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   Úvodník

2  Zpravy

Ondřej 
Höppner,

Důležité 
telefony

Počasí 

5 °C
LEDEN. Zřejmě bude tepleji 
než v srpnu, ale nic není jisté, 
proto raději plavky s sebou.

Číslo měsíce
zámků bylo 
odstraněno 
z plotu 
u mlýna.

   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

inzerce

redakce@malostranskenoviny.eu

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

1 500
Také počítáte s tím, že bude 

roku 2012 konec světa?

„Konec světa 
kulturního 

nastal už teď 
s odchodem 

Václava Havla.”

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

„Nepočítám s tím. 
Až bude konec 
světa, tak bude. 
A my s tím nic 
nenaděláme.”

Pavla 
Michálková

Módní návrhářka, 
SOPMSH

Barbora 
Nerudová

 Matka básníka, 
starousedlice

Klaudie
Kovářová 
Manažerka

Divadla Kampa
„Co má začátek, 

má i konec. 
S tím je dobré 
počítat vždy.“

„Ich glaube, že
konec světa už byl. 

Podle mayského 
kalendáře jsem se 
narodila tisíc let 
před Kristem.“  

Roman
Vopička

Kafírna U svatého 
Omara

„Ne, ale myslím 
si, že rok 2012 
bude pro nás 

všechny velmi 
náročný.”

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„To sis teda na mě 
můj milej 

tatínku vymyslel 
tentokrát pěkně 

pitomou otázku.”

Anketní otázka Malostranských novin

redakce@malostranskenoviny.eu, tel.: 775 949 557
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šéfredaktor 
Malostrans-
kých novin,
775 949 557

Recept dle 
Dobromily

Tyčky k čaji
Rozpustíme 4 lžíce převaře-
ného másla a vlijeme do vlaž-
ného mléka. Přidáme 2 vejce, 
cukr a kvasnice rozetřené se 
solí. Všechno dobře rozkved-
láme. Vlijeme do mouky...

Ta to umí osolit!

www.recepty.cz

Malá Strana - Na mnoha 
místech Malé Strany hořely 
svíčky k poctě V. Havla. 

Miliony svíček
za Václava Havla

Velké zprávy
z Malé Strany
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KULTOVNÍ obsluha STROM na Kampě

Hosana! Strom 
svítil na první pokus

Na Kampě - Malostranský 
vánoční strom se letos ( 5. 12.)
na náměstí Na Kampě roz-
svítil hned na první pokus. 
Loni se pracně sháněl někdo, 
kdo rozumí elektrice.

U Černého vola: 
Planný poplach

Loretánské n. - Hospodu 
U Černého vola na Hradča-
nech dostane nájemce, kte-
rého požadoval dosavadní 
provozovatel.  Petici za toto 
řešení podepsaly stovky lidí.
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MÍSTO pádu turisty
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Ital se  zřítil z mostu 
vedle Bruncvíka

Karlův most - Při fotogra-
fování spadl 25. 11. z Karlo-
va mostu italský turista (45).
„Zřítil se na pilíř za Brucví-
kem,“ řekli MN v nedalekém 
bistru U Bruncvíka.

NA počest (ex)prezidenta

Dobrovol. platbu za výtisk 
Malostranských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

Mn tricet

PLATBA 
SMS
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Nová kavárna na Malé Straně

Nosticova 8 (U Werichovy vily) 

Lahodná káva, 
houpací kůň, 
pastelky, tousty, 
víno, hermelín
www.59cafebar.cz

Zemřel pan Pavliš, 
král zahradníků

S velkým smutkem oznamu-
jeme, že dne 7. 12. zemřel 
pan Jindřich Pavliš. Jeho fi r-
ma Vojanovy sady se vzorně 
starala o většinu parků a za-
hrad v Praze 1. 
Pan Jindřich Pavliš rád a hoj-
ně fi nančně podporoval  míst-
ní spolkovou činnost.
Spolupracoval i s Malostran-
skými novinami. Rád přispí-
val na jejich provoz a pravi-
delně dodával redakci zají-
mavá témata. REDAKCE novin přeje rodině a přátelům upřímnou soustrast...

Jindřich Pavliš se vzorně 
staral o zeleň v Praze 1 od 
roku 1979.

Víte že...a

Jako zahradníky zaměstná-
val ty, kteří by jinak sháněli 
práci jen obtížně. 
Pana Pavliše srazilo auto, 
když vystupoval z autobusu. 
Jindy jezdil domů na motor-
ce nebo autem. Jeho odchod 
je obrovská ztráta. Též str. 9
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POHŘEB byl 13. 12.

Hlavně 
nezabloudit

K onec minulého roku 
byl smutný. Někteří 
lidé si prostě umřou, 

i když jsou nenahraditelní.
Takže jsme si říkali, že by to 
bylo dobré trochu rozvese-
lit a rozhodli jsme se dát čte-
nářům Malostranských no-
vin dárek. 
Ten dárek je mapa, aby žád-
ný z našich čtenářů a přízniv-
ců v roce 2012 nezabloudil.
Barevná mapa Malé Strany 
je v černobílých novinách 
opravdové unikum. Najde-
te na ní svůj dům? Poznáváte 
nějakého panáčka? 
Ať je tento rok barevný, pes-
trý, svěží a určitě, ale určitě 
ne poslední.

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ PIVO 
NA MALÉ STRANĚ

KOZEL 11° 22 KČ!

PRAKTICKÝ LÉKAŘ 
pro dospělé 
V CENTRU PRAHY 
registruje nové pacienty.

Smlouvy s pojišťovnami Vysoká odbornost Nové prostory
Bližší informace na 224 946 219 nebo osobnipece@volny.cz
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3 Zpravy
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Kráska 
ze strany 3

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. Inzerci lze odepsat  z daní. 
Děkujeme. Volejte tel. č.: 777 556 578.

Malý oznamovatel

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

29Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

Nebankovní půjčky 
bez poplatků. 

Solidní jednání.

Tel.: 608 421 568
jindravocetkova@centrum.cz

www.fer-pujcka.cz

PENÍZE

Jedna z nejlepších káv v Praze 

Přijďte! Nabízíme Vám široký výběr francouzských koňaků,
skvělá vína, výbornou kávu, příjemné ceny a nekuřácké pro-
středí. Vhodné pro pracovní jednání nebo oslavu, připravíme 
i vynikající catering.  Jsme jen pár kroků od Poslanecké sně-
movny a pivnice „U Hrocha“.  Těšíme se na Vás!

Thunovská 12, 
Malá Strana
Po - Pá: 9 - 22 h

NĚMÁ Miriam Nagyová z Nuslí 
přijela v roce 1912 do Národ-
ního divadla s touhou prosadit 
se jako operní pěvkyně. Když se 
přišlo na její nedostatek, našel 
pro ni kabaret Červená sedma 
vhodnější uplatnění.

Obchodní jednání, semináře, školení. Prom. překladatel, 
30 let praxe, aut. průmysl, fi nance, právo, software, technika, 
živ. prostředí ale i jiné obory. Tel: 603 378 831

Obchodní jednání, semináře, školení. 

DER 
Die 

DAS 

PREKLADY 
& TLUMOCENÍ

ˇ
ˇ

v nemeckém jazyceˇ

Staňte se i Vy burziánem!
Nebo investujte do ryzího zlata

 zisk 54% ročně!!

Investiční zlatoakcie z USA i EU1200 podílo-
vých fondůForex – platformy k obchodování

Stone de Witt, a.s., registrovaný IZHolečkova 777/39, 
Praha 5 www.zhodnotit.com  mobil: +420 739 686 742

Hledáme schopné lidi do našeho týmu

VELKOPLOŠNÝ 
A DIGITÁLNÍ TISK
» Barevný tisk do interiéru 
i exteriéru ve foto kvalitě 

v šíři až 150 cm
» Digitální tisk barevný 

i černobílý do formátu A3+
» Grafi cký návrh a úprava 

podle zadání
Volejte: 603 410 959

E - mail: jiripekny@gmail.com

Inzeráty do 
Malostr. novin 
Volejte hned tel. číslo: 

nebo e-mail: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

777 556 578 

VÁCLAV HAVEL s nejstarším Malostraňákem Jindřichem Houškou (97).

Malá Strana - Pohřeb (ex)-
prezidenta Vláclava Havla se 
stal celonárodní událostí. „Jó, 
Havel, s tím jsem se znal,“ 
chlubí se kde kdo.
Davy lidí směřovaly dne 23. 12.
do svatovítské katedrály na 
obřad, přijela světová politic-
ká elita.  Podle pamětníků to 
byla taková sláva jako  pohřeb 
T. G. Masaryka v roce 1937. 
Na počest Václava Havla vy-
střelily z Petřína čtyři salvové 
kanony. 
Havel byl pohřben do rodin-
né hrobky na vinohradském 
hřbitově. Sám ji nechal v roce 
1996 přestavět, prý aby se tam 
vešel.

Víte, že...

Vávlav Havel chodíval na Malé 
Straně do hospody zřejmě 

nejčastěji “ke Dvěma sluncům” 
v Nerudově ulici. Ve stejném 

domě žil jeho přítel Egon Bondy.

Mše i kanony 
na počest 

Václava  
Havla († 75)
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Vánoční strom s hodinami mís-
to hvězdy, jediný takový široko 
daleko, stál letos na Betlémském 
náměstí. Betlémská sbírka (Kampa-
Nula) při jeho rozsvícení přines-
la  plnou nůši hraček pro děti, kte-
ré budou předány dětským pa-
cientům nemocnice v Motole. 

Fackující 
ministr

Malá Strana - Výrok mini-
stra Kalouska, že dal občanovi
před sněmovnou facku v duchu
„malostranských tradic“, vy-
volal pohoršení mezi Malo-
straňáky. „Pokud já vím, ni-
kdo z mého okolí se nefacku-
je,“ diví se paní A. K., která žije 
na malé Straně už 40 let. Ná-
zor redakce: Ministr si spletl
Malou Stranu se Žižkovem.

a

Malostranské náměstí -
 292 tisíc Kč byl výnos dražby 
obrázků dětských pacientů 
a obrazů spřízněných výtvar-
níků pro Nadační fond Lucie. 
Částka jde ve prospěch posti-
žených vadami močového 
ústrojí. Dražba se konala 12. 
12. v rámci Vánočního bene-
fi čního koncertu v sále Marti-
nů Lichtenštejn. paláce Zpí-
vala Dětská opera Praha  pod 
vedením mistra Libora Peška.

Sbírka nejen na 
měchýře

Nadační fond 
Kampanula

Fo
to

:  
A

rc
hi

v 
M

N

Nadace Artevide: 
Dar 23 tisíc korun
Malostranské nám. - Pěk-
ný dárek k Vánocům dostala 
Nadace Artevide dne 17. 12.
od Malostranských novin 
a Nadačního fondu Kampa-
Nula. 
V sále Bohuslava Martinů 
v Lichtenštejnském paláci 
na Malé Straně zazpívali ne-
vidomí umělci, byly rozdá-
ny obrazy nevidomých dětí. 
Návštěvníci přispěli na na-
daci také vstupným na tento 
skvělý koncert. ZPĚVÁCI z Nadace Artevide v sále Bohuslava Martinů.
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KampaNula
Společný projekt Malostranských novin a pana Petra HejmySpolečný projekt Malostranských novin a pana Petra Hejmy

VEŘEJNÝ ÚČET 5278419001 / 5500
www.malostranskenoviny.eu

Jiří 
Kučera
Lékař,
KampaNula

V neděli 18. prosince, v den 
úmrtí Václava Havla, stala se 
večer  Kampa nejen Středem 
ale i Srdcem Světa. 
Po pietních setkáních na Vác-
lavském náměstí a na Národ-
ní třídě došly postupně stovky 
lidí i na pražskou Kampu. Zde 
stály u řeky u planoucí hrani-
ce a tiše vzpomínaly. Vyslechly 
i písně Vladimíra Merty a slo-
va některých přítomných při-
pomínající osobní vzpomínky 

Nadační 
fond

SPLNĚNOi nadčasový význam bývalého 
prezidenta. 
Mnozí zašli i na chvíli do 
Mlýnské kavárny, která se sta-
la již dávno základnou setká-
vání slušných lidí - studen-
tů, občanů, umělců, novinářů 
i politiků…Na tu noc s V. H. ni-
kdy nezapomenou.

J. Kučera

Ledva se KampaNula zrodila, 
již má v loňském roce za sebou 
pěknou řádku akcí, které při-
nesly užitek a radost. 
Věříme, že letošní rok bude 
ještě úspěšnější. Díky vám 
všem, kteří jste pomohli! Měj-
te šťastný nový rok! 

Petr Hejma

Zástupci novin a Kampa-
Nuly předávají šek.

Prezidentka 
Nadace 
Artevide 
Zuzana 

Kopečná

Nový houslař 

Na Malostranském ná-
městí 6 se nově usídlil hous-
lař. Jmenuje se Petr Zdražil 
a na jeho housle se hraje po 
celém světe. Více najdete 
zde: www.petrzdrazil.eu

První vánoce 
na Betlémáku

D
a jiné

obrým
být

blažit

Uznáváme za povinnost nás, Pražanů po celé Praze 1 
roztroušených, pro větší pospolitost sousedstva naše-
ho, pro podporu všech potřebných v našem sousedství 
a pro podporu všemožné zábavy a kratochvílí či roz-
množení užitečných vědomostí v Praze naší krásné 
všemožně oučinkovati.
 
Uznáváme Prahu 1 za místo neskonalého genia loci, 
které je nutno ochraňovati, za místo, kde spolků vše-
možných jest, kteréžto základním kamenem našeho 
soužití a rozvoje místa žití našeho jsou, a protož uza-
víráme vyzvati všechny sousedy, živnostníky a dal-
ší osoby nejen v Praze 1 bydlící peníze sbírati, za kte-
ré se podporovati mají všichni ti, kteří naší podporu 
si zaslouží.

                  V  PRAZE 1,  NA  SVÁTEK  SV. MIKULÁŠE   
6 . PROSINCE  2011

Zakladatelé NF KampaNula       
Petr Hejma, Jiří Kučera, Ondřej Höppner

(Inspirováno proklamací českých krajanů, která byla 
vydána na ustavující schůzce Sbírky na podporu Ná-
rodního muzea svolané Vojtou Náprstkem 28. června 
1855 v americkém Milwaukee)

P  R  O  K  L  A  M  A  C  E 
Nadačního  fondu  KampaNula

st 

VOJTA NÁPRSTEK

10.000 Kč

Pátrací hra 7 divů 
staropražských 
uliček. 

PÁTRACÍ HRA pro čtenáře
Staroměstských a Malostran-
ských novin.

50.000 Kč
Spolupořádali 
KC Kampa, Mlýnská 
kavárna a další

III. MALOSTRANSKÉ VINO-
BRANÍ - Dozvuky Horňáckých 
slavností na Kampě dne 17. září.

Pro Sdružení ob-
čanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan.

III. MALOSTRANSKÝ CANDR-
BÁL, který se velice vydařil dne 5. 
listopadu v Malostranské besedě.

50.000 Kč
Pro Studio Oáza 
bylo vybráno 
50 tisíc korun.

CHARITATIVNÍ příspěvek na pro-
voz Studia Oáza ve spolupráci s Ma-
lostranskou besedou. 

Víte že...
Malá Strana je v podhradí, 

Žižkov na periferii.

Malostranské noviny pod-
porují drobné řemeslníky

Petr Zdražil a housle

23.000 Kč
Podpora činnosti 
Nadace Artevide 
(nevidomé děti)

SBÍRKA NA NADACI VE SPO-
LUPRÁCI s Malostranskými a Sta-
roměstskými novinami.

Svatba - Známý malostran-
ský psycholog, sportsman, 
historik a trenér basketbalis-
tů vozíčkářů Pepa Kábele se 
oženil. 
Po dlouhodobějším vztahu 
„okořeněném“ dětmi Pepou, 
Matoušem a dvojčaty Proko-
pem a Gábinkou si vzal Ga-
brielu Kynclovou. Obřad 
se uskutečnil dne 10. 12. na 
Novoměstské radnici.
Večerní oslava proběhla v bý-
valém kostele sv. Vavřince 
za účasti stovky přátel často 
z populárních malostranských
hospod 70. a 80. let U Glau-
biců a U Dvou srdcí. Všude 

bylo i dětí jako smetí. A  Stou-
ni v podání fotbalové kapely 
Two Hearts Pub bandu pod 
vedením geniálního kytaristy 
Zdeňka Crissy Fišera rozhý-
bali všechny přítomné.
Nabitý den doprovázelo ně-
kolik neobvyklých jevů - 
oněch 5 P: Kostel se údajně 
nachází v silném, energií na-
bitém místě Prahu pražské-
ho, 10. 12. je Dnem lidských 
Práv, měsíc se postaral o dvě 
P - Plně se zakulatil v úplněk, 
ale v podstatě jej bylo chvíli 
jen Půl při zatmění a srdcov-
ský Pub band neměl chybu.

Jiří Kučera

5P pro P. K. a jeho ženu!

PEPA Kábele s chotí 
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Kampa 
Srdcem Světa

Nadační fond 

Díky 

Gratulujeme!
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Více info: 221 097 111

KDYŽ zpěv, tak luznýPOZOR! Zápisy do školy!DÍVKY na tahu

Turnaj o pohár starosty MČ 
Praha 1 v sálové kopané vy-
hráli Mostečtí jezdci, druzí 
byli SK Kapři a třetí skonči-
li Klárovští jezdci.  Turnaje se 
dne 10. 12. účastnilo 10 týmů,
rozdáno bylo pět pohárů.

Každý druhý tým 
získal pohár

Stručné zprávy 
z radnice
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Policejní zátah na 
zdivočelé výrostky

Máte doma dítě? Je 
mu kolem šesti let?
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Opera pro seniory 
v Besedě

Malá Strana - Operní pěv-
ci Barbora Perná a Jan Hnyk 
zapěli dne 7. 12. seniorům 
Prahy 1 v Malostranské be-
sedě. Kdo to zmeškal, může 
přijít 4. ledna od 14.30 h. 
Akci podpořila MČ Praha 1.  

Malá Strana - Jestli máte
doma dítě, kterému je kolem
šesti, věnujte pozornost tomu-
to hlášení: „Zápisy do 1. tříd
pro školní rok 2012 / 2013 
jsou  17. 1. a 18. 1. od 14 do 18 
h na adrese Karmelitská 11.“

Malá Strana - Všechna čty-
ři místní oddělení Policie ČR 
v Praze 1 se vydala dne 10. 
12. do ulic zkontrolovat cel-
kem 392 osob a 46 podniků. 
Dvacet nezletilých bylo kvů-
li alkoholu předáno rodičům.

Zpravodaje
sponzoruje 
Městská 
část 
Praha 1

Pracovník 
měsíce
Do této rubriky nominuje 

veronika.blazkova@praha1.cz
TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA 1

Vladimíra  
Valíčková

Vladimíra Valíčková připra-
vuje a shromažďuje veške-
ré orgány do rady a zastupi-
telstva. Ve své práci je veli-
ce pečlivá. Vyznat se v těch 
haldách dokumentů je někdy 
opravdu docela fuška.  -vb-

Vedoucí 
volených orgánů 
MČ Praha 1

VLADIMIRA.VALICKOVA@PRAHA1.CZ

Novinky z místních podniku
Co nového ve vašem podniku? Volejte tel. č. 777 556 578

Snack bar Monarch
NOVÉ! Karmelitská 12 - Už cca pátá pobočka 
pod značkou Monarch v Praze. Presso za 35 Kč. 
Doutníky Rocky Patel za zaváděcí ceny.

Restaurant Konírna
NOVÉ! Maltézské n. 10. Třetí týden v lednu 
zabíjačka podle starých osvědčených receptur 
(pečený guláš, prdelačka). www.konirna.eu 

Vinotéka Zlatá štika
NOVÉ! U železné lávky 10. Od půlky prosince zahá-
jen galerijní provoz. Otevřeno 11 - 20, so l6 - 21 h. 
Velký výběr vín. Občas cimbálka. www.zlata-stika.cz.
 

12 let

Vida! Z plotu na mostku přes 
Čertovku konečně zmizely tzv. 
zámky lásky. Tedy: Zmizely z jed-
noho ze dvou plotů. 
Zeptali jsme se tedy pana Roma-
na Kotrče, kováře z Malé Strany, 
co bude dál.
„Zámky jsem po dohodě s pa-
nem starostou Oldřichem Lo-

meckým na Malostranském 
candrbálu odstraňoval během 
dvou týdnů začátkem listopadu. 
Do druhé půlky se pustím po no-
vém roce.“
Zámky na plot věšeli hlavně 
údajně zamilovaní turisté. Na 
obou plotech jsme jich před od-
straněním napočítali přes tři tisí-

ce. Kde jsou teď ty sundané?
„Zámky jsou zatím uskladně-
ny u mě na základně ve Velkých 
Popovicích. Pokud nebude s tím-
to zvláštním šrotem jiný záměr, 
skončí ve sběrných surovinách,“ 
řekl Malostranským novinám 
Roman Kotrč. Starosta Lomecký
tak splnil slib, který dal loni.KOVÁŘ Roman Kotrč ZÁMKY v kýblech

ODSTRANĚNÍ zámků vítá majitel mlýna pan J. Horel a také autor sochy vodníka (akce Malostranských novin) pan J. Nálepa.

Před Po

Zámky lásky z Čertovky končí v kýbluForever

Ti amo

Částka je 30 Kč včetně DPH.

Jak poslat SMS jako 
dobrovolnou platbu za 
Malostranské noviny

1) Napište textovou zprávu: 
Mn tricet.
2) Pošlete tuto zprávu na 
telef. číslo: 902 11 30.

Obratem vám přijde děkovná 
potvrzující SMS od šéfredaktora.
Částka je 30 Kč včetně DPH.

Malostranské noviny
1) Napište textovou zprávu: 

2) Pošlete tuto zprávu na 
telef. číslo: 902 11 30.

Obratem vám přijde děkovná 
potvrzující SMS od šéfredaktora.
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Ema má 
tátu



Mapu namaloval Vladimír Huppert, pintor@volny.cz

Malá Strana P.F. 2012
Vážení a milí čtenáři,
přejeme vám všechno nejlepší k novému roku, o kterém mnozí škarohlídi 
tvrdí, že bude rokem úplně posledním. Pro případ, že by tomu tak bylo, jsme 
se rozhodli udělat výjimku a vytiskli tuto dvoustranu barevně (Malostranské
noviny vždy byly a budou černobílé). Postavili jsme tak proti mayskému
kalendáři malostranskou mapu a na konci roku se uvidí, kdo s koho. 
Mějte se krásně a čtěte dál Malostranské noviny.



Malostranské
noviny
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Příjemnou 
zábavu 
všem přeje

EXKLUZIVNĚ PRO MALOSTRANSKÉ NOVINY 
Pan Marko Čermák, kreslíř Rychlých šípů. 
Námět a scénář: Slávek Janov

staropražských ulièek
divù7

Velká soutěžní hra Malostranských novin a Nadačního fondu KampaNula. 
Předchozí díly najdete na adrese: www.malostranskenoviny.eu

O silvestrovské půlnoci si dal 
tlouštík Kulička nečekané 
předsevzetí, že v novém roce 
pořádně zhubne. 
Jako „předkrm“ redukční die-
ty kamarádi Kuličkovi naserví-
rovali poznávací trasu z Malé 
Strany na Hradčany a zpět. 
Nejdříve se rozehřáli svižnou 
chůzí Nerudovkou a pak spo-
lečně vyběhli několika strmý-
mi hradčanskými schodišti 
nahoru a dolů. Když se vráti-
li na Malou Stranu, zamířili na 
Kampu. 
V ulici U Lužického semináře 
se vedoucí pátracího týmu Tři-
náctka Mirek zastavil u uzoun-
kého průchodu mezi dvěma 
starobylými domy. 

„Touto uličkou se dostaneme 
až k ústí Čertovky, na krásnou 
vyhlídku na Vltavu a Karlův 
most. Ulička sice nemá ná-
zev, ale říká se, že je jednou 
z nejužších na světě. Dva lidé se 
v ní nedokáží vyhnout, proto 
provoz jedním a druhým smě-
rem musí řídit semafor!“
Pátrači zmáčkli tlačítko a když 
na semaforu naskočila zelená, 
protáhli se k vyhlídce. Kulič-
ka je hned následoval – ale co 
to?! V nejužším místě průcho-
du se ocitl v nesnázích…   
A úkol pro pátrací týmy naší 
hry? Objevte tuto uličku 
a změřte její šířku v nejužším 
místě! Odpověď nám napište 
hned po splnění úkolu!

(4. díl) Těsně před koncem starého roku přijala trojice pátračů Třináctky do svého týmu nového čle-
na. Na další výpravy za 7 divy staropražských uliček tak budou nyní vyrážet i s kamarádem, kterému 
pro jeho pěkně zaoblenou postavu neřekne nikdo jinak než Kulička.    

Podivuhodné sochy v hloubi Starého Mìsta

Pravidla si lze vyžádat 
telefonicky (Slávek): 

602 686 725, 
nebo e-mailem: 

hra7divu@seznam.cz.

Vaše advokátní poradna
Majitel bytu na mě tlačí

OTÁZKA: Stěhuji se do no-
vého bytu. Majitel po mně 
chce tzv. „smlouvu o smlou-
vě budoucí“. Nestačí se do-
hodnout ústně?
ODPOVĚĎ: Tuto smlouvu 
defi nuje § 50a občanského 
zákoníku. Je možná pouze 
v písemné formě. 
Účastníci se zavazují, že do 
dohodnuté doby uzavřou 

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Avokátka 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

řádnou smlouvu a proto už 
musí být všechny náležitosti 
smlouvy dohodnuty. 
V případě porušení smlou-
vy má dotčený právo do jed-
noho roku vymáhat vlastní 
smlouvu soudní žalobou.
Typickým příkladem uzaví-
rání těchto smluv je v oblas-
ti prodeje a nájmů nemovi-
tostí.
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Příběhy domu Malé Strany

Zámecké schody 6. Ve 2. 
patře bydlel po dobu 16 let až 
do své smrti malíř Jan Zrzavý
(1890-1977). Od roku 1992 
dům patří rodině Wichterlů.

Dům U Bílého 
dropa  

MALÍŘ Jan Zrzavý

Inzeráty 
SMS

NÁVOD: Napište sms: MN mezera
INZ mezera TEXT INZERÁTU. Po-
šlete na tel. č: 900 11 30. Cena jedné 
SMS je 30 Kč vč. DPH.

Psí modely. Šiji na míru ob-
lečky - overaly, bundy. Zateplené 
dle přání. Tel.: 606 116 223.
Sudové víno červené i bílé 
oblast Mikulov - Pálava. Tel.: 732 
925 842.
Prodám sochu jelena (pati-
novaný kov, výška 30 cm), tetře-
va (dřevořezba) a cibulák Meis-
sen. Tel.: 604 536 242.
Prodám kožichy. Tel.: 607 
636 084. 
Koupím gramofonové des-
ky všech autorů a žánrů. Tel.: 777 
944 655. 

Vytvořte i vy 
pátrací tým 
a zapojte se 

do hry!

Již více než 
60 aktivních 
účastníků ve 
13 týmech!
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Dopisy a komentáře
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte krátké příspěvky 

na adresu redakce@malostranskenoviny.eu.
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inzerce

NA ULICI. Herečka: „Nejsem v tom novém engažementu spokojena. Ředitel mě vůbec 
nezaměstnává.“ Tulák: „Paninko, já začínal také jako herec!“

Letošní  čas vánočních pří-
prav je jako každý rok. Ob-
chodní  domy  praskají ve 
švech.  
Někde pečou cukroví, jin-
de předvánočně uklízejí. Jen 
stromy na Malé Straně mají 
letos jiný zvuk. 
Snad si nechaly více listí, 
nebo se jim vítr zvláštně točí 
ve větvích. Jsou lidé, kteří se 
umějí přitisknout ke stromu, 
obejmou jej a celým tělem 
vnímají  tep mízy. 
Já to neumím, ale ti, co mají 
tento dar, říkají, že o letoš-
ním adventu na Malé Straně 
stromy pláčou. 
Odešel někdo, kdo je měl 
rád. V jeho rukou nebyla pila 
symbolem zmaru, ale skal-
pelem lékaře.  Stromy to prý 
poznají. 
Jindřichu Pavliši, lidé mají 
vlastnost časem zapomí-

Glosa
Stromy pláčou

nat, ale stromy, ty si pama-
tují.  Dlouho, dlouho budou 
ještě stromy na Malé Straně 
plakat.

7. prosinec  2011

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Básník, prozaik a fi losof, 
výrazný inspirátor českého 
undergroundu. Žil a tvořil 
v domě U Dvou slunců 
v Nerudově ulici. Zemřel 9. 
dubna 2007 v Bratislavě ve 
věku 77 let. Vzplálo na něm 
pyžamo, které chytlo od jeho 
cigarety.

Kalendárium 
Malé Strany

JANA 
BREJCHOVÁ 

herečka

EGON 
BONDY
básník

LEDEN

Egon Bondy 
* 20. ledna 1930

Největší herecká hvězda 
českého fi lmu 50. a 60. let. 
Žila na Malé Straně.  Mezi její 
životní partnery patřili Miloš 
Forman, Vlastimil Brod-
ský (dcera Tereza Brodská), 
Jaromír Hanzlík a Jiří Za-
hajský. Kamarádka herečky 
Jiřiny Jiráskové.

Jana Brejchová
* 20. ledna 1940
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Inzeráty do 
Malostr. novin 
Volejte hned tel. číslo: 

nebo e-mail: inzerce@ 
malostranskenoviny.eu

777 556 578 

Stalo se 
před 100 lety

Slaboduchý loupil 
ve vlaku

Tři chlapci vykrádali vla-
ky pod vlivem pokleslé lite-
ratury. Opatřili si revolver 
a žádali po cestujících pení-
ze. Nezletilí bratranci Sla-
bové dostali čtyři roky věze-
ní, nezletilý slaboduchý Josef 
Křivohlavý seděl jen dva dny. 
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Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany  a Hradčan

Dopis

Dobrý den,
nedávno jsem narazila na za-
jímavý fenomén, a to na ori-
ginální tvorbu básníka Ru-
dolfa Škampy. Dozvědě-
la jsem se o něm v restaura-
ci U Parlamentu, kam čas-
to dochází, ale působí hodně 
také přímo na Malé Straně 
- odtud pravděpodobně jeho 
umělecké jméno (pochá-
zí prý z Kampy). Ráda bych 
se zeptala, jestli jste o tom-
to básníkovi už někdy slyšeli 
a jestli se chystáte někdy pu-
blikovat jeho tvorbu.
Díky a přeji pěkný den, 

Adéla Denková

Odpověď: O básníku Ru-
dolfu  Škampovi jsme nesly-
šeli aniťuk, ale určitě je to 
naše chyba. Jestli to, Škam-
po, čteš, zavolej.

Hledá se básník

řijel Tonda Vrba, zpě-
vák, tanečník a v po-
slední době neúnav-

ný, vitální manažer lidové-
ho kulturního dění nejen na 
Horňácku, bez něhož se tam 
a v širokém okolí neobejde 
žádná akce.
Pravidelně mimo to ještě vy-
ráží do světa, aby ho sezná-
mil s poklady tohoto nádher-
ného regionu. 
To on významnou měrou při-
spěl mimo jiné ke zdařilému 
průběhu dosud všech kona-
ných Malostranských vino-
braní.
Tonda Vrba nás nepřekva-
pil, když spolehlivě přivezl ze 
Slovácka opět to nejlepší. 
Tentokrát to byli úžasné Tet-
ky z Kyjova, šarmantní zpě-
váci z Horňácka a hudební 
trio nestárnoucího Martina 
Hrbáče. 
Dva dny v Praze vystupova-
li a všude sklidili ohromný 
úspěch a nekonečné ovace. 
Ať už to bylo na Staroměst-
ském náměstí, na nádvoří 
Pražského hradu, v chrámu 
svatého Víta, či v penzionu 
pro seniory na okraji Prahy.
I když je zamrzela nepohos-
tinnost pořadatele ze Staro-
městského náměstí, který je 
nepozval ani na párek v roh-
líku, pověst pohostinných 
Pražanů bohatě zachránili

Vzácná návštěva ze Slovácka
P

SLOVÁCKÁ skupinka dostala najíst v kavárně Čas.

TETKY z Kyjova se pochlubily dokonale uvázanými šátky.

Muzikanti z Kampy spolu 
s Komunitním centrem Kam-
pa a kavárnou ČAS. 
Prokřehlé a znavené napoji-
li, i pokrmem skromným po-
hostili, aby si potom dlouho 
do noci  zazpívali, příhody ze 
života povykládali a jako sta-
ří známí i slzičku při dojem-

ném loučení uronili. 
A že se v ČASE o Velikono-
cích a potom 22. září v so-
botu na 4. ročníku Malo-
stranského vinobraní ales-
poň na chvilku utáboří, za to 
dám ruku na špalek.         

Jirka Wencl
(MASOPUST BUDE 18. ÚNORA)



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

KAREL ŠÍP
Leden

KAREL Šíp nikdy nemine cíl.
alší pokračování talk show hudebního publicisty Hon-
zy Dědka, který si tentokrát do Malostranské besedy 
pozval textaře a moderátora Karla Šípa, režiséra Jaku-

ba Koháka a kouzelníka Richarda Nedvěda. 
D

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

Čerstvé pečivo, oře-
chová bábovka nebo 

jablkový závin, máslo, 
med nebo džem. Káva 
nebo kakao nebo čaj.

Vynikající 
moravský 

vrabec s bílým 
zelím a chlupatý-

mi knedlíky.

Vepřové koleno 
pečené na černém 

pivu se sladkokyse-
lým zelným 

salátem, křenem 
a pikantní hořčicí.

74 Kč 139 Kč 249 Kč
Denně polední menu: 3-chodové menu 120 Kč

GALERIE VIDEOKAVÁRNA TRICK-BARTRICK-BAR
Autorské výstavy výtvarníků 
střední generace v jedinečné 
atmosféře nového podkroví 
Besedy. Dopr. akce.

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 koktej-
lu Váš oblíbený koktejl. Baro-
vé zázemí před a po projekci. 

Výběr z programu

1. ne. Originální Pražský 
Synkopický Orchestr – zač. 
19 h
5. čt. Střídmí klusáci v kuli-
sách višní
6. pá. Krausberry
10. út. Blues Session
12. čt. Phil Shoenfelt & 
Southern Cross (UK/CZ)  
+ New York Junk & Dead 
Beat Poets (USA)
13. pá. Amundsen karne-
val: Freewalkers
18. st. 7 pádů Honzy Děd-
ka: Karel Šíp, Jakub Kohák 
a Richard Nedvěd
19. čt. Ondřej Havelka & 
Melody Makers 
23. po. Robert Křesťan 
a Druhá tráva
30. po. Čechomor 
31. út. Olympic Retro VII: 
Kanagom + Bigbít

Začátky vždy ve 20.30 h, 
není-li uvedeno jinak
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KDY: 18. ledna, 
sobota, 20.00 h

Divadlo - Út 10. 1. v 19 h - NA CESTĚ - Divadlo 
Kampa, Nosticova 2a, tel.: 608 777 540 - Příběh 
matky a dcery, které jedou za babičkou. Hrají N. 
Burger a A. Dušková. Více: www.divadlokampa.cz

Výstava - Do 6. 2. - BETLÉMY TŘÍ STOLE-
TÍ - Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3 - 
K Vltavský rybí betlém, Slámový betlém, Betlém 
africký... Více: www.muzeumkarlovamostu.cz

Divadlo dětem - So 7. 1.  v 16 h - TŘÍKRÁ-
LOVÁ INTERAKTIVNÍ KLAUNIÁDA PRO 
DĚTI - KC KAMPA, U Sovových mlýnů 3 - Klaun, 
loutky a zapojení dětí. Více: www.kckampa.eu

Výstava - Až do 29. 2.  - ANTONÍN DVO-
ŘÁK - České muzeum hudby, Karmelitská 2 - Ke 
170. výročí narození skladatele, vystaveny osobní 
předměty Dvořáka. Více: www.nm.cz

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO LEDEN 2012

Seminář - 23. 1. od 13. 30 do 14. 30 h - OČ-
KOVÁNÍ DĚTÍ - PRO A PROTI - KC KAMPA, 
U Sovových mlýnů 3 - Beseda s dětskou lékařkou 
Ráchel Paslerovou. Více info: www.kckampa.eu

Divadlo - Ne 8. a pá 27. 1. v 19. 30 h - KAUZA 
MARYŠA - A Studio Rubín, Malostranské nám. 9, 
tel.: 257 221 158 - Pěkná dcérečka se má mět dob-
ře. Více: www.astudiorubin.cz

Divadlo - Po 16. 1. v 19 h - BLAŽENKA - Diva-
dlo Kampa, Nosticova 2a, tel.: 608 777 540 - Před-
stavení o hledání ženské síly v režii Ivety Duškové. 
Hraje Divadlo Cylindr. Více: www.divadlokampa.cz

Divadlo - St 18. 1. v 19 h - N. KOCÁBOVÁ: NA 
ROHU SVĚTA - Divadlo Na Prádle, Besední 3, 
603 543 612 - Divadlo Plus. Jak přijmout realitu.
Více info: www.napradle.cz

A STUDIO RUBÍN, 
MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 9 
TEL.: 257 221 158

7 pádů Honzy Dědka

Náš 
TIP

10. 1. úterý 19.30 h
KABARET HAŠEK - OPERA S KŘEČ-
KEM / AFÉRA S HAŠKEM - derniéra.
11. 1. středa 19.30 h
TONY D. Western - musical na téma ži-
vot a dílo Antonína Dvořáka.
19. 1. čtvrtek 19.30 h 
MED - Historie jednoho erotického snu.
24. 1. úterý  19.30 h
DEADALOS ANEB PODIVUHOD-
NÝ LET - Vítěz zlatého pera O. Pavelky.
28. 1. sobota 19.30 h
KAUZA MÉDEIA - Divadlo o lásce.

Náš 
TIP

Kabaret Hašek. Projekt skladatele Miloše 
Orsona Štědroně z textů Jaroslava Haška.

www.malostranskenoviny.eu

Volejte Monice! 
Telefon: 

777 556 578 

Novoroční slevy inzerce
Náklad 10 tisíc 

měsíčně, 
41 odběrních 

míst



11 Zabava

herečka, Sovovy mlýny (Museum Kampa)
Marie Glázrová

Ženy Malé Strany

H erečka Marie Gláz-
rová (1911 - 2000, 
Praha) bydlela v 1. 

patře v Sovových mlýnech.
Její manžel byl operní pěvec 
a sólista opery Národního 
divadla Eduard Haken. Pro 
fi lm Marii Glázrovou objevil 

režisér Martin Frič. Dcera 
Marie Glázrové a Eduarda 
Hakena Marie Hakenová 
(nar. 1948) je dramaturgyní.
Marie Glázrová je se svým
mužem (přežila ho o čtyři
roky) pohřbena na vyše-
hradském hřitově.

inzerce
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Koutek pro chytré hlavy

J. Neruda: Hastrman, XV.
MINULE: Autor dokončuje velmi dlouhou 
úvodní pasáž, v níž představil Hastrmana.

JAN NERUDA 
(1834- 1891).
Novinář z Malé 
Strany, starý 
mládenec

B ylo to v sluneční den 
srpnový, tak as ku třetí 
hodině odpolední. 

Kdo šel právě Ostruhovou 
ulicí, zůstal stát; kdo stál prá-
vě tak po domácku venku, 
zavolal honem něco dovnitř 
domu; z krámů vybíhali lidé. 

Všichni se dívali za panem 
Rybářem, kráčejícím dolů.
„Jde určitě někam se vy-
chloubat svým bohatstvím,“ 
řekl pan Herzl, šenkýř 
U Dvou slunců. Podotýkám, 
že druhý pád množného po-
čtu pro slovo „slunce“ je dle 
malostranského jazyka zcela 
určitě „slunců“.

Kampak šel Rybář, 
řečený Hastrman?  Na 
vandr nebo se chlubit? 

Více zvíte příště!

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel čepečku Barbory Nerudové.

J. Neruda: Hastrman, XV.
MINULE:
úvodní pasáž, v níž představil Hastrmana.

telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Čtěte příběh muže, který 
naučil ženy vařit (na plynu). 
Vojta Náprstek je hrdina, 
jehož slávu je třeba šířit.
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Sudoku pro  
nenáročné

Pro líné Ještě línější
NÁVOD: Součet v každém 
řádku a sloupci má být šest.
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Otázka: Kde je na Malé Straně 
dům, v jehož štítě je znamení 
černého beránka?
Nápověda: V domě žil vyni-
kající, dnes trochu pozapomenutý 
malíř krajinář Adolf Kosárek.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Své fotografi e míst a odpovědi posílejte: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Sochu s přiléhavým názvem 
Dívka s holubicí najdeme na Klárově 
v parku Holubička. Autorem je sochař 
Václav Šimek. Správně: Marek Hubert, 
Karolína Čulíková, Jan Mrázek.

STAROMĚSTSKÉ NOVI-
NY jsou zdarma k mání na-
příklad v Malostr. besedě.

www.staromestskenoviny.eu

Posílejte nám fotky svých prababiček
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Druhý pád

41
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
U Hrocha, Thunovská 10. Sokol, 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. Akademie věd, Národní 3, recepce, tel: 221 
403 111. Malostranský obchůdek, Vlašská 10. 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. Vi-
notéka Déjà vu, Maltézské náměstí 8. Ferdinanda, Karmelitská 18, tel.: 
257 534 015.  Atelier Pavla a Olga, Vlašská 13. 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, Mostecká 18. U Parlamentu, Valentinská 8, tel.: 721 415 747. 
Hospoda Koza nostra, Újezd 8 (na rohu).  Lazebnictví  U Milušky, 
Sněmovní 170 / 15. Galerie 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. 

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. 1 / leden 2012 / IV. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892 Šéfredaktor: Ondřej 
Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Jindřich Houška, 
Helena Šulcová, Petr Havlíček. 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.

Co nového 
za vodou[ [

Eduard
Haken

MANŽEL, PĚVEC

Marie 
Hakenová

DCERA

Martin 
Frič

OBJEVIL JI

Dobrovol. platbu za výtisk 
Malostranských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

zprávu: Mn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

Mn tricet
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Restaurant pod Petřínem, 
Hellichova 5, Malá Strana

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

PIVEČKO: 
Kozel a Prazdroj 
od 26 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

Děkujeme našim 
hostům, že se k nám 
vracejí a do nového 
roku přejeme 
to nejlepší!

PŘÁNÍ



 

Centrum jednodenní chirurgie
Hvězda, Štefánikova 537
500 11 HRADEC KRÁLOVÉ
Objednání tel.: 495 269 768

Centrum jednodenní chirurgie
Smilova 930
530 02 PARDUBICE
Objednání tel.: 466 687 151

 

Radiofrekvenční operace křečových žil
ModeRní Miniinvazivní a bezpečná Metoda

nejnovější trend v účinné léčbě varixů

biologická léčba pohybového aparátu
acp autologní kondiciovaná plasMa
přirozená léčba kloubní artrózy a artritidy

www.1chirurgie.cz

HK

HK a PCE

inzerce


