Noviny, které si píší čtenáři sami
Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí.

nE

toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 9/ roč. IX
září 2017

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

redakce@maloStranskenoviny.eu ● telefon: 777 556 578 ● www.malostranskenoviny.eu

pRvní dáMa čeSKého SochařStví
hana WichteRlová, Újezd 29

Servírky
Malé Strany

Foto: Eva Jůzová, 1976
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Foto: Monika Höppner

nedŮStojná
bitva o její
paMátKU
(...A AtELIÉR)

HBITÁ ELIŠKA

Usměvavá Eliška Paterová
z kavárny Starbucks
na Malostranském nám. 28/5
nese lahodné Caramel Popcorn Frappuccino grande za
129 Kč.

15 LEt OD
POVODní

Hana Wichterlová žila a tvořila
v domku společně s manželem,
sochařem Bedřichem stefanem

příběh aRoGance Moci a záKUliSních čachRŮ
inzerce

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
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unikátní fotograﬁe velké
vody, která navždy
změnila Malou stranu

Podrobnosti na str. 5
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč
Nugátové knedlíky
s jahodový přelivem
99 Kč

Velké zprávy z Malé Strany

petřínská rozhledna
v barvách Španělska

restAurANt
Pod PetříNeM
Hellichova 5

Jednou větou
Ondřej
Höppner

„

Šéfredaktor
Malostranských
novin

Konec prázdnin
naštěstí znamená,
že se blíží
začátek
dalších.

Počasí

20 °C

Září
Divoké husy na odletu,
konec i babímu létu.

Posílejte
NáM sVé tiPY
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Petřínská
rozhledna

jan Wolf
Malá Strana - Petřínská rozhledna se rozzářila v národních barvách
Španělska, aby tak uctila
oběti teroristického útoku v Barceloně a nedalekém městě Cambril.
„Je nutné vyjádři naši
solidaritu,“ uvedl radní
pro kulturu hl. m. Prahy
Jan Wolf, který nechal
rozhlednu rozsvítit.

tERORIstÉ
v dodávce

Na barcelonskou promenádu vjela 17. srpna
dodávka, zabila 13 lidí,
dalších více než sto utrpělo zranění. Stejným
způsobem útočníci zabili
v Cambrills jednu ženu
a tři lidi vážně zranili.

Anketa Malostranských novin

Zpravy

vopičkovo vo
oslavilo kula
Kampa - Populární bistro Bruncvík, kterému
nikdo neřekne jinak než
„Vokýnko“, oslavilo v sobotu 19. srpna 27. výročí
svého vzniku.
Kavárník Vopička tak
nádherně prodlužuje řetězec oslav, kdy každoročně spolu s vděčnými
gratulanty slaví: výročí
Vokýnka, výročí kavárny U svatého Omara na
Tržišti, své narozeniny,
narozeniny svého ctihodného otce a dědečka,
narozeniny své obdivuhodné manželky Hanky
a další. Občas si společně
připomeneme i další výročí jako 1. máj nebo přistání člověka na Měsíci.
Vokýnko a Omar jsou jedním z pilířů společenského života na Malé Straně.
Takže: Gratulujeme!

Zleva: Vopičkův syn
Zdeněk, Petr Horáček
(režisér) a Vopička
Vopička
čepuje

inzerce

Jakou jste dostali ve škole
nejdivnější poznámku?

tYto NoViNY vycházejí
na území Malé Strany
a Hradčan, tedy ZDE
HrAdČANY

MAlá
strANA
5 370 obyvatel

světlana
Kalousková

Helena
Šulcová

Petr
Hejma

Hradčanská galerie J. Kalouska

Členka KampaNuly, MATFYZ

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Dala svačinu se šunkou
chlapcům a ti se
o ni na chodbě
poprali.“

„Osprchujte
jí doma
večer hlavu,
ať tak
neblbne!“

„Vysmívá se
rozorávání celin.
Málem mě
za to vyhodili
z gymnázia.“

Markéta
jíšová
Ředitelka
Apollon Art

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Můžu být
dvojsmyslná?
Bez poznámek!“

„Jednou jsme za
zlobení dostali
pětku, včetně
mě, ačkoliv jsem
chyběl.“

„Poznámku
ne, jen slovní
napomenutí:
Aňulíne, při diktátu nezpívej!“

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

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@malostranskenoviny.eu

Mluvčí mladé
generace

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

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

Dívka ze str. 3

vokýnko pod mostem
ulaté 27. výročí vzniku

Bouřlivý
rok
1917

roman Vopička s olgou
a Pavlou Michálkovými, které
mají módní ateliér na tržišti

ště

MiSS
vySoKá noha
Místní přebornice ve zvedání

Fronta
gratulantů

nohy Alena Kočičková v akci.

Malý oznamovatel
inzeRUjte v těchto novinách!
tady je 3+1 dŮvod pRoč:

roman Vopička rád
přijímá gratulace
inzerce

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

33 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz
restAurACe

tlustá
MYŠ

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

Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

Zde muže
být váš
inzerát!

Volejte hned
tel. č.:
777 556 578
Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@malostranskenoviny.eu

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

Foto: Youtube

ek
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy
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redakce@malostranskenoviny.eu

Politika
Foto: Archiv

telefon redakce: 775 949 557

CO NOVÉHO
V REDAKCI
Co je nového u vás posílejte na
redakce@malostranskenoviny.eu

hledá se
nemo
Primátorka
Krnáčová

redAKCe pořádala výjezdní
zasedání na pláž. V přilehlém
moři pak hledala klauna, tedy
rybku, která žije u mořské sasanky a proslula ve filmu pro děti
Hledá se Nemo. Tyto rybky našla
hned na třech místech ve třech
různých složeních: Táta a Nemo
(jako v tom filmu), jen táta a táta
s mámou a Nemo.
Šéfredaktor Ondřej zde také psal
po večerech knihu o nespravedlivě odsouzeném Petrovi Kramném (stalo se nedaleko).

&

Vítěz Poražený

PrAŽsKÝ
CHodeC

ředitel Miroslav stejskal
táhne káru při akci občanů

pRiMátoRKa jde po KRKU policejníMU
řediteli, KteRÝ jen dělá SvoU pRáci
Nestává se často, aby se primátor(ka) dostal(a)
do křížku s policejním ředitelem. „Čekal bych
spíše pochvalu,“ diví se ředitel policie Stejskal.
Jablkem sváru je Stejskalova výzva strážníkům,
aby více pokutovali neukázněné cyklisty.
Malá Strana - Policejní ředitel Prahy 1 Miroslav Stejskal
napsal svým podřízeným dopis,
ve kterém je vybízel k větší aktivitě při vybírání pokut.
Žádal, aby strážníci důsledněji
pokutovali například cyklisty
a koloběžkáře, kteří jezdí po
chodnících a ohrožují tak chodce. Občané, kteří vědí, že kolo
na chodník nepatří (pokud ho

cyklista nevede a nestává se tak
chodcem), by měli radost.
Dopis však unikl na veřejnost
(někdo ze strážníků, nebo hackerů ho zveřejnil). Ředitel,
který má pár dní do důchodu,
leží v žaludku mnoha lidem.
A tak se mu od jeho nadřízených (primátorka) nedostalo pochvaly, ale naopak.
„Je to v podstatě pokyn k bu-

zeraci lidí. Budu chtít po panu
Stejskalovi vysvětlení,“ ocenila
výzvu pana ředitele primátorka
Adriana Krnáčová.
„Buzerovanými lidmi“ jsou zde
zřejmě míněni ti, kteří jezdí na
kole po chodnících, a ne ti, kteří
po něm, s odpuštěním, chodí.
„Trvám na tom, že někteří strážníci se při pochůzce
jen procházejí, místo toho,
aby konali svou povinnost,“
říká pan Miroslav Stejskal, který je u policie přes 20 let.
Chodívá i sám a dobrovolně
hlídkovat do ulic, nezištně se
účastní místních akcí (tahá
káru na čarodějnice).

Kdy půjde Krnáčová na kobereček?
MIROSLAV
STEJSKAL

(Ředitel policie
Prahy 1)

Palec nahoru
za to, že dává
pokuty tomu,
kdo si to
zaslouží.

JAN
VOTOČEK
(TOP 09,
radní, oblast
privatizace)
Za kluzký
přístup ke kauze
ateliéru Hany
Wichterlové.

Praha - Šéf primátorky Adriany Krnáčové (ANO) Andrej Babiš se pozastavil nad jejími posledními kroky. Především nepovažuje za dobrý nápad nechat
postavit na nábřeží Zlaté vejce
a v Pařížské ulici Skleněnou
krychli.
„Pro Pražany je důležitější, aby
kolem hlavního města byl do-

KAMPÁRIUM

inzerce

končen obchvat nebo aby mohli
používat mobily v metru,“ řekl
Babiš deníku Právo.
S oběma kontroverzními stavbami počítá metropolitní plán
hl. m. Prahy. Primátorka Krnáčová už prý byla „na odstřel“
před dvěma lety, ale Babiš ji
nakonec podržel i přes protesty
vedení hnutí.

Obludná stavba Zlaté vejce na
konci Revoluční ulice je podle
zákulisních zdrojů společným
projektem bývalého kontroverzního starosty Filipa Dvořáka
(ODS) a současného starosty
Oldřicha Lomeckého (TOP 09).
Komunální volby, které rozhodnou o složení magistrátu a radnice Prahy 1 budou příští rok.

teNis

Restaurace & Steak

▪ 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 ZÁŘÍ

• Naše zahrádka pro vás stále otevřena!
• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v září 11. od 19 hod.
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

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

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

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

Včasný zápis - sleVA 20 %
nebo rAKetA HeAd ZdArMA
•30 středisek v Praze - ve vaší
ZŠ, nebo v její blízkosti
•proﬁ trenéři
•tradice od roku 1993
Učíme i lenochy
a počítačové týpky!

www.obycejnysvet.com

777 260 262, 603 527 172
224 815 871 www.tallent.cz

• Polední menu od 99 Kč
• Velký výběr českých a belgických piv
• Rozšířená nabídka výtečných burgerů
Těšíme se na vás!

Volejte:

M

í
Zprátnavy
y

s
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př
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inzerce@malostranskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Malá Strana: 15 let od povodní
Unikátní snímky velké vody, která navždy změnila Malou Stranu

Vltava se vylila z břehů začátkem srpna roku 2002.
Voda neustále stoupala,
jedna povodňová vlna
střídala druhou. Lidé na
Malé Straně začali „pytlovat“. Že je opravdu zle,
bylo jasné už 9. srpna.
Mnoho domácností muselo být na několik dní
evakuováno.
„Voda sahala 14. srpna
v kulminačním bodě pár
centimetrů pod vrchol
mlýnského kola,“ vzpomíná pan Jindřich Horel,
mlynář z Velkopřevorského mlýna. Mohla to být
i povodeň tisíciletí.
V parku na Kampě nyní
pořádá magistrát k tomuto tématu výstavu.
Díky mlynáři Velkopřevorského mlýna Horelovi,
sochařovi Nálepovi, exstarostovi Hejmovi a Malostranským novinám byl
u mlýna posazen vodník,
hlídající hladinu Vltavy.

2002 2017

Náměstí na Kampě
pod vodou

Náměstí
na Kampě dnes

Zpola zatopené kolo
Velkopřevorského mlýna

Vodník, který
nyní hlídá hladinu

Zaplavené
náměstí
Na Kampě

Vodou zničená knihovna
Velkopřevorského mlýna

inzerce

ODVAHA PŘEVZÍT
ODPOVĚDNOST

„Řídit stát jako obec.“

STAN_2017_inz_NN_196x137_Farsky.indd 1
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redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Hana Wichterlová

Tema

Rozzlobení občané p
za záchRanU ateliéR

aRoGance Moci ve Své Ryzí podobě ●chce Snad StaRoSta
bydlet v doMě vedle? ●petici podepSalo jiŽ 1 500 lidí

Ateliér první dámy českého sochařství Hany Wichterlové pod
Petřínem je kultovním místem
Malé Strany - a svým významem
ho daleko přesahuje.
Rodina slavné sochařky nyní bojuje o záchranu tohoto skvostu.
Jejich úsilí však naráží na odpor
vedení radnice Prahy 1.
„Chtěly bychom, aby z ateliéru
vzniklo muzeum,“ říkají sestry
Marie a Zuzana Wichterlovy. Sochařka Hana byla jejich pratetou.
Podle starosty Lomeckého je však
tento „svatostánek českého sochařství“ z technického hlediska
„budka, která se hodí nevýše jako
sklad na nářadí“.
Radnice má s ateliérem a zahradou jiné plány. Přilehlý dům
(Újezd 29) nechala nedávno
vystěhovat (MN informovaly)
a chystá se ho prodat. Komu, zůstává záhadou. Podle některých

zdrojů chce starosta Lomecký
dům koupit sám, a to zřejmě přes
prostředníka. Na přímou otázku
mluvčí radnice Prahy 1 Veronika
Blažková, která je současně i přítelkyní starosty, neodpověděla.
Starosta má nahlášeno bydliště
v Sokole naproti, ale zda tam
opravdu bydlí, není jasné.
Podobnou zkušenost s nechutí
starosty a jeho přítelkyně ke komunikaci s médii má i redaktorka
Hana Mazancová z Českého rozhlasu. Na otázku, zda má radnice
zájem na rekonstrukci ateliéru, jí
odpověděla mluvčí Blažková jen
stručně: „Ano má.“
Dotazy na kroky, které v této souvislosti radnice vykonala, mluvčí
ponechala bez odpovědi i přes
opakovanou žádost.
Ateliér měla do loňského roku
v pronájmu rodina Wichterlova.
„Přislíbili jsme ateliér rekonstru-

ovat, když nám jej městská část
prodá. Avšak ta to vždy odmítla,“
řekla MN Zuzana Wichterlová.
O ateliéru jednají Wichterlovi
s radnicí už zhruba osm let. V rozhovoru pro Český rozhlas radnice
Prahy 1 dlouhodobá jednání popřela, ač o něm má rodina Wichterlova dokumentaci.
„O ničem takovém nevím,“ řekl
rozhlasu radní pro privatizaci Jan
Votoček (TOP 09).
Mluvčí Blažková nezapírá, že se
radnice chystá barokní dům na
Újezdě 29 prodat s tím, že si budoucí majitel bude moci s ateliérem dělat, co se mu zlíbí.
O kauze bude jednat zastupitelstvo, ve kterém má současné vedení radnice vratkou převahu jednoho až dvou hlasů.
„V mnohém to připomíná praktiky bývalého kontroverzního starosty Jančíka ze sousední měst-

ské častí Prahy 5,“ míní někteří
pozorovatelé. Volební preference
TOP 09 se podle některých průzkumů propadají pod hranici 5 %,
což je limit pro účast v parlamentu. Od toho se mohou odvíjet výsledky v komunálních volbách na
podzim roku 2018.
V malostranském ateliéru žila sochařka Hana Wichterlová, která
je sestrou Otty Wichterleho (vynálezce kontaktních čoček) přes
50 let. Do ateliéru ji chodili navštěvovat přední osobnosti české
kultury (fotograf Sudek, básník
Seifert, malíř Tichý, dramatik Topol, historička Masaryková...).

podpořte ateliér!
stačí Vaše souhlasné
vyjádření e-mailem:
wichtem@gmail.com

ateliér v říční 11:
bylo to o fous

Sochař blažek: zaStavte to!
Michal
Blažek

T

Světoznámý sochař Michal Blažek byl vedením radnice vyštván ze svého ateliéru v Haštalské ulici. Spor se
starostou Lomeckým sochař Blažek nakonec vyhrál, ale ateliér mu nevrátili. Nezákonné vystěhování stálo daňové poplatníky 900 000 Kč. Ke snahám radnice zničit ateliér Hany
Wichterlové Blažek říká: „Štvanice úchylného tělocvikáře na
ateliéry umělců v Praze 1 graduje. Starosta Lomecký by nejraději umělce zpracoval na mejdla. Dostal to od Kalouska
z TOP 09 příkazem, nebo jde o jeho vlastní akci?“

Tiskařskou dílnu v Říční 11
se před vedením radnice podařilo zachránit na poslední
chvíli. Radnice nepotřebovala ani záminku: Prostě padák
a hotovo. „Šlechtu“ zastavily
až silné protesty občanů
a umělecké obce.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
vozíčKáři

Praha 1 dělá pro postižené
dost, ale v porovnání s Vídní, Paříží, nebo Londýnem
poněkud pokulháváme. Má
kamarádka Bára, která jezSváťa Karásek:
dí již léta na mechanickém
Kněz, písničkář
vozíku, má po jízdě Malou
undergroundu,
Stranou a Starém Městě
vězeň totality,
pravidelně vyklepaný tabák
nyní nezávislý
zastupitel (též díky z cigaret a bývá utahaná
jako pes. Podivně klopené
podpoře Malostranských novin). Napište sváťovi o

chodníky, někde celé menší
či větší plochy chybějících
dlažebních kostek, nebo
kostky letitým užíváním
každá jedna v jiné výšce,
tam už zakopávají i běžní
chodci.
Podívejte se na nájezdy
z chodníků. Jsou prudké,
nesouměrné, na samotných
nájezdech jsou „schůdky“,
jeden či dva. Vozíčkář bezradně najíždí znova a zno-

va na tento podivný nájezd
a očima žebrá o pomoc kolemjdoucí.
Řešením by byla zámková
dlažba jako v Paříži, nebo
ve většině staré Vídně. Stálo by za úvahu tento druh
dlažby použít i u nás a dle
mého názoru by proti tomuto řešení nemohli nic
zásadního namítat ani památkáři. Vždyť zakopávají
všichni, památkáři i úřed-

níci. A co teprve chudáci
vozíčkáři, pokud se vůbec
na chodník dostanou. Čeká
je slalom, kodrcání a skákání, přední malá kola se
co chvíli zaboří do děr po
kostkách, nakloněný křivý
chodník je nezadržitelně
žene tu do vozovky, na zeď
domu, nebo na kandelábr
veřejného osvětlení. Kamarádka Bára říká, že je jí
z toho smutno. A mně taky.

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

telefon inzerce: 777 556 578

Tema
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né podepisují petici
iéru H. Wichterlové

Kalendárium
Malé Strany
září

Alexandr
Brandejs

Karolina
Světlá

mecenáš

spisovatelka

Karel
Tůma

František
Hofman

Petřín
novinář

lanovka

malíř

● František Hofman
*1. 9. 1891 Přeštice
†3. 3. 1969 Praha
Malíř, obraz T. G. M.
či Pražského jezulátka.
● Václav E. Horák
*1. 1. 1800 Lobeč
†3. 9. 1871 Praha
Varhaník, zpíval ve
sboru v chrámu sv.
Mikuláše.

Ateliér
Josefa Sudka

Ateliér H. W. na zahradě
domů Újezd 23 a 29

● František Roith
*16. 7. 1876 Praha
†5. 9. 1942 Voznice
Architekt, monumenty.
● Karolina Světlá
*24. 2. 1830 Praha
†7. 9. 1899 Praha
Spisovatelka, přítelkyně
Jana Nerudy.

Foto: David Cysař, archiv

Újezd 23, všichni
nájemníci už dostali
výpověď. Ateliér je
na zahradě za ním.

● Karel Tůma
*6. 9. 1843 Praha
†9. 5. 1917 Praha
Redaktor Humoristických listů.

Ateliér a domek
sochařky Wichterlové.
Vlevo začíná petřínská stráň

Na houbách (1/2)

Od božího rána hledám
a ne a ne najít hříbečka...

● Alexandr Brandejs
*7. 9. 1848 Hřebečníky
†19. 5. 1901 Praha
Mecenáš umělců jako
Mikoláš Aleš, František
Ženíšek, Julius Zeyer,
Jaroslav Vrchlický...

Malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

...Na chvíli si zdřímnu v té krásné přirodě,
co tu sálá vůkol......

Pokračování

...Áááách! Tak to je tedy macek!
Jako v pohádce!
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Charita
Charita
redakce@malostranskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Charita

KampaNula

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

iX. MaloStRanSKé
pRoStřenÝ v i n o b R a n í
dozvUKy hoRŇácKÝch SlavnoStí
StŮl

v rámci akce vi. betlémská kulturní noc
K a m p a n u l a pořádá benefiční

betléMSKé
náMěStí
praha 1,
Staré Město

(výtěžek je pro zdravotně postižené Prahy 1)

ve čtvrtek 7. září 2017 17 - 21 h
Během podvečera budou u Stolu koncertovati

KočKy Maj pRe
dUo Kalich

od 17:30 h. Swingová formace
od 18:30 h. Písně nejen staropražské
Na „vstupenkách - stravenkách“ za 100 Kč budou vyznačena 4 jídla či nápoje, které obdržíte v těsném okolí
Prostřeného stolu - ve stáncích zúčastněných podniků,
které dobroty a nápoje věnovaly. Předprodej v místě.

Naše akce
POŘÁDÁME TOULKY
● Chrám sv. Víta a zvon Zikmund. Podzemí + příběh
Pražského hradu, Werichovy vily (Jan Smetana + Petr
Hejma) - pro spolky a kluby
KampaNula, Šatlava, Zlatá
Praha, TURAS, KPGM…
● Muzikanti z Kampy - oslava 15. výročí založení!
● Út 10. 10., 19 h
K. Holub - Italské baroko - Šatlava. R. Händl + P. Hejma kostel sv. Havla a zvon
Václav, J. Rybář 1. rok Šatlavy v Bludišti dějin (Petřín),
R. Händl - Lapidarium, Dr.
Zdeněk Dragoun: Co bylo
před a pod Šatlavou + Výlety
za B. Hrabalem, B. Smetanou a A. Dvořákem.
● Pá 10.11.
PředMartinské husičky a kachničky v Profesním domě
na Malostranském náměstí.
(Muzikanti z Kampy?)
DOPORUČUJEME
● So 16. 9.
Zažít Město Jinak na Malostranském náměstí.
● So 23. 9.
IX. Malostranské vinobraní
- Dozvuky Horňáckých slavností v parku na Kampě.
● So 4. 11.
Malostranský candrbál v MB.

v sobotu 23. září 2017
14 h, v parku na Kampě

Vystoupí: Horňácká Cimbálová Muzika Kubíci, HCM Petra Mičky, HCM Romana Sokola, dívčí sbor Kuželovské zpěvulky, mužský sbor z Louky, ženský
sbor z Javorníka, taneční soubory Suchovjan a Kuželovjan, horňáčtí zpěváčci,
Jan Pavlík st., Jaroš Hrbáč, dětský soubor Lúčánek, gajdoš Pavel Popelka.
Moderuje: Tonda Vrba. „Horňácký minijarmark“ s ručně tkanými výrobky
od Hany Buchtelové (Malá Vrbka). Staré krojové součásti a lidové výrobky
z Horňácké jizby (Velká n/Veličkou). spolupořádají: Letní poloha, kavárna
Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy a Agentura Antonína Vrby, za pomoci
Městské policie, Dobrovolných hasičů, KampaNuly, Musea Kampa, ﬁrmy
Vojanovy sady a Malostranských novin. V i t A j t e !!!

Kampanula pořádá

eneRGeticKá
cvičení

v parku na Kampě
pro dlouhověkost, odolnost, výkonnost
Čchi Kung, vnitřní Kung Fu, pro mladé
i staré, ženy i muže. Cvičení císařů, umělců,
válečníků, i největších mudrců a myslitelů všech
dob, stejně jako prostého lidu.
To, co uzdravuje je imunitní systém. Naučíme se
jej aktivovat pradávnými technikami s tisíciletou
zkušeností a referencí prospěšnosti

na Malé Kampě - v nosticově zahradě.
(přes mostek u Werichovy vily)
Každé pondělí od 19 hodin
Za deště v Šatlavě (Saská 2) pod Juditinou věží.
Objednávejte se na tel. č.:
733 403 400 nebo 733 406 909
e-mail: ﬁlosofvpohybu@seznam.cz

PojĎMe se PoHNout dál!

VÝZVA

MÍSTNÍM SPOLKŮM
„spolková činnost je srdcem
občanské společnosti. Je skvělé, že
kolem nás vznikají stále nové spolky. Díky nim se rodí společenství
lidí, kterým není lhostejné, kde žijí.“
Petr HejMA

MALOSTRANSKÉ NOVINY
TÍMTO OZNAMUJÍ,
ŽE RÁDY POSKYTNOU
PROSTOR VŠEM MÍSTNÍM
SPOLKŮM A SDRUŽENÍM.

REDAKCE @
MALOSTRANSKENOVINY.EU

„zveme vás na betlémskou
kulturní noc na Starém Městě,
kde to bude žít 7. září pravým
spolkovým životem.“ viz str. 11

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.

D

Dopisy

telefon inzerce: 777 556 578
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bublina na kole aneb pokuta není šikana
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.

www.
malostranskenoviny.eu

Letní proteplené vody
rozčeřil interní dopis obvodního ředitele městské policie zaslaný svým
podřízeným, ve kterém
pan ředitel víceméně
píše, že porovná-li meziročně výběr pokut za
přestupky, je zřejmé jedno, strážníci se v Praze 1
nepřetrhnou.
Dále varuje, pokud to
tak bude dál, bude nucen přistoupit ke kárným opatřením. Možná, že období okurkové
sezony bylo příčinou,
proč se do způsobu, jak

pan ředitel hodnotí své
podřízené, vložila ta
nejvyšší pražská místa,
dokonce i ze sídla paní
primátorky. Pan ředitel
to vlastně schytal za to,
že nabádá své kolegy
k vyššímu vybírání pokut. Také jsme si v některých
komentářích
přečetli, že je to vlastně
šikana, protože strážník
má vše řešit především
domluvou.
Tak si říkám, jak by asi
vypadal silniční provoz,
kdyby se zrušilo udělování pokut. Už to vidím,
dopraváci uklidňujícím
hlasem promlouvají do
řidičovy duše: „Pane řidiči, v obci se jezdí 50
km v hodině a vy jste

Někteří cyklisté
mají o kolečko víc
jel sto deset. To se nedělá. Co kdyby se vám,
nebo vašemu autu něco
stalo.“ Následně řidič,
rudý hanbou, s očima
plných slz sedá do svého, třeba BMW, a odjíždí jako beránek. Ale
dost legrace.
Dovolte, abych se k celé
té „strážnické bublině“ vyjádřil také coby

FANTOM MALÉ STRANY
Co NeVí
MN 8, srpen 2017

Královna
koloběžka

Vážená redakce,

děkuji za krásný článek
o paní Dáše, kterou často
potkávám v květinářství
ve Vítězné ulici č. 14.
Vaše věrná čtenářka

barvy, jimiž
slunce...
Barvy, jimiž slunce po
večerech natíralo hlavy
Petřína už nejdou smýt.
Jejich lupy budou ráno
sbírat děcka s reﬂexními
vestičkami z první třídy
základky U Jezulátka,
kde je učitelky přinutí
z nich uplést ňáký nesmy-

zas vrátí. Už tak nás
z před baráků ženou skooN, NeVí NiKdo ro holemi, tak snad nás
nevyženou ze svých otevřených dvorků.
sl. Přitáhnou to domů
Přeživ další hrůzovládu
a pochovají do rozkladu
slunečního žáru si teď
ke hrůze všech rodičů.
fantom líže spáleniny,
Venku hoří ohně, zatímnicméně už s potěšením
co v pekle klepou kosu.
měří délku nocí, skládaje
I tam už místo pochodní
věci do batůžku, připrateď svítí ledem. Za bary
vuje se pomalu do vyjak noty sedí vyskládachládajících ulic, z jejichž
ní hosté, na některýchž
hrdel po ránu jde pára.
nervy se dá ta melodie
To si náš kopec ještě přibrnkat.
tahuje peřinu, když jako
Občas někdo vyjde před
všichni zatípává budík.
podnik jak na Orloji
Od šesti každých patnáct
a nasáknutý kouřem se
inzerce

Mgr. Jan Šefranka, M.A., advokát
Občanské právo, obchodní a trestní právo,
peněžní úschova, právo nemovitostí
Vítězná 14

Milá redakce,

píši vám ohledně tématu,
které nedá spát (a vlastně i žít) obyvatelům Jánského vršku a blízkého
okolí. Již třetím rokem
(se stoupající intenzitou
a hlasitostí) se pořádají
na místě, kde byl hřbitov
u sv. Jana v Oboře, různé
akce, oslavy a zejména
svatby. Arogance provozovatelů restaurace Santini Garden (nevkusně
pojmenovaná po osobnosti zde pohřbené) nezná hranic. S pozdravem,
Anna Kopecka
Šporkova ulice

Na Příkopě 31, Praha 1
Vchod A, 2. patro
Tel. +420 225 113 780
Mob. +420 608 535 446

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 keramickou
dílnu. Zařízení mám,
ale chybí mi ta dílnička.
Ráda bych se i k někomu
z Prahy 1, 2 nebo 5 přidala. Díky Olga K. E - mail:
typo.olga@gmail.com.
Tel.: 731 873 085.
● Domácí řemeslnické
práce všeho druhu. Jaroslav Doksanský. Tel.: 702
063 224.
●Žena hledá jen pro sebe
malý zařízený byt i s TV.
E-mail: skopalova@volny.cz. Tel.: 735 777 811.

●Podlehla jsem kouzlu
(i pivu) Malé Strany a hledám dobrou duši, která
mi pronajme pokoj (max.
8 tis. Kč), nebo společně
se mnou si pronajme byt.
Díky. Mail: barborecka.
scasna@yahoo.com, tel.:
601 589 982.
●Podám větší množství
gramofonových SP a LP
desek, české i zahraniční. Levně. Cena dohodou.
A některé desky i koupím.
Spěchá.Tel.: 603 715 813,
604 839 957

řadový občan Prahy 1.
Vážení, mně je úplně
jedno, kolik strážníci
vyberou pokut, natož
meziročně. Co mi ale
není jedno, jaký je na
našich ulicích všeobecný pořádek. Že pořádek v Praze 1 není, vidí
a v noci i slyší každý,
kdo tady ještě bydlí.
MN září 2017

minut mu to zvoní po
věžích, od chrámu svatého Mikuláše přes Loretu
po Strahovský klášter.
Který ze všech zvonků je
ten váš?

VSTÁVEJ!
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Kulturní nástěnka

vÝBĚR toHo neJlepšíHoZáří

NÁMĚSTÍ
KAMPA

Akce - 2. a 3. 9. 10 - 19 h - HrNČířsKé trHY - Nám. na Kampě - 10. ročník tradičních trhů - čeští řemeslníci, program pro celou rodinu: pohádky, hudba.
Pořádá Sananim a Café Therapy…

Galasovy
cyklojízdy

Akce - Čt 7. 9. v 18 h - GAlAsoVA VeČerNí drAČí CYKlojíZdA - Sraz
Folimanka, pod Nuselským mostem - Bohemians, Hamerský rybník, Výtoň, cíl: Music Bar U Buldoka. www.galas.borec.cz
Akce - So 16. 9. 14 - 22 h - ZAŽít
Město jiNAK - Malostranské nám. Sousedské setkání na parkovišti bez aut.
Akce pro celou rodinu. www.facebook.
com/www.malostranskenamesti.cz
Kurz - Od 20. 9. každou středu v 19 h
- tAi CHi s reNé KYselÝM - KC
Kampa, U Sovových mlýnů 3 - Možno
se zapojit v průběhu kurzu. Úvodní lekce
20. 9. zdarma. Info: 775 421 480.
Divadlo - Út 26. 9. v 19. 30 h - VlNY
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Monodrama herečky Nataši Burger nejen
o mnoha polohách ženy a vztazích k sobě
i mužům. www.divadlokampa.cz
Festival - 6. - 8. 10. - HudBA ZeMí
KoruNY ČesKé - Kostel Na Prádle,
Říční 6 - Petrus Vilhelmi de Grudencz
a jeho současníci, 2. ročník fest. Ensemble Mathesius, Schola Specialis Familiae.

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

Program (výběr)
Září
5. 9., 20.30 h
Jablkoň
6. 9., 20.30 h
Eric Clapton´s Birthday
Concert - Petr Samšuk,
Pavel Jartym & Sam‘s
Band
10. 9., 20.30 h
Robert Křesťan a Druhá
tráva
11. 9., 20.30 h
Smutný Slymák - křest
alba
22. 9., 20.30 h
Harry Band - blues
23. 9., 20.30 h
Barování se S. Novákovou a F. Rajmopntem
27. 9., 20 h
Potlach: Paciﬁk + Matěj
Rak a Franta Vlček, uvádí Tony Linhart
28. 9., 20.30 h
Bílá nemoc - folk - rock

GALERIE
Do 25. 9. výstava Dobrodružný svět románů K. Maye.

Praha 1, Malá strana, u sovových mlýnů 2, tel.: (+420) 257 286 147

MANolo BlAHNiK:
the Art of shoes
Do 12. 11.

Výstava ikony módního návrhářství, designéra Manolo Blahnika. Blahnik, známý ze seriálu Sex ve
městě a díky ﬁlmu Marie Antoinetta Sophie Coppoly,
vyrostl na Kanárských ostrovech, žije v Británii, ale
má české kořeny.

jAroslAV PAur

Do 15. 10.
Malířské dílo J. Paura
(1918 - 1987). Kurátor:
Milan Dospěl.

VÝstAVA
NA ZáMKu
MorAVsKÝ
KruMloV

Do 30. 10.
Díla čes. a sloven. autorů
let 1960 až 1980 ze sbírky
J. a M. Mládkových na zámku.

dAlŠí ProGrAM

6. 9. Komentovaná pro-

hlídka výstavy M. Blahník
The Art of the Shoes
s M. Tosal, prezidentkou
SpainArt, v 18.30 h.
12. 9. Dílna pro dospělé
s ševcovským mistrem
E. M. Lawartem, v 18.30 h
23. 9. Komentovaná prohlídka výstavy M. Blahník
s lektorem, v 15 h
23. 9. Dílna pro rodiče s dětmi k výstavě
M. Blahnik, v 16 h

WeriCHoVA
VilA

U Sovových mlýnů 501/7,
www.museumkampa.cz

Kultura

www.werichovavila.cz
• 3. 9. Dílna E. Papouškové a G. Miklínové pro děti
a rodiče, v 14 h
• 4. a 5. 9. Divadlo - Korespondence V+W, v 20.30 h
• 12. 9. Letní kino, v 21.30 h
• 15. 9. - 29. 9. Vernisáž
a výstava fotek míst, která jsou spojená s Havlem
• 18., 20., 24. 9. Přednáškové
večery prof. Z. Lukeše, v 20 h
• 19. 9. Autorská orba - čtení
studentů DAMu, v 16 h
• 22. 9. Koncert dětských
houslistů České Suzuki
Asociace, v 17 h

Špuntkvaně
30. 9., 20.30 h

Ná
T I Pš

K

apela Špuntkvaně
mísí klasický český
punk s rockovými
griﬀy a popovými aranžemi, ale nebojí se ani
výletů do odlišných žánrů. Punkové razanci ulevují melodické pasáže.
Šikovně svázané nálady
inspirované bluesrockovými melodiemi se
spojují s mladým a moderním pojetím hudby.

To vše je doplněno česky
zpívanými, neotřelými,
hravými a poetickými
texty. Velikou předností
kapely je energie, která
tryská z každého živého
vystoupení. V Besedě
30. 9.!

TUTO RUBRIKU
LASKAVĚ
SPONZORUJE

Zabava
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betlémská kulturní noc již pošesté!
Zveme vás na šestý ročník Betlémské kulturní noci! Ve čtvrtek
7. září se vypravte na Betlémské
náměstí a přilehlých ulic a dvorků.
Dvě desítky místních institucí připravily bohatý program pod širým
nebem i v interiérech, který potrvá od odpoledních hodin až do
půlnoci. Těšit se můžete na vernisáže, koncerty, autorská čtení,
gastronomické zážitky, prohlídky
jindy nepřístupných prostor, program pro děti a samozřejmě také
na Prostřený stůl KampaNuly.
HudeBNí trAsA
●17:30 KampaNula: Kočky mají
pré – swing
●18:30 KampaNula: Pražský harmonikář
●19:30–21:00 Art Space: organic
choir Krásné zpěvačky pod vedením Kateřiny Sodomkové a za
doprovodu kytaristy V. Hájka
●19:30–22:00 Galerie Jaroslava
Fragnera: koncert kapel Nauzea
Orchestra a WWW Neurobeat
●20:00 Champagneria: koncert
komorní hudby
●21:00 Blues sklep: Filip Zoubek
„One Man Show“ + host: Jaromír
Hůla – bluesový koncert
●22:00 Zázemí: koncert pop-rockové kapely DIVE

VÝtVArNá trAsA
●17:00 Náprstkovo muzeum:
komentovaná prohlídka výstavy
Příběh Tibetu s autorkou Helenou
Heroldovou
●18:00 Galerie U Prstenu: zahájení 27. ročníku Mezinárodního
sympozia keramiky Bechyně
18:30 Galerie U Betlémské kaple:
zahájení výstavy Lubomíra Typlta
●19:00 Galerie Jaroslava Fragnera: zahájení 3. ročníku Bienále
experimentální architektury –
Zaha Hadid Story
●19:30 Galerie Fotograﬁc: zahájení výstavy Dity Pepe & DJ Filip
Radio 1
●18:00–21:00 FOX Gallery: Květinový workshop & křest murálu

literárNí trAsA
●18:00 Náprstkovo muzeum:
krátká modlitba a povídání s tibetským mnichem ješe Gawou
●19:00 Original Coﬀee: autorské
čtení Lukáše Csicselyho
●19:00–22:00 Literární kavárna
Řetězová: Askalona – Poslední
vlastenecká divadelní (HaF studio); Stand-upy, skeče, výkřiky
– básníci a prozaici utržení ze
řetězu
●19:30 Kavárna a galerie Café
Kampus: zhudebněné povídky

●20:00 Donuterie: Autorská čtení
poezie – Tereza Sylva Klenorová,
Teodor Kravál, Jan Faix, Marie
Šťastná, Josef Straka. Uvádí
Robert Wudy, hudební doprovod
Šimon Tamaki
●20:00 Duende: Slam poetry
Anatola Svahilce
HistoriCKá trAsA
●15:00 Obvodní ředitelství policie
Praha 1: komentovaná prohlídka
strážní věže z opevnění Prahy
v Bartolomějské 4 a procházka
s průvodcem po zajímavých místech v bezprostředním okolí
●16:00 Dominikánský klášter: odpolední prohlídka kláštera
●16:30 Obvodní ředitelství policie
Praha 1: komentovaná prohlídka
strážní věže z opevnění Prahy
v Bartolomějské 4 a procházka
s průvodcem po zajímavých místech v bezprostředním okolí
●17:00
Národní
památkový
ústav: prohlídka nově rekonstruovaného domu U Voříkovských
v Liliové ulici 219/5
●18:00
Donuterie:
povídání
o místní dobrodějce Anně Halánkové, uvádí Helena Honcoopová
●18:00 Obvodní ředitelství policie
Praha 1: komentovaná prohlídka
strážní věže z opevnění Prahy

v Bartolomějské 4 a procházka s
průvodcem po zajímavých místech v bezprostředním okolí
●21:00 Dominikánský klášter:
noční prohlídka kláštera
KuliNářsKá trAsA
●16:30–23:00
Champagneria:
průřezové degustace za zvýhodněnou cenu
●17:00 Original Coﬀee: ukázka
pražení kávy
●17:00–19:30 KampaNula: Prostřený stůl
●21:00 Kavárna Ponrepo: Double R Diner – Twin Peaks Menu
FILMOVÁ TRASA
●21:00 Kino Ponrepo: Midnight
Movies – Twin Peaks / Fire Walk
with Me

trAsA Pro děti
●16:00 Náprstkovo muzeum:
Strašidla a tajemné síly kolem
Náprstkova muzea v Praze –
prohlídka historického interiéru
knihovny
●17:30–18:00 Art Space: Pohádky podle Leonarda da Vinci – pohádky s kytarou

inzerce

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

Relaxace podle tradic
augustiniánských mnichů
I když je Augustine Spa součástí luxusního hotelu Augustine, jeho zázemí je
uzpůsobeno tak, aby jej mohli navštěvovat i lokální klienti. K dispozici je jim ﬁtness, manikúra, relaxační zóna se saunou a párou, masážní sprchy, Experience
Showers a turecký Hammam.
Chloubou Augustine Spa je jedinečný Rituál se Svatotomášským pivem. Jedná se o původní,
přírodní proceduru využívající tajné receptury augustiniánských mnichů, kteří zde v klášteře vařili pivo již od 13. stol. Ošetření začíná v místnosti pro Hammam, kde je pro exfoliaci
používán jemně drcený bio-chmel vyživující Svatotomášské černé pivo, sůl pro regulaci pH
a rostlinné extrakty pro detoxikaci a hydrataci. Procedura je zakončena relaxační masáží
celého těla tělovým balzámem.

Mario
egger

Vážení přátelé
Malé Strany,

rádi bychom vás touto cestou pozvali do hotelu Augustine. Na měsíc září jsme exkluzivně pro vás připravili
akci - slevu 15 % na všechny
procedury v Augustine Spa.
Proto nezapomeňte s sebou
vzít kupón z titulní strany.
Za celý team vám přejeme
skvělý relaxační zážitek
a těšíme se na vás.
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: spa.augustine@luxurycollection.com, tel.: +420 266 112 273, www.augustinehotel.com

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
1. října
Modré okénko
získává...

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Foto: Archiv

ZuZANA WiCHterloVá
sochařka

Mazlíčci
Malé Strany

...za statečný boj s arogancí moci
o petřínský
ateliér (s. 6)

Tip: Kolemjdoucí

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

ANGeliKA
Bydlí na Malé Straně
v Karmelitské ulici. Jsou
jí teprve dva měsíce, ale
má se čile k světu.
Poslala: Pavla Jonášová

Proč čtu
Foto: Monika Höppner

Posílejte: redakce@
malostranskenoviny.eu

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
„Protože je v nich
vždycky pravda, aniž
bych o tom musel
přemýšlet.“
Jiří Pecha, herec

NA střeleCKéM ostroVě: „Tak se mi zdá, že z tohoto ostrova
je tak blízko na břeh, že bychom se rovnou mohli válet přímo na ulici.

58 odběrních míst

Malostranských novin

Kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní
číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme
Stará Praha, Vítězná 11. U Hrocha, Thunovská 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 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.

U hrocha, thunovská 10
vopičkova Kafírna, tržiště 11
Spolek - SopMSh, Malostranské náměstí 27
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. 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, 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. 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.

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.

inzerce
inzerce

MN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

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

