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inzerce

Číšníci 
Malé Strany

ELEGÁN BOHOUŠ 
z restaurantu U Mecenáše, 
Malostranské náměstí 10, 
nese vynikající Cabernet 

Sauvignon Hradil Čejkovice 
2016 za 485 Kč. 

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. 11/ roč. IX 
listopad 2017
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Podrobnosti na s. 2 - 3

MíStNí 
PříběHy

Rozhovor s Annou Roseckou 
z Újezda 29 čtěte na str. 6 - 7

PříběH SOCHAřKy WICHtERLOVÉ: RODINA 
Z ÚPAtí PEtříNA, KtERÁ Jí byLA NEJbLíŽ

JAK MLyNÁř 
HOREL SPADL 
       DO VODY 

      A ZAStA-
VIL MLÝN



Nový Svět - Za múzou 
do jiné dimenze odešel 
Mistr Miloš Kurovský 
z Nového Světa dne 22. 
října. Stalo se tak čtyři 
dny po jeho 93. naroze-
ninách. Malostranským 
novinám to sdělila Len-

ka Kurovská, která tím-
to všem děkuje za četné 
projevy soustrasti.
Mistr se dočkal celosvě-
tového uznání, maloval 
v duchu irrealismu (sku-
tečno v neskutečnu), 
holdoval také filosofii.
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Anketa Malostranských novin

Velké zprávy z Malé Strany

Zemřel malíř 
Kurovský, čaroděj 

z Nového Světa 

Jak mlyn ář Horel padl do vody 

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

 Restaurant
KAMPÁRIUM

Říční 9

 Křupavé kuřecí 
řízečky, salát 
bramborový

oběd 
pod 100 Kč

99 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tyto

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

HRADČANY

MALÁ 
STRANA

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

5 370 obyvatel

Mistr při 
tvorbě

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Kdo v listopadu 
málo hraje 

na housle, na 
vánočním kon-
certě pak vrže!“

Světlana 
Kalousková
Hradčanská ga-
lerie J. Kalouska 
„Jak padá listí, 

napadá mě: 
Když to padá, 
tak to i vstane 

a pak je to krása.“

„Kdo si v září 
s kořalkou po-
tykává, v listo-

padu se s vínem 
nepotkává.“

„Když krtek 
v listopadu 

ryje, budou na 
Vánoce létat 

komáři.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly
„Kateřina 

na ledě, vánoce 
na blátě.“

Znáte nějakou pěknou 
listopadovou pranostiku?

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Plastic People: 
Žel nejenom 

v listopadu chla-
pi ryjou držkou 

v sadu…“

 Smál jsem se 
muži bez kalhot, 
než jsem zjistil, 

že nemám nohy.

„

Počasí 

LISTOPAD: Když stro-
my v listopadu kvetou, 
sahá zima až k létu.

13°C

Malá Strana - Kolo nej-
slavnějšího mlýna v ČR se 
netočí. Mlynář Jindřich 
Horel ho musel zastavit, 
protože je kolo Velkopře-
vorského mlýna v tako-
vém stavu, že hrozí, že se 
rozpadne.
„Rozklížené lopatky už drh-
ly o dno. Je mi to líto, ale 
není bezpečné dávat kolo 
do  chodu,“ svěřil se mly-
nář Horel Malostranským 
novinám. 
Kolo je z roku 1992 a na 
jeho stavu se zásadně po-
depsaly povodně v roce 
2012, kdy bylo celé pod 
vodou. Mlynář doufá, že na 
opravu kola, které je jednou 
z nejslavnějších českých pa-
mátek, přispěje stát.

Velkopřevorský 
mlýn (pohled 

z Karlova mostu)

Titulní strana Malostran-
ských  novin z října 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

Jak mlyn ář Horel padl do vody 
a zastavil mlýnské kolo
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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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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1917

získala v roce 1917 místní 
kráska Klára K. Na snímku 

s rozhodčím soutěže a svým 
budoucím snoubencem.

MISS LEJtKO

Jak mlyn ář Horel padl do vody 

inzerce

Foto FAKt

Velkopřevorský 
mlýn (pohled 

z Karlova mostu)

Komická situace s půllitrem u Velkopřevorského mlýna
Mlynář 
padá 
do Čer-
tovky

ZDE MŮŽE 
bÝt VÁŠ 
INZERÁt!

VOLEJtE IHNED

tELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLíDNÉ ZACHÁZENí!

•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 30 % 
+ podzimní kurz ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz

a zastavil mlýnské kolo
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&Vítěz Poražený

MíSt
Ní 

PříběH
y

NEZNÁMÝ 
ČLEN 

VOLEBNÍ 
KOMISE 

Palec nahoru 
za počítání 

hlasů. Před ta-
kovou fuškou je 
třeba smeknout.

KAREL 
SCHWARZEN-

BERG
Ve volbách 
zaznamenal 
drtivý propad 
preferenčních 
hlasů skoro 
o polovinu.

inzerce

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@malostranskenoviny.eu

Maraton 
v budapešti

DALA TO! Redaktorka Malo-
stranských novin Monika Höppner 
uběhla maraton v Budapešti za 4 
h 13 minut 50 vteřin. 

JAK UŽ SE NA tO VOPIČKOVIC 
KUbA NEMOHL DíVAt, VZAL 

KOŠtě A ŠEL UKLíZEt KAMPU
Tleskáme! Malý Kuba Sůsa, 
vnuk Hany a Romana Vopičko-
vých, se rozhodl, že udělá něco 
pro Kampu čistší a krásnější. 
Od Hroznové ke konci mostu 
mu to trvalo přes hodinu.
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Čtenář 
příkladem

Stále více občanů 
Malé Strany si stěžu-
je na nepořádek ve 
svém okolí. Někteří 
z nich to berou do 
svých rukou, uklí-

zejí řečiště Kampy, 
sbírají odpadky a ji-
ní alespoň hlasitý-
mi výkřiky pobízejí 
popeláře k vyšším 
výkonům... 

Kuba Sůsa 
s koštětem

Tleskáme!

FOTO: 
Míra Lédl

U Vokýnka

Na mostíkuNa Kampě

Nad Čertovkou

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 95 Kč, steaky, nabídka dalších               

jídel, včetně veganských a vegetariánských 
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák   

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

AKCE LISTOPADU
• Od 11. 11. Svatomartinské menu, husička a víno.
• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v listopadu 13. od 19 hod. 
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.

Těšíme se na vás!

• Polední menu od 99 Kč
• Velký výběr českých a belgických piv
• Rozšířená nabídka výtečných burgerů

Otevřeno: po - so 11.30 - 24 h, ne 11.30 - 22 h
Adresa: Josefská 1, Praha 1

www.obycejnysvet.com

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 32 KČ!

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



&Skončí tzv. Havlova 
knihovna v šatlavě?
Poslední nájemík vrací úder ●Nové OKD?

 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.euZpráavyZpráavy

MíSt
Ní 

PříběH
y

inzerce

Hradčany - „Nehnu se 
ani za miliardu,“ trvá na 
svém Bohumil Vejtasa, 
poslední nájemník domu 
U Drahomířina sloupu 
na Hradčanech.
S domem má velké plá-
ny uhlobaron a mediál-
ní magnát Bakala. Po-
stupně vypudil všechny 
nájemníky -  až na pana 
Vejtasu. Soudy se vlečou 
už několik let, ale Vejtasa 
je držák.
Bakala má posledním 
rozhodutím soudu pro-
blém - nemá kam umístit 
tzv. Havlovu knihovnu, 
která byla podstatou jeho 
projektu. Jediné místo je 
v malé místnosti, kde bý-
vala obecní šatlava.

vítězové 
poražení 

Volby 2017

Malostranské noviny, ač 
se to možná nezdá, byly 
během voleb do Parla-
mentu ČR (20. - 21. října) 
ve střehu.  Takto hlaso-
vala Prahu 1 (platný hlas 
odevzdalo úctyhodných 
14 036 voličů).

* Čára je ve výší pěti procent. 
Což je hranice, která by v ko-
munálních volbách zaručovala 
vstup na radnici MČ Praha 1. 
Komunální volby se uskuteční 
příští rok na podzim.

Nad čarou*

Pod čarou*

Pan Vejtasa 
s jezevčíkem

Uhlobaron 
Bakala Havel

Na Bakalu se po krachu ve vol-
bách řítí problém s OKD, jejíž 

doly a byty údajně vytuneloval. 
Nyní kutá na Hradčanech.
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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). Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Spoluobčané - „Co jste si 
tam nadrobili - to si snězte 
sami.“
V den voleb jsem byl ve 
společnosti, kde se vymýš-
lelo, jak nahradit v češtině 
slovo „ano“. Vyhrálo slovo 
- hej ze slovenštiny nebo 
slovo – jó. My jsme si už 
zvykli, za komoušů jsme 

nechodili k volbám a 27 let 
nás válcuje většina občanů. 
Ta duchamorná většina - 
- opak názoru individuální-
ho. Umíme prohrávat. 
Tento sloupek píši 25. říj-
na, tedy čtyři dny po vol-
bách. S kým sestaví strana 
„Ano“ vládu? Všichni říkají 
své ne - „Ano“. 
Snad Okamurovci, snad 
komunisti - „Ano“ řeklo už 
před volbami oběma stra-

nám, že do vlády nepůjde. 
Uvidíme, jak to dopad-
ne. Snad nejlepší by bylo 
rozdělit vládu na pravici 
a levici - po amerikánském 
způsobu. 
Jak volby ukázaly, prohrá-
la levice – ale jen v letoš-
ních volbách. Nejlepší by 
bylo volit středovou stranu 
a čekat až to smutné vět-
šině dojde. Nesázíme „na 
masovost a rekordy“.

VOLby 2017

Malá Strana - Na redak-
ci MN se obracejí čtenáři, 
proč hodiny na věži sv. Mi-
kuláše zase nejdou, nebo 
ukazují jiný čas. Paní Zu-
zana Strnadová, ředitelka 
Muzea hl. m. Prahy, které 
má věž na starosti, odpo-
vídá: „Podle fi rmy Heinz, 
která má o hodiny dbát, 
je jejich stroj už starý 
a potřebuje větší opra-
vu. Firma Heinz proto 
v nejbližších dnech ho-
diny zastaví, hodinový 
stroj vymontuje a odveze 
do dílny. Generální opra-
va potrvá  2 až 3 týdny.“
Dramatický vývoj kolem 
hodin budeme pozorně 
sledovat.

Ptala se: Monika Höppner

MN: Co cítíte, když si 
vzpomenete na sochařku 
Wichterlovou?
Anna: „Když si na ni 
vzpomenu, vyhrknou mi 
slzy… Tyto vzpomínky 
jsou spojené s mým dět-
stvím, domovem, naší 
rodinou, tatínkem a ma-
minkou Vandou, která 
nám už bohužel odešla… 
Na Újezdě už nikdo z naší 
rodiny ani nebydlí…“

MN: Vybaví se vám 
vchod do ateliéru slavné 
sochařky?
Anna: „Když se prošlo 
naším domem, objevila 
se tam taková zahrádka. 
V ní byla paní Wichter-
lová a její ateliér. Jako 
malá jsem ji vnímala jako 
zvláštní, zajímavou, sta-
rou, někdy přísnou paní, 
jindy krásnou babič-
ku, která ráda sedávala 
v křesle na zahradě.“

MN: To je skoro jako 
v Trnkově Zahradě...
Anna: „Tenkrát to byl 
pro mě takový domeček, 
kouzelný, ale zároveň 
jsem se tam bála chodit, 
protože byl celý zarost-

Anna Rosecká (31) se narodila v domě na Újezdě 29, 
v jehož zahradě je slavný ateliér sochařky Hany Wichterlo-
vé. Radnice ho nechala zpustnout a šušká se, že si chce 
v přilehlém domě postavit starosta po volbách rezidenci...

tEN AtELIÉR NESMí ZANIKNOUt!

RUKOVěŤ VOLIČE
Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018

Ve volbách do parlamentu jsme si museli nej-
prve zvolit stranu a v jejím rámci pak křížkovat 
některého z nabízených kandidátů. 
Ve volbách na radnici, které se budou konat za rok, 
budeme jiní páni. Také si budeme moci zvolit poli-
tickou stranu jako celek, ale protože všechny kan-
didáty nám naservírují na jedné „plachtě“, dostane-
me možnost zakroužkovat si své zastupitelstvo, 
a to napříč všemi stranami. Tedy - zastupitelstvo 
takzvaně na tělo. Proto je nadmíru užitečné prů-
běžně sledovat, jak si stojí ti, kteří radnici řídí dnes. 

Váš Jeroným Pražský

Zastupitelstvo na tělo

Ty hodiny jsou snad 
začarované a žijí si 
vlastním životem. 
Chvíli stojí a jindy 
letí jako o závod. 

ZAČAROVANÉ HODINy 
NA SV. MIKULÁŠI 

ČEKÁ VELKÁ OPRAVA, 
ÚPLNě SE ZbLÁZNILy

lý… Vzpomínám si na ty 
prapodivné sochařské 
nástroje, na které jsem 
se mohla jen koukat. 
Byl tam takový zvone-
ček, na ten se zazvonilo, 
když jsme chtěli dát paní 
Wichterlové vědět, že 
přicházíme. Ale do svého 
soukromí si pustila jen 
vyvolené, tedy ty, které 
chtěla. Blízko domku bylo 
úžasné kamenné pódium, 
na něm jsem si jako malá 
hrávala, několikrát jsem 
se tam třeba vdala…“ 

MN: Vaši rodiče se s ní 
přátelili?
Anna: „Moje maminka 
chodila paní Wichterlo-
vou ošetřovat… Dodneška 
si pamatuji vůni mastič-
ky, kterou jí maminka 
natírala.“ 

MN: A jak se vlastně vaše 
maminka s paní Wichter-
lovou sblížily?
Anna: „Maminka byla 
úžasná žena, evangelická 
farářka, zakládala diako-
nii u nás, milovala kyt-
ky, bylinky… Hodiny si 
s paní Wichterlovou, 
která i jako starší dáma 
cvičila každý den jógu, 
povídaly. Řešily budhu, 

debatovaly o Bohu. Mlu-
vily o umění, nebo jak se 
dělají kaštanové likéry 
a kdoulové sýry a patlaly 
to tam spolu… Paní Wich-
terlová si dokonce přivá-
žela z různých míst vzácné 
kytky a pak je v zahradě 
pěstovala. Zahrada pro 
ni byla hodně důležitá. 
A nesnášela sedmikrásky. 
Často jsem ji zastihla, jak 
leze po čtyřech a dloubá 
sedmikrásky se slovy, že 
tohle rozhodně nepatří 
na okrasnou zahradu. Od 
ostatních sousedů si spíš 
držela odstup.“

MN: A jak to bylo s ate-
liérem dál po smrti paní 
Wichterlové?
Anna: „Paní Wichterlo-
vá zemřela, tuším, v roce 
1990… Pak byl chvíli ate-
liér prázdný a později se 
tam nastěhovala neteř 
Zuzana, budovala a ob-
novovala zahrádku. Je to 
také sochařka, takže v ate-
liéru tvořila… Víte, je mi 
úzko, když si jen pomy-
slím, že by ateliér paní 
Wichterlové a ta její kou-
zelná zahrada přestaly 
existovat. Ten její odkaz 
s kořeny na Malé Straně 
přece nemůže zaniknout.“ 

Dojemná vzpomínka Anny Rosecké z Újezda 29: „Moje maminka se starala 
o sochařku Hanu Wichterlovou. Před jejím ateliérem jsem si hrávala...“ 
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Kalendárium 
Malé Strany

Karel 
Stloukal
HISTORIK

Jan
Zrzavý
MALÍŘ

LISTOPAD

● Karel Stloukal 
*2. 11. 1887 Zlín 
†19. 11. 1957 Praha
Historik, archivář. 
Zabýval se mj. Pražským 
hradem a okolím.
 
● Miloš Jiránek 
*19. 11. 1875 Lužec
†2. 11. 1911 Praha
Malíř, překladatel. 
Bydlel na Hradčanech 
v Lumbeho vile. 

● Karel Matěj Čapek 
*21. 2. 1860 Domažlice 
†3. 11. 1927 Praha
Spisovatel. Navázal na 
Jana Nerudu. 

● Jan Zrzavý 
*5. 11. 1890 Vadín 
†12. 10. 1977 Praha
Malíř. Bydlel na Zá-
meckých schodech. 

● Jana Dítětová 
*7. 10. 1926 Plzeň 
†9. 11. 1991 Praha
Herečka, dcera hospod-
ského. Manželka herce 
Josefa Vinkláře. Bydlela 
na Kampě. 

Karel Matěj 
Čapek

SPISOVATEL

Jana 
Dítětová
HEREČKA

Fo
to

: A
rc

hi
vPosílejte nám 

svá výročí! 
redakce@malostranskenoviny.eu

svá výročí! 

Růžové střevíčky (1/2) Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)

Co vás to napadá, vašnosti, 
nemám  žádné růžové střevíčky...

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Chceš - li mi, Bohoušku, dokázati, 

že mě máš rád, kup mi růžové střevíčky...
Co já budu dělati? Jestli neseženu 

růžové střevíčky, ztratím Martu navždy!

tEN AtELIÉR NESMí ZANIKNOUt!
Dojemná vzpomínka Anny Rosecké z Újezda 29: „Moje maminka se starala 
o sochařku Hanu Wichterlovou. Před jejím ateliérem jsem si hrávala...“ 

ANNA ROSECKÁ
prožila dětství na 
Újezdě 29 a hrávala 
si na zahradě před 
ateliérem. Nyní pra-
cuje jako vychovatel-
ka v ZŠ Vratislavova. 

ATELIÉR HANY WICHTERLOVÉ
Radnice MČ Praha 1 nechala tento klenot 
zpustnout, odpojena je voda a elektřina. 
O jeho záchranu bojují neteře slavné so-
chařka. Radnice po protestech pobouře-
né veřejnosti přehodila horký brambor na 
ministerstvo kultury. 

SOCHAŘKA HANA 
WICHTERLOVÁ
(*1903, †1990)
Je považována za 
první dámu českého 
sochařství, žákyně 
Jana Štursy a malíře 
Františka Kupky 
(Paříž). Jejím bratrem 
byl akademik Otto 
Wichterle. Její díla 
pramení z hlubokého 
zájmu o přírodu 
a o východní fi lozofi i. 
Manželem Hany Wich-
terlové byl sochař 
Bedřich Stefan. V ate-
liéru na úpatí Petřína 
žila a tvořila přes 50 
let. Přátelila se s foto-
grafem J. Sudkem.

Anna Rosecká 
s maminkou 
v bytě na Újezdě

Zpustlý ateliér
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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 BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

Naše akce
Nově Malé toulky pro zasloužilé Nápadníky 

(co mají nápady a sami vedou Toulky).

POŘÁDÁME:
● Pondělky od 18 h 
Energetické cvičení
se přesouvá na půdu 
Domečku (Sally terreny)
● Středa 8. 11., 17.17 h
Šatlava: Americká učená 
toulka MUDr. Sedmíka 
v sedě, vstup: 100 Kč
● Neděle 12. 11., 16 h 
Učená toulka: 
Nejvýznamnější památky 
kamenosochařské na jednom 
místě. Je to vhodné (a po-
třebné) i pro mládež! 
R. Händl, P. Hejma.
● Úterý 21. 11., 17 h 
Učená toulka: Havelské 
město - kostel sv. Havla 
a zvon Václav. Zajišťují 
Händl a Hejma.
● Neděle 3. 12., 16 h 
Betlémské náměstí: Vánoční 
strom KampaNuly
● Neděle 24. 12., 15 h 
Štědroodpolední hraní 
Muzikantů z Kampy u sochy 
Bruncvíka.

PLÁNUJEME: 
● Dr. Zdeněk Dragoun: Co 
bylo před a pod Šatlavou, 
Výlety za B. Hrabalem, B. 
Smetanou a A. Dvořákem...

VELKÉ ZPRÁVy Z MALÉ StRANy: NA tRŽIŠtI 
OtEVřEN MASNÝ KRÁM A AtELIÉR P&O

DOPORUČUJEME:
● Bohnická divadelní 
společnost v Šatlavě: 
Morodochium 28. 11. 
a 11. 12. vždy od 19 h, 
režie: Martin Učík
● 1. - 7. listopadu 
netradiční výstava v Kavárně 
ČAS: Konec doby klecové. 
Vernisáž středa 1. 11. 18 h 
moderuje Bára Poláková
● Pátek 3. 11., 19 h
Divadelní Bienale KPGM 
v KINĚ 64 U HRADEB.
● Sobota 4. 11.
Malostranský candrbál 
SOPMSH - PLES V OPEŘE, 
tedy v Malostranské besedě
ADVENT  SE BLÍŽÍ:  
● Připravuje KampaNula, 
SOPMSH, Maltézská pomoc 
a další...
● Neděle 3. 12., 17 h
Vánoční strom Cafe 
de Paris pro KJD na 
Velkopřevorském náměstí.
● Sobota 23. 12., 14 h
Pražské sbory s orchestrem 
a dirigentem Česká mše 
vánoční pod Karlovým 
mostem.
● Neděle 24. 12., 14.30 h
Koledy s HaF pod Karlovým 
mostem.

Tak v úterý 17. 10. bylo 
na Tržišti více živo než 
obvykle… Nově (na jeden 
den) se otevřel Masný 
krám (místo Řeznictví 
u Sísů) a byly teplé dob-
roty, masíčka, sekaná, 
jaterničky a pívo z pivo-
varu Boršov z Betlémské 
ulice na Starém Městě. 
K tomu hrála hudba živá vel-
mi, housle, kytara basa (Mu-
zikanti z Kampy) a hosté, lidi 
z okolí i z daleka. 
Všichni šéfové obchodů 
a provozoven z Malé Strany 
v čele s Romanem Vopičkou 
i vedení hnutí Starostů a Ne-
závislých dorazilo. Jelikož 
se s Petrem Hejmou všichni 

znají, bylo dosti veselo.
Na konci října bylo na 
adrese Tržiště č. 6 znovu 
otevřeno řeznictví a uze-
nářství. Prodejnu s názvem 
Masný krám bude provozo-
vat společnost Zero Gastro 
s.r.o. pod vedením pana Mi-
lana Žežulky. 
Ten chce podle svých slov zá-
kazníkům především z Malé 
Strany nabídnout poctivý 
a čerstvý kus masa z českých 
chovů a také dobré uzenářské 
výrobky. 
V prodejně bude také teplý 
pult, kde si každý den bude-
te moci dát čerstvou dobrou 
teplou masovou svačinu, po-
lévky a dvě až tři jídla z denní 

nabídky (a to vše i s sebou).
Souběžně vedle otevírá se 
nově Atelier Pavly & Olgy, 
což je spojení neuvěřitelně 
potřebné. Jen tak dál a nejen 
na Tržišti!
----------------------------------
Ve středu 18. 10. dopoledne 
sešli se lékaři z Prahy 1 v Ka-
várně Čas na semináři. Před-
nášel MUDr. Ota Maňas a po-
moc STAN přislíbil celore-
publikově Petr Hejma. Téma: 
JSME NA JEDNÉ LODI 
...aneb jak KRIZOVÁ SITU-
ACE ambulantních lékařů 
a jejich pacientů úzce souvi-
sí S CELOU SPOLEČNOSTÍ, 
SE ZDRAVÍM VEŠKERÉHO  
OBYVATELSTVA... -kuc-

Milí sousedé,
volební klání máme  
za sebou, a tím i pro 
někoho z vás mnohdy 
nepříjemnou volební 
kampaň. Rád bych 
vám poděkoval za  to, 
že jste k volbám přišli. 
A zároveň za podporu 
Starostů a nezávislých 
a KDU- ČSL. S dale-
ko větším nadšením 
se dají do další práce, 
vstříc volbám komu-
nálním.

MÁME tO 
ZA SEbOU

PETR HEJMA, 
zakladatel  spolku 

KampaNula
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V poryvech lístky pada-
ly, o popel lidé se tahali. 
Všeobecně je známo, že 
pravda je fakt na dně. 
Tak ji tam s rozumem 
hledali. 
Co na to blaničtí vojáci? 
Z koho zas budou mít 
legraci? Jak kličkovat 
mezi ploty, snad návod 
ten mají teď na práci. 

V kavárnách pražského 
podhradí, jedy se slévají 
do kádí. Pak do záchodů 
a kanálů. Lepší pití je na-
hradí. 
Když přátelíte se s alchy-
misty, je obtížné neznat 
magii. Volíte černou 
nebo bílou? Jste si vů-
bec tou barvou tak jisti? 
Přes které brýle hledíte 
na svět? Víte, zda kazí 
vám to zrak? A za zrakem 
hned mozek leží. Jak leh-

ce ten se mění ve vrak. 
Děsí mne a fascinuje, 
kam až můžeme vstoupit. 
Znáte to ale. Jízdenku 
zpátky, není vždy snad-
né koupit. Tak málo ná-
dechů stačí k tomu po-
slednímu. Tak strašně 
moc prachů čpí pachem 
naftalinu. 
Nechávám otevřená okna 
a dveře odemčeny. Kdo 
mne zná by se nedivil, 
kdybych průhledné měl 
stěny. Chcete mne na-
vštívit? Poslužte si. Však 
já vás pohostím. Všechno 
bude, my ne. 

FANTOM MALÉ STRANY
CO NEVÍ ON, NEVÍ NIKDO

V poryvech

Ale posvítím si na stín, 
co by si dovolil myš-
lenku ukrást mi pointu 
a rým. Co neví nikdo, 
přec já možná vím...

Proč nám přesunuli volební místnosti

Tak to máme za se-
bou. Tedy nás šedesát 
procent, co chodíme 
k volbám. Jako po 
každých volbách ně-
kolik dnů hoří vášně 
a pak se život poma-
lu vrací do zdánlivé-
ho normálu. U nás na 
Malé Straně si navíc při 
každých volbách prožívá-
me ojedinělou raritu. 
Lidé jdou do svých voleb-
ních místností a přitom 
míjejí jiná volební místa, 
kam naprosto nepocho-
pitelně nepatří, přestože 
ty jsou umístěny mno-

hem blíž jejich bydlišti. 
Navíc, z pěti volebních 
míst na Hradčanech 
a Malé Straně, ve třech 
došlo ke změně jejich 
umístění. 
To že bylo přemístě-
no místo voleb z areálu 
Pražského hradu je cel-
kem pochopitelné, kdo 
by chtěl jít volit a přitom 
musel projít bezpečnost-
ním rámem? Zvláštní 
jsou ale změny umístě-
ní volebních místností 
v podhradí. 
Z Újezda do gymnázia 
v Hellichovce a z Malo-
stranského náměstí do 
školy v Josefské. V obou 
případech došlo ke zruše-
ní možnosti bezbariéro-
vého přístupu k urnám. 

Petr burgr, 
jeho glosa

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

Ve školách to je do scho-
dů. Jako kdybychom 
nestáli o hlasy lidí, kte-
rým se hůře chodí. 
Navíc prý pravým důvo-
dem zrušení volebního 
místa na Malostran-
ském náměstí je plá-
nované umístění před-
volebních poutačů na 
chodníku před Besedou. 
V případě, že by zůstalo 

volební místo jako dříve, 
jednalo by se o porušení 
zákona, ve kterém se 
přísně zakazuje agitovat 
v blízkosti místa voleb. 
Ono totiž za rok bu-
dou volby komunál-
ní a to teprve bude 
mela. 
Prostě političtí šíbři 
myslí dopředu.

MN listopad 2017

VSTÁVEJ!

inzerce
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Takhle to vypadá, když 
si ODS udělá soukromé 
parkoviště z Malostran-
ského náměstí...

Willem Heida, 
Praha číslo 1

Čtenář 
reportér

Nejen bydlení, ale i par-
kování je na Malé Straně 
„pochoutka“!

Gabriela Rothová, 
Hellichova ulice

Parkoviště 
na Malo-

stranském 
●Prodám koncertní píš-
ťalový flašinet Bergmann. 
Cena dohodou. Tel.: 607 
114 546.
●Poskytuji kompletní 
služby v oblasti vedení 
a zpracování účetnictví 
pro firmy. Zpracová-
ní DPH vč. kontrolního 
hlášení, komplexní zpra-
cování mezd a personál-
ní agendy, komunikace            
s úřady, daňové poraden-
ství. Individuální přístup, 
konzultace s klientem, 
cena dohodou. Tel.: 723 

480 468. www.vasdano-
vyporadce.cz
●Domácí řemeslnické 
práce všeho druhu. Jaro-
slav Doksanský. Tel.: 702 
063 224. 
●Žena hledá jen pro sebe 
malý zařízený byt i s TV. 
E-mail: skopalova@vol-
ny.cz. Tel.: 735 777 811.
●Podám větší množství 
gramofonových SP a LP 
desek, české i zahraniční. 
Vhodné pro sběratele. Lev-
ně. A desky i koupím. Tel.: 
603 715 813, 604 839 957

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.

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

257 531 839

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

ZDE MŮŽE 
bÝt VÁŠ 
INZERÁt!

VOLEJtE IHNED

tELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLíDNÉ ZACHÁZENí!

Denní menu 
za 99 Kč 

Výběr ze tří jídel 
s polévkou, 

malým pivem 
nebo 

malinovkou.
Otevřeno: 

denně 9 - 23 h
Adresa: 

Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu
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Galasovy 
cyklojízdy

Dětem - 30. 10. - 8. 11. - PARTITURA 
- Studio Alta, U Výstaviště 21 -  7. ročník 
komunitního divadla pro děti. Worksho-
py, mezinárodní představení. Pořádá 
Taneční studio Light. www.studioalta.cz

Akce - So 4. 11. od 19.30 h - 9. MALO-
STRANSKÝ CANDRBÁL - Malostran-
ská beseda, Malostr. nám. 21 -  Ve stylu Ples 
v Opeře (pardon, v Besedě). Hudba, módní 
přehlídka, tombola. Pořádá SOPMSH.

Koncert - Čt 9. 11. v 20 h - JAROSLAV 
HUTKA - Dobrá trafi ka, Újezd 37 - Písně 
ze Sušilovy sbírky i autorské, 28. výročí 
návratu z emigrace. Rezervace na tel.: 
732 852 364. www.dobratrafi ka.cz

Akce - So 18. 11. v 10.30 h - GALA-
SOVA CYKLOJÍZDA FARMÁŘSKÁ 
- Sraz Folimanka, pod Nuselským mos-
tem - Michelská, Farmářský trh Spořilov, 
cíl U Tří bojovníků. www.galas.borec.cz

Akce - So 25. 11. od 20 h - MINIPLES 
V KAVÁRNÉ ČAS - Kavárna Čas, 
U Lužického semináře 15 - Přijďte si za-
tančit. K tanci hraje skupina Hitos. Před-
prodej v kavárně. www.kavarna-cas.cz

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, 
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, re-
produkce Puchnerova oltáře, portréty…

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

Náš 

TIP

N enechte si ujít 
koncert Tria lídra 
kapely Framus Mi-

chala Prokopa, nadžán-
rového kytaristy Luboše 
Andršta a všestranného 
houslisty Jana Hrubé-
ho. Pro všechny, kteří 
o hudbě něco vědí, je 
přichystaný skvělý mu-
zikantský zážitek. Sou-
bor vznikl v roce 1987. 
Písničkový základ je 
rozšířen Andrštovými 

zkušenostmi s blues 
a s jazzrockem i osobi-
tou hrou Hrubého na 
elektrifi kované housle. 
Koncert má příjemnou 
civilní atmosféru i zvuk 
a je z něho cítit radost 
z bezstarostného muzi-
círování bez exhibice.

LISTOPAD
Program (výběr)

4. 11., 19 h
9. Malostranský candr-
bál -  Ples v opeře - po-
řádá SOPMSH
6. 11., 20.30 h
Záviš a Luboš Nohavica 
- křest LP Šansony
11. 11., 20 h
Barování se S. Nováko-
vou a F. Rajmontem
12. 11., 20.30 h
Robert Křesťan a Druhá 
tráva
22. 11., 20.30 h
Vrať se do hrobu - 20 let 
kapely!
24. 11., 19 h
Hudba z Marzu - rock - pop
28. 11., 20.30 
Bílá nemoc/host: Free Q 
- folk - rock
30. 11., 20.30 h
Kurtizány z 25. Avenue 
- rock

GALERIE
Do 26. 11. Jiří Píša a jeho 
velkoformátové fotky Prahy.

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

21. 11., 20.30

PROKOP - ANDRŠT - HRUBÝ

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

www.museumkampa.cz

ATELIÉROVÁ 
SOUSEDSTVÍ
Do 9. 1. 2018 
Vystavují Marcel Duchamp, 
Raymond Duchamp-Villon, 
Jacques Villon, František 
Kupka a další. Výstava 
připravená ve spolupráci 
s Musée National d‘Art Mo-
derne - Centre Pompidou 
Paris představuje vůbec 
poprvé v České republi-
ce, volné uskupení uměl-
ců, kteří se postupně 
usazovali na pařížském 
předměstí Puteaux a vý-
znamně zasáhli do vývoje 

moderního umění. Výsta-
va u příležitosti naroze-
nin zakladatelky muzea 
paní Medy Mládkové.

MUŽ S HOŘÍCÍ 
HŘÍVOU!
EMIL FILLA 
A SURREALISMUS 
1931 - 1939
Do 11. 2. 2018
Výstava věnovaná dílu 
a osobnosti Emila Filly 
a autorům, kteří tvořili 
v počátečních letech sur-
realismu, mj. Emil Filla, 
František Janoušek, Ru-

dolf Krajc, Vincenc Ma-
kovský, František Muzika, 
Jindřich Štyrský, Karel 
Teige, Toyen, František 
Vobecký, Alois Wachs-
man. Kurátor výstavy: 
Dr. Karel Srp.

DALŠÍ PROGRAM
9. 11. Večerní dílna pro 
dospělé k výstavě Atelié-
rová sousedství. Rezer-
vace nutná. V 18.30 h
25. 11. Lektorská komen-
tovaná prohlídka výstavy 
Muž s hořící hřívou! Pro-
hlídka zdarma

MANOLO BLAHNIK:  
The Art of Shoes
Do 12. 11.
Výstava ikony módního návrhářství, designéra Ma-
nolo Blahnika. Blahnik, známý ze seriálu Sex ve 
městě a díky fi lmu Marie Antoinetta Sophie Coppoly, 
vyrostl na Kanárských ostrovech, žije v Británii, ale 
má české kořeny.

KříŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

tUtO RUbRIKU SPONZORUJE 
NEDOStIŽNÝ REStAURANt 
POD PEtříNEM (Hellichova 5)
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ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města. STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY jsou 
k mání zdarma například 
v Kafírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) a mnoha dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny 
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herečka
Jiřina Štěpničková

Paní Jiřina (1912 - 1985), 
herečka, odmítla hrát za 
války v německých fi l-
mech. Po pokusu o emi-
graci padla policii do 
pasti a byla v roce 1952 
odsouzena k 15 letům vě-
zení. Některé její kolegyně 
z Divadla na Vinohradech 

(např. Jiřina Jirásková) 
pro ni žádali trest smrti. 
Po propuštění žila se sy-
nem Jiřím na Malé Straně 
(Zámecké schody 10). Jiří  
Štěpnička (dnes bydlí na 
Kampě) hrál v roce 1986 
roli Klementa Gottwalda 
v seriálu Gottwald. 

Jiří 
Štěpnička 

syn

Klement 
Gottwald 
prezident

Slavné místní ženy

Jiřína 
Jirásková 
kolegyně

Příběh, 
ze kterého 
mrazí

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Koutek pro chytré hlavy

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

V třetím tom okně od 
vchodu vpravo seděli vše-
obecně vážení občané pan 
Ryšánek a pan Schlegl 
den co den navečer vždy 
od šesti do osmi. Místo 
jejich bylo vždy pro ně 
prázdno; aby se byl snad 

někdo jiný odvážil zased-
nout kdy místo někomu 
navyklé, to patřilo vůbec 
k věcem, jež řádný a mrav-
ný Malostraňák byl by od 
sebe odmítl rozhodně co 
přímou nemožnost, poně-
vadž - nu poněvadž se to 
nedalo ani myslet. 
Místo zrovna u okna zů-
stalo vždy prázdno, pan 
Schlegl seděl na tom konci 
podkůvky...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Hádanka: Víte, kde je na Malé 
Straně dům, ve kterém se naro-
dil Karel Hynek Mácha?  
Nápověda: Hledejte naproti 
Tyršově domu.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Minule: Jediný střešní bazén na 
Malé Straně je na domě na adrese 
Malostranské náměstí 22 (sochař 
Nálepa). Správně našli: A. Slota

třetí okno

Pokračování příště

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

Vážení přátelé 
Malé Strany,

AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE
OBJEVTE PŘÍBĚHY HOTELU ŽIJÍCÍHO V SYMBIÓZE S AKTIVNÍM AUGUSTINIÁNSKÝM KLÁŠTEREM

velmi se na vás těším 
u slavnostního rozsví-
cení našeho vánoční-
ho stromu. Bude mi 
velkým potěšením se 
s vámi potkat a při-
vítat společně s vámi 
nádherný adventní 
čas. S přátelskými po-
zdravy

MARIO EGGER 
Generální ředitel 

Augustine, a Luxury 
Collection Hotel, Prague

AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE, Letenská 12/33, Praha 1, 110 00
e-mail: restaurant.augustine@luxurycollection.com, tel.: +420 266 112 280, www.augustine-restaurant.cz

Rozsvícení vánočního 
stromu v Augustinu

Mario 
Egger

Přijďte s námi ve čtvrtek 30. listopadu od 
18 hodin přivítat adventní čas společně 
s našimi vzácnými hosty zpěvačkou 

Bárou Basikovou 
a dětským sborem 
kostela svatého 
Tomáše. Čeká na 
vás svařák, kakao 
a sladké potěšení. 
Rodiny a děti jsou 
vítány.

Od 1. listopadu si můžete 
v Refectory Baru pochutnat 
na zimních koktejlech. Pro 
milovníky venkovního pose-
zení jsme vybavili naše Arká-
dy ohřívači a teplými dekami. 
V adventním období se mů-
žete těšit na idylické večery 
u vánočního stromečku.

Zimní koktejly

Doporučujeme ochutnat:
SUMMER IS GONE

Základ tohoto koktejlu je Amaretto
185 Kč

THE OCTOBER MIST
Horký cocktail jehož základem je Cognac Remy 

Martin V.S.O.P
295 Kč

na Augustine Terrace, 
Letenská 12/33.

Těšíme se 
na vás

tUtO RUbRIKU SPONZORUJE 
NEDOStIŽNÝ REStAURANt 
POD PEtříNEM (Hellichova 5)

inzerce



EVA KRÖSCHLOVÁ
Choreografka, 

pedagožka na DAMU
„Protože mne zajímá, 
co zajímá mé sousedy 

přes řeku.“
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Příští číslo vyjde
1. prosince

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

inzerceinzerce

KUBA SŮSA
vnuk R. a H. Vopičkových

Modré okénko 
za to, že zametl 
chodník od 
Hroznové až 
ke konci mostu.

Tip: Čtenáři MN

MADLENKA
Velmi fatální, oblíbená 

a utajeně hbitá. 
Její hrdá panička: 

Dominika Tesárková
Posílejte: redakce@

malostranskenoviny.eu

TI, KTEŘÍ POZORUJÍ LIBUŠI: „Jako by dne LIbuše prorokovala, 
že vidí město veliké, jehož dluhy hvězd se dotýkají...“

59
Kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní 

číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme

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

odběrních míst
Malostranských novin

Muzeum Karla Zemana, Saská 3.  Stará Praha, Vítězná 11. U Hrocha, Thu-
novská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova kafírna (U sv. 
Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Museum Kampa, 
U Sovových mlýnů 2. Klub Za starou Prahu, knihkupectví, Mostecká 1 (Judina 
věž). Vacek Bio-Market, Mostecká 3. Dvůr umění, Mostecká 14. Klub Šatla-
va, 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, Mal-
tézské 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, Ci-
helná 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. Me-
trocafe, 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 


