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Malostranské 
servírky

SLEČNA RENATA 
Maděrová z Kavárny ČAS 
(U Lužického semináře 15) 
nese belgickou čokoládu 

s kokosovou příchutí
za nadčasových 65 Kč. 

Miss 
ČAS



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

®
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Hudební skladatel 
Robert Jíša se synem

POLICIE 
PROVĚŘUJE 

PLETICHY PŘI 
PRIVATIZACI 
V PRAZE 1 str. 

4

JEJDA!

VÁNOCE 2016
NA MALÉ STRANĚ

V PÍSNÍCH A OBRAZECH

Str. 5 - 9
Hudební skladatel Hudební skladatel 
Robert Jíša se synemRobert Jíša se synem

Náplavka pod Bruncvíkem (za domem Na Kampě 11) 
na Štědrý den 24. 12, kolem 15 h, Muzikanti z Kampy

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

257 531 839
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inzerce

Anketa Malostranských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Novinám, 
aby byly ještě 

pěknější. 
A čtenářům přeju 

hodně lásky!“

Jindřich 
Pavliš
Vojanovy 

sady
„Laskavé múzy 

a přiměřeně 
plnou pokladnu 

pro klidnou 
práci.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly
„Skvělou 

kondici, žádné 
nepřátele 

a hlavně samé 
štěstí!“

Barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„Boží ochranu 
všem. A novinám 
kuráž, inspiraci 
i fi nanční pod-

poru.“

„Ať jsou noviny 
stále tak dobré. 
Čtenářům, ať 

neztrácejí víru 
pro lepší svět.“

„V roce 2017 
přeji novinám 

minimálně 
12 vydání a čte-

nářům to samé.“

Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Malostranských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

Co přejete novinám 
a čtenářům do nového roku? 

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Velké zprávy z Malé Strany

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Werichova  vila už stála daňové 
poplatníky majlant. Díky radnici

MOHLA BY RADNICE PRAHY 1 
FUNGOVAT V ROCE 2017 LÉPE?

ANO: 97 %, NE 3 %
Průzkum provedli členové 
oddílu skautů v období od 
1. 12. do 15. 12. 2016, m. j.
na odběrních místech Malo-
stranských novin. Dotazo-
váno bylo 100 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MediaSkaut SE PTÁ V ULICÍCH

Kampa - Werichova 
vila by mohla být oz-
dobou Malé Strany. 
Na svou šanci však 
stále čeká. Vedení 
radnice Prahy 1 tápe 
a otevření vily je stále 
v nedohlednu.
Podle oslovených expertů 
stojí daňové poplatníky 
(voliče) nečinnost dva ti-

síce korun denně, tedy za 
rok takřka milion korun. 
Za deset let deset milio-
nů. Přitom je již vše při-
praveno, aby se o oživení 
kultovního domu postaral 
její budoucí nájemce - Na-
dace Jana a Medy Mlád-
kových, potažmo Mu-
seum Kampa. Dočkáme 
se v roce 2017?

Představujeme novin-
ku z galerie nejkrat-
ších vtipů. Tento má  
pouhých pět slov:
Přijde fi nanční 
kontrola 
do Agrofertu...

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

1 °C
LEDEN

Mnoho sněhu v lednu, 
mnoho hřibů v srpnu.

Počasí 

   Krátký Vtip

Malostranská 
kuchařka

Recept poslala 
Renata Pavlišová

Vojanovy sady

Předvánoční 
zabíjačka 

Firma Vojanovy sady po-
řádala již tradičně před-
vánoční zabíjačku. Sešli 
se na ní sousedé zblízka 
i z daleka. Děkujeme!

Pan Müller 
slaví 90!

Blahopřejeme! Dne 7. 
ledna 2017 slaví 90. na-
rozeniny pan Ladislav 
Müller. Rodákovi z Malé 
Strany v Praze a činoro-
dému manželovi, tatín-
kovi a dědečkovi přeje 
celá rodina a přátelé vše 
nejlepší, pevné zdraví 
a mnoho pohody do dal-
ších let.

e-mail: redakce@
malostranskenoviny.eu

POSÍLEJTE NÁM 
PODOBNÁ OZNÁMENÍ! 

RÁDI A ZDARMA 
JE UVEŘEJNÍME. 

To je pěkný 
nápad: Kromě 

kaprů byli 
k mání vánoč-

ní zajíci!

Malá Strana - Když Vá-
noce, tak bramborový sa-
lát - a zajíc. Na Malé Stra-
ně šli na dračku! Máme 
tu novou tradici? 

Ag
en

tu
ra

 M
ed

ia
Sk

au
t j

e 
ne

zá
vi

sl
á 

a 
vý

sl
ed

ky
 js

ou
 p

ou
ze

 o
rie

nt
ač

ní

Segwaye 
vesele frčí dál
Malá Strana - Navzdo-
ry dopravním značkám 
a různým nařízením jez-
dí po Malé Straně vozítka 
Segway vesele dál. Sice 
padne sem tam nějaká 
pokuta, ale co?

Karmelitská ulice, 
zajíci, Mašek (řez-
ník), Čep a Kučera

Klobásy a jelita

Klubovna

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

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

INZERUJTE V TĚCHTO NOVINÁCH! 
TADY JE 3+1 DŮVOD PROČ:
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Werichova  vila už stála daňové 
poplatníky majlant. Díky radnici

Tzv. Werichova 
(stále zavřená) vila
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Karla B. při své slavné 
produkci v disciplíně 

posedávání na dece v čepici

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V POSEDÁVÁNÍ NA DECE

Propadák 
roku 2016



Tzv. Werichova Tzv. Werichova 
(stále zavřená) vila(stále zavřená) vila

JE DOJNÁ

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 Rampušák   

z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády, chutné mošty a belgická čokoláda

AKCE LEDNA
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba, v lednu 10. od 19 hod.                                         
• Ochutnejte NAŠE PIVO Kampárium Beer a vína nejen ročník 2015.

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

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 29 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

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

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Přijďte se
 ohřát

Těšíme se na vás!

Tým Restaurantu pod Petřínem 
děkuje všem zákazníkům 

za přízeň. Věříme, 
že se všichni v novém roce 

opět ve zdraví sejdeme 
u nás v hospůdce.

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

PF 2017
•30 středisek v Praze - ve vaší 
  ZŠ, nebo v její blízkosti 
•profi  trenéři
•tradice od roku 1993

TENIS 

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

Včasný zápis - SLEVA 20 % 
nebo RAKETA HEAD ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
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DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Lichtenštejnský palác míval jakousi předzahrádku. Co to přesně bylo, nevíme. Ví to někdo?

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

Malostranské náměstí (horní část)
Kde to je1903 Dnes
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Eva Špačková
(Zastupitelka)
Palec nahoru, 

že se jí na druhý 
pokus podařilo 

správně hlasovat 
pro nového 

radního Filipa 
Kračmana.

&Vítěz Poražený

Oldřich 
Lomecký
(Starosta)

Palec dolů za 
nezvládnutí pro-
deje bytů v ma-
jetku Prahy 1, 

který prošetřuje 
policie.

PRIVATIZACI 23 BYTŮ 
V CENTRU PRAHY TEĎ 
ZKOUMÁ POLICIE
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Podivné okolnosti prováze-
jí privatizaci bytů v Praze 1. 
Policie zahájila vyšetřová-
ní, jehož důsledky mohou 
být nedozírné - jde o stami-
lionové částky. 
„Zatím nevíme, zda jde o ple-
tichy a zda byl porušen zákon. 
Prošetřování je na samém za-
čátku,“ sdělil mluvčí pražské 
policie Tomáš Hulan. 
Vše se provalilo na zasedání  za-
stupitelstva na Žofíně 22. listo-
padu.
Zastupitelé dostali dokumen-
ty o privatizaci bytů až těsně 
před zasedáním. Neměli tedy 
čas je prostudovat. 
Proti tomu se okamžitě jako 
první ohradil opoziční zastu-
pitel Petr Burgr (Lidovci): 
„Žádám vás, pane staros-

to, abyste tento bod vyřadil 
z programu.“ 
Starosta Lomecký byl proti.
Nechal o návrhu zastupitele 
Burgra hlasovat. Koaliční slepe-
nec držel basu, a tak - navzdory 
jasnému ANO, odhlasoval (jako 
vždy) těsné NE.
Tedy: Zastupitelé se ocitli v situ-
aci, kdy před každým ležel stoh 
dokumentů (a cédéčko) o spor-
né privatizaci bytů za stovky mi-
lionů korun, ale nevěděli, co je 
obsahem.
Situace zaváněla velkým průšvi-
hem a někde v dálce zazvonily 
mříže.
Starosta Lomecký se po krátké 
pauze navíc přítomným svěřil, 
že byl osloven orgány činnými 
v trestním řízení. Pro zastupite-
le to byl šok. Bylo jasné, že jde 

do tuhého a ke zvonění mříží se 
přidalo staccato klepet. 
Lomecký, který je samozřej-
mě odpovědný za všechno, vy-
táhl trumf: „Navrhuji všechno 
zrušit a vrátit kauce a poplat-
ky.“
Zastupitel Petr Hejma (Sta-
rostové) na to velmi správně od-
pověděl: „Tím zahodíme práci 
všech úředníků, kteří to připra-
vovali, i těch, kteří se ucházejí 
o koupi jednotek.“
Zastupitelstvo (díky koaličnímu 
slepenci) nakonec rozhodlo, že 
se privatizace (tedy celý pro-
blém) odloží - což je vlastně to-
též, co zamítlo hned na začátku. 
Za pletichy hrozí až tři roky od-
nětí svobody. 
Malostranské noviny bu-
dou případ sledovat.

redakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu Politika
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Do redakce Malostranských no-
vin přibyl řízením osudu pes 
(fena) Denisa (na snímku s re-
daktorkou Aničkou, 7). Matka 
Denisy je šlechtična, otec tulák.

Redakční pes 
Denisa
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Co je nového u vás posílejte na 
redakce@staromestskenoviny.eu

JEJDA!
Starosta Lomecký osloven orgány činnými v trestním řízení
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Kampa - Rozsvěcení vá-
nočního stromu na Kam-
pě a slet Mikulášů, čertů 
a andělů patří mezi tra-
diční vrcholy vánočního 
dění na Malé Straně. 
Tentokrát se podařilo 
rozsvítit strom hned na 
první pokus, což není 
zdaleka běžné. Například 
před dvěma lety si všich-
ni odpočítali „Teď!“ - ale 
odpovědí jim byla tma 

a šumění větví, zpestře-
né cinkáním vánočních 
ozdob. Pro redakci Ma-
lostranských novin byl 
tento Mikuláš na Kampě 
výjimečný tím, že dostala 
darem psa jménem Deni-
sa, a to od Olgy Michálko-
vé (Ateliér Pavla & Olga).
Pejsek je to pěkný, takový 
černý, a když je třeba, vy-
skočí bez rozběhu až dva 
metry vysoko, takže...

inzerce

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
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Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu
NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 

O CENY

Stella 
Haasová 
(7 let) 
nakreslila 
oblíbený 
Vyšehrad. 
Obrázek 
zaslala 
maminka 
Hanka. 

POCHLUBTE SE 
UMĚNÍM SVÝCH DĚTÍ! 
Vždyť ne nadarmo se říká, že 
Praha je nejkrásnější jejich 
očima. V případě uveřejnění 
v těchto novinách je čeká milá 
odměna: DVD Indiánská po-
hádka Divadélka Romaneto. 
Dárek získáte tak, že zavolá-
te na tel. číslo 777 556 578 
(Monika) a dozvíte se, kde si 
ho vyzvednout.

VyšehradStella Haasová

JAK DOSTALY MALOSTRANSKÉ NOVINY PEJSKA

ZLEVA: Pavla Michálková, 
Kateřina Jacques, čert z pekla

Vánoční strom 
na Kampě: Jeho 

první vteřiny

Shluk andělů 
a dětí

Děti zpívají pro 
radost sobě 

i druhým

Betlém (tradičně 
věnovali Výtvarníci 

Karlova mostu)
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Malo-
stranských novin). 

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

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

My už máme dobu po Vá-
nocích, zatímco jiní křes-
ťané je právě slaví. Jde 
o to, jaké tradice používá-
me. Ano, tradice jsou růz-
né. My ve střední Evropě 
slavíme Vánoce v duchu 
Lukášových vyprávění, pas-
týři, pastuškové ve chlévě. 

A třináct dní po Vánocích 
slaví své Vánoce křesťané 
inspirovaní Matoušovým 
vyprávěním, jde o líčení, 
o klanění mudrců z výcho-
du. Ještěže máme Betlém, 
který obě tradice spojuje, 
tři králové, Jezulátko, pas-
týři s ovečkami a na no-

vorozeně dýchá vůl a osel. 
Krásná pohádka o skutečně 
moudrých, vzdělaných krá-
lích, kteří táhnou do boje, 
kteří táhnou, aby se poklo-
nili děťátku, ze kterého vy-
roste kníže pokoje. 
Cítíme, jak se krásná le-
genda karavaně lásky plné 
darů změní v realitu našich 
dějin. Když Herodes po-
znal, že ho mudrci oklama-
li, rozlítil se a dal povraždit 

všechny chlapce v Betlémě 
a v celém okolí ve stáří do 
dvou let. Násilí, vyvražďo-
vání a zneužitá moc - jen to 
jsou fakta, která nelze zpo-
chybnit. 
Anděl ve snu vyslal ro-
diče s novorozenětem 
do Egypta a tak je za-
chránil před Herodo-
vým mečem. Anděl Vá-
noc - to je hvězda nad 
Betlémem. 

ÚVAHA PO -VÁNOČNÍ

Kampa - Tak to byla pa-
ráda. Redakce Malostran-
ských novin dorazila na 
Štědrý den 24. prosince 
kolem třetí odpoledne. 
Právě včas, aby se dozvě-
děla, že jde „zase“ pozdě, 
a že se to letos „zase“ po-
vedlo, jak říká pan Jiří 
Wencl, strážce tohoto 
úchvatného a nedostižné-
ho genia loci. Neopakova-
telní Muzikanti z Kam-
py hrábli do strun, zaduli, 

zapěli a - rozezpívali nej-
méně 300 hostů, kteří sem 
místy zabloudili a místy 
přišli najisto. 
Celou akci dal dohromady 
pan Petr Hejma, zpíva-
ly se koledy a rozdávalo 
zdarma svařené víno (70 
litrů!). 
„Mám z toho velkou ra-
dost,“ řekl Malostranským
novinám Petr Hejma.
Štědroodpolední svařák 
je již tradiční  setkání, tak 

trochu „za bukem“. Pro 
Malostranské noviny bylo 
toto setkání klíčové ze tří 
důvodů:
1) Jeden z hlavních tahou-
nů Muzikantů z Kampy 
nosí růžové brýle.
2) Šéfredaktor MN, dojatý 
okamžikem, konečně zalil 
svůj kaktus v redakci za 
přilehlou zahrádkou.
3) Redakční štěně  Denisa  
se s úspěchem zhostilo své 
první vánoční výpravy.

ŠTĚDROODPOLEDNÍ SVAŘÁK 
NA NÁPLAVCE U BRUNCVÍKA

Nezbytný 
pomocník Dušan

Náplavka pod Bruncvíkem 
na Štědrý den 24. 12. 2016

Jan Hejma senior 
(vlevo) také naléval

Úžasný miniples 
v Kavárně ČAS

Hosté 
Kavárny ČAS

V sobotu 26. 11. proběhl 
v Kavárně ČAS již XVI. mi-
niples. Kapela Hitos hrála 
až do pozdních nočních 
hodin. Samozřejmostí by-
la i bohatá tombola. Ne-

byla nouze ani o chlebíč-
ky, domácí gulášovou po-
lévku a řízky. 
Již se těšíme na další ples, 
který se bude v Čase konat 
4. března 2017.  R+S

Předvánoční večer 
v Profesním domě

Hosté  na akci 
Předvánoční večer 

s tancem

KampaNula pořádala spo-
lu s Muzikanty z Kampy 
10. 12. Předvánoční večer 
s tancem. Na dosud ne-
využívaném místě - v Re-
stauraci Profesní dům na 
Malostranském náměstí. 
Živě hrající malostranské 
hospody a kluby - Kavár-

na ČAS, Music Club - M4, 
Pípa ve zdi, NicolasBar, 
Napa vyslaly své muzi-
kanty i štamgasty. Přišli 
i zástupci staroslavných 
malostranských spolků 
a společností: Zlatá Praha, 
TURAS, TAK, SOPMSH, 
KampaNula...
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Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)
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ŠTĚDROODPOLEDNÍ SVAŘÁK 
NA NÁPLAVCE U BRUNCVÍKA

Petr Hejma 
rozdává na 
Štědrý den na 
náplavce 
svařené víno.

Kalendárium 
Malé Strany

Berta 
Foersterová

PĚVKYNĚ

Josef 
Kemr
HEREC

LEDEN

● Jaroslav Ježek 
*25. 9. 1906 Praha 
†1. 1. 1942 New York
Skladatel, klavírista. Na 
Hradčanech je po něm 
pojmenována škola.

● Josef Kemr 
*20. 6. 1922 Praha 
†15. 1. 1995 Praha
Herec. Bydlel v Nerudově
ulici. Jezdil trabantem. 
 
● Jiřina Salačová 
*14. 5. 1920 Terezín 
†8. 1. 1991 Praha
Členka vokální skupiny 
Sestry Allanovy. Zpívala 
v místních hospodách. 

● Karel Čáslavský 
*28. 1. 1937 Lipnice 
†2. 1. 2013 Praha
Filmový archivář, 
milovník Malé Strany. 

● Josef Főrster ml.
*22. 2. 1833 Osenice 
†3. 1. 1907 Praha
Skladatel. Ředitel kůru 
v chrámu sv. Víta. 

● Berta Fersterová 
*11. 1. 1869 Praha 
†9. 4. 1936 Praha
Pěvkyně, manželka skla-
datele J. B. Főerstera. 

Jaroslav 
Ježek

SKLADATEL

Jiřina 
Salačová
ZPĚVAČKA

Námluvy pana Krahulíka

„Pár králíčků se vždycky někde doma 
uschová. Dají se třeba do předsíně...“

„Jednu kytičku, ale něco apartního.“ „To bude slečna domácích koukat...“
Pokračování příště
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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 v novém 
Klubu Šatlava v Saské 
uličce byla  spojená s po-
vídáním o Malé Straně 
a Hradčanech nad kniha-
mi Dana Hrubého. Obě 
knihy jsem si tam teprve 
zakoupila a tak mnohé, 
na co jsem v Šatlavě  za-
vzpomínala, již ve svých 
knihách autor zachytil.  
Pro mne, která jsem vy-
rostla na Malé Straně 
a nyní žiji na Hradčanech, 
jsou jeho knihy kusem 
nejen mého  života.  Se 
smutkem jsem zjistila , že 
jsem pozapomněla  nejen 
na některé sousedy, kteří 

Dan Hrubý v Šatlavě: Dvě knihy
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POŘÁDÁ
● Pá 6. 1., 17.17 h 
Toulka podzemím hradeb 
Menšího Města pražského
- spolu s TURAS. 
Vstupné 100 Kč. Předpro-
dej v Šatlavě, Kině 64 
U hradeb a v Kavárně 
ČAS. Počet míst omezen!

Další Toulky Podzemím 
Starého Města i Malé 
Strany i Gurmánské Karla 
Holuba jsou v přípravách 
na konec ledna a únor. 

● Pá, 20. 1., 20 h
Bohnická divadelní spo-
lečnost: Morodochium V., 
Šatlava (Saská 2).

DOPORUČUJE: 
● So, 25. 2. 
Malostranský masopust.

● Čt 23. 3.  
XI. Konference  Kampa - 
Střed Světa, Malá Strana, 
Kino 64 U hradeb

Naše akce
Nově Malé toulky pro 
zasloužilé Nápadníky 

(co mají nápady 
a sami vedou Toulky).

Dan
Hrubý
Spisovatel,
novinář (Refl ex)

Toulka Dr. Sedmíka 
za J. Dobrovským

MuDr.
Jan Sedmík
Výtečný 
fyzioterapeut 
a historik 

PETR HEJMA 
Spoluzakladatel 
KampaNuly. Me-
cenáš a organizá-
tor akcí na Malé 
Straně a v celé 
Praze 1.

Hodně štěstí 
v novém 

roce!
Drazí sousedé,
rád bych popřál jmé-
nem svým a jmé-
nem spolku Kampa-
Nula vše nejlepší 
v roce 2017. Hodně 
zdraví, hodně štěstí 
a především hodně 
síly. Přispějme spo-
lečně k tomu, aby 
se Praha 1 stala sku-
tečně nejkrásnějším 
místem na světě.

Audiovizuální přednáška vzda-
la hold věhlasnému obyvateli 
Kampy  „modrému abbé“ Jo-
sefu Dobrovskému. Zejména v 
manické epizodě choroby pro-
vozoval roztodivné vylomeniny: 
uzdravoval nemocné, pomocí 
odvaru z čemeřice, nebo křísil 
nebožtíky.

Pátek 23. 12.: Česká mše vánoční 
na Kampě. Pražské sbory, sólis-
té Národního divadla, orchestr 
s varhanami a dirigentem. Za-
bezpečila KampaNula.

Rybova mše 
vánoční na 
schodech pod 
Karlovým 
mostem

Dr. Sedmík 
v Šatlavě

Schody 
na Kampu

Pepa Kocůrek: 
Koncert Na Prádle
Jako každoročně se sešel plný kostelík sv. Jana Na 
Prádle v malostranské Říční ulici na předvánoční 
koncert Pražského Hradčanského orchestru, vede-
ného známým malostranským muzikantem Pepou 
Kocůrkem. Šlo to opravdu od Bacha po Vlacha.

Pepa Kocůrek 
následně v Šatlavě

Dan Hrubý v Šatlavě představuje své knihy 
Pražské příběhy 1 a 2 (k mání v SOPMSH)

se již odebrali do nebeských 
bran, a nebo byli nuceni se 
odstěhovat. A protože je pa-
měť milosrdná, zavzpomínala 
jsem i na to,  jak podle dobo-
vých fotografií  Malá Strana 
a Hradčany vypadaly ve zcela  
nedávné minulosti.

Pokusila jsem se na setkání 
společně s Jiřím Wenclem do-
plnit některými vzpomínkami 
vyprávění autora, ale popsání  
těchto míst a především lidí, 
kteří zde žili, je tak obsažné, 
že naše příspěvky  byly až zby-
tečné.      Jana Titlbachová

DIRIGENT
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MN 12, prosinec 2016

inzerce

Jak chtivě jsme koukali 
na zabalené dárky a kde 
leží odložené některé již 
teď... Hvizd tramvají se 
rozprostírá do klenboví 
mračen. Skřípavě se pro-
řezává vzduchem, prů-
zračným jak sklo, až se 
nám ledové střepy sypou 
na hlavu. 
Pojízdné výstavičky za-
dumaných tváří v oran-

žovém světle se účastním 
i já. Ozdoby z minulého 
století, co roztřískala dít-
ka třetího milénia, zasy-
paly horizont, na kterýž 
výhled mi kazí jen ten 
odraz, kterému tma za-
téká pod oči, nos a ústa, 
do tváří a za krk, kde 
studeně lepí a pak kůží 
prosakuje do krevního 
oběhu a dál, propaluje se 
mi hrudí a stahuje mi plí-
ce. Jak smutně vypadám 

i za úsměvu. Jak daleko 
je všechno, co se třpytí. 
A přitom mě ty střípky 
štípou v dlaních. Jen ne-
promnout si rozslzené 
oči, jen nezapomenout 
dýchat nad tou krásou. 
A tramvaje drnčí zvon-
kem rychlejším než tep 
myšího srdce, a vezou 
nás tmou dál a hroty je-
jich skřípění se protínají 
v prostředku mozku. Za-
klonit hlavu, zavřít oči, 
ruce do klína. 
Středeční siréna, vřískot 
policejních aut, ohňo-
stroje z několika metrů. 

FANTOM MALÉ STRANY
CO NEVÍ ON, NEVÍ NIKDO

Zvuk myšlenek

Vážená redakce,
úvodem oznamuji, že se 
nepodepíšu, protože ne-
chci mít oplétačky. Ob-
rátila jsem se na radnici  
Prahy 1 s dotazem, proč je 
Werichova vila furt zavře-
ná, protože mě to štve.
Za několik dní mi přišel 
odkaz na právní oddělení.  
Takže jsem se lekla a už 
raději nic nepsala.

Vaše čtenářka
Odpověď MN: To nás 
mrzí, ale nejste sama. 
Máme stejnou zkušenost, 
stěžují si i další. Radnice 
Prahy 1 nekomunikuje 
s občany, asi jsou jí ukra-
dení. Budeme se tomu 
věnovat v příštích číslech.

Vítejme zvuk myšlenek 
rvaných na cáry, nech-
me se poškrábat tam, 
kde nás mysl svědí.

Dopis

Proč radnice 
Prahy 1 
nemluví 

s občany?

www.
malostranskenoviny.eu

Vážená redakce,
vřele děkujeme za vype-
čené číslo o Malostran-
ském candrbále, které 
velmi vtipně (ostatně 
jako vždy) konferoval 
pan Petr Burgr.

Hosté Candrbálu

Hvězda 
nad Mikulášem

O splašených zajících a Betlémské hvězdě
Tak to máme odbyté, od-
dechne si většina z nás 
nad právě skončenými 
vánočními svátky. On 
ten oddech není tak do-
cela přesný. 
Aniž si to připouštíme, jsme 
především rádi, že už nemu-
síme být ve vleku konzumem 
zdeformovaného adventní-
ho času, kdy jako potrefe-

ný zajíc lítáme od obchodu 
k obchodu, abychom za zvu-
ku některé z koled přešlapo-
vali u pokladen a lovili z pa-
měti PIN své platební karty. 
Že by idylu Vánoc přiblížila 
možnost nákupu přes inter-
net, tak to taky ne. 
Jenom ty nervy, jestli objed-
nané zboží dodají včas. Jako 
špatný vtip zní, že adventní 

čas je dobou zklidnění a du-
chovní přípravy na blížící se 
vánoční svátky, navíc když 
zrovna běžíte na fi remní ve-
čírek. 
Vzpomenout si při tom všem 
na podstatu Vánoc, to vyža-
duje skutečně nadlidský vý-
kon. Ještěže se nám Ježíšek 
narodil už před dvěma tisíci 
lety. Dnes by se tří mudrců 
z východu vůbec nedočkal. 
V povánočním čase budou 
tři králové spíš běhat v su-

permarketech po slevách. 
A Betlémská hvězda? Kdo si 
jí při tom všem nákupním 
zmatku všimne. Leda, že by 
jí Hospodin ve své všemo-
houcnosti aplikoval do na-
šich chytrých telefonů, něco 
jako GPS. 
A tak jenom slavnostně vy-
zdobené kostely jsou pro 
mnohé malými ostrůvky 
skutečného klidu a pravé 
podstaty Vánoc. Alespoň pro 
někoho.             Leden 2017

Petr Burgr, jeho glosa

PETR BURGR 
Člen vedení 
Spolku občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hrad-
čan. Bydlí na 
Malé Straně, na 
Staré Město chodí 
do práce.

kde nás mysl svědí.

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

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 29 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

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

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Přijďte se
 ohřát

Těšíme se na vás!

Tým Restaurantu pod Petřínem 
děkuje všem zákazníkům 

za přízeň. Věříme, 
že se všichni v novém roce 

opět ve zdraví sejdeme 
u nás v hospůdce.

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

PF 2017

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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KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris běhá tak rychle, že si dýchá na záda.

•

Výstava - 4. 1. - 15. 2. - W. A. MOZART 
- České muzeum hudby, Karmelitská 2/4 
Připomeňte si 230. výročí první skladate-
lovy návštěvy Prahy. Sbírkové předměty, 
včetně torza Mozartova rukopisu!
 
Akce - Čt 5. 1. v 18 h - GALASOVA 
ČTVRTEČNÍ NAROZENINOVÁ CYK-
LOJÍZDA - Sraz Folimanka, pod Nusel-
ským mostem - Oslava 7. narozenin čtvr-
tečních jízd. Cíl: vinárna U Lucerny. 
 
Akce - Vždy neděle 8., 15., 22., 29. 1. 
od 19 h - NEDĚLNÍ HRANÍ - Kavárna 
ČAS, U Lužického semináře 15 - Neděl-
ní hraní s Alešem Pražákem a jeho hos-
ty. www.kavarna-cas.cz
 
Divadlo - Út 17. 1. v 19.30 h - KAUZA 
MÉDEIA - A Studio Rubín, Malostranské 
nám. 9 - Rozběsněná Médeia v Řecku 
roku 2010 se starověkými názory naráží na 
moderní Glauku, která jí odloudila Iásona.
 
Divadlo - Pá 23. 1. v 19 h - KACHNA 
NA POMERANČÍCH - Divadlo Na prá-
dle, Besední 3 - Komedie o tom, co se 
může po patnácti letech manželství všech-
no stát. Více: www.divadlonapradle.cz
 
Divadlo - St  25. 1. v 19. 30 h - ŠTĚKÁ-
NÍ - Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Žena, 
muž a pes. Začíná nelítostný soudní pro-
ces. Hrají: Agáta Dušková, Pavel Kryl. 
Více: www.divadlokampa.cz

K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOLEDEN

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

Náš TIP

Z
veme vás na koncert 
herce a písničkáře 
Jiřího Schmitzera 

v Malostranské besedě. 
Od roku 1985 je členem 
pražské Ypsilonky a po-
prvé si jej pro větší fi l-
movou roli vybral režisér 
Oldřich Lipský do kome-
die Tři chlapi na cestách 
(1975). Dále si zahrál 
např. v komedii Mareč-
ku, podejte mi pero nebo 

v oblíbených Postřiži-
nách. Popularitu mu při-
nesly také jeho písničko-
vé recitály. Připomeňme 
jeho alba Recitál, Šílenec, 
Bouda a Sbírka kiksů. 
Nenechte si ujít koncert 
plný osobitého humoru.

LEDEN
Program (výběr)

3. 1., 20.30 h
Bílá nemoc / host: FreeQ 
4. 1., 20.30 h
Ivan Hlas Trio 
8. 1., 20.30 h
Robert Křesťan a Druhá 
tráva 
14. 1., 20.30 h
Hm… + Střídmí klusáci 
v kulisách višní 
18. 1., 20.30 h
Sto zvířat  
27. 1., 20 h
Barování se Sandrou 
Novákovou a Filipem 
Rajmontem 
28. 1., 20 h
Voo Voo (PL) / support: 
Jull Dajen (CZ) 
30. 1., 20 h
Improliga - dobrodružství 
divadelní improvizace

GALERIE
V Galerii interaktivní hu-
dební vystoupení Škola 
písničkou.

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

24. 1., 20.30 h
Jiří Schmitzer

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

www.museumkampa.cz

Josef Istler

Václav Boštík, 
Jiří Kolář, 
Miroslav Moucha, 
Jindřich Zeithamml 
Do 15. 1. 2017
Témata exilových umělců. 
Období osmdesátých let 
v Paříži. 

Jiří Valenta 
a mysterium 
uměleckého 
znovuzrození 
Do 15. 1. 2017
Informelní tendence v 50. 
a 60. letech 20. stol. Výsta-
va doplněna díly Valento-
vých současníků.

Příběh loga 
Občanského fóra 
Do 15. 1. 2017
Projekt Musea Kampa, 
Kavárny Mlýnská, P. Šťast-
ného a Knihovny V. Havla 
instalovaný v parku na 
Kampě a komorní galerii.

PŘÍLIŠ MNOHO 
ZUBŮ 
27. 1. - 24. 4. 2017
České a slovenské umě-
ní 60. let ze sbírek Zlatá 
husa a Musea Kampa.

STÁLÁ EXPOZICE
František Kupka. Expozi-

ce Františka Kupky před-
stavuje jednu z nejvý-
znamnějších kolekcí děl 
průkopníka abstraktního 
umění.

DALŠÍ PROGRAM
Komentované prohlídky. 
V českém, anglickém, 
německém i italském ja-
zyce. Rezervace nutná.
Workshopy a animační 
programy. Tyto progra-
my na objednávku jsou 
vhodné pro školní nebo 
zájmové skupiny, rodiny 
s dětmi i skupiny dospě-
lých.

Do 15. 1. 2017
Josef Istler byl členem skupiny Ra, spolupracoval 
s mezinárodním seskupením Cobra. Výstava představí 
autorovu invenci širokého rozsahu od prací informelní-
ho charakteru s kořeny v surrealistickém výrazu, až po 
abstraktní liniové kompozice a fi gurativní práce.

Galasovy 
cyklojízdy

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.



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

Pro líné Ještě línější

inzerceinzerceinzerce

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

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny 
leden 2017 / IX. ročník

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

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

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

Četba na pokračování. Jan Neruda: 
Pan Ryšánek a pan Šlegl (XIII.)

Když potkal hocha, kte-
rý se mu líbil - hoch ten 
mohl být také děvčetem 
-‚ zastavil ho, pohladil ho 
po tváři a pak mu řekl: 
„Pozdravuj doma tatín-
ka,“ třeba ho neznal. Pak 
- ale ne! Ti všichni staří 

zestárli znenáhla ještě 
více a pak umřeli - nevy-
volávejme stínů z hrobů. 
Vzpomínám s rozkoší 
na ty hrdé chvíle, které 
jsem mezi nimi trávil, na 
ten pocit samostatnosti, 
mužnosti, ano velkosti, 
když jsem, stav se poslu-
chačem vysokých škol, 
poprvé a bez bázně před 
profesory vstoupil k Štaj-
nicům mezi ty bytosti...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Hádanka: Víte, na jaké adrese  
je na Malé Straně dům, který se 
zove U tří bílých křížů?
Nápověda: Hledejte v okolí 
německé ambasády.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Na fotografi i z roku 1896 
je Mostecká ulice (poznali jste podle 
Mostecké věže zcela vlevo)
Správně: Jan Měchura

Chmurné znenáhla 

Pokračování příště

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

Slavné místní ženy
Manželka Josefa Čapka
Jarmila Čapková

Jarmila si vzala malíře 
Josefa Čapka po devíti-
leté známosti (1919). Až 
do narození dcery (1923) 
žili v Říční ulici společně 
s bratrem Josefa, spiso-
vatelem Karlem Čapkem. 
Pak se přestěhovali na 

Vinohrady. Byla ženou 
v domácnosti, občas pře-
kládala z francouzštiny. 
Josef zemřel v koncentrač-
ním táboře na konci války, 
ale pátrala po něm až do 
roku 1947. Spoluzaložila 
Společnost bratří Čapků.

Josef 
Čapek, 
manžel

Helena 
Čapková,
švagrová1889 - 1962

Karel 
Čapek,
švagr

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

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Projektant ekologic-
kých staveb hledá malý byt 
k pronájmu na Malé Stra-
ně do 13000 Kč/měsíc. 
Pracuji na Praze 1, jsem 
bezproblémový a nekuřák. 
David Eyer 724 247 423.
●69letý vdovec na vozí-
ku hledá ženu. Samota tíží. 
Tel.: 720 070 842.
●Práce z domova. Ma-
lostranské noviny nabízejí 
práci někomu, kdo bude 
obvolávat obchody a firmy 
a domlouvat s nimi inzer-
ci. Tel.: 777 556 578.

●Hledáme supervizora 
na práce spojené s údrž-
bou nemovitostí (SŠ, VŠ 
stavebního směru) a řeme-
slníky (elektrikář, zedník, 
malíř apod.) či IČO. Kon-
takt: office@houseservices.
cz. www.houseservices.cz
●Bioparfémy. Ing. He-
lena Hlavatá. Tel.: 602 
878 962. www.alhambra-
-bioesence.cz
●Pizzerie Casanova  
Saské 3. Akce: pizza či těs-
toviny s sebou za 100 Kč.
Tel.: 607 082 734.

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.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 Rampušák   

z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády, chutné mošty a belgická čokoláda

AKCE LEDNA
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba, v lednu 10. od 19 hod.                                         
• Ochutnejte NAŠE PIVO Kampárium Beer a vína nejen ročník 2015.

Filip Šebl, 
váš řemeslník 
ze Starého Města
Volejte: 774 525 421

Instalatérské, topenářské 
a výškové práce

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Dobrovol. platbu za výtisk 
Malostranských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Mn tricet

PLATBA 
SMS
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nebo mailujte: info@pvip.cz
Další informace na www.internet-praha1.cz

Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

info@pvip.cz

Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

Od 290 Kč až 100 Mbitů!
Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.



Jindřich Pavliš, 
Vojanovy sady
„Protože se občas 

promítají i do naší fi rem-
ní práce v lokalitě.“
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Příští číslo vyjde
1. února

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...
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Proč čtuProč čtu

30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

Mazlíčci 
Malé Strany

MazlíčciAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerce inzerce

DUŠAN REMIŠ
kamarád a pomocník

Za to, že každý 
rok vydatně po-
máhá při přípra-
vě Štědroodpo-
ledního setkání  
u Brucvíka.

Tip: Ti, co jsou ve střehu

MURPHY
Šarpej. Bydlí sice 
na Vinohradech, 

ale na Malou Stranu 
chodí moc rád. 

Foto: Karel Petřík
POSÍLEJTE FOTKY 

DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 
redakce@

malostranskenoviny.eu

57
Kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní 

číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme

Chcete se také stát odběrním místem? 
Zavolejte hned tel. číslo: 777 556 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je 
podmíněno ročním příspěvkem 1 000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

odběrních míst
Malostranských novin

U Hrocha, Thunovská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova 
kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Mu-
seum Kampa, U Sovových mlýnů 2. Klub Za starou Prahu, knihkupectví, 
Mostecká 1 (Judina věž). Vacek Bio-Market, Mostecká 3. Dvůr umění, Mos-
tecká 14. Klub Šatlava, Saská 2. Baráčnická rychta, Tržiště 23.  U Glaubiců, 
Malostranské náměstí 5. U moudrých luceren, Vlašská 6. Národní kavárna, 
Národní 11. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, 
Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce. Café Lounge, Plaská 8. Kino 
64 U Hradeb, Mostecká 21. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. 
Tlustá myš, Všehrdova 19. Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Di-
vadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragen-

sis, Malostranské nám. 27.  Divadlo Na Prádle, Besední 3. České muzeum 
hudby, Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 10. Ferdinanda, Karmelitská 
18.  Atelier Pavla a Olga, Tržiště 3. U staré studny, Tržiště 3.  U Mecenáše, 
Malostranské náměstí 10. Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. 
Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. Poliklinika na 
Národní, Národní 9, III. patro. U Parlamentu, Valentinská 8. Hospoda Koza 
nostra, Újezd 8 (na rohu).  Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 
46. Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, 
Pohořelec 8. Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida café, Malostranské 
nábřeží 3. Restaurace Profesní dům, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé 
kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b. Desk Room, Pro-
kopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48. Valašská pivnice, Úvoz 
26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 309/14. Restaurace 
Kampárium, Říční 9. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Metrocafe, vestibul 
metra Malostranská, Klárov 51. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10. Restaurace  
Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1. Vinotéka 
U Mouřenína, Tržiště 17. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

U Hrocha, Thunovská 10
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 

Spolek - SOPMSH, Malostranské náměstí 27 
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 

NA NOVÝ ROK: „Vykopávání opilců ze sněhu po Silvestru patří 
mezi mé oblíbené činnosti. Nikdy nevíte, koho vykopete!“


