.: 608 777 540 - Pohybově hudební představení v režii Ivety Duškové.
Hraje Divadlo Cylindr, www.divadlokampa.cz
CD pro děti - Krásná hudba a příběhy pro děti
z limit. edicích s 33% slevou! Běžná cena za CD
149 Kč, s Malostr. novinami za 99 Kč, www.hudbaprodeti.cz, tel.: 777 868 949
PÁTEČNÍ VEČERY V GALERII ECLECTIC
- Dům U vodopádu, Jánský vršek 1, tel.: 602 214
774 - 2., 9., 16. a 23. 12. od 18 do 20 h - Otevřeno denně 10 – 18 h, www.eclecticgallery.cz

Restaurace
pivnice
kavárna

Výběr z programu

A

NECHTE SE ZLÁKAT skvělou gastronomií, kde hlavní roli hraje
česká kuchyně, vynikající tankové pivo, kávové speciality, milá
obsluha a příjemné ceny. To vše

v režii Pilsner Urquell Original
Restaurant. Přijďte s přáteli
ochutnat některou znovuobjevenou pochoutku, jakou je například skvělá jehněčí pečeně.

Jsme tu pro vás od snídaně
až po sklenku na dobrou noc
Kavárna
9-22 h

Čerstvé pečivo, ořechová bábovka nebo
jablkový závin, máslo,
med nebo džem. Káva
nebo kakao nebo čaj.

Restaurace
11-23 h

Vynikající
moravský
vrabec s bílým
zelím a chlupatými knedlíky.

Pivnice
16-01 h

Vepřové koleno
pečené na černém
pivu se sladkokyselým zelným
salátem, křenem
a pikantní hořčicí.

249 Kč
74 Kč
139 Kč
Denně polední menu: 3-chodové menu 120 Kč

VIDEOKAVÁRNA
Špičkově vybavený projekční
sál je tu jen pro Vás. Zázemí
pro Vaše ﬁlmová díla i první
pokusy. Veškeré formáty.

TRICK-BAR

Bude nám ctí nabídnout Vám
k Vašemu ﬁlmovému koktejlu Váš oblíbený koktejl. Barové zázemí před a po projekci.

Pozvání divadla Rubín
STUDIO

RUBÍN, MALOSTRANSKÉ

NÁMĚSTÍ

9,

TEL.:

257 221 158

Antonín Dvořák tasí kolty
proti Zdeňku Nejedlému
KRYŠTOF
KOLÁČEK
A studio
Rubín

V

e sklepním prostoru
divadla A STUDIO
RUBÍN na Malostranském náměstí 9 dojde
dne 9. 12. v 19. 30 h k přestřelce mezi odvěkými nepřáteli - skladatelem Antonínem Dvořákem a komunistickým ministrem Zdeňkem Nejedlým.
Hudba živá, jeden hodnej
a ten druhej zlej, ona je tak
krásná a tenhle bude mrtvej.
Spor o českou hudbu se řeší
na Divokém západě a v Československu 50. let. Antonín
Dvořák a Zdeněk Nejedlý budou rozdávat olovo. A přes to
(ne)jede vlak. Tadamtadam.
Tadamtadam.
Přijďte do A studia Rubín na
představení „Tony D.“ autora
Miloše Orsona Štědroně a režiséra Jana Friče. Nebo si vy-

Foto: Patrik Borecký

www.malostranska-beseda.cz

K

redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

TONY D., A studio Rubín, 9.12. v 19. 30 h
berte jinou inscenaci tohoto
úspěšného divadla, které funguje na Malé Straně již přes
50 let.
Divadlo zažívá v posledních
letech návrat slávy z let minulých a je jedním ze středobodů kulturního dění na
Malé Straně. Vzrůstající divácký zájem a opakující se

nominace na cenu Alfréda
Radoka, ceny Divadelních
novin, či nominace na cenu
Thálie jsou toho důkazem.
Naopakovatelné kouzlo tohoto divadla pohltilo již mnoho
generací diváků a divaček.
Stačí sestoupit po schodech
a sledovat co se na dlaždičkách,
co znamenají svět, bude dít!

Zabava

J. Neruda: Hastrman, XIV.
MINULE: Dva kanovníci se dohadují, kdo je
Rosenau. Usuzují, že nejspíš spisovatel.

J

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Rosenau, jejda

á ale pamatoval jsem si
větu tu co obsah veškeré
vyšší moudrosti.
O Rosenauovi a o panu Rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak
dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, naFoto: Archiv MN

JAN NERUDA

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

lezl jsem, že pan Rybář byl
vskutku tenkrát citoval zcela věrně.
Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rosenau,
nýbrž jakýs Rousseau.
Patrně byla mrzká náhoda
pana Rybáře svedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou
chybou.

Ženy Malé Strany

Posílejte nám fotky svých prababiček

Jiřina Štěpničková
herečka, Zámecké schody 10

[

www.staromestskenoviny.eu

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

EXKLUZIVNĚ! Hra 7 divů
(kreslí Marko Čermák) pokračuje a plynule se přenáší
z jedné strany řeky na druhou.

?

Otázka: Kde je na Malé Straně
tato socha dívky s holubicí?
Nápověda: Nachází se v parku
nedaleko od stanice metra Malostranská. Autorem sochy je Václav
Šimek.

Minule: Znak je na průčelí Šternberského paláce na Malostranském náměstí.
Dům dlouho platil za prokletý (požáry),
ale pak se tu začali scházet obrozenci.
Správně: Karel Diviš, Martin Cibulka
Své fotograﬁe míst a odpovědi posílejte:
redakce@malostranskenoviny.eu

STAROMĚSTSKÉ NOVINY jsou zdarma k mání například v Malostr. besedě.

Sudoku pro
nenáročné

Foto: Archiv

Koutek pro chytré hlavy

Foto: Archiv

[

Co nového
za vodou

Vida. Tak on si ten pan
Rybář plete Němce
s Francouzem. Co dál?
Více zvíte příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

Foto: Archiv

11

JIŘINA Štěpničková (1912 - 1985), zasloužilá umělkyně
o propuštění z komunistického vězení (8 let)
v roce 1960 bydlela na
adrese Zámecké schody 10

P

v domě U Hvězdů. Je pohřbena na Olšanech, na Zbraslavi
se po ní jmenuje ulice. Hrávala v Osvobozeném divadle.

inzerce

41

odběrních míst
Malostranských novin

Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
U Hrocha, Thunovská 10. Sokol, Tyršův dům, Újezd 450. Vopičkova
kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn).
U Glaubiců, Malostranské nám. 5. Stará prádelna, Říční 9. Café - Wine
Boutique, Vlašská 6. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12.
Kočár z Vídně, Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce, tel: 221
403 111. Malostranský obchůdek, Vlašská 10. Café Lounge, Plaská
8. Informační kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22, tel.: 257 531 845.
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá myš, Všehrdova 19.

MALOSTRANSKÁ BESEDA,

Malostr. nám. 21, tel.: 257 532 966
Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Divadlo Kampa, Nosticova
2a. KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, Malostranské nám.
27. Divadlo Na Prádle, Besední 3, tel.: 257 320 421. České muzeum
hudby, Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 10, tel.: 257 534 121. Vinotéka Déjà vu, Maltézské náměstí 8. Ferdinanda, Karmelitská 18, tel.:
257 534 015. Atelier Pavla a Olga, Vlašská 13. U staré studny, Tržiště 3,
tel.: 257 530 582. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6, tel.: 605 294 595. Hospoda
U Černého vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských pověstí a
strašidel, Mostecká 18. U Parlamentu, Valentinská 8, tel.: 721 415 747.
Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu). Lazebnictví U Milušky,
Sněmovní 170 / 15. Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46.
Antikvariát U Pražského Jezulátka, Karmelitská 16. Cukrárna, Vítězná
14 . Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin,
Pohořelec 8. Chamber´s Café, Thunovská 12.

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.

TIRÁŽ: Malostranské noviny č. 12 / prosinec 2011 / III. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892 Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jindřich Houška,
Helena Šulcová, Petr Havlíček. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK
ČR E 18554. Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu, telefon redakce:
775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16, Praha 2.
Tiskne: EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

 23. 12. veselá akce
„TEKUTÝ KAPŘÍK“

 Otevřeno přes Štědrý den

i vánoční svátky od 11 do 0.30 h

 Zveme vás na SILVESTRA!

Skvělá zábava a slavnostní
menu. Rezervace a info
tel. č: 257 224 408

1 3 2
3
2 1 3 2 3
32 1 3 21
Pro líné

Ještě línější

NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci má být šest.

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
2. ledna
Za vynikající
módní přehlídku na
III. candrbále
v Malostranské besedě

PAVLA MICHÁLKOVÁ
módní návrhářka

VÍTE O NĚKOM ze svého okolí,
kdo si zaslouží Modré okénko?
Napište na adresu: redakce@
malostranskenoviny.eu.

Proč čtu

Strašidla od Máří Magdalény

V

Karmelistká ulice a přilehlé kouty

bývalém klášteře Máří
Magdalény v Karmelitské straší víc strašidel
než jinde v celé čtvrti: Herečka Laura, které uťal hlavu
oprávněně žárlivý manžel.
Laura teď chodí bez hlavy
a na krku má náhrdelník dárek od milence. Pak je tu
mnich, který hledá peníze,
jež předtím „zasadil“.
Zjevuje se tu také bílá Magdalenitka, která má spadeno
na malé děti, podivná záře
a přízraky dominikánů.

Zvířata
Malé Strany

Strašidla
a pov ěst
i
Foto: Archiv

Foto: Monika Höppner

Modré okénko
dnes získává...

Volejte pana Martina Cibulku 777 122 009.
Čtěte též v Kavárně Vladimíra Menšíka
(Veselá 3) a v Savoyi (Jakubské náměstí 1).

SUMEC VELKÝ
Prý žije v Čertovce pod Velkopřevorským mlýnem.
Posílejte podobné fotky!
redakce@malostranskenoviny.eu

Foto: Helena Šulcová

30 Kč

Čtenáři ze Smolnice u Loun

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

CHRÁM sv. Magdalény

„TY PENÍZE tu přece někde musí být...!“ mumlal temně mnich...

na tel.
číslo

902 11 30

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH.
Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

