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Malostranské 
servírky

SOFI
Usměvavá Sofi  Dobrynina 
z kavárny STARBUCKS 

na Malostranském 
náměstí 28/5 nese ledové 

Chai Tea Latte grande 
za 119 Kč.

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Ce
na

 1
 S

M
S 

je
 3

0 
Kč

 v
č.

 D
PH

. P
os

ky
tu

je
 A

TS
, w

ww
.p

la
tm

ob
ile

m
.c

z 

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. 5/ roč. X 
květen 2018
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MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

EDUARD MAREK (101) V ŠATLAVĚ

MOUDROST 
NEJSTARŠÍHO 

SKAUTA

EDUARD MAREK (101) V ŠATLAVĚ

MOUDROST MOUDROST MOUDROST 
NEJSTARŠÍHONEJSTARŠÍHO

Žij tak, 
aby byl 
svět lepší!

Žij tak, Žij tak, 
aby byl 

„
POZVÁNÍ NA NAVALIS
Čtěte na str. 5 a 12

POZVÁNÍ NA NAVALISPOZVÁNÍ NA NAVALISPOZVÁNÍ NA NAVALIS

PŘEVOZNÍK 
PRAŽSKÝ

Zdeněk 
Bergman

Celý příběh čtěte 
na str. 6 - 7



Malá Strana - Kde 
jsou ty časy, kdy muž, 
co se dožil padesáti let, 
byl oslovován: „Slovut-
ný kmete“. Oslovit tak-
to pana Josefa Mlíku 
z Prokopské ulice vyvo-
lá úsměv, ne-li pohor-
šení. Pan Mlíka svojí 
přítomností, za pultem 
denního baru U klíčů, 
oživuje příjemný kou-
tek naproti bývalému 
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Anketa Malostranských novin

Velké zprávy z Malé Strany

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Pivnice 
pod Petřínem, 
Hellichova 5

Květákové 
placičky, tatarka, 

brambory

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

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Zatím 
ještě ne. 

Ale věřím, 
že jednoho 

dne…“

Vojtěch 
Ryvola

Pivovarník,
Loď Pivovar
„Každý rok. 
Když vidím 

první ženy v ša-
tečkách, miluji 

celý svět.“

„V trvání první-
ho máje, nebo 
celého, nebo 

déle? U mě jde 
o třetí možnost.“

„Ano, každým 
rokem v máji 
při pohledu 
na rozkvetlý 

Petřín!“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Jak na prvního 
máje, tak 

po celý rok.“

Zažili jste májovou 
lásku?

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Lásku 
kultivuji 

dvanáct měsíců 
v roce.“

Mostecká - Do redak-
ce Malostranských novin 
volalo několik desítek čte-
nářů s otázkou:  „Proč je 
zavřená spořitelna v Mos-
tecké ulici?“
Tiskový mluvčí České spo-
řitelny Filip Hrubý nám k 
tomu řekl: „Tuto pobočku 
jsme jako jedinou v Pra-
ze zrušili kvůli malé vy-
tíženosti. Občané mohou 
využít služby pobočky ve 
Štefánikově ulici, která je 
nejblíž.  Bankomat spo-
řitelny zůstane na svém 
místě.“
Pro místní pamětníky 
znamená zrušení poboč-

ky spořitelny další velkou 
ztrátu služby, na kterou 
byli zvyklí.
„Když jsem se před 40 
lety oženil, vzal jsem si 
novomanželskou půjčku 
právě tady,“ vzpomíná 
pan Petr Burgr, místní za-
stupitel. 
Otázka je, co bude s tímto 
lukrativním místem pár 
metrů od Karlova mostu 
dál. Radnice Prahy 1, kte-
rá má prostory ve správě, 
zatím neví.
Jedna možnost se však 
nabízí už teď. „Pokud se 
potvrdí, že je nutno opra-
vit mosteckou věž,  bude 

Máte k tomu příběh? Pište na e-mail:
redakce@malostranskenoviny.eu
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Počasí 

18°C

Věta, kterou jsem zaslechl:

PAN MLÍKA OD KLÍČŮ 
SLAVÍ 50. NAROZENINY.

GRATULUJEME!

Josef 
Mlíka

PROČ ZAVŘELI SPOŘITELNU 
V MOSTECKÉ ULICI?

Pouze 
sehnutý oráč 
oře rovně „

kostelíku sv. Prokopa, 
o který nás připravil svými 
reformami zase jiný Jo-
sef označený funkcí císař 
a číslovkou druhý. Denní 
bárek spolu s celým do-
mem rodině Mlíků patří. 
Dům je na Malé Straně už 
po generace známý pře-
devším zámečnictvím. 
Z názvu baru se dá do-
vodit, že ve svém zámeč-
nictví se Mlíkovi specia-
lizovali na výrobu klíčů. 
Prim popularity tohoto 
malostranského zákou-
tí na místo zámečnické 
dílny pomalu přebírá sou-
sedský bar.  Je to zásluhou 
oslavence pana Josefa Mlí-
ky a nutno dodat i jeho se-
stry Ivety, která s Josefem 
v baru úspěšně alternuje. 
Tak už jen pozvednout 
skleničku Vavřinečka a zvo-
lat: „Pane Josefe - na zdra-
ví!“                Petr Burgr

KVĚTEN
Studený máj 
ve stodole ráj
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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:

inzerce

Pobočka České spořitelny 
v Mostecké ulici

inzerce

PROČ ZAVŘELI SPOŘITELNU 
V MOSTECKÉ ULICI?

třeba najít důstojné pro-
zatimní prostory pro 
Klub Za starou Prahu, 
který tu tradičně sídlí. 
Než by se věž opravila, 
mohl by Klub Za starou 
Prahu dočasně obývat 
prostory bývalé spořitel-
ny,“ říká Petr Burgr, který 
bude kandidovat v příš-
tích komunálních volbách 
za lidovce pod hlavičkou 
My, co tady žijeme.
Tímto jednoduchým řeše-
ním by se vyřešila trapná 
situace, kdy jeden z nej-
starších českých spolků 
Klub Za starou Prahu 
neví, kam se poděje, po-
kud dojde k opravě věže. 
Vedení radnice se dosud 
ke klubu chovalo jen aro-
gantně.

Dívka ze str. 3

ště
MISS FILTR

Nasťa je vášnivá, ale nepozorná. 
Přišla na soutěž Miss Filtr, ale 

špatně si přečetla letáček. Byla to 
soutěž Miss Flirt. Přesto uspěla.

Bouřlivý 
rok 

1918

MALOSTRANSKÉ NOVINY 
JSOU POŘÁD VE STŘEHU



ZAČALA OPRAVA 
VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ

Obnova dolní části Vác-
lavského náměstí by měla 
začít přípravnými pracemi 
už tento týden. Budou zde 
vodní trysky, více stromů, 
nebo dobíjecí stanice pro 
elektromobily. 
Hotovo má být již na kon-
ci letošního roku. Náklady 
vyjdou zhruba na 200 mi-
lionů korun.
„Jsem šťastný, že se nám 

po generacích podařilo za-
hájit přeměnu tohoto srd-
ce Prahy a České republiky 
do podoby, která bude dů-
stojná světové metropole,“ 
řekl Malostranským novi-
nám radní Jan Wolf, před-
seda Komise pro revitali-
zaci Václavského náměstí.
Projekt počítá s tím, že se 
prostor pro chodce výraz-
ně rozšíří na úkor sedmi 

desítek parkovacích míst, 
takže zbude stání jen pro 
šestnáct aut. Rozpraska-
ný asfalt nahradí štípaná 
žulová dlažba a přibude 
ještě jedna řada stromů. 
Rekonstrukce se dotkne 
plochy ohraničené ulicemi 
Na Příkopě a 28. října na 
jedné straně a Vodičkovou 
a Jindřišskou na straně 
druhé.

Radní JAN WOLF
Hotovo má být již 

koncem roku

KONEČNĚ!
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A zatím, na druhé straně řeky...
S laskavou podporou těchto médií

&Vítěz Poražený

DANIEL 
HODEK
(ČSSD)

Palec nahoru, 
že  konečně 

slíbil zrevitalizo-
vat park na Malé 
Straně u Máne-

sova mostu.

TOMÁŠ 
MACHÁČEK

(TOP 09)
Palec dolů za 
to, že se mu 
nepodařilo 

udržet 
v Mostecké ulici 

spořitelnu.

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

TLESKÁME! Nejmladší člen-
ka redakce Anička si zazpívala 
se zpěvačkou Bárou Polákovou 
v Lucerně Music Baru, a to hned 
tři večery za sebou. Bára Polá-
ková tu křtila svou novou desku 
s názvem ZE.MĚ. Všechny tři 
koncerty byly nacpané k prask-
nutí a aplaus mimořádný.

ANIČKA ZPÍVALA 
V LUCERNĚ 
S BÁROU 

POLÁKOVOU
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Lucerna 22. 4. 2018

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

 Na vaši návštěvu se těšíme!
Tržiště 13, Malá Strana

tel.: 257 534 130,
      606 688 982

email: info@airtickets.cz

LESSER 

Radostné jaro
přeje všem čtenářům

malostranská cestovní agentura

www.airtickets.cz

Přijďte naplánovat 
svoji cestu do zahraničí
osobně v pohodlí naší 
kanceláře, nebo nás 
kdykoliv kontaktujte.
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NAVALIS: NEJKRÁSNĚJŠÍ SLAVNOST, 
JAKOU KDY PRAHA ZAŽILA

CO 
V MÉDIÍCH 

NEBYLONEBYLO

PRÁVĚ VYCHÁZÍ NOVÁ KNIHA ONDŘEJE HÖPPNERA 

Objednejte též na internetu: www.daranus.cz
Ondřej 
Höppner

PŘÍPAD KRAMNÝ: 
VŠECHNO JE JINAK

VYDAVATELE TOHOTO OBLÍBENÉHO LISTU

inzerceinzerce

● Pane Bergmane, chys-
táte jubilejní již desáté 
oslavy NAVALIS, kdy 
budou?
„NAVALIS chystáme celý 
rok a máme za sebou již 
několikerou příprav-
nou návštěvu Benátek. 
V Benátkách jsme nejen 
domlouvali zapůjčení ba-
rokních lodí bissone, ale 
v Benátkách také něko-
likrát pobýval skladatel 
Kryštof Marek, aby se 
inspiroval pro napsání 
vůbec první symfonie 
věnované přímo Benát-
kám. NAVALIS jsou kaž-
doročně konané již od 
dob baroka na tzv. vigilii, 
neboli v předvečer svát-
ku sv. Jana Nepomucké-
ho, 15. května.“ 

● Na co se můžeme těšit 
tentokrát?
„10. ročník oslavíme tím, 
že město Benátky vůbec 
poprvé v historii zapůjčí 
dvě benátské barokní lo-
dice bissone: Geografia 
a Cavallo. Bude to vlast-
ně světová premiéra 
těchto lodí mimo lagunu 
Benátek. V Benátkách 
jsou tyto lodě k vidění 
pouze jednou do roka na 
Regatě storice. Skladatel 
a dirigent Kryštof Marek 
bude osobně dirigovat 
Vltavský symfonický or-
chestr, který ve světové 
premiéře provede hu-
dební dílo Venezia di San 
Giovanni Nepomuceno. 
Symfonie bude mít sedm 

částí, které jsou pojme-
novány podle sedmi čtvr-
tí Benátek. Sedmá věta 
se jménem Redentore 
bude provedena jako py-
romuzikální dirigované 
hudební spektákulum. 
Tato symfonie je poctou 
Prahy Benátkám, záro-
veň dokumentuje, že sv. 
Jan Nepomucký je jeden 
z osmi patronů Benátek 
i patronem všech gondo-
liérů. Svatý Jan Nepomuc-
ký je světec, který spo-
juje Prahu a Benátky.“

● Když zavzpomínáte 
na již desetiletou hisotrii 
NAVALIS, jaké byly pro 
Vás ty nejcennější mo-
menty, zážitky? 
„Každoročně pro mne, 
a myslím si, že i pro Pra-
žany, je to návštěva benát-
ských gondolierů na řece 
Vltavě. Dále pak barokní 
procesí ozdobené atribu-
ty sv. Jana Nepomucké-
ho, původními praporci 
a palmovými ratolestmi. 
NAVALIS jsou rekon-
strukcí a návratem do 
Prahy českého baroka.“ 

● Jak Vás vůbec napadlo 
se do organizování ba-
rokních slavností pustit? 
„NAVALIS organizuji, 
protože sv. Jan Nepo-
mucký je můj profesní 
patron a díky mé evan-
gelizaci Křižovníky s čer-
venou hvězdou.  Díky 
Křižovníkům, kteří NA-
VALIS od doby baro-

ka společně s Cyriaky 
pořádali. Myslím si, že 
NAVALIS jsou jediným 
pražským folklórem od 
doby baroka.“

● Co je u vás v Muzeu 
Karlova mostu nového? 
„V Muzeu je nová expo-
zice věnovaná sv. Anežce 
České a historii Křižov-
níků. Je zde mimo jiné 
umístěna skleněná socha 
od nejznámějšího skláře 
z ostrova Murano, mistra 
Pina Signoretta – dar be-
nátských gondolierů Mu-
zeu Karlova mostu.“

● S hezkým počasím ros-
te chuť plavit se po Vlta-
vě a plavby Pražskými 
Benátkami patří k těm 
nejkrásnějším. Co nové-
ho nás letos při vašich 
plavbách čeká? 
„Právě dokončujeme 
stavbu nové lodi, dřevě-
ného patentního člunu 
typu Vodouch. Bude se 
jmenovat Mokrýš a veš-
keré jeho dřevěné prvky 
jsou z mahagonu.“

● Na co se těšíte?
„Nejvíc se těším, že le-
tošní rok ozdobí hladinu 
Vltavy barokní benátské 
lodě. Těším se na novou 
symfonii a samozřejmě 
asi nejvíce na sedmou 
větu spojenou s ohňo-
strojem. Přál bych si, aby 
to byl nejkrásnější oh-
ňostroj, jaký kdy Praha 
spatřila.“ 

Zdeněk 
Bergman 
v Benátkách

ZDENĚK BERGMAN, obnovitel barokních slavností NAVALIS, ředitel Muzea Karlova mostu

14.- 15. května

Zdeněk Bergman začal 
provozovat vyhlídkové 
plavby se dvěma čluny 
v pražské Čertovce roku 
1993. Dnes fi rma Praž-
ské Benátky zaměstnává 
kolem 100 lidí. Bergman 
je autorem designu a pro-
jektů všech 18 přístavišť 

Pražských Benátek na 
řece Vltavě a Berounce, 
Je architektem většiny 
plavidel společnosti. Vy-
budoval přístaviště pod 
Křížovnickým náměstím. 
Obnovil v Praze přívozy 
a v roce 2009 Svatoján-
ské slavnosti NAVALIS.

Příběh převozníkaPříběh převozníkaPříběh převozníka
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EXKLUZIVNĚ. Je neuvěřitelné, jak bystrý a vtip-
ný je pan Marek. Jeho vzpomínky mají cenu zla-
ta, a to nejen ve světě skautingu. Jeho životní 
příběh by vydal na několik románů.
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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

Rada Prahy 1 a obyvate-
lé se shodují.  Jde o to, že 
Městské části Praha 1 mo-
hou domy sloužit lépe jako 
bydlení obyvatel, než jako 
kanceláře nebo k jiným 
komerčním účelům. Pan 
radní, JUDr. Ivan Solil, to 

říká za celou Radu Prahy 1. 
I TOPka, ČSSD, obyvatelé 
Prahy 1, LES i Zelení jsou 
pro. Pro Zelené jde o vý-
jimku, jinak jsou v přísné 
opozici. 
Dokonce i ODS je pro - 
- snad překonala období 
90. let, kdy chtěla profi t 
za každou cenu. Všichni 
jsou pro. Co brání té velké 
shodě? Hrom do police - to 
musí být překonáno. „Tam 

svět se hne - kam se síla 
napře.“ 
Co tomu brání? Zákony 
a touha po zvyku. Zákony, 
které platily za komunis-
tické éry a zákony před 20 
lety, kdy vládla ODS, ať 
jsou novelizovány. Pravice 
to vidí jako problém. Tou-
ha po zvyku – to vidíme 
jako problém my. Ta shoda 
občanů Prahy 1 má svoje 
hranice?

Shoda 
a její hranice

Kdo navštívil klub Šatlava 
u Karlova mostu, ví, že na 
nejčestnějším místě uvnitř 
se hosté opírají zády přímo 
o kamenné základy Malo-
stranské mostecké věže. 
Právě do tohoto ojedinělé-
ho „křesla“ usedl při první 
jarní Učené toulce Kampa-
nuly host nad jiné výjimeč-
ný - legenda českého skau-
tingu Eduard Marek. 

Málokomu se chce při se-
tkání s vitalitou překypu-
jícím oldskautem věřit, že 
tato osobnost a nejstarší 
člen Junáka má v dokla-
dech vepsáno (skoro) neu-
věřitelné datum narození - 
- 17. březen 1917!
Vzdor nedávným 101. na-
rozeninám přišel Eduard 
Marek do Šatlavy svižně 
a po svých! 
„Přece nebudu ze sebe dělat 
pána, aby mě vozil taxík. 
Z domova mi jede tramvaj 
skoro až na Malostranské 
náměstí a pak od zastávky 
sem je to už jen pár kroků. 
Jakápak by to byla toulka, 
kdybych se jen vezl?“ řekl 
s úsměvem pan Eduard na 
úvod besedy. 
Eduard Marek zkusil za 
prožité století skutečně 
mnoho. Narodil se ještě za 
Rakousko-Uherska, jako 
patnáctiletý se stal skautem 
v oddíle ministrantů Le-
gio Angelica. Skautskému 

slibu i křesťanským hod-
notám zůstal věrný i v nej-
těžších údobích života. 
A nebylo jich málo: Za oku-
pace podporoval perzeku-
ovanou židovskou rodinu 
a byl vyslýchán a vězněn 
Gestapem. Po únoru 1948 
se zapojil do protikomunis-
tického odboje - a vyfasoval 
deset let žaláře a úmorné 
dřiny v uranových dolech.
V lágru u Jáchymova strávil 
nakonec „jen“ sedm roků…
Vzdor všemu se vždy vrátil 
ke skautingu. V Praze ob-
novoval činnost Junáka po 
válce, v době pražského jara 
1968 i po listopadu 1989. 
Po funkcích však nijak ne-
toužil. Podobně jako jeho 
souputník Jaroslav Foglar 
byl nejraději s mládeží 
v oddíle. 
„Mezi skauty si říkáme pře-
zdívkami, já dostal jméno 
Hroznýš. Kdysi jsem děv-
čatům na táboře vyčinil, že 

špatně oškrábaly brambo-
ry. Holky utekly na vršek 
u lesa a křičely na mě: Edu-
arde - Edo, ty máš hrozný 
jméno. Jsi Hroznýš… A už 
mi to zůstalo.“

Učenou toulku (byť vsedě) 
absolvoval Hroznýš v pa-
rádním saku skautského 
kroje. Hruď mu zdobí řada 
vyznamenání za odbojovou 
činnost, práci ve skautingu, 
občanskou aktivitu. 
Jediné volné místečko na 
Eduardově saku ozdobili 
v Šatlavě členové oldskaut-
ského klubu Jestřábi, kteří 
mu na klopu připnuli čest-
ný odznak s listem legen-
dárního stromu ginkgo. 
List se dvěma laloky 
symbolizuje moudrost 
a dlouhověkost. Mohl 
by někomu náležet víc, 
než skautovi Hrozný-
šovi?

Eduard Marek a spiso-
vatel Jaroslav Foglar se 
velmi dobře znali. Foglar, 
autor proslulých Rych-
lých šípů, byl o 10 let star-
ší. Měl přezdívku Jestřáb
a vedl stejnojmenný oddíl.
Oba dva, Marka i Fogla-
ra spojuje jméno Slávek 
Janov, který je zakladatel 
a šéf Akademie Jaroslava 
Foglara a znalec praž-
ských zákoutí.

NA ÚJEZDĚ JE NOVÉ 
PEKAŘSTVÍ, CHLEBA 

PEČE ISLANĎAN
Pro Malostraňáky je ote-
vřeno na Újezdě 11 od 
21. dubna nové islandské 
pekařství Artic Bake-
house. Hlavní pekař 
David Arnorsson po-
chází z Islandu. V roce 
2017 vyhrál cenu pekař 
roku Skandinávie/Ice-
land. 
Veškeré pečivo v novém 
pekařství je zdravé. „Náš 
kváskový chleba je při-
pravován dle tradiční 
receptury která neob-
sahuje žádné droždí ani 
jiné umělé přísady. Zá-

kladem našeho chleba je 
tzv. Matka, o kterou se 
s láskou staráme,“ řekl 
Malostranským novinám 
pekař Arnorsson z Islan-
du. Přijďte ochutnat. 

VAZBA GESTAPA I SEDM LET V JÁCHYMOVĚ. 
SKAUTSKÉMU SLIBU VŠAK ZŮSTAL VĚRNÝ!

Text: SLÁVEK JANOV

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

řed blížícími se volbami je jedno jisté. 
Pokud chcete zakonzervovat stávající 
stav v Praze 1, volte TOP 09, ODS nebo 
ČSSD. Komu z těchto stran dáte hlas, je 

úplně jedno. Zástupci jmenovaných jsou už do-
hodnuti předem, včetně rozdělení funkcí. 
Jedinou jejich neznámou je, zda to dopočítají 
alespoň do třinácti mandátů, což je těsná větši-
na. Pokud se tak stane, bude s Juditinou věží 
a jejím využitím amen, naopak začnou zase vy-
lézat na denní světlo nesmysly, jako například 
Zlaté vejce na konci Revoluční ulice. Že pak nic 
nebude bránit, znovu se pokusit přiklepnout ně-
komu Nemocnici Na Františku, chápe každý. 
Do voleb zbývá už jen necelých šest měsíců, tak 
přemýšlejte.

Váš Jeroným Pražský

Kdo chce zničit 
Juditinu věž, ať volí 
ty, co jsou u koryta

P

66

redakce

VAZBA GESTAPA I SEDM LET V JÁCHYMOVĚ. 
SKAUTSKÉMU SLIBU VŠAK ZŮSTAL VĚRNÝ!EDUARD 

MAREK,  
skaut (101)

Doly

Odznak

EDUARD MAREK & JAROSLAV FOGLAR

Foglar
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VAZBA GESTAPA I SEDM LET V JÁCHYMOVĚ. 
SKAUTSKÉMU SLIBU VŠAK ZŮSTAL VĚRNÝ!

Kalendárium 
Malé Strany

Eduard 
Vojan
HEREC

Jiří 
Červený

KABARETIÉR

KVĚTEN

● Eva Svobodová 
*1. 5. 1907 Praha 
†3. 1. 1992 Praha
Herečka. Malou Stranu 
a Hradčany si zamilovala 
při natáčení seriálu 
Kamarádi (1969). 

● František Kytka 
*13. 5. 1845 Želenice 
†20. 12. 1898 Praha 
Knihkupec. V roce 1871 
si otevřel v Mostecké 16 
knihkupectví. V roce 1917 
obchod koupil Josef Šváb 
Malostranský.

● Eduard Vojan 
*5. 5. 1853 Praha 
†31. 5. 1920 Praha
Herec. Narodil se na Malé 
Straně. Jsou po něm po-
jmenovány Vojanovy sady.

● Jiří Červený 
*14. 8. 1887 Hradec Králové 
†6. 5. 1962 Praha
Kabaretiér (Červená sedma). 
Bydlel na Kampě. Je po 
něm pojmenována ulička.

● Jan Pivec 
*19. 5. 1907 Praha 
†13. 5. 1980 Praha
Herec. Se svým jezevčíkem 
chodíval pravidelně po 
Malostranském nábřeží.

Jan 
Pivec
HEREC

Eva 
Svobodová

HEREČKA

1938 1969 DNES

SLÁVEK JANOV 
a EDUARD MAREK 
v Šatlavě v Saské

EDUARD MAREK 
s malostranským skautem 
VLADIMÍREM CABALKOU 
(má přezdívku Balů)

Zakladatel spolku 
KampaNula 
PETR HEJMA 
přebírá diplom 
a vyznamenání
od SLÁVKA JANOVA

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 KVĚTNA

• Otevřena naše zahrádka! 
• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v květnu 14. od 19 h.
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.

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

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

257 531 839
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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.

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook
POŘÁDÁME
● Středa 9. května 17 h
Učená toulka: Dějiny 
prostituce Menšího 
Města - Malé Strany 
(MUDr. J. Sedmík). Sraz 
ve dvoře U osla v kolébce, 
Jánský vršek 8.

● 18. - 20. května 
SKAUTSKÝ TÁBOR 
MILIČÍN (i pro děti…)
Kytary, ohně, les + 
vzpomínka na Honzu 
Hejmu. Chatičky (vlastní 
spacáky), polopenze za 
500 Kč na 2 dny.

● Čtvrtek 24. 5. 17 h
Učená Toulka v Šatlavě 
v sedě PO PRAZE 1 - 
- MY, CO TADY 
ŽIJEME - sešlost členů 
a přátel (Hejma, Burgr, 
Kučera...), pak po 20 h 
Muzikanti z Kampy.

● Úterý 19. 6., 17 h
Učená Toulka parkem 

Kampa - provázejí 
Petrové Hejma a Burgr, 
Jindřich Pavliš, Eva 
Vodrážková (Od 18 h 
debata zastupitelů v 
Domečku: P. Hejma 
a p. Macháček - 20 h).

● Čtvrtek 21. 6. 18 - 22 h 
VII. PROSTŘENÝ STŮL 
pro Konzervatoř Jana 
Deyla, hrají a zpívají 
studenti. Pepa Kocůrek & 
Hradčanský orchestr!  
20 h Muzikanti z Kampy!

PŘIPRAVUJEME
● Dějiny prostituce 
Starého Města, Petřín, 
Nový Svět, Kostel 
sv. Havla, Vyšehrad. 

DOPORUČUJEME
● Pátek 11.5. 18 h 
Běh Petřínem z 
Hellichovy ulice do 
hospody U kocoura, 
Spolek KOCOUR TOBĚ, 
(20 h vyhlášení vítězů)

● Sobota 19.5. Šatlava 
15 -21 h JAMBOREE 
- PROTIALKOHOLNÍ 
SPOLEČNOST 
DOKTORA ŘIMSY (Dr. 
J. Hůlek, Dr. J. Dlabal)
● Pondělky: Muzikanti 
z Kampy v Domečku.
● Vždy třetí pondělí 
19-23 h: Zpívání v Šatlavě 
bez kouře.
● Vždy třetí pondělí 19 h: 
TAROT - Dr. Hůlek 
kavárna Deli Malteze.
● Úterky 18 - 20 h 
á 14 dní: Setkání se 
zastupiteli MČ Prahy 1, 
Salla Terrena na Kampě.
● Středy: Franta Krupka 
& comp Nicolasbar 
(Tržiště 10).
● Čtvrtky: Muzikanti 
z Kampy v Nicolasbaru 
a v Šatlavě.
● Vždy druhou neděli 
(13. 5.) 16 - 19 h JAM 
JAZZ v Domečku. 
Staří jazzmani a mladé 
zpěvačky.

5. 5. sobota 11 a 14 h
Prohlídka románského 
reliéfu. Juditina věž

14. 5. pondělí 18 h
Pondělky ve věži
Struktura města v zeleni 
moderní architektura 
v Hradci Králové. 
PhDr. Ladislav Zikmund 
Lender. Juditina věž

21. 5. pondělí 18 h
Hovory o Praze
Pražské cihlářské rodiny, 
osudy známé i neznámé. 
Mgr. Josef Hájek.
Národní technické 
muzeum

2. 6. sobota 11 a 14 h
Prohlídka románského 
reliéfu. Juditina věž

4. 6. pondělí 18 h
Pondělky ve věži - Praž-
ská archeologie včera 
a dnes PhDr. Jaroslav 
Podliska, Ph.D., PhDr. 
Ivana Boháčová, Ph.D.

------------------------
Juditina věž, 
Mostecká 1, Praha 1; 
www.zastarouprahu.cz
(Pozn.: program může 
být doplněn nebo upřes-
něn)

KLUB ZA STAROU PRAHU 
květen 2018

Kalendárium akcí pro veřejnost

Malá Strana
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VYHLÁŠKA MĚSTA KOCOURKOVA

Před několika měsí-
ci jsem glosoval záměr 
magistrátu zakázat pití 
alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích 
v rozsahu pokrývající 
celé území památkové 
rezervace.  
Trochu s nadsázkou jsme 
tehdy odhadovali, jak bu-
dou strážníci kontrolo-
vat, zda hosté stojící před 
hospůdkou na cigárku 
pijí červené víno, nebo 
rybízový džus. Nechci 

být jizlivý a jmenovat ty, 
kteří se lekli blížícího se 
termínu voleb. 
Tak se novelou vyhlášky 
pouze rozšíří jmenovitý 
seznam ulic, kde se nebu-
de smět na ulici ani po-
stát se skleničkou v ruce. 
Protože to ale nebude 
všude, navrhuji naopak 
vytvořit seznam ulic, kde 
budou moci všichni pít 
neomezeně.  Něco jako 
seznam uliček chlastu.
Fungovat to bude takto: 
Průvodce pivních turistů 
si dá sraz se svými svě-
řenci třeba před Lenno-
novou zdí na Velkopře-
voském náměstí. 

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 (KDU/ČSL).

Tady se žádné pití neko-
ná. Na Maltézském ná-
městí také ne, ale když 
žíznivá parta vstoupí do 
ulice Lázeňská, tam to 
můžou rozjet a v Mos-
tecké zase nic.  
Další uličkou alkoholo-
vé neřesti je Prokopská. 
Už jsme se zmínili, že 
na Maltézském náměstí 
se pít nesmí, nově ani 
v Karmelitské. Kdežto 
ve spojující Prokopské 
ano. 
V této podobě vydaná 
vyhláška města Prahy, 
kterou se zakazuje po-
žívání alkoholických ná-
pojů na veřejných pro-

stranstvích, by se spíš 
měla jmenovat: Vyhláš-
ka města Kocourkova, 
kde se s vodou vylévá 
i dítě.

Petr Burgr
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Víno, nebo džus?

BLÍŽÍ SE KOMUNÁLNÍ VOLBY A PŘITUJUJE
Volby na radnici Prahy 1 
jsou v říjnu 2018, ale 
chleba se láme už teď. 
Malostranské noviny dá-
vají na stránkách prostor 
politikům a občanům na-
příč spektrem. Nyní lze 
diskutovat i naživo. Po-
řádá KC Kampa. 

Pravidelné diskuze s radními a zastupiteli 
MČ Praha 1, Salla Terrena v parku Kampa
● 15. 5. - Daniel Hodek, Alena Ježková
● 29. 5. - J. Votoček, Z. Tesařík, K. Klasnová
● 12. 6. - M. Caban, I. Kocmánek, M. Vlašánková
● 19. 6. - Petr Hejma, Tomáš Macháček

Salla 
Terrena

MN číslo 4, 
duben 2018 Vždy v úterý od 18 h, moderuje Olga Lomová, více www.kckampa.eu

MEDIÁLNÍ 
PODPORA

MALOSTRANSKÁ ná-
plavka mezi Máneso-
vým mostem a Herge-
tovou cihelnou patří 
mezi unikátní lokali-
ty. Je to oblíbené mís-
to turisty i obyvateli 
Prahy 1. 
Jedná se o jeden z mála 
dochovaných pražských 
přirozených vstupů do 
řeky, navíc s bonusem 
hejn vodního ptactva 
a panoramatu Karlova 
mostu. 
Projít parkem za bu-
dovou bývalé zbrojnice 
U Lužického semináře 42 
je ale zážitek pro otrlé - 
- zdevastované povrchy, 
výmoly, kaluže, rozpada-
jící se lavičky a koše, vy-
dupaná zeleň a posprejo-
vaná zbrojnice. 
Všemu dominuje celkový 
nepořádek. Místo slouží 

hlavně v létě jako veřejné 
toalety. Povalují se zde 
zbytky jídla a injekční 
stříkačky. 
Když se člověk podívá 
do katastru nemovitostí, 
zjistí, že pozemky veřejné 
zeleně patří Praze 1. Proč 
se tedy o ně nestará? 
Odpověď zní – kvůli spe-
kulacím s nebytovými 
prostory v budově bývalé 
zbrojnice. Už v 90. letech 
byly komerční prostory 
U Lužického semináře 
42 pronajaty společně se 
zelení fi rmě Immovision 
podnikatele Pawlowské-

Malostranská náplavka je roky 
ostuda Prahy 1, proč?

ho (toho, co tak výhod-
ně „střelil“ Škodův palác 
magistrátu) za korunu za 
metr čtvereční ročně. 
Když jsem se před 10 lety 
jako zastupitelka poku-
sila podivnou smlouvu 
zrušit, tvrdě jsem narazi-
la. Chvíli ale bylo alespoň 
uklizeno, na místo se do-
konce vrátily prvky z bý-
valého dětského hřiště 
a pískoviště. 
Brzy začalo místo chátrat 
znovu a bylo vyplaceno 
téměř 80 milionů korun 
podnikateli Pawlowské-
mu, kvůli kterým jsem 
podala trestní oznámení. 
Od roku 2012 jsou ale ne-
bytové prostory prázdné 
a zeleň chátrá dál. Opět 
podávám podnět na za-
stupitelstvo. 
Jak to asi dopadne 
tentokrát, tipnete si?

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

U Lužického 
semináře 42

Těšíme se na vás!

• Stálé polední menu od 99 Kč. 
• Kofola k polednímu                  

menu zdarma.
• Vynikající klasická                      

česká kuchyně.
• V nabídce na pípě                   

8 druhů piv z pivovaru       
Lobkowicz.

• Přijďte si pochutnat na          
pečeném koleni. 

• 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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VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOKVĚTEN

Galasovy 
cyklojízdy

Divadlo - St 9. 5. v 19 h - TICK, 
TICK… BOOM! - Divadlo Na prádle, 
Besední 3 - Česká premiéra broadway-
ského muzikálu. Hrají: Vaněk, Pecha, Ja-
gerčíková. www.napradle.cz

Divadlo - St 16. 5. 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 - Čt 24. 5. ve 20 h - JIŘÍ STI-
VÍN - Dobrá trafi ka, Újezd 37 - Večer 
s českým jazzovým hudebníkem, multiin-
strumentalistou.  Rezervace na tel. čísle: 
732 852 364. www.dobratrafi ka.cz

Akce - So 26. 5. v 10 h - GALASOVA 
CYKLOJÍZDA MÁJOVÁ VESELI-
CE - Sraz Folimanka, pod Nuselským m. 
- Libuš…, cíl restaurace U Vendise Újezd 
u Průhonic… www.galas.borec.cz

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, Kři-
žovnické nám. 3 - Řádové oděvy, repro-
dukce Puchnerova oltáře, portréty…

Výstava - Dlouhodobě - MUZEU KAR-
LA ZEMANA - Saská 3 - Muzeum ma-
puje Zemanovu tvorbu od prvních animací 
až po poslední tvůrčí období. www.muze-
umkarlazemana.cz

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

www.museumkampa.cz

JAN ZRZAVÝ
Do 1. 7. 2018 
Komorní výstava málo 
známých Zrzavého pra-
cí ze soukromých sbírek 
primárně doprovází vý-
stavu P. Sováka. Kurá-
torky: Martina Vítková, 
Petra Patlejchová.

VLADIMÍR ŠKODA
Do 3. 6. 2018 
Výstava s názvem Mys-
terium Cosmographicum 
českého sochaře půso-

bícího ve Francii nazva-
ná podle prvního ze spi-
sů Johannese Keplera, 
v němž propočítává ta-
jemství vesmíru. Paralelní 
výstava probíhá v Zámku 
Troja od 5. 4. pod názvem 
Harmonices Mundi. Kurá-
torka: Miroslava Hajek. 

DALŠÍ PROGRAM
3. 5. Večer k výsta-
vě Mysterium Cosmogra-
phicum - Tajemství ves-
míru. V 18.30 h

17. 5. Večer Jana Zrza-
vého. V 19 h
19. 5. Sobotní dílna pro 
rodiče s dětmi. Rezerva-
ce nutná. V 16 h
26. 5. Lektorská komento-
vaná prohlídka k výstavě 
Pravoslava Sováka.  V 15 h
2. 6. Lektorská komento-
vaná prohlídka k výstavě 
Vladimíra Škody. V 15 h
Rezervace dílen a také 
komentovaných prohlí-
dek na adrese: rezervace@
museumkampa.cz

Museum Kampa představuje dílo Pravoslava Sováka, me-
zinárodně uznávaného grafi ka a malíře, jenž se v zahrani-
čí etabloval jako tvůrce výjimečných grafi ckých souborů. 
Retrospektivní výstava uvádí výběr Sovákových nejvýraz-
nějších prací od konce 50. let, přes tvorbu z let 70. až po 
současnost. U příležitosti výstavy vydává Museum Kampa 
doprovodný katalog. Sovák působil v Olomouci jako asis-
tent J. Zrzavého, jehož tvorba umělcovu činnost ovlivnila. 
Kurátorka: Helena Musilová.

Do 27. 5. 2018
PRAVOSLAV SOVÁK:
KRAJINY ČASU

MÍSTNÍ UMĚLCI
5 otázek, odpovídá Peter Pecha, herec a zpěvák, 

držitel ceny Thálie, hraje v Divadle Na Prádle

1. Viděla jsem Vás v mu-
zikálu Rocky, byl jste 
úžasný, byla jsem nad-
šená, jak hrajete, zpíváte 
a boxujete! Díky za pa-
rádní zážitek. Velmi také 
gratuluji k čerstvé Thálii 
v oboru muzikál. Co to 
pro Vás znamená? 
Moc děkuji za refle-
xi. Znamená to pro mě 
mnoho. Když přišla 
nabídka hrát Rockyho, 
řekl jsem si: teď nebo 
nikdy! Chtěl jsem té 
roli dát úplně všechno. 
Nechtěl jsem, aby česká 
verze byla v konfrontaci 
se Stalloneho Rockym 
odsouzena, a tak jsem 
dřel, co to jen šlo. 

A když jste za tu práci 
oceněni hereckou asoci-
ací, je to úžasné!

2. Na Malé Straně v Di-
vadle Na Prádle hrajete 
v muzikálu Tick, Tick… 
BOOM! Jak byste před-
stavil nejen Malostraňá-
kům tento projekt?
Je to nádherné muziká-
lové dílo, které není na 
našich jevištích běžné. 
Nedochází zde k úpl-
né katarzi, ba naopak 
zasévá myšlenku a at-
mosféru. I když všichni 
zúčastnění jsou ve věku 
kolem 30 let, pojednává 
muzikál o každém jedin-
ci naší společnosti. Řeší 
vnitřní krizi osobnosti, 
přebírání cílů, postavení 
ve společnosti. Každý se 
v tom najde! 

3. Kde Vás ještě můžeme 
vidět naživo?
Na Malé Straně samo-
zřejmě v Divadle Na 
Prádle, potom v Divadle 
Broadway, Kongresovém 

centru Praha a teď i na 
koncertech s kapelou 
Puppet POV. 

4. Jak jste se dostal k di-
vadlu a do Prahy? 
Chtěl jsem se vzdělá-
vat po pěvecké stránce, 
a tak jsem šel na JAMU 
na obor muzikálové he-
rectví. Chytilo mě to na-
tolik, že jsem se začal vě-
novat i divadlu. Do Prahy 
jsem se dostal s prvními 
pracovními nabídkami 
po studiu, kdy jsem jako 
čerstvý absolvent začal 
hostovat v Divadle na Vi-
nohradech. 

5. Co byste si přál? A na 
co se těšíte? 
Přání mám mnoho, budu 
rád, když se postupně 
budou plnit. Těším se 
na každý další den, na 
léto, na nové výzvy i role. 
A hlavně se těším, až vás, 
Malostraňáky, uvidím 
v Divadle Na Prádle na 
představení Tick, Tick … 
BOOM!

Text: Monika Höppner
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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[ [
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Koutek pro chytré hlavy

Četba na pokračování. Jan Neruda: 
Pan Ryšánek a pan Šlegl (23.)

Přicházeli k šesté hodině, 
ten dnes o minutu dřív, 
ten zejtra. Pozdravili 
zdvořile na všechny stra-
ny a každého, jen jeden 
druhého ne. Sklepník jim 
odebral v letě klobouk 
a hůl, v zimě huňatou 

čepici a plášť a pověsil to 
na hřebík za jich místem. 
Pak svlečený zakýval jako 
holub svrchním tělem 
- staří lidé mají to kývá-
ní v obyčeji, když chtějí 
usednout - pak se opřel 
jednou rukou o svůj roh 
stolku (pan Ryšánek tedy 
levou rukou, pan Schlegl 
pravou) a pomalu si sedli 
zády k oknu, obličejem 
ke kulečníku.

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové

Minule: Domovní znamení je na 
Novém Světě za restaurací U Zlaté 
hrušky. Chodím tudy s dětmi.
Správně: Eliška Janečková

Klobouk a hůl

Pokračování příště

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

Slavné místní ženySlavné ženy

Herečka, hrála ženy z lidu
Ella Nollová

Ella Nollová (1889 - 1959) 
nejčastěji hrála výřečné
ženy z lidu. Ve fi lmu Švejk 
(1926) hrála po boku prv-
ního Švejka Karla Nolla, je-
hož ženou byla ve skuteč-
nosti. Ve Švejkovi si zahrála 
s Josefem Švábem Malo-
stranským. Ten měl papír-

nictví v dnešní Mostecké 
ulici a zasvětil paní Ellu do 
tajů Malé Strany. Její po-
slední rolí byla matka trak-
toristky (Jiřina Švorcová) 
v komunistické agitce Ces-
ta ke štěstí (1951). Svého 
manžela Karla přežila o ví- 
ce než 31 let. 

Karel 
Noll, 

manžel

Jiřina 
Švorcová, 
kolegyně

František 
Smolík, 
kolega

Věděla, 
co umí 
traktor

Otázka: Kde najdeme dům, 
na kterém je tato socha?
Nápověda: Na domě je též 
pamětní deska zapomenuté-
ho spisovatele Josefa Svátka.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
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Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

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

PIVEČKO: 
Kozel za 33 Kč
a Prazdroj za 44 K.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

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

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Těšíme se
 na vás!

Máj - lásky čas! 
Až se domilujete, 

přijďte k nám 
na pivo.

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana www.vojanovysady.cz

Tel.: 602 200 249,
257 531 839

INZERCE
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 v centru Prahy 
prostor cca od 8 do 20 m2 
na prodejnu čokolád. Menší 
– větší není podmínkou. Za 
nabídky děkuji předem. Tel.: 
737 430 242. 
●Hledáme na DPP (brigá-
du) spolehlivou a pracovitou 
paní na úklid vnitřních pro-
stor paláce na Praze 1 - Malá 
Strana. Tel.: 773 923 876.
●Kuchyňský poradce. Indivi-
duálně pomůžeme s realizací 
vaší nové kuchyně. Realizace 
od A do Z. Konzultace přímo 
na místě. Tel.: 774 222 112.




