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inzerce

Malostranské 
servírky

SVIžnÁ StÁŇA
z Kavárny Čas é(U Lužického 

semináře 15) nese domácí 
zázvorovou limonádu za 55 Kč 

a tuňákové tousty za 70 Kč.

MISS 
Čas



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

®

Cˇ ís. 8 / roč. VIII
srpen 2016

na vaší 
str

anĚ

ZáZrak 
ÚLU
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REPORTÁŽ z návštěvy prvňáčků 
u Hradčanských včel na Petříně eXklUZivní anketa

Str. 4

aGentUra Media - skaUt

nejvíc 
oblíbený 

Místní 
Politik

str. 6 - 8Prvňáci 
ZŠ VratislavovaPaní Dagram Šormová

ze spolku Hradčanské včely

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

257 531 839
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inzerce

Anketa Malostranských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Park Kampa 
a jeho stromy, 

které pěkně 
stíní, když 

máme piknik.“

Jindřich 
Pavliš
Vojanovy 

sady
„Spojení ducha 

řeky, stínu 
stromů, chladu 
starých staveb 

a dobrého piva.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Západ slunce 
na břehu Vltavy 
na náplavce pod 

Bruncvíkem.“ 

Barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„Kouzelné 
večery.“ 

„Rána, když 
ještě turisti 
vyspávají.“

„To samé jako 
na Malé Straně 

zimní. Lidé, 
kteří zde žijí!“

Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

krátký vtip

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tytoPište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Miliardář bakala dostal 
stavební povolení na své sídlo 
Loretánské náměstí - 
Miliardář Zdeněk Bakala 
získal od MČ Praha 1 sta-
vební povolení na opravu 
svého paláce na Loretán-
ském náměstí. Ten má 
sloužit především jako 
miliardářova rezidence 
a jen z jedné třetiny jako 
knihovna Václava Havla. 
Povolení se týká části, 
kde má bydlet Bakala. 
Poslední obyvatel domu 
Bohumil Vejtasa podal 
odvolání, takže povolení 
zatím neplatí. „Všichni 
se budou divit, až tady 
bude dunět vrtná věž,“ 
říká Vejtasa. 

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

Číslo měsíce

5
Včelí královna se do-
žije max. 5 let, běžně 
2 - 3 roky. Včela žije 
max. dva měsíce.

28 °C
SRPen

Co srpnu dovádí, 
v září pláče

Počasí 

v rotundě sv. václava objevili šest 
tajemných koster rodiny rytíře

Malá Strana - V budo-
vě Matematicko-fyzikální 
fakulty UK na Malostran-
ském náměstí objevili 
archeologové mimo jiné 

šest koster rodiny rytíře 
z doby Jana Lucembur-
ského (14. stol.), dlažbu, 
střepy, podzemní okno 
atd. Kostel, dlouho pova-

žovaný za ztracený, stával 
na místě zázraku. Byl zde 
pohřben sv. Václav, než 
jeho ostatky nechal Karel 
IV. převést na Hrad.

Co je na letní 
Malé Straně nejlepší? 

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Malostranská 
kuchařka

Chleba
ve vajíčku 
s pažitkou

Základ je široká pánev. 
Rozklepeme dvě vejce a vy-
válíme v nich dva krajíce.  
Rozpálíme olej a přidáme 
chleba nasáklý vejci. Osolí-
me a pohlídáme, aby se nic 
nepřipálilo. Převracíme chle-
ba vidličkou nebo nožem 
se střenkou, která nepálí. 
Osmažený chléb pomažeme 
hořčicí a přisypeme pažitku. 
Dobrou chuť!

Recept poslala 
Alice Kýhosová

Posílejte nám své recepty 
na adresu: redakce@

malostranskenoviny.eu

   Krátký Vtip
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„Pane doktore, co mi 
je?“ „Nevím, to ukáže 
až pitva.“  

Velké zprávy 
z Malé Strany
Strom na 

zahradě Weri-
chovy vily 

spadl na auto

Kampa - Obrovský strom, 
který rostl na zahradě 
Werichovy vily, se ská-
cel na zaparkované auto 
Škoda Superb. Naštěstí 
se to stalo v noci - krátce 
po půlnoci ze 3. na 4. 7. 
Mohly prý za to dřevo-
kazné houby. Strom, po-
rostlý břečťanem, pobo-
řil část zdi se vstupními 
vraty. Musel přijet jeřáb.

Pohled 
z ulice Úvoz

Bakala Havel Vejtasa Fo
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Původně

Strom 
na autě

Ing. Daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.cz
www.kotula.cz/malastrana.html

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout                   

Malé Strany
• Vaši nemovitost              

prodám do tří měsíců          
a poskytnu kompletní       

servis s převodem 
• najdu solidní nájemce       

pro Váš byt

V Saské ulici byl po ná-
ročné rekonstrukci 19. 7. 
zkušebně otevřen Klub 
Šatlava. Slavnostní ote-
vření plánované na září.

nový klub 
šatlava
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Malý oznamovatel

1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2) MN jsou součástí místního života
3) Bez vás by to nešlo
PLUS: Inzerát vám vyrobíme zdarma 
Volejte ihned! tel.: 777 556 578

inZerUjte v tĚchto novinách! 
tadY je 3+1 důvod ProČ:

inzerce

Víte, že...
Na záchranu platanu, 

který 25 let jako 
zázrakem přežívá, 

vznikla petice. Fo
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Jiřina Š. v soutěžním 
kostýmu včely, který ušil její 

budoucí manžel Jan Jíra.

nejlePší vČela 
(díkY krejČíMU jírovi)

Malostranské náměstí už 
je konečně bez aut, ale...
...Zase tam začínají parkovat

Malá Strana - Malo-
stranské náměstí už není 
parkovištěm (od 1. červ-
na) a jeho platan nabyl 
nového významu.  
Prostranství má na sta-
rosti Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy 
(IPR), jehož záměrem je, 
aby se prostor zklidnil. 
„Budou se tu konat  drob-
né kulturní či nekomerč-
ní aktivity, které však 
nesmí být příliš hlasité,
aby nerušily okolí,“ ozná-
mil IPR.
Na náměstí však opět za-
čala (navzdory zákazu) 
parkovat auta. Tu jedno, 
tu dvě či tři. Připomeň-
me, že hrozí odtah. 
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pod platanem

Užijte si nedbalou eleganci 
v pražské restauraci 
na Malé Straně

• Čeká vás příjemný gurmánský zážitek.
• Užijete si tu pracovní oběd, skleničku s přáteli i romantickou večeři. 
• Nabídka čerstvých pstruhů ze sádek z jižních Čech.
• Ochutnejte lehký salát, těstoviny i poctivý burger v domácí bulce. 
• Nechybí ani skvělé předkrmy, polévka, hlavní jídla, domácí palačinky a dezert.
• Vždy čerstvé a kvalitní suroviny.
• Každý den nové polední menu.
Adresa: Všehrdova 17, 
Praha 1 - Malá Strana, 118 00
Email: bar-bar@bar-bar.cz 
Tel.: +420 257 312 246 www.bar-bar.cz  ▪  facebook

novinka
Užijte si piknik na Kampě či Petříně 

s piknikovým košem z Barbaru, 
který si můžete u nás objednat! 

Nabízíme nejširší výběr 
vycházkových holí 
pro každodenní využití 
i pro slavnostní příležitosti.

Volejte: 774 725 644 a domluvte si návštěvu
Adresa: Hlavní 145/110, Brno - Komín

www.hulkarna.cz

Restaurace & Steak

Tel.: +420 730 629 299
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ Nekuřácká restaurace 
▪ Polední menu od 89 Kč, steaky, nabídka dalších               

jídel, včetně veganských a vegetariánských 
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák   

z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády, chutné mošty a belgická čokoláda

AKCE SRPNA
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba v Kampáriu.                                          

V srpnu 9. od 19 hodin.
• Ochutnejte NAŠE PIVO Kampárium Beer a vína nejen ročník 2015

Více informací v Kampáriu.

MUSICA LAETITIAE COMES 
MEDICINA DOLORUM

Koncert k 700. výročí narození Karla IV.
Úterý 30. 8. 2016 v 18 h

Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám.
Tre fontane (Londýn): Emily Atkinson - zpěv, 

Isobel Clarke a Iva Lokajíčková - zobcové fl étny
Předprodej vstupenek v síti Ticketpro.

Občané Prahy 1 vstup zdarma, je nutná rezervace na adrese: rezervacep1@gmail.com

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

tLuStÁ 
MyŠ

ReStAuRAce

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

neJLeVněJŠÍ KoZeL 
nA MALÉ StRAně!
KoZeL 11° 27 KČ!

otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h
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dŘíve & dnes

VÍte, že: Sloup s božím okem (stejný je na chrámu sv. Milukáše) tu stojí od roku 1715 po morové ráně.

PoSÍLeJte SVÉ FotoGRAFIe 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu  

Malostranské náměstí (horní část)
Kde to je1903 Dnes
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Míst
ní 

radosti

tAJně nA RADnIcI 
S PoVoLenÍM PSÁt

Zápisník 
agenta 001

Radnice Prahy 1 zdarma prona-
jímá trhy na náměstí Republiky 
firmě Delicato Centrum. Jed-
natelem firmy je známý vedení  
radnice pan Tomáš Ságl (pro-
vozuje mimo jiné i trhy na Kam-
pě). Firma Delicato Centrum pak 
pronajímá stánky dál jednotli-
vým prodejcům.
Městská část tak přichází 
o cca milion korun ročně. 
Trhy se konají již pět let. Na 
tuto alarmující skutečnost upo-
zornil spolek Kverulant již před 
rokem, ale vedení radnice dál 
mlží a nekomunikuje. Jinde 
přitom musejí provozovatelé za 
pronájem platit.

Průšvih s trhy 
zdarma pro 

svého známého

Radnice 
Prahy 1

Dříve žila na Malé Straně, nyní 
(už 45 let) bydlí na Hradčanech, 
které jsou těžištěm její občan-
ské angažovanosti. Je spolu-
zakladatelkou úžasného spolku 
Hradčanské včely. Podílela se na 
odsunu parkoviště z Malostran-
ského náměstí.  

nejoblíbenĚjší 
Místní Politik

Bohumil
Vejtasa

(Poslední 
nájemník domu 

Loretánské 
náměstí 2)

Za statečný boj 
o byt v domě, 

kde žije (str. 2).

&Vítěz Poražený

Tomáš 
Macháček
Radní MČ 

Prahy 1 (TOP 09)
Má na starosti 

bytovou politiku, 
ale v centru je  

stále mnoho bytů 
neobsazených. 

agentura Media - skaut uvádí: exkluzivní 
průzkum veřejného mínění na území Prahy 1

Průzkum provedli na Malé Straně 
skauti pro nezávislou agenturou 
Media - Skaut (1. května do 15. 
června) na odběrních místech 
Malostranských novin a okolí. 
Dotazováno bylo 56 respondentů.

víte, kdo je teĎ
starostoU PrahY 1?
ano: 43 %, ne 57 %

Petr Burgr
(KDu - ČSL)

Jana titlbachová
(Zelení)

Na Malé Straně žije od narození. 
Za SOPMSH uvádí místní akce 
jako masopust, Candrbál, čaro-
dějnice, rozsvěcení vánočního 
stromu na Kampě a další. Podí-
lí se též na jejich organizaci. Na 
dětských dnech v nemocnici pod 
Petřínem zdarma točí limonádu. 

MEDIA 
SKAUT

Český písničkář, evangelický 
duchovní, přítel Václava Havla. 
Je považován za „dobrou duši 
Malé Strany“. V posledních ko-
munálních volbách roku 2014 byl 
zvolen za trojkoalici Les - Piráti - 
Nezávislí, nyní je členem Klubu 
Praha 1 rodina.

Sváťa Karásek
(Praha 1 rodina) 



Fotoreportáž: Záchrana 
7 kachňátek z kanálu

 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.euZpráavy

inzerce

Míst
ní 

radosti

Malá Strana - Z Vald- 
štejnské zahrady utek-
lo sedm malých káčátek  
a spadlo do nezakrytého 
kanálu pod autem, zapar-
kovaném u východu ze 
zahrady. 
Jejich máma bezradně 
přešlapovala u odkrytého 
kanálu pod autem.
Skupina spoluobčanů na- 
šla majitele auta, a když 
odjelo, všichno se pokou-
šeli káčátka vylovit  - na-
konec jich zachránili šest. 

Sedmé však  bylo moc 
hluboko. Kachní máma 
mezitím (po neúspěšném 
odchytu) uletěla. 
Šel kolem pán se dvěma 
jezevčíky, nechal se chytit 
za nohy a rukama šátral  
v hlubině. Marně. 
Přijeli hasiči. Otevřeli 
druhý kanál. Do prvního 
pustili vodu a pak už na 
sedmé káčátko dosáhli. 
Nyní už všechna s mámou 
plavou na hladině jezírka 
ve Valdštejnské zahradě. 

Zde Může 
být váš 
inZerát!

volejte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(Monika)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-Mail:

vlídné ZacháZení!

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu
Naše děti kreslí Prahu Soutěž 

o ceny

Bruno Haman 
(9 a půl roku) 

nakreslil svého 
oblíbeného 
Bruncvíka. 

obrázek 
poslala jeho 

maminka Šárka 
Hamanová.

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je 
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD In-
diánská pohádka Divadélka 
Romaneto. Dárek získáte 
tak, že zavoláte na tel. číslo 
777 556 578 (Monika) a do-
zvíte se, kde bude možné si 
ho vyzvednout.

drama nad mřížkou se šťastným koncem

Nohy 
statečného 

muže

Zachráněné 
kachničky 
v krabici

občané nad kanálem

Jezírko

S mámou

Kachní 
máma
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Píše sváťa karásek, člověk jako každý druhý

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
nezávislý zastu-
pitel a člen klubu 
Praha1Rodina. 
Rád odpoví 
na vaše dotazy 
a pomůže.

Píše sváťa karásek, člověk jako každý druhý

napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

V poslední době se užívá 
název „pražská kavárna“, 
jako místo podivných inte-
lektuálů, kteří nemají nic 
společného s ostatními, 
běžnými lidmi. „Pražská 
kavárna“ - už v Goebbelso-
vě hantýrce tomu bylo prá-
vě tak. Velkoměsta se svými 

kavárnami jako by soustře-
ďovaly víc vzdělaných lidí 
než na venkově. V Anglii 
to bylo při posledních ple-
biscitech se lid rozdělil na 
velká města a venkov. Co 
proti tomu dělat? Na ven-
kově v krčmě je jen pár no-
toriků, kteří připomínají, že 

dávno bylo, už když hráli 
v neděli odpoledne staros-
ta, učitel, rychtář a farář 
mariáš. Což je na venko-
vě lidí, co přemýšlí a jsou 
vzdělaní, míň? Musíte je 
jen hledat. Na venkově jsou 
spolky: krajinářské, na ob-
novu starých památek, eko-

logické a v pohraničí spolek 
na smíření, turistika, obno-
va tradic atd. Na venkově je 
dost inteligentních lidí. To 
stojí za naši podporu. Zlaté 
časy nám furt unikají. To 
je vina moderní doby nebo 
Evropské unie nebo politi-
ků? Není chyba také v nás?

Město a venkov: kdo přemýšlí míň?

o segwayích 
a svobodě

Segwaye 
nepotřebují 

zákaz, 
ale pravidla

Lezou mi na nervy. 
Bydlím na Malé Stra-
ně a tam je potkáte 
všude. Na Kampě, 
v Nerudovce, na Hra-
dě. Jenom po Zámec-
kých schodech ne-
jezdí. Pytlíci na seg-
wayích. 
A přesto mi přijde na-
prosto absurdní, že pro-
voz těchto vozítek chtějí 
úředníci plošně na Pra-
ze 1 zakázat. Připadá mi 
to, jako by před sto lety 
chtěli zakázat provoz aut. 
Tenkrát asi taky první 
automobily musely lézt 
lidem na nervy. 
Jenže takový zákaz je ne-
smyslný. Ve své podstatě 
je vlastně strašně zpá-
tečnický, měšťácký a za-
prděný. 
Co se ale zakáže příš-
tě? Hoverboardy, které 
budou hitem letošního 
roku? Elektrické jedno-
kolky, na kterých sviští 
Kampou Tomáš Sedláček 
nebo po Praze jezdí Jan 
Řežáb ze Socialbakers? 

Skateboardy? Skútry? 
Elektrická kola?
Segwaye, stejně jako jiné 
dopravní prostředky po-
třebují pravidla, ne zá-
kaz. 

Pro cyklisty se staví stez-
ky všude možně, cyklis-
tům se tleská, kdo net-
leská, není in. Upřímně, 
cyklisti mi lezou na nervy 
možná víc než zmatení 
nemotorní turisti na se-
gwayích.
Zpátky k segwayům. Vy-
mysleme pro ně pravidla. 
Patří do města stejně 
jako auta či kola. A ne-
tvařme se, že je dobré 
zakázat jeden druh pod-
nikání nebo dopravy je-
nom proto, že nevíme, 
co s ním. Dobré to není. 
Omezuje to svobodu. 
Podnikání i pohybu.

(Redakčně kráceno. Celý 
text najdete na stránkách 
www.forbes.cz)

hradČanské vČelY koUZlí na stráni 
PetŘína - lePší, než jsMe doUFali 
Nahlédnout do světa včel 
je jako jako nahlédnout do 
budoucnosti. Malostran-
ské noviny uspořádaly vy-
cházku žáčků základní ško-
ly Vratislavova (1. B). A tak 
děti capkaly od Vyšehradu 
až na petřínské stráně, kde 
spočívají pod restaurací 
Petřínské terasy úly spol-
ku Hradčanské včely. 
Setkání dětí a včel - prů-
vodkyní byla laskavá Dag-
mar Šormová ze spolku 
Hradčanské včely - bylo 
něco úžasného.
Víte, že ve včelím krá-
lovství existuje cosi jako 
„válka královen“? Nebo že 
včely mají své průzkumni-
ce, že vybírají daň členství 
v úlu, že se množí - mimo 
jiné - dělením? 
Děti se převlékly do speci-
álních obleků, jejichž sou-
částí byla síťka přes hlavu, 
vzaly si rukavice a tak. Pro 
jistotu. Někteří dospělí do 
toho šli bez - a nestalo se 
nic, včely bzučely stejně 
přátelsky jako předtím.
Ukousnout si medu přímo 
z plástve (včetně vosku) je 
pocit, který se dá přirov-
nat snad jen k pozorování 
muchomůrky, jak z mechu 
vystrkuje hlavičku.
Hradčanským včelám dík!

Pište nám své názory na toto téma. 
Adresa: redakce@malostranskenoviny.eu

Spolek Hradčanské včely 
zvítězil v soutěži Med roku 
2015, konané při příležitosti 
150 let vynálezu medometu. 
Předsedkyně spolku Jana 
Titlbachová se letos v únoru 
v převleku za včelu postavila 
anarchistům při demonstra-
cích na Malé Straně. Bravo!

Ondřej Höppner

hradčanské včely: nejlepší 
med v České republice

Redaktorka 
Malostranských novin 

Anička drží trubce, 
který nepíchá

tuDy

Víte, že...
Spolek Hradčanské včely 

vznikl v roce 2011

od lanovky vpravo: 
tam najdeme úly 
Hradčanských včel.

Petr
Šimůnek
Šéfredaktor 
časopisu Forbes
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 7telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.euTema

inzerce

Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

hradČanské vČelY koUZlí na stráni 
PetŘína - lePší, než jsMe doUFali 

Móda (2)

„Tak holt udělám v týhle drahotě šatů 
starouškovi překvapení.“

A mezitím, co slečinka Bety dělala v Praze 
dojem se širokou...

...liboval si dědeček na venkově v ouzkých.
Konec

Kalendárium 
Malé Strany

Pavel 
Juráček
REŽISÉR

Eva 
Olmerová
ZPĚVAČKA

SRPen

● Eva Olmerová 
*21. 1. 1934 Praha 
†10. 8. 1993 Praha
Zpěvačka. Bydlela 
v Hroznové ulici. 

● Pavel Juráček 
*2. 8. 1935 Příbram 
†20. 5. 1989 Praha 
Režisér. Bydlel na Malé 
Straně.

● Pavel Janák 
*12. 3. 1882 Praha 
†1. 8. 1956 Praha
Architekt, autor úpravy 
Černínského paláce.

● Stanislav Jandík 
*14. 5. 1902 Praha 
†1. 8. 1970 Praha
Spisovatel, grafi k. Na-
psal profi l Jana Nerudy.

● Vincenc Červinka 
*2. 8. 1877 Kolín 
†2. 10. 1942 Praha
Novinář, kritik. Psal pro 
časopis Zlatá Praha. 

● Milena Jesenská 
*10. 8. 1896 Praha 
†17. 5. 1944 Ravensbrűck
Překladatelka a blízká 
přítelkyně Franze Kafky. 
Obě babičky měla na 
Malé Straně.

Milena 
Jesenská

PŘEKLADATELKA

Vincenc 
Červinka
NOVINÁŘ

Dagmar 
Šormová

hradČanské vČelY koUZlí na stráni 
PetŘína - lePší, než jsMe doUFali 

Stěrka včel 
z ptačího 

křídla

Úl
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KampaNula
8

KampaNula
 Charitaredakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 
Staroměstských a novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

 Charita

KampaNula pořádá benefi ční 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. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
KampaNula pořádá benefi ční 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. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

Učená toulka: Po stopách učence 
a provokatéra jeronýma Pražského

Na Medarda (8. 6.) re-
alizoval Dr. Sedmík 
další vlastivědnou toul-
ku, tentokrát na No-
vém Městě.

Seznámil nás s pohnu-
tým životem středově-
kého filozofa, učence,
reformátora, dobrodru-
ha, světoběžníka, pro-
vokatéra, buřiče a zatvr-
zelého kacíře Jeronýma 
Pražského. 
Novoměstský rodák, dok-
tor filosofie čtyř evrop-

ských univerzit, zřejmě 
nejvzdělanější učenec 
své doby položil svůj ži-
vot krutou smrtí na kost-
nické hranici 30. května 
1416. K exekuci upálením 
ho odsoudil Kostnický 
koncil pro jeho filozofic-
ké názory na nutnost re-
formy katolické církve. 
Do Kostnice přijel dob-
rovolně hájit Jana Husa, 
ale konciliáři ho uvěznili 
a odsoudili jako kacíře. 
Během toulky jsme shléd-
li i místo v Řeznické ulici, 
kde ve středověku stával 
dům u „Shnilé ryby“, ve 
kterém se údajně Jero-
ným narodil. Dnes je na 

domu č. p. 672 pamětní 
deska Mistra Jeronýma 
připomínající. - jas-
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MUDr. Jan 
Sedmík
Výtečný 
fyzioterapeut 
a historik 

Jeroným 
Pražský

Naše akce
Nově Malé Toulky pro zasloužilé Ná-
padníky (co mají nápady a sami vedou 
Toulky) Hradem, Orlojem, Museem 
Kampa, Náprstkovým... Týnským chrá-
mem: Výstup na věž, astronom Tycho 
Brahe (Händl, Hejma), v září Toulky ne-
budou, na říjen se právě připravují.

POŘÁDÁME:

● Úterý 20. 9.
IV.  PROSTŘENÝ STŮL 
na Betlémském náměstí. 
V rámci V. Betlémského 
Open Air Festivalu - Bet-
lémská kulturní noc.

● Úterý 15. 11., 18. 18 h 
Učená toulka vsedě: 
Poslední banquet Karla 
IV. v Muzeu Karlova 
mostu (Post Martinské 
setkání).

PODPORUJEME:

● Sobota 17.  9. 
Zažít město jinak 
na Praze 1.

● Sobota 24. 9. 
VIII. Malostranské vino-
braní - Dozvuky Horňác-
kých slavností, Kampa.

● Sobota 1. 10., od 10 h 
Poupění HaFu - Přehlíd-
ka dětských divadelních, 
hudebních a tanečních 
souborů, park Kampa.

● Sobota 12. 11. 
Malostranský balkánský 
candrbál (SOPMSH), 
Malostranská beseda. 

DOPORUČUJEME:

Akce Ars Metropolis: 
● Středa 14. 9., Pražský 
orloj, Ing. M. Klikar, 
Domeček na Kampě.

Dům v Řeznické, 
kde Jeroným žil

Účastníci toulky

Spolek KampaNula a volné 
hudební seskupení Muzikanti 
z Kampy uspořádali své první 
výjezdní zasedání, čímž založili 
novou tradici. Jeli do osady Mi-
ličín, tábora Old Skautu, kde se 
bratřili s místním spolkem ha-
sičů. Táborová osada Miličín, 
jejímž hlavním hybatelem je 
spoluzakladatel KamapNuly Petr 
Hejma, se nachází v malebné kra-
jině uprostřed lesů a rybníků, na 
rozhraní středních a jižních Čech 
pod tajemnou horou Grybla.

kampanula a Muzikanti 
z kampy si vyjeli do Miličína

Hraní 
na terase

chajda 
s totemem

Petr Hejma 
v kuchyni



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

Dopisy, komentáře, básně, glosy, fejetony
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

červenec 2016

inzerce

Upocení, utahaní z festi-
valů a dovolených u mo-
ře s dětmi, milenkami 
a milenci, či nejlepšími 
přáteli, ještě trochu opi-
lí, ale stále nenasytní, 
se všichni pomalu vrací 
do svých hnízd, aby zas 
v procentech obývání 
vyvážili momentální ci-

zineckou většinu. Parko-
viště v dolní části Malo-
stranského náměstí zeje 
několika židličkami pod 
stromem, kolem několi-
ka stolků, vše s brusel-
ským logem Prahy a z je-
jí dobré vůle. Poctiví 
malostranští popeláři je 
pravidelně oprošťují od 
bordelu, co tam hosté 
vděčně zanechají.
Léto, vedra, sežehnutá, 
vyschlá kůže a pak slej-

váky. Vůně propečených 
trávníků a ulic, jak se 
vznášejí vzhůru v nevidi-
telných krůpějích a lepí 
se nám na čelo. I dvojitá 
okna v malostranském 
kamení propouští celsio-
vy stupně celý den. 
V noci je pak pro vzduch 
otvíráme a posloucháme 
řvoucí turisty a ptáky, 
někdy hromy, blesky, 
déšť, někde mrouskající 
se kočky a steny těch, co 
se potí ještě teď. Někdo 
si to okno zavře, jiný 
napne uši a pro sebe 
se usmívá. Směšné let-

FaNtOM MalÉ straNY
co neVÍ on, neVÍ nIKDo

židličky pod 
stromem

Glosa
a Malostranského náměs-
tí otevřeli zmrzlinárnu, 
kde nejmenší porcička 
zmrzliny stojí „jenom“ 
devadesát korun a kelí-
mek dvě stě šedesát.  A to 
tento prostor pronajímá 
Praha 1. Vše pro naše ob-
čany, že. 
Jako každé léto lze na-
psat o trzích pod Karlo-
vým mostem.  Jednou 
tam uctívají výročí Karla 

IV. Jindy jde o oslavu 
italské kuchyně, nebo 
další měsíc o trhy kuchy-
ně francouzské a vždy na 
předním místě fi guruje 
nabídka šunky od kosti 
za osmdesát korun za sto 
gramů odřezaného vep-
řového. 
Ano, o tom všem by se 
mělo psát, jenže v těch-
to dnech na Malé Straně 
opět vykvetl záhon moc 

smutného kvítí. Mezi 
květinami zapálené svíč-
ky. A za vraty kondolenč-
ní listiny. 
To vše, poslední dobou 
už poněkolikáté, u fran-
couzské ambasády na 
Velkopřevorském ná-
městí. Je to snad i naše 
vina, že mezi námi Ev-
ropany mohou žít lidé 
s takovou nenávistí ke 
svým sousedům? Vždyť 

Paříž či Nice jsou vzdá-
leny letecky jen několik 
hodin. K tomu ten doslo-
va spatlaný pokus o puč 
v Turecku. Kdyby tam 
nebylo tolik zatčených
a zbytečně mrtvých, dalo 
by se říci, že se jednalo 
o nácvik operety. Věřte, 
letos se mi o letní Malé 
Straně uprostřed Evropy 
píše těžko. Snad příště.

MN srpen 2016

Glosa do srpnových no-
vin má být o létě. Třeba, 
jak na rohu Mostecké 

smutně svítí
Petr
Burgr
Spolek občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Dobrý den,
jen malá poznámka: Ta 
fotografi e z Říční ulice 
není zdaleka z roku 1900, 
ale někdy ze 70. či 80.  let. 
Poznáte to snadno podle 
zaparkovaného auta pod 
schody. 
Protože bydlím od svého 
dávného narození v domě 
na Malostranském nábře-
ží 3, vím, jak to tam do té 
doby vypadalo. Na pro-
stranství vlevo stály od-
porné barabizny, na rohu 
do Všehrdovy sklad uhlí 
a za ním rozlehlejší sta-
vení s barvírnou a kože-
lužnou, odkud se setrvale 
linul odporný zápach. 
Proto měly také byty v na-
šem domě situované 
do Říční výrazně nižší 
nájem. Způsob, jak ne-

ní lásky si budou ještě 
chvíli naivně třít nosy... 
A pak přijde podzim 
a ochladí se.

Dopis

jak to bylo na Malostranském 
nábřeží a co ta koželužna
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chvalně proslulé svazácké 
družstvo pavlačový dům 
s přilehlým prostran-
stvím přebudovalo, za-
slouží spíš pochvalu - jen 
ty garáže by tam zrovna 
nemusely být.
Stará zástavba byla zbou-
rána v 60. letech, kdy po-
dle tehdejšího plánu měla 
být řešena  levobřežní 
komunikace. Kvůli nájez-
dům měly být odstraněny 
i všechny  okolní domy 
včetně kostelíku Na prá-
dle - ten měl být posunut 
o kus výš.
Měli jsme tehdy už přidě-
leny náhradní byty někde 
na Proseku - naštěstí se 
od celého pochybného 
plánu ustoupilo.
Zdraví vaše čtenářka

Milena Chlumská

www.
malostranskenoviny.eu

Malostranské 
náměstí

Vstup na Kampu 
v roce 1976 a dnes

MuDr. Jiří Kučera doporučuje

Čchi Kung, vnitřní Kung Fu, jako součást Strategie Dlou-
hověkosti, věčného mládí, krásy, odolnosti, výkonnosti, 
pro mladé i staré, ženy i muže. Cvičení císařů, umělců, 
válečníků, i největších mudrců a myslitelů všech dob, stej-
ně jako prostého lidu. ● To, co Vás uzdravuje je Váš imu-
nitní systém. Naučíme Vás jej aktivovat pradávnými tech-
nikami s tisíciletou zkušeností a referencí prospěšnosti.

objednejte se na tel. č. 733 403 400 nebo 733 406 909 
nebo e-mail: fi losofvpohybu@seznam.cz, 

www.fi losofvpohybu-cz.webnode.cz

ENERGETICKÁ  
CVIČENÍ
V PARKU 

NA KAMPĚ
v srpnu každé úterý a čtvrtek od 18 h

(60 nebo 90 minut) 

pro dlouhověkost, odolnost, výkonnost

PoJĎMe Se PoHnout DÁL!

Kde: Cvičíme pod Lípou vedle Platanu u Werichovy vily, 
Event. na Malé Kampě, v Nosticově zahradě, u Čertovky 
nebo pod Jinanem ● Za deště volejte, budeme v  Komu-
nitním centru Kampa, nebo v  Salle, možná pod Mostem 
Karlovým u Vokýnka, event. v Klubu Šatlava v Saské 2.

Zde Může 
být váš 
inZerát!

volejte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(Monika)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-Mail:

vlídné ZacháZení!

•30 středisek v Praze - ve vaší 
  ZŠ, nebo v její blízkosti 
•profi  trenéři
•tradice od roku 1993

tenIS 

nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLeVA 20 % 
nebo RAKetA HeAD ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz



kŘížovka na heslo
Vylušti tajenku a... Překvapení!

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

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

krátký vtiP (chUck norris) 
Smrt: „Za 7 dní zemřeš.” Odpověď z telefonu: „Haló, 
tady Chuk Norris.” Smrt: „Pardón, špatné číslo.”

•

Akce - Čt 4. 8. v 18 h - VeČeRnÍ GA-
LASoVA cyKLoJÍZDA - Sraz Foli-
manka, pod Nuselským mostem - Trasa: 
Prokopské jezírko, Dívčí hrady, botel 
Vodník cíl. www.galas.borec.cz

DÍLnA - 6., 13., 20., 27. 8. od 14 do 
18 h - VÝtVARnÉ DÍLny - Muzeum 
K. Zemana, Saská 3 - Inspirace tvorbou 
K. Zemana s tématikou jeho fi lmů. www.
muzeumkarlazemana.cz

Děti - 15. - 19. 8., 22. - 26. 8. - PŘÍ-
MěStSKÝ tÁBoR - HaFstudio, Os-
trovní 16 - Pro děti od 6 do 15 let bezva 
herecký a výtvarný tábor. Přihlaste se 
včas. Přihlášky na: www.hafstudio.cz

Koncert - Út 30. 8. v 18 h - MuSIcA 
LAetItIAe coMeS MeDIcInA 
DoLoRuM - Dům U Kamenného zvo-
nu, Starom. n. - Koncert k 700. výročí 
Karla IV. 
 
talkshow - Út 6. 9. v 20 h - KŘeSLo 
PRo HoStA: PetR VonDRÁČeK, 
LuKÁŠ MoRAVec - Club Freemaso-
nic, Týnská 10 - Večerem provází Marcel 
Dolejší a Lucie Sinková. 

Výstava - Do 30. 9. - JoSeF SuK: 
HouSLe - MŮJ oSuD - České mu-
zeum hudby, Karmelitská 2/4 - Výstava 
věnovaná slavnému houslistovi předsta-
vuje vzácné nástroje a osobní předměty.

K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOSRPEN

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

Náš TIP

Z
veme vás na koncert 
herce a písničkáře 
Jiřího Schmitzera. 

Od roku 1985 je členem 
Ypsilonky a poprvé si 
jej pro větší fi lmovou 
roli vybral režisér Old-
řich Lipský do komedie 
Tři chlapi na cestách. 
Dále si zahrál např. 
v Marečku, podejte mi 
pero nebo v oblíbených 
Postřižinách. Popula-

ritu mu přinesly také 
jeho písničkové recitály. 
Z jeho hudební tvorby 
připomeňme alba Re-
citál, Šílenec, Bouda 
a Sbírka kiksů. Nenech-
te si ujít koncert plný 
osobitého humoru.

SRPen
Program (výběr)

5. 8., 21 h 
Krausberry
17. 8., 21 h
Ivan Hlas Trio - folk - rock
19. 8., 21 h
Roman Dragoun and His 
Angels - rock - funk
22. 8., 21 h
B.lues - blues - rock
23. 8., 21 h
Střídmí klusáci v kulisách 
višní
25. 8., 21 h
Prázdninový GALA VE-
ČER s kapelou Komo-
rous
26. 8., 21 h
Bílá nemoc
30. 8., 21 h
Vladimír Mišík & Etc…
31. 8., 21 h
The Odd Gifts + Legen-
dary Buccaneers

GALERIE
Připravujeme pro vás no-
évé výstavy.

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

10. 8., 21 h
Jiří Schmitzer

Praha 1, Malá Strana, u Sovových mlýnů 2, tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz, e-mail: info@museumkampa.cz

tělesnost 1890 ─ 1921: 
Munch, Kupka, Kokoschka...

Zdeněk Kirchner: 
Znaky vzdoru  
Do 4. 9.
Výstava umělce, v jehož 
tvorbě se mísí kaligrafi e, 
lettrismus, informel a ne-
klidná jazzová linka.

7 + 1 Mistři 
českého skla 
Do 28. 9.
Výstava sedmi, respek-
tive osmi mistrů české-
ho skla navazuje kon-
cepcí na výstavu z roku 
1983, kterou uskutečnila 
M. Mládková v American 
Craft Museum v New Yor-

ku, kde byla prezentová-
na díla S. Libenského, 
J. Brychtové, R. Roubíč-
ka, V. Liškové, J. Harcuby, 
V. Ciglera a V. Kopeckého. 

Jiří Bielecki: 
Vznášení 
Do 28. 9.
Zajímavé koláže a objek-
ty z let 1960 - 1990.

Pavel nešleha: 
Via canis 
Do 19. 9.
Výstava nazvaná dle fo-
tografi ckého cyklu z roku 
1997 nám představí vý-

Galasovy 
cyklojízdy

razovou mnohostrannost 
a bohatost tvorby Pavla 
Nešlehy.

DALŠÍ PRoGRAM
27. 8. Komentovaná pro-
hlídka s lektorem k výsta-
vě 7 + 1 Mistři českého 
skla v 15 h.
27. 8. Rodinná dílna pro 
děti - v rámci doprovod-
ného programu k výstavě 
7 + 1 Mistři českého skla 
v 16 h.
1. - 5. 8. a 15. - 19. 8. 
Vždy od 9 do 16 h - Léto 
pro děti! Příměstský tá-
bor.

Do 11. 9.
Výstava nám představí, jakým způsobem je zkoumán 
a zobrazován člověk konce 19. století a prvních patnácti 
let 20. století. K vidění díla Edvarda Muncha, Oskara 
Kokoschky, Františka Kupky, Jana Štursy, Auguste Ro-
dina, Miloše Jiránka, Bohumila Kubišty a dalších.
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Pro líné Ještě línější

inzerceinzerceinzerce

ZAJÍMAVoStI a novinky 
ze Starého Města. StARo-
MěStSKÉ noVIny jsou 
k mání zdarma např. v Ka-
fírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) něřkuli dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

StRuČnÁ tIRÁž
Malostranské noviny 
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Koutek pro chytré hlavy

Četba na pokračování. jan neruda: 
Pan ryšánek a pan šlegl (iX.)

Umiňoval jsem si pevně, 
že budu pilný a že se sta-
nu také takovým apelač-
ním radou, ale pak jsem 
na to nějak zapomněl. 
Pak jednooký pan hrabě. 
Na Malé Straně nebyla 
o hrabata sice nikdy nou-

ze, ale ten jednooký byl 
nejspíš jediný, který cho-
dil do malostranského 
hostince, alespoň tenkrát.
Velký, kostnatý, svěže 
červené barvy, kratičkých 
bílých vlasů, s černou 
sponkou přes levé oko. 
Stával před Štajnici na 
chodníku třeba dvě ho-
diny, a když jsem musil 
kolem něho, šel jsem ob-
loukem.

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Víte, jak se jmenuje zahrada, 
kde je na Malé Straně nej-
starší a nejmohutnější strom 
celé Prahy? Nápověda: Je to 
za zdí, kde dnes lkají bardi míru.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Dům U Zlatého slunce 
(Valdštejnská 20) postavil roku 
1623 Havel, komorník císaře Ru-
dolfa II. Správně: Pavel Plzák

jednooký hrabě

Pokračování příště

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

Slavné místní ženy

Cvičila na housle na Petříně
Lala Bertlová

Ludmila „Lala“ Bertlová 
(1914 - 1961) byla vynika-
jící česká houslistka. Její 
otec byl významný archi-
tekt Josef Bertl (1866 - 
1955). Její starší bratr Jiří 
(1901 - 1991) byl novinář. 
Věnovala se především 

klasické hudbě. V roce 
1943 se provdala za diri-
genta a skladatele Rafae-
la Kubelíka (1914 - 1996). 
Po roce 1948 s manželem 
emigrovala. Zahynula při 
autonehodě u švýcarské-
ho Luzernu. 

Josef 
Bertl, 
táta

Jan 
Kubelík, 

tchán
I kdyby její housle 
struny neměly..

Rafael 
Kubelík, 
manžel

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 MALÁ STRANA POMOCÍ SMS
nÁVoD: Napište sms: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 
Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Prodám LP a SP gra-
mofonové desky z pozůs-
talosti. Nejlépe pro sbě-
ratele či do antikvariátu. 
Cena dohodou. Spěchá. 
Tel.: 603 715 813.
●Hudební doprovod 
nejen pro vaše rodinné 
oslavy: svatby, narozeni-
ny, promoce atp. Hudba 
všech žánrů. Tel.: 604 
892 103.
●Hledám kvalitního 
lékaře, operatéra, v Pra-
ze pro operaci páteře 
v rámci spondylochirur-
gie. Mám bolesti. Tel.: 

778 853 154.
●Hledám nájemní byt 
2 + 1, 3 kk, 65 - 70 m2, 
k dlouhodobému proná-
jmu. Za nabídky děkuji. 
Tel.: 739 544 005.
●Žena hledá jen pro 
sebe zařízenou garson-
ku i s televizí. V Praze 
v dosahu MHD. Cena do 
7700 Kč. Spěchá. Tel.: 
778 853 154.
●Výlety. Enogastrono-
mické výlety do Trentina 
pro malé a velké skupiny 
s místním průvodcem. 
www.bioitalie.net

Příměstské tábory 
v HaFstudiu

Děti z herecké dílny studují představení, které 
v závěru předvedou rodičům. Výtvarná dílna 
vytváří pro divadlo dekorace. Pokud počasí 

dovolí, jsou děti venku, na přilehlých ostrovech 
v okolí Národního divadla, nebo na výletě.
Adresa: HaFstudio, Praha 1, Ostrovní 16 

Více informací a přihlášky na www.hafstudio.cz

• Termíny: 15. - 19. 8. a 22. - 26. 8. 
denně od 9 do 18 h

• Pro děti od 6 do 15 let

Letní herecké dílny 
a Letní výtvarné dílny

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

tLuStÁ 
MyŠ

ReStAuRAce

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

neJLeVněJŠÍ KoZeL 
nA MALÉ StRAně!
KoZeL 11° 27 KČ!

otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.



„Malostranské noviny 
jsou stejně lahodné jako 

pivo, které vařím!“
Martina Valterová,

sládková v pivovaru 
Monopol
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Příští číslo vyjde
1. září

Volejte pana Martina cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v kavárně živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...
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Proč čtuProč čtu

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

Zvířata 
Malé StranyAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce57
kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní 

číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme

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

odběrních míst
Malostranských novin

neZnÁMÝ HASIČ
Zachránce kachňátka

Za to, že za-
chránil sedmé 
kachňátko (viz 
str. 5) Jméno 
tohoto hrdiny 
zjišťujeme.

Tip: Redakce MN

U Hrocha, Thunovská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova 
kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Mu-
seum Kampa, U Sovových mlýnů 2. Klub Za starou Prahu, knihkupectví, 
Mostecká 1 (Judina věž). Vacek Bio-Market, Mostecká 3. Dvůr umění, Mos-
tecká 14. Klub Šatlava, Saská 2. Baráčnická rychta, Tržiště 23.  U Glaubiců, 
Malostranské náměstí 5. U moudrých luceren, Vlašská 6. Národní kavárna, 
Národní 11. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, 
Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce. Café Lounge, Plaská 8. Kino 
64 U Hradeb, Mostecká 21. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. 
Tlustá myš, Všehrdova 19. Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Di-
vadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragen-

sis, Malostranské nám. 27.  Divadlo Na Prádle, Besední 3. České muzeum 
hudby, Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 10. Ferdinanda, Karmelitská 
18.  Atelier Pavla a Olga, Tržiště 3. U staré studny, Tržiště 3.  U Mecenáše, 
Malostranské náměstí 10. Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. 
Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. Poliklinika na 
Národní, Národní 9, III. patro. U Parlamentu, Valentinská 8. Hospoda Koza 
nostra, Újezd 8 (na rohu).  Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 
46. Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, 
Pohořelec 8. Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida café, Malostranské 
nábřeží 3. Restaurace Profesní dům, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé 
kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b. Desk Room, Pro-
kopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48. Valašská pivnice, Úvoz 
26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 309/14. Restaurace 
Kampárium, Říční 9. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Metrocafe, vestibul 
metra Malostranská, Klárov 51. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10. Restaurace  
Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1. Vinotéka 
U Mouřenína, Tržiště 17. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

U hrocha, thunovská 10
vopičkova kafírna, tržiště 11 

ars Pragensis, Malostranské náměstí 27 
vopičkova kafírna, tržiště 11 

RÁcHeL
Dobrý den, zasilam foto 

do Malostranských novin. 
Naše slečna se jmenuje 
Ráchel  (sibiřský husky) 
a bydlíme v Nerudově 

ulici. Děkuji, s pozdravem 
Jana Maláčová  

PoSÍLeJte FotKy 
DoMÁcÍcH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
malostranskenoviny.eu

Mladá dívka: „Říkal, že je režisér a ukáže mi zákoutí nápovědní budky.
Tak jsem ho vyhnala a on teď napovídá jiné!“

Matka 
Jana Nerudy

Gotteswill!

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

257 531 839


