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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. 4/ roč. XII 
duben 2020
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Malostranské 
okénko

KaTeřINa 
Ticháčková z bistra 

St. Martin  (vlašská 7). 
Každý den jídlo okýnkem 
(například pečené kuře 

s kaší nebo kuba...). 
lze vyzvednout i roušky

inzerce

Fo
to

: O
nd

ře
j H

öp
pn

er

eXKluzIvNě

Že
rto

vn
á 

ko
lá

ž:
 O

nd
ře

j H
öp

pn
er

Kdy? Čtěte na str. 10 

reportáž z města duchů

místní 
příběhy

6 - 7
Viz str.

reportáž z města duchůreportáž z města duchů

malá strana 
Šije rouŠky!

ateliér pavla & Olga, 
Tržiště, Malá Strana

co říkají 
hVězdy?

Malostranské noviny 
děkují MČ Praha 1 
za podporu 
tohoto vydání

Čtěte na str. 10 Čtěte na str. 10 

hVězdy?hVězdy?
VěŠtba 

místní ženy
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pOSíleJTe 
NáM Své TIpy

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

ST. MaRTIN
vlašská 7

smažák burger

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

Malá Strana - Hrozba 
epidemie koronaviru je 
dobrý důvod, proč pořád-
ně vysmějčit.
Probíhá čištění a dezin-
fekce míst, kde to je nej-
více potřeba. Dezinfekcí 
prošly Nemocnice Na 
Františku, domovy pro 
seniory, ale i Karlův most. 
V tramvajích a pidibusech 
na Malé Straně jsou de-
zinfi kována madla, dveře 

Malá Strana - Radnice 
Praha 1 připravuje zá-
chranný balíček pro míst-
ní podnikatele, jejichž 
podnikání bylo zasaženo 
zákazy kolem epidemie.
„Zastavujeme valoriza-
ci nájemného, dáváme 
možnost odsunu plateb 
za nájmy podnikatelů.  
Připravujeme soubor 
pomoci pro podnikatele, 
který jim pomůže překo-

nat toto nelehké období,“ 
oznámil starosta městské 
části Praha 1 Petr Hej-
ma.
V důsledku vládních opa-
tření je zavřená drtivá 
většina provozoven. Živ-
nostníkům vznikají ob-
rovské škody.
Naděje se tak upínají 
k 12. dubnu, kdy vláda vy-
hodnotí situaci a rozhod-
ne, co dál.

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Venčím psa 
a jednou denně 
jdu na delší pro-

cházku, abych 
se nezbláznila.“

„Díky svým po-
vinnostem 
vycházím 

poměrně často.“

petr 
burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
Dvořák

Malostranská 
beseda

„Běháme 
teď se synem 
každé ráno 
na Kampě.“

Jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

 Ředitel Musea  
„Slunce se 

snažím užívat na 
naší malostran-

ské pavlači.“

Jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto
„Třikrátt 

denně vyvenčit 
pejsky a jednou 

týdně 
nakoupit.“

Jak často teď, když je 
ta krize, chodíte ven?

Anketa Malostranských novin

starosta hejma: 
nikoho V tom 
nenecháme!

Jindřich 
pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Venku jsem 
takřka bez pře-
stání z důvodu 
péče o zeleň.“

se otevírají automaticky, 
tedy ne po stisknutí tlačít-
ka. Nejčastějším druhem 
čištění je tzv. ozonem, kte-
rý odstraňuje viry, bak-
terie i houby.

160 Kč

jak se čistil  karlůV most kVůli Viru 
 a když zaprŠe  lo, tak déŠŤ VŠechno smyl

Starosta petr hejma 
s dobrovolnými hasiči prahy 1

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechl:

„Život má větší 
cenu, než jeho 
kvalita.

Slyšeno: Film Mladý gangster

Počasí 

16 °C
DubeN

Když pupenec dělá lup
konec chřipky natošup

Víte, že...
Podle mnoha lékařů je 
úplně nejlepším lékem 

proti koronaviru 
vitamín c.

Buď přes okýnko, nebo 
zavolat 257 219 728

gouda, domácí kečup...

724 021 789 
224 948 465

MČ Praha 1

Linka pomoci 
občanům

Linka pomocLinka pomocii

postřik 
Krannerova 

schodiště

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 39 Kč ● Obědy od 125 Kč
Kozel s sebou 0,5 l za 28 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 16 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



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

inzerce

inzerce

Dívka ze str. 3

ště
Místní mistryně 

v zadržování dechu 
Julča hadrbolcová. 

zde při tréningu u ohně.

bouřlivý 
rok 1920

miss plíce

jak se čistil  karlůV most kVůli Viru 
 a když zaprŠe  lo, tak déŠŤ VŠechno smyl

Muž s hadicí 
a kolem ani noha

postřik 
Krannerova 
schodiště

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

Restaurace & Steak
AKCE DUBNA

Vážení hosté,
nikdo není nynější situací potěšen 
a i přes vyhlášení nouzového stavu v ČR, 
bychom Vám rádi zpříjemnili chvíle strávené 
doma nebo v zaměstnání. 
Kromě rozvozu jídla zdarma až k Vám, nabí-
zíme mimo jiné naše pivo ale i vína z vinařství 
Konečný. Na fotografii vidíte naše Prosecco (kvů-
li ochranné známce Prosecca, je použit náš název 
Frizzante). Udělejte si hezký večer, nebo odpo-
ledne, doma s vínem a třeba sýrovým prkénkem 

a olivami s naším do-
mácím pestem. 
Vaše objednávky 
přijímáme na tel. č.
+420 730 629 299, 
v čase 9 - 21 h. 
Mimo standardní na-
bídky máme ještě roz-
šířenou nabídku! 
Aktuální jídelní lís-
tek najdete na našich 
stránkách i na face-
booku. 
Těšíme se na Vaše 
objednávky!

Team restaurace 
Kampárium

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

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

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

www.npmk.cz

VýStAVA K 350. VýROČÍ ÚMRtÍ 
J. A. KOMenSKÉHO

© Lukáš Fibrich

zde může 
bÝt VáŠ 
inzerát!

Volejte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-mail:

Vlídné zacházení!
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epIDeMIe 
KORONavIRu
Proměnil Prahu 
v město duchů, 
ale s blížícím se 
teplým počasím 
slábne, až zmizí 

docela. Slunce, to 
je náš spojenec.

lIDé
Lékaři, sestry, 

hasiči, policisté, 
pracovníci so-

ciálních služeb, 
dobrovolníci...
ti jsou v první 

linii, ale neštěstí  
semklo všechny. 

&Vítěz Poražený

ReDaKTORKy Sofi e (15) 
a Anna (10) složily rozvernou 

píseň proti koronaviru.

písní proti 
koronaViru

CO NOVÉHO V REDAKCI

inzerce

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz

míst
ní 

příběh
y

FO
TO

: archiv M
N

Malá Strana - Promě-
na Malostranského ná-
městí by měla začít 
ještě letos, pokud ko-
ronavirus dovolí. na 
stavební práce radnice 
uvolnila 73,5 milionů 
Kč, bude vypsáno vý-
běrové řízení. 
Parkoviště v dolní části 
bylo zrušeno v roce 2016, 
od té doby zeje náměstí 
prázdnotou. Pár lidí po-
sedává na železných žid-
ličkách pod platanem, tu 
a tam nějaký ten trh. 

malostranské náměstí: 
staVba kaŠny již letos, 

co bude s radeckÝm?

Úpravy se 
týkají 
i horní části

Kašna má stát 
přibližně uprostřed

platan už 
bychom měli

TeleF. lINKa pOMOcI 
224 948 465

nebo 800 160 166

OběDy pRO SeNIORy zDaRMa
JaMES dEan PRaGUE (V Kolkovně 1)
Obědy k vyzvednutí vždy od 11 do 12 h 

osobně nebo donáškou. Volejte 800 160 166

pleS SeNIORů 
Se přeSOuvá

7. 12. 2020 OD 17 h
v palácI ŽOFíN

„Středisko 
sociálních služeb 
Prahy 1 bojuje 
v první linii,“ 
říká Petr Burgr, 
radní MČ Praha 1

v návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky 
o vyhlášení nouzového stavu 

a omezení volného pohybu osob.

OZNÁMENÍ

nebo 800 160 166

V prVní linii

Rozhovor: heleNa čelIšOvá, ředitelka Střediska sciálních služeb praha 1

helena čelišováMn: Senioři jsou nejo-hroženější skupina epi-demie koronaviru. Jak to zvládáte?HČ: „Semklo nás to. Pra-cujeme na tisíc procent. Jsme v první linii. Měst-ská část se o nás skvěle stará. Pan místostarosta Burgr je s námi pravi-delném kontaktu.“Mn: Kolika seniorů se tato krizová situace týká?HČ: „Máme šest domů se 120 seniory. Situaci čelí velmi statečně. Je skvělé, že v našich do-mech jsou terasy, takže nemusí chodit na ulici. Potkávám venku lidi bez roušek, většinou turisty. Je mi z toho smutno.“

Mn: Máte zprávy z ji-ných městských částí?HČ: „Jiné městské části nám závidějí. Dobrovol-ní hasiči fungují skvěle a odvedli obrovský kus práce. Úžasná je také spolupráce s nemocnicí Na Františku, kde vyde-zinfi kují denně až 300 roušek.“ 

O Ra-
deckém 
se ještě 

jedná 
(str. 8)

Stredisko sociálních 
služeb praha 1 v době 
hrozby epidemie

Středisko sociálních slu-
žeb Praha 1 děkuje Jed-
notce dobrovolných ha-
sičů při MČ Praha 1, kteří 
preventivně dezinfi kují 
domy s pečovatelskou 
službou a další veřejné 
budovy.

pODěKOváNí

Třídění 
roušek



do akce se zapojují stoVky dobroVolníků 

radnice prahy 1 poskytuje 
zdarma rouŠky seniorům 

i dalŠím občanům
Vedení Prahy 1 vyzva-
lo všechny dobrovol-
níky, aby se zapojili do 
iniciativy ROUŠKY PRO 
PRAHU, která má za cíl 
poskytnout ručně šité 
roušky všem potřebným 
spoluobčanům. 
Přednostně jsou vydává-
ny seniorům a následně 
i ostatním obyvatelům. 
Roušky mohou dobrovol-
níci přinášet na radnici 
ve Vodičkově 18 každý 
všední den od 9 do 12 
hodin, kdy jsou zároveň 
vydávány. Jejich steriliza-
ce je zajištěna v Nemocni-
ci Na Františku.
„V rámci akce ROUŠKY 
PRO PRAHU, která má 
jeden hlavní cíl: poskyt-

nout šité roušky co nej-
většímu počtu občanů, 
jsme jich dosud vybrali 
přes 3 tisíce, a to jak při-
činěním jednotlivců, tak 
i třeba díky iniciativě 
Sousedskapomoc.cz,“ 
uvedl starosta Prahy 1 
Petr Hejma.
Praha 1 darovala 50 ši-
tých roušek Sjednocené 
organizaci nevidomých 
a slabozrakých SONS.
Radnice zároveň žádá 
všechny ochotné lidi, aby 
roušky nenosili přímo do 
Střediska sociálních slu-
žeb, ale do sběrného mís-
ta ve Vodičkově 18. 
„Senioři jsou nejriziko-
vější skupinou, nesmíme 
žádné riziko podcenit,“ 

 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.euZpráavyZpráavy

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

peTR heJMa (My, co tady žijeme, STaN), 
starosta Mč prahy 1: „Optika na Újezdu je 
příkladem skvělé provozovny, která si zaslouží 
podporu nás všech, v této těžké době zvlášť.“

Provozovna otevřela 
poprvé dveře pro své 
zákazníky v roce 2009 
a od té doby jejích slu-
žeb využily již tisíce lidí. 
Majitelkou je paní Ale-
na Schopfová, která 
prodejnu nezavřela ani 
v době koronavirového 
nátlaku. Což lidé urči-
tě vítají. I teď je třeba 
řešit ztracený šroubek 
a upadlou nožku brýlí. 
Prodejna je zaměřená 
na služby opravdu pro 
všechny. Její nabídku 
pozitivně hodnotí lidé 
bez rozdílu: Ti, kteří si 
přijdou pro značkový 
módní model brýlí, stej-
ně jako ti, kteří ocení 
především jejich funkč-

nost. I v této složité době 
vám na místě optomet-
ristka změří zrak a najde 
ty správné brýle. Diopt-
rické, sluneční i sportov-
ní - nebo variantu v po-
době kontaktních čoček. 
Téma kontaktních čoček 
nás v tomto „rouškovém 
čase“ a při častých změ-
nách počasí velmi zau-
jalo.  Vidíme to v televizi 
docela často. Zpovídaný 
nevidí na toho, s kým 
mluví, v horším případě 
mu brýle padají. Vedou-
cí prodejny Naďa Amb-

rožová se nám přiznala: 
„Když vyjdu z domu 
ven, cítím ty komplikace 
s brýlemi a rouškou. Už 
mne napadlo, že bych 
měla kontaktní čočky 
nosit častěji, protože to 
je dobré řešení a jejich 
používání není vůbec 
nic složitého.“
Své zákazníky lákají do 
Přátelské optiky také 
díky různým slevovým 
akcím. Do 31. května 
můžete využít i 30% sle-
vu na samozabarvovací 
skla Sensity.

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? pište: redakce@malostranskenoviny.eu

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

nost. I v této složité době rožová se nám přiznala: rožová se nám přiznala: 
„Když vyjdu z domu „Když vyjdu z domu „Když vyjdu z domu „Když vyjdu z domu 
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ek

podporujeme 
místní 

žiVnostníkypetr hejma, starosta

Malostranská 
kavárna

Alena 
Schopfová

přátelská optika 
Újezd 46, malá strana

Velké zprávy
z Malé Strany

míst
ní 

příběh
y

Díra na 
Újezdě

Újezd 46 brýle a pak uvidíme

FO
TO

: archiv M
N

Linka pomoci 
občanům

ČERNÁ 
KRONIKA
ČERNÁ 

Malá Strana - Policie 
hledá svědky, kteří by 
pomohli identifikovat 
dvojci na snímku. Pát-
rání souvisí s posprejo-
váním Karlova mostu 
na začátku března.

policie hledá 
svědky kvůli 

poničení 
karlova mostu

V prVní linii

Rozhovor: heleNa čelIšOvá, ředitelka Střediska sciálních služeb praha 1

helena čelišováMn: Senioři jsou nejo-hroženější skupina epi-demie koronaviru. Jak to zvládáte?HČ: „Semklo nás to. Pra-cujeme na tisíc procent. Jsme v první linii. Měst-ská část se o nás skvěle stará. Pan místostarosta Burgr je s námi pravi-delném kontaktu.“Mn: Kolika seniorů se tato krizová situace týká?HČ: „Máme šest domů se 120 seniory. Situaci čelí velmi statečně. Je skvělé, že v našich do-mech jsou terasy, takže nemusí chodit na ulici. Potkávám venku lidi bez roušek, většinou turisty. Je mi z toho smutno.“

Mn: Máte zprávy z ji-ných městských částí?HČ: „Jiné městské části nám závidějí. Dobrovol-ní hasiči fungují skvěle a odvedli obrovský kus práce. Úžasná je také spolupráce s nemocnicí Na Františku, kde vyde-zinfi kují denně až 300 roušek.“ 

vysvětlil 1. místostarosta 
Petr Burgr. „Velké po-
děkování patří dobrovol-
ným hasičů.“
Do šití roušek se zapojují 
divadla, chráněné díl-
ny, zaměstnanci radnice 
nebo Střediska soci-
álních služeb, učitel-
ky, seniorky z klubu 
Haštalka nebo tomáš 
a z dalších zařízení a také 
mnoho jiných dobrovol-
níků.
„Chtěl bych ze srdce po-
děkovat všem, kteří jste 
se zapojili. Jste skvělí. 
Když si budeme pomá-
hat, společně to lépe 
zvládneme,“ poděkoval 
občanům starosta Prahy 1 
Petr Hejma.

Občané nosí roušky 
na radnici prahy 1. 
Roušky procházejí 

sterilizací, zatím jich 
bylo rozdáno více 

než 2 tisíce.

724 021 789 
224 948 465

MČ Praha 1
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Vypadá to 
jako by byl 

válečný stav

Na čepu dvanáctka 
Radegast za 39 Kč

Obec 
baRáčNíKů 

Staré Město 
a Josefov, 
Jana Žižky 
z Trocnova 

SháNí NOvé 
čleNy
Kontakt: 

Rychtář Klíma  
tel. č.: 732 400 665

E-mail:
pa.klima@centrum.cz

Vzdělavatelka: 
Kratochvílová  

tel. č.: 604 629 354

Redakce děkuje 
MČ Praha 1 

za grantovou podporu

Šije celá malá strana. reportáž z města 
duchů, aneb když praha Vydechne

co krok, to ozvěna. Úchvatné průhledy. Osvobo-
zená místa. Město si vydechlo. Jak žije (třeba) 
ulice Tržiště v době epidemie? a žije ještě?

inzerce

Moje služby: Komunikace ● Koučink 
osobního rozvoje ● Firemní koučink

KOučKa 
Ing. TeReza WebeROvá

Palác Adria, Jungmannova 36/31, 
Praha 1, tel.: 604 293 421
E-mail: tweberova@centrum.cz
www.kouctereza.cz

Ondřej 
Höppner 
reportáž

Malou Stranu, obvykle 
plnou turistů, změnila 
epidemie koronaviru ve 
město duchů. 
„Rozhodli jsme se, že 
všechny v okolí vybaví-
me rouškama, protože 
Malá Strana je vesnice 
a všichni se tady zná-
me. Lidi nám to trhaj 
od ruky,“ říká Jessica 
Hoffmeisterová, která 
s rodiči provozuje gale-
rii Millennium v ulici  
Tržiště 5. 
Roušky šije v módním 
ateliéru Pavla & Olga na 
Tržišti 6. 
„Sousedé nám nosí ma-
teriál, nebo nějaké jíd-
lo, třeba řízek, tak je to 
taková komunitní akce. 
Máme dámské a pánské 
modely roušek,“ vypráví 
Jessica.
Pavla Michálková, kte-
rá se svou sestrou Olgou 
provozuje módním ate-
liér, říká: „Pro roušky si 
chodí místní, prodavač-
ka ze zeleniny, sousedé, 
kamarádi, kamarádi ka-
marádů... Už jsme rozda-
li tak 500 kusů.“

Její sestra Olga, která 
byla dlouhá léta partner-
kou skladatele Petra Hap-
ky, šije roušky na chalupě 
za Prahou.
Pavle a Jessice pomáhá 
také Dagmar Kocůr-
ková, místní astroložka.
„Když už mluvíme o měs-
tě duchů, tak paradoxně 
teď město odpočívá od 
všech těch turistů. Malá 
Strana si teď oddechuje. 
Davy turistů jsou rok od 
roku větší, tak na tuhle 
stranu je to plus,“ vypráví 
Dagmar.
Jediný obchod v okolí, 
který má otevřeno, je ze-
lenina na Tržišti.
„Tady se změnil život 
úplně. Jako by to tu vů-
bec nežilo, tedy úplný 
opak. Vlastně chodí je-
nom místní pro potravi-
ny a turisti vůbec. Lidi 
kupují hlavně citrusy, ci-
tróny, pomeranče, prostě 
vitamíny cé,“ říká proda-
vačka.
V ulici Tržiště jsou samo-
zřejmě všechny restaura-
ce zavřené, včetně oblíbe-
né Kafírny U svatého 
Omara. Přes okýnko 
dává jídlo masna, otevře-
no má obchod Žabka, 
kávu s sebou si je možno 
vzít z bufetu Bread Gap 

a pizzu s sebou přes okýn-
ko v pizzerii San Carlo.
Úplnou pohodičku mají 
strážníci, kteří kontrolují 
auta po ambasádou USA. 
Provoz je tu jako běžně 
o práznidnách v neděli, 
takže projede tak 10 aut 
za den.
Kavárník Roman Vo-
pička, který provozu-

je Kafírnu U svatého 
Omara a „Vokýnko“ 
Bistro Bruncvík, při-
rovnává situaci k vá-
lečnému stavu: „Nikdo 
nečekal, že se to takhle 
rychle a v takobvém roz-
sahu dostane do Evropy 
a bude to takhle řádit. 
Podívejte na Spojené 
státy, jak se plašej,“ říká 
Vopička.
Roušky šijí také v bistru 
St. Martin ve Vlašské 
ulici 7 nad ambasádou 
USA.
„Šijeme pro sousedy, pro 
rodinu a pro libereckou 
nemocnici, kde máme 
známé,“ říká provozova-
telka bistra, která teď šije, 

zatímco její manžel žeh-
lí. Také dávají jídlo přes 
okénko.
Radní Petr Burgr žije v 
domě naproti České mu-
zeu hudby na Malé Straně 
odmalička. 
„Já když vidím tu prázd-
nou ulici, tak mi to při-
pomíná dětství, ale jeden 
den v roce, protože takhle 
ta ulice byla vždycky na 
Štědrý večer,“ říká Petr 
Burgr a ukazuje na Mos-
teckou ulici.
„Za mého dětství byli lidé 
na Štědrý večer doma  
a hospody nebyly ote-
vřené. I když tady nebyli 
turisté, tak v normálním 
čase ta Mostecká byla 
plná, protože tehdy to 
byla obchodní ulice Malé 
Strany,“ říká radní Petr 
Burgr.
„Radnice zorganizova-
la sběr roušek, které šijí 
občané po svých domo-

vech. Každá rouška, než 
je dáme dál, tak ji zdezin-
fikujeme, odvezeme do 
Nemocnice Na Františku 
a tam ji dají do pořádku 
tak, aby byla použitelná,“ 
popisuje pan Burgr.
„Lidé ze Střediska soci-
álních služeb i z odboru, 
který se stará o sociální 
věci, ti jsou v první linii  
a pracují s neuveřitel-
ným nasazením. A pak 
se opět ukazuje, jaká je 
ohromná výhoda pro 
Prahu 1, že má jednot-
ku dobrovolných hasi-
čů, kteří profesionálním 
způsobem zajišťují to, co 
se na v jiných městských 
částech zajistit nedá.“  

Dagmar 
Kocůrková

váš příběh
posílejte fotky a texty 

ma adresu: 
redakce@malostran-

skenoviny.eu

vIDeO
najdete na youtube. 

Zadejte: Praha 1 
za časů koronaviru

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

257 531 839
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malostranské noviny k poctě 
humoristickým listům (1920)piVní reForma (1/4)

Šije celá malá strana. reportáž z města 
duchů, aneb když praha Vydechne

Jessica 
Hoffmeisterová 

v roušce, kterou 
si ušila v ateliéru 

pavla & Olga

Kalendárium 
Malé Strany

Jiřina 
Štěpničková

HEREČKA

Jaroslav 
Štercl
KOMIK

DubeN

● Josef R. Vilímek 
*1. 4. 1835 Vamberk 
†16. 4. 1911 Praha
Zakladatel Humoristic-
kých listů. 

● Josef Klenka 
*1. 4. 1853 Vilémov 
†19. 7. 1932 Praha 
Náčelník organizace 
Sokola na Malé Straně. 

● Jiřina Štěpničková 
*3. 4. 1912 Praha 
†5. 9. 1985 Praha
Herečka Národního 
divadla. Bydlela na Zá-
meckých schodech. 

● Vladimír Preclík 
*23. 5. 1929 Hradec Králové 
†3. 4. 2008 Praha
Sochař, malíř. Portré-
toval Wericha, Ježka...

● Jaroslav Štercl 
*18. 11. 1919 Blovice 
†4. 4. 1996 Praha
Komik. Vystupoval v ma-
lostranských hostincích.
 
● Vítězslav Hálek 
*5. 4. 1835 Dolínek 
†8. 10. 1874 Praha. 
Básník, dramatik. Zak-
ladatel moderní české 
poezie.

Vladimír 
Preclík
SOCHAŘ

Vítězslav 
Hálek
BÁSNÍK

pokra-
čování 
příšté

„budeme pít tak, že každý den bude mít jeden 
z nás piva kolik chce a zadarmo!“ „Každý den jeden pil a ostatní záviděli.“

pavla Michálková 
za šicím strojem

Lenka 
brenišinová

zájemce 
o roušku

Kavárník 
Roman vopička 

s manželkou 
Hankou

1. místostarosta 
petr burgr. za ním 
prázdná  Mostecká
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pomník radeckého: proč je ho třeba 
Vrátit zpátky na malostranské náměstí

DeSPeKt SPOJený  
s českým pohledem na 
vojenské řemeslo re-
spektive na české vá-
lečnictví, nebýval vždy 
pravidlem. 
Hrabě Jan Josef Václav 
Radecký z Radče ve své 
vojenské kariéře dosáhl 
hodnosti polního maršá-
la. Traduje se o něm jako 
o Žižkovi, že neprohrál se 
svým vojskem žádnou bi-
tvu, ve které velel.
Radecký pocházel ze sta-
ré české šlechty původ-
ně sídlící ve tvrzi Radeč  
u Nového Bydžova. Že 
neprohrál žádnou svoji 
bitvu, vyniklo v dobovém 
kontextu ještě více proto, 
že v dlouhé době vlády tří 
habsburských panovníků 
(císař František I., Ferdi-
nand V. a František Josef 

I.), kterým Radecký sloužil 
v aktivní službě, byly jejich 
ostatní válečné úspěchy 
mizivé.
Radecký byl znám tím, že 
dovedl stmelit mnohoná-
rodnostní armádu v jeden 
celek. Mimo jiné 
proto, že rozuměl 
každému vojáku, 
který k němu pro-
mlouval ve svém 
rodném jazyce, 
těch jazyků bylo 
údajně v rakouské 
říši jedenáct.
Jeho kult se proje-
voval i v tehdejších 
českých zemích. 
Proto byl již po ne-
celém roce po jeho smrti  
v Praze odhalen Radecké-
ho bronzový pomník na 
Malostranském náměstí.
Model pro odlití pomníku 
vytvořili bratři Emanuel 
a Josef Maxovi. Pomník 
ztvárňuje stojícího mar-
šála, jak v jedné ruce drží 
žerď s vlajkou a v levé ruce 

maršálskou hůl. Oblečen 
je v obyčejné polní unifor-
mě. Stojí na velikém štítě, 
který nese osm vojáků 
představujících přísluš-
níky různých druhů vojsk  
a zbraní. Je to antický mo-

tiv.
Po pádu Rakouska 
v roce 1918 se jako 
v každé revoluci ob-
jevuje potřeba zba-
vovat se minulosti. 
Tak také pomník 
Radeckého, nesmy-
slně prý symbol 
habsburské monar-
chie, byl odstraněn. 
Byla to ukvape-
ná reakce (vždyť 

Radecký byl přece Čech  
a ne Rakušák). V jeho 
době habsburská říše byla 
i naším státem, se kterým 
byli Češi ztotožněni. A Ra-
decký sloužil tomuto státu 
a sloužil dobře. 
Je také nutno si uvědomit  
a pokud možno zacelit 
absenci památek tohoto 

typu, vzniklou akcentová-
ním jiných dějinných ob-
dobí nebo dějů. 
Pro novou instalaci mluví 
i to, že toto výtvarné dílo 
je skutečné krásné, jak se 
ostatně může každý zblíz-
ka přesvědčit v lapidáriu 
Národního muzea na 
pražském Výstavišti. Dá se  
s klidným svědomím říci, 
že nemá v Praze ani jinde  
u nás srovnání. Už jen pro-

to by mělo být nabídnuto 
tisícům očí denně, které 
projdou dnešním Malo-
stranským náměstím (a kde  
dnes dominanta tohoto 
typu vyloženě schází), a ne- 
jenom mizivému počtu 
návštěvníků lapidária.
Určitě by bylo dobré, kdy-
by nám Radeckého připo-
mínalo i něco jiného, než 
jenom populární skladba 
Radeckého pochod.

RicHaRd 
Händl
spisovatel, 
spolek Šatlava

Maršál Radecký 
na Malostranském 
náměstí (vizualizace)

     

maršál 
byl čech 
a hrdina. 
neprohrál 

žádnou 
bitvu. 
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Malostranské noviny, 
minulé číslo

www.
malostranskenoviny.eu

Fo
to

: A
rc

hi
v

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

Vážená redakce,
letošní masopust se opět 
vydařil, vzpomínáme na 
to celý rok. Tentokrát jsme
byli za Jeníčka a Mařenku 
(loni za Boba a Bobka). 
Snad si to budeme moci 
příští rok zopakovat, 
vzhledem k situaci...

Jana a Jiří Kočkovi
inzerce

GLOSA DNE

jeŠtěže měli rouŠku, jinak bychom 
si mysleli, že chtějí něco skrÝVat

SAMOZŘeJMĚ, KDO 
v těchto dnech nepí-
še o situaci prožívané 
poslední měsíc, jakoby 
nepsal. 
Dny, které jsme prožíva-
li a stále ještě prožíváme, 
nemusíme nazývat viro-
vou pandemií, ale naopak 
rouškovou anti pandemií, 
kdy skutečnost, že stoupá 
počet nemocných, se stává 
problémem druhotným, 
protože především se řeší 
nedostatek roušek všeho 
druhu. 
Lidé naplněni českou kre-
ativitou na to odpověděli 
šitím náhrad o sto šest. Je 
to možná tím, že nedosta-
tek čehokoliv, není přede-
vším pro starší generaci 
nic nového. Stačí si vzpo-
menout na osmdesátá léta, 
kdy nastalo období nedo-

statku jistého druhu zboží 
a tehdy si ženy také mu-
sely pomoct. O to legrač-
něji vypadal pan předseda 
vlády se svými ministry, 
když na tiskových konfe-
rencích oznamovali, že je 
roušek dost a jako důkaz 
měl posloužit fakt, že to 
oznamovali s rouškami na 
obličejích. 
V době, kdy lidé nosi-
li zakrytí cest dýchacích 
ze všech možných druhů 
látek, naši členové vlády 
předstoupili před veřej-
nost v rouškách, jak se říká 
těch ofi ciálních, které ani 
v nemocnicích nemohli se-
hnat. 
Bylo to, jakoby před čtyři-
ceti lety tehdejší předseda 
vlády Lubomír Štrougal 
oznamoval národu, že je 
energetická krize, nebude 

tedy dostatek uhlí na to-
pení a vyzýval občany, aby 
se teple oblékali. To vše by 
se odehrálo v přetopené 
místnosti předsednictva 
vlády a pan (omlouvám se, 
soudruh) předseda by měl 
na sobě péřovou bundu, co 
se dala výjimečně sehnat 
jen v Tuzexu.

MN duben 2020
inzerce

energetická krize, nebude 

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

premiér 
babiš
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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.

Prázdný Karlův most, 
prázdný Staromák 
i Václavák, opuštěné 
ulice a uličky centra, 
zavřené restaurace, 
zavřené krámky s ký-
či, žádné koloběžky, 
žádná pseudohistoric-
ká auta, žádní turisté, 
žádný hluk… 
Co bychom za to jako 
obyvatelé Prahy 1 dali 
ještě před pár týdny. Ale 
tohle není výsledek opat-
ření politiků, po kterém 
všichni tak volali. Je to vis 
maior – zásah vyšší moci, 
se kterým si nikdo neví 
rady a nikdo také neví, co 
nás čeká.  
Jisté ale je, že pan-
demie koronaviru 
změní tvář centra do 
budoucna. Ochrome-
ný turistický ruch bude 
znamenat krach mnoha 

provozoven zaměřených 
čistě na zahraniční ná-
vštěvníky, vzkvétajícímu 
byznysu krátkodobých 
pronájmů také odzvoní. 
Jsem daleka toho, abych 
velebila pohromu, která 
srazila na kolena celý svět 
a která bude mít (při nej-
menším) nedozírné eko-
nomické následky.
Všechno zlé je ale k něče-
mu dobré. Tohle neštěstí 
ukázalo, jak dokáže být 
většina lidí solidárních 
a v těžkých chvílích si vzá-

jemně pomáhat. Možná 
to je nějaké memento od 
Boha, či chcete-li od pří-
rody, abychom se zastavi-
li, zamysleli se nad svými 
životy i nad podobou pro-
storu, který okolo sebe 
vytváříme. 
Abychom si lépe vážili 
toho, co máme a uvědo-
mili si, na jak křehkých 
základech to všechno sto-
jí. Možná je to také šan-
ce pro to vrátit do Prahy 
(a obdobně do dalších 
zahraničních velkoměst) 
normální život a normál-
ní podnikání. 
Jak to celé dopadne si 
netroufnu odhadovat, ale 
chci se těšit, až si dám na 
Kampě zase pivo se sou-
sedy… Přeji vám všem 
hodně síly a pevné zdraví!

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

už Víme, na jak křehkÝch 
základech VŠechno stojí
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Začneme těžkou otáz-
kou. Kdo je vlastně 
Radim Fiala?
„Kluk z Brna, ze starých 
Bohunic, co má rád ro-
dinu, tradice, kamarády 
a fi lmy. Když se podívám 
zpět, tak má volba, že se 
stanu hercem, pod vlivem 
fi lmů a divadla, neby-
la zrovna volba, kterou, 
kdybych měl tu možnost, 
znovu zopakoval… Ale 
když už jsem se dal na 
hereckou dráhu s vidinou 
pozemské povrchní slávy, 
je asi nabíledni, abych se 
trochu snažil, ne?!“

Původně jsi tedy 
z Brna, našel sis také 
oblíbená místa v cen-
tru Prahy?
„Praha je opravdu ma-
gickým městem. I když si 
myslíš, že ji znáš, vždy tě 
něčím novým překvapí. 
A pivo mají nejlepší U Je-
línků.“

Kde tě můžeme vidět 
hrát?  
„Zásadním mým zářezem 
je role v dlouho připra-
vovaném a očekávaném 
fi lmu Václava Marhoula 
Nabarvené ptáče. Natá-
čení pro mě v každém 
případě bylo dechbe-
roucím zážitkem. S při-
hlédnutím na fakt, že se 
točilo černobíle na celu-

loid, tak i životní neopa-
kovatelná profesní zku-
šenost. A klobouk dolů, 
s jakým buldočím přístu-
pem dokázal Václav tento 
projekt doslova vydupat 
ze země.“

Proč by diváci měli jít 
do kina na nabarvené 
ptáče?
„Neboť něco podobného 
tady už asi nikdy nevznik-
ne. A znovu musím po-
dotknout, že jsem strašně 
rád, že jsem byl při tom. 
A určitě nejsem sám. Bylo 
to úžasné.“

na co se těšíš?
„Že láska a pravda zví-
tězí nad lží a nenávistí. 
Howk.“

Monika
Höppner
Rozhovory, 
kultura,
inzerce

radim Fiala: natáčení Filmu nabarVené ptáče 
byl nejen pro mě zcela dechberoucí zážitek

RaDIM FIala. V brněnském Divadle Husa na 
provázku hrál 14 let. Jeho nejznámějšími fi lmy 
jsou: Tmavomodrý svět, Tobruk, Hranaři nebo 
Stůj, nebo se netrefím. V televizi hraje mimo jiné 
v seriálu Ordinace v růžové zahradě.
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@malostranskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního kulturního 
života

Tenhle okamžik připo-
míná příběh, který jsem 
slyšela. 
Evropani přijeli k indiá-
nům a měli naplánované, 
co v jejich zemi všechno 
stihnou. Indiáni jim po-
máhali nést zavazadla, 
ale po třech dnech se  roz-
hodli, že dál nepůjdou. 
Když se jich Evropani 
ptali proč, jejich odpověď 
byla, duše potřebuje  do-
běhnout tělo.
To teď připomíná naši 
situaci, žili jsme v napětí, 
stresu, chtěli jsme stih-
nout to a to. 
Čas se zastavil. Planeta 
Saturn je strážce času. 
Nyní vstoupil do znamení 
vodnáře, je v disharmo-
nickém aspektu s pla-
netou Uran. Tahle celá 

konstelace  nám  ukazu-
je umění vylaďování na 
úrovni kolektivní, ale i in-
dividuální s tématy bez-
pečí a řádu s vodnářskou 
revolucí a evolucí. 
Saturn je teď v těsné 
blízkosti s planetami 
Pluto, Jupiter a Mars, 
které jsou ve znamení 
Kozoroha. Kozoroh před-
stavuje vše, co je pevné, 
Pluto je čistič. Mars to-
muto procesu dodává sílu 
a  Jupiter expanzi. 
Jsme v přechodovém pro-
cesu, spíše v jeho začátku 
či borcení. Staré jistoty 
přestávají platit. 
Naposledy byl Saturn 
ve znamení Vodnáře 
v roce 1991, v rámci bor-
cení systému v  revoluč-
ních letech 1989.
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CO ŘÍKAJÍ 
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CO ŘÍKAJÍ CO ŘÍKAJÍ 
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CO ŘÍKAJÍ 
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aSTROlOŽKa DaGMaR KOcůRKOvá

koronaVirus: chVíle, 
kdy se zastaVil čas

ČTENÁŘÍ 
PÍŠÍ

Stvořitel zasáhl ve 
snaze zředit lidské 
zástupy prostřednic-
tvím skutečného Pána 
tvorstva - lidskému 
oku neviditelného - 
koronaviru…
Ze dne na den takto Bůh 
zlikvidoval air bnb, kte-
réžto podnikání vyháně-
lo z původních domovů 
rezidenty celé Evropy 
a nutilo je k hromadnému 
úprku... Zredukovala se 
přelidněnost měst. 
Na nás, lidech, nyní Stvo-
řitel požaduje, nechť se 
každý jeden z nás zamy-
slí nad svými prioritami 
a přebuduje svůj žebříček 
hodnot.   
Lidstvo dostalo příleži-
tost se alespoň trochu 
napravit a stát se lepším... 
prostřednictvím JINÉHO 
MYŠLENÍ, jak ostatně 
bylo předpovězeno.

Vaše pilná čtenářka 
Jana Loucká, 

DPS U Zlaté studně 1

Šance na noVÝ 
začátek



Dávejte úkoly ostatním! adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Koutek pro chytré hlavy

četba na pokračování. jan neruda: 
pan ryŠánek a pan ŠleGl (34.)

a náš, no zaplať pán-
bůh!“ 
„No chválabohu, chvá-
labohu,“ usmíval se pan 
Ryšánek, „ještě jsem 
tomu uklouznul. Už se 
cítím jak náleží.“ 
„Pan Ryšánek ale nekou-
ří - ještě žádná chuť na 
tabáček?“ 
„Dnes mám tak poprvé 
nějak chuť, zakouřím si.“ 
„Tak tak, to je...“

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Minule: ulice na Malé Straně, kde
je tento krásně starý nápis Pěti-
kostelská ulice se jmenuje Sně-
movní. Správně: J. Louda

silný tabák

Pokračování příště

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

„I zdrávi vstali - to je 
radost,“ spustil hostin-
ský, přicházející teprv 
odněkud z kuchyně nebo 
ze sklepa. Jakmile byl 
vstoupil a spatřil pana 
Ryšánka, zrychlil k němu 
krok. „Tedy zase zdráv 

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

inzerce

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 

duben 2020 / XII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 

Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@malostranskenoviny.eu

● tel. inzerce: 777 556 578 
● tel. redakce: 775 949 557

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Slavné místní ženy

Mezi zásadní investice 
patří například obno-
va páteřních vodovod-
ních řadů z Káranské 
vodárny, rekonstruk-
ce významných vodo-
jemů, rekonstrukce dru-
hé poloviny Ústřední 
čistírny odpadních vod 
či úpravny vody v Podolí. 
Rada Hlavního města 
Prahy schválila již v červ-
nu střednědobý investič-
ní plán pro roky 2020 -
- 2024,   dle kterého by 
měly investice do vodo-
hospodářské infrastruk-
tury dosáhnout mezi lety 
2020 - 2024 více než 16 
miliard korun. Zvýšená 
nutnost investic vyplývá 
z historického podfi nan-

cování vodárenské infra-
struktury v Praze. 
Cena vodného a stočné-
ho v Praze zůstává stále 
na úrovni celostátního 
průměru a ve spotřeb-
ním koši Pražanů před-
stavuje 1,4 % čistého pří-
jmu domácností.
Průměrný Pražan utratí 
za vodné a stočné měsíč-
ně asi 270 korun, což je 
zhruba 9 korun denně. 
Jeden litr kvalitní pitné 
vody stojí stále méně než 
pět haléřů.

prahu čekají zásadní inVestice 
do Vodohospodářského majetku

pražská vodohospodářská společnost a.s. plánuje 
v letošním roce investice ve výši 2,6 miliard 

Víte, že...
nejdelší česká řeka 

Vltava pramení u obce 
Kvilda na Šumavě

pražská vodohospodářská spo-
lečnost (pvS) rekonstruuje vo-
dárnu v podolí a vybuduje odtud 
nové propojení do vodojemu na 
Floru. 

podolská 
vodárna

Otázka: Víte, na jakém domě 
na Malé Straně je toto znamení, 
které zdálky připomíná brou-
ka? nápověda: Hledejte na 
Tržišti (horní část).

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Herečka (bydlela na Újezdě)
Jiřina Steimarová 

Jiřina Steimarová (1916 - 
2007) během 2. sv. války 
bydlela s manželem so-
chařem Janem Kodetem 
a  jejich malým Jirkou na 
Malé Straně, v tehdy čer-
veném domě na Újezdě, 
v malé dvougarsonce se 
zahrádkou. V té době si 

Jan Kodet přestěhoval 
atelier do Mostecké k ro-
dičům. Jiřina byla do roku 
1952 členkou činohry ND, 
propuštěna po emigraci je-
jího druhého manžela Ja-
roslava Juhana. Ve fi lmu 
např. Maskovaná milenka 
(1940), Čas sluhů (1989).

Jiří 
Kodet, 

syn

Evelyna 
Steimarová, 

dcera

Jiřina 
Šejbalová, 
kamarádka

Její klobouky byly 
nezapomenutelné



Příští číslo vyjde
1. května

Malostranské noviny k mání 
v Divadle bolka polívky, Jakubské nám. 5

volejte Monice, tel.: 777 556 578

Seženete i v Brně

BOHOUŠeK RAtH
restaurant U Mecenáše, 
Malostranské nám. 10.

„Vždycky se z nich 
dozvím, co je nového.

 V této těžké době 
se na ně těším 

dvojnásob.“
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Modré okénko
získává...
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Proč čtuProč čtu

inzerce

Tip: Čtenáři MN

Aktuální vtip ze 70 let starých novin
MíRa léDl

Fotograf těchto novin
Modré okénko 
si zaslouží 
nejen proto, že 
už 10 let krásně 
fotí pro MN

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

257 531 839

Mazlíčci 
Malé Strany

Mazlíčci

MeRlIN
Je ozdobou Maltézské-
ho náměstí a okolí. Na 
náměstí kdysi přivedl 
své majitele, kteří pak 
zde koupili dům. Foto: 

Taťána Maříková

posílejte: redakce@
malostranskenoviny.eu
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Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

„Kdepak! My se nebojíme epidemie. 
My jsme měli k obědu fazole.“

děkujeme V této těžké době

OTevíRací DOba: ReSTauRace: po-pá 8:00 - 4:00 ● so+ne 9:00 - 4:00
Kuchyně vaří do 23:00 ● Klub: po-ne 21:00 - 6:00

www.jamesdean.cz ● info@jamesdean.cz ● Telefon: +420 606 97 97 97

obědy zdarma 
pro seniory 

obědy k vyzvednutí vždy od 11 do 12 h 
● osobně nebo donáškou ● volejte 800 160 166

james dean prague 
(V kolkovně 1, staré město)

V rámci nouzového stavu nabízí pro seniory obědy zdarma


