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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. 6/ roč. XII 
červen 2020

NEZ
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É

Malostranské 
podniky

RENATA MADĚROVÁ
provozovatelka 
KAVÁRNY ČAS 

(U Lužického semináře 15) 
nabízí po znovuotevření 
hostům lahodné dezerty 

pro zlepšení nálady. 

inzerce
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EXKLUZIVNĚ

Čtěte na str. 2

MILADA HORÁKOVÁ (†49)

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

POSLEDNÍ 
CHVÍLE
NEŽ JI 

OBĚSILI

PANÍ MILADA

EXKLUZIVNĚEXKLUZIVNĚ

KOŤÁTKA 
ZDARMA

PETR HEJMA PODPORUJE
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

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

která si zaslouží naši podporu.“

NEJEN NA 
STRANĚ 5

KUTIL PATŘÍ 
K MALÉ 
STRANĚ

Vítězná 10, Malá Strana

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

257 531 839www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

+ KAM ZMIZEL JEJÍ 
MANŽEL BOHUSLAV

70
VÝROČÍ

LET ČTĚTE na str. 6 - 7

PRODEJNA SE VŠÍM MOŽNÝM

denně 10 - 23 h



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

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

RESTAURANT
TLUSTÁ MYŠ

Grundle

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

Jde bezesporu o velice 
lukrativní místo, každou 
chvíli je v parku nějaká 
akce. Záměrem majitele, 
tedy radnice Prahy 1, ale 
naštěstí není „vydělat“. 
V předchozích kolech 
se sešlo několik návrhů, 
z nichž vybíráme:
1) Spolkový dům, ka-
várna, galerie
2) Muzeum Malé Stra-
ny (rybářství)
3) Rybářská hospoda 
za české ceny, malá hu-
dební scéna
4) Filmové centrum. 
Stálá expozice českého 
fi lmu
5) Ateliéry, galerie pro 
mladé umělce
6) Centrum mládeže, 
kavárna

Moje kočky už mají 
koťátka. Hledám pro 
ně hodné lidi, nejlépe 
z Malé Strany a okolí. 
Nevíte o někom, kdo má 
rád kočky a přijal by je do 

svého domova s radostí 
a láskou? Koťátka jsou 
k odběru od 25. 6. 

Děkuji Libuše, 
tel. 257 310 663, 

nebo 606 926 987

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Mohla jsem 
vstávat později, 

víc být venku 
a hrát na 

baskytaru.“

„Nastal čas 
srovnat si životní 
hodnoty tak, jak 
srovnány mají 

být.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
Dvořák

Malostranská 
beseda

„Zopakovat 
si učivo druhé 
třídy základní 

školy.“

Jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

 „Když jdu přes 
Karlův most, 
vidím Karlův 

most.“

Jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto

 „Nevím, jestli 
mi pomohl, 

ale určitě jsem 
hodně věcí 

přehodnotila.“

V čem Vám pomohl
koronavirus?

Anketa Malostranských novin

MOJE KOČKY 
MAJÍ KOŤÁTKA! 

CHCETE JE?

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Vytvořil 
časoprostor 

k usebrání a sou-
středění na věci 

podstatné.“

7) Skautská klubovna
8) Vinárna
9) Sdílený pracovní 
prostor (kolektivní pra-
covna)
10) Obecní byty
O budoucím nájemci se 
zřejmě rozhodne v červ-
nu. O nájem se neuchází 
sousední Museum Kam-
pa, nicméně přilehlé Ko-
munitní centrum Kampa 
(škola, matky) ano. Jaký 
návrh se líbí vám?
Pište na adresu: redakce
@malostranskenoviny.eu

RYBÁŘSKÝ DOMEČEK NA KAMPĚ: SPOLKOVÉ 
CENTRUM NEBO PEKÁRNA? VYBERTE SAMI!

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechl:

„Je čas se zeptat: 
Co se děje 
pod rouškou?

Slyšeno: V karanténě

Počasí 

23 °C
ČERVEN

Červnové slunce 
vyžene zimní nemoce

Víte, že...
V domečku se natáčel 
skvělý fi lm: Jak utopit 
doktora Mráčka aneb 

Konec vodníků v Čechách

Všehrdova 19, 
Malá Strana

s chlebem

DOJEMNÝ DOPIS ČTENÁŘKY

109 
Kč

Kampa - Co bude v opuštěném Ry-
bářském domečku v parku Kampa? 
Sešlo se několik návrhů, z nich se 
bude vybírat dál. Jaký se vám líbí?Malostranské 

kočky mají 
vlastní ligu

Už se těší 
na střechu



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

Dívka ze str. 3

ště
Vítězkou v místní soutěži 

o nejšmrncovnější uklízeč-
ku se stala Julča Nováko-
vá - Ponurá. Gratulujeme!

Bouřlivý 
rok 1920

MISS ÚKLID

RYBÁŘSKÝ DOMEČEK NA KAMPĚ: SPOLKOVÉ 
CENTRUM NEBO PEKÁRNA? VYBERTE SAMI!

Spices Terasa & Gril

Mandarin Oriental, Prague ● Nebovidská 459/1 ● Praha 1 ● Malá Strana
Tel.: +420 233 088 600 ● www.mandarinoriental.com/prague

Pro rezervaci a více informací kontaktujte prosím náš tým 
na telefonním číslo 233 088 600, 891 nebo e-mailu: spices@mohg.com

Těšíme se na Vás!

Milí sousedé! 
Přijměte naše pozvání a přijďte k nám, na letní 

terasu restaurace Spices, a vychutnejte si 
nový barbecue koncept! ROZPALTE S NÁMI GRIL!

Jsme tu pro Vás denně od 11.30 do 14 h od 17 do 22.30 h. Přijďte a využijte 
sousedské pozvání na druhý nápoj ZDARMA (platí na nealko, pivo a víno)! 

Pro získání sousedské výhody použijte prosím heslo: 
MALOSTRANSKÉ NOVINY. Akce platí do 30. 6. 2020

Krásné posezeníVyhřívaná terasa

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

V parku Kampa je pět budov: Museum 
Kampa, Werichova vila, kavárna Mlýn-
ská, KC Kampa, Zahradnický domeček 
(Sala terrena) -  a Rybářský domeček.

Kavárna 
Mlýnská

Museum 
Kampa 
(paní Meda)KC Kampa 

(školka)
Rybářský 
domeček

?

KC Kampa 
(matky)

Werichova 
vila 
(paní Meda)

Rybářský 
domeček

PARK 
KAMPA
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POŘÍDILI JSME SI 
TRUHLÍKY NA BALKÓN

CO NOVÉHO V REDAKCI

inzerce

Nová Galerie u lanové dra-
hy s názvem G.U.L.D. právě 
otevřela v úchvatných pro-
storách bývalého ateliéru. 
Najdete ji snadno - v prů-
chodu pod stanicí lanovky 
na Petřín. 
„Srdečně všechny zveme, ať se 
přijdou podívat nejen na obra-
zy, ale také na zrekontsruova-
né prostory,“ řekl Malostran-
ským novinám galerista Mar-
cell Vallas.
Galerie vznikla za podpory 
spolku Art Attack. Zaměřuje 
se na díla současných umělců 
a nabízí k prodeji díla součas-
ných autorů, se kterými úzce 
spolupracuje a kterým bude po-
řádat autorské výstavy. 
V prostorách této malebné 
Galerie najdete také malou  
knihovnu, kde je možné si za-
půjčit knihy a umění, našich 
i zahraničních umělců. 
Za podpory galeristy Marcella 
Vallase (surrealista) bude mož-
né prezentovat i nové začínající 
umělce Prahy 1.

OTVÍRÁ NOVÁ GALERIE POD 
LANOVKOU. VELMI MALEBNÉ!

Uvnitř. Malá 
knihovnička 
za rohem vlevo

ČISTÁ PRAHA 
Už se dýchá lépe, 
i když ta pachuť 

je tam pořád. 
Výdech a nádech. 

Kdo by to byl 
řekl, že právě 
„jen“ o tom je 

svoboda.

STRACH
Hlavně to zdraví!
To nejhorší máme 

za sebou. Teď 
jen nedopustit, 
aby nám totéž 
vnutili i během-
další chřipkové 

sezóny.

&Vítěz Poražený

Okrasné květiny a bylinky 
pomáhala zasadit redakč-
ní kamarádka Ivana

Galerista
Marcell Vallas

Vchod 
z podloubí

V přízemí domu je 
cukrárna U Knofl íčků

PLES SENIORŮ 
SE PŘESOUVÁ

7. 12. 2020 OD 17 h
V PALÁCI ŽOFÍN

OZNÁMENÍ

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

● JÁCHYMOV
Přihlášky na tento výlet 
podáveje na radnici 
MČ P1, Vodičkova 18 
do 23. června

● 24. července

KAŽDÝ DEN STOJÍ ZA TO, 
ABY HO ČLOVĚK ŽIL

Nabízíme pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionář ● Jsme tu pro vás!

Děkujeme 
za laskavou 

podporu 
radnímu 

Petru 
Burgrovi

VÍCE INFORMACÍ 
o akcích a přihlašování 
Karolína Schwarzová 

tel.: 725 397 934, 
Tereza Nosková 
tel.: 607 048 183

Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz

● TŘEBOŇ. Přihlášky na tento výlet podávejte na 
radnici MČ P1, Vodičkova 18 do 23. června

● 17. července

Jsme tu 
pro vás!

„
Zřizovatelem je Městská část Praha 1

TELEF. LINKA POMOCI 
224 948 465

nebo 800 160 166



MODLITBA ZA UZDRAVENÍ SVĚTA (SNAD) VYSLYŠENAMODLITBA ZA UZDRAVENÍ SVĚTA (SNAD) VYSLYŠENAMODLITBA ZA UZDRAVENÍ SVĚTA (SNAD) VYSLYŠENA

SLAVNOSTI NAVALIS PŘINESLY 
NADĚJI A KONEC KARANTÉNY

Malá Strana - Byl to 
zvláštní pohled na kněží 
v rouchách a rouškách. 
Každopádně: Slavnosti 
Navalis letos symbolicky 
vrátily Prahu do normál-
ního života - tedy alespoň 
blíž tomu, co ho připo-
míná. Včetně pořadatelů 
(Muzeum Karlova mostu) 
se akce 15. května zúčast-
nila jen povolená stovka 
lidí. Po mši na Hradča-
nech (kardinál Dominik 
Duka) slavnost pokračo-
vala průvodem na Karlův 
most. Program zakončil 
tradičně velkolepý kon-
cert a gondoly na hla-
dině řeky. 

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

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
starosta MČ Prahy 1: „Praha 1 se snaží udržet 
co možná nejširší občanskou vybavenost, a proto si 
váží živnostníků podnikajících v oborech, které v cen-
tru města jen tak někdo nechce provozovat, a snaží se 
je podporovat. Držím paní Bradáčové a jejímu 
Kutilovi palce!“

PANÍ ANNA BRADÁ-
ČOVÁ provozuje svo-
ji prodejnu tam, kde 
začínali v devadesá-
tých letech její rodi-
če. I ona je spokojená, 
že už skončilo období, 
kdy lidé neměli do niče-
ho chuť. Sice prodávali 
plátno a gumičky na 
roušky, ale jejich domé-
nou je toho mnohem víc. 
My jsme se byli v obcho-
dě podívat v okamžiku, 
kdy byl konečně zase 
plný zákazníků a oprav-
du využitý až ke stropu. 
„Lidé už konečně zase 
myslí i na jiné věci, než 
je ten vir,“ říká paní Bra-
dáčová, a když vidí naše 
překvapení nad tím, co 

všechno se dá u ní kou-
pit, upřímně se baví. 
„U nás koupíte i netuše-
né věci – náhradní ka-
rabinu na tašku, lepidlo, 
patníky anebo podrážky 
na své oblíbené boty,“ 
popisuje s úsměvem.
Do jejího obchodu cho-
dí věrní čeští zákazníci, 
kteří potřebují konkrét-
ní věc, ovšem paní Bra-
dáčová dokáže přilákat 
i zahraniční turisty, kteří 

se, doufejme, v Praze 
znova objeví. Tím mož-
ná tak trochu nečeka-
ným tahákem je pracho-
byčejná rybička - nožík, 
který znají nejméně tři 
generace dozadu. 
Kutil ale nabízí také vel-
ké množství plastových 
spon, třeba na batohy, 
což ocení jak domácí, tak 
zahraniční cestovatelé, 
když si ten svůj batoh 
potřebují opravit.

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

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky
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PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta

Malostranská 
kavárna

Nabídka je víc než 
pestrá. Je pro kutily

Prv-ním sériovým 

KUTIL 
Prodejna se vším možným ●Vítězná 10, Malá Strana

Velké zprávy
z Malé Strany

Díra na 
Újezdě

Detail pro kutily

Linka pomoci 
občanům

Malá Strana - Tři nutrie,
zřejmě rodinka, se usa-
dlili pod mostíkem u Čer-
tovky pod Márnicí. Spa-
třeny byly tři, ale není 
vyloučeno, že jich je 
tam mnohem víc.

NUTRIE POD 
MOSTEM PŘES 

ČERTOVKU

724 021 789 
224 948 465

MČ Praha 1

Linka pomoci 

Záchranná 
akce

U Muzea Karlova mostu

Víte, že...
 Zazněla symfonie 

Modlitba svatého Jana 
Nepomuckého za 
uzdravení světa. Gondoly na Vltavě

Pohled 
z Vítězné

SEDAVÝ 
CHODEC
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Na čepu dvanáctka 
Radegast za 39 Kč

Redakce děkuje 
MČ Praha 1 

za grantovou podporu

Poprava JUDr. Milady Horákové byla jednou 
z nejhorších v novodobé české historii. Neoběsili 
ji na provaze, jak bývalo zvykem. Umírala dlou-
hých 14 minut na háku opatřeným škrtidlem.

inzerce

Trýznivá smrt byla tres-
tem za to, že se při proce-
sech (31. 5. - 8. 6. 1950) 
pokoušela hájit. O podiv-
nosti té doby svědčí fakt, 
že na soud přišly tisíce pe-
tic od občanů, žádajících 
smrt Milady Horákové.
Byla popravena jako po-
slední ze čtyř odsouzených 
k trestu smrti v ranních 
hodinách 27. června 1950 
na dvoře věznice na Pan-
kráci. 
Během posledních pár dní 
života napsala deset dopi-
sů, poslední byl určen její 
dceři Janě (16).
Smrt probíhala tak, že ji 
kat tahal lanem za spou-
tané nohy, až ji udusil. Po 
popravě hodili oprátku do 
rakve k tělu a vše spálili 
v krematoriu. 

Milada Horáková má po-
mník na Malé Straně na 
konci Sněmovní ulice (ve-
dle parlamentu).
Není příliš známo, že paní 
Milada byla odsouzena 
k trestu smrti už podruhé. 
Již roku 1940 ji v Praze zat-
kli Němci, věznili  a mu-
čili ji střídavě na Pankrá-
ci a na Karlově náměstí. 
Dva roky strávila v Malé 
pevnosti v Terezíně. První 
trest smrti byl v roce 1944 
snížen na osm let káznice.
Milada Horáková byla 
stoupenkyní prezidenta 
Edvarda Beneše.

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

257 531 839

ZVONY LORETY 
MĚNÍ PÍSNIČKU

Cukrárna Saint Tropez 
(Karmelitská 20) kvůli 
krizi koronaviru zača-
la péct vlastní chléb, 
rozvážet dorty a další. 
Podrželi je stálí zákaz-
níci i dodavatelé.  
„Během koronavirové 
krize jsme fungovali 
přes výdejové okénko 
a zavedli zavážku dortů 
až do domu. I tak v době 
omezení vládních opat-
ření nám prodej klesl 
až o 95 procent,“ říká 
spolumajitel cukrárny 

Lukáš Otys a dodává, 
že připravují snídaňové 
boxy. 
Cukrárnu též provozuje 
pan Jiří Nosál a fran-
couzští manželé Mus-
soovi, kteří žijí v Saint 
Tropez.
„Obávám se, že se turis-
tié jen tak nevrátí. Lidé 
se budou bát chodit na 
kávu a dort. Předpo-
kládám, že spíše získá 
na popularitě rozvážka, 
nebo možnost si vše od-
nést domů.“

CUKRÁRNA SAINT TROPEZ 
V KARMELITSKÉ: JSME ZPÁTKY!

Po sto letech se změ-
nila melodie, kterou 
hraje zvonkohra Lorety 
na Hradčanech. Místo 
písně Tisíckráte pozdra-
vujeme Tebe bude znít 
nad malostranskými stře-
chami  každou hodinu 
melodie Maria, Maria, 
nad sluce jasnější. Je to 
návrat k tradici, dříve se 
melodie často měnily.
Zvonkohra ve věži praž-
ské Lorety byla zprovoz-
něna na konci 17. století. 

V osudný den 27. září 
1949 přišel doktor Bo-
huslav Horák po poledni 
domů. Doma byla hospo-
dyně Mařenka a dcera 
Jana (16). Pak u branky 
zazvonili dva muži taj-
né komunistické policie. 
Hospodyně je pustila 
dovnitř. Dr. Horák ute-
kl zadem přes zahradu, 
pospíchal varovat man-

želku. Policie však byla 
rychlejší,  zatkla ji v její 
kanceláři v Masné.
Přes hranice se Horák 
dostal až 1. prosince 
1949 v převleku za les-
ního dělníka. V Německu 
se dostal do uprchlické-
ho tábora. O smrti man-
želky se dozvěděl až za 
půl roku. Zemřel ve Wa-
shingtonu v roce 1976. 

Příběh manžela Bohuslava

Doktor Horák

 Rychlý FAKT
Milada Horáková 
ani v cele smrti 

nepožádala o milost

Rekonstrukce 
popravy M. H.

MILADA HORÁKOVÁ: ODSOUZENA K SMRTI 
DVAKRÁT, POPRVÉ NACISTY...

V zákulisí 
za dorty

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 ČERVNA
Každé druhé pondělí v měsíci 
živá hudba, v červnu 8. od 19 h 

● Naše zahrádka pro vás otevřena!

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

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

Loreta
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Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1920)PIVNÍ REFORMA (3/4)

Kalendárium 
Malé Strany

Františka 
Plamínková
NOVINÁŘKA

Jiří 
Brdečka

SCÉNÁRISTA

ČERVEN

● Josef Teige 
*1. 6. 1862 Praha 
†6. 3. 1921 Praha
Právník, historik. Stu-
doval na malostranském 
gymnáziu. 

● Jan Patočka 
*1. 6. 1907 Turnov 
†13. 3. 1977 Praha
Filozof. Odborník na 
Masaryka.

● Karel Chytil 
*18. 4. 1857 Praha 
†2. 6. 1934 Praha
Historik umění. Byl 
členem Klubu Za starou 
Prahu. 

● Jiří Brdečka 
*24. 12. 1917 Hranice 
†2. 6. 1982 Praha  
Novinář, scénárista, 
režisér. Autor Limoná-
dového Joe. Blízký 
spolupracovník Jana 
Wericha a Jiřího Trnky, 
které navštěvoval na 
Kampě.

● Františka Plamínková 
*5. 2. 1875 Praha 
†30. 6. 1942 Praha 
Novinářka, politička.
 Od mládí se stýkala 
s Masarykovou rodinou.

Karel 
Chytil

HISTORIK

Josef 
Teige

HISTORIK

Pokra-
čování 
příšté

„Bylo to zadarmo, tak pan Kondelík, 
bývalý pařič z jatek, pil a pil.“

Když ráno odcházel z hospody, bylo jasné, 
že systém „všichni platí za jednoho“ 

má své slabiny“

Milada 
Horáková 

u soudu 

Milada 
Horáková 
s dcerou 
Janou

Milada Horáková 
s prezidentem Benešem,
který jí byl vzorem

 Gottwald

„Ten nový, blížící se život 
mne ohromně vyrovnal...
Ptáci už se probouzejí -
- začíná svítat.
(Poslední dopis 
dceři)

MILADA HORÁKOVÁ: ODSOUZENA K SMRTI 
DVAKRÁT, POPRVÉ NACISTY...

70
VÝROČÍ

LET

Prokurátor 
Urválek

● Pátek 27. 6.
Výstava na Kampě 
70 LET OD 
SMRTI MILADY 
HORÁKOVÉ (info 
Museum Kampa).
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KampaNula
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Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 
Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

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

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

zve od 13.5.2020 na 
KURZY CVIČENÍ K POSÍLENÍ CELKOVÉHO ZDRAVÍ 

● pondělí 18.30 - 20.30 h: Dynamické cvičení (ZŠ Karmelitská 13) 
● středa 18 - 20 h: Zdravé jógové protažení (Gymnázium Josefská 5) 
● pátek 18 - 20 h: Dynamická meditace (Tai-či) (ZŠ Karmelitská 13).
Cena lekce (2 h): 160 Kč. Info Petra Krulichová: 604 765 273 

OZDRAVNÉ CENTRUM RELAX ARTE SANATORIUM 

POŘÁDÁME
● Začátek června nebo 
září
TOULKY PRAŽSKÝM 
HRADEM (Richard 
Haendl) - bude upřesně-
no. Hlaste se L. Růžič-
kové)
● Pondělí 15. 6., 18 h 
TOULKA TAROTEM pro 
začátečníky. Kavárna 
Deli Maltez v podloubí 
na Maltézském náměstí. 
Tarot Klub 015 + Dr. 
Julius Hůlek. 
● Čtvrtek 18. 6., 17 - 22 h 
PROSTŘENÝ STŮL 
KampaNuly na Malo-
stranském náměstí. 
FARMÁŘSKÉ TRHY 

● NOVINKA! 
Neděle 21. 6., 17 h
Odložená benefiční 
Učená toulka: 
TAJEMNÁ MÍSTA 
PETŘÍNA. Od nemoc-
nice pod Petřínem ve 
Vlašské ulici. 
(J. Kroča + R. Ertlová) 
+ VÍTÁNÍ LÉTA, LETNÍ 
SLUNOVRAT, KOSENÍ 
LUK A ZAHRAD se 
zpěvem a houslemi

DOPORUČUJEME
● Pátek 27. 6.
70 let od smrti Milady 
Horákové. Výstava na 
Kampě (info Museum 
Kampa).

PRAHA HRAVĚ 
Vycházky pro rodiče 

s dětmi Malou Stranou, 
Kampou a Střelákem 

s Petrou Dvořáčkovou. 
www.prahahrave.cz,  

www.facebook.com/pra-
hahrave. Rezervace: 
info@prahahrave.cz, 

tel. 731 802 799

Naše významné akce 

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.

PROSTŘENÝ STŮL 
NA MALOSTRANSKÉM 

NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME

Do redakce píší čtenáři, zda se bude letos 
konat oblíbená akce spolku KampaNula 
Prostřený stůl. Odpověď zní: Ano, a to 18. 6. 
na Malostranském náměstí od 17 h. Tento-
krát se bude Prostřený stůl konat V RÁMCI 
AKCE NOVÉ FARMÁŘSKÉ TRHY.
Místní živnostníci prostřou svoje jídlo a pití a nabídnou 
ho sousedům a návštěvníkům. Letos jde již o devátý 
ročník. Výtěžek akce je určen na podporu Nadace 
Artevide, Konzervatoře a střední školy a dalším.

TAJEMNÁ MÍSTA PETŘÍNA, OSLAVA LETNÍHO 
SLUNOVRATU, KOSENÍ LOUKY SE ZPĚVY

Z Vlašské ulice u Ne-
mocnice Milosrdných
sester sv. Karla Boro-
mejského (Pod Pet-
řínem) půjdeme přes 
les, zahradami, skala-
mi (petros). 
Průvodci budou vyprávět 
o historii Petřína, mytolo-
gii i ochraně přírody.
Průvodci: J. Kroča, R. 
Ertlová, J. Kučera, J. 
Pavliš a J. Cepák. 
Nově je připojena nefor-
mální VÍTÁNÍ LÉTA 
- OSLAVA LETNÍHO 
SLUNOVRATU (...až 

večer když padne rosa, 
tedy asi  v 20 h, nad ne-
mocnicí ve Strahovské 
zahradě).
Dále: UKÁZKOVÉ KO-
SENÍ ČÁSTI LOUKY SE 
ZPĚVEM A HOUSLEMI 
dle počasí od 19 h s oh-
něm a opékáním přibližně  
do 22 h... (Zván je kdokoli 
i děti - úklid + dřevo. Sraz 
v 16 h před nemocnicí  
pod Petřínem).
Děkujeme za podporu 
MČ Praha 1, Magistrá-
tu HMP, Nemocnici sv. 
Jana Boromejského, fi r-

mě Vojanovy sady, s.r.o. 
Výklad: ASTRO Praha, 
Petřínská Iniciativa, Or-
nitologická společnost. 
Dále spolupracují: Kam-
pa Střed Světa, SOPM-
SH, TURAS, Zlatá Praha, 
Obec baráčníků, Hrad-
čanské včely, Sbor dobro-
volných hasičů, Hornický 
spolek, Městská policie 
Praha 1, Malostranské 
noviny, Atelier Pavla & 
Olga, Kluby Napa, Šatla-
va, Kocour Tobě....
Občerstvení (i k ohni) si 
přineste s sebou.

NEDĚLE 21. ČERVNA 17 - 22 h ● SRAZ VE VLAŠSKÉ PŘED NEMOCNICÍNEDĚLE 21. ČERVNA 17 - 22  SRAZ VE VLAŠSKÉ PŘED NEMOCNICÍ

Muzikanti 
z Kampy

Kosení louky 
se zpěvy Rozhledna

PŘIPRAVUJEMEPŘIPRAVUJEME

Doporučené vstupné: 
100 Kč / důchodci polo-
vic/děti nic (na zdravotně 
postižené Prahy 1 + ná-
klady). 

Těší se i 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

ZAPOMEŇME SLOVA, KTERÁ ŠÍŘÍ 
STRACH, JE ČAS NA RADOSTI

Všichni si pamatuje-
me někdy marný boj 
našich učitelů, ale 
především učitelek ze 
základní školy, když 
se nám snažili vštěpit 
do hlavy vyjmenova-
ná slova.  
Dnes v mé glose nejde 
o slova vyjmenovaná, ale 
o slova zakázaná. Na roz-
díl od: býti, obyčej, bys-
trý, což jsou slova stálá, 
po generace neměnná, 
slova zakázaná se mění 
v čase a době, kterou 
právě prožíváme. Dnes 
to jsou: koronavirus, 
covid, roušky, dvou-
metrové rozestupy, ka-
ranténa. Všechna tato 
slova jsou zde zakázaná, 
protože mají jedno spo-
lečné. Šíří strach. A to je 
to nejhorší, co nás může 

zasáhnout. Ze strachu 
jsme totiž schopni dělat 
moc špatné věci a navíc, 
ze strachu jsme ochotni 
odevzdat i naši svobodu. 
Zapomeňme proto na „za-
kázaná“ slova a radujme 
se. Z toho, že se v Čer-
tovce usídlila rodina 
nutrií, že konečně za-
pršelo tak, jak si to pa-
matujeme z dětství, že 
zvonkohra na Loretě 
po mnoha letech změ-
nila mariánskou melodii. 
Jsou to drobné radosti, 
kterých bychom si, nebýt 
pandemie (další zakáza-
né slovo), možná ani ne-
všimli. Ještě mám jednu 
poznámku. 
V mnoha hospodách, re-
stauracích byl dříve ob-
sluhující personál tak ně-
jak alergický na češtinu. 

Najednou tam, kde ještě 
před půl rokem byl na 
český jazyk odpovědí ot-
rávený výraz hodný požití 
cyankáli, se dnes číšníci 
na nás usmívají a navíc 
s tak starostlivým výra-
zem, zda jste byli opravdu, 
ale opravdu spokojeni. 

Zvony 
na Loretě
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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.

inzerce
jak alergický na češtinu. 

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Jsou věci, které nene-
chají nikoho v klidu. 
Patří k nim i otázka 
dopravy v centru Pra-
hy. Vášnivé diskuze se 
opět rozběhly okolo (za-
tím) dočasné uzavírky 
Smetanova nábřeží. 
Byla to paradoxně původ-
ně ODS, která na nábřeží 
proklamovala vytvoření 
pěší zóny. Asi to nikdy 
nebylo míněno vážně, 
ale byl to pěkný marke-
ting kvůli obhájení jinak 
neobhajitelné investice 
téměř 40 miliard do vý-
stavby tunelu Blanka. 
Současné vedení Prahy 
vyzkoušelo uzavírku loni 
v létě, kdy se předělávaly 
zároveň koleje. Tentokrát 
je až do podzimu neprů-
jezdný jeden pruh od Ná-
rodní směrem k Divadel-
ní ulici. 

Před kavárnou Slávie 
a Smetana Café se ob-
jevily židličky, které od 
dopravy (v době psaní 
tohoto sloupku) oddě-
lují černožluté zábrany 
a tramvajový ostrůvek. 

Místo vyloženě láká k po-
sezení… 
Aby bylo jasno, jsem za-
stánkyně zklidnění do-
pravy v centru, ale jsem 
opět úplně paf z toho, co 
je možné na toto téma 
předvést. 
Pan primátor Hřib se 
v očích Pražanů zařa-
dil mezi „vidláky“, kte-
ří už potolikáté obsadili 
magistrát. A já se nemo-
hu zbavit dojmu, že ten-
to neumětelismus je ve 
skutečnosti promyšlená 
strategie, jak nikdy onoho 
zklidnění dopravy nedo-
sáhnout. Jak lépe nabít 
odpůrcům změn v dopra-
vě než dělat jeden nekon-
cepční krok za druhým.
A co vy, tipnete si, jak to 
dopadne?

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

SMETANOVO NÁBŘEŽÍ: JAK TO 
PRIMÁTOR HŘIB ZASE ZPACKAL

„Kávička“ 
na Smetanově 

nábřeží

Jsme v  období po-
stupného uvolňování, 
blíženecké aspekty 
s sebou přinášejí po-
zvolnou lehkost pohy-
bu a bytí. 
Blížencům je vlastní“slo-
vo“, které je v tomto čase 
podpořeno planetou lásky 
a hodnot Venuší, pro-
cházející znamením Blí-
ženců. Slovo je mocné 
a v tomto měsíci je vhodné 
ho vážit na laboratorních 
váhách. Dostává se do  
přímých konfl iktů s pla-
netou Mars a Neptun, 
které procházejí zname-
ním Ryb a vytvářejí vel-
mi disharmonický vztah 
k blíženeckým planetám. 
Může s sebou přinášet dez-
informovanost, kritiku, 
hodnocení a hádky... Pla-

neta Saturn, mistr řádu 
a času, postupně couve 
znamením  Vodnáře, do 
znamení Kozoroha a do-
stává se tak do kontaktu 
“trojkonjunkce“ s plane-
tou Jupiter a Pluto, které 
v kozorohu již jsou, ve 
zpětném pohybu. 
Období proměn hlubo-
kých struktur a pročiš-
ťování minulosti, na osob-
ních i kolektivních rovi-
nách, čas boření a plán 
stavění nových systémů... 
Rekonstrukce se prohlu-
buje a půjde ještě do vět-
ších hlubin, zvláště s při-
cházejícím podzimem. 
21. 6. Slunce vstupu-
je do znamení Raka 
a nastává slunovrat. 
Rak se zaměřuje na rodi-
nu, city, kořeny a domov.

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDYHVĚZDYHVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

ASTROLOŽKA DAGMAR KOCŮRKOVÁ

ČERVEN: RODINA, 
CITY, SLUNOVRAT

STRUČNÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny 

červen 2020 / XII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner 
● Inzerce: Monika Höppner 

● Redakce: Občané ●
redakce@malostranskenoviny.eu
● tel. inzerce: 777 556 578 
● tel. redakce: 775 949 557

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 
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● Jak moc jste spjatý 
s Malou Stranou? 
„Malá Strana mě fascinu-
je odedávna. Už od střed-
ní školy, kdy jsme hojně 
navštěvovali restauraci 
U Černého vola… Také 
chodím do práce do Čes-
kého muzea hudby.“
● Jak vznikl Leten-
ský dixieland, ka-
pela, které jste kapel-
níkem?  
„Nikdy jsem neplánoval, 
že budu mít vlastní ka-
pelu. Různí jazzmani mě 
brali jako hráče na kon-
trabas na záskoky, ale 
nikdo mě nevzal nastálo. 
Tak jsem si udělal svoji 
kapelu. Zlí jazykové tvr-
dí, že jsem ji založil proto, 
abych měl kde hrát taky 
na kytaru. A já dodávám, 
že to je pravda.“ 
● A kde vás můžeme 
vidět hrát naživo ten 
krásný starý jazz? 
„Na Malé Straně pravi-
delně hráváme k poslechu 
i tanci v Kavárně ČAS, 
v ulici U Lužického semi-
náře, většinou poslední 
středu v měsíci. Přijďte 
24. 6. od 19 h. Nebo si nás 
poslechněte 12. 6. od 18 h 
v rámci Noci sokoloven na 
nádvoří Tyršova domu.“
● Proč zrovna jazz?
„To je jako kdybyste se 
někoho ptala, proč má rád 

modrou barvu. Věnuji se  
také folklóru.“
● Folklór a jazz?
„Oba tyto hudební žánry 
fungují na jakési přiro-
zenosti, musíte sledovat, 
cítit, co se děje, pak rea-
govat na své kolegy. Je to 
vlastně taková živelná im-
provizace.“
● A ještě si mi doneslo, 
že máte další kapelu…
„Ukulele swing band, to 
mám pro legraci. Všichni 
hrajeme na ukulele. Už se 
těšíme, jak si zahrajeme 
25. 7. v pivovaru v Úně-
ticích na Czech Ukulele 
Festivalu a před tím 18. 6. 
a 13. 7. v naší oblíbené Ka-
várně ČAS. Přijďte.“
● Co pro vás znamená 
hudba?
„Život. A v tom mém se 
hudba prolíná doslova 
vším. To mám velké štěstí.“ 

ŽIVOT A HUDBA, 
TO SE PROLÍNÁ

alostranská bese-
da a.s. připravila 
ojedinělou výsta-

vu světoznámého fo-
tografa Jana Saudka 
k jeho 85. narozeni-
nám. 
Jde o unikátní výstavu 
85 fotografi í z průběhu 
jeho celé umělecké kari-
éry. Výstava bude dopl-
něna i korespondencí 
a poznámkami z knih 
Jana Saudka, které bu-

dou pokřtěny. Unikátní 
prostor podkrovní Ga-
lerie bude instalací foto-
grafi í a dalších děl Jana 
Saudka působit na ná-
vštěvníky impozantně. 
Výstava naváže na 
úspěch výstavy Jana 
Saudka v roce 2014, 
kterou jsme za spolupo-
řadatelství s MČ Praha 1 
provozovali a stala se  tře-
tí nejnavštěvovanější vý-
stavou roku 2014.

Výstava do 30. června

JAN SAUDEK ,,85“ 
ŽIVOT

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

ČERVEN
Program (výběr)

2. 6., 19 h
Jan Hrubý trio

3. 6., 19 h
Pocta Zuzaně Navarové

4. a 5. 6., 20 h
Krausberry -  rock

10. 6., 19 a 21 h
Ivan Hlas 
trio - folk - rock 

9. 6., 20 h
7 pádů Honzy Dědka       

11. a 12. 6., 20 h
Žlutý pes

15. 6., 19 h
321 Jedem!

16. 6., 20 h
Vladimír Merta

17. 6., 20 h
Nerez a Lucia

GALERIE
Jan Saudek „85“ Život 
do 30. 6.  2020.

M

Náš 
TIP

JAN MERTA: 
MUZEUM 
do 14. 6.   

Výstava malíře, který pře-
kročil hranice své doby, 
představuje velkoformá-
tové malby z posledních let.

JAN WOJNAR: 
CELEK JSOUCNA, 
JSOUCÍ V CELKU

do 2. 8.
Výstava poprvé komplex-
ně představuje celoži-
votní dílo Jana Wojnara. 
Připraveno ve spoluprá-
ci s rodinou Jana Wojna-
ra a Galerií výtvarného 
umění v Ostravě. 

MILADA HORÁKOVÁ
27. 6. – 8. 9. 

Vzpomínková akce a vý-
stava v parku Kampa při-
pomene památku Milady 
Horákové.

DALŠÍ PROGRAM 
11. 6. od 18 h 

Komentovaná prohlídka
výstavy Muzeum s uměl-
cem a kurátorkou.

13. 6. od 15 h 
Rodinná dílna s Janem 
Mertou.

17. 6. od 18 h 
Syp, sypký, sypavý, pře-
sýpat - kurátorská ko-
mentovaná prohlídka vý-

stavy Jana Wojnara. Na-
váže zvukový workshop 
Václava Šafky.

LÉTO PRO DĚTI
27. - 31. 7. 
Základna tábora je v Mu-
seu Kampa, U Sovových 
mlýnů 503/2
10. - 14. 8.  
Základna tábora je v Mu-
seu skla Portheimka, 
Štefánikova 12.
Cena: 3 700 Kč, není 
možné se přihlašovat na 
jednotlivé dny. Pro děti 
od 6 do 12 let. Pro při-
hlášení: lektorskeodde-
leni@museumkampa.cz

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
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S muzikantem, stereoskopickým foto-
grafem a kurátorem oddělení hudeb-
ních nástrojů v Českém muzeu hudby 
Janem Kříženeckým jsem se seznámi-
la, když jsem sháněla retro mikrofon 
do videoklipu. A on nám nejen mikro-
fon rád zapůjčil, ale také Malostranské 
noviny obohatil rozhovorem o hudbě.  

text: MONIKA HÖPPNER

JAN KŘÍŽENECKÝ, ROZHOVOR

Letenský 
dixieland

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

inzerce

Slavné ženy

Manželka prezidenta Havla
Olga Havlová

Olga Havlová (1933 - 
1996) byla první manžel-
kou prezidenta Václava 
Havla. Narodila se v po-
četné rodině na Žižkově. 
Vyučila se v Baťově továr-
ně, kde poté pracovala. 
V letech 1961 - 1969 byla 

uvaděčkou v Divadle Na 
zábradlí, kde ve stejné 
době působil Václav Ha-
vel. V roce 1964 se za něj 
provdala. V roce 1997 jí 
byl in memoriam propůj-
čen Řád Tomáše Garrigua 
Masaryka. 

Václav 
Havel, 
manžel

Pavel
Landovský, 

kamarád

Jan 
Kašpar, 

přítel
Měla velmi 
milou povahu...

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris je jediný člověk na světě, který dokáže 

popíjet v nonstopu az do zavíračky.

Mandarin Oriental, Prague - SPA

Věhlasné lázně hotelu Mandarin Oriental, Praha jsou zde pro Vás – otevřeny 
pro širokou veřejnost a hlavně naše milé sousedy z Malé Strany! ● Využijte 

jedinečnou možnost odpočinout si v krásném prostředí a zažít prvotřídní úroveň 
služeb inspirovaných exotikou dálného Orientu ● Vybírat můžete z různých 

druhů masáží, celotělových rituálů, luxusních obličejových ošetření, manikúry 
a pedikúry, vířivky a parní lázně. ● V nabídce jsou terapie od 30minutových až 
po půldenní balíčky, záleží jen na Vaší preferenci ● Součástí lázní je privátní 

Fitness Centrum včetně sauny. Též jsou v nabídce pravidelné lekce jógy.
PRO REZERVACI a více informací kontaktujte, prosím, Spa Concierge 
na telefonním čísle: 233 088 655 nebo e-mailu: moprg-spa@mohg.com

DO KONCE ČERVNA 2020 je cena všech 
procedur a prodeje kosmetických 

produktů SNÍŽENA O 20 % S HESLEM 
„Malostranské noviny“. Těšíme se na Vás!

● Čt 4. 6. - 20 h
Jiří Dědeček
Včera, dnes a zítra.
Recitál ze starých i no-
vých písní.

● Pá 5. 6. - 20 h
Bára Grafnetrová 
Zase je mi do zpěvu.
Večer šansonů. Host
Jaroslav Svěcený. 

● Čt 11. 6. - 18 h
Hynek Žirovnický 
& kapela Dark Blue 
Elephants z Křemže

● Út 16. 6. - 20 h
Inženýr Vladimír 
(sólo) a Fumas 
(Původní Bureš)
Koncert napůl v rámci 
cyklu „frontmani bez 
kapely“.

● Čt 18. 6. - 20 h
Písničkář Vondráš 
a herec 
Justin Svoboda
Originální písně (looping, 
kytary, hlas, beatbox...) 
spolu se storytellingem. 

● Pá 19. 6. - 20 h
Jiří Smrž 
Originální písničkář za 
doprovodu příčné fl étny 
a zpěvu Kličky.

● Ne 21. 6. - 19 h
JOZIE
Pražská hudební sku-
pina, zaměřující se na 
žánry R&B, soul a blues. 

● Čt 25. 6. - 20 h
Jan Burian 
Písničkář, básník, spiso-
vatel za doprovodu piana.

● So 27. 6. - 20 h 
Prague 
RhytmKings
Originální interpretace 

americké jazzové hudby 
20. a 30. let minulého 
století.

● Po 29. 6. - 20 h 
Osvobozené duše
Koncert, který oživuje 
tvorbu Jaroslava Ježka, 
Jana Wericha a Jiřího 
Voskovce z doby 
Osvobozeného divadla.
 
● Út 30. 6. - 20 h
Veronika Spiegelová 
& Naboso band
Koncert ve znamení 
šansonu, folku a jazzu 
ve skvělém  podání 
současných a bývalých 
studentů pražských 
konzervatoří.

Ve Smečkách 26, Praha 1
ČERVEN 2020

www.cinohernikavarna.cz

Skupina JOZIE. Neděle  21. června, 19 h
R&B, soul a blues. 

Mandarin Oriental, Prague ● Nebovidská 459/1 ● Praha 1 ● Malá Strana
Tel.: +420 233 088 600 ● www.mandarinoriental.com/prague

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



Milan Voríšek, MBA

Sezóna čistění fasád začíná.…Vaší nemovitosti k službám.
 jednatel House Services


