
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. 3/ roč. XV 
březen 2023  
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Malostranské 
podniky

inzerce
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Usměvavý Ondřej Ťoupal 
z restaurace Malostranské besedy, 

Malostranské nám. 21, 
čepuje lahodnou Plzeň. Přijďte na 

pivo a něco dobrého na zub!

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

MISTR VÝČEPU

ZÁBAVA K POSEZENÍ 
U PIVKA ČI VÍNKA
ZPESTŘENÍ TEAMBUILDINGU
NA VÁNOČNÍ VEČÍREK

VŠECHNO ZAŘÍDÍME OD A DO Z
STAČÍ ZAVOLAT

723 997 239

neboJEDNORÁZOVĚ

PRAVIDELNĚ
dostat zákazníky 

k vám 
do restaurace!

to je způsob, jak

vzPOMÍNKA NA 
HEREČKU VÍTOVOU
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PŘEDSTAVUJEME 
MÍSTNÍ SPOLKY

KOzÍ 
sPOleK

VÍCE NA STRANĚ 5

MALOSTRANSKÉ MASOPUSTNÍ 
VESELÍ PĚKNĚ V OBRAZECH

Foto: Míra Lédl

MÍSTNÍ 
přÍbĚHy

I letos se masopust 
mimořádně vyvedl. 

Čtěte na straně 6 a 7.

NA vAŠe 

přÁNÍ
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POSíLEjTE 
náM SVé TIPy

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

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

anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Kostely, Kampa, 
sochy na Karlově 

mostě, 
kavárny 

s klavírem...“

„Historické 
centrum.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
dvořák

Malostranská 
beseda

„Centrum jako 
celek. Pravý břeh, 
můj rodný, i ten 

levý, můj současný 
domov.“

jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Malostranští 
sousedé a příběhy, 
co se v jejich okolí 

odehrávají.“

jarka 
nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Nikdy mě neo-
mrzí procházky 
po Malé Straně 

a Starém 
Městě…“

Co vás nikdy 
v centru neomrzí?

anketa Malostranských novin

„Krásné výhledy, 
podmíněné 

reliéfem 
v terénu.“

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

12 °C
BŘEZEn

Březnové slunce 
má krátké ruce.

„

jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

Slyšeno: Film Mladý gangster

Když je cesta krátká, 
ještě neznamená, 
že z ní nejde uhnout. 

Když sedmnáctiletá Jana 
Lašková vstoupila do 
hospody U Měšťánků 
na Kampě č. 14, už tam 
na ni čekal 
Jan Werich  
s Jiřím 
V o s k o v -
cem. Slíbili 
jí angažmá 
v Osvoboze-
ném divadle 
a hned jí za-
čali vymýšlet 
pseudonym. 

VZpOMÍNKA NA KRÁSNOU HANU VÍTOVOU, 
JEJÍŽ ŽIVOT byL pLNÝ bOLESTI

U stolu s nimi seděl bás-
ník Vítězslav Nezval. 
„Ta není vaše, ta je Víťo-
va!“ řekl žertem Víťa. 

V Osvoboze-
ném divadle 
se zamilovala 
do ženatého 
Jiřího Vos-
kovce, osu-
dovou láskou 
se pro ni ale 
stal operetní 
zpěvák a teh-
dejší idol žen 

Hvězda Osvobozeného divadla, milen-
ka jiřího Voskovce. do dějin se Hana 
Vítová  zapsala rolí ve filmu noční mo-
týl a písní Život je jen náhoda, kterou 
prý pro ni napsal ježek. jejím osudo-
vým mužem byl ale šéfredaktor časopi-
su Kinorevue, bonviván Bedřich Rádl.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

Ja
ny

 D
ob

ru
sk

é
Šatlavští připravili 
pro Jířu ze Šatlavy 
překvapení hodné 
významného jubi-
lea.
Darovali jí kus svatovít-
ských varhan, které byly 
pro katedrálu postaveny 

a v budoucnu se obje-
ví na západní varhanní 
kruchtě neboli na kůru 
chrámu. A která část je 
ta Jířina? Až se mist-
rovský nástroj rozezní, 
našpicujte uši a chytejte 
SUBBASS s tónem a1!

ŠATLAVSKÁ JÍŘA SLAVILA 
KULATINY!

 MaLOSTRanSKÝ 
RESTaURanT

POd PETŘínEM
Hellichova 5

pečená žebra 

gURMÁNUV 
KOUTEK

marinovaná s křenem  
a hořčicí, salát, 450 g

229 
Kč

přEKVApENÍ pRO JÍřU
naše jířka ze Šatlavy

* 24. 1. 1914
+ 3. 3. 1987

Tema

Muzikoterapeutická relaxace

Srdeènì 
vás 

zvu na 

29. bøezna od 19 h 
do Ateliéru Antonie (Plaská 617, Praha 5)

Nechte se hýèkat vibracemi zvukù léèivých nástrojù, 
které harmonizují vaše tìlo i mysl. 
S sebou si vezmìte karimatku, polštáøek, 
deku, teplé obleèení a vodu.
S ohledem na omezenou kapacitu, prosím, 
posílejte sms pro rezervaci, tel.: 724 943 971.

Vstupné je 300 Kè. 
Tìším se na vás! Lucie

pohlazení vibracemi 
léèivých nástrojù

gong, tibetské mísy

www.Luciehraje.cz

Tìšíme se na vás.

KURZY TANGA 

Háta & Martin

Pro pokroèilé a v párech 
støedy od 22. 3. od 17.30 h 
do konce kvìtna 
Lekce 80 minut 

Pro závaznou pøihlášku 
se hlaste na: 723 643 875 
nebo e-mailem
hata.hlavata@yahoo.de

ARGENTINA
Znovu kurzy Tanga Argentina 
v ŠATLAVÌ Saská 5, Praha 1



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:

3telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Malý oznamovatel

inzerce

orraine Leckie je vzru-
šující kanadská písnič-
kářka, která je ošlehaná 

newyorskými klubovými pó-
dii. Vystupuje sólově a také se 
svou psychedelickou rockovou 
kapelou Lorraine Leckie & 
Her Demons z Brooklynu. 
Lorraine se narodila v se-
verním Ontariu, kde byl 
Neil Young něco jako Bůh. V 
ranném mládí konvertovala  
k punk rocku, vzala si Steva 
Leckie z Viletones a začala 
svou kariéru jako maskérka. 
Po deseti letech strávených  

v tomhle byznysu (kdy jejími 
klienty byli např. Paul McCart-
ney, Heidi Klum) se usídlila  
v New Yorku a rozhodla, že je 
čas na změnu. Vzala kytaru  
a začala hrát, kde se dalo.
Stylově může Lorraine připo-
mínat Patty Smith, PJ Har-
vey a v jemnějších polohách 
třeba i Suzan Vega. V Besedě 
zahraje za doprovodu hous-
listy Pavla Cingla. Hostem 
bude také francouzský punk-
-folkový úkaz Boucan, jejichž 
poslední album produkoval 
John Parish.

30. března, 20.30 h
LORRAINE LECKIE (NyC), bOUCAN (FR)

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

BŘEZEn
Program (výběr)

16. 3., 20.30 h Good 
Times Only - host:  
Anna Vaverková - post 
pop
20. 3., 20.30 h Scho-
diště - rock punk
21. 3., 20 h The Sněd-
lipsa - křest alba Velká 
bouda
22. 3., 20 h Malina 
Brothers - bluegrass
23. 3., 20.30 h Pře-
skopec - rock
25. 3., 20 h Barování 
se Sandrou Novákovou 
a Filipem Rajmontem - 
fenomenální večírek
26. 3., 20 h Hedwig  
a její angry inch - roc-
ková show Romana To-
meše 
27. 3., 20 h Janan 
Koubková - jazz
28. 3., 19 h Gospel li-
mited - gospel choir
29. 3., 20 h Potlach: 
Pacifik, host: Mandala - 
folk 
31. 3., 20.30 h Juraj 
Hnilica - pop

Náš 
TIP

L

VZpOMÍNKA NA KRÁSNOU HANU VÍTOVOU, 
JEJÍŽ ŽIVOT byL pLNÝ bOLESTI

Fo
to

: A
rc

hi
v 

a 
FB

Fo
to

: A
rc

hi
v 

M
al

os
tra

ns
ké

 b
es

ed
y

Lorraine Leckie

Hana Vítová byla čarovně krásná
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1923

Místní mistryně v panto- 
mimickém ztvárnění labutě  

(ale i krůty) Jiřina Potěmkinová 
při své mistrovské produkci.

MISS dRůbĚŽ

Jára Pospíšil. Stali se 
manželi, ale jejich svazek 
vydržel jen krátce.
Vítová začala točit filmy, 
hrála v několika diva-
dlech. Tehdy se také se-
známila s Oldřichem 
Novým a vznikly fámy  
o tom, že byla maminkou 
jeho dcery Jany. V Diva-
dle Oldřicha Nového se 
seznámila se šéfredak-
torem Bedřichem Rá-
dlem, kterého si nako-
nec vzala. Narodila se jim 
dcera Bedřiška, ale man-
želství nebylo šťastné, 
Rádl jí byl nevěrný a Víto-
vá prožívala peklo. Man-
želství se pak rozpadlo  
a po rozvodu společně žili  
i s milenkou Rádla v bytě 
na Rašínově nábřeží…
Největší rána osudu ale 
pro Vítovou byla smrt její 

dcery Bedřišky. Ta se prý 
zabila kvůli nešťastné lás-
ce k tehdy začínajícímu 
zpěvákovi Jiřímu Suché-
mu skokem do světlíku… 
Těžce zraněná Bedřiška 
pak otřesené herečce ze-
mřela v náručí před pří-
jezdem sanitky.
Po těžké autonehodě, 
ze které se Vítová léčila 
sedm let, se stáhla do 
ústraní a začala propadat 
alkoholu. Živila se jako 
překladatelka a vedla 
osamělý život. Zemřela  
3. března 1987. Spiso-
vatelka a přítelkyně re-
dakce  Malostranských 
novin Blanka Ko-
vaříková se o Vítové  
rozepsala v knize Nej-
větší tajemství Oldřicha 
Nového, tak si ji přečtě-
te.

VÝROČÍ 

ÚMRTÍ

Tema

www.uglaubicu.com

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

43 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

na čepu dvanáctka 
Radegast za 45 Kč
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SMRŤÁKA NESEM 
S VELIKÝM NOSEM

DOPISY ČTENÁŘSTVA
co je nového u vás posílejte 

na redakce@malostranskenoviny.eu
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Lucie doušová 
s harmonikou

Tema

Hudebnice Lucie 
Doušová a Spolek 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan vás 
srdečně zvou na rituál 
vynášení Morany.
V úterý 4. dubna se  
v 9 hodin sejdeme ve 
spolku (Malostranské 
nám. 27). Společně oz-
dobíme Moranu vámi 
donesenými ozdobami 

(vejdumky, korálky, 
peříčky, papírovými, 
slaměnými, látkovými 
detaily). V průvodu pak 
půjdeme s písničkou  
a harmonikou k Čertov-
ce, kde Moranu pošleme 
po vodě. 
Texty písní naleznete 
na webu: luciehraje.cz. 

Těšíme se na viděnou 
Lucie & SOPMSH

7. 3. 2023 18 00

Spolek, Malostranské námìstí 27
otevøeno støeda, ètvrtek 14   - 18
výstava potrvá do 7. 4. 2023

0000

Maltézské náměstí 13, Malá Strana

Milena Jesenská,
démonická novinářka

Milena 
Jesenská 

žila v tomto 
domě na 

Maltézském 
náměstí  
v letech 

1925 - 1927.     Otec          Manžel        Přítel

Milena jesenská
žila v letech 
1896 - 1944

„Nyní bydlím na Malé 
Straně. Ve starém domě 
nad podloubím s malým, 
křivým dvorečkem  
a moje radost nebere 
konce,“ napsala v jednom 
ze svých článků Milena 
Jesenská. 
Byt Jesenské se stal 
vyhledávaným místem. 
Hostům prý chodila ote-
vírat nahá. 
Byla dcerou zubaře Jana 
Jesenského, přítelkyní 
Franze Kafky a man-
želkou architekta Jaro-
míra Krejcara.

Denní menu 
za 139 Kč 
Výběr ze
tří jídel 

s chutnou
polévkou.

Otevřeno: 
denně 9 - 23 h

Adresa: 
Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

● Doručíme plněné kapsy zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce
● Upečete je za 15 minut
● Užijte si lahodnou chuť
● Každý čtvrtek nás najdete  
   na trzích na Malostranském nám.

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

ARGENTINSKÉ EMPANADAS

Empanada března: 
Dýně s modrým sýrem  

a vlašskými ořechy

Malostranské 
noviny 
děkují MČ Praha 1 
za PodPoru 
tohoto vydání
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ČERNÁ
KRONIKA

Ve věku 84 zemřel 24. února 
filmový režisér, scenárista  
a kameraman Juraj Jakubis-
ko. Byl především osobitým 
filmař s magicko-realistic-
kým viděním a zobrazováním 
světa. V roce 1957 absolvoval 
obor Fotografie na Střední 
umělecko-průmyslové škole 
v Bratislavě a v letech 1959 
- 1966 vystudoval pražskou 
FAMU. Během své kariéry na-
točil několik desítek hraných  
i dokumentárních filmů.  
K jeho nejznámějším dílům 
patří Tisícročná včela, Perin-
baba, Nejasná zpráva o konci 
světa či velkofilm Bathory. 
Jeho manželkou byla sloven-
ská herečka a producentka 
Deana Horváthová-Jakubis-
ková.

Čest jeho památce.
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Z HISTORIE KONFERENCE STřEdU SVĚTA

Kořeny posvátného 
jasanu na Petříně

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ SPOLKY
děkujeme MČ Praha 1 za tuto pěknou rubriku!

Tipy na oblíbené spolky pište na: redakce@malostranskenoviny.eu
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KOzÍ sPOleK

džamila 
nováková

V roce 2016 byl zalo-
žen Kozí spolek, kte-
rý téměř jako všech-
ny spolky z Prahy 1 
náleží ke konkrét-
ní čtvrti, tentokrát  
k Josefovu. Okouzle-
na geniem loci oslovila 
Džamila Nováková spo-
lu se svou sestrou ka-
marády v touze povýšit 
toto místo na aktivnější, 
sousedskou a pospoli-
tou čtvrť. 
„Miluji to tady, je krás-
né tu žít! Tato část Pra-
hy je srovnatelná s pa-
řížským Montmartrem 
či londýnským Notting 
Hillem. Vždy jsem si 
říkala, že tato čtvrť si 

zaslouží oživit. Oslovila 
jsem proto kamarády 
Jirku Mokrého, Jakuba 
Řičicu, Zdenu Buláko-
vou a Janku Kellerovou. 
S nápady jsme vyrazi-
li na radnici, tam naši 
iniciativu uvítali a dnes 
náš spolek existuje sed-
mým rokem,“ usmívá se 
Džamila Nováková.
Akce Kozího spolku 
mají pevný harmono-
gram a podílí se na nich 
kromě sousedů provo-
zovny z okolí, jako jsou 
například restaurace 
Katr, květinářství Flo-
rist, pekařství No Stress 
Bakery a další. V nejbliž-
ší době se můžeme těšit 

na Vítání jara a Aprílové 
rendezvous.
Všechny akce jsou urče-
ny pro věkovou katego-
rii od kojenců po seniory 
do 99 let, na tom si Kozí 
spolek zakládá. Náplní 
je zábava, sousedská 
pospolitost, dobrá hud-
ba a radost. „Máme rádi 
humor, milujeme tradi-
ce a sounáležitost,“ říká 
Džamila Nováková a do-
dává: „Komunitní život 
v metropoli je nezbytný 
a my pro něj uděláme 
vše, co je v našich si-
lách. Odměnou nám 
jsou úsměvy sousedů. 
Děkujeme městské části 
za podporu!“

Tema

děti se na akcích 
Kozího spolku baví

na akci 
spolku v holínkách

28. března proběhne 
již 15. KONFEREN-
CE KAMPA (PET-
ŘÍN, MALÁ STRANA) 
STŘED SVĚTA! Je 
každoročně více a více 
potřebná. Pomáhá chrá-
nit území, které je plány 
přestavby opakovaně na-
rušováno, včetně genia 
locí Prahy 1.
Opět se dozvídáme, že 
je třeba park na Kampě 
„vylepšit“ za desítky mi-
lionů, také je třeba ně-
které prostory nejen na 
Kampě, např. Rybárnu, 
svěřenou Skautskému 
institutu (Kampartě)  
a dobře sloužící obča-
nům, ještě lépe využít by 
z nich plynul větší zisk... 
Opět dochází bez ohláše-
ní spolkům a občanům 
na Petříně ke kácení 
stromů při „přípravě“ 
opravy vodních prvků  
v Seminářské, Lobkowi-
tzké i Strahovské za-
hradě. A to nám vloni  
z HMP slibovali, že vše 

zastaveno, plány a sta-
vební povolení zrušeny. 
Pochozí prohlídka na Pe-
tříně již byla 15. 1. Obča-
né, zástupci Petřínských 
iniciativ a pracovníci 
HMP stále jednají, plány 
zveřejníme. Budete se-
známeni na Konferenci.
Již před 15 lety jsme 
něco podobného zažíva-
li a deset let bojovali za 
zachování Kampy pro 
lidi s Martinem Kota-
sem, Petrem Pošvicem, 
Jirkou Wenclem a Ale-
nou i Bárou Kopeckými 
jsme vytvořili sdružení 
KAMPA STŘED SVĚTA 
za účelem udržení ge-
nia locí ostrova Kampy 
a celé Malé Strany za 
mediální podpory v Ma-
lostranských novinách. 
Tehdy nás vyburcovaly 
plány na komerční využi-
tí hlavně parku, kterému 
měla předcházet rozsáh-
lá revitalizace (trefněji 
rekodestrukce). Postavili 
jsme se na stranu Kampy 

pevně i s humorem, který 
nejlépe proniká do myslí 
lidí...
Pořádali jsme Happenin-
gy, Vinobraní, Konferen-
ce Kampa Střed Světa.... 
A lidi to brali, pomáhali 
i opoziční politici... A ti, 
co chtěli pro sebe zneužít 
toto území, postupně pod 
tlakem občanské společ-
nosti 9 let opouštěli kol-
biště... 
Uvítali jsme s místními 
postupné využití budov 
a prostor kol Kampy. Pro 
normální lidi jest v po-

předí zájmu Domeček - 
Salla + pro děti školička 
- KC Kampa, pro mladší 
dospělé Mlýnská kavár-
na a pro mládež školní, 
velmi dobře již druhým 
rokem fungující Rybárna 
(Kamparta). Vše ze se-
veru kulturními akcemi 
uzavírá Werichova vila 
funkčně spojena s Muse-
em Kampa. 
Kampa, Petřín, Malá 
Strana aktivně svojí krá-
sou a možnostmi využití 
brání vylidňování.

Sepsal Jiří Kučera
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Muzikanti z Kampy 
na Konferenci 
v roce 2022
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inzerce

Otevřeno:
Po - čt  10 - 22 h
Pá          10 - 23 h
So           15 - 23 h

Přijďte 
posedět 
k nám 
do vinotéky!

Nabízíme:
* kvalitní italskou kávu
* italská vína i prosecco
* vyhlášené italské limonády a další nealko
* tortilly, prkénko plné dobrot k vínu, čerstvé polévky…
* prostor vhodný k rodinným oslavám i pracovním akcím

Adresa: Svatoslavova 268/47, Praha 4 - Nusle
Tel.: 734 590 831
Najdete nás na facebooku i instagramu
www.unomomento.cz

MASOpUST SE VydAřIL. MASKy pROŠLy MALOU 
STRANOU I HRAdČANy A ROZJELy TO NA KAMpĚ

Masky u Masaryka

Každý masopust, co pro-
běhne z Hradčan až na 
Kampu pod Karlovým 
mostem, je vždy jiný. 
Něčím neopakovatelný. 
Ano, ale jsou jevy, co se 
opakují každý rok. Patří 
mezi ně dobré počasí. Za 
jednadvacet let to již spa-
dá do kategorie zázraků. 

Směsice masek
I letos mohli návštěvníci 
a diváci sledovat unikát-
ní směsici masek. Těch 
opravdu masopustních 
jako jsou kobyla, koza, 
medvěd, vodník a mno-
ho dalších, které potvr-
zují, že na Malé Straně  
a Hradčanech proběhl 
masopust a ne karneval 
například benátského 
typu. Na straně druhé 

účastníci respektovali 
skutečnost, že masopust-
ní průvod míjí pražský 
hrad a mnoho dalších 
paláců, které i dnes při-
pomínají významné 
šlechtické rody. Proto 
tradiční masky doplňují 
ukázky oblečení z časů 
několik set let minulých 
a veskrze panských. 

Hasičský vůz
Hasičský vůz  
z roku 1929 
zase potvrzoval 
lásku Sboru 
dobrovolných 
hasičů Praha 1 
k historii. Hasič-
ské auto poslední léta 
zapůjčují z jedné obce ve 
Středních Čechách. Když 
byl tento unikát ještě ve 
výkonné službě, nesmělo  
u nich hořet na kopci, ha-
sičský vůz totiž do kopce 
nikdy nevyjel. Kdyby šla 
trasa našeho průvodu 
obráceně, tedy zespo-

da Malé Strany nahoru  
k hostinci U Černého 
vola, hasičský dědeček 
by se zúčastnit průvodu 
nemohl. I letos by se ta-
kových střípků z malo-
stranského masopustu 
poskládalo více. 

Poděkování
Organizátoři ze Spol-
ku přátel Malé Strany  

a Hradčan, ti mají 
hlavní část orga-

nizace na svých 
bedrech, děkují 
všem, kteří po-
mohli. Je to ve-

dení MČ Praha 1, 
strážníci Městské 

policie, Sbor dobro-
volných hasičů, Sdružení 
výtvarníků Karlova mos-
tu, hostince U Černého 
vola, U Dvou slunců,  
U Hrocha, Malostranská 
beseda, prodejna Vacek, 
Chlapecký sbor Bruncvík, 
Malostranské noviny  
a mnozí další.

Letošní Malostranské masopustní veselí bylo opět, 
jak má být. Skvělých masek se sešlo přehršle, vy-
razily od Černého vola, prošly nerudovkou a za-
končily akci na náměstí na Kampě. nálada byla 
výborná a nakonec i to počasí pěkně spolupraco-
valo. Hurá!

Medvěd byl 
v mimořádně 
dobré náladě

Petr
Burgr
Spolek občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan
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ZdE MůŽE 
bÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNEd

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍdNé ZACHÁZENÍ!

Tema

pRÁCE SNů (3/3) Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1923)

A štěstí mu přálo. Poté, co zapracoval na fyzičce a doplnil mezery v oboru účetnictví, 
konečně dostal od úřadu vysněnou práci.

MASOpUST SE VydAřIL. MASKy pROŠLy MALOU 
STRANOU I HRAdČANy A ROZJELy TO NA KAMpĚ

Kalendárium 
Malé Strany

Gabriela 
Preissová

spisovatelka

Eduard 
Kohout
herec

BŘEZEn

● František Drtikol 
*3. 3. 1883 Příbram 
†13. 1. 1961 Praha 
Fotograf. Proslavil se 
akty. Budhista, člen KSČ.

● Gabriela Preissová 
*23. 3. 1862 Kutná Hora 
†27. 3. 1946 Praha 
Spisovatelka. Bydlela na 
Malé Straně. Napsala dílo 
Její pastorkyňa.
 
● Václav Vilém Štech 
*31. 3. 1885 Slaný 
†24. 6. 1974 Praha 
Historik umění. Žil a pra-
coval na Malé Straně. 

● Karel Sladkovský 
*22. 6. 1823 Praha 
†4. 3. 1880 Praha
Novinář. Narodil se a žil 
na Malé Straně.

● Václav Bělský 
*5. 3. 1818 Bratkovice 
†22. 5. 1878 Praha
Pražský purkmistr. Na 
Malé Straně založil reálné 
gymnázium, obecní 
pojišťovnu a plynárnu. 

● Eduard Kohout 
*6. 3. 1889 Č. Budějovice 
†25. 10. 1976 Praha
Herec. Žil Na Kampě 11. 

František 
Drtikol

fotograf

Karel 
Sladkovský

novinář

KOnEc TOHOTO díLU

Průvod a hasičský vůz
v pověstné zatáčce

nevěstu a ženicha oddává 
starostka T. Radoměřská 
a s megafonem P. Burgr Sbor Bruncvík
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských

a Staroměstských novin. FB: Kampanula

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.

Za pomoci MČ Praha 1 pořáda-
jí spolky Malé Strany. Kampa 
Střed Světa (Mlýnská, TURAS, 
Muzikanti z Kampy, KC Kam-
pa, Letní poloha), KampaNula, 
Šatlava, Zlatá Praha, KPGM 
SOPMSH, RelaxArte Sanato-
rium, Malostran. + Starom. 
noviny, Sbor dobrovolných 
hasičů, Drum, z. s., Petřínské 
iniciativy…

Termín: úterý 28. března 
17.47 - 21.21 h
Kde: Síň Pražského jara, (sv. 
Vavřinec, Hellichova)
Je mnoho věcí, které je třeba 
na Praze 1 - STŘEDU SVĚTA - 
zlepšit. Je i mnoho plánů „asa-
načních“, které by neměly být 

KAMpANULA ZVE NA KONFERENCI KAMpA STřEd SVĚTA…
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Kampa Støed Svìta 
Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy, KC Kampa, Letní poloha, 

KampaNula, Šatlava, Zlatá Praha, SOPMSH, Relax Arte Sanatorium, 
Malostranské a Staromìstské noviny, Sbor Dobrovolných hasièù,       

Drum, z.s., Petøínské iniciativy
poøádají a zvou na

15. HAPPENING
KAMPA STØED SVÌTA

sobota 1. dubna 14 - 20 h

Ji� v poledne (12 hod.) Uèená Toulka historická: J. Kuèera & comp.: 
Podzemím hradeb Menšího Mìsta. Sraz: Tr�ištì 12.

14 H SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ BRÁNY NA KAMPU
POD MOSTEM KARLOVÝM U BISTRA BRUNCVÍK.
Pak v parku na Kampì - mezi Mlýnskou a Rybárnou

podium a stánky s obèerstvením.

VŠEMO�NÉ KAPELY, DIVADLA,
HRÁTKY PRO DÌTI I DOSPÌLÉ…

SPONZOØI VÍTÁNI! Volejte mobil: 732 179 040
VSTUP VOLNÝ!

naplněny. Na KKMSSS máme 
možnost nešvary vypíchnout!
Téma: HUMOR V PÉČI  
O OHROŽENÝ STŘED SVĚTA
Příprava: 6. 3. 18 h Učená 
toulka v Šatlavě BEZ KOUŘE: 
Karel Holub: „Kde je střed měs-
ta?“

Nově bude v rámci Konference 
Kampa, Malá Strana, Petřín, 
Rychta, Praha 1 Střed Světa 
udělena CENA PRA.SANACE, 
za realizované ev. plánované 
projekty narušující střed světa, 
jeho genia loci…
Jídlo zdarma + nápoje na baru
Vstupné  dobrovolné. Dopo-
ručeno 200 Kč, studenti a dů-
chodci 100 Kč.

Info: str. 8 MN, SN, fb Kampa-
nula, skturas@gmail.com

PŘEDBĚŽNÝ 
PROGRAM: 

18 h HYMNA KAMPY L. Dou-
šová + E. Brikcius. 
MUDr. J. Kučera: ÚVOD ZA 15 
LET
E. Brikcius: KAMPA, JAKO 
VÝCHODISKO LITERÁRNÍCH 
VÝLETŮ
Ing J. Bárta: ABSENCE RA-
DECKÉHO 
M. Bouzek, J. Cepák (+ IPR), 
NOVINKY Z PETŘÍNA
Arch. J. Gebert a ekonom  
T. Sedláček: VIZE PRO STŘED 
SVĚTA. 
Po přestávce s občerstvením  
a hudbou: 
primář Adiktol. kliniky VFN 
MUDr. P. Popov: NE ALKO?
sochař Kurt Gebauer: NĚCO, 
CO MNE NAPADNE 

Naše akce Naše akce 
POŘádáME 
a SPOLUPOŘádáME 
● 6. 3. 18 - 19.30 h Učená 
toulka vsedě v Šatlavě bez 
kouře. Přednáší Karel Holub: 
Kde je střed města? 
● 11. 3. 10 - 17 h Seminář 
relax arte Sanatoria Me-
tody tradiční čínské me-
dicíny v praxi II v Rybárně 
SI na Kampě. Občerstvení  
v domě. Vede MUDr. Johanka 
Podhorská. Cena 800 Kč.
● 11. 3. 18 - 22 (24) h 
Šatlava: Pruhovaný ve-
čer spřátelených spolků 
Malé Strany. Arnošt Hanf. Ob-
čerstvení! Dobrovolné vstupné, 
dopor. 200/100 Kč.
● 1. 4. 12 h sraz: Tržiště 
12. Učená toulka histo-
rická: J. Kučera & comp.: 
Podzemím hradeb Menšího 
Města.
● 4. 4. 17 h Učená toul-
ka PREHISTORIí PET-
Řína (od dubu Perunova 
ku prahu pražskému). Sraz  
v kostele sv. Vavřince na Pe-
tříně. Průvodci: R. Nový a J. 
Kroča. Občerstvení. VSTUP-
NÉ 200 Kč, studenti a důchod-
ci 100 Kč. 

● 14. 4. TURaS jaZZ 
Band BaLL v Malostran-
ské besedě. Letenský Dixie-
land + zpěv Anna Wagnerová  
a Vendulka Chmelíková, Kampa 
Jazz band Jiřího Růžičky, zpěv 
Darja Kuncová, Petra Hapko-
vá, Richard Tesařík, Pražská 
Dixielandová Společnost Kuby 
Ševčíka + zpěv Eva Vágnerová.
● Čtvrtky naUČná STEZ-
Ka PETŘínEM (spolupořá-
dáme) - 15 zastávek u zvířecích 
sousedů. Odpol. rodiny s dětmi 
+ jednotlivci: 773 247 227. Do 
konce školního roku trvá výsta-
va prací dětí ve Werichově vile 
ze soutěže Zachraňte plcha. 
● 3. pond. v 18 h Toulka 
vsedě TAROT KLUB 015 - 
Deli Maltéze - Dr. Hůlek. 
● Pondělky Salla + čtvrtky 
Šatlava + Salla ev. Nicolas bar 
19 - 22 h Muzikanti z Kampy. 
● BaSKET TURaS stř. 19 - 
20 h. Gym. Josefská. Info Svá-
tek 605 131 136. 
● RELaX aRTE Sana-
TORIUM 3x týdně cvičí ve 
školách M. Strany. Po + pá ZŠ 
Karmelitská, středy Gymn. Jo-
sefská. 18 - 20 h, www.relaxar-
tecentrum.eu

PhDr. J. Hůlek: KAMPA, JAKO 
ODSTÍN STŘEDU SVĚTA
K. Holub - kunsthistorik a spi-
sovatel, tajemník komise nové 
ceny: PRAŽSKÁ ASANACE + 
Arch. J. Gebert vyhlásí vítěze 
CENY PRA. SANACE. 
Ke zdravicím a diskuzi se hlásí:  
T. Oliva, B. Šabachová, M. Ří-
ha-Šípek, R. Dušek, M. Kotas, 
J. Dobruská, P. Burgr, P. Hej-

ma, Baráčníci, Skauti, Kam-
parta+další oslovení - vedení 
Klubu Za starou Prahu, Arche-
ologů P 1, IPR + HMP a radnice 
P1, další osobnosti…
Prosím, hlaste se + event. pro-
mítání na jirkucka@centrum.
cz.

VIVAT KAMPA 
STŘED SVĚTA

POZVánKa - VÝZVa K ÚČaSTI 
15. KOnFEREncE KaMPa, Malá Strana, 
Petřín, Rychta, Praha 1, STŘEd SVĚTa

(EVEnT. I SPOnZORSKé POdPOŘE
tel. 605 21 61 43)

Petr Burgr hovoří 
na Konferenci
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
MILí ČTEnáŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Malostranské noviny, 
minulé číslo

www.
malostranskenoviny.eu
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Poděkování 
za tyto noviny

gLOSA DNE

pOČASÍ NA MALOSTRANSKé 
MASOpUSTNÍ VESELÍ ZASE přEKVApILO

Malá Strana spolu  
s Hradčany patří mezi 
ty části Prahy, kde se 
každoročně koná ma-
sopustní veselí. Dá se 
s jistotou prohlásit, že 
se jedná o nejmasovější 
akci pořádanou místní-
mi spolky. Zajistit orga-
nizačně akci takového 
rozsahu má samozřejmě 
svá úskalí. Ale jako kaž-
dý rok visí úspěch celé-
ho sobotního odpoledne 
před popeleční středou 
na vlásku. Vysvětlení na-
jdeme v tom, jak poznáte 
týden před masopustem 
jeho organizátory. Všich-
ni mají jedno společné. 
Hledí do svých mobil-
ních telefonů, kde mají 
otevřenou aplikaci poča-
sí, aby s vytřeštěným zra-
kem sledovali u nadchá-

zející soboty neměnící se 
symbol černého mraku, 
pod kterým se nachází 
síť kapek znázorňující až 
trvalý déšť s tím, že vše je 
dokonáno číslem 50 %. 
U meteorológů se v tako-
vém případě jedná skoro 
o jistotu, že pršet bude. 
Je pravdou, že v průběhu 
předmasopustního týdne 
organizátorům vykřesne 
jiskřička naděje a to ve 
formě snížení dešťové 
jistoty z padesáti na čty-
řicet procent. Ale to trvá 
maximálně den, dva. 
Přicházející sobota je 

spojena se stále vtírající 
představou, jak chcíple 
budou vypadat cca dvě 
stovky mokrých masek, 
kdy název Malostranské 
masopustní veselí nutně 
zařadíme někam mezi 
absurditu a výsměch. 
Jaké je z toho poučení? 
Někdy se můžeme sna-
žit, jak chceme, ale proti 
zásahu, jak se říká vyšší 
moci, prostě nic nenadě-
láme. Jak dopadl ten le-
tošní masopust? Navzdo-
ry všem předpovědím, 
popisům, kde se nachází 
okluzní fronty, tlakové 
výše a tlakové níže, při 
malostranském a hrad-
čanském masopustu 
nepršelo a moc se letos 
vydařil. Prostě máme být 
zase za co vděční.

MN březen 2023

PETR BURgR 
Žije na Malé Straně,  
je zastupitelem MČ Pra-
ha 1, člen představen-
stva SOPMSH a člen 
KampaNuly. Pro tyto no-
viny píše glosy pravidel-
ně několik let, napsal jich 
už více než tři stovky.

Sudoku pro  
nenáročné

12

1
3
23

1
2

3
3

3

21

pro líné

ŘEŠEní: Doplň trojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

pro spící

2

Masopust 2023

Konec starých časů – 
tak by se dala shrnout 
situace okolo pobočky 
České pošty v Josef-
ské ulici. Pošta vyhod-
notila, že tady pobočku 
nepotřebuje, protože 
jí navštěvuje málo lidí.  
A magistrát, který vlastní 
budovu, ve které se pošta 
nachází, má s objektem 
také jiné plány. 
V době datových schrá-
nek, mobilů a různých 
služeb na dodání balí-
ků, asi skutečně chodí 
na poštu stále méně lidí. 
Já patřím mezi ty staro-
milce, které služby Čes-
ké pošty stále využívají. 
Navíc na Josefskou, kam 
také podle bydliště spa-
dám, jsem si za ty roky 
zvykla a přirostla mi  
k srdci. Bude mi chybět 
občas roztomile poplete-

pokusit najít jiný nebyto-
vý prostor, kde by mohla 
být alespoň jedna přepáž-
ka a ideálně Czech point. 
Jeden příhodný a prázd-
ný se shodou okolností 
nachází po bývalém Info 
centru na Malostran-
ském náměstí. Situace 
ale není tak jednoduchá, 
protože pošta skutečně 
tuto malostranskou po-
bočku považuje za zbyt-
nou, nicméně cestou by 
mohlo být partnerství 
městské části a České 
pošty. Znamenalo by to, 
že by Praha 1 na pobočku 
doplácela, ale zajistila by 
tak službu pro své stále 
ubývající obyvatele…
Pište mi svoje podněty 
na katerina.klasnova@
praha1.cz

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

KONEC STARÝCH ČASů? JAK TO 
bUdE S pOŠTOU V JOSEFSKé?

ný a zpomalený personál 
a vlastně celá atmosféra 
této krásné pobočky. 
Vzhledem k tomu, že 
Malá Strana je stále více 
turistická, je to další hře-
bíček do rakve občanské 
vybavenosti pro místní  
a v tomto případě ze-
jména pro starší lidi. 
Ačkoli je zřizovatelem 
pošty ministerstvo vnitra  
a pobočka byla v budově 
magistrátu, měla by se po-
dle mne radnice Prahy 1 

Pošta v josefské

kateřina 
klasnováJak to vidí

Unikátní stavby,
které nemají ve světě 

obdoby.

Sledujte nabídky pracovních pozic na 
www.kolektory.cz

Chcete být u toho?
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JANA UŽ TO ZNÁ!
přestaňte přežívat a začněte si život užívat!

JsMe vAŠe

UCHO!

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

257 531 839

HLEdáM
BRIgádU
Nabízím nošení firemní 

korespondence na poštu, 
státní úřady a jiné firmy na 

Malé Straně.
volejte, prosím, do redakce, 

tel.: 777 55 65 78

ZdE MůŽE 
bÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNEd

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍdNé ZACHÁZENÍ!

Radí
jana Hogan

Vnitřní 
proměna
Současný systém, od po-
litiky, ekonomiky, přes 
zdravotnictví a média, je 
založený na prospěchu 
malé skupiny na úkor 
všech, včetně Země. Je 
to systém založený na lži 
a někdy až neuvěřitelné 
temnotě. Byly tu od 
počátku, ale teď 
se začínají do-
stávat trvale 
na světlo. 
Pevně vě-
řím, že 
v š e c h n o 
nefunkč-
ní po-
s t u p n ě 
nahradí -
me tím, co 
bude pro-
spěšné pro 
všechny na celé 
planetě. Tento pro-
ces začíná vnitřní pro-
měnou těch z nás, kteří 
se probudili z hluboké 
amnézie a jsou připrave-
ni na sobě pracovat.

Co s tím 
uděláme? 
Ptá se čtenář Jan Kindl. 
Co můžeme udělat proto, 
aby se nefunkční systé-
my změnily? Aby zdroje 
byly spravedlivě dostup-
né všem? Aby základní 
kritérium jakékoli lidské 
činnosti byl prospěch 

pro všechny, 
včetně pla-

n e t y ? 
K a ž d ý 

n ě c o 
jiné-
h o . 
N ě -
kdo 
j e 
b o -
j o v -

n í k  
a mě-

n i č 
systému. 

Jiný pracuje 
na sobě a podle 

možností pomáhá lidem 
ve svém okolí. Je jedno, 
jestli pomůžeme dvěma 
nebo dvěma miliónům 

lidí. V každém případě 
si potřebujeme začít vy-
bírat jiné možnosti než 
dosud.  
Věřím, že vnitřní pro-
měna těch z nás, kteří se 
probudili z hlubokého 
spánku, a potom, co se 
novýma očima rozhléd-
li kolem sebe, si řekli: 
„tady něco nehraje“; je 
jediný způsob, jak do-
sáhneme žádoucí změ-
ny. Jakkoli jsou světové 
a domácí tragédie těžké, 
díky nim se každý den 
probouzí více a více lidí. 
Proces vnitřní proměny 
můžeme popsat napří-
klad jako přechod od ega 
k srdci. Taky máte pocit, 
že vaše ego je buď ustra-
šené nemilované dítěte, 
nebo hašteřivá žena, kte-
rá si pamatuje každičkou 
křivdu, která se jí kdy 
stala?  
Jiné zdroje říkají, že se 
potřebujeme dostat z hla-
vy, z myšlení k vědomí,  
a dodávají, že kdybychom 
byli schopni vymyslet 
hlavou spokojený život 

v dostatku pro všechny, 
už dávno by tu byl. Vědo-
mí můžeme nazvat taky: 
Vše, co existuje, Vesmír, 
Zdroj, Bůh…
„Jak se to dělá?“ můžete 
se ptát. Určitě je dobrý 
nápad začít se zamýšlet 
se nad tím, jaké informa-
ce a jak často, pustíme 
do svého života. Být in-
formovaný je v pořádku. 
Opakované sledování 
utrpení lidí postižených 
válkou nebo zemětřese-
ním nepomůže jim, ani 
nám. 
Stále častěji se setkávám 
s informací, že nejúčin-
nější způsob, jak dosáh-
nout pozitivní změny ve 
vlastním životě, je me-
ditace. Meditace může 
pro různé lidi znamenat 
něco jiného, podstatné je 
dostat se do prostoru za 
myšlenkami.        

Emoce 
jako kompas
Možná jste se rozhodli, 
že už nechcete být spí-
cí Růženkou. Rozhlížíte 

se kolem sebe a říkáte 
si: „Jak si v tom obrov-
ském množství myšlenek  
a informací najít ty, kte-
rým můžu věřit?“ Každý 
máme v sobě geniálně 
jednoduchý nástroj, naše 
emoce. Ty se můžeme 
s trochou cviku naučit 
nejen prožívat, ale taky 
pozorovat. Zkuste se ptát 
sami sebe: Jak se díky 
této informaci cítím? Vy-
volává ve mně klid, poro-
zumění, laskavost, nad-
šení? Nebo vztek, obavy 
a bezmoc?
Když se člověk podívá 
kolem sebe, je velice jed-
noduché zabřednout do 
strachů, vzteků a obviňo-
vání kohokoli. Tyto sta-
vy ale nevedou k žádné 
změně. 

Vaše Jana Hogan
jana.hogan444@gmail.com

KaTEŘIna ČERná:
Sny 

ZaZnaMEnané
Do 12. 3.

Kateřina Černá vystudo-
vala Akademii výtvarných 
umění (1957 - 1963)  
v malířském ateliéru Kar-
la Součka. Ještě na aka-
demii malbu nahradila 
asambláží. Místo štětce 
a olejových barev použí-
vá tempery, tuš, odstřiž-
ky látek, barevné papíry, 
krajky, korálky, vosko-
vaný povrch, stříbrnou 
kovovou fólii… Nená-
padný půvab její snové 
skutečnosti, zároveň ryzí 

tajuplný ženský svět má 
v sobě cosi kosmického, 
kouzlo, které často naší 
přítomností chybí. 

Hana 
PURKRáBKOVá: 

ZE ŽIVOTa
21. 3. - 21. 5.

Hana Purkrábková patří 
k silné generaci uměl-
kyň, které na umělec-
kou scénu vstoupily  
v 60. letech. Vystudovala 
Vysokou školu umělec-
koprůmyslovou v Praze  
v ateliéru profesora Jana 
Kavana, kde se seznámi-
la se sochařem a kerami-

kem Karlem Pauzerem. 
Od roku 1969 se zabýva-
la pouze volnou tvorbou  
v ateliéru, který vybu-
dovali právě společně 
s Karlem Pauzerem  
v Brunšově. Její kera-
mické figurativní sochy 
představují osobitou ver-
zi civilismu. V její tvorbě 
se propojuje naivizující 
realismus zobrazení se 
smyslem pro ironii a ab-
surditu banálních situa-
cí. Výstava se uskuteční  
v prostoru tzv. Konírny  
a na nádvoří před ní. Ku-
rátorkou výstavy je Marti-
na Vítková.

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 záro-
veň stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolek-
ce dvou výjimečných umělců: Františka Kupky
a otto Gutfreunda. Nově instalovaná expozice před-
stavuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka 
Kupky, průkopníka abstraktního umění. Výstava je rozší-
řena o dlouhodobé zápůjčky děl Kupky a součástí expo-
zice je rovněž výstava soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FRanTIŠEK KUPKa

František Kupka, 
Studie opice

Mám dlouholetou zkušenost s tvorbou novin a časopisů, 
grafikou (loga, inzerce, vizitky, plakáty, brožury, bannery, 
publikace včetně jazykových mutací...), 
zlomem a DTP včetně pozice art-directora.
Znalost programů na platformě PC i MAC 
Adobe Creative Cloud - InDesign, Illustrator, Photoshop,
QuarkXPress, FreeHand.

GRAFIČKA HLEDÁ PRÁCI

Návrhy a grafické zpracování, 
zlom, korektury, 
DTP příprava podkladů pro tisk.
Jazykové znalosti: Aj.

Tel. Petra - 721 817 288
E-mail.: cervenkovapeta@email.cz
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QUIZ723 997 239Registrace:

První kolo 
v  2023březnu

originalglenns.cz
792 889 942

FAQ aneb často kladené otázky:
Co to je QUIZ?
Moderátor čte otázky, 
ty sedíš s přáteli 
u stolu a odpovídáte jako tým. 
Sna�íte se porazit ostatní týmy.

Co mám proto udělat?
Domluv se s přáteli 
a zaregistrujte se 
na 723 997 239.

Ale já nic nevím?
V pohodě. To tvrdí všichni. Hlavní je 
přece zábava a setkání s přáteli. 
A to, �e se něco nového dozvíte 
u piva je bonus... ;-)
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1

KOLA
TÉMAT
OTÁZEK

OVAČKYTIP
BONUS KAOFF

HRAMINI

Vezmi man�elku/man�ela, přítelkyni/přítele, 
kamarády na pivko či dvojku vína!

(2 a� 6 hráčů).Utvoř tým 
na 723 997 239.Zaregistrujte se 

Přijďte se .bavit
voucher na konzumaci zdarma. Vyhrajte 

Každýněco ví...

Malostranské nám. 7
Praha 1

BISTRO BAR SINCE 1992

pátek

31 
v 19 hodin




