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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. 12/ roč. XII 
prosinec 2020
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Malostranské 
servírky
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Čtěte na str. 4 - 5

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

Loretánská 179/13, Hradčany

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

257 531 839

str. 6 - 7
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U ZAVĚŠENÝHO  
   KAFE

VÁNOČNÍ STROM 
UŽ SVÍTÍ NA KAMPĚ

JEJÍ 
TEMNÁ 
STRANA

PĚVKYNĚ EMA DESTINNOVÁ (†52)PĚVKYNĚ EMA DESTINNOVÁ (†52)PĚVKYNĚ EMA DESTINNOVÁ (†52)PĚVKYNĚ EMA DESTINNOVÁ (†52)

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

TEMNÁ 
90
VÝROČÍ

LET

EMA DESTINNOVÁ, nejslavnější česká 
pěvkyně, měla svou temnou stranu, 
kterou skrývala. Okultismus, zednáři, 
černá magie a kostlivec Ivánek...

Božská Ema žila 
na Malostranském náměstí

DIVADLO 
POKRAČUJE

ČERNÁ MAGIE, MUMIE, 
TETOVÁNÍ, ZEDNÁŘI...

Na první pokus! 
Tleskáme!

USMĚVAVÁ IVETKA 
z restaurace Kampárium 
(Říční 540/9) se těší, že 

konečně uvidí hosty nejen 
přes výdejní okénko. Přijďte 

posedět a dobře se najíst 
a napít. Těšíme se na vás!

Na čepu dvanáctka 
Radegast za 39 Kč



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

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

 U ZAVĚŠENÝHO 
KAFE

Loretánská 13, 
Hradčany

Hovězí guláš,
knedlíky

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

Po koronavirové od-
mlce se 30. listopadu 
vrátili žáci 1. stupně 
a 9. tříd do lavic i na 
Malostranské základ-
ní škole. 
„Chci poděkovat žákům 
i rodičům za příkladné 
chování během vládních 
opatření,“ říká ředitel 
školy Mgr. Tomáš Led-
vinka. 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Ano. Přála jsem 
si baskytaru 

a dostala jsem ji 
jako přívěšek 
na řetízku!“

„Když jsem 
od tety dostal 

uhlák a přitom 
jsme topili 
plynem.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
Dvořák

Malostranská 
beseda

„Ať přemýšlím, 
jak přemýšlím, 
tak žádný, nebo 

všechny…“

Jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

 „Loni jsem 
dostal kalhoty 

s motivy super-
hrdiny. Nedám 
na ně dopustit.“

Jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Ani ne. Spíš 
mě zaskočilo, 
když jsem ho 
nedostala.“

Zaskočil vás 
někdy vánoční dárek? 

Anketa Malostranských novin

VIDA! NA VYHOŘELÝ 
KOSTEL NA PETŘÍNĚ 

SE UŽ VYBRALO 
PŘES MILION KORUN

Markéta 
Jíšová 
Ředitelka 

Apollon Art  

„Ježíšek je 
na mě hodný. 

Budu zaskočená, 
až to jednou 

nevyjde.“

 MALOSTRA NSKÉ MATKY SE RADUJÍ: 
DĚTI SE VRÁTIL Y DO ŠKOLY. AŤ TO VYDRŽÍ!

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechl:

Počasí 

6 °C
PROSINEC

Čím víc testů, 
tím víc pandemie

marinovaná s křenem 
a horčicí, salát, 450 g

195 
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

„Čtyři jsou 
rodina, 
pět je dav.
Slyšeno: V karanténě

Ve veřejné sbírce na ob-
novu požárem zničené-
ho dřevěného kostela sv. 
Michala ze 17. století lidé 
darovali, od jejího vyhlá-
šení na začátku listopa-
du, již milion korun. 
Zbytky kostela na Petří-
ně (v zahradě Kinských) 
se nyní dokumentují, 
následně má vzniknout 
konstrukce chránící za-
chovalé části. Dřevěný 

kostel z větší části shořel 
letos 28. října.
Vzácný kostel byl přene-
sený v roce 1929 z Pod-
karpatské Rusi jako dar 
Praze. Byl součástí sbírek 
Národního muzea.

Kostel sv. Michala 
na Petříně během 
zásahu hasičů

Anketa Malostranských novin

Víte, že...
Magistrát dal od fi nan-

cování opravy ruce pryč. 
Sbírka jede úžasně.

Distanční výuka předsta-
vuje pro rodiny zátěž. Vy-
žaduje čas, sílu, prostor, 
počítač a stabilní interne-
tové připojení. Před mat-
kami je třeba smeknout.
„Také učitelé a učitelky 
si zaslouží pochvalu. Ně-
kteří z nich přitom navíc 
museli pomáhat i vlast-
ním dětem,“ připomíná 
ředitel Ledvinka.

BYLI BYSTE PRO ÚPLNÉ 
ZRUŠENÍ ŠKOLNÍ VÝUKY?

ANO: 34 %, NE: 66 %
Průzkum provedli členové skautského 
oddílu v období od 20. 11. do 25. 11. 2020,
mimo jiné na odběrních místech Malo-
stranských novin, v místních hospodách, 
kavárnách, na ulicích... 
Dotazováno bylo: 100 respondentů

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

oddílu v období od 20. 11. do 25. 11. 2020,

stranských novin, v místních hospodách, 
MEDIA 
SKAUT

AGENTURA

Ředitel 
Tomáš Ledvinka



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

 MALOSTRA NSKÉ MATKY SE RADUJÍ: 
DĚTI SE VRÁTIL Y DO ŠKOLY. AŤ TO VYDRŽÍ!
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ště

Bouřlivý 
rok 

1915

Nedostižná Květa dokázala 
vyměnit papír dřív, než písař 

dosedl za psací stroj.

MÍSTNÍ MISTRYNĚ VE 
VYMĚŇOVÁNÍ PAPÍRU

Ředitel 
Tomáš Ledvinka

Škola v Josefské

Víte, že...
Jeden ročník, to je v celé 

zemi více než 100 tisíc 
dětí. Devět tříd je milion.

OLGA KARLÍKOVÁ: 
NASLOUCHÁNÍ

do 12. 12.
Museum Kampa připra-
vilo ve spolupráci se So-
phistica Gallery, Praha 
retrospektivní výstavu 
Olgy Karlíkové, která 
vstoupila do povědomí 
veřejnosti díky svým ori-
ginálním výtvarným zá-
znamům ptačích zpěvů 
a dalších akustických 
přírodních jevů. 
 

PETER ORIEŠEK, 
KRYŠTOF HOŠEK: 

SOMA SEMA
do 30. 1. 2021

Dvojvýstava sochař-
ských individualit, které 
od sebe dělí celá gene-
race. Nicméně, mladší 
z obou vystavujících 
autorů, Kryštof Hošek, 
byl během své kariéry 
s Orieškovou tvorbou 
v úzkém vztahu díky ro-
dinným vazbám. Oba au-
toři pracují primárně s fi -
gurou či s jejími fragmenty.

VLADIMÍR 
JANOUŠEK: TIMES

31. 12. 2020 - 
- 1. 3. 2021

Sochař Vladimír Janou-
šek absolvoval Vysokou 

školu uměleckoprůmyslo-
vou v ateliéru Josefa Wag-
nera. Spoluzakládal umě-
leckou skupinu UB 12. 
Autor monumentálních 
realizací i komorních 
soch reprezentoval Čes-
koslovensko na světové 
výstavě Expo ´70 v ja-
ponské Ósace. Jeho dílo 
nebylo dosud v celé šíři 
publiku představeno. 

DALŠÍ PROGRAM
10. 12., 18 h 

Kódy a krajiny 2: 
Český neokonstruktivis-
mus pohledem Jaroslava 
Vančáta.

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

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň 
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou 
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfre-
unda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka 
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé 
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava 
soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FRANTIŠEK KUPKA

František Kupka, 
Studie opice

Baleno v dárkovém kufříku 
nebo k dispozici jednotlivě.
Kompletně vyrobeno v ČR.
Osobní předaní 
na Praze 1 ZDARMA

HLEDÁTE ORIGINÁLNÍ 

DÁREK PRO MIMINKO 
K JEHO NAROZENÍ ČI K VÁNOCŮM?

Tel.: 605 362 544 ● e-mail: info@beruveru.cz 
● www.beruveru.cz

Mám pro Vás ideální tip 
na dětské oblečení s motivy Josefa Lady!

Baleno v dárkovém kufříku 
nebo k dispozici jednotlivě.
Kompletně vyrobeno v ČR.
nebo k dispozici jednotlivě.
Kompletně vyrobeno v ČR.
nebo k dispozici jednotlivě.

Osobní předaní 
na Praze 1 ZDARMA

na dětské oblečení s motivy Josefa Lady!

Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
turist@airtickets.cz, www.lesser.travel

Klidnou dobu adventní,
požehnané Vánoce 

a hlavu vzhůru! Všem 
čtenářům přeje malostranská

AGENTURA LESSER 
Jsme zde 
pro vás 

již 26 let!



MIKULÁŠI, ANDĚLÉ A SKVĚLÝ SVAŘÁK● VŠECHNO VE VŠÍ POČESTNOSTI VČETNĚ UBROUSKŮ A ROUŠEK

VÁNOČNÍ STROM NA KA MPĚ: OSLAVA SOUSEDSKÉ 
POSPOLITOSTI V PODIVN ÝCH DOBÁCH CHIMÉR MOCI

Byla to první velká spon-
tánní akce od uvalení lik-
vidační karantény. 
Žádné hromané pozván-
ky, dokonce nebyl jistý 
ani čas, kdy se bude stro-
mek na náměstí Na Kam-
pě rozsvěcet.
Akci zahájil večer v pět 
hodin pan Petr Burgr, 
1. místostarosta MČ Pra-
ha 1. 
„Jsem velmi rád, že se po-
dařilo rozsvítit stromek 
na poprvé,“ svěřil se pan 
Burgr Malostranským no-
vinám.

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

Akci tradičně pořádal 
Spolek občanů a přátel 
Malé Strany a Hrad-
čan, jehož předeseda 
Tomáš Oliva rovněž 
promluvil při zahájení.
O masky se postaraly 
Pavla a Olga ze stej-
nojmenného ateliéru 
na Tržišti 6. Ceny jídla 
a pití byly přiměřené.

Zcela spontánně a bez pozvá-
ní se na náměstí Na Kampě 
sešlo „hejno“ Mikulášů, andě-
lů a čertů a též plno náhod-
ných kolemjdoucích…

JAN 
BLATNÝ

Ministr 
zdravotnictví

 Boj proti „pan-
demii“ se nedaří, 
protože, mrška, 
kopíruje data 

chřipky.
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JAK JSME PEKLI 
VÁNOČNÍ CUKROVÍ

CO NOVÉHO V REDAKCI

Dvě nejmladší členky redakce 
Anička a Denisa zdatně pomáhaly 
s vánočním cukrovím. Především 
pak s poslední fází: Jídlem.

&Vítěz Poražený

PEJSKOVÉ 
NA KAMPĚ
Uvolnění dras-
tickým opatření 
kvůli „pandemii“ 
přineslo radost 
také pejskům 

v parku Kampa. 
Čím víc, tím líp! 

Stromek na náměstí 
Na Kampě

Místostarosta Petr Burgr 
a předseda SOPMSH Tomáš Oliva
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NÁDHERNÝ A UNIKÁTNÍ
MALOSTRANSKÝ KALENDÁŘ 

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

Markéta Vostrá
napsala a nakreslila

S rozvolněním loc-
kdownu se po měsíci 
a půl opět otevře také 
Galerie U lanové drá-
hy, která přečkala 
těžké období a je při-
pravena hned s výsta-
vou několika českých 
umělců. 
Mezi kterými je i malo-
stranská astroložka Dag-
mar Kocůrková, také 
zde bude vystavovat zná-
mý český sochař a řezbář 
Ludovít Bari. 
Dále bude vystavovat ně-
kolik svých obrazů ma-
lířka Irena Procház-
ková a také v neposlední 
řadě sám galerista Mar-
cell Vallas. 
Tímto vás všechny mi-
lovníky umění srdečně 
zveme do těchto maleb-
ných prostor na Malé 
straně, které se nacházejí 
přímo pod Petřínskou la-
novkou.

Zároveň bude GALERIE 
U LANOVÉ DRÁHY 
prodlužovat výtvarnou 
soutěž, na které od červ-
na letošního roku pra-
covala s názvem TOUL-
KY PETŘÍNEM. Sou-
těž, na které se mohou 
podílet všichni, kteří 
mají nějakou fotografi i 
Petřína, a těch jistě není 
málo. Podrobné infor-
mace o soutěži najde-

te na stránkach www.
guld.cz.
Na všechny účastníky sou-
těže a návštěvníky Gale-
rie U lanové dráhy se těší 
a zve galerista Marcell 
Vallas.

GALERIE U LANOVÉ 
DRÁHY OTEVŘENA 

K lanovce je to 
co by paletou 
dohodil

...A VYHLAŠUJE ZAJÍMAVOU SOUTĚŽ

GALERIE U LANOVÉ GALERIE U LANOVÉ 

Víte, že...
První zmínka o vánoč-
ním stromku v Praze 

je z roku 1812.

Galerista 
Marcel Vallas
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POSPOLITOSTI V PODIVN ÝCH DOBÁCH CHIMÉR MOCI
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Velké zprávy
z Malé Strany

Díra na 
Újezdě

Pan Filip, kterého zná-
te, jak za sebou táhne 
umělohmotnou popel-
nici, pracuje pro Petřín 
již 37 let. Nejdříve pro 
Lesy a zahradnictví a po 
roce 1989 pro Vojanovy 
sady. 

Pan Filip 
udržuje Petřín 
čistý už 27 let

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
starosta MČ Prahy 1: „Zavěšený kafe je tradi-
ce, pevně spojená s Malou Stranou a Hradčanami. 
Zaslouží si plně naši podporu.“

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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U ZAVĚŠENÝHO KAFE

Majitel Jakub 
Krejčí (vlevo)

Loretánská 179/13, Hradčany

K mání byl svařák 
za pěkných 50 Kč

Výhled 
z terasyKrásný interiér

Mikuláši, andělé a čerti tradičně 
sestoupili z Krannerova schodiště 
Karlova mostu

Děti byly 
tradičně 

hodné

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta
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Víte, co to je „zavěšený 
kafe“? Nevíte? Tak to 
přijde pán do kavárny, 
vypije kávu a povídá: 
„Platím dvě kávy – tu, co 
jsem vypil, a jednu zavě-
šenou.“ Přijde jiný pán, 
nemá peníze, tak povídá: 
„Není tady nějaký zavě-
šený kafe?“ Když je, tak 
ho vypije a jde domů. Tak 
teď už víte, co je zavěšený 
kafe. A zavěsit nebo si jej 
dát můžete „U zavěšenýho 
kafe – divadlo pokračuje“ 
v Loretánské ulici.
Avšak U zavěšenýho kafe 
je už neuvěřitelných 27 let 
víc než jen obyčejná ka-
várna. Jakmile vstoupíte, 
dýchne na vás jedinečná 
atmosféra tohoto útulné-

ho podniku. Ta hned na 
první pohled prozrazuje, 
že toto místo stvořil oprav-
dový umělec. 
Je jím majitel pan Jakub 
Krejčí, který je zároveň 
divadelním scénografem 
a grafi kem.
Největším přínosem toho-
to místa je však prostorná 
zahrádka na terase, odkud 
je dechberoucí výhled na 
Lobkovickou zahradu, 
Petřín a další pěkný kus 
Prahy. A navíc se na této 
terase v létě pořádají jaz-
zové a bluesové koncerty. 

V minulosti zde vystoupi-
li například Laco Déczi, 
Čechomor nebo The 
Plastic People of the 
Universe. 
Potkáte zde také mnoho 
známých osobností čes-
ké divadelní scény. K pití 
je plzeňské pivo a černá 
třináctka z Nové Paky.  
„Máme skvělý guláš, do-
mácí paštiky a obrovský 
výběr palačinek,“ zve pan 
Krejčí.
Proč je v názvu kavárny 
dovětek „Divadlo pokra-
čuje“ vám vysvětlí majitel.

Betlém od Sdružení 
výtvarníků Karlova 

mostu
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BOŽSKÁ EMA: DO PEKLA A ZPĚT
Tajuplný život měla Ema Destinnová, nejslavnější 
české pěvkyně (v letech 1908 - 14 žila v domě na Malo-
stranském náměstí). Kromě božského hlasu měla také 
schopnost napojit se na onen svět, vládla temnou magií...
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Měla zálibu ve spiritismu 
a alchymii. Ložnice byla 
černá, ve sklepě měla ol-
tář z lebek a hnátů.
Ema spávala na jakémsi 
katafalku v černých polš-
tářích a její postel hlídal 
kostlivec Ivánek (dětská 
kostra), kterého si uměl-
kyně vozila na všechna 
svá turné. Ema děti bo-
hužel neměla. 
Byla údajně první Češ-
kou s tetováním, na těle 
měla obrázky hadů. Nej-
většího hada prý měla na 
noze, vedl až k imtimním 
patrtiím.
Spiritualismus, tedy vy-
volávání duchů, byl její 
velkou vášní. Spiritua-
listou byl rovněž slavný 
sochař Ladislav Ša-
loun, autor legendární-

ho pomníku Mistra Jana 
Husa na Staroměstském 
náměstí v Praze. Ve své 

pražské vile pořádal spi-
ritistické seance, kterých 
se Ema Destinnová 
opakovaně účastnila. 
Kromě spiritismu měla 
operní pěvkyně také zá-
jem o astronomii.
V roce 1914 si koupila zá-
mek ve Stráži nad Ne-
žárkou. Údržba zámku 
stála veliké peníze. 
Měla i velmi specifi cký 
životní styl. Ráda lovila 
zvěř a rybařila. Celoden-

ní hladovění zakončila 
obrovitou večeří. Její 
vzhled se tak radikálně 
měnil a operní diva za-
čala stále více tloustnout. 
Její fi nanční situace se 
navíc stává kritickou. 
Doufala v pomoc prezi-
denta Masaryka, ale ne-
dohodli se. 
Její smrt přišla brzy a ne-
čekaně. Při operaci očí 
v roce 1930 došlo k prud-
kému zhoršení zdra-
votního stavu, který byl 
způsoben pravděpodob-
ně mozkovou mrtvicí. Je 
pohřbena na Vyšehradě.

LINKA 
POMOCI 
OBČANŮM
724 021 789 
224 948 465

Jako správná vlastenka se 
Ema angažovala v protira-
kouském odboji, což se jí stalo 
osudné v momentě, kdy v roce 
1916 končila sezónu v Met-
ropolitní opeře v New Yor-
ku a vracela se na prázdniny 
domů. Jako politicky podezřelé 
osobě, která byla obviněna ze 
špionáže, jí byl zabaven pas 
a stanoven policejní dozor. 

Uchýlila se na svůj zámek ve 
Stráži nad Nežárkou, kte-
rý v roce 1914 za její peníze 
koupil její tehdejší přítel Dinh 
Gilly (francouzsko-alžírský 
operní baryton), a doufala, že 
se vše změní. Mýlila se. 
Stále častěji se tak uchylovala 
do sklepení zámku, kde měla 
mumie, rakve, pentagramy 
a holdovala okultismu...

JEJÍ TAJEMNÝ ZÁMEK SE SKLEPEM, KDE SE SCHÁZELA S ĎÁBLEM

Ve sklěpě 
měla kostlivce

Na turné vozila 
dětskou kostru. 

Říkala jí Ivánek...

Víte, že...
Její vzor byl baron von 
Leonhardi, předchozí 
majitel zámku Stráž.

Malostranské 
náměstí 37/23

Zámek ve Stráži 
nad Nežárkou, 

kam se 
odstěhovala 

z Prahy

Ema na bankovce

Mumie 
u Emy 
ve sklepě

Magické 
obrazce

Ema jako 
velekněžka

Restaurace & Steak
● Polední menu od 119 Kč, steaky, nabídka dalších 
jídel, včetně veganských a vegetariánských ● Piva 
z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák 
z Dobrušky, Naše pivo a růžové a bílé víno z Fran-
cie ● Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic

AKCE PROSINCE
● Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba 

● 14. 12. od 19 h, pokud nařízení dovolí 
● O svátcích máme otevřeno denně

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

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

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

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

257 531 839
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BOŽSKÁ EMA: DO PEKLA A ZPĚT

VÁŠ INZERÁT 
DO TĚCHTO NOVIN 

VYROBÍME ZDARMA 

Volejte Monice, 
tel.: 777 556 578

e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.eu

S manželem letcem Josefem Halsbachem 
a dvěma černými kočkami

Konec. Jiné příště

Požár uhašen, ale pojišťovna na to 
vyzrála: Nakonec musí...

Konec. Jiné příště

...platit všichni. Ti, co vyhořeli, i ti, 
co pomáhali hasit.

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

Ema prý byla první 
ženou v zednářské lóži

JEJÍ TAJEMNÝ ZÁMEK SE SKLEPEM, KDE SE SCHÁZELA S ĎÁBLEM

Kalendárium 
Malé Strany

Bohuslav 
Balbín

KNĚZ

Zdena 
Fibichová
SOCHAŘKA

PROSINEC

● Zdena Fibichová 
*9. 12. 1933 Praha 
†17. 6. 1991 Praha
Sochařka, keramička 
a malířka. Vystavovala 
v Museu Kampa.

● Josef Svátek 
*24. 2. 1835 Praha 
†9. 12. 1897 Praha 
Kulturní historik. Žil 
a zemřel na Malé Straně.

● Bohuslav Balbín 
*3. 12. 1621 Hradec Králové 
†28. 11. 1688 Praha
Historik, kněz, osobnost 
českého baroka.

● Rudolf Friml 
*7. 12. 1879 Praha 
†12. 11. 1972 Los Angeles
Skladatel a klavírista. 
Bydlel na Novém Světě 
na Hradčanech.

● Zikmund Reach 
*19. 3. 1859 Praha 
†1. 12. 1935 Praha
Jeho fotografi e Hradčan, 
Malé Strany a staré 
Prahy vůbec patří 
k historickým klenotům.

Rudolf 
Friml

KLAVÍRISTA

Josef 
Svátek
HISTORIK Fo
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Posílejte nám 
svá výročí! 

redakce@malostranskenoviny.eu
svá výročí! 

Jako Černá paní 
ze Stráže

Ema na bankovce

I na klavír hrála 
spíše v mol...
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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.

POZOR! PETŘÍN OHROŽEN DALŠÍ 
OBLUDNOU „REVITALIZACÍ“

Ještě jsme si nestačili 
odpočinout po posled-
ních snahách „upravit 
Petřín“ a už nás čeká 
další bitva. Institut 
plánování a rozvoje 
(IPR) chystá koncepci 
úprav Petřína.
Mrzí nás, že z dosavad-
ních jednání byla opět ve-
řejnost vyloučena. 
V rámci přípravné pracov-
ní skupiny nebyl osloven 
nikdo z místních, ani žád-
ný zástupce místních spol-
ků. Rovněž je v součas-
nosti vyjmuta možnost, 
aby se vyjádřil kdokoliv, 
kdo není na internetu.

Většině místních vadí už 
samotná permanentní 
snaha Petřín „rozvíjet”, 
„strategicky plánovat” 
a „vymýšlet na jeho 
území investice, revi-
talizace a změny”. Máme 
rádi Petřín takový, jaký je. 
Je to pro nás místo, kam 
chodíme odpočívat a utí-
káme před turismem. 
Stačilo by nám, kdyby na 
Petříně přibylo odpad-
kových košů, zpevnily 
a průběžně se opravova-
ly stávající cesty, lavičky, 
celkový mobiliář a řešila 
se retence vody. 

Kráceno ze zprávy SOPMSH

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

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

Naše akce 

POŘÁDÁME

● Od úterý 1. 12. svítí
VÁNOČNÍ STROM 
KAMPANULY
na vylepšeném 
Betlémském náměstí.

● Učené toulky 
se připravují. 
PTACTVO V ZIMĚ 
NA PETŘÍNĚ,
Z NEBOVID NA PRAŽSKÉ 
JARO VOJANOVY SADY 
NEZNÁMÉ

● Vždy 1x za měsíc, 18 h
Setkání  s TAROT KLUBEM 
015 - UČENÁ TOULKA 
TAROTEM.  Dr. Julius 
Hůlek 737 142 294

● VYCHÁZKY PRO 
RODIČE S DĚTMI 
Malou Stranou, 
Kampou s Petrou Dvo-
řáčkovou: 
www.prahahrave.cz, tel. 
731 802 799, www.face-
book.com/prahahraveRe-
zerv: info@prahahrave.cz

DOPORUČUJEME

● Čtvrtky v prosinci
(v lednu zřejmě nebudou) 

vždy do 16 h 
MALOSTRANSKÉ 
TRHY

● Sobota 23. 1. 
Candrbál SOPMSH  v MB 

● Sobota 13. 2. 
MALOSTRANSKÝ 
MASOPUST

● Od ledna 2021
Pondělky + středy + 
pátky OZDRAVNÁ 
CVIČENÍ (RELAX ARTE 
SANATORIUM) 
(Vždy 18-20 h. Středy 
Gymn. Josefská 5, 
po + pá ZŠ Karmelitská). 
Info volejte P. Krulichová: 
604 765 273. Novinky na 
www.relaxartecentrum.eu

● Středy 19 - 20 h 
TURAS BASKET 
REKREAČNÍ, MUŽI, 
ŽENY... Gymnazium 
Josefská 5. INFO: JARA 
SVÁTEK 605 131 136

S „rozvojem“ podle IPR 
nesouhlasí většina člen-
stva SOPMSH (spolek ob-
čanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan), spolky a klu-
by Šatlava, KampaNula, 
Klub Za starou Prahu, 
KC Kampa, Kampa Střed 
Světa, TURAS, TAK, Mu-
zikanti z Kampy, Petřín-
ské iniciativy, Relax Arte 
Sanatorium, Zlatá Praha, 
KPGM, Museum Kampa, 
Obce Baráčníků nejen 

Prahy 1, H&F,  Kocour 
Tobě, Ornitolog.  společ-
nost, Sněmovní 7, také 
církve, Sestry Boromejky, 
Sbor CČSH z kostela Na 

prádle, hudební kluby, 
muzea, divadla, školy 
střední i vysoké - NESOU-
HLASÍ NIKDO!!!  Občan-
stvo se velmi zlobí. -kuc-

S PLÁNY IPR 
NESOUHLASÍ

Petřín. Nechme 
ho, jaký je.

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, v Šatlavě 
(Saská 5) nebo na www.
petice.com/pomnik_
marsala_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-

OBČANÉ PODEPISUJÍ PETICI 
ZA SOCHU MARŠÁLA RADECKÉHO

Sousoší maršála 
Radeckého 
v plné kráse

VÝZVA OBČANSTVU NEJEN MALÉ STRANY

PETICI PODEPIŠTE NA FB KAMPANULA
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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

POLICEJNÍ HODINKA V BETLÉMĚ: 
JAK NASADIT ŽELÍZKA ANDĚLŮM?

To, že se jednou doži-
jeme stavu, kterému 
naši předkové říkali 
Policejní hodinka, tu-
šil málokdo. Že bude-
me prožívat policejní 
hodinku přímo tuplo-
vanou, asi netušil ni-
kdo. 
Protože výraz Policejní 
hodinka byl výraz pro 
noční čas, kdy musela být 
zavřena většina hostinců. 
Občané se mohli i v čase 
Policejní hodinky pohy-
bovat vcelku svobodně. 
Pokud byl k zákazu při-
dán ještě zákaz vycháze-
ní, jako jsme to zažili před 
několika týdny, tak tomu 
se už říkalo stanné prá-
vo. Samozřejmě mnoho 
z nás může říct: „Mně 
je to jedno, já stejně 
nikam večer necho-

dím.“ Když se navíc při 
tom zatváříme tak, že 
jsme přece slušní lidé a ne 
žádní noční fl amendři, je 
účinek takové informace 
o to důraznější. 
Trochu nám to kazil po-
měrně brzký čas zákazu. 

Nesmět vycházet od de-
víti hodin večer, to slušné 
od fl amendrů lze rozlišit 
poměrně těžko. 
Radši si v nastávajícím 
vánočním čase připome-
neme, že tehdy v Betlémě 
žádný zákaz vycházení 
neměli, jinak by nemohli 
pastýři houfně opustit svá 
pracoviště a běžet do ně-
jaké jeskyně zjistit, co se 
to tam vlastně děje. 
I kdyby v Betlémě tehdy 
zákaz nočního vycházení 
vyhlášen byl, pak by mě 
zajímalo, jak by tehdejší 
policisté zakazovali na 
veřejnosti zpívat: „Ho-
sana na výsostech“.  
Navíc s použitím donuco-
vacích prostředků. Andě-
lům se totiž želízka nasa-
zují opravdu těžko. 

MN prosinec 2020

Betlém: 
Zákaz 

vycházení?PETR 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

Je adventní čas, blíží 
se Štědrý den a ko-
nec roku, a tak je asi 
čas trochu bilanco-
vat. Letošní rok byl 
v mnoha ohledech 
přelomový. 
V lednu po „převratu“ 
na radnici nastoupil do 
funkce staronový staros-
ta Petr Hejma a krátce 
poté první vlna korona-
viru zcela změnila život 
u nás v centru a odsunula 
pozornost od komunální 
politiky k celorepubliko-
vému (ne)zvládání pan-
demie. 
Po symbolické „velké žra-
nici“ na Karlově mostě, 
které se účastnili i před-
stavitelé radnice a vzty-
čení morového sloupu 
na Staroměstském ná-
městí, přišla vlna druhá. 
Vyšší moc nám zase jed-

nou připomněla, kdo tu 
doopravdy vládne. Deja 
vu - zavřené obchody 
a restaurace, ulice bez tu-
ristů… 
I když teď po rozvolnění 
se Staromák a Václavák 
naplnily lidmi k prask-
nutí, věci se hned tak do 
starých kolejí nevrátí.  
A vlastně by bylo fajn, 
kdyby se do starých ko-

lejí některé věci nevrátily 
nikdy. 
Radnice teď má zcela 
unikátní příležitost vrátit 
do Prahy 1 život. To by 
měla být hlavní výzva ko-
munálním politikům pro 
rok 2021 bez ohledu na 
politickou příslušnost, 
a jestli jsou v koalici nebo 
opozici. 
Podzimní volby nám na-
dělily i novou paní se-
nátorku, která má také 
možnost ukázat, že šest 
let v senátu pro ni nejsou 
jen politická trafi ka. Ne-
budu se tentokrát ptát, 
jestli si tipnete výsledek, 
ale budu si přát, aby to 
tak bylo. 
Požehnané vánoční svát-
ky vám všem a šťastný 
nový rok.

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

OPRAVDU CHCEME, ABY SE VŠE 
VRÁTILO DO STARÝCH KOLEJÍ?

Máme za sebou velmi 
náročný rok, který 
se dostává ke svému 
konci. 
Trojkoalice - trojkon-
junkce planet Saturn, Ju-
piter a Pluto, která celý 
rok procházela zname-
ním kozoroha, se ke kon-
ci roku 2020 rozpadá.
Jupiter a Saturn vstupu-
je  do znamení vodnáře, 
do znamení, které souvisí 
s lidstvím, změnou, revo-
lucí a evolucí.
Tématům revoluce při-
spívá planeta Uran, 
která putuje znamením 
hmoty - býka, a otřásá 
s ekonomikou.
Přináší tím nové pohle-
dy a vstupy na celý vý-
voj současných událostí. 
Mars pokračuje kupředu 

znamením berana, akti-
vován znamením střelce, 
který v  tomto čase přebí-
rá sluneční vládu. Stře-
lecká témata jsou spo-
jena s hledáním nových 
obzorů, víry, náboženství 
a spirituality. 
Na osobní rovině  je Stře-
lec spojen s tím, čemu 
věřím, a tím i se sebedů-
věrou.
Slunce vstupuje do zna-
mení kozoroha 21. pro-
since.

ASTROVHLEDASTROVHLEDASTROVHLED

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V PROSINCI

VESMÍR: LIDSTVÍ, ZMĚNA, 
EVOLUCE, REVOLUCE...

ASTROLOŽKA 
DAGMAR KOCŮRKOVÁ

Karlův 
most
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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 je od čtvrtka 3. 12. znovu 
otevřeno. Muzeum navíc slaví 8. narozeniny a 110. 
výročí narození Karla Zemana. Přijďte se podívat! 
Veškeré informace najdete v sekci aktuality 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!

● Ručně vyrobená keramika
●Porcelánové miniatury domů 
● Dárkové balíčky…
PŘIJĎTE SI NAKOUPIT 
ORIGINÁLNÍ DÁRKY! 

OBCHŮDEK 
U SV. PROKOPA
RODINNÁ FIRMA S TRADICÍ

OBCHŮDEK OBCHŮDEK 

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

257 531 839

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

SLEVA PRO MALOSTRAŇÁKY DOHODOU!
Prokopská 625/3 ● www.littlehouses.cz
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ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města. STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY jsou 
k mání zdarma například 
v Kafírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) a mnoha dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny 

prosinec 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 (2.)

plnosti není pochyby, že 
o těch lidech a věcech, 
hlavně ale o těch věcech 
pak přemítal. 
Někde u domu stojí starý 
džbán. Někde na pokraji 
chodníku sdrátovaná ban-
daska. Někde uprostřed 
ulice leží pekáč. Jak tam 
přišly ty věci? Vyšly si za 
noci z nestřežených polic 
a netrefi ly pak domů, když 
se rozbřesklo ráno?

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Ochraniž!

-Pokračování příště-

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

A když tedy náhoda ho vy-
vedla někdy z domu dřív, 
zajisté že sobě při známém 
svém bystrozraku povšim-
nul, že na ulici jsou nejen 
lidé, nýbrž i věci, jichž tu 
jindy nevídává. Jakož také 
při známé jeho ducha-

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, kde je na Malé 
Straně tento zajímavý reliéf 
(Skřítek pod stříškou)?
Nápověda: Hledejte v těsné 
blízkosti Karlova mostu.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Socha dívky s hrozny se 
jmenuje Réva a najdeme ji v parku 
Kampa vedle Musea Kampa.
Správně: Aleš Vojnar, Jan Tichý

Slavné místní ženy

Herečka Věra Tichánková 
(1920 - 2014) po dvou-
letém věznění v konce-
tračních táborech hrála 
v Horáckém divadle, kde 
se seznámila se svým bu-
doucím manželem, her-
cem Janem Skopečkem 

(*1925). Poté společně 
zamířili do Prahy a zůstali 
v harmonickém manžel-
ství až do Věřiny smrti. 
Společně navštěvovali své 
malostranské kamarády. 
Josef Kemr (1922 - 1995) 
by mohl vyprávět.

Herečka
Věra Tichánková

Jan 
Skopeček, 

manžel

Lubomír 
Lipský, 

kamarád

Jiří 
Sovák, 
kolega

„Černá kronika“ 
z fi lmu Ať žijí duchové

Konec roku bývá 
pro všechny emočně 
náročnější. Poradí-
te nám triky, jak se 
uvnitř uklidnit?
YR: „S uklidňováním je 
to asi u každého jiné… 
Moje dcera se uklid-
ňuje zpěvem, soused-
ka vaří, kamarádka 
má dva milence a já 
jsem zrychlená, tak ská-
ču na trampolínách. Ten 
trik, jak se uklidnit, má 
uvnitř každý. Ale nejtěž-
ší je se na chvíli zastavit 
a zeptat se sebe sama: Co 
by mi udělalo největ-
ší radost? A tady při-
cházejí na řadu bylinky. 
Do vánočního období je 
vhodný Vánoční čaj, 
ve kterém jsou bylinky 
na podporu klidného 
spánku, ztišení stresu 
a podporu vánoční nála-
dy. Další vhodná směs 
se jmenuje Dobrá ná-
lada.“

Vánoce a Silvestr jsou 
také spojeny s přejí-
dáním? Co pomůže na 
očistu?
YR: „Pokud to vezmeme 
od základu, tak je nutné 
doplnit do organismu 
veškeré potřebné přiro-
zené tekutiny. Nejideál-
nější je přefi ltrovaná 
voda a vhodné bylin-
kové čaje na podporu 
tlustého střeva a na pro-
čištění organismu…“

Po letech jste se vráti-
la na Malou Stranu…
YR: „Můj návrat je plný 
překvapení a já se moc 
těším, co si pro nás ves-
mír ještě připravil. Na-
jdete mne v ulici U Zlaté 
studně.“

Na co se těšíte?
YR: „Ráda bych zorga-
nizovala místo setkání 
pro ženy. Místo, kde bu-
deme pravidelně cvičit, 
povídat si o bylinkách, 
zkrášlování, věštit a tře-
ba i něco tvořit. Nic ma-
sového - jen útočiště. 
Posledních pár let se 
také věnuji cvičení 
s ženami, které mají 
problém otěhotnět. 
Ráda dělám něco, 
co má smysl. A tady 
máme i důkaz, proto-
že se nám už narodili 
čtyři kluci, z toho jed-
ny dvojčata.“ 

MÍSTNÍ UMĚLCI
Jste také místní umělec? Volejte Monice! Tel.: 777 556 568 

YVETA RUCKLOVÁ
lektorka jógy, pilates ● reflexní a bylinná terapie
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Yveta Rücklová, 
tel. 602 137 132

¨



Příští číslo vyjde
1. ledna

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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Tip: Čtenáři MN

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
JIŘÍ PAVLIŠ
Vojanovy sady

Za péči o místní 
zeleň a podporu 
spolkové činnosti 
na Malé Straně 
a okolí.

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

257 531 839

Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu
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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

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 

Proč čtu

STÁT A REFORMA: Až ji uvede poprvé na led, lehko se pak stane, 
že chabě vedená sklouzne i padne a strhne ho s sebou.

Mazlíčci 
Malé Strany

Mazlíčci

BETY
Betynka se svátečně 
vyfi kla a už se těší na 
procházku vánoční 

Malou Stranou. 
Foto zaslala panička 
Julča Šlahařová

„Vždy se z novin dočtu, co 
zajímavého se děje v místě 

našeho obchodu a jak 
žijí lidé na Malé Straně.“ 

Beáta Šarközyová 
Prodavačka 

Vacek Bio - Market

Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
turist@airtickets.cz, www.lesser.travel

Klidnou dobu adventní,
požehnané Vánoce 

a hlavu vzhůru! Všem 
čtenářům přeje malostranská

AGENTURA LESSER 
Jsme zde 
pro vás 

již 26 let!

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

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

VÁŠ INZERÁT 
DO TĚCHTO NOVIN 

VYROBÍME ZDARMA 

Volejte Monice, 
tel.: 777 556 578

e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.eu


