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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

®

Čís. 1/ roč. XI 
leden 2019
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Malostranské
servírky

PRUŽNÁ EDITA
Edita Launová z malostranské 

výčepní svatyně U Hrocha, 
Thunovská 10, nese lahodnou 

Plzničku za pěkných 44 Kč. 

inzerce

TAJEMSTVÍ 
NOVÉHO OLTÁŘE

Čtěte na str. 6 - 7 Podrobnosti na str. 5

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY
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OZNÁMENÍ
Milí sousedé,

Rada MČ Praha 1 opět vyhlásila 
Granty na opravu domovního 

fondu pro rok 2019. 

Těším se na spolupráci
Mgr. David Bodeček 
radní pro oblast majetku 

a bytovou politiku

Bližší informace naleznete 
na adrese www.praha1.cz

U ZÁZRAČNÉHO JEZULÁTKA

NOVÉHO OLTÁŘE
U ZÁZRAČNÉHO JEZULÁTKA

Viz str. 4, 5...

Malostranské

VÁNOCE
Jaké 
byly

VÁNOCE
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Anketa Malostranských novin

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM

Hellichova 5

Vepřo-knedlo 
zelo

GURMÁNSKÝ 
KOUTEKKOUTEK

145 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 

„Dřevěná noha, 
protože já chci 

všechno 
pořádně vidět.“

„Radši nic, pro-
tože bych určitě 
dostal dřevěné 

oko a skleněnou 
nohu.“

„Jste přitvrdili! 
Ententýnky, 
dva špalíky... 

Skleněné oko.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Raději bych si 
ponechal 

normální oko 
a normální 

nohu.“

Chcete skleněné oko, 
nebo dřevěnou nohu?

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Bažím jinými 
směry, ale snáze 
se lze vyrovnat 

s pirátskou 
páskou.“

Počasí 

3 °C

Věta, kterou jsem zaslechl:

Světlana 
Kalousková

Hradčanská 
galerie J. Kalouska 
„Skleněné oko 
a dvakrát tako-
vé, abych v dáli 
viděla harmonii 

světa...“

KOUTEK OBJEVENA TAJNÁ CHODBA POD 
ZVONICÍ SV. MIKULÁŠE: POKLAD?

LEDEN
Teplý leden - 

- nekorektní jaro.

Malá Strana - O té 
chodbě není žádná zmín-
ka v archivu. Dělníci bě-
hem probíhající rekon-
strukce Svatomikulášské 
zvonice při vrtání zásuv-
ky do cihlové zdi zjistili, 
že za stěnou je dutý pro-
stor. Když se do něj pro-
bourali, otevřela se před 
nimi zasypaná chodba se 
schodištěm. 
„Vede zřejmě směrem 
do Karmelitské ulice, 
ale uvidíme,“ řekl Ma-
lostranským novinám 
Karel Kučera z Muzea hl. 
města Prahy, který se do 
chodby snažil dostat.
Nyní je třeba odstranit 
tuny suti, ale sonda po-
tvrdila, že jde o velký 
prostor, který je zřejmě 
pokračování schodiště, 
vedoucí na zvonici.

V kryptě pod chrámem 
sv. Mikuláše jsou archi-
vy ministerstva fi nancí 
(vchod ze dvora Matfyz). 
Úřednice tu prý raději 
chodí ve dvou. V kovo-
vých regálech odpočíva-
jí dokumenty říšských 
bank, spisy související 
s majetkem kolaborantů 
a další poklady. 
Okolí je protkáno tajnými 
chodbami (prý spojení 
s Hradem), říká se, že jde 
o „město pod městem“. 
Jde o světový unikát. Ma-
lostranské noviny chys-
tají do prostor výpravu, 
o níž budou informovat.

Víte, že...
Pod Hladovou zdí na 

Petříně se táhne 18 štol. 
Přístupná je jedna.

„Kdyby konečně 
přestal zdrhat, 
už by ho 
dávno pustili.

REKORDNÍ KAPR 
(10,2 KG) ZŮSTAL 
NA OCET. CO DÁL?

Malá Strana - Největší 
kapr na Malé Straně letos 
vážil 10,2 kg a nikdo ho 
nechtěl.
Prodávali ho před ob-
chodem Ryby + drůběž 
(Mašek & Zemánko-
vá) v Karmelitské 33. Byl 
to chlapák. Jelikož se stal 
neprodejným, byla tu ne-

rudovská otázka: „Kam 
s ním?“ Zpátky do rybní-
ka? Ale kdepak. Nakonec 
byl také sněden.

Anketa Malostranských novin

Víte, že...
Najvětší vylovený kapr 

na světě vážil 
48 kg (měřil přes metr)

Kapr rekordman



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:

3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Malý oznamovatel

inzerceinzerce

OBJEVENA TAJNÁ CHODBA POD 
ZVONICÍ SV. MIKULÁŠE: POKLAD?
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Dívka ze str. 3

ště

Květa B. při místní módní 
přehlídce a její pokus o důkaz 

nemačkavosti mašle

SYMPATICKÝ POKUS 
O NEMAČKAVOU MAŠLI

TLESKÁME

Vchod do tajné 
chodby pod 
chrámem

Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně. 
Romantické zákoutí s tajemným podzemím.

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 14. od 19 h.
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 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!
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inzerce

VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO NOVIN 
VYROBÍME ZDARMA 

Pro více podrobností 
volejte Monice, 
tel.: 777 556 578
nebo napište na e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.eu

VYROBÍME ZDARMA VYROBÍME ZDARMA 

SVAŘÁK NA NÁPLAVCE     
POD BRUNCVÍKEM

Víte, že...
Když do svařeného vína 
přidáme džus, získáme 
jednu z variant punče.

NEJMLADŠÍ členka redakce 
Anička (9) dostala od Ježíška 
pod stromeček ukulele (tzv. 
zebru). Za chvíli se na něj, šiku-
la,  naučila několik koled a další 
písně. Přitom ještě chodila na 
cirkusovém válci. Vida!

JEŽÍŠEK PŘINESL 
DO REDAKCE MN

UKULELE
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MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

&Vítěz Poražený

VÁNOČNÍ 
STROM 

NA STARO-
MĚSTSKÉM 
NÁMĚSTÍ

Rozsvítili ho až 
na třetí pokus 

(vrchnosti zmrzl 
notebook).

VÁNOČNÍ 
STROM 

NA KAMPĚ
Rozsvícen 

zcela hladce 
na první pokus! 

Ne jako 
obvykle až 

na několikátý.

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

PREZIDENTSKÝ 
FOTBÁLEK 50 PLUS

To je výzva!

Hráčům by mělo být přes 50 let, 
nebo by měli mít aspoň velké 
břicho. Malý fotbálek se hraje každý 
čtvrtek od 18 h na hřišti Sokola Malá 
Strana u lanovky. Chodili sem cvičit 
prezidenti Masaryk a Gottwald. Větši-
nou se jde po výkonu rychle na jedno. 
Pro více informací volejte 
René Pavlů, tel.: 603 230 510

břicho.
čtvrtek od 18 h na hřišti Sokola Malá 
Strana u lanovky. Chodili sem cvičit 
prezidenti Masaryk a Gottwald. Větši-

Gottwald

Masaryk

Kampa -  Pěkných 180 
litrů svařeného vína se 
rozdalo na Štědrý den 
na náplavce pod sochou 
Bruncvíka. Tradiční akci 
pořádal spolek Kampa-
Nula. Jen se zaprášilo po 
rybí polévce. Muzikanti 
z Kampy tradičně roze-
zpívali celou náplavku.
Kousek vedle, pod Karlo-
vým mostem u Vopičkova  
Vokýnka, byla na Štědrý 
den hlava na hlavě. Pod 
vedením Hany Francové 
z HaFstudia tam občané 
zpívali koledy.
Tentokrát sice nesněžilo, 
ale zato slunce se chýlilo 
velmi dovedně (protější 
břeh byl jako ze zlata). 

SVAŘÁK NA NÁPLAVCE     
POD BRUNCVÍKEM

SVAŘÁK NA NÁPLAVCE     
POD BRUNCVÍKEM

Muzikanti z Kampy

Pohled z Karlova mostu. 
Přišlo cca 400 lidí.

Místostarosta 
Petr Hejma, 
každoroční hostitel, 
s maminkou

Radní Petr Burgr 
(vpravo) a restauratér 
Tomáš Ságl rozdávají 
rybí polévku
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Dušan 
Remiš 
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Rozsvěcení vánočního stromu 
na Kampě a čert, který se ztratil

Kampa -  Je s podivem, 
že děti celý rok zlobí, 
a když se účtuje (na Mi-
kuláše), ještě za to dosta-
nou cukrátko. 
Při tradičním „Rozsvěce-
ní vánočního stromu na 
Kampě“ takto byly odmě-
něny desítky dětí. Také 
letos se přítomní rodiče 

sázeli, zda se stromek po-
daří rozsvítit hned napo-
prvé. Povedlo se.
Jeden z mnoha čertů se 
ztratil, hledala manželka, 
našla ho, jak spí pod pla-
tanem u Werichovy vily. 
Akci tradičně pořádal 
Spolek občanů a přátel 
Malé Strany a Hrandčan.

...našli ho pod platanem dvojlaločným u Werichovy vily. Spal

Mikuláš tradičně odměňoval 
děti za to, že zase zlobily

Trombón 
& lampa

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Martin Bursík 
& KateřinaDěti u pódia

Vánoční 
strom
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Hudebně-taneční mystérium 
14. 1. v 20 h
Nová scéna 
Národního divadla
Režie: 
Malostraňačka Alena Pešková

Pozvánka do divadla
(S)TVOŘENÍ 

Baletní soubor Divadla F. X. Šaldy představí hudebně-taneční 
mystérium s bubenickou show s názvem (S)tvoření. Kus, inspirovaný 

taoistickými texty, stojí na principech a prvcích této fi lozofi e. 
Nenechte si ujít!

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Otevřeno pondělí až pátek  10 - 23 h, víkendy 11 - 23 h
Adresa: Karolíny Světlé 17, Staré Město, Praha 1

Telefon:
224 227 227

• Teplá a studená kuchyně
• Hotovky od 89 Kč
• Točený Staropramen 10° 0,5 l za 27 Kč 
• Točený Staropramen černý 11° 0,5 l za 29 Kč

• Velký výběr minutkových jídel
• Vynikající marinovaná žebra a pečené 
vepřové koleno

www.pivniceurotundy.cz

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Dobrovol. platbu za výtisk 
Malostranských novin

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Mn tricet

PLATBA 
SMS

Po
sk

yt
uj

e 
AT

S,
 in

fo
lin

ka
 7

76
99

91
99

, w
w

w
.p

re
m

iu
m

se
rv

ic
es

.c
z

inzerce



6 telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu Tema Tema

JEZULÁTKO: TAJEMSTVÍ NOVÉHO OLTÁŘE

Nové liturgické předměty jsou 
z dílny sochaře Otmara Olivy

Chrám Panny 
Marie Vítězné

Kostel Panny Marie Vítězné 
a svatého Antonína Paduán-
ského s přilehlým klášterem 
bosých karmelitánů se nachází 
v Praze 1 pod Petřínem v Kar-
melitské ulici na Malé Straně. 
Proslul soškou Pražského 
Jezulátka, díky které je často 
přezdíván U Pražského Jezu-
látka. Soška pochází asi ze 
16. století, do Prahy ji přivezla 
španělská dvorní dáma. Řád 
bosých karmelitánů se po sta-
letí věnuje i misijní činnosti.

Chrám Panny Marie Ví-
tězné (Jezulátko) předsta-
vil v předvánočním čase 
veřejnosti nový oltář. Je 
nejen krásný, prostorový, 
ale vzhledem k barvám je 
i světovým unikátem.
„Velkým tajemstvím bylo 
odkrývání vrstev oltá-
ře,“ řekl Malostranským 
novinám převor Pavel 
Pola. Barevné vrstvy 
na oltáři tak postupně 
dovedly restaurátory až 
k původní podobě oltáře. 
Na sloupech byla obnove-

na barevná imitace mra-
moru, sochy a ornamenty 
na římse kombinují plát-
kovou měď a zlato. Tato 
úprava je v souvislosti se 
svým návratem k původní 
podobě světovým uniká-
tem. 
Nový oltářní stůl (ambit)  
a křtitelnice je dílem aka-
demického sochaře Otma-
ra Olivy. Deska oltářního 
stolu, kterou nese bron-
zová noha, je vytvořena 
z jednoho kusu kamene 
onyxu pocházejícího z Pá-
kistánu. Oltář byl posvě-

cen v říjnu 2015 u příleži-
tosti 500. výročí narození 
zakladatelky řádu bosých 
karmelitánů Terezie od 
Ježíše. 
Historický barokní oltář 
má podobu vítězného ob-
louku. Podle návrhu Jana 
Ferdinanda Schora ho 
roku 1717 vystavěl Tomáš 
od Ježíše. Sochy v popředí 
představují sv. Terezii od 
Ježíše a sv. Jana od Kří-
že.  Velký obraz v průhle-
du, znázorňující přímluvu 
Panny Marie, je dílem Ma-
tyáše Mayera (1627 - 1637).

ONDŘEJ HÖPPNER

inzerce

Baráčníci 
teď rozšiřují 

své řady

Velké zprávy z Malé Strany

Bývalý starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký po kra-
chu ve volbách vystoupil 
z TOP 09. Za tuto stranu 
byl v roce 2010 zvolen 
starostou, funci vykoná-
val do voleb letošního ro-
ku. „Strana se přiklání 
k aktivistickému liberali-
smu,“ vysvětlil.

Pinkasův palác u Karlova 
mostu byl před pár dny 
prodán za 480 milionů 
korun. Dražba trvala pět 
minut. Budova patři-
la fi rmě PPF a dlouho ji 
hyzdila modrá plachta na 
střeše (MN informovaly). 
Kupec není známý. Draž-
ba byla nedobrovolná.

Velké zprávy z Malé StranyVelké zprávy z Malé Strany
Bývalý starosta 

pálí mosty
Pinkasův palác 

prodán za 5 minut

Malostranští 
baráčníci 
v Šatlavě

Malá  Strana - Vida! Obec 
baráčníků malostranských 
přijala 4. prosince osm 
nových členů najednou. 
Přijímací akt se odehrál 
na sedění III. župy Mistra 
Jana Husi na levém bře-
hu Vltavy (založena před 
115 lety). Členstvo župy 
oděno ve starodávných 
krojích - svérázech nově 
vstupujících doporučilo. 

Hlavní řeč měl rychtář 
Pavel Horák. Noví členo-
vé jsou ze spolků TURAS, 
Zlatá Praha, KampaNula 
a Šatlava a slíbili, že bu-
dou dodržovat regule.

Víte, že...
První baráčnická obec 

vznikla v Kolíně (r. 1873) 
v hospodě zvané Baráček.

VRSTVA PO VRSTVĚ ZPÁTKY K PODSTATĚ ●UNIKÁTNÍ DÍLO, JAKÉ NEMÁ NA SVĚTĚ OBDOBY VRSTVA PO VRSTVĚ ZPÁTKY K PODSTATĚ 

Práce na obnově hlavního 
oltáře probíhaly od roku 2006

32letá Moravačka s dvěma 
kočkami, co si chce splnit 
dětský sen, hledá na Malé 
Straně 2+kk či 2+1 (příp. větší
1+1) za přijatelnou cenu. 

Hledám byt 
na Malé Straně

Volejte: 605 362 544 či pište: 
veronica.p@centrum.cz. 

Za nabídky předem děkuji.

Denní menu 
za 119 Kč

Otevřeno: 
denně 9 - 23 h

Adresa: 
Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

Přejeme vám 
šťastný nový rok 

2019!

Výběr ze tří jídel 
s polévkou, malým pivem 

nebo malinovkou.

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.

●Přijďte na lahodnou 
kávu do kavárny KAFÉR-
NA v Nerudově 32. Ote-
vřeno denně 10 - 17 h. 
www.kaferna.cz. Těšíme 
se na vás.
●Hledám byt na Malé 
Straně. 32letá Moravačka 
s dvěma kočkami hledá 
2+kk či 2+1 (příp. větší 
1+1) za přijatelnou cenu. 
Tel.: 605 362 544. Díky. 
●Žena hledá jen pro 
sebe zařízený byt, či pokoj 
u MHD v Praze do 7700 
Kč. Tel.: 728 269 337 sms.

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

257 531 839

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz
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JEZULÁTKO: TAJEMSTVÍ NOVÉHO OLTÁŘE
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Kalendárium 
Malé Strany

Egon 
Bondy
FILOSOF

Ema 
Destinnová

PĚVKYNĚ

LEDEN

● Ema Destinnová 
*26. 2. 1878 Praha 
†28. 1. 1930 Č. Budějovice
Pěvkyně, dcera mecenáše 
Kittla. V letech 1908 - 1914 
bydlela v luxusním bytě na 
Malostranském náměstí. 

● Ludvík Šimek 
*19. 1. 1837 Praha
†25. 1. 1886 Praha
Autor sochy rytíře Bruncví-
ka na pilíři Karlova mostu 
na Kampě.

● Egon Bondy 
*20. 1. 1930 Praha 
†9. 4. 2007 Bratislava
Filosof, guru undergroun-
du. Do roku 1989 bydlel 
na Malé Straně.

● Eva Olmerová 
*21. 1. 1934 Praha 
†10. 8. 1993 Praha
Šansoniérka. Bydlela na
Kampě v Hroznové ulici. 
Byla štamgastkou v hos-
podě U Měšťánků.

● František Šípek 
*20. 12. 1850 Vídeň 
†27. 1. 1906 Praha
Komik. Svého kolegu Jo-
sefa Švába Malostranské-
ho navštěvoval v jeho pa-
pírnictví v Mostecké ulici.

Eva 
Olmerová
ZVĚVAČKA

František 
Šípek

REŽISÉR

Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)V sezoně volebních kortešů (2/2)

„Počkáát! Dříve než se utopíte, splňte svou 
občanskou povinnost a odevzdejte hlas!“

„Nejen vy, ale všechny svobodné dívky se 
provdají, když dáte hlas straně...!“

„Hrome, jen aby tato toaleta nebyla úkrytem 
pro volební korteš!“  

Pokračování příště

VRSTVA PO VRSTVĚ ZPÁTKY K PODSTATĚ ●UNIKÁTNÍ DÍLO, JAKÉ NEMÁ NA SVĚTĚ OBDOBY 
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VRSTVA PO VRSTVĚ ZPÁTKY K PODSTATĚ UNIKÁTNÍ DÍLO, JAKÉ NEMÁ NA SVĚTĚ OBDOBY 

 Výsledná podoba nového oltáře 
kombinuje zlato a plátkovou měď

Radost Radost 
z tancez tance
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Zázračnému Jezulátku se každý 
rok pokloní statisíce věřících

Oltář má barevnost jako v době 
svého vzniku ze začátku 18. století
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KampaNula
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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. 

 Spolky

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.

Fo
to

: J
iřá
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uč

er
a

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

k řece Vltavě. Sraz 
v 9 h na Klárově 
(v Cihelné) u labutí.
(na počest 
„Mezinárodního dne 
mokřadů“ dne 2. 2.)

DOPORUČUJE

● Sobota 2. března 
Malostranské 
masopustní veselí. 
Sraz masek ve 13 h 
u Černého vola.

POŘÁDÁ NEBO
SPOLUPOŘÁDÁ

V ZIMĚ TOULKY 
PRAŽSKOU 
PŘÍRODOU 
S ORNITOLOGY 

● Čtvrtek 17. ledna 
Za puštíkem na 
Petřín. Sraz v 18 h 
na horním konci 
Hellichovy ulice 
„u pítka“.

● Čtvrtek 7. února 
17.17 h 
Toulka vsedě 
v Šatlavě: 
S laiky za Tarotem. 
Dr. J. Hůlek + Tarot 
Klub

● Sobota 16. února 
Za vodním ptactvem 

Byla Toulka z Hradčan-
ské galerie dolů do klubu 
Šatlava, spolupořádala 
KampaNula. Výstava ob-
razů „Malostranská set-
kávání“ a koncert Laca 
Décziho & Zdenka Fi-
šera.
V pondělí 10. 12. byla 
vernisáží s občerstvením 
otevřena výstava obrazů 
v Hradčanské galerii 
Josefa Kalouska na 
Hradčanském náměstí. 
Promluvila Světlana 
Kalousková a někteří 
z vystavujících autorů. 
Tento díl „Malostran-
ských setkávání“ nabí-
dl setkání malíře Laca 
Décziho a jeho idolu  

Bedřicha Budila, nebo 
setkání Jany Krema-
nové a Petra Šmahy 
v jejich motivech tančí-
ren. Expresívní obrazy Ji-
řího Pecy krásně doplni-
ly tuto zajímavou sestavu, 
stejně tak jako obrazy 
Josefa Kalouska ze 70. 
let, nebo malostranské 
ateliery Vladimíra Bo-
růvky, či Ivana Šnobla.
Večer nabídl hned dvě 
lahůdky: výtvarnou i hu-
dební. Neboť se pak větši-
na návštěvníků odebrala 
na koncert Laca Décziho 
& Zdenka Fišera do klubu 
Šatlava. Zvala nejen gale-
rie, ale i spolky Kampa-
Nula a Šatlava. Oba hu-

debníci obdrželi i čestné 
průkazy členů. Klub, kte-
rý se tímto počinem po-
zvedl na světovou úroveň, 
praskal ve švech, nadšení 
veliké.
Laco Déczi a Zdeněk Fišer 
vystoupili v klubu Šatla-
va benefi čně na podpo-
ru Dětského domova ve 
Skorkově.                  -kuc-

UČENÁ TOULKA OD OBRAZŮ NA KONCERT 
TRUMPETISTY JMÉNEM LACO DÉCZI

Obrazy

Laco s kolegy

Laco Déczi při 
koncertě v Šatlavě

Víte, že...
Laco Déczi je výjimečný 

jazzový trumpetista 
a malíř. Žije v USA.

V Kalouskově 
Hradčanské galerii
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ADVENT ZNAMENÁ TAKÉ: „NEJEZ TO!“

Tak to máme vše za 
sebou.  Myslím samo-
zřejmě Vánoce.
Štědrým večerem vyvrcho-
lil čtyři týdny trvající čas, 
který nazýváme adventus. 
Neboli zkráceně advent. 
Latinsky to znamená pří-
chod. Dříve jsme vysvětle-
ní všech možných výrazů 
hledali většinou ve slovní-
ku, tak dneska je to jinak, 
vše se googluje. A právě u 
výrazu advent mám velké 

podezření, že se pan Goo-
gle spletl. Jak já to mám 
za léta vypozorované, tak 
čas adventu neznamená 
čas očekávání příchodu, 
ale znamená výraz: „Nejez 
to!“ 
Tento pokyn nás, myslím 
tím alespoň nás muže, pro-
vází celou přípravu Vá-
noc. Je úplně jedno, jestli 
právě stojíme nad těstem 
na cukroví, krémem, co se 
s ním plní včelíny, nebo 
nad bramborovým salá-
tem, to když je už Štědrý 
večer na dosah. Prostě ad-
vent je: „Nejez to!“ Takhle 
to za ta léta mám zažité. 

Petr Burgr, 
glosa dne

PETR BURGR 
Žije na Malé Straně, 
na Staré Město chodí 
do práce (My, co tady 
žijeme, KDU-ČSL). 
Působí ve spolcích 
KampaNula a SOPMSH.

Jenže přijde sváteční čas. 
Purpůra svojí vůní začne 
soutěžit s františkem, 
slunce zapadne a nastane 
ta tichá, svatá noc. Jako 
mávnutím kouzelného 
proutku náhle se z času: 
„Nejez to!“ dostaneme do 
doby: „Sněz to!“ Ještě před 
dvanáci hodinami zapo-
vězené pokrmy se stanou 
součástí úplně opačného 
příkazu: „Sněz to!“ Pravda 
většinou i s dovětkem: „Ať 
se to nezkazí!“
Pánové, zažijeme jindy 
v roce takové kouzlo? Asi 
to má na svědomí ta bet-
lémská hvězda, nebo co.
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MN číslo 12, 
prosinec 2018

Vážená redakce,
chtěl bych vám podě-
kovat za pěkné noviny. 
Mám postřeh ze své vá-
noční procházky po Malé 
Straně. Ulice plné lidí, 

přes Karlův most se nedá 
projít, jak je narváno, 
všichni v ruce mobily, 
pořád samé „selfi e“ a po-
dobně. Procházku jsem si 
zpestřil novinkou, kterou 
jsem nazval „elfi e“ - podle 
elfa, který tu vykoukne 
za keřem, tu za bukem. 

Jak vidím někoho, že 
fotí sám sebe, skočím mu 
tam, ale pěkně za něj, aby 
nevěděl.
Na Karlově mostě, ale 
i v přilehlých oblastech, 
se dá hrát tahle hra tak 
dlouho, dokud neomrzí. 
Při „elfi e“ je vhodné se 

patřičně zašklebit, aby 
byla fotka veselejší.
Myslím, že jsem tak pro-
nikl do mnoha fotoalb 
celého světa, od Tokia 
po Berlín. Turisté si tak 
od nás odvezou pěknou 
vzpomínku... ehm, na mě.  

Elf Jenda

Novinka Vánoc: Elfie, nečekaný suvenýr

Kouzlo 
Vánoc

Dopisy

NOVÝ, LEPŠÍ MARŠMELOUN

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Kdo čte moje sloupky 
pravidelně, možná si 
vzpomene, jak jsem 
onehdy psala o stavbě 
sedmipatrového domu 
ve Stínadlech v Anež-
ské čtvrti. 
Tento projekt se zatím 
podařilo zastavit, ale ve 
hře je aktuálně starono-
vý návrh domu hned za 
rohem, který proslul pod 
názvem oblíbené cukro-
vinky - Maršmeloun.
Poté, co dům nebyl scho-
pen italský developer 
celých dlouhých 20 let 
postavit, nově nastoupil 
investor jiný, tentokrát 
český. A představil up-
grade Maršmelounu. 
Kritici říkají, že původ-
ní, tolik kritizovaný ná-
vrh byl aspoň originální. 
Příznivci, např. architekt 
Pleskot, „plesají“, že nový 
projekt ještě překonal 
ten původní. Fakt je, že 
šestipatrový dům je stále 

velice podobný původ-
nímu návrhu. Není se 
co divit, dělalo ho stejné 
architektonické studio, 
i když investor tvrdí, že je 
zásadně jiný. Údajně má 
evokovat „vlající prádlo 
a vodu stékající ze střeš-
ních tašek“. 
Asi nemám dost velkou 
fantazii nebo jsem zkrát-
ka staromilec - mně by se 
pořád víc v téhle kouzel-
né čtvrti líbilo skutečné 
prádlo na šňůrách a kla-
sické střechy jako za časů 
Foglara. I když se dodnes 
o místo děje slavných 
Rychlých šípů odborníci 
i laici přou, není pochyb, 

že tahle část Starého 
Města jim byla inspira-
cí. A pro mě, i když jsem 
Malostraňačka, je to stá-
le jedno z nejkrásnějších 
míst Prahy 1, kterou je 
prostě škoda necitlivě za-
stavět.
Je ostuda, že magistrát 
vůbec bitvu o výstavbu 
několikapatrového domu 
umožnil, když obecní po-
zemky pronajal. Jak to 
asi tentokrát dopadne, 
podaří se po 20 letech 
budovu postavit? Nebo 
zasáhne nově zvolená 
radnice? Tipnete si? 
Šťastný nový rok, milí 
čtenáři.

NovýStarý

MLÝNSKÉ KOLO 
SE ZASTAVÍ 

V ROCE 2019

Redakce MN obdržela toto oznámení:
Vzhledem k tomu, že po rekonstrukci mlýnského kola 
nám zbyl dluh 142 tisíc Kč a další výlohy na provoz 
(mazání, obsluha) budou vyžadovat další peníze, 
ukončíme v roce 2019 provoz mlýnského kola Vel-
kopřevorského mlýna.            Mlynář Jindřich Horel

OZNÁMENÍ

Slavné kolo Velkopřevorského mlýna 

Touto zprávou zřejmě končí dlouhá a smutná anabáze 
žádostí na podporu provozu památky, která je jednou 
z nejznámějších v Praze. Kolo je přitom nové, nasazo-
valo se v srpnu 2018. Vytvořil ho slavný sekerník Franti-
šek Mikyška. Jde o největší kolo svého druhu v Evropě.
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VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOLEDEN

Festival - Do 6. 1. - ČESKÉ DOTEKY 
HUDBY - Nenechte si ujít skvělé inter-
prety na uznávaném festivalu. Načeva, 
Pavlíček, Klánský, Fišarová, Savka... 
Program na: www.ceskedotekyhudby.cz

Výstava - Do 13. 1. - HUDBA A PO-
HÁDKA - České muzeum hudby, Karme-
litská 2/4 - Výstava představuje díla, která 
se inspirovala pohádkami, a  prezentuje 
i ta o čarovných hudebních nástrojích.

Balet - Po 14. 1. v 20 h - Nová scéna ND 
- (S)TVOŘENÍ - Baletní soubor Divadla 
F. X. Šaldy představí hudebně-taneční 
mystérium inspirované taoistickými texty. 
Režie: Malostraňačka Alena Pešková.

Divadlo - Út 22. 1. v 19 h - KACHNA 
NA POMERANČÍCH - Divadlo Na 
prádle, Besední 3 - Komedie o tom, co 
se může po patnácti letech manželství 
všechno stát. Více: www.napradle.cz

Divadlo - St 23. 1. v 19.30 h - BLAŽEN-
KA - Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Po-
hybově hudební představení o hledání 
ženské síly v režii Ivety Duškové. Hraje 
Divadlo Cylindr.

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

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

Náš TIP

T ohle Beseda ještě 
nezažila. Měsíc po 
Ježíškovi nadělu-

jeme psychedelický vý-
let do 60. let minulého 
století. Synťáky, ze kte-
rých se vám zatočí hlava. 
Naléhavé a barevné ky-
tarové plochy budující 
atmosféru jednoho z nej-
experimentálnějších hu-
debních období. Snové 
vokály, díky kterým je 

celý hudební zážitek 
umocněn o další rovinu. 
To vše jsou Madhouse 
Express, jež už bezmála 
pět let zdobí převážně 
pražskou scénu, a Pur-
plefox Town, jasná vy-
cházející hvězda tohoto 
žánru. Pokud máte rádi 
Doors, Pink Floyd nebo 
Led Zeppelin a zajímá 
vás, jak by asi hráli dnes-
ka, nenechte si to ujít.

LEDEN
Program (výběr)

6. 1., 20 h
Jan Burian a Jiří Děde-
ček - novoroční koncert
13. 1., 20.30 h 
Jan Spálený a ASPM
15. 1., 20.30 h 
Pocta Zuzaně Navaro-
vé - Markéta Burešová         
a Mário Bihári
16. 1., 20.30 h
Jana Jelínková & Sto 
zvířat - Dáma s čápem
17. 1., 20.30 h
Sto zvířat
25. 1., 20 h 
Cabaret Calembour - ka-
baret
26. a 27. 1., 20 h
Robert Křesťan a Druhá 
tráva
29. 1., 20.30 h
Bílá nemoc
30. 1., 20 h
Potlach: Pacifi k + Lenka 
Slabá a Áda Vostrý

Těšte se v roce 2019 na 
novou interaktivní vý-
stavu nejen pro děti.

Purplefox Town 
a Madhouse Express

24. 1., 20.30 h

GALERIE

Kapela Purplefox Town

VLASTA
PRACHATICKÁ: 
PORTRÉTY
Do 20. 1. 2019 
Tvorba přední české so-
chařky, která se věnova-
la výhradně sochařské-
mu portrétu.

SÍLA ČINU. 
JAN PALACH 
A JAN ZAJÍC 
V UMĚNÍ V LETECH 
1969 - 1989
20. 1. - 24. 3. 2019
Výstava, která navazuje 
na projekt Anatomie sko-
ku do prázdna.

FRANTIŠEK 
KUPKA: 

LEGIONÁŘ 
A VLASTENEC
Do 27. 1. 2019 
Cílem projektu je popr-
vé přehledně představit 
všechny aspekty Kupko-
vy činnosti, které se ob-
dobí 1914 - 1920 týkají.

FRANTIŠEK 
KYNCL: BOD, 
ČÁRA, PROSTOR 
Do 13. 1. 2019
Výstava významného čes-
kého exilového umělce 
zhrnuje všechny oblasti 
Kynclovy tvorby.

IVAN PINKAVA - 
VOJTĚCH MÍČA: 
VITÁLNÍ KOLAPS

26. 1. - 24. 3. 2019
Autoři patří ke zlomové 
generaci. Zažili poslední 
fázi totality. Tato okolnost 
přispěla k jejich citlivému 
vztahu ke svobodě.

DALŠÍ PROGRAM
12. 1. Komentovaná pro-
hlídka výstavou Bod - 
čára - prostor. V 16 h. 
15. 1. Komentovaná ku-
rátorská prohlídka výsta-
vy Portréty. V 18.30 h. 
19. 1. Projekce fi lmu Ta-
jemný Picasso a komen-
tovaná prohlídka. V 18.30 h. 
 27. 1. Století Medy Mlád-
kové: Rodinná dílna s 3D 
průvodci. V 13 h.
Rezervace na akce nutná.

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

www.museumkampa.cz

Výstava ikony světového umění Pabla 
Picassa. Cyklus La Suite Vollard o 100 vý-
jevech ze života umělce a jeho zápasu o tvorbu je zapůjčen z Musea Reina 
Sophia v Madridu. Dílo z let 1930 - 1936.

Prodlouženo do 27. 1. 2019

PABLO PICASSO: 
VÁŠEŇ A VINA

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

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

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
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Koutek pro chytré hlavy

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

masa a pak kus tmy, jako 
potemnělá podobizna od 
Rembrandta. 
Měl jsem rozhodnou úctu 
k těm dvěma héroům, 
ano obdivoval jsem se 
jim. Jak zde seděli, svá-
děli den co den velkou 
bitvu, krutou, neupros-
nou. Válčili zbraněmi 
svými: mlčením jedem 
prosáklým, opovržením 
nejtěžším. 

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Hádanka: Víte, kde na Hradča-
nech najdeme ve zdi tuto kouli?
Nápověda: Hledejte na Novém 
Světě v ulici Černínská.
Poslala: Jana Titlbachová

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Minule: Dům je v Hellichově ulici. 
Jde o faru kostela svatého Vavřince 
pod Petřínem. Je za tím prastarý 
hřbitov. Správně: Tomáš Hejna

Hlava jako puma

Pokračování příště

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

inzerce

Slavné místní ženy

Pan Schlegl byl zavalitý, 
myslím, že byl bez krku. 
Hlava jeho byla jako pu-
ma; vlas silně prošedlý, 
černý; obličej kde oho-
len, tam modročerný, 
kde bezvousý, tam rů-
žový, kus svítivého 

zpěvačka, herečka 
Nelly Gaierová 

Nelly (1908 - 1995) se do 
Malé  Strany zamilova-
la při natáčení komedie 
U pěti veverek (1944). 
Ještě v pokročilém věku 
se ráda vracela,  jak sama 
říkala v rozhlase, pokaždé
se těšila, že objeví za ro-

hem něco nového. Byla 
provdaná za fi lmového 
podnikatele Josefa Va-
lentu. Její zřejmě nej-
významnější rolí byla 
stárnoucí herečka Alena 
ve fi lmu Hvězda (1969) 
režiséra Jiřího Hanibala. 

Zita 
Kabátová, 
kamarádka

Jiří 
Hanibal, 
režisér

Doubravka 
Branbergerová, 
profesorka

Nelly měla 
pěkné vlny

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

POUZE OSOBNĚ přes podatelnu Úřad MČ Praha 1, 
Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem, popř. tele-
fonicky: 221 097 280, 221 097 300. 
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior 
může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřed-
nostněni též budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří po-
sledních výletů. 
V první možný den přihlášení na daný výlet bude přihláška 
umožněna jen těm, kteří neabsolvovali minimálně dva posled-
ní výlety. Všem ostatním bude přihláška otevřena týden od 
prvního možného data přihlášení na daný výlet. Tímto se chce-
me vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazujeme si mož-
nost daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by nesplňoval 
výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení. 
Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma 
(tel.: 777 161 539) a zeptat se, zdali se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě 
změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefo-
nicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe 
mobilní telefon. 
 Mgr. Karel Ulm, MPA, koordinátor výletů, tel.: 777 161 539

Hrad Křivoklát 
a Rakovník - město.  
● Čtvrtek, 14. února, 8 h 
Na tento únorový výlet 
se přihlašuje 
od pátku 18. ledna. 
Přihlášky osobně přes 
podatelnu ÚMČ Praha 1, 
Vodičkova 18.
Červený Hrádek 
a Jirkov - město. 
● Úterý, 26. února, 8 h 
Na tento únorový výlet 
se přihlašuje 
od pátku 25. ledna. 
Přihlášky osobně přes 
podatelnu ÚMČ Praha 1, 
Vodičkova 18.
Sklárna Bohemia 
Poděbrady 
a Libice n. Cidlinou - 
- památník. 
● Čtvrtek, 7. března, 8 h 
Na tento březnový výlet 
se přihlašuje od čtvrtka 
14. února. Přihlášky 
osobně přes podatelnu.

ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ

Děkujeme za laskavou podporu 
radnici MČ Prahy 1



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

Bohuslav Hofman
Obyvatel Prahy 1, 

mystik:„Připomínají 
mi staré časy a také se 

dozvídám, co je nového 
v našem regionu.“
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Modré okénko
získává...
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Mazlíčci 
Malé Strany

Mazlíčci

Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerce

Tip: Čtenáři MN

LINDA
Chodí na Kampě na 
vodítku, jinak bydlí 

na Vinohradech
Čtenářka 

Karla Petříková
Posílejte: redakce@

malostranskenoviny.eu

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
JIŘÍ WENCL

Muzikanti z Kampy
Muzikantni 
z Kampy nád-
herně zahráli 
na náplavce 
na Štědrý den

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

257 531 839
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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 

NOVOROČNÍ PŘÍPITEK. „Kéž by nám nový rok přinesl tolik 
radosti jako ten minulý!" „No nic, tak snad zas napřesrok."


