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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. 9/ roč. XII 
září 2020
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Malostranští 
číšníci

HBITÝ MARTIN
z restaurace U Glaubiců, 
Malostranské nám. 266/5, 
roztáčí lahodnou Plzeň za 

neuvěřitelných 36 Kč! 

inzerce

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

Čtěte na str. 2 - 3

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

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

Tržiště 256/6, Malá Strana
denně 10 - 23 h

CHTĚJÍ 
HO DÁT 
PRYČ!

VLASTIMIL HARAPES (74), 
nejslavnější tanečník. Jak žije 
na Malé Straně (už 45 let!) 
a proč je zde kultovní postavou

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOREXKLUZIVNÍ ROZHOVOREXKLUZIVNÍ ROZHOVOREXKLUZIVNÍ ROZHOVOREXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

str. 6 - 7
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MASNÝ KRÁM 
řeznictví, jídelna

VÁLKA O MNICHA

PROČ TADY 
ŽIJU RÁD!



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

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

 MALOSTRANSKÝ 
RESTAURANT

POD PETŘÍNEM
Hellichova 5

Nakládané 
vuřty s cibulí

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

Sochu Harmonie od-
halilo v roce 2009 Muse-
um Kampa za přítomnos-
ti své zakladatelky Medy 
Mládkové a olympio-
ničky Dany Zátopko-
vé. Zobrazuje modlícího 
se indického mnicha Sri 
Chinmoye.
Socha se v roce 2013 sta-
la symbolem povodní, 
když ji voda zatopila až po 
modlící se ruce a pak za-
čala klesat.
Důvodem odstranění 
sochy je tvrzení sloven-
ského fotografa Duša-
na Štrause, že bylo 
hnutí Chinmoye spo-
jováno se znásilnění-
mi. Nejsou však žádné 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Příborový nůž 
si položím na 

můj ostrý jazý-
ček a pak už ani 

neškytnu.“

„Co se 
škytavkou… 
Nejlepší je si 

další skleničku 
už nenalít.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
Dvořák

Malostranská 
beseda
„Začnu 

na někoho 
intenzivně 
myslet...“

Jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Dělám stojku 
a pak se napiju 
studeného piva. 

Opakuju do 
přestání!“

Jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Raduji se, ne-
zaháním. Když 
škytáš, někdo 
na tebe přece 
vzpomíná!“

Čím nebo jak 
zaháníte škytavku?

Anketa Malostranských novin

OBĚŤ KORONAVIRU: 
OBCHOD S LOUTKAMI 
U KARLOVA MOSTU 

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Zadržím dech, 
zajím, zapiju... 
Kostka cukru 

s Alpou mi neza-
bírá.“

důkazy, jde o pomluvu 
a mrzkou lež.  
Duchovní Chinmoy 
(1937 - 2007) byl indicko-
-americký duchovní uči-
tel. Jeho učení se zaklá-
dá na rozvíjení vnitřních 
schopností člověka. Před-
nášel na mnoha ame-
rických univerzitách, je 
nositelem desítek vyzna-
menání. Roku 1994 došlo 
k některým obviněním 
vyvrácených soudem.

SOCHA MNICHA, SYMBOLU POVODNÍ 2013, 
   MÁ JÍT PRYČ  Z NÁPLAVKY NA KAMPĚ

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechl:

Počasí 

19 °C
ZÁŘÍ

Bouřka v září,
sníh v prosinci.

Víte, že...
O osudu sochy 

rozhodne Museum 
Kampa, které ji 

odhalilo v roce 2009.

marinovaná s křenem 
a horčicí, salát, 450 g

BYL PRVNÍ V ULICI

90 
Kč

Socha modlícího se mnicha, sym-
bolu povodní 2013, má být odstra-
něna z náplavky u parku Kampa. 
Důvod: Ničím nepodložená pomlu-
va duchovního, jehož zobrazuje.

„Nemusíš 
mi lichotit, 
stejně 
podlehnu.
Slyšeno: V karanténě

�ČTENÁŘ 
REPORTÉR

Malá Strana - Obchů-
dek s loutkami fungoval 
pár metrů od Karlova 
mostu, v ulici U Lužic-
kého semináře dlou-
hých 27 let. 
„Přežili jsme povodeň, 
přežili jsme fi nanční kri-
zi, ale covid nás dostal,“ 
říká Pavel Truhlář, 
provozovatel a loutkář.

„Měl jsem po revoluci 
první obchod v téhle ulici 
a první také odcházím,“ 
řekl Pavel Truhlář. 
„Zákazníci se od roku 
1993 hodně změnili. Že 
tu prodáváme umělecká 
díla, je už vůbec neza-
jímá.“ Měsíčně je v ob-
chůdku nájem 80 tisíc Kč 
plus energie.

Majitel 
Pavel Truhlář

Obchůdek 
s loutkami

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 ZÁŘÍ
Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, 

14. září od 19 h ● Naše zahrádka pro vás 
otevřena! ● Sledujte naše speciální nabídky

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

Na čepu dvanáctka 
Radegast za 39 Kč

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

257 531 839

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu



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
Krásná Hermína při 
 soutěži v nejlepším 

předstírání údivu

Bouřlivý 
rok 1920

MISS DIVENÍ

SOCHA MNICHA, SYMBOLU POVODNÍ 2013, 
   MÁ JÍT PRYČ  Z NÁPLAVKY NA KAMPĚ

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

Socha Harmonie 
(modlící se mnich) 

na náplavce 
u Musea Kampa

Museum
 Kampa

Citát indického 
duchovního 

Sri Chinmoye

Zatopená socha mnicha z Kampy 
(2013). Po dosažení modlících se 
dlaní začala voda klesat.

�ČTENÁŘ 
REPORTÉR

PASTA ONER 
ALFONS MUCHA: 
ELUSIVE FUSION

 do 25. 10. 
Protnutí dvou význam-
ných osobností, Alfonse 
Muchy, jednoho z hlav-
ních iniciátorů art nouve-
au, a Pasty Onera, jed-
né z vůdčích osobností 
street artové scény, kte-
rý se již více než deset 
let zabývá obrazy.
 
OLGA KARLÍKOVÁ: 

NASLOUCHÁNÍ
od 8. 9. do 8. 11.

Museum Kampa připra-
vilo ve spolupráci se So-

phistica Gallery, Praha 
retrospektivní výstavu 
Olgy Karlíkové, která 
vstoupila do povědomí 
veřejnosti především 
díky svým originálním 
výtvarným záznamům 
ptačích zpěvů a dalších 
akustických přírodních 
jevů. Výstava představí 
celý rozsah tvorby autor-
ky, která dodnes ovlivňu-
je mladší generace.

  DALŠÍ PROGRAM 
8. 9., 14 - 18 h

101. narozeniny 
Medy Mládkové.

Přijďte oslavit narozeni-

ny zakladatelky muzea. 
Slavnostní přípitek v 17 
hodin na zahradě Weri-
chovy vily.

19. 9., 15 h
Ve víru linky - 

- rodinná dílna k výstavě 
Olgy Karlíkové pro děti 
od 4 do 7 let. Workshop 
trvá 60 - 90 minut. Re-
zervace na: rezervace@
museumkampa.cz. 

23. 9., 18 h
Svišťouni Olgy 

Karlíkové a deep 
listening s Pavlem 

Klusákem

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



100 LET OD NAROZENÍ UMĚLCE, KTERÉHO OD BÍDY  A ÚTLAKU ZACHRÁNIL SPOLEČNÝ DVŮR SE ŠVÝCAREM100 LET OD NAROZENÍ UMĚLCE, KTERÉHO OD BÍDY  A ÚTLAKU ZACHRÁNIL SPOLEČNÝ DVŮR SE ŠVÝCAREM

PODIVUHODNÝ PŘÍB ĚH MALOSTRANSKÉHO 
MALÍŘE KRAMULEH O Z NERUDOVY ULICE

Kramule byl typickým 
malostranským občanem, 
pravidelně se scházel
s přáteli sousedy v míst-
ních hospodách U ko-
coura, U Černého 
vola...
V září uplyne od naroze-
ní Karla Kramuleho sto 
let. Byl absolvent Zlínské 
školy umění a UMPRUM 
v Praze a představitel čes-
kého výtvarného a užité-
ho umění a grafi ky 50. až 
90. let dvacátého století. 
Narodil se v Nové Pace 

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

v Podkrkonoší. Aktiv-
ní část umělecké dráhy 
strávil v Praze na Malé 
Straně. 
Jeho výstavy nebyly 
v době normalizace 
možné. Jediná možnost 
byla na zahradě ateliéru 
pod Pražským hradem. 
Scházeli se zde sousedé, 
často umělci a disidenti, 
ale i zahraniční diplo-
maté. Náhoda tomu 
chtěla, že švýcarský vel-
vyslanec měl okna i do 
zahrady ateliéru a Karel 

TUTO RUBRIKU ZAŠTIŤUJE 
MČ PRAHA 1 V RÁMCI BOJE 
ZA ODSTRANĚNÍ DŮSLEDKŮ 

PANDEMIE KORONAVIRU.
E-MAIL: redakce@malostranskenoviny.eu 

TEL.: 777 556 578 (Monika)

MÍSTNÍ NÁSTĚNKA 
VZKAZY●OZNÁMENÍ

Újezd 17

ZDENĚK 
HŘIB

Pražský primátor 
Hřib (Pirátská 

strana) se vymkl 
kontrole koalič-
ním partnerům. 
Tlaky na jeho 

odvolání rostou.

MICHAL
LUKEŠ
ředitel 

Národního muzea 
Národní muzeum 
pořádá úžasnou 
výstavu egypt-

ských vykopávek 
Sluneční králové

&Vítěz Poražený
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VYSTOUPENÍ V CIRKUSE 
NA AKCI LETNÍ LETNÁ

CO NOVÉHO V REDAKCI

NEJMLADŠÍ členka redakce 
Anička zahájila představení cir-
kusu Teens Cirkabaret v rámci 
akce Letní Letná hrou na ukulu-
le a akrobacií na hrazdě.

Kramule se díky němu 
seznámil s ostatními 
zahraničními diplo-
maty. Velká část tvor-
by autora pak  skon-
čila v soukromých 
sbírkách zahraničních 
rukou a umožnila mu 
relativně svobodně 
tvořit v socialistických 
reáliích.
Po roce 1980 došlo 
v Československu k u-
volnění poměrů a Ka-
rel Kramule mohl 
uspořádat různé vý-
stavy. Jeho poslední 

byla v roce 1993 byla 
ve Švýcarsku, před-
poslední v jeho rodišti 
v Nové Pace v Podkr-
konošském muzeu.
Jeho obrazy a grafi -
ky jsou zastoupeny 
v soukromých sbír-
kách u nás a v překva-
pivém množství také 
v zahraničí. 
O odkaz Karla Kra-
muleho po jeho úmrtí 
(v roce 1994) pečuje 
jeho manželka Jaro-
slava a vnuci Martin 
a Radim Kramule.

25. 9. - 25. 10. 2020 
Galerie Lapidárium, 
Rámová 735, 
Praha 1 Staré Město

Malíř Karel Kramule tvořil v pod-
krovním ateliéru se zahradou v Ne-
rudově ulici 40. Bydlel s manžel-
kou Jaroslavou na Úvoze 28 (kde 
žije dosud). Z domu je krásný vý-
hled na stráně Petřína.

VÝSTAVA MALÍŘE KRAMULEHO
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PODIVUHODNÝ PŘÍB ĚH MALOSTRANSKÉHO 
MALÍŘE KRAMULEH O Z NERUDOVY ULICE

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

Velké zprávy
z Malé Strany

Díra na 
Újezdě

Linka pomoci 
občanům

Před pár dny byl ote-
vřen na adrese Újezd 43
(naproti Tyršova do-
mu) nový podnik: bis-
tro Vis-a-vis. Snídaně 
celý den, koláče, jo-
gurty, polévky, kafe, 
víno... Otevřeno středa 
- pátek 10 - 18 h.

VIDA! NA ÚJEZDĚ 
OTEVŘELI NOVÉ 

BISTRO

724 021 789 
224 948 465

MČ Praha 1

Linka pomoci 

ČTENÁŘ 
REPORTÉR

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
starosta MČ Prahy 1: „Mám to tady rád a vím, 
jak důležitá je podpora takovýchto tradičních ma-
lých provozoven.“

Masný krám se stejně 
jako ostatní potýká s vý-
razným úbytkem zákaz-
níků. 
„Snažíme se fungovat 
co nejlépe. Doplňujeme 
zboží, připravujeme 
oblíbené rolády, závit-
ky, mixy mletých mas, 
plněné knedlíky atd. 
Usmívající se zákazní-
ky máme rádi a jsme 
připraveni každého při-
vítat a nasytit dle jeho 
libosti,“ ujišťuje jeden 
z majitelů Miloslav Fu-
čík. 
„Všechny plány jsme le-
tos trochu utlumili, ale 

například na září při-
pravujeme Tapas večer, 
workshop, který vás 
naučí připravit oblíbené 
španělské speciality.“ 
Řeznictví je na Tržišti už 
sto let. Současní majite-
lé citlivě udržují tradice, 
vedle toho nabídku roz-
šířili o jídelnu, kde den-
ně připravují tři hlavní 
jídla a dvě polévky. 
V Masném krámu může-
te sami načepovat pivo. 

Pochutnáte si i na dob-
rém vínu anebo na slad-
kém koláči, který jedna 
paní peče speciálně pro 
tuto provozovnu. Jídel-
na pojme i dvacet lidí 
a na oběd nebo něco 
malého sem chodí pra-
covníci z nedalekých 
ambasád, ale také pan 
Vlastimil Harapes. 
Přidejte se i vy! 
V  pracovních dnech 
od 8.30 do 18 hodin.

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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MASNÝ KRÁM
PODPORUJEME 

MÍSTNÍ 
ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta

Miloslav 
Fučík

Tržiště 256/6, Malá Strana

Zatáčka 
k Hradu 
z Nerudovy ulice 
od K. Kramuleho

Obraz 
mistra

Tržiště 6
Špekové 
knedlíky

Malíř Kramule 
(1920 - 1994)

Ateliér 
v Nerudově 40
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VLASTIMIL HARAPES: VŠECHNO V MÉM ŽIVOTĚ 
PŘICHÁZELO SAMO, PŘIROZENĚ. JSEM ZA TO RÁD

TEXT: MONIKA HÖPPNER

„Miluju písničku Život 
je jen náhoda… Víte, je 
to zvláštní, ale herecké 
role přicházely hlavně 
v době, kdy jsem měl ně-
jaký úraz a nemohl jsem 
tančit,“ dodává. A my 
jsme tanečního mistra 
zpovídali na Malostran-
ském náměstí v restau-
raci U Tří zlatých hvězd, 
kde ho můžete vidět 
naživo 16. září od 19 ho-

din. Povídat si tam s ním 
bude redaktorka Malo-
stranských novin Moni-
ka Höppner. Přijďte! 

● Jak se vlastně kluk 
dostane k baletu?
„Přes housle.“

● Tomu nerozumím.
„Když mi bylo jedenáct, 
tak jsem si doma vybre-
čel, že chci hrát na hous-
le. A maminka si všimla, 
že mají v lidušce v Cho-

mutově taky rytmiku pro 
děti, přihlásila mě tam, 
protože jsem si neustále 
prozpěvoval a poskako-
val.“

● Maminky ví, co je 
pro dítě to nejlepší. 
„Ta moje to věděla. Víte, 
jsem v pořadí šestým 
dítětem svých rodičů. 
A těch pět dětí přede 
mnou byly sestry. Ro-
diče mě nechávali žít po 
mém odjakživa. Housle 

mně učitel zprotivil záhy 
a rytmika nezklamala. 
Pedagožka později mým 
rodičům vysvětlila, že 
bych měl zkusit přijí-
mačky na konzervatoř 
na balet. Já to rád zkusil, 
nebyla tam matika, fyzi-
ka, chemie... A vyšlo to.“ 

● A to už jste byl hvěz-
da za studií?
„Naopak. Vůbec mně to 
na konzervatoři nešlo. 
Běžně jsem nosil čtyř-
ky, nebo dokonce čtyři 
mínus. Maturoval jsem 
s trojkou…“

● A kdy se to zlomilo? 
„Paradoxně až po ma-
turitě, když jsem byl 
v pátém ročníku a dostal 
jsem roli ve fi lmu Marké-
ta Lazarová. Těšil jsem 
se, že se konečně toho 
každodenního baletního 
tréninku díky natáčení 
zbavím … Ovšem časové 
prostoje byly náročné, 
a jak jsem tak čekal, až 
bude moje scéna, začal 
jsem znovu tancovat, tré-
novat na hotelu…“

● Jaké bylo natáčení 
s režisérem Františ-
kem Vláčilem? 
„Divoké. Pan režisér byl 
laskavý, ale když se napil, 
tak jsem mu nerozuměl.“ 

● A Vám se tedy bale-
tu zbavit nepodařilo? 
„Ne. Konkurz do Národ-
ního divadla do souboru 
baletu jsem udělal hned 
po dokončení konzer-
vatoře... Pak jsem až 
v roce 1987 přestoupil do 
Laterny Magiky. V roce 
1989, po sametové re-
voluci, si mě zvolili jako 
šéfa baletu Národního 
divadla, byl jsem tam ve 
vedení 12 let.“

● Byl jste dobrý šéf?
„Skvělý.“ (Smích)
 
● Ale stejně je zají-
mavé, jak jste měl 
umělecké příležitos-

ti, myslím taneční, 
pedagogické, ale i he-
recké a pěvecké, pěk-
ně namixované…
„Nikdy jsem v životě ne-
tlačil na pilu a vyplatilo 
se to. Všechno přicháze-
lo samo, přirozeně, ruku 
v ruce… Jsem za to rád.“  

● A možná hrálo roli 
i to, že jste byl ztepilý 
a krásný. 
„Ano, ta věta ale není 
z mé hlavy, říkali to 
o mně…“ (Smích)

● Vždy jste se tak cítil?
„Vůbec ne. V mém životě 
byly situace, kdy mi do 
smíchu moc nebylo, ale 
vše jsem zvládl. Jsem fa-
talista, všechno beru tak, 
že to prostě mělo být. 
A basta. Ale podělím se 
ještě o jednu sice nepří-
jemnou situaci z mého 
života, ale patří k těm ve-
selejším. Když jsem točil 
fi lm Operace mé dcery, 
tak byl na mě pan režisér 
Ivo Novák velmi nepří-
jemný, tak nějak bez pří-
činy. Zeptal jsem se ho: 
„Pane režisére, proč jste 
na mě tak nepříjemný?“ 
A on na to: „Protože jsem 
si vás nevybral!“ 

A TEĎ VÁS S DOVO-
LENÍM, pane Hara-
pesi, ve Vašem vyprávě-
ní přeruším. Milí čtenáři, 
jestli chcete slyšet, jak se 
vyvíjel vztah mezi panem 
Harapesem a režisérem 
Novákem, přijďte 16. 
září v 19 hodin do re-
staurace U Tří zlatých 
hvězd, tam si to všech-
no dopovídáme. Těší se 
na vás tým restaurace a 
redakce Malostranských 
novin.

Víte, že...
Vlastimil Harapes 

žije 45 let na Malé Stra-
ně. Ve stejném domě 

bydlela i jeho maminka, 
první žena Elena 

a dramatik Josef Topol 
s manželkou.

HVĚZDY VE HVĚZDÁCHHVĚZDY VE HVĚZDÁCHHVĚZDY VE HVĚZDÁCH

U Tří zlatých hvězd, 
Malostranské nám. 8 
(nahoře v podloubí)

Rezervace vstupenek 
na tel. č.: 777 885 061 

nebo přímo v restauraci.

VLASTIMIL HARAPES
hostem Moniky Höppner
16. září (středa) v 19 h

VLASTIMIL HARAPES
hostem Moniky Höppner
16. září (středa) v 19 h

Rezervace vstupenek i veškeré informace o programu u organizátorky 
akce Marie Schořovské na tel. č.: 777 885 061, nebo přímo v restauraci ● 
Tým restaurace se těší na setkání s Vámi! ● Adresa:  U Tří zlatých hvězd, 

Malostranské nám. 263/8, Praha 1 ● www.trizlatehvezdy.cz

Povídání s tanečníkem, hercem, 
pedagogem a Malostraňákem 
Vlastimilem Harapesem. 
Vstupné: 300 Kč (zahrnuje 
občerstvení formou rautu)

VŘELE
DOPORUČUJEME!

Usměvavý Vlastimil Harapes je zasloužilým Malostraňá-
kem už 45 let a Malou Stranu by prý nevyměnil za žádné 
jiné místo na světě. „Jsem tady doma! Mám tady přátele, 
všichni se známe, vím, kam jít na dobrou kávu, kde na-
koupit, kam zajít na pivo a koho poprosit, aby mi opravil 
košili,“ vysvětluje tanečník, pedagog, herec, ale i zpěvák.



 7telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.euZ}abava

VLASTIMIL HARAPES: VŠECHNO V MÉM ŽIVOTĚ 
PŘICHÁZELO SAMO, PŘIROZENĚ. JSEM ZA TO RÁD

VÁŠ INZERÁT 
DO TĚCHTO NOVIN 

VYROBÍME ZDARMA 

Volejte Monice, 
tel.: 777 556 578

e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.eu
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příšté

Hrom do chlapa! Ten si 
k tomu ještě přinese kytáru!

Zlatej stoh. Tam má člověk 
svatej pokoj.

TULÁK NA LETNÍM BYTĚ III Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1920)

Kalendárium 
Malé Strany

Karolina 
Světlá

SPISOVATELKA

Alexandr 
Brandejs
MECENÁŠ

ZÁŘÍ

● František Hofman 
*1. 9. 1891 Přeštice 
†3. 3. 1969 Praha
Malíř, obraz T. G. M.
či Pražského jezulátka. 

● Václav E. Horák 
*1. 1. 1800 Lobeč 
†3. 9. 1871 Praha
Varhaník, zpíval ve 
sboru v chrámu sv. 
Mikuláše.

● František Roith 
*16. 7. 1876 Praha 
†5. 9. 1942 Voznice  
Architekt, monumenty.

● Karolina Světlá 
*24. 2. 1830 Praha 
†7. 9. 1899 Praha
Spisovatelka, přítelkyně 
Jana Nerudy.
 
● Karel Tůma 
*6. 9. 1843 Praha 
†9. 5. 1917 Praha 
Redaktor Humoristic-
kých listů.
 
● Alexandr Brandejs 
*7. 9. 1848 Hřebečníky 
†19. 5. 1901 Praha 
Mecenáš umělců jako 
Mikoláš Aleš, František 
Ženíšek, Julius Zeyer, 
Jaroslav Vrchlický...

František 
Hofman

MALÍŘ

Karel 
Tůma

NOVINÁŘ

Narodil se 24. 7. 1946 v Chomutově, vyrůstal v blíz-
kých Droužkovicích. Po konzervatoři byl dlouhole-
tým členem a sólistou Národního divadla. Tančil na 
řadě světových scén. Hrál ve spoustě fi lmů, např. 
Starci na chmelu, Markéta Lazarová, Den pro mou 
lásku, Operace mé dcery, Jak vytrhnout velrybě 
stoličku… V letech 1986 - 1992 byl manželem zpě-
vačky Hany Zagorové. V roce 1989 získal titul ná-
rodní umělec a v roce 2011 obdržel Cenu Thálie za 
celoživotní mistrovství v oboru balet.

VLASTIMIL HARAPES STRUČNĚ

Malostranská 
ulice, kde žije

Vlastík 
5  let

Vlastimil ve fi lmu 
Panna a Netvor

S kamarádkou 
Albou

V roli 
Corsara

Vlastimil s maminkou a kama-
rádkami Eliškou a Zdeničkou

S maminkou 
Martou
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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.

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

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

Naše významné akce 

POŘÁDÁME

● Vždy třetí pondělí 
i v létě v 18 h
TOULKA TAROTEM 
Kavárna Deli Maltez na 
Maltézském náměstí. Tarot 
Klub 015. 
Dr. J. Hůlek

● Neděle 13. 9., 16 h 
TOULKA Magický 
Petřín, který projdeme 
s Honzou Kročou jinou 
trasou. Start nahoře 
v Hellichově ulici, sady, 
kaple, štoly, kroužkování 
+ kosení. Občerstvení s 
sebou. Vstupné 100 Kč, 
důchodci polovic, děti nic.

● Středa 23. září 
TOULKA: Katedrála sv. 
Víta (Richard Haendl) 

● Říjen
ODLOŽENÁ TOULKA: 
NEBOVIDY? VOJANO-
VY SADY?

● Čtvrtek 22. 10.
18 - 21 h 
Odložená KONFERENCE 
KAMPA, MALÁ STRA-
NA STŘED SVĚTA 
BÁSNÍCI + HYDEPARK

DOPORUČUJEME

● ČTVRTKY 
MALOSTRANSKÉ 
TRHY

● STŘEDY 
OZDRAVNÁ CVIČENÍ 
(RELAX ARTE 
SANATORIUM) 
Od září opět tělocvičny škol 
na Malé Straně. Středy 2. 
a 9. 9. Gymn. Josefská 5, 
od konce září po + pá ZŠ 
Karmelitská + st Gymn. 
Josefská 5. Info Petra Kru-
lichová: 604 765 273, www.
relaxartecentrum.eu

● STŘEDY 
od 19  h
TURAS BASKET 
REKREAČNÍ, MUŽI, ŽENY. 
Hřiště Masná. Od září tělo-

cvična Gymnazia Josef-
ská 5.INFO: JARA SVÁTEK 
605 131 136

● Pondělí 7. 9., 17 h
25. LITERÁRNÍ VÝLET 
EUGENA BRIKCIUSE

● Středa 9. 9., 15 - 21 h
Hornické odpoledne 
na Kozím plácku

● Čtvrtek 17. 9., 16  - 19 h
SPOLKOVÝ DEN 
v parku Kampa
 
● Sobota 19. 9. 
MALOSTRANSKÉ 
VINOBRANÍ + pravé 
HORŇÁCKÉ SLAVNOS-
TI, muziky, sbory
 
● Čtvrtek 24. 9., 17 h
VYLEPOVACÍ 
VÝSTAVA EUGENA 
BRIKCIUSE

● Čtvrtek 1. 10. odpoled. 
DEN SENIORŮ  
v parku na Kampě, hudba, 
tanec.

● Sobota 3. 10. 
PÁLENKY VE VOJA-
NOVÝCH SADECH 
(SOPMSH)
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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

JAK ZKROTIT ČÍNSKÝ VIR, ABY BYL 
ZAMĚŘEN NA SPRÁVNOU SBOROVNU

Věci, události, nebo 
situace, které jsou 
stálé, neměnné, mají 
společné označení: 
Přesto nejede vlak! 
Při představě jakéhokoliv 
dopravního prostředku 
na nechráněném želez-
ničním přejezdu je takový 
příměr celkem pochopi-
telný a díky občasným 
zprávám ve sdělovacích 
prostředcích i dobře vy-
světlitelný. 
Mezi takové „přesto ne-
jede vlak“ patřil až do 
dnešních dnů každoroční 
začátek školního roku. 
Mládež, ofi cielně chtivá 
po vzdělání, nastupuje 
do škol, kde byla vítána 
učiteli, lépe řečeno přede-
vším učitelkami, co jsou 
neméně chtivé vzdělání 
zase předat. To vše se 

dělo za jakéhokoliv 
počasí či režimu. Le-
tos je všechno jinak. 
Nebylo školy, kde by za-
čátek školního roku mohl 
začít s naprostou jistotou. 
Stačí, aby na jednoho 
z kantorů někdo něco 
prsknul, a místo radost-
ného vítání žactva nastá-
vá chmurná karanténa. 
Nutno přiznat, že mnozí 
žáci jistě přemýšlejí, jak 
ten čínský vir tak zkro-
tit, aby mohl být cíleně 

zamířen na tu správnou 
sborovnu. Kdyby to šlo, 
určitě by se záludný virus 
stal mezi žáky úspěšným 
obchodním artiklem. 
Jako když v 80. letech 
dnešní rodiče čelili na ně-
kterých školách výskytu 
vší. Tehdy prý kdo pro-
kázal výskyt malých cizo-
pasníků, mohl zůstat mi-
nimálně den doma. Díky 
tomu krabička od sirek 
s nachytaným hmyzem 
stála dvacet korun. Před 
obávanou písemkou cena 
samozřejmě rostla. 
Ale dnes kdo narve koro-
na virus do krabičky od 
sirek? Dnešním ulejvá-
kům tak nezbývá, než 
s nadějí na karanténu 
v tramvajích olizovat 
madla. 

MN září 2020

Chřipka 
je když...

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

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

V posledních dnech 
se v Praze opět rozho-
řel lítý boj o hazard. 
Vedení magistrátu, 
respektive Hana Mar-
vanová, by totiž chtě-
la zcela zakázat hrací 
automaty. 
Řada starostů se ale bouří 
a mezi nimi také náš sta-
rosta Petr Hejma.
Praha 1 byla vždy rájem 
hazardu, nehledě na to, 
kdo zrovna seděl na rad-
nici, a je jím s 21 kasiny 
a cca 1067 automaty do-
dnes. 
Výnosného byznysu se 
nechce vzdát ani nyní, 
i když je nutno přiznat, 
že ke cti radnice s jistým 
omezením počítá. 
Ale například jen v jed-
nom “kasinu” Happy Day 
na Václaváku zůstane 
118 automatů nadále. Na 

celostátní úrovni tenhle 
druh podnikání dokonce 
podporovalo samo mini-
sterstvo fi nancí. 
Spolu s různými politic-
kými snahami o regulaci 
hazardu a různými po-
voleními jen pro někoho 
jsou tyto vlivy příčinou  
současného podivného 
stavu. Ten kritizuje mimo 

jiné také Antimonopolní 
úřad. Ofi ciálním argu-
mentem proti zrušení 
heren jsou příjmy do roz-
počtu, ale ať si každý za 
sebe dosadí důvody a ar-
gumenty pro a proti. 
Tipnete si, jak to celé do-
padne tentokrát?
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

ZÁKAZ HRACÍCH AUTOMATŮ: 
STAROSTOVÉ SE BOUŘÍ 

Vrátit se zpátly k hře 
Člověče nezlob se 

dokáží jen silné povahy

Panna je čas sklizně, 
přebírá co si pone-
chá, co je  pro ni (pro 
nás)  výživné, a co na-
opak. 
Je to období času země, 
analýzy, racionality, uze-
mnění a taky realiza-
ce ohnivých nápadů 
a vzplanutí... do reálné 
podoby z předchozího 
znamení Lva.
Po bouřlivém a hor-
kém létě přichází  úleva. 
Letošní slavná troj-
konjunkce planet ve 
znamení Kozoroha 
- Jupitera, Saturna 
a  Pluta dostává od 
Slunce a Merkura ze 
znamení Panny pod-
poru. 
Od Venuše ze znamení 
Raka, která je s touto 

konstelací spojena opo-
zicí, dává vhledy pro 
hodnocení a přehodno-
cování. Ohnivý Mars, 
procházející Beranem   jí 
v tom dodává dramatic-
ký potenciál.
Mars sám by se rád 
rozeběhl a dělal smělé 
činy, ale je bržděn svým 
zpětným pohybem a taky   
disharmonickým  aspek-
tem od planety Saturn. 
Je to vhodná energie pro 
nedokončené fáze a cyk-
ly a minulost. Panna je 
obdobím trpělivosti, pře-
bírá jako Popelka hrách 
od popela. 
Dne 22. září Slunce 
již vstupuje do zna-
mení Vah a nastává 
podzimní rovnoden-
nost. 

ASTROVHLEDASTROVHLEDASTROVHLED

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V ZÁŘÍ

TRPĚLIVÁ PANNA 
PŘEBÍRÁ HRÁCH

ASTROLOŽKA 
DAGMAR KOCŮRKOVÁ

STRUČNÁ TIRÁŽ
Malostranské noviny 
září 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 
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Kulturní nást ěnka    

● St 2. 9. - 19.30 h 
Vernisáž výstavy 
PRAGUE STREET 
PHOTOGRAPHY - 
Příběhy pražských 
ulic. Výstava potrvá 
do 30. září 2020.

● Ne 6. 9. - 19.30 h
Koncert 
Klára Modrá Písnič-
kářka a snivá básnířka 
Klára Modrá, dříve zpí-
vala se skupinou Něha. 

● Ne 13. 9. - 20 h 
Koncert
Folie ą deux 
Na koncertu Judity 
Škodové (zpěv) 
a Kateřiny Ochma-
nové (klavír) zazní 
české a francouzské 
písně z repertoáru Hany 
Hegerové, Jacquese 
Brela, Édith Piaf 
a dalších. 

● Po 14. 9. - 18 h 
Křest knihy
Lukáš Vavrečka 
TESLA NOIR

● Út 15. 9. - 17 h
Předání Nakladatel-
ských cen Albatrosu

● St 23. 9. - 20 h 
Koncert
Zlatka Bartošková - 
ŽIVOT JE ŠANSON 
Večer šansonů a poví-
dání o životě a lásce 
k profesi s hostem - 
spisovatelkou Irenou 
Douskovou. 

● Út 29. 9. - 20 h
JSEM GENIUS, 
MON AMI 
Koncert
Two Men Show se slav-

ným detektivem 
a hnízdem vos. Účinkují 
Jiří Houdek a Hynek 
Žirovnický. Swingové 
hity 40. a 50. let zahrají 
a zazpívají Petra 
Ernyei & Her Boys. 
Hostem spisovatel a pře-
kladatel Jan Klíma. 

Ve Smečkách 26, Praha 1
ZÁŘÍ 2020

www.cinohernikavarna.cz

Folie a deux. Kateřina Ochmanová (klavír) 
a Judita Škodová (zpěv). 13. 9., 20 h

NAŠE SMĚLÉ TIPY

Koncert - Středa 23. 9. v 19 h
LETENSKÝ DIXIELAND 
Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Malá Strana 
Večer plný pravého jazzu. Největší hity minulého století. 
Vstupné je dobrovolné, ceny v kavárně mírné! Těšíme 
se na vás. Rezervace míst na telefonu 257 225 400.

Den horníků 
na Kozím plácku
9. 9. od 15 do 21 h
Přátelské setkání u příle-
žitosti 771. výročí vydání 
Jihlavského horního práva 
a svátku Dne horníků  na 
„Kozím plácku“ na Starém 
Městě. Účast v hornických 
uniformách doporučena.

Zdař Bůh!
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ísničkář Mirek Ke-
mel se svou kape-
lou Besedu už pár-

krát vyprodal. Loni vy-
dal skvělou desku Ryby, 
raci, představil dva klipy 
a také oslavil s kapelou 10 
let na scéně. 
Aktuálně budou ke slyše-
ní i nové písničky. Muzika 
balancuje na pomezí více 
žánrů od balad přes šan-
son až po chytlavé hos-

podské písničky. Vždy jde 
především o osobní zpo-
věď autora, který do textů 
vtěluje své vnímání života 
a světa v mnoha zjevných 
i pouze tušených aspek-
tech. Písničky jsou založe-
né na básnických textech 
a jednoduché melodii, 
k čemuž autor dodává: 
„Noty jsou součástí psa-
ného textu, nesmí v nich 
být ani slovo navíc.“

16. 9., 20 h, Malostranská beseda

Mirek Kemel s kapelou 
a Vladimírem Javorským

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

ZÁŘÍ
Program (výběr)

● 17. 9., 20.30 h
Špuntkvaně 
14. výročí kapely
● 20. 9., 20.30 h
Oskar Petr a Band - 
Vzpomínka na Marsyas
● 24. 9., 20.30 h
Hudba Praha band 
(4 roky spolu)/Quo Vadis 
Homine Tour
● 29. 9., 20.30 h
Hm...

P

Náš 
TIP

Zveme vás na naše 
akce na Střeleckém 

ostrově
● 17. 9., 19 h
Louka band
● 21. 9., 19 h
Manu
● 22. 9., 18 h
Dobroman
● 25. - 26. 9.
Paddle fest
● 28. 9., 19 h
Tančírna s Art 4 
People 
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Slavné místní ženy

Se skladatelem Jarosla-
vem Ježkem se seznámi-
la v New Yorku, kde se  
i vzali. V roce 1947 při-
vezla jeho urnu do Prahy. 
Ježkova matka Františka 
(bydlela v Kaprově ulici) 
však nechtěla synovu 

manželku přijmout, tak 
Frances bydlela u Werichů 
na Kampě. Jan Werich 
vzpomíná, že urnu s po-
pelem měla pod postelí. 
Werichově vnučce Zdence 
Kvapilové se říkalo Fanča 
(po Frances Ježkové). 

Žena J. Ježka, bydlela u Werichů
Frances Ježková 

Jaroslav 
Ježek, 
manžel

Jan 
Werich, 

kamarád

Jan 
Masaryk, 

přítelNew York 1940



Příští číslo vyjde
1. října

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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Proč čtuProč čtu

inzerce

Tip: Čtenáři MN

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
MEDA MLÁDKOVÁ

Museum Kampa
Nejdřív jí pod 
okny hořelo, teď 
chtějí dát pryč 
jejího oblíbené-
ho mnicha

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

257 531 839

Mazlíčci 
Malé Strany

Mazlíčci

Posílejte: redakce@
malostranskenoviny.eu

Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

„Děti, tento školní rok začneme uvážlivě 
a především se vezmeme velké tašky na školní obědy.“

Markéta Šlaisová
Fyzioterapeutka

„Malostranské noviny čtu, 
protože jsou příjemnou 

masáží mé duše!“
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bydlí s námi na Tržišti 
a nejradši chodí na pro-
cházky na Kampu, kde si 

hraje na surikatu.
Poslal: Petr Maršálek 

VIKI

59
Kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní 

číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme

Chcete se také stát odběrním místem? 
Zavolejte hned tel. číslo: 777 556 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je 
podmíněno ročním příspěvkem 1 000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

odběrních míst
Malostranských novin

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 Bo-
romejského, Vlašská 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 Kampárium, 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, Malostranské 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. 12. Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b. Ka-
várna Mlýnská, Kampa (mlýn). Lázeňská 6. Dvůr umění, Mostecká 14. Ná-
rodní pedagogické muzeum a knihovna J. Komenského, Valdštejnská 20. 
Kočár z Vídně, Saská 3. Kino 64 U Hradeb, Mostecká 21. Muzeum Karlova 
mostu, Křižovnické nám. 3. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa, U So-
vových 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 Parlamentu, 
Valentinská 8. Galerie Eclectic, Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida 
café, Malostranské nábřeží 3. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetisla-
vova 309/14. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

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

Kavárna Čas, U ližického semináře 15

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

HVĚZDY VE HVĚZDÁCHHVĚZDY VE HVĚZDÁCHHVĚZDY VE HVĚZDÁCH

U Tří zlatých hvězd, 
Malostranské nám. 8 
(nahoře v podloubí)

Rezervace vstupenek 
na tel. č.: 777 885 061 

nebo přímo v restauraci.

VLASTIMIL HARAPES
hostem Moniky Höppner
16. září (středa) v 19 h

VLASTIMIL HARAPES
hostem Moniky Höppner
16. září (středa) v 19 h

Rezervace vstupenek i veškeré informace o programu u organizátorky 
akce Marie Schořovské na tel. č.: 777 885 061, nebo přímo v restauraci ● 
Tým restaurace se těší na setkání s Vámi! ● Adresa:  U Tří zlatých hvězd, 

Malostranské nám. 263/8, Praha 1 ● www.trizlatehvezdy.cz

Povídání s tanečníkem, hercem, 
pedagogem a Malostraňákem 
Vlastimilem Harapesem. 
Vstupné: 300 Kč (zahrnuje 
občerstvení formou rautu)

VŘELE
DOPORUČUJEME!


