
Malostranské 
servírky

MALOSTRANSKE
NOVINY

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Zal. za soumraku r. 2009. Tištěno na recykl. papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

Cˇ ís. 9/roč. IV
září 2012

 redakce@maloStranskenoviny.eu      tel. inzerce: 777 556 578,  tel. redakce: 775 949 557       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

PANÍ TEREZA
Franková, majitelka bistra 

Au Petit Prince 
(Maltézské náměstí 12). 

nabízí lahodné cappuccino 
za 67 Kč.

Miss 
Petit
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BUDIKY NA DNE 
CERTOVKY
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KAM 
S NÍM?

adresa: 
Lázeňská 6 (u Karlova mostu),

Malá Strana

Těšíme se na Vás! 
Váš místní realitní tým.

Spolehlive prodáme 
nebo pronajmeme 
Vaši nemovitost!

www.pi-properties.cz
Tel.: 777 877 825, 257 315 020
www.pi-properties.czwww.pi-properties.cz

Tel.: 777 877 825, 257 315 020

IV. MALOSTRANSKÉ 
VINOBRANÍ

DOZVUKY HORŇÁCKÝCH 
SLAVNOSTÍ

Sobota 22. září 2012
od 14 h

Park Kampa - Malá Strana

Více informací str. 3

ZDE MŮŽE BÝT
VÁŠ INZERÁT

Uvidí ho až 40.000 čtenářů
Volejte na telefonní číslo
777-556-578 (Monika)

3. RoČníK FESTVaLu
Sobota 8. 9. v 19.30 h

NA VLTAVĚ 
U KARLOVA MOSTU 
Program str. 10 a 11

Eva Olmerová z Hroznové ulice č. 5

Legenda vypráví, že na dně Čer-
tovky mezi Velkopřevorským mlý-
nem a Karlovým mostem leží hro-
mada budíků. Házela je tam z okna 
zpěvačka Eva Olmerová, když se jí 
nechtělo vstávat. Více str. 6 a 7 

Slavná otázka 
z povídek Jana 
Nerudy znovu 
ožívá! Tentokrát 
na Tržišti v podobě 
křehkého stromku 
v květináči. Str. 3

okno 
v 1. patře



   Úvodník

2  Zpravy

ondřej 
höppner,

Důležité 
telefony

Číslo měsíce
před 155 lety
se na Malé 
Straně rozsví-
tila první ply-
nová lampa

   Úvodník

Císlo měsíceCíslo měsíce

obecné informace:...................11 88 
Policie:..........................................158 
Záchranka: ....................................155 
Hasiči:..........................................150 
policie ČR (Malá Strana), služba 
24 hodin denně:...........974 851 730 
Vedoucí:.......................974 851 731
Městská policie odd. Malá Strana, 
Letenská 23:......................257 533 117 

telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tyto
noviny sami. Články 
posílejte na adresu:
noviny sami. Články noviny sami. Články 

165 
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šéfredaktor 
Malostrans-
kých novin,
775 949 557

Olmerové 
na stopě

B           ylo to jako skládat 
starou fotografi i, 
kterou někdo roztr-

hal a hodil do větru.
Začalo to zmínkou o bu-
dících, zmizelých na dně 
Čertovky a na konci se 
vynořil příběh, který se 
jen tak neslyší.
U jednoho stolu: Olme-
rová, Trnka, Werich, Ko-
hout (Eduard, ne Jára!) 
a Krška.
Možná s nimi tehdy 
U Měšťánků sedával i uh-
líř Bubák, tehdejší Olme-
rové přítel, ale... Kdo ví? 
Více na stranách 6 a 7.
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Malá Strana - Je to 
revoluce v MHD, jakou 
Praha od povodní neza-
žila. Od 1. září se v Praze 
změní trasy desítek tram-
vajových a autobusových 
linek.
Malou Stranu zajímají
především tramvaje, a to

hlavně klíčová malo-
stranská linka 22, která je 
v novém systému povýše-
na na linku tzv. Páteřní.
Dobrá zpráva je, že
linka č. 22 svou tra-
su od 1. září nemění. 
Beze změn je i linka 
č. 20. 

Linka č. 12 je v úseku
Malostranská - Stros- 
smayerovo náměstí od-
kloněna přes Leten-
ské náměstí a dál po
 své trase. Už tedy nepo-
jede tradičně po nábřeží, 
ale oklikou přes Letnou. 
Škoda.

Vždyť to jede jinam! Tramvaje mění trasy

Potraviny v Mostecké: 
Rádi dáme vyšší nájem!

Mostecká - Osud prodej-
ny Vacek u Karlova mostu 
je stále ve hvězdách.
Radnice dosud nerozhod-
la, zda bude prodejna ote-
vřena i příští rok. 
„Nájemní smlouva nám 
končí k 31. 12. 2012. 
Přitom jsme sami už 
v květnu nabídli navýše-
ní dosavadního nájem-
ného o více než 40 %,“ 
informoval Malostranské 
noviny právní zástupce 
fi rmy Tomáš Linhart. „Už 
z toho důvodu dou-

fáme, že dojde k bez-
problémovému pro-
dloužení  naší nájemní 
smlouvy. Zatím jsme 
ale neobdrželi žádnou 
reakci (informace ke dni 
25. 8. 2012).“ 
Petici za zachování oblíbe-
né prodejny v Mostecké 3
podepsalo 1302 lidí pře-
vážně z Malé Strany. 
Minulé vedení radnice se 
pokusilo zbavit fi rmy Va-
cek pod záminkou ban-
komatu vedle vstupních 
dveří do prodejny. Na 

bankomat údajně chybělo 
povolení. Podle zákulis-
ních informací se měla na 
stejné místo nastěhovat 
prodejna Tesco.
Dnes v prodejně Vacek 
Bio - Market pracuje cca 
25 zaměstnanců.

Provozovatel nabízí 40 % navíc

Víte, že...
Nejbližší prodejna 

potravin (tzv. Mlékárna) 
v podloubí na Malostran-
ském náměstí je už více 
než dva roky zavřená.

Recept dle 
Dobromily

Puding z rejže
Přeber čtvrt libry rejže, 
vyper ji dobře ve dvou 
studených a ve dvou va-
řících vodách, konečně 
na ni nalej ještě....

Ta to umí osolit!

www.protivanek.cz

23 °C
září: Inu, jářku, tak to by-
chom měli. Léto je v trapu 
a podzim ještě daleko.

Počasí 

inzerce

Vaše oblíbené místo 
Malé Strany a Hradčan?

Petr 
burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Mám dvě lásky: 
Maltézské nám., 
to mám spojené 

s dětstvím, a Vel-
kopřevorské nám. 
kvůli atmosféře.“

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

anna Marie 
höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

 „Na náplavce       
u Karlova mostu, 
tam jsme chodili 

s kamarádem 
Houškou krmit 

kačeny!“

Žhavá anketa Malostranských novin

alena
kopecká
Komunitní 

centrum Kampa
„Jednoznačně 

Hroznová ulice, 
ve které bydlím 
ráda a už hodně 

dlouho!“

„Oblíbené místo 
je pro mě 

pod Karlovým 
mostem: Vopičko-
vo okýnko. Tam to 

vždycky žije!“ 

zuzana  
kopečná
Prezidentka 

Nadace Artevide

roman 
Vopička

Kafírna
U sv. Omara
„Nový Svět, 

kam jsme chodili
za dětství v zimě 

bruslit k panu 
Píšovi na hřiště.“

„Vlašská ulice, 
kterou obdivuji 
pro její italskou 

romantiku.“

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

Pro 
zaměstnance, 

osVČ a důchodce.

Tel.: 608 421 568
www.pujcka-kazdemu.cz

Volejte:

PŮjČkY

Tržiště 23/555, Malá Strana
Tel.: +420 606 612 949

www.baracnickarychta.cz

„S úctou 
a potěšením

...něco navíc!“

inzerce

„S úctou 
a potěšením

prodej instalatérských 
potřeb, vybavení koupelen 
a topenářského materiálu. 
Výměny, montáže a servis 
veškerého zakoupeného 
zařízení. E-shop.

Najdete nás na nové adrese:
pavla Švandy ze Semčic 16/388 
(vchod do dvora)
praha 5 - Smíchov

Tel.: 734 233 233, 257 314 683
E-mail: info@malostranskeinstalaterstvi.cz
www.malostranskeinstalaterstvi.cz

Nonstop havarijní služba: 734 233 233

22 beze 
změn

Mostecká 
ulice



3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Inzerujte v Malostranských novinách:
Náklad je 10 tisíc výtisků měsíčně, no-
viny čte 30 tisíc lidí, mají největší místní 
odezvu v zemi. Bez inzerce nejsou no-
viny. Volejte tel. č.: 777 556 578.

Malý oznamovatel
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SEXY DÍVKA 

PrŮkoPNice eroTickÉho 
STLANÍ Míla Kusá při své neza-
pomenutelné produkci roku 1912. 

pan Járek z Cihelné tehdy prohlásil, 
že si připlatí, když bude zastlán. 

natřepeme, 
poplácáme...

inzerce

TLUSTÁ 
MYŠ

resTaurace

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NejleVNĚjŠí PiVo 
Na MalÉ sTraNĚ

kozel 11° 22 kČ!

3

IV. MALOSTRANSKÉ 
VINOBRANÍ

DOZVUKY HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ
sobota 22. září 2012

park Kampa - Malá Strana, Praha 1
Program:

Od 14 hod v parku Sklizeň „malostranského vína“,
košt burčáků, vín, klobás a slivovice z Moravy a Čech

Hrají:
 Hudecká muzika Martina Hrbáče, Horňácká cimbálová 
muzika Petra Mičky, HCM Kubíci, gajdoš Ivan Urbánek 
s hudci, taneční soubor Suchovjan ze Suchova, sólisté, 

tanečníci a sbory z Velké nad Veličkou, Kuželova, 
Javorníka, Lipova, Muzika a sbory Slováckého krúžku 

v Praze…
Spolupořádají:

 Komunitní centrum Kampa, Letní poloha, kavárna Mlýnská, 
TURAS, Muzikanti z Kampy

S podporou:
 Jihomoravského kraje, MČ Praha 1, Vojanových sadů s.r.o., 

KampaNuly, o.s., Městské policie, ČOS-Sokola…
Pod záštitou:

 hejtmana Michala Haška,
 starosty Oldřicha Lomeckého a pana Karla Schwarzenberga

VSTUP VOLNÝ!         VITAJTE!

Válka o květináče 
na chodníku na Tržišti

Tržiště - Legendární
Nerudovská otázka 
„Kam s ním?“ znovu 
ožívá na Malé Straně, 
tedy v místě, kde vznik-
la. Neruda tehdy my-
slel slamník. Nyní jde 
o květináče a stromky 
v nich.
„Přibližně před 7 lety 
jsme legalizovali po-
volení mít zeleň na 
okraji chodníku, vše 
je legální - platíme 
poplatky,“ řekla Ma-
lostranským novinám 
paní Xénia Hoffmeiste-
rová z Galerie Millenni-
um na Tržišti 5.
„Dokonce jsme na to 
dostali grant. Pořídi-
li jsme stromky.“ 
Povolení se ovšem mu-
sí po několika letech 
obnovit. Na novém po-
volení se ale objevilo
rozdílné umístění zeleně 
- u domu, nikoliv mezi 
sloupky u chodníku. 

„Stromky a květiny 
u domu ale zabírají
mnohem více pro-
storu chodníku a za-
braňují uzavírání
dveří, případně po-
hledu do výlohy,“
říká paní Hoffmeiste-

rová ze známé Galerie 
Millennium. 
A tak se stromky a keře 
na Tržišti 5 ocitly v si-
tuaci jak od Wericha: 
Tam, kde jsou, být ne-
smějí a tam, kde být 
smějí, být nemohou. 

Co safra teď, když už 
jednou jsou? 
„O případu víme. 
Jistě bude zdárně 
vyřešen,“ řekla Ma-
lostranským novinám 
mluvčí Prahy 1 Veroni-
ka Blažková.

květináče 
na Tržišti 5
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4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu Zpráavy

inzerceinzerce

Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

HOTOVÁ JÍDLA 
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h 
(přes obědy nekouříme)

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 27 Kč.
Pestrá nabídka 
denně čerstvých 
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408

Otevřeno denně od 11 do 0.30 h

Porota bude velmi přísná, ale spravedlivá. 
Přihlášky do soutěže přijímáme do 15. 9. 

přímo v restauraci u výčepu.

Zveme vás ve čtvrtek 20. září 
od 19 h na 1. ročník soutěže 

Mistr Guláš!
Uvařte svůj guláš, 

přineste k nám do hospody 
a vyhrajte sud Plzně 

plus další originální ceny!

Jako by to 
bylo včera

● 15. 9. 1847 se v Praze 
rozsvítilo prvních 200 
plynových lamp. Z toho 
121 jich bylo umístěno na 
cestě z Hradu přes Karlův 
most, Staroměstské nám. 
až k Prašné bráně. Ovšem 
svítit lampami v Praze se 
začalo již v r. 1723, kdy 
bylo několik lamp olejo-
vých.
● 21. 9. 1937 se konal 
státní pohřeb prezidenta 
T. G. Masaryka.
● 28. 9. 1931 byla ote-
vřena Zoologická zahrada 
v Praze.

ZÁŘí

Zazářila první 
plynová lampa

Duchodce-mlátička 
konečně dopaden!
Jeho berle neznaly slitování. Udeřil v metru

Malostranská - Policie dopadla důchodce 
(80), který v metru Malostranská zmlátil ces-
tujícího berlemi. Napadený měl rozbitou hla-
vu. Probral se až v nemocnici. Důchodce vyvázl 
bez trestu, protože prý nebyl odpovědný za své 
činy. K incidentu došlo letos v březnu.

důchodce útočil oběma 
berlemi podobně jako 

samurajové útočí meči. 

cestující muže s berlemi požádal, 
aby mu uvolnil místo z eskalátorů.

Muž po asi šesti úderech ve 
dvou vlnách ztratil vědomí.

hned první rána 
směřovala na hlavu.

Takhle 
to začalo

1.

2.3.

4.
5.



Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Viz též www. praha1.cz. Tel.: 221 097 111
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Pracovník 
měsíce

Sekci
sponzoruje 
Městská 
část 
praha 1

Do této rubriky nominuje 
veronika.blazkova@praha1.cz

TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Lucie
Veselá 

Její vstřícná a milá pova-
ha je pro všechny návštěvy 
vítaným zpestřením před 
jednáním o věcích majetku. 
Je to osoba, na kterou se 
může radní pro správu ma-
jetku ve všem spolehnout. 
A tak to má být!            -VB-

Asistentka 
radního Tomáše 
Macháčka

září

Chcete udělat radost kole-
govi z práce? Pošlete jeho 
nominaci do této rubriky!

posta@praha1.cz

DŘÍVE & DNES

VŠiMNĚTe si: Dřív tu vartoval vojáček a jezdili koně (levé foto), dnes je tu galerie a kavárna. 

PosílejTe sVÉ FoToGraFie 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu  

Písecká brána, K Brusce 5, Hradčany
kde to je

Malá Strana - V sobotu
8. a neděli 9. září se otevřou
veřejnosti brány nejzají-
mavějších památek. Z Ma-
lé Strany se to týká např. 
Sálu Bohuslava Martinů, 
vodácké klubovny (Kosár-
kovo nábř. 2), Michnova 
paláce a dalších.

Dny evropského 
dědictví 2012

Víte, že...
povodně roku 2002 navždy 

změnily život v centru.

 5Zpráavy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

1904 2012
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Hasiči trénovali na povodně 
10 let po tisícileté vodě

Malá Strana - Hasiči si 
v polovině srpna střihli 
cvičení, jehož cílem bylo 
prověřit ochranu Prahy
před velkou vodou. Nej-
postiženější oblastí byla 

při povodních před deseti
lety Malá Strana a Staré
Město. U vjezdu na Slo-
vanský ostrov hasiči sta-
věli a bourali protipovod-
ňové zábrany. 

„Naši dobrovolní ha-
siči opět dokázali, že 
se na ně můžeme spo-
lehnout a že jsou stále 
lepší,“ chválil starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký, 

který stavbu protipovod-
ňových hrází kontroloval.

dobrovolní hasiči v akci (velké foto) 
a ve skupině (malé foto).

Vodácká klubovna



hospoda 
u Měšťánků 

(Nyní Kampa 14)

jan Werich, 
herec, zpěvák 
a spisovatel

jiří Trnka, 
výtvarník 

a ilustrátor 

Olmerová: Moje jízda Kampou
Možná je to náhoda, ale v Hroznové 5 žila Eva s uhlířem, který se jmenoval Bubák

Eva Olmerová se 
přistěhovala na 
Kampu do Hroz-
nové 5 v roce 1959, 
když jí bylo 25 let. 
Malý byt s výhledem 
na Čertovku získala 
od kamaráda.
„Eva Olmerová  
měla byt v prv-
ním patře. Hned 
vedle byli Zlesá-
kovi,“ řekl Malo-
stranským novinám 
Roman Vopička, je-

hož dědeček  bydlel 
na stejné adrese.
„Nad ní bydleli 
Špačkovi. Špač-
ková (dříve Sta-
rostová) byla se-
stra mého dědy 
Vopičky,“ vzpomí-
ná Roman Vopička, 
který má v domě 
směrem ke Karlovu 
mostu slavné bistro  
Bruncvík.
Režisér z divadla Se-
mafor Karel Mareš 

vypráví o jeho prv-
ním setkání s Olme-
rovou v roce 1962: 
„Šlo se po dřevě-
ných schodech 
venku na pavlač. 
Byla tam cedul-
ka Eva Olmero-
vá. Tak jsem tam 
zabušil, protože 
zvonek tam ne-
byl. Otevřel ně-
jaký uhlíř, který 
se ptal, o co jde? 
Řekli jsme, že 
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●Koupím byt na Kampě, 
Malé Straně. Platba hotově. 
Tel.: 776 871 255.
●Pronajmu garáž na Malé 
Straně v Říční. Tel.: 605 771 305.
●Prodám KIA SEPHIA 1.6 
GTW, 1995, STK 2014, za 6 tis. 
Kč. Spěchá. Tel.: 724 136 080.
●Prodám 4 měs. štěně, bas- 
set hound, PP, pes tricolor. Čis-
totný, klidný, učenlivý. Rodin. 
důvody. Tel.: 724 136 080.
●Koupím byt (menší) 2+1 na 
Malé Straně a okolí Prahy 1 či 6.
Možná i výměna za 3+1 na 
Kladně. Rozdíl doplatím. Rych-

le a solidně. Tel.: 777 047 968.
●Koupím - odvezu gramo-
fon. desky pro doplnění hu-
deb. databáze. Cena dohodou. 
Tel.: 777 944 655.
●Štěňata, střední, inteligentní, 
očkovaná, odčervená. Do dob-
rých rukou. Tel.: 721 111 064,    
e-mail: pjazairi@seznam.cz.
●Praktický lékař pro do-
spělé  v centru hledá zkušenou 
zdrav. sestru. Tel.: 605 216 143.
●Manželé hledají ke koupi 
byt na Malé Straně v jakémko-
liv stavu. Do 4 milionů korun. 
Tel.: 777 799 252.

InzerátySMS
jak Na To:  1) Napište sms: MN mezera INZ mezera TEXT 

InZERÁTu. 2) Pošlete sms na tel. č: 900 11 30. Cena SMS je 30 Kč.

►Výuka bojového umění Wingtsun
►Výuka sebeobrany Blitzdefence
►Pravidelná i soukromá výuka, semináře
►Slevy pro studenty naprosto unikátní styl boje!

Zvyšuje sebeobranné refl exy
Připraví na řešení konfl iktních situací
Zlepšuje fyzickou kondici i sebejistotu

Rozvrh hodin:
Pondělí a čtvrtek: 
19.30 - 21 h
Adresa: ZŠ Drtinova 1, 
Praha 5, Anděl

www.ewto.cz

Tel.: 605 458 946
E-mail: lukas.kubik@ewto.cz

Těšíme se 
na vás!

Stůl štamgastů 
hospody U Měšťánků

Václav 
krška, 
režisér

Eva Olmerová 
vzpomíná:
„Měla jsem nový 
smaltovaný kýbl. Klu-
ci ho popadli a hupky, 
šupky do hospůdky 
U Měšťánků pro piv-
ko. Paní vedoucí je 
přivítala: Aáá, vidím 
kbelík, to je jistě od 
Werichů. Ne, tak ur-
čitě od Trnků… Ne? 
A hošové, dobráčkové, 
hned radostně ozna-
movali: Ale kdepak 
paní, přistěhovala se 
sem nová umělkyně 

a my u ní pracujeme.
K Měšťánkům jsem 
chodila, co jsem byd-
lela na Kampě. 
Ve výčepu byl stůl pro 
štamgasty, kde mě 
Jan Werich představil 
Jiřímu Trnkovi, Krš-
kovi… 
Já na pivo sice moc 
nejsem, ale tam měli 
dobrý a navíc byla 
vždycky legrace.“ 

Ukázka z knihy 
J. Kříženeckého 

Eva Olmerová
u okna  nemocnice 
pod Petřínem

se psem 
dagem

s maminkou

dům, kde žila (pohled 
z karlova mostu).

„Otevřely se dveře a tam stálo cosi v pruho-
vaném námořnickém triku, vycpané svala-
ma a tukem a nad tím hlava jako zelí,“ tak 
popisuje setkání s tehdejším partnerem Evy 
Olmerové její objevitel režisér Mareš.

hledáme zpěvačku 
Evu Olmerovou, 
že jsme z divadla 
Semafor. On se 
otočil a zavolal: 
Evo, pojď sem! Je 
tady nějakej Sem-
tamfór!“
Eva Olmerová tehdy 
pracovala v Benzině  
a zpívala po barech.
Legenda o budících, 
které ráno hází do 
Čertovky, pochází z té
doby.
„Pokud vím, žádné 
budíky se při čiště-
ní Čertovky nikdy 
nenašly,“ řekl Malo-
stranským novinám 
pan Jindřich Pavliš, 
ředitel fi rmy Vojano-
vy sady.

eduard 
kohout, 

herec

eva 
olmerová, 

zpěvačka

6 telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu Zpráavy



Olmerová: Moje jízda Kampou Kalendárium 
Malé Strany

Josef 
Vinklář

herec

Milena 
Dvorská

herečka

září

● Milena Dvorská 
*7. 9. 1938 Prostějov 
†22. 12. 2009 Praha
Herečka. Čtvrt roku bydle- 
la u Werichů na Kampě.

● Vladimír Holan 
*16. 9. 1905 Praha 
†31. 3. 1980 Praha
Básník, „Alchymik slova“. 
Bydlel na Malé Straně. 

● Josef Vinklář 
*10. 11. 1930 Podůlší 
†18. 9. 2007 Praha
Herec, člen ND. Bydlel na 
náměstí Na Kampě.

● Petr Čepek 
*16. 9. 1940 Praha 
†20. 9. 1994 Vrchlabí
Herec s temným pohle-
dem. Bydlel na Zámec-
kých schodech.

● Jindřich Fűgner 
*12. 9. 1822 Praha 
†15. 11. 1865 Praha
Spoluzakladatel Sokola.
Navrhl a zavedl tykání 
všech členů.

● Miloš Macourek
* 2. 12. 1926 Kroměříž
†30. 9. 2002 Praha
Básník, scénárista, autor 
knih pro děti a mládež. 

Miloš 
Macourek

scénárista

Petr
Čepek

herec

Možná je to náhoda, ale v Hroznové 5 žila Eva s uhlířem, který se jmenoval Bubák
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A STUDIO RUBÍN, 
MALOSTRANSKÉ NÁM. 9 

TEL.: 257 221 158
ZÁŘÍ

TIP MĚSÍCE
● 12. 9. 19:30 Kiler  - Luboš je herec a má honičku se 
zkoušením a natáčením. Taky musí zabíjet a zachránit 
českou kulturu… Inscenace Jiřího Pokorného je plná 
černého humoru. 
● 15. 9. 19:30 + 29. 9. 19:30 Zakázané uvolně-
ní  - Hořká komedie, ve které se setkávají tři mladé ženy  
v jednom čase a prostoru, aby zde nemilosrdně rozebraly 
své životy, vztahy a především muže. Tři zkušenosti, tři 
příběhy, tři pohledy na svět a jedno dramatické vyústění…
● 25. 9. 19:30 + 26. 9. 19:00 a 21:00 Federer - 
Nadal - Posvátná tráva wimbledonského All Englandu 
Clubu přímo v A studiu Rubín! Bílé trenky, tvrdé údery  
i halušky Rogerovy tchýně.
Rubín pRogRaM ZÁŘí: 12. 9. 19:30 Kiler ● 15. 9. 19:30 Zakáza-
né uvolnění PREMIÉRA ● 17. 9. 19:30 Kauza Médeia ● 24. 9. 19:30 
Your way is… ● 25. 9. 19:30 Federer - Nadal ● 26. 9. 19:00 a 21:00 
Federer - Nadal ● 29. 9. 19:30 Zakázané uvolnění ● 30. 9. 19:30 Svrbí
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Marek Taclík jako 
Federer a jakub 
Prachař alias Nadal 
se utkají: 
25. 9. v 19:30 h + 26. 9. 
v 19 a 21 h 

eva olmerová 
(*21. 1. 1934 ,
† 10. 8. 1993)
v roce 1962, 
kdy žila na kampě. 
bylo jí 28 let.

Víte, že...
Když se Eva Olmerová 
přistěhovala na Kampu, 

měla za sebou rok 
vězení za to, že ztloukla 

policistu.

 7Zpráavy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu
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Příběhy domu Malé Strany

V letech 1898-1932 zde měl 
knihkupectví Josef Šváb Ma-
lostranský (1860 - 1932). Vy-
mýšlel vtipné veršíky, scénky 
a kuplety. Znal se s Janem 
Nerudou. Po jeho smrti zdědil 
obchod jeho syn Josef Šváb, 
popraven nacisty v r. 1942.

Josef Šváb Malostranský

Josef Šváb 
Malostranský

Saský dům, Mostecká 3

8  Charitatelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

Nadační fond
charitativní projekt za podpory Malostranských novin

KampaNula
charitativní projekt za podpory Malostranských novin

 Charitaredakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu

12 let

Galerie Millennium, 
Tržiště 5, Malá Strana
Telefon: 728 939 872

Vaše advokátní poradna

Co mi hrozí za rvačku?
OTázka:  Tak nějak jsem
se popral a vyrazil soupeři 
zub. Kolik mi hrozí?
odPoVĚĎ: Vámi použi-
tý výraz rvačka zná trestní 
zákon velmi dobře a výši 
trestu upravuje trestní 
zákoník v § 158. Pokud 
soud prokáže, že jste se 

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Advokátka se sídlem v Praze, Malá Strana, Michnův palác Tyršova 
domu, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498, e-mail: krobovahasova
@post.cz, www.advokatka-krobova.cz

JuDr. Monika Krobová - Hášová

pral úmyslně, tedy nikoli 
v nutné obraně, můžete 
být uvězněn až na jeden 
rok, pokud při činu něko-
mu těžce ublížíte na zdra-
ví, pak trest může být až 5 
let odnětí svobody. Smrt 
způsobená při rvačce se 
trestá až 8 lety vězení.Saský dům

V úterý 14. 8. k večeru 
pozval Roman Vopič-
ka přátele z Malé Strany 
k „Okýnku“ bistra Brun-
cvík. Výročí 10 let od kul-

minace povodně přilákalo 
množství lidí, včetně zá-
stupců rady KampaNuly. 
Všichni vzpomínali dlou-
ho do noci. -kuc-

Večírek k 10. výročí 
povodní u Okýnka

Nástěnka
Navštěvníci akce Pro-
střený stůl (viz plakátek
vedle) se sejdou v podve-
čer 13. září (18 h na Mal- 
tézském náměstí) a koupí
si očíslovanou vstupenku
za 100 Kč s vyznačenými 
nápoji a jídly k odběru. 
Tyto dobroty poskyt-
nou restaurace a vi-
nárny z okolí. U odbě-
rových stolků obdrží 
hosté občerstvení. To 
bude ze vstupenky od-
škrtnuto. 
Pak si návštěvníci s jídlem 
a pitím sednou na židle ke 
stolu (s ubrusem) dlouhé-
mu 60 metrů, který bude 

stát na dlažbě po celé dél-
ce náměstí bez aut. Budou 
naslouchat hudbě žáků 
školy, kapely HaFstudia 
a Muzikantů z Kampy.   
(Předprodej týden předem 
v gastronom. podnicích na 
Maltézském náměstí.) 
Souběžně bude v podloubí 
školy umístěna prodejní 
výstava obrazů zrakově 
postižených dětí - Nadace 
Artevide. 
Z prodeje vstupenek 
pak vznikne fi nanční 
výtěžek k podpoře stu-
dentů a dětí. Zakoupí se 
např. školní a výtvarné 
pomůcky.  -kuc-



 DopiSy 9telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Dopisy a komentáře
MILí ČTEnÁŘI, posílejte krátké příspěvky 

na adresu redakce@malostranskenoviny.eu.

Glosa
Vodovodní 
kohoutek

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Č

zveme vás

Praha 1, Ostrovní 16•e-mail: haf@hafstudio.cz•tel.: 603 181 001

na zápisy do haFstudia 
od 3. do 13. září 
15 - 18. 30 h!

Během září ukázkové 
hodiny zdarma. Další 
informace o programech 
na: www.hafstudio.cz

haFstudio od září 2012 nabízí:
HaFík miniškolka.
Dopolední umělecký program pro děti od 2 
do 6 let. Program je koncipován tak, aby bylo 
možné ho využít jako dopolední školku.
Pondělí - pátek od 8,30 do 13,00. 
Program: výtvarné, hudební, pohybové, 
drama hrátky, komunikační a logické hry…

anglické odpoledne
pro děti od 6 do 12 let.
Výtvarná dílna a dramatika, vedené  pou-
ze v angličtině.
Hlavním smyslem tohoto programu je 
osvojení hovorové angličtiny přirozenou, 
nenásilnou formou. Výtvarná a dramatická 
výuka je v tomto případě prostředkem, jak 
toho dosáhnout. 
sourozenci v jednom odpoledni
pro všechny vaše děti od 3 do 12 let. 
Výjimečně výhodné slevy pro sourozence, 
podle počtu dětí i kroužků.
program na výběr: 
•hudební, výtvarné, drama hrátky, 
  fl étnička, tanečky - pro předškoláky
•sborový zpěv, klavír, herectví, výtvarná 
  dílna, tanečky - pro školáky
Program řeší pobíhání mezi kroužky,      
dětem zvolíte program, přivedete je najed-
nou a společně si je odvedete.

kreativní dílna - rozvoj 
výtvarného cítění a zručnosti
pro děti od 6 do 12 let.
Práce s různými materiály, výroba loutek, 
šperků, kašírování, koláže, muchláže, 
vitráže….
komiks hrátky pro předškoláky 
i školáky
dětské divadlo pro zájemce od 
10 do 20 let
Přípravky na sŠ, VŠ výtvarný obor
Přípravky na sŠ, VŠ dramatický obor

Pro dospělé:
kresba - malba - móda -  fi lmové a tele-
vizní herectví - výtvarno pro nestárnoucí 
seniory
dětem i dospělým:
klavír - kytara - elektrická kytara - baskytara 
- bicí nástroje - zpěv 
haF trvale podporuje MČP1
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as od času se něco roz- 
bije.  U nás to byl oby-
čejný kohoutek u umy-
vadla. 

Odevzdav se plně neviditel-
né ruce trhu běžím do insta-
latérství koupit nový kohou-
tek. Vítá mě cedule:  Srpen 
zavřeno. 
Nevadí, jdu do jiného ob-
chodu. Ouha, místo vodo-
vodních baterií tam teď pro-
dávají umělé kytky, asijské 
sošky a k tomu všude smrdí 
vonné tyčinky. 
Po tomto dalším neúspěchu 
se posouvám do vyhlášené 
instalatérské prodejny. Tam 
nikdo, jen za pultem proda-
vač a telefonuje. Jsem metr 
od něj a naivně čekám na 
obligátní otázku: „Co si pře-
jete?“ 

Ale on se netáže, telefonuje. 
Cítím, jak mi začíná rychle 
bušit srdce. Stále telefonu-
je. Mé chřípí se už pohybuje 
jako u býka v koridě. Se zbyt-
ky sebeovládání se prodava-
če ptám, zda má kýžený druh 
vodovodní baterie. Aniž pře-
ruší telefonní hovor vítězně 
oznamuje: „Nemáme!“. 
Sedám do auta a jedu na kraj 
města, do jednoho z těch 
prodejních řetězců, kde na 
jednom konci koupíte ce-
ment a na druhém muškáty.  
Baterii jsem koupil i s těsně-
ním a v klidu jel domů. 
Jenže v autě pouštím rádio. 
Co čert nechtěl, v rádiu zrov-
na mluví předseda nějaké 
stavovské komory maloob-
chodníků.  Prý je nespraved-
livé, že se staví obchodní ře-
tězce, pro malé obchodníky 
je to diskriminující a je třeba 
s tím něco udělat. 
Já se tak rozčílil, že mimo-
děk sešlápnu plynový pedál 
a nepřiměřeně projíždím 
místem, kde se měří rychlost. 
Kamery na sloupech cvakají, 
jako bych byl držitel Oscara. 
Řeknu vám, neviditelná ruka 
trhu může být někdy pěkná 
svině.                      Září 2012



Malostranská beseda zárí
Hudební a divadelní klub navazuje na tradici klubové scény Malostranské besedywww.malostranska-beseda.cz

září Restaurace 
pivnice 

kavárna
NECHTE SE ZLÁKAT skvělou gas-
tronomií, kde hlavní roli hraje 
česká kuchyně, vynikající tanko-
vé pivo, kávové speciality, milá 
obsluha a příjemné ceny. To vše

v režii Pilsner Urquell Original
Restaurant. Přijďte s přáteli 
ochutnat některou znovuobje-
venou pochoutku, jakou je na-
příklad skvělá jehněčí pečeně.

Jsme tu pro vás od snídaně 
až po sklenku na dobrou noc

Kavárna
9-22 h

Restaurace 
11-23 h

Pivnice
16-01 h

Snídaňový komplet
Čerstvé pečivo, croissant, 

dort dle denní nabídky 
a vlastního výběru nebo 
jablkový závin, máslo,
 med nebo džem, káva 
nebo kakao nebo čaj.

Vařené libové 
hovězí žebro s kré-
movou houbovou 

omáčkou a housko-
vými knedlíky.

Vynikající talián 
ohřívaný  ve vý-
varu s hořčičnou 

omáčkou,
šalotkou a křenem

74 Kč 139 Kč 69 Kč
Denně polední menu: 3-chodové za 120 Kč

VIDEOKAVÁRNA TRICK-BARTRICK-BARTRICK-BARGALERIE
Špičkově vybavený projekční 
sál je tu jen pro Vás. Zázemí 
pro Vaše fi lmová díla i první 
pokusy. Veškeré formáty.

Bude nám ctí nabídnout Vám 
k Vašemu fi lmovému koktejlu 
Váš oblíbený koktejl. Barové 
zázemí před a po projekci. 

Výběr z programu
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seminář - Ne 9. 9. od 9 do 16  h - karaM-
biT - Tyršův dům, Újezd 450 - Seminář na 
použití Karambitu, zakřiveného nože z Indo-
nésie, ve fi lipínských bojových uměních. Tel.: 
774 668 684. www.tacticalcombatclub.cz 

koncert - Po 17. 9. v 19 h - NarozeNi-
NoVÝ koNcerT balbíNkY - Baráčnic-
ká rychta, Tržiště 23/555 - Balbínova poetická 
hospůdka uvádí narozeninový koncert 60 & 30 
& 18. Cirkus Ponorka, Ivan Hlas trio… www.
baracnickarychta.cz

soutěž - Čt 20. 9. v 19 h - MisTr GuláŠ 
- Rest. Pod Petřínem, Hellichova 5 - 1. roč-
ník soutěže o nejlepší guláš. Uvařte, přineste         
a vyhrajte sud Plzně a další ceny. Přihlášky do 
15. 9. a info v rest. www.pivnicepodpetrinem.cz

divadlo dětem - So 22. 8. v 16 h - dĚV-
ČáTko MoMo - Divadlo Kampa, Nosticova 
2a, tel.: 608 777 540 - Příběh děvčátka Momo, 
které zachrání svět před lstivými muži - zloději 
času. Divadlo Cylindr. www.divadlokampa.cz

divadlo - St 26. 9. v 19.30 h - Na cesTĚ 
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a, tel.: 776 447 
744 - Příběh matky a dcery, které se jedno-
ho dne vydají za babičkou. Hrají N. Burger              
a A. Dušková. www.divadlokampa.cz

Výstava - Do 28. 1. 2013 - MoNarchie 
- kouzelNÉ hrací sTrojkY - České 
muzeum hudby, Karmelitská 2 - Výstava  sa-
mostatně hrajících mechanických hudebních 
nástrojů tzv. automatofonů.  www.nm.cz

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚr tOhO neJLePŠÍhO ZaŘÍ 2012

Otev
Zpěváky Ondřeje Rumla, 
Petru Hřebíčkovou, Věru 
Nerušilovou a Františka 
Segrada doprovodí kvartet 
profesionálních hudebníků 
v obsazení klavír, saxofon, 
kontrabas, bicí. Večerem 
bude provázet klavírista 
Václav Tobrman. Těšíme se 
na vás. Vstupné 190 Kč. 

Náš 
TIP

ŠaNsoNoViNkY 
VeČer PísNí PeTra haPkY 

a Michala horáČka 
12. září 2012, 20.30 h, Malostranská beseda

Zveme vás na 
zahrádku v podloubí!

M
áte rádi pány Hapku 
a Horáčka? Přijďte  
do Malostranské be-

sedy a poslechněte si jejich 
písně v podání herců a zpě-
váků z lyrikálu Kudykam. 
Zazní nejen šansony a písně 
z Kudykamu, ale i oblíbené 
fi lmové písně a také ty, kte-
ré jste možná ještě neslyšeli. 

HapKa S HoRÁČKEM jsou svěží v životě i tvorbě.

2., 9., 16., 23. a 30. 9. ne. Taneč-
ní odpoledne pro starší a po-
kročilé - zač. 15.00 h
7. pá. Krausberry - zač. 20.30
10. po. Jan Spálený & ASPM - 
zač. 20.30 h
12. st. Šansonovinky - večer 
písní P. Hapky a M. Horáč-
ka (účinkují: P. Hřebíčková,               
O. Ruml, V. Nerušilová a F. Se-
grado) - zač. 20.30 h
13. čt. Čechomor - zač. 20.30 h
14. pá. Špuntkvaně - 6. naro-
zeniny kapely! - zač. 20.30 h 
17. po. Barování se Sandrou 
Novákovou - zač. 20.00 h
20. čt. Burianova kulturní 
ozdravovna - zač. 20.30 h
24. po. Originální Pražský 
Synkopický Orchestr - zač. 
20.00 h
25. út. Traband - zač. 20.30 h
27. čt. Rock Session Guitar 
2012: Jan Běhunek (Seven), 
Miloš Knop (Bypass) a Petr 
Janda (Olympic) - zač. 20.30 h
29. so. Gallon Drunk (UK) - 
zač. 20.30 h

RICHARD PEŠEK
„...jsem zpátky” - obrazy              
a plastiky 20. 8. - 30. 9., út 
až ne 12 - 20 h. Vernisáž 6. 9.        
v 17 h.   www.richardpesek.cz

Původní skladby tří nej-
výraznějších zpěvaček 

evropské hudební scény 
Lenky Dusilové (Česko), 
Szidi Tobias (Slovensko) 
a Kayah (Polsko) přearan-
žoval jeden z nejlepších bal-
kánských skladatelů Dejan 
Pejović a doprovodí je se 
svým orchestrem bal-
kánské dechovky Black 
and White World ze Srb-
ska. Jde o jedinečný hudeb-
ní experiment, který poskyt-
ne nevšední hudební zážitek 
prolínající mnoho hudeb-

ních stylů i kulturních vlivů. 
Koncert začíná v 19:30 h, 
vstup je zdarma.
Před velkolepým ohňo-
strojem, který tradičně fes-
tival ve 22 hodin uzavře, bu-
dou na pódiu slavnostně 
vyhlášeni vítězní běžci 
sobotního Prague Inter-
national Maratonu, který 
je partnerem festivalu. 

Podle médií a pražské 
veřejnosti je Sen letní 
noci jedním z nejatrak-
tivnějších letních fes-
tivalů hlavního města.       
I. ročník festivalu patřil slav-
nému fi lmovému skladateli 
Goranu Bregovićovi  a jeho 
Svatebnímu a pohřebnímu 
orchestru, II. ročník měl 
jako hlavní hvězdu světo-
známého režiséra Emira 
Kusturicu & The No Smo-
king Orchestra.

Více na: 
www.senletninoci.cz

přímo v srdci prahy, 
na pontonu na hladině Vltavy, 

proběhne v sobotu 8. září 
již třetí ročník jedinečného festivalu 
pRaHa - SEn LETní noCI 2012

Nabídka kurzů 
pro děti  i dospělé. 
Ukázkové hodiny zdarma
od 10. do 14. září!

•Dětský pěvecký sbor Beznot 
od 4 let a sbor Kampáni
•Angličtina pro děti
•Orientální tanec
•Hudební škola YAMAHA
•Cvičení na míčích pro 
maminky
•Výtvarné kurzy pro děti už 
od 2 let i pro dospělé
•Vinyása fl ow joga
•Hathajóga
•Ještěrky, Světýlka, Andělíčci 
a Indiáni - pohybové a ryt-
mické hry pro děti růz. věku
•Čínština pro děti
•Africké bubny
•Divadlo pro děti v italštině

Těšíme se na vás!

Celý rozvrh a více info na: 
www.kckampa.eu
Nebo volejte tel. č.: 608 444 
654, 776 743 518 (info ke 
kurzům). Lenka Dusilová zazpívá u vody
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sběratelka umění, zakladatelka Musea kampa
Meda Mládková

Slavné ženy

O tec byl sládkem na 
zámku Zákupy. Roku
1946 odešla do Švýcar-

ska. V Paříži vydala básně 
Ivana Blatného a díla Fer-
dinanda Peroutky. Koupila 
kolekci 41 obrazů Františka 
Kupky, základ své umělecké 

sbírky. Později s manželem 
fi nančníkem žili v USA, po 
jeho smrti se roku 1989 
vrátila zpět do Čech. Založila 
Nadaci Jana a Medy Mlád-
kových, zrekonstruovala So-
vovy mlýny - Museum Kam-
pa. Usiluje o Werichovu vilu.

inzerce
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Koutek pro chytré hlavy

J. Neruda: Hastrman, XXIII.
MiNule: Panu Rybářovi se zhroutil svět, když 
se dozvěděl, že jsou jeho kameny bezcenné. 

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

B ylo již k půlnoci. 
Nebe se modralo 
jako za rána, mě-

síc zářil nejpyšnějším, 
nejkouzelnějším leskem 
svým, hvězdy se třepeta-
ly jako bílé jiskry. 

Petřín byl pokryt nád-
hernou stříbrnou ml-
hou, stříbrná záplava 
ležela na celé Praze.
Veselé světlo lilo se do 
pokojíku páně Rybářo-
va oběma okny, dokořán 
otevřenými. U jednoho 
okna stál pan Rybář.

Tak tady jde už opravdu 
do tuhého. proč stojí pan 

Rybář u toho okna?
Více zvíte příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku barbory nerudové.

J. Neruda: Hastrman, XXIII.
MiNule:
se dozvěděl, že jsou jeho kameny bezcenné. 

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

zajíMaVosTi a novinky 
ze Starého Města (to je tam, 
co je orloj a Hus).
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Sudoku pro  
nenáročné

Pro líné Ještě línější
NÁVOD: Součet v každém 
řádku a sloupci má být šest.

12
1
3

2

3

3 12
3

3

3

2
2 1

Otázka: Na jaké adrese visí 
na Malé Straně tato bílá řepa?
Nápověda: V domě žil 
herec Josef Kemr. Bydleli tu 
sochaři, například J. B. Kohl, 
který zde 1736 zemřel.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

posílejte nám své úkoly ostatním čtenářům!  
Když uvidíte nejaké zajímavé místo, šup sem 
s ním. redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Znamení je na domě 
U bílého preclíku v Karmelitské 
12. Správně: Eva Zafarová, Jiřina 
Svatoňová, Jan Borták.

sTaroMĚsTskÉ NoViNY
jsou zdarma k mání například 
v Malostranské besedě nebo 
v Kafírně U sv. Omara.

www.staromestskenoviny.eu
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Stříbrné ráno

Co nového 
za vodou[ [

Jan 
Mládek
MANŽEL

František 
Kupka
MALÍŘ

Jan
Werich
HEREC

8. září oslaví paní Meda Mládková neuvě-
řitelné 93. narozeniny. Gratulujeme!



Příští číslo vyjde
1. října

Volejte pana Martina cibulku 
777 122 009. Čtěte též v kavárně 

Vladimíra Menšíka (Veselá 3).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

Zvířata 
Malé Strany

Posílejte podobné fotky! 
redakce@malostranskenoviny.eu

ZDEnĚK ČIHÁK
Velitel jednotky

Dobrovolní 
hasiči Prahy 1 
za to, že vzorně 
trénovali na 
povodně už od 
pěti od rána.

VíTE o nĚKoM ze svého okolí, kdo si za-
slouží Modré okénko? Napište na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu.
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koucour MikeŠ
Fotku fešáka Mikeše, 

který bydlí v Martinickém 
paláci, zaslala čtenářka 

Marta Paduchová. 

Proč čtu
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30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. 
Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

inzerce

když hrobníkovi pomáhá žena. „Vida! A pak se říká, ticho jako v hrobě...!“
inzerce

a získejte elegantní kovovou

D ÓZU ZDARMA!

NAVŠTIVTE PRVNÍ

s letní zahrádkou V PRAZE     Cihelná 2b, Praha 1

KOLONÁDA CAFÉ & SHOP 

Kupte 4 libovolná balení

a získejte elegantní kovovoua získejte elegantní kovovoua získejte elegantní kovovou

D ÓZU ZDARMA!D ÓZU ZDARMA!

NAVŠTIVTE PRVNÍNAVŠTIVTE PRVNÍ

s letní zahrádkou V PRAZE     V PRAZE     Cihelná 2b, Praha 1Cihelná 2b, Praha 1

KOLONÁDA CAFÉ & SHOP KOLONÁDA CAFÉ & SHOP 

Kupte 4 libovolná balení

46
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
U Hrocha, Thunovská 10. Baráčnická rychta, Tržiště 23 / 555.  So-
kol, Tyršův dům, Újezd 450. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 
11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). U Glaubiců, Malostranské nám. 
5. Stará prádelna, Říční 9. Café - Wine Boutique, Vlašská 6. Galerie 
Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, Saská 3. Akad-
emie věd, Národní 3, recepce, tel: 221 403 111. Café Lounge, Plaská 
8. Informační kancelář Praha 1, Malostr. nám. 22, tel.: 257 531 845. 
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Tlustá myš, Všehrdova 19.
Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. KC 

Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, Malostranské nám. 27. Divadlo 
Na Prádle, Besední 3,  tel.: 257 320 421.  České muzeum hudby, Karmelitská 
2. Konírna, Maltézské nám. 10, tel.: 257 534 121. Vinotéka Déjà vu, Maltézské 
náměstí 8. Ferdinanda, Karmelitská 18, tel.: 257 534 015.  Atelier Pavla 
a Olga, Galerie Millennium, Tržiště 5. U staré studny, Tržiště 3, tel.: 257 530 
582. U Zavěšenýho kafe, Úvoz 6, tel.: 605 294 595. Hospoda U Černého 
vola, Loretánské náměstí 1. Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mo-
stecká 18. U Parlamentu, Valentinská 8, tel.: 721 415 747. Hospoda Koza 
nostra, Újezd 8 (na rohu).  Lazebnictví  U Milušky, Sněmovní 170 / 15. Gal-
erie Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 46. Antikvariát U Pražského 
Jezulátka, Karmelitská 16. Cukrárna, Vítězná 14 . Salon Mila, Vítězná 12. 
Restaurace Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, Pohořelec 8. Chamber´s Café, 
Thunovská 12. Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida café, Malostranské 
nábřeží 3. Restaurace Profesní dvůr, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé 
kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b.

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

odběrních míst
Malostranských novin

MALOSTRANSKÁ BESEDA, 
Malostr. nám. 21, tel.: 257 532 966

TiráŽ: Malostranské noviny č. 9 / září 2012 / iV. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892 Šéfredaktor: Ondřej 
Höppner. kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jiří Jorge Pěkný, 
Helena Šulcová, Martin Cibulka. Layout: Ondřej Höppner. ev. číslo: MK 
ČR E 18554. Kontakt: redakce@malostranskenoviny.eu, telefon redakce: 
775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 16, Praha 2.
Tiskne: EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

„Malostranské noviny 
čtu pro případ vinný 

i nevinný.“
Jan Ryant, skladatel

Aktuální vtip 
ze 100 let starých novin


