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Malostranské 
servírky

ÚŽASNÁ STÁŇA
z Kavárny Čas (U lužického 
semináře 15) nese voňavé

domácí lívance se zmrzlinou 
a šlehačkou za 65 Kč a výbor-
ný svařák za 45 Kč. Děkujeme!

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. 1/ roč. X 
leden 2018

P.F. 
2018
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Podrobnosti na str. 2 -3

UŽ JDOU!

Zrychlený příběh hodin 
z kostela sv. Mikuláše

VÁNOCE 2017
NA MALÉ STRANĚ

Celý příběh na stranách 6 - 7
MÍSTNÍ 

PŘÍBĚHY

Muzikanti z Kampy 
na náplavce u Bruncvíka 
24. prosince 2017

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

257 531 839



Malá Strana - Úchvat-
ný pohled na novoroční 
ohňostroj se naskytl ob-
čanům z Karlova mostu. 
Úvodní slovo patřilo 
hlasatelce a čestné ob-
čance Prahy Kamile 
Moučkové, která se na-
rodila 8. dubna 1928, 
a její život ovlivnil rok 
1968. Osmičky také v je-
jím životě sehrály dů-
ležitou roli. Ohňostroj 
se skládal z pěti obra-

zů, které měly název 
První republika, Praž-
ské povstání, Pražské 
jaro 1968, Sametová 
revoluce a slavnostní 
závěr. Na obloze se ob-
jevily například řím-
ské svíce, ohnivé hřiby 
i něžné květy pivoněk 
či efekty v barvách tri-
kolory. Zazněly filmové 
melodie i klasika (např. 
Óda na radost), jazz 
i státní hymna.
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Anketa Malostranských novin

Velké zprávy z Malé Strany

Do nového roku 
s královnou osmiček 
Kamilou Moučkovou 

Už jdou! Jak lidovec Petr Burgr 
zachránil mikulášské hodiny 

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

U Hrocha
Thunovská 10

Nakládaný 
hermelín

Oběd 
pod 100 Kč

50 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

Ohňostroj 
a paní Kamila

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Dobrodružství, 
hrát a zpívat na 
velkém koncertě 

a zahrát si 
v muzikálu.“

Světlana 
Kalousková
Hradčanská ga-
lerie J. Kalouska 
„Chtěla bych 

zažít Malostran-
ský masopust, 
je vstupem do 

jara.“

„Nejkrásnější 
jsou přání tajná. 

A ty se přeci 
neříkají.“

„Přeji si zažít 
vítězství nové-
ho, zdravého 

a inteligentního 
prezidenta.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Naši krásnou 
Prahu 1 bez 

neukázněných 
turistů...“

Co nového byste chtěli 
zažít v novém roce?

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Moudrostí roze-
znat, co změním 

vlastní silou, 
a s pokorou při-
jmout neměnné.“

Malá Strana - No sláva! 
Hodiny na věži kostela 
svatého Mikuláše koneč-
ně jdou, jak mají.
Cesta to ovšem byla trni-
tá. Poprvé se do toho vlo-
žil zastupitel lidovec Petr 
Burgr asi před rokem. Vy-
šlapal až na věž, prohlédl 
hodinový strojek a kon-
taktoval příslušná místa.
Hodiny pak chvíli šly, ale 
takovým zvláštním způso-
bem, kdy za den obkrou-
žily ciferník několikrát 
a jindy se rafie ani nepo-
hnuly.
„Provozní personál věže
měl příkaz vypínat na
konci návštěvní doby jis-
tiče. Nikdo si ale neuvě-
domil, že mezi nimi byl

i jistič na hodiny,“ vysvět-
lila Malostranským novi-
nám Zuzana Strnadová,
ředitelka Muzea hlavního
města Prahy, které má
věž na starosti.
Strojek hodin spravu-
je firma Heinz, která se 
stará mimo jiné i o Staro-
městský orloj. Prý tam byl 
nějaký problém s prou-
dem, když jeho kolísá-
ní způsobovala výstava 
o májových dnech roku 
1945. 
„Jsem opravdu rád, že 
se to povedlo.“ říká Petr 
Burgr, který dokonce za-
chytil na video poslední 
„dobíhání“ ručiček do 
správného času. Tak drž-
me palce.

Znáte podobný příběh? Pište na e-mail:
redakce@malostranskenoviny.eu

Fo
to

: A
rc

hi
v

S pytlem 
na hlavě se mi 
tu líbilo víc!

„

Počasí 

LEDEN 
Když v lednu hrom se 

ozve, hojnost pak bude.

2 °C

Věta, kterou jsem zaslechl:
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Ing. Daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.cz
www.kotula.cz/malastrana.html

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout                   

Malé Strany
• Vaši nemovitost              

prodám do tří měsíců          
a poskytnu kompletní       

servis s převodem 
• Najdu solidní nájemce       

pro Váš byt

8
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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 

1918

Místní mistryně v předstírání 
úleku Liběna Bartončíková 

při své slavné produkci, 
po níž ji opustil snoubenec.

MISS ŠOK

Už jdou! Jak lidovec Petr Burgr 
zachránil mikulášské hodiny 

inzerce

...A záhy odhaluje, že 
stroj žije svým životem.

Lidovec Burgr jde po 
schodech na věž...

Zázrak! Tři hodiny 
pět minut na obou 

hodinách
(Vánoce 2017)

NEJVYŠŠÍ 
ČAS!

Červen 2017

Srpen 2017

Prosinec 2017

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 % 
+ raketa HEAD ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz

Těšíme se na vás!

• Stálé polední menu od 99 Kč. 
• Vynikající klasická                      

česká kuchyně.
• V nabídce na pípě                   

8 druhů piv z pivovaru       
Lobkowicz.

• Ke každému třetímu pivu   
chuťovku zdarma. Nabídka 

platí od 17 h každý den.
• Pro rezervaci rodinných 
oslav i fi remních večírků 

volejte: 273 130 505.

Otevřeno: po - ne 11.30 - 23 h 
Adresa: Josefská 1, Praha 1

www.obycejnysvet.com
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&Vítěz Poražený

MÍST
NÍ 

AKCE

ZDENĚK 
BERGMAN

(Muzeum 
Karlova mostu)
 Za krásnou vý-
stavu Českých 
vánočních zvy-

ků, která je v mu-
zeu do 2. února

OLDŘICH 
LOMECKÝ

(Starosta Prahy 1, 
TOP 09)

Palec dolů nejen 
za parkování 
svého vozu, 

zatímco naléval  
vánoční polévku.

inzerce

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

KÉŽ SE VÁM V ROCE 2018 
všechno daří a kéž na celém 
světě konečně zvítězí mír a kli-
ka nad válkou a čudlíkem. 

Přejeme 
čtenářům 

v novém roce 
zdraví a štěstí

Ona to byla přímo ostuda. Kdy-
by byl pan Čižinský pohotovější, 
mohl lehce kontrovat otázkou, 
zda si naopak pan starosta 
Prahy 1 už zkontroloval Karlův 
most, aby z něho nespadl do Vl-
tavy další umělec. 
Bylo dobře, že si na rozdíl od 
starosty Lomeckého ostatní řeč-
níci zachovali patřičnou úroveň 
a věnovali se problematice ne-
mocnice Na Františku. Zastu-
pitelé za TOP 09, ČSSD, ANO 
a ODS svojí většinou nedovolili 
nic projednat. 
To samozřejmě pro ostatní za-
stupitele, kde největší klub tvoří 
My, co tady žijeme (KDU-ČSL, 
STAN a IPO), zvýšilo pochyb-

nosti o účelovosti připravova-
ného projektu, navíc když už po 
Praze běží, za kolik a pro koho 
se vlastně privatizace nemocni-
ce bude realizovat. 
Jedinou nadějí nás, obyčejných 
občanů, je, že se tyto pomluvy 
dostanou k uchu lidem, kte-
ří jsou zaměstnáni, jak se říká 
v orgánech činných v trestním 
řízení, a ti vše vyvrátí, nebo na-
opak potvrdí. Uvidíme.

Víte, že...
Za nejhoršího současného 

starostu na světě je 
považovám korupčník Bill De 
Blasio, starosta New Yorku.

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Mladé stromy, dnes sto let staré, jsou dnes již opět mladé. Proč tu nejsou ty staré?

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

Náměstí Na Kampě (pohled od parku Kampa)
Kde to je1902 Dnes
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MÁME HORŠÍHO
STAROSTU! (ON NA TO NESTAČÍ)

JEJDA!

Čižinský, 
starosta 
Prahy 7

Lomecký, 
kontro-
verzní 

starosta 
Prahy 1

ČIŽINSKÝ VS. LOMECKÝ 
1 : O

ZASTUPITELSTVO: JAK STAROSTA 
URÁŽEL STAROSTU A ZAŘÍZNUTÁ 
NEMOCNICE NA FRANTIŠKU TO SNAD 

NE!

Na posledním jednání za-
stupitelstva byla pěkná me-
la. Už před vchodem každý 
člen zastupitelstva dostal 
vonný hranolek františka 
s radou, aby si ho zapálil, 
když už František, tedy ne-
mocnice, hoří. 
Transparenty s hesly: Nemoc-
nice, ne hotel, špitál pro lidi 
a další tvořily kulisu jednání na 
Žofíně. O co šlo. 
Koalice vedená TOP 09 při-
pravuje předání nemocnice do 
soukromých rukou. Zastupite-
lé, kteří nejsou členy koaličního 
komplotu, trvale poukazují na 
nevýhodnost připravovaného 
kontraktu pro občany Prahy 1 
a chtěli záležitost projednat na 
jednání zastupitelstva. 
Na podporu zařazení tohoto 
bodu vystoupil senátor Hampl, 
starosta Prahy 7 a poslanec par-
lamentu Čižinský a další.  
Bylo velmi nekolegiální, když 
starosta Prahy 1 Oldřich Lomec-
ký (TOP 09) přivítal starostu 
Prahy 7 slovy: „Pan starosta si 
jistě zkontroloval lávky na Pra-
ze 7 a teď nám přišel něco pově-
dět.“ (volná citace)

Nemocnice 
Na Františku

Jeroným Pražský

Když foto, 
tak kvalitní
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Souboj otužilců 
s vlažnou vodou
Drama po Karlovým mostem s utěšenou pointou

 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.euZpr}avyZpr}avy

MÍST
NÍ 

AKCE

inzerce

Karlův most - Otužilci 
se v Praze již dlouhá léta 
potýkají s vážným pro-
blémem: vlažnou vodu ve 
Vltavě.
„Kde jsou ty časy, kdy 
pluly na Vltavě kry,“ 
vzpomíná jeden z účast-
níků Tříkrálového otuži-
leckého plavání. 
Ani letos to nevypadá 
nejlépe: Předpověď na 
6. ledna hovoří o teplo-
tách nad nulou.
Otužilci se nechají před 
akcí v 11. 55 h vyfotit před 
Muzeem Karlova mostu, 
které je spoluorganizáto-
rem. Do vody se pak vrh-
nou od Karlova mostu.

Velké zprávy 
z Malé Strany

Karmelitská - Na rohu 
Malostranského náměstí 
v domě U Zlatého hroznu  
bude od ledna otevřeno 
Muzeum českého plaká-
tu. Svou sbírku zde před-
staví Američan Glenn 
Spicker, který v Praze 
žije už 30 let a založil tu 
mimo jiné síť restaurací 
(Bohemia Bagel Burri-
to Loco, U Malého Gle-
na...). Výstavy budou ve 
třech patrech, v přízemí 
kavárna a ve sklepě kino.

Muzeum 
plakátů 
otvírá 

v lednu

Najvyšší otužilec 
žehná vlažné výzvě 
z paluby lodě 
Vodouch

VĚTRU, 
DEŠTI 

NEPORUČÍŠ

Apoštolové 
nahoty a jejich 
tichá chvilka

Nadšený 
zájem 
médií

Glenn 
Spicker

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

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

257 531 839

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

Restaurace & Steak

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

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ 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 studené i horké, chutné mošty                                     

a belgická čokoláda
AKCE LEDNA

• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v lednu 8. od 19 hod. 
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.
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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

Advent - to znamená pří-
chod, povzbuzení na duši, 
vyprošťovák z temnoty 
kolem sebe. Vánoce - to je 
v centru zápasu boje o duši. 
Každý podle svých před- 
pokladů: křesťan při přijí-
mání, ostatní při Rybově 
mši Vánoční nebo při An-
dělu Páně 2. Nový rok - to 

je znamení času běžného 
- chronologického. Jak ří-
kám: „Čím jsem starší – já 
si ten běžný čas užívám 
skvěle. “
Už Aristoteles řekl o člově-
ku, že je to „zoon politikon“ -
- společenský živočich, to 
nevylučuje živočicha mají-
cího řeč a rozum. Člověk -
- tvor společenský - si může 
uvědomit, jaký je příchod 
času a co nás čeká. Zim-
ní Olympiáda na pomezí 
Severokorejského a Jiho-

korejského území, nová 
vláda, volba prezidenta, 
pan poslanec Ondrášek do 
čela výboru atd.  
Společensky toho máme 
dost před sebou a musíme 
se ptát: To nové, co přijde, 
je věčné opakování  a nebo 
posun vzhůru? Nová vláda, 
nová volba prezidenta -
- bude to věčné opakování 
a nebo vyprošťovák z tem-
noty okolo sebe? A blízká 
se na časy? A jak na Nový 
rok - tak po celý rok.

ÚVAHA 
NOVOROČNÍ

Malá Strana - Novým 
předsedou TOP 09, která 
má sídlo na Malé Straně, 
se stal charismatický Jiří 
Pospíšil.
Dochází tak pěknému pa-
radoxu. Starostou Pra-
hy 1 je kontroverzní Old-
řich Lomecký z TOP 09, 
kterému se nelíbí cukrár-
na v přízemí Werichovy 
vily. Tu má v pronájmu 
Nadace Jana a Medy 
Mládkových, jejímž před-
sedou správní rady je 
právě Jiří Pospíšil. Tak to 
bude ještě zajímavé.

Setkání uspořádal pan 
Petr Hejma, zaklada-
tel spolku KampaNula, 
zpívaly se koledy a roz-

dávalo zdarma svařené 
víno (80 litrů!). „Mám z 
toho velkou radost,“ řekl 
Malostranským novi-

nám Petr Hejma, který 
je štědrým, leč rozváž-
ným mecenášem mnoha 
malostranských akcí.

TO BYLA KRÁSA! Na Štědrý den přišlo na Kampu ně-
kolik tisíc lidí. Zazpívaly se koledy pod Karlovým mos-
tem pod taktovkou úžasné Hany Francové z HaFstudia 
a pak si občané zapěli na náplavce u Bruncvíka.   

MALOSTRANSKÉ VÁNOCE:  NÁPLAVKA 
A OKOLÍ. MOST POD TAKTOVKOU PANÍ H.

JAK VZAL FEŠÁK 
POSPÍŠIL VŠECHNO 
DO SVÝCH RUKOU

RUKOVĚŤ VOLIČE
Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018

inule jsme si vysvětlili, proč je důležité (zvláště 
v obecních volbách) si pamatovat, jak je 

naše obec (Praha 1) řízena. V čele radnice sto-
jí TOP 09, 0DS, ČSSD a vládu tří doplňuje, jako 
návěstí na slepé koleji, jeden zástupce ANO. Jeho 
přirovnání k návěstí na slepé koleji je trefné. 
Zastupitel za ANO zvedá ruku podle pokynů Soci-
ální demokracie, v jejíž klubu je členem. Až je to ne-
důstojné vzhledem k tomu, že nosí značku vítěze 
v parlamentních volbách. 
Uvedená parta připravuje předání nemocnice Na 
Františku do soukromých rukou. Své kroky odů-
vodňují ztrátovostí tohoto zdravotního zařízení.  
Za nemocnici už druhé volební období zodpovídá 
ČSSD, je tedy k zamyšlení, jak jim to jde, když ve 
fi nále se nemocnice musí zbavit. Ostatní uvedení 
jim k tomu svými hlasy pomůžou. Proč asi?

Váš Jeroným Pražský

Nemocnice na slepé koleji
M

WERICHŮV PARADOX

Jiří Pospíšil

SVAŘÁK NA NÁPLAVCE U BRUNCVÍKA, KOLEDY POD MOSTEM, SLET MIKULÁŠŮ...

Příjemnou jízdu 
novým rokem 
přeje redakce 

Malostranských 
novin

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ: 
Jiří Wencl, Muzikanti z Kampy

Strom 
na Kampě

Betlém zapůjčilo 
Sdružení výtvarníků 
Karlova mostu

„Ty jsi 
zlobil?“

Hana Francová 
(HaFStudio)

Koledy pod 
Karlovým 

mostem

Náplavka 24. 12. 2017, 
pohled z Karlova mostu

Kultovní stůl 
Muzikantů z Kampy
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MALOSTRANSKÉ VÁNOCE:  NÁPLAVKA 
A OKOLÍ. MOST POD TAKTOVKOU PANÍ H.

Kalendárium 
Malé Strany

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)Práce snů (1/3)

Napřed dobře otužit tělo 
a zesílit! 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Safra, tohle místo by bylo pro mě! 

Bude to stát námahu, ale pokusím se!
Botanika mi jde! Už rozeznám všechny 

byliny jedovaté a nejedovaté...

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

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

Jaroslav 
Ježek

SKLADATEL

Jiřina 
Salačová
ZPĚVAČKA

NÁPLAVKA NÁPLAVKA 

Bruncvík

SVAŘÁK NA NÁPLAVCE U BRUNCVÍKA, KOLEDY POD MOSTEM, SLET MIKULÁŠŮ...

Petr Hejma rozdává 
štědroodpolední svařák 
zdarma a rád pro radost 
sobě i druhým.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ: 
Jiří Wencl, Muzikanti z Kampy

Jiří Wencl 
na náplavce

...a zatím 
v přilehlé 
zahrádce 
domu Na 
Kampě 11

Náplavka 24. 12. 2017, 
pohled z Karlova mostu

Kultovní stůl 
Muzikantů z Kampy
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KampaNula
8

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.

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

POŘÁDÁME:

● Pondělky od 18 h 
Energetické cvičení
se přesouvá na půdu 
Domečku (Sally terreny) 
v parku Kampa.

● Čtvrtek 18. 1., 17 h 
Novoroční schůze 
KampaNuly, nápadníků 
a přátel 

● Úterý 30. 1., 17 h 
Učená toulka Muzeem 
Karlova mostu, 
sv. Anežka Česká, 
občerstvení , vstupné 
100Kč

PŘIPRAVUJEME:

● Historie Šatlav na Malé 
Straně, Kostel sv. Havla, 
Petřín IV., 2x Dějiny 
prostituce Malé Strany 
a pak i Starého Města 
(MUDr. J. Sedmík)

DOPORUČUJEME:

● Sobota 10. 2., 13 h 
Malostranský Masopust, 
akce SOPMSH

● Čtvrtek 22. 3.,17 h
KMSSS Konference, 
Kampa, Malá Strana 
Střed Světa. 

ODVÁŽNÁ TOULKA DIVOKÝM 
SEVEREM VČETNĚ SKALISTÝCH HOR

Milí sousedé,
jsem rád, že spolek 
KampaNula přinesl do 
místního společenské-
ho života mnoho dob-
rého a přispěl k rozvoji 
občanské společnosti. 
I v přístím roce budeme 
pokračovat v podpoře 
tradičních spolků, jako 
jsou Baráčníci, Klub Za 
starou Prahu, nebo tyto 
noviny.

PETR HEJMA, 
zakladatel  spolku 

KampaNula

Malostranský 
masopust bude 
10. února

Dr. Sedmík na „toulce vse-
dě“ 8. listopadu informo-
val o svých toulkách, které 
podnikal se spolužákem 
Vláďou Šedivým po severu 
Spojených států. 
Z Chicaga doputovali až do 
Skalistých hor v Montaně.  
Nacestovali přes 10 tisíc 
km, projeli sedm států, 
plavili se na kanoi po divo-
ké řece Kootenay a zdolali 
2500 metrovou nadmoř-
skou výšku v pohoří Gla-
cier v Rocky Mountains. 
Pro velký zájem plánuje 
Dr. Sedmík ještě pokra-
čování toulky. Mezi 20 
nadšenými posluchači se 
vybralo 1500 Kč pro zdra-
votně postižené Prahy 1.

V převleku 
za indiána

Řeka Kootenay

Dr. Sedmík 
v saloonu

Dne  11. 12. 2017 se 
v Šatlavě uskutečnil 
křest knihy Libuše 
Rudinské Americká 
léta Jiřího Voskovce, 
režisérky, která před šes-
ti lety natočila dokument 
Můj otec George Vosko-
vec. 
Životopis americké části 
života Jiřího Voskovce 
nabízí vhled do vnitřního 
konfl iktu tohoto umělce, 
který upřednostnil svo-
bodu před domácí slávou 
a uznáním. Dohání ho 
však tvrdá realita kapi-
talistického života a rány 
osudu, kterým se snaží 
čelit s noblesou a nadhle-
dem. 
Publikace s neotřelou 
grafi kou Pavla Růta, ur-
čená především mladším 
čtenářům, nás vtahuje 
do života slavného čes-
kého emigranta, který 
strávil v Americe po-
sledních třicet let svého 
života. Tématem jeho 

dopisů adresovaných 
blízkým do komunistic-
kého Československa 
a příteli Josefu Šímovi je 
rozervanost a bezmoc, se 
kterou se každý emigrant 
potýkal. 
Velkým příslibem byla 
pro Voskovce možnost 
spolupráce s fi lmaři z Čes-
koslovenské nové vlny, 
která ale právě díky od-
lišnému vnímání reality 
nemohla vézt ke vzájem-
né spokojenosti.
Spojovací text autorky vy-
světluje rozdílnosti obou 
světů, rozdělených želez-
nou oponou. 
Knihu, která vyšla samo 
nákladem, distribuuje 
autorka prostřednictvím 
svých stránek www.ru-
dinska.cz. 
Nebo si ji můžete opatřit 
v některém knihkupectví 
spravovaných distribuč-
ní společností Kosmas či 
na jejich stránkách www.
kosmas.cz.

VŘELE 
DOPORUČUJEME!

Americká léta Jiřího Voskovce: 
Křest skvělé knihy v Šatlavě

Autorka 
Libuše Rudinská

Obálka 
knihy

SPOLEČNĚ
i v roce 2018
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MN 12, prosinec 2017

Kéž by nám bylo v tomto roce veseleji

Jsme na začátku vo-
lebního roku, a tak si 
paní primátorka svo-
lala jednotlivé staros-
ty a starostky, aby jed-
nou provždy vyřešili 
rozmáhající se nešvar. 
Parkování aut na chodní-
ku. První si vzal slovo sta-
rosta Prahy 7 a s vítězným 
úsměvem oznámil: „My, 
na rozdíl od magistrátu, 
jsme parkování na chod-
nících už vyřešili. Zúžili 
jsme chodníky tak, že se 
na chodník žádné auto 
nevejde.“ Starosta Prahy 4 
zase přítomné informo-

val, jak jménem strany 
Zelených zaslal otevřený 
dopis na Ústav pro jazyk 
český, aby se výraz chod-
ník nahradil výrazem kol-
ník, protože stejně všichni 
budou jezdit na kolech. 
Navíc chodit po chodní-
cích jen připomíná před-
listopadovou totalitu, kdy 
lidé pochodovali v pr-
vomájových průvodech. 
Chození na ulicích by se 
proto mělo zakázat. Sta-
rosta Prahy 1 se pochlubil, 
jak to řeší v památkové 
rezervaci.  Podél všech 
chodníků bude vykopán 
příkop (viz foto). Již do-
konce vyhlásil otevřené 
výběrové řízení na kopá-
če. Každá fi rma se může 
přihlásit, což je ale vše, co 

mohou udělat, protože 
kdo zakázku dostane, je 
již dávno rozhodnuto.
Další starosta prohlásil, 
že je mu to úplně jedno, 
protože přestupuje k Pi-
rátům a jako správný 
pirát bude automobily 
přepadat, ať parkují, kde 
chtějí. Jednání bylo náhle 
paní primátorkou přeru-
šeno, když praštila pěstí 
do stolu a zlomila si ruku. 
Její ošetření v nemocnici 
Na Františku defi nitivně 
rozhodlo o převzetí ne-
mocnice magistrátem. 
Preventivně ji zasádrova-
li ruce obě.
Psáno na Sivestra s up-
římnou snahou, aby v le-
tošním roce bylo veseleji. 

MN leden 2018

Petr Burgr, 
jeho glosa

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

Mráz tluče své hřeby 
v naše klouby. Brusným 
papírem oblizuje naše 
tváře. Vás ještě neskolil? 
Hahá! Však na to má ješ-
tě celou zimu. Snad jste 
k Vánocům dostali dost 
šal a svetrů a funkčního 
prádla. Sníh zas trochu byl 
a zas je fuč. Slýchávám, že 
takhle to nebývalo, kam až 

naše paměť sahá... A když 
už tak ta paměť sahá, osa-
hává tvary, které se kdysi 
dotýkaly nás. Občas hladí 
naši mysl a přivírá nám 
oči. 
V hřejivém obětí té paměti 
pak jako v tom novém sve-
tru od Ježíška zůstáváme, 
zachumláni, daleko od 
nepříjemně ostrých rysů 
momentálna.
V nebezpečí tunelů své hla-
vy můžem cestovat a roz-

svěcovat v místech, kde 
dávno vypadaly pojistky, 
propadávat se a probourá-
vat tenké zdi do fantazie. 
Nejednou jsme si všich-
ni nevědomky přemazali 
data a sami sebe přesvěd-
čili o naprostém blábolu. 
Nejeden člověk se tak pře-
psal docela. 
Jako mnohokrát se pro-
cházím stále rekonstruo-
vaným domem Na Kampě 8, 
jeho prostornými míst-
nostmi s vysokými stropy 
a s výhledem v úrovni očí 
na slavný Karlův most. 
Vím já ještě, jaké to tu 

FANTOM MALÉ STRANY
CO NEVÍ ON, NEVÍ NIKDO

Mráz a dech

bylo? A jak vypadala vaše 
půda než ji obsadilo těch 
několik písmen, co pase 
naše byty?
Ve jménu psa z čínského 
horoskopu, misky plné 
medu a všech koček z Malé 
Strany vám přeji tajemný
a zvláštní nový rok...a zvláštní nový rok...

BUDÍČEK!

inzerce
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Vážená 
redakce!

Děkuji za skvělý článek 
o   Klubu Za starou Pra-
hu, který chce dočasné 
vedení Prahy 1 vyhnat 
z jejich sídla v Malo-
stranské mostecké věži. 
Je třeba si hýčkat tyto or-
ganizace, a ne jim jít po 
krku, jak to dělá vedení 
městské části. Klub Za 
starou Prahu je národní 
poklad, jako třeba Baráč-
níci, nebo již i SOPMSH 
či KampaNula.
„Podpora spolkové čin-
nosti je nejlepší preven-
cí proti anarchii,“ říkal 
T. G. Masaryk. Za starých 
časů by byly spolky zahr-
novány přízní vrchnosti, 
protože díky nim je vrch-
nost vrchností a ne spo-
dinou.        

Jan Hlaváč

PIŠTE NÁM 
O VŠEM, CO VÁS 

TĚŠÍ I TRÁPÍ
E-MAIL: REDAKCE@

MALOSTRANSKENOVINY.EU
Vyslechneme, pomůžeme, 

poradíme a rádi

Karmelitská: 
Zátiší s dírou

Dopisy

●Práce. Hledáme řeme-
slníky (instalatér, elektri-
kář, zedník, malíř apod.). 
Tel.: 607 855 439. E-mail: 
office@houseservices.cz. 
www.houseservices.cz.
●Prodám koncertní píš-
ťalový flašinet Bergmann. 
Cena dohodou. Tel.: 607 
114 546.
●Poskytuji kompletní 
služby v oblasti vedení 
a zpracování účetnictví pro 
firmy. Zpracování DPH vč. 
kontrolního hlášení, kom-
plexní zpracování mezd 

a komunikace s úřady, da-
ňové poradenství. Indivi-
duální přístup, konzultace 
s klientem, cena dohodou. 
Tel.: 723 480 468. www.
vasdanovyporadce.cz
●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

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.

INZERCE MALÁ STRANA SMS

Navštivte obchod 
Camel Active v centru Prahy
na adrese Na Perštýně 350/17, Staré Město!

Nabízíme tašky, batohy, peněženky, klíčenky a opasky 
kvalitní světové značky Camel Active.

S tímto inzerátem 
získáte slevu 20 % 
na nezlevněné zboží

Udělejte radost svým blízkým 
kvalitním dárkem.
Tel.: 724 130 130, 606 795 130

www.cambag.cz

Restaurace & Steak

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

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ 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 studené i horké, chutné mošty                                     

a belgická čokoláda
AKCE LEDNA

• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v lednu 8. od 19 hod. 
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.
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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)

•
K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOLEDEN

Galasovy 
cyklojízdy

Akce - Čt 4. 1. v 18 h - GALASOVA VE-
ČERNÍ NAROZENINOVÁ CYKLO-
JÍZDA - Sraz Folimanka, pod Nuselským 
m. - 8. narozeniny večerních jízd, cíl: ka-
várna Zastav se. www.galas.borec.cz

Výstava - 6. 1. - 31. 1. 2018 - VODNÍ-
KOVA DCERA HELENA ŠLEMRO-
VÁ - Kavárna Čas, U lužického seminá-
ře 15 - Výstava obrazů. Vernisáž 6. 1. od 
18 h. Více: www.kavarna-cas.cz

Divadlo - St 17. 1. v 19. 30 h - TY DVĚ, 
KTERÉ OBĚDVAJÍ - Divadlo Kampa, 
Nosticova 2a - Autorské představení he-
reček Nataši Burger a Vlaďky Kužílkové. 
Více: www.divadlokampa.cz

Koncert - Pá 2. 2. ve 20 h - MARTINA 
TRCHOVÁ A PATRIK HENEL - Dob-
rá trafi ka, Újezd 37 - Koncert dua. Rezer-
vace na tel. č. 732 852 364. Více: www.
dobratrafi ka.cz

Výstava - Dlouhodobá - MUZEU 
KARLA ZEMANA - Saská 3 - Muze-
um mapuje Zemanovu tvorbu od prvních 
animací až po poslední tvůrčí období. 
www.muzeumkarlazemana.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

Z
veme vás na kon-
cert herce a písnič-
káře Jiřího Schmi-

tzera v Malostranské 
besedě. Od roku 1985 
je členem pražské Yp-
silonky a poprvé si jej 
pro větší fi lmovou roli 
vybral režisér Oldřich 
Lipský do komedie 
Tři chlapi na cestách 
(1975). Dále si zahrál 
např. v komedii Ma-
rečku, podejte mi pero 

nebo v oblíbených Po-
střižinách. Popularitu 
mu přinesly také jeho 
písničkové recitály. 
Připomeňme jeho alba 
Recitál, Šílenec, Bouda 
a Sbírka kiksů. Nenech-
te si ujít koncert plný 
osobitého humoru.

LEDEN
Program (výběr)

3. 1., 20.30 h
Olin Nejezchleba & Band
6. 1., 20 h
Gingerhead, LadyPraga, 
Andband
13. 1., 20.30 h
Bezefšeho - multifolk
16. 1., 20.30 h
Roman Dragoun & His 
Angels - funk - rock
18. 1., 20.30 h
Střídmí klusáci v koru-
nách višní - pop - folk 
24. 1., 20.30 h
Václav Kopta & kapela 
/ host: Jan Kalousek
27. 1., 20 h
Los Culos - latino rock
30. 1., 20.30 h
Hm…
31. 1., 20.30 h
Vladimír Mišík & Etc… 
/ host: Mirek Kovářík

GALERIE
Připravujeme pro vás další 
pěkné výstavy!

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

15. 1., 20.30 h

Jiří Schmitzer

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

www.museumkampa.cz

ATELIÉROVÁ 
SOUSEDSTVÍ
Do 9. 1. 2018
Marcel Duchamp, Ray-
mond Duchamp-Villon, 
Jacques Villon, František 
Kupka a další. Výstava 
ve spolupráci s Musée 
National d‘Art Moderne -
- Centre Pompidou Pa-
ris představuje uskupení 
umělců, kteří se usazova-
li na pařížském předměstí 
Puteaux a zasáhli do vý-
voje moderního umění. 
Výstava u příležitosti na-
rozenin M. Mládkové.

JAROSLAV 
VOŽNIAK
Do 4. 3. 2018 
Výstava autora z umě-
lecké skupiny Šmidrové, 
který patří k předním tvůr-
cům normalizace. Znač-
ná pozornost je věnová-
na 60. letům.

JITKA SVOBODOVÁ: 
VENKU A UVNITŘ
Do 11. 3. 2018 
Práce jedné z nejvýraz-
nějších českých výtvar-
nic, která se dlouhodobě 
věnuje médiu kresby.

DALŠÍ PROGRAM
5. 1. Komentovaná ku-
rátorská prohlídka výsta-
vy Ateliérová sousedství: 
F. Kupka a umělecká sku-
 pina z Puteaux. Rezerva-
ce nutná. V 18.30 h
8. 1. Komentovaná kurá-
torská prohlídka výstavy 
Muž s hořící hřívou! Re-
zervace nutná. V 18.30 h
20. 1. Surrealistická ro-
dinná dílna. Rezervace 
nutná. V 16 h
23. 1. Surrealistický večer 
k výstavě Muž s hořící hřívou! 
Rezervace nutná. V 18.30 h

Výstava věnovaná dílu a osobnosti Emila Filly a autorům, 
kteří tvořili v počátečních letech surrealismu, mj. Emil Filla, 
František Janoušek, Rudolf Krajc, Vincenc Makovský, Fran-
tišek Muzika, Jindřich Štyrský, Karel Teige, Toyen, František 
Vobecký, Alois Wachsman. Kurátor výstavy: Dr. Karel Srp.

MUŽ S HOŘÍCÍ HŘÍVOU!
EMIL FILLA A SURREALISMUS 
1931 - 1939

Emil Filla, Žena v křesle, 1936, olej, 
plátno, 75 × 63 cm, 

Galerie výtvarného umění v Chebu

Do 11. 2. 2018

Náš 
TIP
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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 
leden 2018 / X. 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 

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 (XIX.)

Prapůvod všeho zlého, 
ženská. Milovali tutéž. 
Napřed se byla klonila 
k panu Ryšánkovi, jenž 
byl již déle obchodníkem 
samostatným, pak spo-
činula netušeným obra-
tem náhle v objetí pana 

Schlegla. Snad proto, 
že byl pan Schlegl skoro 
o deset let mladší. Stala 
se paní Schleglovou. 
Byla-li paní Schleglová 
takovou kráskou zvlášt-
ní, že to omlouvalo páně 
Ryšánkův trvalý bol a na-
potomní věčné mládenec-
tví jeho, nevím. Už byla 
dávno na pravdě boží, 
zemřela hned v prvním 
šestinedělí...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

Hádanka: Víte, na jaké slavné 
soše je tento vznešený lev, který 
má překvapivě jen jeden ocas?
Nápověda: Dívejte se z Kar-
lova mostu směrem na Kampu.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Minule:  Tento úchvatný výhled 
na Pražský hrad a Karlův most je 
z domu na Kampě s balkónkem.
Správně našla: Jana Nvotová

Válka o ženu

Pokračování příště

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

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE 
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

Slavné místní ženy

Herečka, Sovovy mlýny (Museum Kampa)
Marie Glázrová

H erečka Marie Gláz-
rová (1911 - 2000, 
Praha) bydlela v 1. pat-

ře v Sovových mlýnech.
Její manžel byl operní pěvec 
a sólista opery Národního 
divadla Eduard Haken. Pro 
fi lm Marii Glázrovou ob-

jevil režisér Martin Frič. Je-
jich dcera Marie Hakenová 
(nar. 1948) je dramaturgyně 
(Česká televize) a lingvistka.
Marie Glázrová přežila své-
ho manžela o pouhé čtyři 
roky. Je pohřbena na vyše-
hradském hřitově.
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Eduard
Haken
MANŽEL

Marie 
Hakenová

DCERA

Martin 
Frič

OBJEVIL JI

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

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

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Cestou necestou, z.s.
Nezisková organizace

Krizové centrum 
pro rodinu
Cestou necestou

Máte doma problémy, 
které nestačí probrat jen u kafe?

Přerůstá vám vaše dítě přes hlavu?
Ubližuje dítě sobě nebo jiným?

Váháte, jestli jste dobrým rodičem?
Obraťte se na nás. 

Pomáháme rodinám dát dětem 
šťastné dětství.

www.cestounecestou.org
Trojická 1, Praha 2

Tel.: 605 203 876



Antonie Kněbortová
Žákyně a běžkyně (13 let)
„Malostranské noviny 
mám ráda stejně jako 
běhání, protože jsou 

super!“
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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...

Fo
to

: M
íra

 L
éd

l

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

Mazlíčci

Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce

PETR HEJMA
KampaNula, STAN

Za to, že pozval 
asi 500 lidí na 
štědrovečení 
svařák na ná-
plavce (str. 6 - 7)

Tip: Čtenáři MN

FEŠÁK BERTÍK
Bertík (v březnu 2 roky) 

z domu s balkonkem 
u Mariánského obráz-
ku Na Kampě. Má rád 
míček, Kampu i Petřín. 

Zaslal klan Odvárkových. 
Posílejte: redakce@

malostranskenoviny.eu

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 

P.F. 2018

MALOSTRANSKÉ NOVINY PŘEJÍ SVÝM ČTENÁŘŮM 
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A LÁSKY V ROCE 2018

MALOSTRANSKÉ NOVINY PŘEJÍ SVÝM ČTENÁŘŮM 


