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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. 11/ roč. XII 
listopad 2020
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Malostranské 
podniky

PŘIČINLIVÝ DAVID
David Nič ve výdejním 

okénku MALOSTRANSKÉ 
BESEDY (Malostr. nám. 21), 
nabízí obědové menu. Ote-
vřeno denně od 11 do 20 h. 

inzerce
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Čtěte na str. 2 - 3

PETR HEJMA PODPORUJE
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

Petr Hejma, starosta Prahy 1: 
„Je to místní poctivá živnost, 

která si zaslouží naši podporu.“

NEJEN NA 
STRANĚ 5

PATŘÍ 
K MALÉ 
STRANĚ

Hellichova 455, Malá Strana
denně 10 - 23 h

str. 6 - 7
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KVĚTINOVÉ STUDIO 
BUBENÍČKOVÁ

POŽÁR KOSTELA 
NA PETŘÍNĚ

JSME TADY SPRÁVNĚ 
V PRAVĚKU?

PŘÍBĚH KARLA ZEMANAPŘÍBĚH KARLA ZEMANAPŘÍBĚH KARLA ZEMANAPŘÍBĚH KARLA ZEMANAPŘÍBĚH KARLA ZEMANA

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

NEJSLAVNĚJŠÍ ZEMANŮV FILM: 
CESTA DO PRAVĚKU. Film měl velký 
úspěch v zahraničí, především v NDR, 
USA a Japonsku. V New Yorku ho pro-
mítalo 96 kin najednou, to se žádnému 
tuzemskému režisérovi nepodařilo... 110

VÝROČÍ

LET

ŽHÁŘ?

Unikátní kreslený malostranský 
KALENDÁŘ NA ROK 2021

JIŽ V PRODEJI!

Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz
Markéta Vostrá

napsala a nakreslila



2  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

 MALOSTRANSKÁ 
BESEDA (okýnko)

Malostranské 
náměstí 21

Vepřové koleno 
na černém pivě

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

GURMÁNUV 
KOUTEK

Zatím marně pátrá 
policie po pachateli, 
který zapálil kostel 
svatého Michala na 
Petříně. Prověřuje ně-
kolik stop, jedna z nich 
souvisí s datem 28. říj-
na, kdy byl vzácný kostel 
zapálen a zbyly z něj jen 
ohořelé trámy.
„Dne 28. října je státní 
svátek. Může to být ná-
hoda, nebo také úmyslný 
čin namířený proti sym-
bolu křesťanství,“ řekl 
Malostranským novinám 
zdroj z policie. 
Útoky na symboly křes-
ťanství se množí po celé 
Evropě, stojí za nimi vět-
šinou buď levicoví ex-
tremisté, nebo fana-
tičtí islamisté.
V blízkosti kostela v době 
krátce před zapálením byl 
prý viděn jakýsi mladík. 
Policie prověřila mož-
nost, že by mohlo jít o jed-

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Hraju 
s rodinou hry, 

cvičím psa 
a zpívám.“

„Čekám, až nám 
někdo zakáže 
i knihy, pak 

budeme koukat 
doblba...“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
Dvořák

Malostranská 
beseda

„Zaháním 
trudomyslnost.“

Jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

  „Učím se duro-
vou stupnici 
na foukací 

harmoniku.“

Jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto
 „V době 

koronavirové 
si doma 

rozjímám.“

Co teď děláte 
za dlouhých večerů?

Anketa Malostranských novin

NOVÉ ZASTÁVKY NA 
KLÁROVĚ: PRO AUTA 

ZBYL JEN JEDEN PRUH

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Vyhlížím 
dalších večerů 
tropických.“

noho z bezdomovců, kteří 
přespávají v nedaleké rui-
ně bývalé hospody. Tento 
směr pátrání zatím nepři-
nesl kýžený výsledek. 
Velmi podivný je přístup 
magistrátu, v jehož vede-
ní jsou levicová usku-
pení Pirátská strana 
a Praha Sobě. Místo 
toho, aby vyčlenili peníze 
na opravu kostela, vyhlá-
sili veřejnou sbírku.
Památkově chráněný 
objekt ze 17. století byl 
do parku převezen za prv-
ní československé repub-
liky. Pravoslavný chrám 
sv. archanděla Michaela 
původně stál v obci Velké 
Loučky u Mukačeva na 
území dnešní Ukrajiny.
 

POŽÁR KOST  ELA NA PETŘÍNĚ: NOVÁ 
STOPA. ZAPÁ LIL HO NĚKDO ÚMYSLNĚ?

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechl:

Počasí 

12 °C
LISTOPAD

Čím barevnější, 
tím více sněhu

marinovaná s křenem 
a horčicí, salát, 450 g

NEBEZPEČNÁ SITUACE
229 
Kč

Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1 
Otevřeno út - ne 10 - 17 h. Až do 30. 6. 2021. 

www.npmk.cz

VÝSTAVA K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ 
J. A. KOMENSKÉHO

© Lukáš Fibrich

„Nouze je 
matkou 
vynalézavosti
Slyšeno: V karanténě

Přestavba tramvajo-
vých zastávek Malo-
stranská na Klárově 
dokončena: Širší os-
trůvek pro cestující, 
jeden pruh pro auta, 
o který se musí dělit 
s cyklisty.
Nově jsou na zastávce 
i lavičky. Pruh pro cyklis-
ty zabírá takřka třetinu 
silnice, čímž vzniká ne-
bezpečná situace. 

Za změnou, která budí 
silné nevole i mezi chod-
ci, stojí magistrát a jeho 
vedení (Piráti). To už po-
dobně zasáhlo do provo-
zu na Smetanově nábřeží 
před Parnasem.

Zastávka u metra 
Malostranská

Anketa Malostranských novin

Víte, že...
Auta na pruh pro cyklis-

ty smějí vjet, pokud 
není v dohledu cyklista.

Víte, že...
Kostel byl na Ukrajině roku 
1929 rozebrán, převezen 

a znovu postaven v Praze. 



1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2) MN jsou součástí místního života
3) Bez vás by to opravdu 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

inzerce

POŽÁR KOST  ELA NA PETŘÍNĚ: NOVÁ 
STOPA. ZAPÁ LIL HO NĚKDO ÚMYSLNĚ?

Přes usilovnou 
snahu se hasičům 

nepodařilo 
zabránit zničení 
unikátní stavby

VE STŘEDU 
EVROPY

11. 11. v 18 h
Středoevropské umění 
pohledem Lujzy Kotočo-
vé, Barbory Kundračíko-
vé a Pavlíny Morganové, 
diskuzi moderuje Helena 
Musilová.
V roce 1988 připravili 
Meda Mládková a Die-
ter Ronte, tehdejší ře-
ditel Museums Moderner 
Kunst ve Vídni, výstavu 
s názvem Expressiv. Ta 
představila umění 2. pol. 
80. let z prostoru geo-
grafi cky vymezitelného 
jako bývalé Rakousko 
Uhersko… Tato výstava 
a pohled autorů jsou im-
pulzem k diskuzi o umě-
ní střední Evropy. 

KÓDY A KRAJINY 1: 
ČESKÝ NEOKON-
STRUKTIVISMUS 

POHLEDEM 
KARLA DUDRA

Od krajiny k racionalitě
26. 11. v 18 h

Krajinářská východiska 
byla určující pro mnohé 
umělce, kteří se v 60. le-
tech dopracovali ke kon-
struktivistickým tvůrčím 
přístupům. Zkoumání dů-
ležitosti těchto zdrojů 
a hledání společných 
rysů směřování u jednot-
livých tvůrců bude základ-
ním tématem této před-
nášky. Hlavní zájem je 
přitom věnován Zdeň-
ku Sýkorovi a Kami-
lu Linhartovi, Vladi-
slavu Mirvaldovi.

KÓDY A KRAJINY 2: 
ČESKÝ NEOKON-
STRUKTIVISMUS 

POHLEDEM 
JAROSLAVA VANČÁTA

Konstruktivní kódy
10. 12. v 18 h

Jaroslav Vančát ve své 
přednášce bude reago-
vat na příspěvek Kar-
la a Dudra a český 
neokonstruktivis-
mus představí z pohle-
du struktur.

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

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1920

Když nedostižná Jiřina zametá, 
tak jen stopy. Jinak ani nevaří.

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V ZAMETÁNÍ STOP

PŘED P0

28. října

Restaurace & Steak
AKCE LISTOPADU

ŘÍČNÍ 540/9, PRAHA 1, MALÁ STRANA 
● E-mail:kamparium@kamparium.cz

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

Vážení hosté,
opětovnou vládní vyhláškou jsme byli nuceni 
otevřít naše výdejní okénko, které funguje pro 
vás od 10 do 20 hodin. Jídlo vám rádi zabalíme 

s sebou a pivo natočíme do láhve. 
Máme pro vás také jedinečnou nabídku 

SVATOMARTINSKÉHO MENU 
od 11. do 18. 11. 

Nabízíme dovoz až k vám domů, nebo si můžete 
vyzvednout objednávku v našem okénku, abyste 
si mohli v pohodlí domova vychutnat nejen naši 
křehkou, voňavou a velmi dlouze pečenou husič-
ku, ale i Svatomartinské víno z vinařství Konečný, 
máte na výběr z bílého, růžového nebo červeného. 

Objednávky na tel. č.: 730 629 299 
nebo emailu: kamparium@kamparium.cz 

Team restaurace Kampárium

Vážení návštěvníci,
z důvodů vládního nařízení je Museum Kampa do odvolá-
ní uzavřeno. Připravili jsme pro vás ON-LINE PROGRAM! 
Diskuze budou živě vysílány na facebooku Musea Kam-
pa (FB museumkampa) a záznamy budou k dohledání na 
webu: www.museumkampa.cz pod odkazem události.



ŽÁDNÁ TELEVIZE ● 300 Kč DEN A NOC ● VEČERKA   V DESET, BUDÍČEK V ŠEST ● VELÍ TAM PŘEVOR GLOGARŽÁDNÁ TELEVIZE 

VIDA! KLÁŠTER BOSÝCH   KARMELITÁNŮ NABÍZÍ ÚKRYT 
PŘED KORONAVIREM: VE   FORTNĚ NAPROTI HRADU

Hradčany - Řád bosých 
karmelitánů přišel s ná-
padem pomoci těm, kteří 
se kvůli karanténě potře-
bují izolovat od rodiny 
a svých blízkých.
„Nabízíme to lidem, 
kteří mají buď na-
řízenou karanténu 
z hygieny, anebo si 
ji sami nařídí,“ řekl 
Malostranským novinám 
převor kláštera Petr 
Glogar. 
„Máme tady třináct 
pokojů a třináct kou-
pelen,“ vysvětluje ob-

4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu Zpr}avy

líbený převor Glogar, 
který ještě nedávno pů-
sobil v kostele U Jezu-
látka v Karmelitské.
Ubytovat se u nich mo-
hou jen osoby, u kterých 
test neprokázal nemoc 
covid-19, protože kláš-
ter není zdravotnickým 
zařízením.
„Není to žádný byz-
nys, nic takového. 
Pokud je někdo ve 
velké nouzi, tak se 
nebudeme bavit o pe-
nězích,“ doplnil pře-
vor Glogar.

Krásné gesto! Parádní místo 
na Hradčanském náměstí jako 
úkryt před pandemií. 13 poko-
jů. 300 Kč den a noc. Má to 
nějaký háček? To ne, ale...

JAN 
BLATNÝ

Nový ministr 
zdravotnictví

 Opatření kvůli 
údajné pandemii 

covid-19 jsou 
přepálená a ničí 
životy občanů.
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ZALOŽENA CHOVNÁ 
STANICE ŠNEKŮ AFRICKÝCH

CO NOVÉHO V REDAKCI

Dalšími členy redakce se stávají 
dva šneci afričtí. Jsou nenároční, 
stále ve střehu a nekoušou. 

&Vítěz Poražený

SVATÁ 
TEREZIE

Zakladatelka 
Řádu bosých 
karmelitánů.

Měla by velkou 
radost z převora 
Glogara a jeho 

laskavosti (str. 4-5)

Dovolujeme si vás 
požádat o podporu 
Petice občanů za ná-
vrat sousoší maršála 
Radeckého na Malo-
stranské náměstí.
Tuto petici podporují 
většinově malostranské 
spolky, jmenovitě Klub 
Šatlava, spolek Radec-
ký, Klub Za starou Pra-
hu, Zlatá Praha, KPGM, 
KampaNula, TURAS, 
Relax Arte Sanatorium, 
Obce Baráčnické a jiné. 
Mají proč. Jednak to 
sousoší je nádherné. 
V podstatě v Praze nic 
obdobného není. Sousoší 
stálo na Malostranském 
náměstí zhruba 60 let, 
než bylo z ideologických 
důvodů daných dobou po 
I. světové válce odstraně-
no, respektive převezeno 
do Lapidária Národního 
muzea, kde je dodnes. 
Dnes ideologické důvody 

snad pominuly a Praha 
by se neměla nechat při-
pravit o skvělé umělecké 
dílo.
Kdo by chtěl podepsat 
petici, najde ji v ordina-
ci MUDr. Jiřího Kučery 
v Dlouhé 16 na Starém 
Městě nebo na www.pe-
tice.com/pomnik_mar-
sala_radeckeho. 
Věříme, že mi souzníte 
a k petici se připojíte. Za 

petiční výbor zpracoval 
jeho předseda  Richard 
Händl - předseda spol-
ku Klub Šatlava, Klubu 
Přátel Glenna Millera 
a člen petičního výboru. 
MUDr. Jiří Kučera, člen 
Klubu za Starou Prahu, 
SOPMSH,  spoluzakla-
datel Klubu KampaNula, 
Uskupení Kampa Střed 
Světa, TURAS, R.A.S. 
a dalších. -rih-

PETICE ZA SOCHU 
MARŠÁLA RADECKÉHO

Sousoší maršála 
Radeckého 
v plné kráse

Fortna, Hradčanské 
náměstí 184

Převor kláštera 
Krásný výhled z okna
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VÝZVA OBČANSTVU NEJEN MALÉ STRANY

NÁDHERNÝ A UNIKÁTNÍ
MALOSTRANSKÝ KALENDÁŘ 

JIŽ V PRODEJI! 
Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

Markéta Vostrá
napsala a nakreslila

PETICI PODEPIŠTE NA FB KAMPANULA



ŽÁDNÁ TELEVIZE ● 300 Kč DEN A NOC ● VEČERKA   V DESET, BUDÍČEK V ŠEST ● VELÍ TAM PŘEVOR GLOGARVELÍ TAM PŘEVOR GLOGAR

VIDA! KLÁŠTER BOSÝCH   KARMELITÁNŮ NABÍZÍ ÚKRYT 
PŘED KORONAVIREM: VE   FORTNĚ NAPROTI HRADU

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

Velké zprávy
z Malé Strany

Díra na 
Újezdě

Linka pomoci 
občanům

Obří graffiti, které hyz-
dilo zeď v Letenské uli-
ci (čtenáři o něm psali 
do redakce Malostran-
ských novin) už je od-
straněno. 

ČMÁRANICE 
Z LETENSKÉ 
UŽ JE PRYČ

724 021 789 
224 948 465

MČ Praha 1

Linka pomoci 

ČTENÁŘ 
REPORTÉR

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
starosta MČ Prahy 1: „Paní Bubeníčková už té-
měř třicet let dělá radost malostranským sousedům 
i lidem z druhého břehu. Teď je důležité ji v tom ne-
nechat a nakupovat u ní, aby spolu s námi překona-
la tuto těžkou dobu.“

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@malostranskenoviny.eu

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky
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KVĚTINOVÉ STUDIO BUBENÍČKOVÁ

Paní Růžena 
Bubeníčková

Hellichova 455, Malá Strana

Terasa 
jako lusk

Krásné květinyHellichova 455

Zahrada kláštěra 
bosých karmelitánů Vzorný pokoj

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta
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Své jméno na vývěsním 
štítě fi rmy mají skuteční 
mistři svého oboru. Paní 
Růžena Bubeníčková 
je jednou z nich. Úspěšná 
soutěžící na kláních fl o-
ristů u nás i v Evropě, kte-
rou znají i televizní diváci 
z různých koníčkářských 
pořadů, má svou prodejnu 
květin na Malé Straně od 
roku 1993.
Nedaleko prodejny své 
žákyně, paní Lenky Uhlá-
řové z květinářství Carme-
lita, což je potřeba zmínit 
z toho důvodu, že paní Bu-
beníčková vychovala jako 
mistrová mnoho zručných 
pokračovatelů a pokra-
čovatelek svého řemesla. 
Dodnes do Hellichovy uli-

ce chodí adepti voňavého 
řemesla na praxi.
Stejně jako všichni ob-
chodníci v Praze 1, i tady 
prožívají nelehké časy, 
přestože květinářství zů-
stávají otevřená. Lidé 
v obavách z nákazy moc 
nakupovat nechodí. 
I proto funguje v této pro-
vozovně možnost zásil-
kové služby. Vy si v klidu 
domova vyberete květiny, 
kterými chcete oživit svůj 
byt, ve studiu vám uvá-

žou libovolnou kompozici 
z těch nejkrásnějších rost-
lin z celého světa a doručí 
na vaši adresu. 
Od 8.30 do 16 h může-
te telefonovat na čísla 
257 320 455, nebo 603 
490 730 a pak už se jen 
můžete těšit na výsledek 
práce paní mistrové a je-
jích pomocnic. 
A pokud byste chtěli zpes-
třit interiér bytu nějakou 
kráskou v květináči, ani to 
není problém.

Převor kláštera 
Petr Glogar
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ZEMANŮV NEJOBLÍBENĚJŠÍ TRIK
Jeho fi lmy patřily k nejlepšímu československému ex-
portnímu „zboží“. Vynálezu zkázy tleskali diváci v 72 ze-
mích světa, Cesta do pravěku uvedla v úžas Stevena 
Spielberga. Karel Zeman byl geniální režisér. 

SMS 30 Kč

na tel. číslo

902 11 30
MN TRICET

Jako dobrovolnou 
platbu za tyto noviny 

pošlete SMS 

902 11 
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hle odpověděl Karel Ze-
man ke konci své kariéry 
režiséru Elmaru Klosovi 
na otázku, proč vlastně 
točí fi lmy. 
Byl to právě Klos, kte-
rý Zemana objevil, když 
se mu zalíbilo, jak naa-
ranžoval výkladní skříň 
v brněnském Domě služeb. 
Karel Zeman se narodil 
ještě za Rakouska-Uher-
ska 3. listopadu 1910 
v Ostroměři u Nové Paky. 
Byl to stonavý, drobný 
a neduživý chlapec. 

Jako student prochodil 
křížem krážem Jugo-
slávii. První samostatný 

snímek Zeman dokončil 
v roce 1945, jmenoval se 
Vánoční sen. Jeho spolu-
autorem byl jiný Zeman, 
Bořivoj, později tvůrce 
slavného fi lmu Pyšná 
princezna.
V roce 1947 natočil Karel 
Zeman první z mnoha 
krátkých loutkových fi l-
mů o panu Prokoukovi. 
Tahle postavička ho pak 
provázela takřka po ce-
lou jeho kariéru. 

Slavná Cesta do pravěku 
(1955) byla vlastně „jen“ 
zfi lmovaná učebnice pa-
leontologie, ale tak geni-
ální, že zamotala hlavu 
divákům a fi lmařům na 
celém světě.  Byla jakou-
si předehrou slavnému 
fi lmu Jurský park reži-
séra Spielberga. A co te-
prve když Zeman přišel 
s adaptací Verneova Vy-
nálezu zkázy (1958).
Dcera Karla Zemana 
Ludmila (dnes 68) emi-
grovala v roce 1084 do 
Kanady. Je také výtvar-
nice. 

Muzeum Karla Zema-
na vzkazuje: Oslavte s ná-
mi 110. narozeniny Karla 
Zemana a darujte k Vá-
nocům poukaz na vstup-
né do Muzea Karla Ze-
mana se speciální narozeni-
novou slevou 40 %. Poukaz  
Vám přijde na e-mail v elek-
tronické podobě. V muzeu si 
také můžete vytvořit vlastní 

animovaný fi lm i nový inter-
aktivní trik V kůži barona Prá-
šila, díky kterému se stanete 
hvězdou jednoho z fi lmů Kar-
la Zemana. S koupí poukazu 
neváhejte - tato akce platí od 
3. 11. do 15. 12. 2020. 
Více zjistíte na stránkách 
www.muzeumkarlazemana.
cz v e-shopu nebo volejte 
na tel. č.: 724 341 091.

MUZEUM KARLA ZEMANA (SASKÁ 3, MALÁ STRANA)

VYŘEŠTE POMOCÍ HOMEOPATIE 
své akutní i chronické dlouhodobé 
zdravotní obtíže ● záněty, migrény, 
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy 
učení a  sociálního chování dětí ● de-
prese, stavy marnosti a pocit života bez 
radosti ● alergie včetně potravinových 
intolerancí ● ekzémy

HOMEOPATICKÁ 
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com 

PORADNAPORADNA
LINKA 

POMOCI 
OBČANŮM
724 021 789 
224 948 465

TOP 5 ZEMANOVY FILMYTOP 5 ZEMANOVY FILMYTOP 5 ZEMANOVY FILMY

CESTA DO 
PRAVĚKU

NA KOMETĚ
VYNÁLEZ 

ZKÁZY

BARON 
PRÁŠIL

Muzeum KZ je 
proslulé svou 

hravostí
Děti  kouzla 

a triky milují

Když fantasta, 
tak ať to 

stojí za to!

Víte, že...
 Karel Zeman se narodil 

3. 11. 1910 a zemřel 
5. 4. 1989 (78 let).
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ZEMANŮV NEJOBLÍBENĚJŠÍ TRIK

VÁŠ INZERÁT 
DO TĚCHTO NOVIN 

VYROBÍME ZDARMA 

Volejte Monice, 
tel.: 777 556 578

e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.eu

ZEPŘEDU

ZEZADU

Karel Zeman ve studiu s fi gurkami dvou 
pravěkých ještěrů (Cesta do pravěku, 1955).

Pokračování příště

Po nadlidské práci podařilo 
se hasičům oheň zdolat

Pokračování příště

Pak přišla komise 
a žháře „potrestala“.

POHOŘELÍ (2/3) Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1920)

Kalendárium 
Malé Strany

Karel 
Stloukal
HISTORIK

Jan
Zrzavý
MALÍŘ

LISTOPAD

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

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

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

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

Karel Matěj 
Čapek

SPISOVATEL

Jana 
Dítětová
HEREČKA
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vPosílejte nám 

svá výročí! 
redakce@malostranskenoviny.eu

svá výročí! 

Kultovní záběr z fi lmu 
Cesta do  pravěku 
z pohledu mamuta 
a z pohledu hochů

Mladý Zeman 
za kamerou

Pohádka o Honzíkovi a Mařence (1980) 
byla posledním dílem velkého režiséra.

Výroba 
mraků

110
VÝROČÍ

LET
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KampaNula
 Charitaredakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita  Spolkypolky

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

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.

ZPRÁVA RELAXARTE SANATORIA 
O LÁZEŇSKÉM POBYTU U MOŘE

Skupinka (8) našich 
skalních příznivců 
vyzkoušela zdravotní 
CVIČENÍ U MOŘE, 
NA JADRANU!  31. 8. 
- 7. 9. 2020.
Přes obavy z Covidoby 
jsme si vyjeli a užili si 
ostrova Mali Lošinj pod 
Cresem (pod Istrií). Ve vsi 
Veli Lošinj (500 obyvatel) 
existují malé, útulné, bý-
valé CÍSAŘSKÉ VZDUŠ-
NÉ LÁZNĚ v lesoparku 
obrovských pinií, cypřišů 
a palem. Mohlo jet i více 
lidí až na tři týdny, poko-
jů bylo dost... ale takto to 
bylo úžasné. Vzrostlým 

lesem je pokryt celý cca 12 
km dlouhý ostrov. 
V tomto pobřežním zele-
ném městečku – vesnici 
je ve dvou malých přísta-
vech s bárkami několik 
obchůdků, kavárniček 
a hospůdek, domy v za-
hradách s palmami a oli-
vami. Na krajích pak ob-
lázkové pláže s občerstve-
ním vedle, se skalkami 
i terasami u vody, s pinie-
mi všude kolem. 
Dále bylo možno zajít 
(zajet) 4 km do většího 
městečka Mali Lošinj 
s kolonádou a přístavem. 
Kolem pobřeží je několik 

Naše akce 
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

Naše akce 

POŘÁDÁME

● Vždy třetí pondělí 
18 h
TOULKA TAROTEM 
Kavárna Deli Maltez na 
Maltézském náměstí. Tarot. 
Volejte Dr. Julia Hůlka, tel. 
č. 737 142 2

● Možné jsou vycházky 
pro rodiče s dětmi Ma-
lou Stranou, Kampou 
s Petrou Dvořáčkovou: 
www.prahahrave.cz, tel. 
731 802 799 
www.facebook.com/pra-
hahraveRezerv: info@
prahahrave.cz

DOPORUČUJEME
(AŽ BUDOU)

● MALOSTRANSKÉ 
TRHY, Mikulášská 
nadílka, Candrbál 
SOPMSH (23. led-
na v Malostranské 
besedě)... Ples Zlaté 
Prahy..

● AŽ ŠKOLY OTEVŘOU 
BUDOU OPĚT:
PONDĚLKY + STŘEDY 
+ PÁTKY 

OZDRAVNÁ CVIČENÍ 
(RELAX ARTE 
SANATORIUM) 
(Vždy 18-20:00. Středy 
Gymn. Josefská 5, 
po + pá ZŠ Karmelitská). 

● Nyní se cvičí 
na whatsapu 
nebo na skype!
O info volejte P. Krulichová: 
604 765 273. Novinky na 
www.relaxartecentrum.eu

● Budou i STŘEDY  
19 – 20 h 
TURAS BASKET 
REKREAČNÍ, MUŽI, 
ŽENY... 
Gymnazium Josefská 5. 
INFO: JARA SVÁTEK 605 
131 136
NEWS jsou i na Fb Kam-
paNula

Na břehu

Krásné 
chvíle u moře

krásných i dosti osamoce-
ných míst na koupání se 
zelenými břehy, skalními 
plošinami i kamínky, také 
s několika písečnými plá-
žemi.
Denně ráno a k večeru 
jsme cvičili á 1,5 – 2 hodi-
ny v lese i u moře - Zdra-
votní pohyby z jogy, tai 
či, či kungů, dynamické 
meditace... Některé dámy 
ještě před polednem ve 
stínu cvičily aerobic...
Krásný císařský zámeček 
upravený na penzion, 
2 lůžkové pokoje vždy se 
sociálním zázemím, jí-
delna - společenská míst-
nost, terasy pod palmami. 
Bazén, masáže, rehabili-
tace se slevou vedle v pa-
vilonu 70 metrů. 
Ráno švédský stůl, ve-
čer chutná jídla k večeři. 
Oběd sami někde u moře. 
Se cvičením pobyt 440 
Euro na 8 dní. Bez cvičení 
40 Euro denně (polopen-
ze + bus se slevou).
Doprava z Prahy 800 km 
lůžkovým vlakem Regio-
jetu do Rieky, 14 hod., lá-
zeňským minibusem přes 
Krk, trajektem na Cres 
a Losinj 3 hod. 
Možno půjčit auto již ve 
Riece a jezdit na výlety po 
ostrovech na krásná místa 
či do restaurací s vyhlíd-
kami na kopcích v lese. 
Taxi je k mání ihned. Byli 
jsme na jihu lodičkou na 
překrásném 2 km vzdá-
leném ostrůvku Ilovik 
s pidiměstečkem s hos-
půdkami. 
Na výlet přes ostrov 1,5 km
na písečnou pláž s mušle-
mi, zcela na samotě, stále 
vzpomínáme...
Vrátili jsme se znovuzro-
zeni, opálení a štíhlejší, 
bychom vše zvládali mno-
hem lépe. Cvičíme rádi 
a všem doporučujeme 

také si tzv. „dobíjet bater-
ky“. Všechna naše cvičení 
jsou dobrá pro posílení 
zdraví a to i v našich kur-
zech 3x týdně ve školách 
Malé Strany vedených 
zkušenými lektory, navíc 
pod možným dozorem 
lékařů, kteří také s námi 
cvičí.   
Zdravím oplývejme, nejen 
v této době. Cvičení posi-

luje ducha, tělo a hlavně 
imunitu. A to víme bez-
pečně. Tak se objevte, jak 
jen to bude možné. A taky 
se těšte na příští rok neb 
CÍSAŘSKÉ VZDUŠNÉ 
LÁZNĚ jsou opět zamlu-
veny na konec léta

Petra Krulichová 
a Jiří Kučera        

WWW.RELAXARTE-
CENTRUM.EU

Podvečer 
v zátoce

Přístav

Dívky jdou 
cvičit
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Malostranské noviny, 
minulé číslo

www.
malostranskenoviny.eu
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny
Poděkování Poděkování 

Komentáře, básně, glosy, postřehyKomentáře, básně, glosy, postřehy

inzerce

GLOSA DNE

NARUBY: KDYŽ JE VRCHOLEM OSLAV 
STÁTNÍHO SVÁTKU ZÁKAZ VYCHÁZENÍ

To muselo být slávy, 
myslím to pondělí 28. 
října před sto dva lety. 
Nadšené davy tvořily 
všechny vrstvy tehdej-
ší společnosti. 
Dokazují to i dobové fo-
tografi e, na kterých jsou 
vidět pánové, jak s jáso-
tem vyhazují do výšky své 
klobouky. 
A to je mi záhadou, jak 
tehdy dokázali natlače-
ni hlava na hlavě ty své 
k obloze vyhozené cylin-
dry zase chytit. Ale mož-
ná, že to neřešili, hlavně 
byla sláva a jim zase zpát-
ky něco vždycky spadlo. 
Tak se mohlo stát, že pán, 
který ráno z domova ode-
šel s buřinkou, se vrátil 
s dělnickou kšiltovkou 
a ve Waltrovce zase mohli 
potkat dělníka, jak si to 

štráduje po dvoře s cy-
lindrem na hlavě. Asi to 
tehdy díky všeobecnému 
nadšení nikomu moc ne-
vadilo. 
Samozřejmě jásající vy-
hazovači klobouků ne-
mohli vědět, že za pár 

let se tady všude bude 
rozpínat smrtihlav, aby 
byl poté vystřídán rudou 
hvězdou. 
Ale i to jsme přečkali a tak 
přišel den, kdy si připo-
mínáme letošní 28. říjen, 
tentokrát v tichu, které je 
dovršeno dokonce záka-
zem nočního vycházení.
Kritikové poukazují na 
zbytečnost takového naří-
zení, když je stejně všude 
zavřeno. 
Pro uklidnění je dob-
ré připomenout, že 
jsme také mohli mít 
všude otevřeno a při-
tom by platil zákaz vy-
cházení. To by teprve 
byla absurdita. Takže 
vždy může být hůř, 
a to bez ohledu, v jaké 
době zrovna žijeme.

MN listopad 2020

Měření 
je základPETR BURGR 

Místostarosta Prahy 1 
pro kulturu, sport, občan-
skou společnost, spolky 
a Středisko sociálních slu-
žeb. Pro tyto noviny píše
glosy pravidelně několik 
let, napsal jich už více než 
tři stovky.

SMS 30 Kč

na tel. číslo

902 11 30
MN TRICET

Jako dobrovolnou 
platbu za tyto noviny 

pošlete SMS 

inzerce

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Málokdy se o spory 
lokální úrovně, byť se 
jedná o Prahu 1, za-
jímá někdo z vlády. 
Nedávno se ale „su-
perministr“ Karel Ha-
vlíček vložil do sporu 
o Havelské tržiště na 
Starém Městě. 
Tržiště je na tomto místě 
už od středověku a po-
sledních téměř třicet let 
ho spravuje podnikatel 
František Soukup. 
Nejedná se o místo, kam 
by chodili nakupovat 
místní nebo lidé, kteří 
v centru pracují. Ceny 
i sortiment byly nastave-
ny na turisty a už mnoho 
let zaznívají hlasy, aby se 
s tržištěm něco stalo… 
Problém je ale ve smlou-
vě, kterou Praha 1 s pod-
nikatelem uzavřela a kte-
rou nejde jen tak snadno 

vypovědět. Trhovci navíc 
platí Soukupovi vysoké 
nájmy, které se tak úplně 
nepromítají do nájemné-
ho, které platí on městské 
části. 
V kuloárech se šušká 
o dobrých vztazích podni-
katele (mimo jiné i provo-
zovatele Havelské koru-
ny) s politiky a vzhledem 
k tomu, že o panu minis-
trovi hovoří v médiích jen 
v superlativech, je jasné, 
že čeká zastání i nyní. 
Díky korona krizi má při-
tom Praha 1 jedinečnou 

šanci změnit podobu trži-
ště (a mnoha jiných svých 
nebytových prostor). 
Nebylo by krásné mít zase 
jednou z centra metropo-
le místo, kde se dobře 
žije? Ostatně až se turis-
té vrátí, jistě také ocení 
kvalitní ovoce a zeleninu 
a další sortiment za ro-
zumný peníz. 
V mnoha evropských 
městech jsou trhy pri-
márně pro místní a pro 
turisty fajnšmekry, kteří 
vědí, kam za autentický-
mi lokálními produkty. 
Na Malostranském ná-
městí se podařilo nově 
pořádat trhy, kde bylo 
dosud vždy plno i bez tu-
ristických cetek. A jak to 
dopadne s Havelským tr-
žištěm? Tipnete si?

Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

KDYŽ PŘIJDE SUPERMINISTR 
NA HAVELSKÉ TRŽIŠTĚ, TAK... 

Z  omezení do vy-
mezení a podzimní 
skok do opětného 
omezení. Jsme vysta-
veni nekomfortním 
zónám ve svých ži-
votech i společnosti. 
Učí nás to fl exibilitě 
a refl exi.
Mars, planeta síly a ener-
gie, která je v couvajícím 
chodu, nám přibrzdila 
přechodovou  fázi. 
V polovině   listopadu  se 
Mars  obrací a opět půjde 
kupředu. Nacházíme se 
o období štíra, alchymis-
ty, který přetavuje po-
zůstatky  celého roku ve 
své alchymistické peci, 
s plnou dávkou intenzity, 
která mu je vlastní. 
Tlaky, které mezi sebou 
vytvářejí nebeská těle-

sa, jsou ještě stále velké.
Centrální trojkonjunkce 
Jupitera, Saturna a Plu-
ta ze znamení kozoroha 
vytváří postupně dyna-
mické aspekty k plane-
tám Merkur a Venuše do 
znamení vah a zároveň je 
do kosmické hry zapojen 
Mars ze znamení berana, 
byť nabírá pohyb  vpřed.
Tyto tlaky z nás doslova 
vymačkávají esenci pod-
staty a hodnot, ale také 
minulosti,   štír je obdo-
bím očisty a tavby.
Slunce vstupuje do 
znamení střelce 21. 
listopadu.

ASTROVHLEDASTROVHLEDASTROVHLED

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V ŘÍJNU

POZOR! MARS NÁM BRZDÍ 
PŘECHODOVOU FÁZI!

ASTROLOŽKA 
DAGMAR KOCŮRKOVÁ

Havelské 
tržiště
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K

Kulturní nást ěnka    
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Divadlo v Dlouhé 
na DRAMOXU!
Díky měsíčnímu před-
platnému divadelní 
streamovací služby 
Dramox dostanete pří-
stup k výběru zázna-
mů divadelních před-
stavení online. Lze 
vidět inscenace Lhář, 
Faidra a Lékař své cti.

MUZEUM KARLA ZEMANA, SASKÁ 3 
Muzeum Karla Zemana slaví 8. narozeniny. Vzhle-
dem k současné situaci je muzeum zavřené, ale 
o to víc chce rozdávat radost! Zpřístupnilo pro vás 
fi lmy Čarodějův učeň a Ukradená vzducholoď. Info 
na stránkách www. muzeumkarlazemana.cz
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Helena 
Dvořáková

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

VOUCHER 

*S KAMARÁDY NA PIVO 
v hodnotě 1500 Kč si můžete vybrat 

dle vaší chuti formou A la CARTE

*METR PIV
v hodnotě 500 Kč můžete vypít 

10 kousků 0,5 l Plzeňského Prazdroje 

*DOBRÉ RÁNO
v hodnotě 490 Kč máte na výběr 

z našeho snídaňového menu pro 2 osoby 

Voucher dle vašeho výběru 
si můžete objednat na e-mailové adrese: 

puor@malostranska-beseda.cz 
nebo stačí napsat zprávu na Facebook 

či Instagram Malostranské besedy.

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 3 DRUHY VOUCHERŮ

PODPORUJEME!

VYŘEŠTE POMOCÍ HOMEOPATIE 
své akutní i chronické dlouhodobé 
zdravotní obtíže ● záněty, migrény, 
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy 
učení a  sociálního chování dětí ● de-
prese, stavy marnosti a pocit života bez 
radosti ● alergie včetně potravinových 
intolerancí ● ekzémy

HOMEOPATICKÁ 
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com 

PORADNAPORADNA

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

257 531 839

LINKA 
POMOCI 
OBČANŮM
724 021 789 
224 948 465

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců



11 Zabava telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

inzerceinzerce

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 

listopad 2020 / XII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner 

● Kultura, inzerce: Monika Höppner 
● Foto: Míra Lédl

● redakce@malostranskenoviny.eu
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. 
JAN NERUDA: KAM S NÍM (1.)

ti a jiné čistotě mým mi-
lým spoluobčanům, nebo 
na zdraví číslu našemu 
zítřejšímu, jež je nedělní - 
Amen!“ 
-------------------------------

Tak!
Byl čtenář už někdy ráno 
na ulici? Já nechci čtená-
ře urazit, já vím, že čtenář 
je nóbl a nemá zapotřebí, 
aby vstával před devátou - 
no ale, náhoda!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Ochraniž!

-Pokračování příště-

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

Úvodní modlitba 
spisovatelova

„Všemohoucí nebe! Chra-
niž dnes milostivě myš-
lenky mé i ostříhejž vtipy 
moje, aby nevzbudily ne-
libost mocností této země, 
aniž ublížily na mravnos-

Slavné místní ženy

Koutek pro chytré hlavy

SMS 30 Kč

na tel. číslo

902 11 30
MN TRICET

Jako dobrovolnou 
platbu za tyto noviny 

pošlete SMS 

Slavné místní ženy

Františka Plamínková 
(1875 - 1942) byla novi-
nářka, politička a organi-
zátorka ženského hnutí. 
Byla vynikající, pohotová 
a vtipná řečnice. Od mládí 
se pravidelně stýkala s ro-
dinou Masarykových. 

Dne 14. 9. 1938 napsala 
Adolfu Hitlerovi otevřený 
dopis, v němž se zastala 
prezidenta Edvarda Be-
neše. Dne 30. 6. 1942 byla 
popravena nacisty. Až do 
své předčasné smrti zůsta-
la svobodná a bezdětná. 

Novinářka, politička
Františka Plamínková

Milada 
Horáková, 
kamarádka

Jan 
Masaryk, 
kamarád

Adolf 
Hitler, 

nepřítel
Byla vtipnou 
a pohotovou řečnicí

Otázka: Víte, kde je na Malé 
Straně tato socha dívky s révou?
Autorkou je Karla Vobišová 
(1960). Socha je z pískovce.
Nápověda: Hledejte v parku.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Pamětní deska skvělého 
režiséra Pavla Juráčka je na ad-
rese: Josefská 28/8 Praha 1, Malá 
Strana. Správně: Pavel Plzák

Vážení hosté, 
vzhledem k situaci v zemi jsme nuceni mít 

restauraci zavřenou. Nabízíme vám alespoň 
prodej formou okénkového prodeje a rozvozu 

jídel z omezeného jídelního lístku. 
Nabízíme:

Polévky 34 Kč ● Obědy od 125 Kč

www.facebook.com/TlustaMys
www.tlustamys.cz

● Objednávku si můžete vyzvednout osobně 
u nás u okénka nebo vám ji zavezeme.

Platba jen v hotovosti, díky za pochopení 
● Nouzové řešení - otevírací doba 

pracovní dny od 11.30 do 15 h 
● Vaše Tlustá myš ● Všehrdova 19, 

Praha 1 - Malá Strana
Aktuální jídelní lístek na stránkách i facebooku.

Objednávky na tel. č.: 
257 320 409, 

605 282 506, 603 789 568

PODPORUJEME!

VÁŠ INZERÁT 
DO TĚCHTO NOVIN 

VYROBÍME ZDARMA 

Volejte Monice, 
tel.: 777 556 578

e-mail: 
inzerce@staromestskenoviny.eu

DAVID 
PHILIPP 
SPOL. S.R.O.

Co nabízíme: 
● Vyřízení žádostí pro 

program Covid ● Vedení 
účetnictví ● Mzdový servis 
● Analýzy nákladů ● Krizo-
vý fi nanční management  

● Založení a likvidace 
společností ● Administra-
tivní správu nemovitostí ● 
Komunikaci i v angličtině

Všehrdova 25
Tel.: 777 745 432
www.philippsro.cz



Příští číslo vyjde
1. prosince

Malostranské noviny k mání 
v Divadle Bolka Polívky, Jakubské nám. 5

Volejte Monice, tel.: 777 556 578

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...
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inzerce

Tip: Čtenáři MN

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
PETR GLOGAR
Převor na Fortně

Za nabídku 13 
pokojů pro ty, 
kteří se chtějí 
skrýt před pan-
demií covid-19

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

257 531 839

Mazlíčci 
Malé Strany

Mazlíčci

Posílejte: redakce@
malostranskenoviny.eu

Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

„Co vidíte, pane asistente, když se podíváte z okna radnice?“
„Dav spokojených občanů s transparenty a holemi, pane starosto.“
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(10,5 roku) při procház-
ce Kampou věrně čeká 
na svou paničku Petru, 

než si koupí svařák 
u Vopičkova okýnka.

ROZMERY ENNY

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

Malostranská beseda, Malostranské náměstí 21. Kavárna Čas, U Lužického 
semináře 15. Bistro Bruncvík (Vokýnko), Na Kampě 7. Atelier Pavla 
a Olga, Tržiště 6. Hospoda U Hrocha, Thunovská 10. Vopičkova kafírna 
(U sv. Omara), Tržiště 11. Klub Šatlava, Saská 2. Tlustá myš, Všehrdova 19. 
Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Sokol, Újezd 40. Dobrá trafi ka, 
Újezd 10. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlaš-
ská 36. Zvěřina, ryby, drůbež, Karmelitská 30. Museum Kampa, U Sovových 
mlýnů 2. Vacek Bio-Market, Mostecká 3. U Glaubiců, Malostranské náměstí 
5. Květinářství U Červeného lva. Kampárium, Říční 9. České muzeum 
hudby, Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 10. Restaurace Kampári-
um, Říční 9. Stará Praha, Vítězná 11. Hospoda U Černého vola, Loretánské 

náměstí 1. U staré studny, Tržiště 3.  U Mecenáše, Malostranské náměstí 10. 
Restaurace U Kocoura, Nerudova 205. Restaurace Profesní dům, Malos-
transké náměstí 25. Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 12. Vinárna U Viníka, 
Petřínská 4. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10. Vinotéka U Mouřenína, Tržiště 
17. Baráčnická rychta, Tržiště 23.  Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské 
nám. 1. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Lázeňská 6. Dvůr umění, Mostecká 
14. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. Komenského, Valdštejn-
ská 20. Kočár z Vídně, Saská 3. Kino 64 U Hradeb, Mostecká 21. Muzeum 
Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kam-
pa, U Sovových mlýnů 3. Spolek, Malostranské nám. 27.  Divadlo Na Prádle, 
Besední 3. Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. Národní 
kavárna, Národní 11. Akademie věd, Národní 3, recepce. Jánský vršek 1. AS 
Optic, Újezd 46. Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 33. Café 
Melvin, Pohořelec 8. Poliklinika na Národní, Národní 9, III. patro. U Parla-
mentu, Valentinská 8. Galerie Eclectic, Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella 
Vida café, Malostranské nábřeží 3. Restaurant Aristo - hotel Constans, Bře-
tislavova 309/14. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

Ateliér Pavla a Olga, Tržiště 6
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 

Kavárna Čas, U Lužického semináře 15

Ateliér Pavla a Olga, Tržiště 6
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 

Jan Ondřej 
Vysokoškolský pedagog

„Čtu jen nezávislé noviny, 
a to ty Malostranské 

rozhodně jsou!“

Proč čtu


