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Malostranské 
servírky

SLeČnA MARKÉTA
z restaurace Kočár z Vídně 
v Saském dvoře (Saská 3)

nabízí  výtečná pečená 
vepřová žebra (600 g) s opéka-

ným bramborem za 310 Kč

MISS 
koČár
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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

®

Cˇ ís. 4 / roč. VIII
duben 2016

na vaŠí 
Str

aně

eXklUZivní roZhovor 
S panem rychtáŘem 

radnice nedala 
voZíČkáŘům 

U Wericha Šanci

Str. 3

vŠeBaráČnická 
rychta: co S ní 
BUde dál

Rychtář Proček
více Str. 6 - 7 Str. 3Str. 3
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www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839
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inzerce

Žhavá anketa Malostranských novin

Číslo měsíce

30
Všebaráčnická 
rychta bude po-
třebovat na opra-
vu 30 milionů Kč.

Císlo měsíce

   Úvodník   Úvodník

Císlo měsíce

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

Velké zprávy 
z Malé Strany

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Bublináře, 
lavičky a za 

stromem aby 
byla malá 

prolejzačka.“

Roman 
Vopička

Vokýnko 
a Kafírna

„Pavilon 
vopic, abych 

to neměl 
daleko.”

Jan Čep 
Zastupitel, 

milý soused 
s hustými vlasy

„Zatím jen ukli-
zený prostor, pár 
stromů v květi-
náči a lavičky. 
Pak se uvidí.“

barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„Pranýř, který 
tady býval 
kdysi, byla 
to užitečná 

věc.”

Je skvělé, že bude Weri-
chova vila (dvě patra 
a podkroví) opět sloužit 
veřejnosti a má důstojné-
ho nájemce: Nadaci Jana 
a Medy Mládkových.
Na druhou stranu budí 
přístup vedení radnice 
rozpaky. Vila je zatvrzele 
opravována podle plánů, 
které nejenže nezohled-
ňují záměry nájemce, ale 
často jdou i proti nim. 
Staré plány, na nichž lpí 
radnice, nepočítají s tím,
že pro některé návštěv-
níky (vozíčkáře, seniory) 
jsou schody nepřekona-
telnou překážkou. Pro ně 
tak zůstane vila jednopat- 
rová. To se musí změnit.

Werichova  
vila má jen 
jedno patro

„Kytky 
a kytky 

a stromy 
a lavičky…”

Petr 
burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Volnou 
plochu, 

jakou má 
rynek být.”
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Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

Co chcete mít místo parkoviště 
na Malostranském náměstí?

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Zemřela místní lékařka 
mUdr. Blanka Seifertová
Když v srpnu 2002 zaplavi-
ly Kampu povodně, nebyla 
ušetřena ani ordinace dok-
torky Blanky Seifertové. 
Blanka se okamžitě přesu-
nula do provizorních pro-
stor na Maltézské náměstí 
a se zarputilostí jí vlastní 
nám rozdávala očkování 
proti žloutence. Vzpomí-
nám, jak ke každé vakcíně 
přidala trochu svého opti-
mismu a dobré nálady. Cha-
rakterní úsměv jí provázel 
dlouhá léta a byl součástí 
všech akcí, které náš malo-
stranský spolek organizo-
val. I životní optimismus má 
své dno a Blanka, ke ško-
dě mnohých, již dál svým 
úsměvem léčit nebude. 
Ve starém Římě dávali ze-
snulým minci na zaplacení 
bájnému Cháronovi za pře-
voz přes ještě bájnější řeku 
Styx. Naše Blanka žádnou 
minci nepotřebuje. Službou 
svým sousedům si převoz 
do věčného klidu bohatě 
předplatila. pb

RefuFest má na 
Kampě stopku

Kavárna Kafíčko v Mí-
šeňské ulici měla na 
konci března otevřeno 
naposledy, přestože by-
la velmi oblíbená. Noví 
majitelé domu prý mají 
jiné plány.

Kavárna Kafíčko 
v Míšeňské 

musela skončit

Oblíbený mulitikultur-
ní festival RefuFest, kte-
rý se 10 let konal v par-
ku Kampa, dostal od 
vedení radnice Prahy 1
stopku. Radnice se od-
volává na stížnosti ob-
čanů. Připomeňme, že 
např. při volební kam-
pani vyslalo vedení rad-
nice na Kampu tank a de-
sítky hasičských vozů.

Dnes vaří 
Sudiprav

Suchý chleba 
od patky

Vezmi pecen chleba 
(nebo půlku) a pořádně 
ukousni od patky jednou 

nabo dvakrát.  

manžel M. d. Rettigové

 

nechte hrnce vařit za vás!

nejoblíbenější malostranská lékařka 
blanka Seifertová u vodníka 
(Velkopřevorský mlýn)

12 °C
duben

Co v dubnu zaseješ, 
v květnu jako když sklidíš

Počasí 

Vodník 
se smutečním 

šálem

Vchod 
do ordinace 

v Hroznové 2
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Ing. daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.cz
www.kotula.cz/malastrana.html

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout                   

Malé Strany
• Vaši nemovitost              

prodám do tří měsíců          
a poskytnu kompletní       

servis s převodem 
• najdu solidní nájemce       

pro Váš byt
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Malý oznamovatel

Protože jsou to nejlepší noviny ve městě.
Náklad 10 tisíc výtisků měsíčně do všech
schránek bytů a fi rem na Malé Straně 
a Hradčanech. Po celé Praze je přes 50 
odběrních míst. Čtenost je odhadována 
na 40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

proČ inZerovat  právě
v maloStranSkÝch novinách

inzerce
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Výtah ve Werichově vile? 
Dobrý nápad, jenže...

Radnice nedala vozíčkářům šanci
Kampa - Werichova vila 
nebude bezbariérová. 
Nový nájemce Nadace 
Jana a Medy Mládko-
vých se svým záměrem 
tvrdě narazil u vedení 
radnice. Je smutnou iro-
nií, že bezbariérovost 
byla jedním z pilířů vítěz-
ného návrhu a že spolu 
s Nadací paní Medy uspěla 
i Nadace Charty 77, je-
jímž hlavním projektem 
je konto bariéry.
Vedení radnice vilu tak 
zavtrzele opravuje podle 
plánů, které nezohledňu-
jí záměr nájemce. 
„Uvažovali jsme i o tom, 
že výtah zaplatíme ze 
svého. Ale zatím to vy-
padá neprůchodné,“ řekl 
Malostranským novinám 
ředitel  Nadace Jana a Me-
dy Mládkových Mgr. Jan 
Smetana. Obrátili jsme 
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Dívka ze str. 3

ště

bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Růžena při avant-
gardní módní přehlídce Jana 

Šerého, výrobce záclon.

mÓdní pŘehlídka 
průhlednÝch Záclon

se tedy na pana Václava 
Krásu, předsedu Národní
rady osob se zdravotním
postižením ČR. Jeho sta-
novisko uvedeme v příš-
tím čísle. Radnice Prahy 1 
na naši prosbu o vy-
jádření k této smutné 
kauze nereagovala.
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se tedy na pana Václava 
Krásu, předsedu Národní
rady osob se zdravotním
postižením ČR. Jeho sta-
rady osob se zdravotním
postižením ČR. Jeho sta-
rady osob se zdravotním

novisko uvedeme v příš-
tím čísle. Radnice Prahy 1 
na naši prosbu o vy-
jádření k této smutné 
kauze nereagovala.

Václav Krása, 
předseda  

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ SMS
nÁVOd: Napište sms: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Hledám brigádníka na 
recepci v kancelář. objek-
tu na Malé Straně. Nej-
lépe důchodce, muže a z 
okolí Prahy 1. Tel.: 724 
025 266

● F i z i o t e r a p e u t k a . 
Komplexní přístup při 
bolestech páteře, kloubů 
svalů a domácí péče pro 
seniory s neurologic. po-
tížemi. Tel.: 603 854 565

Naše referenční projekty 
najdete na Facebooku.

Kvalitně 
odvedená práce 

za rozumnou cenu.
• Novostavby
• Rekonstrukce
• Projekty na klíč
• Provádění staveb
• Veškeré ostatní 

stavební práce
V případě zájmu o naše 

služby volejte telefonní číslo: 
+420 727 879 921.

Hledám brigádníka na pozici 

Nejlépe důchodce, muže a z okolí Prahy 1. 
Potřebuji pokrýt celoročně dovolené 

trvalých zaměstnanců.

recepčního 
v kancelářském objektu na Malé Straně.

Tel.: 724 025 266  ▪    E-mail: info@hellichova1.cz

Restaurace & Steak

Tel.: +420 730 629 299
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ Nekuřácká restaurace 
▪ Polední menu od 89 Kč, steaky, nabídka dalších 

jídel, včetně veganských a vegetariánských 
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička 
 a z pivovaru Rampušák v Dobrušce
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Nealko nápoje, chutné mošty a belgická čokoláda

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

V dubnu v úterý 12. od 19 hodin.
• Ve čtvrtek 14. dubna degustace vín s panem Konečným.

Více informací v Kampáriu.

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

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 27 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Těšíme se
 na vás!

Od května 
navštivte naši 
přenádhernou
minizahrádku. 

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana
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VŠIMnĚTe SI: V letech 1883 - 1905 zde jezdila koňská tramvaj, v údobí 1905 - 1908 tramvaj elektrická.

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

Karlův most (pohled na Malou Stranu)
Kde to je1900 Dnes
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Strážníci začali rozdávat pokuty 
uživatelům vozítek segway

MÍST
NÍ 

radoSti

Strážníci městské po-
licie začali pokutovat 
jezdce na segwayích, 
jejichž počínání bylo 
možné hodnotit jako 
neukázněné. 
V březnu vstoupila v plat-
nost vyhláška, která to 
umožňuje. Nejčastěji pa-
daly pokuty za rychlost, 
která byla vyšší než rych-

lost chůze a za to, že jely 
dva segwaye po chodníku 
vedle sebe. Za první ví-
kend bylo pokutováno 13 
skupin, většinou turistů.
Nadávno napadla v Paříž-
ské ulici rozzlobená chod-
kyně jezdkyni na segwayi 
a srazila ji k zemi. Jezdky-
ně jen zázrakem vyvázla 
bez zraněni. 

Dění v radničním ča-
sopise Praha 1 se zce-
la vymyká kontrole. 
Časopis nemá redakční 
radu, nedodržuje základ-
ní žurnalistická pravidla, 
je čistou propagandou 
s bulvárními prvky. To 
vše za naše daně (jedno 
číslo stojí více než 100 
tisíc Kč).
V posledním čísle na 
straně určené pro názory 
opozice uveřejnilo vedení 
redakce kritický komen-
tář k textu opozičního za-
stupitele Jiřího Janouš-
ka (dříve hnutí ANO). 
Zastupitel ve svém pří-
spěvku kritizoval vedení 
radnice za neschopnost 
komunikace, plýtvání 
svěřenými penězi a za zá-
kulisní intriky. 
Vedení časopisu se skří-
pěním zubů tento trefný 
příspěvek uveřejnilo, ale 
doplnilo k němu nená-
vistný komentář, který 

se měl tvářit jako dopis 
čtenáře. Jak mohl čtenář 
vědět, co pan Janoušek 
napsal, když časopis ještě 
nevyšel?
Pro stanoviska opozice je 
v časopise o 36 stranách 
vyčleněna dvoustrana 30 
- 31, což je výsměch plu-
ralitě názorů.
Podobné problémy řeší 
mnoho radničních časo-
pisů, ale ten Prahy 1 je 
extrém. Například v br-
něnském radničním ma-
gazínu Metropolitan už 
řešení našli: Stačí dodr-
žovat základní žurnalis-
tická pravidla. Nevyčle-
ňovat opozici na potupné 
místo na konci čísla, ale 
řadit její názory přímo 
do článků. 
Tedy: Dát prostor oběma 
stranám, což je sice prac-
nější, ale také čestnější. 
Radnice Prahy 1 se k pří-
padu nevyjádřila a neko-
munikuje. (hop)

TAJnĚ nA RAdnICI 
S POVOLenÍM PSÁT

Zápisník 
agenta 001

Podle aktuálních průzkumů 
agentur SANEP a CVVM dochá-
zí k výraznému propadu ob-
liby strany TOP09 (výsledky 
z března 2016). Tento stav potvr-
zují průzkumy skupiny MEDIA 
SKAUT, specializující se  na cen-
trum. V Praze 1 vyhrála TOP09 
volby dvakrát po sobě (podruhé 
o fous), což byl dáno popularitou
knížete Schwarzenberga. Ten však
již rezignoval. Celostátně je TOP09
hluboko za komunisty a pohybuje 
se těsně nad hranicí pěti procent, 
což je nejméně od jejího vzniku  
a také brána do zapomění. 

vedení radnice 
v panice: pokles 

popularity 
je alarmující

Radnice 
Prahy 1

radniční časopis: Bulvární 
propaganda za naše daně 

Text Jiřího 
Janouška

Mostecká

&
Kateřina 
Klasnová

Zastupitelka 
MČ Praha 1
Dne 24. 3. 
porodila 

dceru Amál-
ku, která má 
svátek10. 7. 
(den svatby 

s Vítem 
Bártou)

Vítěz Poražený&
Vedení 

radničního 
časopisu
Palec dolů
 za porušo-
vání novi-

nářské etiky, 
neexistenci 

redakční 
rady 

a plýtvání.

nenávistná 
odpověď 

údajného čtenáře

Také 
strážníci 
používají 
segway
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o skvostné zahájení se postarali hornisté národního divadla
V sobotu 12. března 
se v prostorách Ba-
ráčnické rychty ko-
nal již 46. ples stol-
ní společnosti Zlatá 
Praha. 
Je to patrně jeden z ple-
sů s nejdelší nepřetržitou 
tradicí v Praze. První se 
konal v roce 1970 v Le-
tenském zámečku. 
Otevření plesu letos ob-
staraly slavnostní fanfá-
ry v provedení hornistů 
Národního divadla a na 
parket pozvalo na 100 
dychtivých tanečníků před-
tančení skupiny Krok 
sun krok v nastudování 
mistra Petra Hausnera - 
tentokrát ve stylu žižkov-
ských candrbálů. 
K tanci hrála skupina 
Gambit Dany Jagerové, 
před půlnocí vystřídaná 
rock’n’rollovou formací 
Pepy Pilaře. Atmosféru 
osvěžilo napjatě očeká-
vané vystoupení pán-
ského pěveckého sboru 
ZP Zlatohlas se sbormis-

trem Františkem Bartá-
kem. Těleso jako vždy 
provedlo ucelený te-
matický blok, tentokrát 
slavné sokolské písně 
za hudebního doprovo-
du Petra Drešera a do-
čkalo se zasloužených 
ovací. Nechyběla ani 
tombola s atraktivní-
mi výhrami. Pozvání na 
slavnostní událost přijali 
souputníci ZP ze spřáte-
lených malostranských 
a kampských spolků jako 
KampaNula, TURAS či 
KPGM.
Všichni doufáme, že 
i příští, již 47. ples, se 
bude opět konat na Malé 
Straně, nejlépe opět na 
Rychtě, o jejíž další osud 
se nyní vede boj – jak 
čtenáři bezpochyby vědí.

Za Zlatou Prahu M. Č.

Víte, že...
Zlatá Praha byla založena 

v 60. letech minulého 
století U Bonaparta. 
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Sbor Zlatohlas
zazpíval sokolské písně

Pánská 
volenka

významní členové 
(jedni z mnoha)

Bohumil Hrabal či Jaro-
slav Kohák jsou jen dva 
z dlouhé řady členů stolní 
společnosti Zlatá Praha, 
do které nelze vstoupit, ani 
z ní vystoupit. Příslušnost 
je nutno cítit v srdci.

Zastupitelka 
Janderová 
a ortoped 

Pavel dungl

Radující se 
členové

Užijte si nedbalou eleganci 
v pražské restauraci 
na Malé Straně

• Čeká vás příjemný gurmánský zážitek.
• Užijete si tu pracovní oběd, skleničku s přáteli i romantickou večeři. 
• Každé dva týdny nové menu za velice příjemné ceny.
• Ochutnejte lehký salát, těstoviny i poctivý burger v domácí bulce. 
• Nechybí ani skvělé předkrmy, polévka, hlavní jídla, domácí palačinky a dezert.
• Vždy čerstvé a kvalitní suroviny.
• Každý den nové polední menu.
Adresa: Všehrdova 17, 
Praha 1 - Malá Strana, 118 00
Email: bar-bar@bar-bar.cz 
Tel.: +420 257 312 246 www.bar-bar.cz  ▪  facebook

novinka
Užijte si piknik na Kampě či Petříně 

s piknikovým košem z Barbaru, 
který si můžete u nás objednat! 

Česko - anglická 
rodinná školka 
v centru Prahy 
od roku 2003

Zveme vás na den otevřených dveří 
ve středu 27. dubna od 14.30 do 18 h
♥ Přijímáme děti od tří let
♥ Malé kolektivy (max. 8 dětí)
♥ Angličtina s rodilou mluvčí každý den
♥ Odpolední aktivity (výtvarný, hudební, logopedický 

kroužek)
♥ Kvalitní předškolní příprava
♥ Měsíční školné při docházce 5 dní v týdnu 7500 Kč 

(po - pá 8 - 17 h)
♥ Sídlíme v krásném prostředí Františkánské zahrady, 

vstup z pasáže Světozor nebo z Jungmannova nám.

www.salomonfamily.cz ● najdete nás na facebooku
Pro více informací volejte: 733 376 232
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

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

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

Za dávných dob, za staro-
věku, byla doba příliš kru-
tá. Smyslem mé úvahy je 
prokázat, že byla krutá, ale 
i dobrodužná, dobro - druž-
ná, tak zvaně - sociální. 
K Vánocům a Velikonocům 
též patří koledníci, co žijí 
z darů lidí - ze sbírek míst-

ních lidí. Už ve Starém zá-
koně - cca 5 000 let před 
Kristem - to již bylo pojme-
nováno. Jsou to kolední-
ci - ti, co jsou cílem našich 
sbírek: „Sirotek, vdova 
a příchozí, který je v bra-
nách tvých.“ To je svatá tro-
jice - od věku daná člověku, 

ať žije na jakémkoliv místě 
a v jakoukoliv dobu. U do-
mů byly zřizovány předza-
hrádky, aby si sirotek, vdo-
va či příchozí, mohli natr-
hat, co chtějí.
A co dnes? Dnes máme po-
jištění, sociální dávky platí 
stát, dnes máme pomocné 

organizace - ty církevní, to 
je Charita, Diakonie, Armá-
da spásy, Adra a mnoho ji-
ných, ty necírkevní, Červený 
kříž, Člověk v tísni, Paraple 
a mnoho jiných. Přispěvate-
lů je mnoho - chvála Bohu. 
Ochotných lidí je spousta - 
máme mnoho koledníků.

Úvaha povelikonoční o kruté době

rychta: Zavíráme. opravy nejméně 
dva roky. Sál a hoSpoda italům

Spisovatelka Alena Jež-
ková pokřtila v Judi-
tině věži knihu Strážci 
pražských ulic. 
Výborně napsanou kni-
hu doprovodil skvělými 
fotografi emi Jiří Chalu-

pa. Netradiční příběhy 
o pražských domovních 
znameních, zapomenu-
tých řemeslech a každo-
denním životě starobylé 
Prahy vydalo nakladatel-
ství Olympia.

křest knihy Strážci 
pražských ulic

„Když to dobře půjde, 
bude hotovo do dvou let, 
kdy slaví baráčníci 150. 
výročí založení,“ řekl 
Malostranským novinám 
rychtář Veleobce baráční-
ků Jaroslav Proček.
Karty jsou rozdané takto: 
Všebaráčnická rychta bu-
de zavřená nejméně dva 
roky, opravy ve výši cca 
30 milionů korun zčásti 
zaplatí fi rma Itala Gior-
gio Bonelliho, jemuž patří 
přilehlý hotel Alchymist.  
„Smlouvu chceme pode-
psat 31. března,“ řekl MN 
rychtář Proček (uzávěrka 
novin byla 27. března). 
Podle smlouvy zaplatí pan 
Bonelli osm milionů ko-
run za opravy sálu a re-
staurace (která živí celý 
komplex). Část této in-
vestice si pak odepíše jako 
nájemce opraveného sálu 
a restaurace. 
„Ve smlouvě je, že budou-
cí nájemce dá sál k dis-
pozici na aktivity ba-
ráčníků, jak tomu bylo 
doposud,“ slibuje pan 
Proček. Zbytek peněz po-
třebný k opravě (tedy cca 
22 milionů) hodlá vedení 

baráčníků získat z fondů 
Evropské unie.
„Je to na dobré cestě,“ 
říká rychtář Proček. Jen-
že... Na Malé Straně stačí 
dloubnout do země a ob-
jevíte hrnec nebo jinou 
vykopávku. Pro památká-
ře je to učiněný ráj. Pro-
storem, ve kterém dnes 
stojí Všebaráčnická rych-

ta, kdysi vedly hradby, 
za které obyvatelé hradu 
vyhazovali harampádí.
Šance, že se najde v zemi 
nějaký historický klenot, 
je tak takřka stoprocentní 
- a oprava se tím zdrží.
Ale zpátky do přítom-
nosti: Ve Všebaráčnické 
rychtě se zastavil čas. Což 
rozhodně stojí za zmín-
ku, protože čas, to je ta 
největší síla - a paměť 
je její kronikář. Takže 
jsem si dal turka, kte-
rého uvařila syndička, 

a ochutnal dortík. Pan 
rychtář mě provedl po 
budově a ukázal mi trhli-
ny ve zdech (včetně těch 
v zasedací místnosti). 
Krátce po podpisu smlou-
vy s fi rmou pana Bonelli-
ho (jmění získal díky 
svému otci, který vydával 
komiksy) si budou baráč-
níci volit nové vedení - 
dne 2. dubna.
Není jisté, zda pan Proček 
obhájí křeslo rychtáře. 
Tak jako tak - na platnosti 
smlouvy to prý nic nezmě-
ní.  Výpovědní lhůta je půl 
roku, takže uvidíme. Sou-
časnému nájemci Davidu 
Meixnerovi, jehož spolu-
práce s místními spolky 
byla příkladná,  nebyla 
prodloužena smlouva, ale 
do konce června se budou 
konat dohodnuté aktivity.
Spolek baráčníků je jed-
ním z nejstarších spol-
ků v ČR (vznikl roku 
1873). Malostranské no-
viny budou celou záleži-
tost pozorně sledovat.

Co bude s Všebaráčnickou rychtou? Na redakci Malo-
stranských novin se obracejí čtenáři, co je pravdy na 
tom, že se bude Rychta zavírat. Že je prodána Italům, 
kteří z ní chtějí udělat hotel. Zeptali jsme se na to přímo 
rychtáře Veleobce pana Pročka.

Z Rychty po 
opravách nebude 

hotel. Prý
zůstane všechno 

při starém.

Víte, že...
Veleobec baráčníků má 
takřka šest tisíc členů. 

Hlásí se i mladí.

Ondřej Höppner

Alena 
Ježková

Křest v Juditině věži

Šedé eminence 
v české historii

V Klubu Šatlava se uskuteč-
nil křest knížky s názvem Šedé 
eminence v české historii. Auto-
rem je spisovatel Richard Händl 
a ilustrátorem akad. malíř Jiří 
Šorm. V Šatlavě (Saská 2) je mož-
no tuto knížku ještě zakoupit.

Šatlava

Richard 
Händl
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Kalendárium 
Malé Strany

Bohumír 
Kozák

architekt

Jiřina 
Štěpničková

herečka

duben

● Bohumír Kozák 
*4. 12. 1885 Velká Lhota 
†1. 4. 1978 Praha
Architekt. Prosadil za- 
chování přírodního 
břehu Kampy, člen 
Klubu Za starou Prahu. 

● Jan Červenka 
*3. 4. 1861 Praha 
†24. 1. 1908 Praha
Dramatik, básník, spiso-
vatel a překladatel. 
 
● Jiřina Štěpničková 
*3. 4. 1912 Praha 
†5. 9. 1985 Praha
Herečka, matka herce 
Jiřího Štěpničky. Bydlela 
na Zámeckých schodech.
 
● Josef R. Vilímek 
*1. 4. 1835 Vamberk 
†16. 4. 1911 Praha
Zakladatel známého 
pražského nakladatelství 
a Humoristických listů. 

● Karel Nepraš 
*2. 4. 1932 Praha 
†5. 4. 2002 Praha 
Sochař, grafik, kreslíř  
a profesor AVU 
v Praze. Spoluzaložil 
slavnou Křížovnickou 
školu čistého humoru 
bez vtipu.

Karel 
Nepraš

sochař

Josef R. 
Vilímek

nakladatel

Tema
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Sváteční ženy na čekané (2) Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

„Žádné strachy! Ty jsou teď 
„ve mlejně“ a nevidí a neslyší...“

„A teď ji, Matěji, probuď, nebo se odsud 
nedostanou do soudného dne!“

„Prásk!“

Všebaráčnická 
rychta

Rychtář Proček

baráčníci a Petr 
Hejma (uprostřed)

Puklina  ve zdi
v zasedacím sále
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KampaNula
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KampaNula
 Charitaredakce@malostranskenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 
Staroměstských a novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

 Charita

KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

Učená toulka: podzemím Betlémské 
kaple a pravda o kostnickém koncilu

Ve středu 9. března 
jsme podnikli další 
toulku s Dr. Sedmí-
kem. Konala se v pod-
zemních prostorách 
Betlémské kaple. 
Již samotné prostředí na 
nás zapůsobilo silným 
dojmem. Autentické zdi 
a základy ze 14. století 
by mohly vyprávět. Ne-
vyprávěly. Vyprávěl Dr. 
Sedmík. Tentokrát se vě-
noval Kostnickému kon-
cilu, pořádanému v letech 

1414 až 1418, o kterém 
většina z nás měla ml-
havé nebo mylné před-
stavy. Rehabilitoval nej-
důležitější osobu koncilu, 
římskoněmeckého krále 
Zikmunda Lucembur-
ského. Nebyl až tak vel-
ký padouch, jak nám ho 
prezentovali v hodinách 
dějepisu. 
Rovněž nám poopravil 
představu, že jediným po-
sláním koncilu bylo od-
souzení a krutá smrt mi-
stra Jana Husa. Husova 
kauza patřila mezi druho-
řadé zájmy koncilu a jeho 
exekuce nebyla předem 
naplánována. 

V podzemí 
betlémské kaple

POŘÁDÁME
● Čt 5. 5., 17.17 h 
Dr. Tryml - Učená toulka: 
Osadou Trávník. 

● Út 17. 5., 18.18 h  
Učená toulka Pražské 
povstání na Malé Straně, 
historik Dr. S. Kokoška - 
Salla terena  na Kampě.

● St 25. 5., 17.17 h  
Učená toulka - Týnský 
chrám. Výstup na věž, 
chrám a Tycho Brahe. 
P. Hejma a R. Händl. 

● Pá - ne, 27.- 29. 5.
Výjezdní zasedání Kam-
paNuly v přírodě

● St 8. 6., 17.17 h
Učená toulka - Jeroným 
Pražský, Dr. Sedmík.

● Čt 23. 6., 17.17  h
V. PROSTŘENÝ STŮL na 
Maltézském náměstí.

VÝTĚŽEK PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PRAHY 1
Naše smělé akce

PODPORUJEME 
● Út 5. 4., 18 h  
Konference Kampa Střed 
Světa - Baráčnická rychta.

Happening  Kampa 
Střed Světa
● Pá 8. 4., 17.17 h 
Přednáška Dr. J. Hůlka  
PRACHAOS + koncert 
Scholy Specialis Familiae 
Doc. V. Matouška, kostel 
Na prádle.

● So 9. 4., 11.30 h 
Vycházka u Karlova mos-
tu (Bubny pod mostem 
- 14 h otevření Brány) 
pak Happening v parku - 
koncerty Václav Koubek, 
Ty syčáci, Polemic. OOZ 
Orchestra  + divadla pro 
děti. 

● Ne 10. 4.
Happening v parku Kam-
pa - Divadla pro děti.

MUDr. Jan 
Sedmík
Výtečný 
fyzioterapeut 
a historik 

ÚV KSS POŘÁDÁ A SRDEČNĚ ZVE NA

VIII. KONFERENCI

Dr. Sedmík nabořil mýtus 
o Husově svatouškovství 
a odhalil člověka s klady 
i zápory. Tím se stal Hus 
sympatičtější. Do koncilu 
byly vkládány velké nadě-
je k vyřešení celoevropské 
krize. 
Ze všech poslání se mu 
podařilo odstranit troj- 
papežství. V ostatních 
kauzách selhal a místo 
sjednocení nastartoval 
reformaci a s ní i protire-
formaci. Na závěr toulky 
jsme si prohlédli komoru 
v níž Dr. Jan Jessenius 
8. června roku 1600 pro-
vedl první veřejnou pitvu 
v Čechách.  Sepsal J. S.

Hus

Zikmund

Jessenius

●Út 19. 4., 17 - 19h  
NadPrahová konference 
- Dozvuky KKSS v kostele 
sv. Vavřince - Síni Praž-
ského jara v Hellichovce

● Čt 23. 6., 20.30 h
Rybova mše pod Karlo-
vým mostem na Kampě.

DOPORUČUJEME
Akce Klubu Za starou 
Prahu v Juditině síni, 
Mostecká 1.
● Po 11. 4., 18 h 
Pražské baroko-Carlo 
Lurago - Dr. Rich.Biegel 
 
 Akce Eugena Brikciuse
● Po 23. 5., 18 h 
Křest knihy EB Nepřed-
mětná Odyssea - Kavárna 
Mlýnská.
 
● Po 30.5., 17 h 
Literární výlet Eugena 
Brikciuse.

moderuje Josef Vomáčka

Historicko-umělecké přednášky
Jiří Kučera st.: Úvod ● Richard Händl: Úzká osobní sou-
vislost Kampy a císaře Karla IV. ● Jan Zemánek: Skryté 
tajemství Zámeckých schodů ● Josef Kábele: Kampa 
a budoucnost - fi kce ● Julius Hůlek: Kampa okultní 

a okultistická - nová objevná zjištění 
k problematice Středu Světa na Kampě 

urbanisticko, sociogeopolitická témata
Olga Lomová: U nás na Kampě - včera, dnes a zítra ● 
Tomáš Sedláček: Kolaps blízkosti ● Jan Smetana: ● 

Museum Kampa a Werichova vila ● Jan V. Čep: Kamp.a. 
kráčí ● Petr Kučera: Město a řeka ● Vendula Kodetová: 
Citadela sousedská ● Marcel Zenkl. + Jiří Kučera ml.: 

Kampak Nové Město? ● Petr Burgr:  Úskalí našich měst 

do diskuse se hlásí zástupci
MČ Praha 1, Klubu Za starou Prahu, KC Kampa, Musea 
Kampa, Baráčníků, Muzikantů z Kampy, Malostranské 

besedy, Kavárny Mlýnské, SOPMSH, Zlaté Prahy, 
SUPa, KPGM, Klubu Šatlava, TAK, TURAS, Hradčan-

ských včel, Malostranských novin, 
KampaNuly, Starého Města i Nového Města...

● Debata historiků umění a architektury, urbanistů, archi-
tektů, ekonomů, umělců, lékařů, sociologů, politiků...

20.30 h Folklor Trio 
s nímž se dobře zpívá.
Výtečné občerstvení!

Kampa Střed Světa
v úterý 5. 4. od 18 h na Baráčnické rychtě
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Slunce i ostatní hvězdy 
už mnohokrát procesto-
valy oblohu. Vítr přinesl 
a zase odvál šílené množ-
ství vůní různých teplot 
a různé vlkosti. 
Obloha prolnula se všemi 
barvami už do všech tva-
rů a stejně ji můžeme do 
zblbnutí sledovat. A den. 
A noc. Žluto od slunce, 
jehož světlo těžce stéká 

a kape po taškách střech 
jako med a zapatlává 
okna, kam lepí naše oči, 
bílo a šedivo jako neut-
rální plátno fotografi c-
kého studia za fi gurkami 
pražských věží, do očí 
tlačící modravo, co mate 
chemii v sítnici a přede-
stírá bludy, tmavomod-
ro se žlutými lampami 
a černými fl eky a pak zas 
postupně... To prokletě 
překrásné různobarví 

přeškrtané leteckými laj-
nami, do kterého mžou-
ráme a chceme si civíc 
na něj dát v klidu cigáro 
a kafe, jak se rozprostírá 
nad Petřínem v celé své 
jemnosti do surového 
rána, kdy na něj ale vět-
šinou můžem jen krátce 
zafňukat a mazat do obě-
hu. 
Neplatí nic po a nebo 
před slovíčkem „ale”? 
Kam poletíš slunéčko? 
Do nebíčka nebo do pek-
líčka? Do zimy a nebo do 
teplíčka? A na Hrad mís-
to turistů se od Pohořelce 

FANTOM MALÉ STRANY
CO neVÍ On, neVÍ nIKdO

Slunéčko

Glosa
výpověď, pojal jsem svůj 
příspěvek s určitou nad-
sázkou. Jak se do sebe 
pustí zastánci návra-
tu kašny, pomníků, do 
boje o ovládnutí plochy 
nastoupí prodejci trdel 
a klobás všeho druhu. 
Rok se sešel s rokem 
a ono to nastalo. Podle 
informací z Magistrátu 
součastný provozovatel 
parkoviště dostal k 30. 

červnu výpověď, s odů-
vodněním, že se připravu-
je celková revitalizace Ma-
lostranského náměstí. 
Jenže - dřív než za dva 
roky se do Malostranské-
ho rynku nekopne a navíc 
výpověď dostala většina 
městských parkovišť. Do 
toho ještě, v našem pří-
padě, breptají poslanci, 
kteří chtějí parkovat co 
nejblíže svých poslanec-

kých lavic. Možná kdyby 
si museli parkovné platit 
ze své kapsy, jejich hlas 
by tak pevný nebyl. Tak-
že po euforii, které mnozí 
propadli, kladu nepopu-
lární, nadšení ochlazující 
otázku. 
Co bude s plochou po 
parkovišti od 1. července 
2016? Pokud začátkem 
prázdnin provozovatelé 
jenom sundají cedule s ce-

nou parkovného a od-
táhnou svůj karavan, 
bude moci na bývalém 
parkovišti parkovat kaž-
dý, kdo na náměstí přije-
de. Že se tak děje, pozná-
me podle toho, že plocha 
Malostranského náměstí 
zůstane plná parkujících 
aut a oslavující odpůrci 
parkoviště se taktně vy-
tratí.

MN duben

Když jsem na tomto 
místě v roce 2013 psal, 
co se stane, až dostane 
provozovatel parkoviště 

parkoviště ii
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Děkuji za krásný bene-
fi ční koncert, který se 
uskutečnil 6. 3. v Lich-
tenštejnském paláci, síni 
Bohuslava Martinů! 
Výtěžek z této akce jde 
přes Konto Bariéry na 
přídavné zařízení elek-
tropohon k mechanické-
mu invalidnímu vozíku 
pro mou osobu. 
Velký dík patří orga-
nizátorce paní Miladě 
Horákové, účinkujícím 
umělcům - panu Petru 
Jiříkovskému a slečně 
Daniele Součkové, divá-
kům a také Malostran-
ským novinám, které 
zveřejnily informaci o be-
nefi čním koncertě.
Akce byla velmi vydaře-
ná, příjemná atmosféra. 
Ještě jednou všem jme-
novaným velký dík.

S úctou 
Krzysztof Mementowski

a od Jízdárny valí davy 
dvořanů, ve více či méně 
uniformách.

Dopisy

na něj dát v klidu cigáro 
a kafe, jak se rozprostírá 
nad Petřínem v celé své 
jemnosti do surového 
rána, kdy na něj ale vět-
šinou můžem jen krátce 

děkuji vám 
za zprávy
o benefici

pŘiŠly vám 
noviny?

Pokud ne, volejte 
777 556 578 

a napravíme to

NOVINKA!

Háta Hlavatá: Návrhy na Státní galerii na Kampě 1923 
● Jan Šefranka : Mladý Karel Sabina a Malá Strana 

● Jan Sedmík: Nadčasový Jeroným Pražský ● J. Kroča: Prahy 
pražské, transcendence dle Plečnika a Meyeringa 
● Zdeněk Lhoták, Martin Bouda: Litografi cká dílna 

- kultovní místo pracovních i společenských setkáváni výtvarníků 
na Kampě. ● Na závěr překvapení! Diskuse proběhne (za rohem) 

v suterénu oblíbené Dobré trafi ky (Újezd 37), 
100 m od kostela od 19.30 h! 

Vstup volný! www.kampastredsveta.cz                   

Část příspěvků z VIII. Konference Kampa Střed Světa 
uslyšíme o 14 dní později na akci zvané

NadPrahová konference 
Dozvuky konference KSS

v úterý 19. dubna 17 - 19 h
kostel sv. Vavřince 

Síň Pražského jara v Hellichově ulici
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POZVÁNKA NA PŘEDVEČER AKCE 
VIII. HAPPENING KAMPA STŘED SVĚTA

+ Koncert gotické a renesanční hudby
SCHOLY SPeCIALIS FAMILIAe 

dOC V. MATOuŠKA
Kostel sv. Jana Křtitele Na prádle, Říční 9    

www.kampastredsveta.cz                   

Pátek 8. dubna 17.17 h

MAGIe A nAdĚJe 21. STOLeTÍMAGIe A nAdĚJe 21. STOLeTÍ
PRACHAOS

PŘednÁŠKA dR. JuLIA HŮLKA

Mediální partner: Malostranské noviny



kŘíŽovka na heSlo
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

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) 
Chuck Norris nepotřebuje klávesnici a myš. Počítač 
ho poslouchá na slovo.

•

Výstava - Do 1. 5. - TRAMPInG 
A SKAuTInG - Výstavní síň Senátu, 
Valdštejnské náměstí 4 - Výstava o histo-
rii skautingu a trampingu. Totemy, skaut-
ské deníky, dopisy trampa Hurikána...
  
divadlo - Út 5. 4. v 19.30 h - KAuZA 
SALOMe - A Studio Rubín, Malostran-
ské nám. 9 - Hra na motivy Wildovy Sa-
lome a reality show z narozenin 16letých 
bohatých dívek.
 
divadlo - Po 11. 4. v 19. 30 h - nA 
CeSTĚ - Divadlo Kampa, Nosticova 2a 
- Úsměvný příběh matky a dcery, které se 
vydají za babičkou. Hrají: N. Burger, A. 
Dušková. www. divadlokampa.cz

beseda - Čt 14. 4. ve 20 h - JIŘÍ VOS-
KOVeC ZnÁMÝ A neZnÁMÝ - Dobrá 
trafi ka, Újezd 37 - Vyprávění J. Vodňan-
ského o setkání s Voskovcem - rezervace: 
732 852 364, www.dobratrafi ka.cz 
 
divadlo - Ne 17. 4. v 19 h - buenOS 
AIReS, VYSTuPTe! - Divadlo Na prá-
dle, Besední 3 - Divadlo M. Arzumanové. 
Životní příběhy odvážných lidí, kteří stáli 
u zrodu argentinského tanga.
 
divadlo - 19., 20. a 21. 4. vždy ve 20 h 
- VOSTO5: deCHOVKA - Baráčnická 
rychta, Tržiště 23/555 - Lidé se mění, de-
chovka zůstává. Jak to bylo na tancovač-
ce po 2. světové válce?

K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚr Toho NeJLePŠÍhodUBen

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

Ř íká se, že Ivan 
Hlas je jediný čes-
ký písničkář, kte-

rý umí psát nejen o ne-
šťastné, ale i o šťastné 
lásce. Možná na tom 
něco bude - tohle téma 
je pro něj celoživotní 
jedničkou. A ačkoli je 
svými kořeny bluesman, 
pocházející z pražské 
čtvrti, tomuto žánru za-
svěcené už od konce 60. 

let, tedy z Hanspaulky, 
v jeho rukopisu žádné 
beznadějné stížnosti ne-
najdete. Přijďte a užijte 
si 13. dubna koncert 
Ivana Hlase s jeho triem      
u nás v Malostranské 
besedě.

duben
Program (výběr)

1. pá., 2. so., 20.30 h
Krausberry
6. st., 20.30 h
Bílá nemoc + Panika - se-
tkání legend!
10. ne., 20 h
Cimbálová muzika Hara-
fi ca
12. út., 20 h
7 pádů Honzy Dědka - 
talkshow. Hosté: A He-
mala, A. Fialová, V. Noid 
Bárta, P. Liška, ATMO 
Music
18. po., 20.30 h
Lili Marlene
27. st., 20 h
Potlach: Pacifi k + Paběr-
ky Marko Čermáka
28. čt., 29. pá., 
20.30 h
Olympic

GALERIE
Do 16. 5. Zahrada 2. Na 
motivy geniálního výtvar-
níka Jiřího Trnky.

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

13. 4., 20.30 h

IVAn HLAS TRIO

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

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

Karel Malich: nově objevený
Do 31. 5. 
Hlavním dílem výstavy je nově objevený, roz-
měrný reliéf autora z roku 1978 vytvořený pro 
Lékařskou fakultu v Plzni. 

František Kupka: 
Vanoucí modře  
Do 22. 5.
Výstava zacílená na slav-
ný soubor obrazu Vanou-
cí modře a souvislosti 
jeho vzniku. Idea neko-
nečného, stále se opaku-
jícího pohybu.

Karel Trinkewitz  
Do 15. 5.
Výtvarné dílo výjimeč-
ného žurnalisty, básníka 
a výtvarného umělce. 

Jiří Mrázek 
Do 6. 6.
Komorní výstava člena 
a spoluzakladatele umě-
lecké skupiny UB 12, její-
miž dalšími členy byli mj. 
V. Boštík, A. Šimotová, 
S. Kolíbal, Vl. Janoušek 
a V. Janoušková. 

dOPROVOdnÝ 
PROGRAM
5. 4. Kurátorská prohlíd-
ka výstavy F. Kupka: Va-Vanoucí modře, 1923 - 1924.

Plastika pro Lékařskou fakultu.

noucí modře v 18.30 h.
12. 4. Večer Trinkewitz. 
2. setkání, tentokrát v hu-
debním duchu v 18.30 h.
12. 4. Cyklus koncertů 
Procházky uměním s Jit-
kou Hosprovou v 19 h. Ji-
tka Hosprová - viola, Jan 
Krejča - theorba.
23. 4. Komentovaná pro-
hlídka výstavy Karel Trin-
kewitz v 15 h.
23. 4. Výtvarná dílna pro 
rodiny s dětmi věnována 
K. Trinkewitzovi v 16 h. 
Rezervace nutná.

STÁLÁ eXPOZICe
František Kupka 
Otto Gutfreund

Náš 
TIP



11telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Ještě línější

Jsme tu pro vás již 10 let

 jednatel House Services

 Inzerce



„Rád čtu to, 
co ještě neznám.“ 

Paul Bauer 
Pedagog Karlovy 

univerzity 
a kvalitní běžec 
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Příští číslo vyjde
1. května

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

Zvířata 
Malé StranyAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce58
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

JAROSLAV KOHÁK
Zlatá Praha

...za statečnost 
a za to, že byl 
přítomen na 
plese Zlaté 
Prahy, ač 
nemohl přijít.

Tip: Jaroslav Holoubek

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. Divadlo Kampa, 
Nosticova 2a. KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, 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. pa-
tro. U Parlamentu, Valentinská 8. Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  
Lazebnictví  U Milušky, Sněmovní 170 / 15. 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, Prokopská 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. Metroca-
fe, vestibul metra Malostranská, Klárov 51. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10. Re-
staurace  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 

ars pragensis, malostranské náměstí 27 
vopičkova kafírna, tržiště 11 

WeSTÍK MIKeŠ
Bydlí v Lázeňské ulici. 

Panička Libuška. 
Poslala Hana Špírková 

POSÍLeJTe FOTKY 
dOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
malostranskenoviny.eu

RePORTÁŽ Z VenKOVA: Je tu krásně! Vyjedeme - li z Prahy do polí, 
potkáme stovky mladý žen, válejících se na seně. 

Matka 
Jana Nerudy

Pěkné 
hrábe!


