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inzerce

Číšníci 
Malé Strany

MRŠTNÝ ONDRA
z restaurace Kampárium, 

Říční 9, s degustačním prkýn-
kem za 79 Kč a a pečeným 

vepřovým kolenem na černém 
pivu s křenem, hořčicí 
a chlebem za 329 Kč.

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. 12/ roč. IX 
prosinec 2017
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Podrobnosti na str. 5

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

KLUB ZA STAROU PRAHU MÁ PROBLÉM
PŘEŽILI TU 90 LET, 

RŮZNÉ REŽIMY, 
TUHLE RADNICI NECHTĚJÍ JE 

VYHNAT Z VĚŽE

Kateřina Bečková, 
předsedkyně  

Klubu Za starou Prahu

Malostranské

VÁNOCE
Stručný 
průvodce 
po místních 
radostech

VÁNOCE
po místních 

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

257 531 839



Malá Strana - „Je to 
symbol, že víme o sobě 
a že Malá Strana a Hrad-
čany plnohodnotně žijí 
a my s nimi,“ prohlásil 
na Candrbále Petr Burgr,
první místopředseda 
spolku SOPMSH, který 

již podeváté akci pořá-
dal.
Candrbál se koná každý 
rok na jiné téma. Le-
tos to byl Ples v opeře, 
předtím ve stylu 80. let, 
jindy zas na téma po-
hádkových postaviček.  
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Anketa Malostranských novin

Velké zprávy z Malé Strany

Malostranský 
Candrbál ve stylu 

Ples v opeře

Labutí mám a z náplavky: Krmí je 
denně už se dm let

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

 Restaurant
TLUSTÁ MYŠ
Všehrdova 19

Smažený kvě-
ták, brambory, 

tatarka

Oběd 
pod 100 Kč

97 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tyto

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Malostranských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

HRADČANY

MALÁ 
STRANA

TYTO NOVINY vycházejí 
na území Malé Strany 
a Hradčan, tedy  ZDE

5 370 obyvatel

Módní přehlídka 
Pavly a Olgy Michálkových

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Hračku pro 
dvouletého 

kluka. Ale kla-
dívko by se mi 

hodilo.“

Světlana 
Kalousková
Hradčanská ga-
lerie J. Kalouska 

„Hada, pavouka, 
punčochy a ma-

nikúru. Jinak 
vše ok včetně 
slona a lva.“

„Pateticky 
řečeno: nemoc. 
Normálně řeče-
no: co neudělá 

radost.“

„Vstupenku 
na koncert 

Heleny 
Vondráčkové.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly
„Špatnou 
zprávu.“

Co byste nechtěli dostat 
od Ježíška?

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Nadělené 
odborníky alias 

členy vlády 
s průkazy z STB, 

KSČ ni SPD.“

Malá Strana - Říkají 
jí Labutí máma. Labutě 
a další vodní ptactvo krmí 
paní Zemanová na Vltavě 
už sedm let. Nevynechala 
ani den. 
Zaparkuje dodávku na 
náplavce za Hergetovou 
cihlenou a vytáhne něko-
lik popelnic se spoustou 
nakrájeného chleba.
Začalo to v roce 2010, kdy 
šla paní Zemanová po 
Smíchovské náplavce a vi-
děla, jak do rodinky labutí 
najel motorový člun. Dvě 
zraněná mláďata si vzala 
domů. Půl roku se o ně 
starala, měla je ve vaně, 
na zahradě a pak je vrátila 
na Vltavu. Protože měla 
obavu, že se neuživí, za-

čala jim vozit jídlo. „Hla-
dové ale byly všechny la-
butě, nejen ty moje dvě!“ 
říká paní Zemanová, kte-
rá v pracuje jako provozní 
v jednom pražském diva-
delním baru. Po večerech 
objíždí velká pražská pe-
kařství, aby měly co k ve-
čeři. Dodávku si koupila 
kvůli nim.
„A to se nebojíte, že se la-
butě přemnoží jako třeba 
holubi?“ ptali se jí repor-
téři z rádia Wave. „Já 
mám spíš pocit, že jsme 
se přemnožili my, lidi.“ 
Paní Zemanová je nej-
šťastnější, když prší. Na-
sadí si vysoké holiny, 
sedne si do vody a všude 
kolem jsou jen labutě.

Je milé, že 
můžeme všichni 

předstírat, 
že jsme přátelé.

„

Počasí 

PROSINEC 
Prosinec naleje 
a leden zavěje.

6 °C
Znáte podobný příběh? Pište na e-mail:

redakce@malostranskenoviny.eu
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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
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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:
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1917

Místní mistryně v předstírání 
spánku Květa Šafářová při 

své slavné produkci. Vdala se 
za ponocného.

MISS ŠLOFÍK

Labutí mám a z náplavky: Krmí je 
denně už se dm let

inzerce

Pořídila si dodávku 
a popelnice na chleba

„Mám pocit, že se 
přemnožili spíš lidi.“

Paní Zemanová 
mezi svými

Začalo to dvěma 
zraněnými mláďaty

foto: Barbora Linková

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 30 % 
+ podzimní kurz ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz

Těšíme se na vás!

• 5. 12. od 17 hodin pořádáme        
Mikuláše pro děti. Ochutnejte 

pivo čertovský speciál.
• Silvestr u nás v pohodové             

atmosféře, pro rezervaci oslav     
konce roku i fi remních večírků       

volejte: 273 130 505.
• Stálé polední menu od 104 Kč. 

• Vynikající klasická česká        
kuchyně.

• V nabídce 8 druhů piv                
z pivovaru Lobkowicz.

Otevřeno: pondělí až neděle
11.30 - 23 h 

Adresa: Josefská 1, Praha 1

www.obycejnysvet.com
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&Vítěz Poražený

MÍST
NÍ 

AKCE

KATEŘINA 
BEČKOVÁ

(Klub Za starou 
Prahu)

Palec nahoru za 
boj o zachování 
Klubu  na tradič-

ní adrese 
v Juditině věži 

OLDŘICH 
LOMECKÝ

(Starosta Prahy 1, 
TOP 09)

Palec dolů za 
další z mnoha 

kroků proti míst-
ním spolkům 

a kultuře
inzerce

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@malostranskenoviny.eu

JE TO TADY: SUCHÝ ZÁKON 
NA MALÉ STRANĚ. ZA LÁHEV 
S PIVEM POKUTA AŽ TISÍC KČ

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Vysoký dům (vlevo) byl útulkem pro slepé dívky. Dnes je tu hotel Kampa Garden.

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

U Sovových mlýnů 9 (náměstíčko)
Kde to je1925 Dnes
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SLEPICI Kačenku, kterou re-
dakce vyhrála v kartách, odneslo 
v Českém ráji káně. Zůstala tam 
po ní jen hromádka peří.
Kačenka trávila poslední dny 
svého života s kamarádkami na 
dvorku pod Kozákovem v Čes-
kém ráji. Budiž jí hnízdo lehké.

Redakční 
slepici 

odneslo káně
S PIVEM POKUTA AŽ TISÍC KČ

UŽ NE, 
DÍKY!

Nově navíc nebude nutné alko-
hol pít, pokutu si lidé vyslouží 
už držením otevřené lahve či 
jiné nádoby obsahující alkoho-
lický nápoj. Dosud zákaz platí 
jen ve vybraných ulicích a par-
cích. 
Nová vyhláška, která zřejmě 
začne platit na začátku příští-
ho roku, přinese občanům dvě 
hlavní změny. 
1) Zákaz alkoholu se nově 
týká celého celého území 
Prahy 1. Dosavadní vyhláška 
obsahuje pouze výčet jednotli-
vých ulic.

2) Nově bude pro udělení 
pokuty stačit, aby občana 
policisté nachytali s ote-
vřenou lahví, či jinou ná-
dobou obsahující alkoholický 
nápoj, třeba kelímek s pivem. 
Dosud museli policisté přistih-
nout občana přímo při požívání 
nápoje.

KOMENTÁŘ REDAKCE:
Vyhláška je extrémistická, tota-
litní a vylévá s vaničkou i dítě. 
V prvním plánu je zaměřená 
proti turistům, kteří opilí hu-
lákají v centru a ruší Pražany. 

Potud v pořádku. Problém je 
v tom, že centrum města tu 
není pouze pro uřvané bohaté 
turisty, kteří utrácejí v místních 
restauracích a barech. Je také 
pro občany, kteří si jdou občas 
po práci sednout s přáteli do 
parku nebo na náplavku.
Rozhodně není v pořádku, aby 
si našinec nemohl otevřít na 
lavičce plechovku piva, dát si 
cigaretu a přečíst si, knihu, kte-
rou si vybere.

Zastupitelé Prahy 1 schválili návrh vyhlášky, 
která zakáže pití alkoholu na veřejnosti v ce-
lém centru Prahy. Stačí si otevřít lahváče...

Víte, že...
V Severní Koreji se může pít 
a kouřit všude. Považovali 

by to za omezování svobody 
a Kim kouří od puberty.



Malostranské Vánoce
Stručný průvodce malostranskými vánočními radostmi
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MÍST
NÍ 

AKCE

inzerce

● Pá - ne 1. - 3. 12. 
Dobročinný trh + koncerty 
v Maltézském paláci.

● Neděle 3. 12., 17 h 
Vánoční strom Cafe de Pa-
ris pro KJD na Velkopře-
vorském náměstí.

● Úterý 5. 12., 16 h
Mikulášská nadílka KC 
Kampa. 17 h Mikuláš + 
Malostranské Vánoce na 
Kampě (průvod dětí v mas-
kách 16.40 h od Spolku 
SOPMSH). Večer koncert 
pěvkyně Barbary Slezáko-
vé v kostele Na Prádle.

● Pátek 8. 12., 18 h 
Koncert Pepy Kocůrka 
a Hradčanského orchestru 
v Kostele Na prádle.

● Sobota 16. 12. 17 - 18 h 
Kampa u Karlova mostu  
muziky z Horňácka i z Ky-
jova. 

● Sobota 23. 12., 14.30 h
Pražské sbory s orches-
trem a dirigentem Česká 
mše vánoční - na Kampě 
pod Karlovým mostem.

● Neděle 24. 12., 14.30 h
Koledy s HaF Studiem pod 
Karlovým mostem.

● Neděle 24. 12., 15 h
Štědroodpolední svařák 
(nalévá zdarma a rád Petr 
Hejma) a hraní Muzikantů 
z Kampy na náplavce u so-
chy Bruncvíka. 

● Neděle 24. 12., 22 h 
Půlnoční mše v kostele 
Na Prádle

● Úterý 
26. 12., 14 h
Kampa náměstí - 
SvatoŠtěpánská 
koleda (divadlo) 
s muzikou Slo-
váckého krúžku.

Velké zprávy 
z Malé Strany

Malá Strana - Stále 
více francouzských měst 
zavádí veřejnou dopra-
vu zdarma. Lidé tak jez-
dí méně auty a šetří tím 
ovzduší i peněženku. Lze 
zavést i na lokální úrovni 
(např. bus na lince Malo-
stranské náměstí nemoc-
nice pod Petřínem).

MHD zdarma

Malá Strana - Z Kar-
love mostu skočil muž, 
který prý nevyplaval, ale 
tělo se nenašlo. 

Utopenec 
nebo hrdina?

Malá Strana - Novým 
předsedou TOP 09 byl zvo-
len Jiří Pospíšil. Tím do-
chází k zajímavému pro-
pletenci, když starostou 
Prahy 1 je Lomecký ze 
stejné strany, který se 
s Pospíšilem přetahuje 
o cukrárnu ve Werichově 
vile. Navíc se nesnášejí.

Preclík moci

Mikuláš a rozsvěcení 
stromu na Kampě 
5. 12. od 17 h

Půlnoční mše v kostele 

Kampa náměstí - 
SvatoŠtěpánská 
koleda (divadlo) 
s muzikou Slo-
váckého krúžku.

Svařák na náplace, 
24. 12. od 15 do 16 h
Nalévá zdarma a rád 
Petr Hejma

Malostranské Vánoce
StranSkenoviny.eukenoviny.eu

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

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

257 531 839

Denní menu 
za 99 Kč 

Výběr ze tří jídel 
s polévkou, 

malým pivem 
nebo 

malinovkou.
Otevřeno: 

denně 9 - 23 h
Adresa: 

Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

Těšíme se na vás!

• 5. 12. od 17 hodin pořádáme        
Mikuláše pro děti. Ochutnejte 

pivo čertovský speciál.
• Silvestr u nás v pohodové             

atmosféře, pro rezervaci oslav     
konce roku i fi remních večírků       

volejte: 273 130 505.
• Stálé polední menu od 104 Kč. 

• Vynikající klasická česká        
kuchyně.

• V nabídce 8 druhů piv                
z pivovaru Lobkowicz.

Otevřeno: pondělí až neděle
11.30 - 23 h 

Adresa: Josefská 1, Praha 1

www.obycejnysvet.com
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Malo-
stranských novin). Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Advent – to je příchod 
a příprava. Ta příprava 
je vnější a vnitřní. Bylo 
to téměř nekřesťanské 
prožít advent a Vánoce 
pouze vnitřně, v hlubo-
ké meditaci a v úplném 
sebeponoru a sebezpy-
tu a přitom o nic vnější-
ho nedbat. 

To znamená mít doma bi-
nec jako v tanku, nepři-
pravit dárek, nevyzdobit 
obydlí, s nikým se nesetkat, 
nikomu nepomoci. 
Vždyť to duchovní a vnitř-
ní formuje náš konkrétní 
život, duch je tu proto, aby 
dal hmotě tvar, plody Du-
cha jsou viditelné a kon-
krétní – v architektuře, 
v estetice, v umění a i v tom 
umění žít. Jak v té Wolke-

rově básni – Ježíš přichází 
jako chudý pocestný, jako 
žebrák s čepicí v ruce, který 
nás prosí a žebrá o lásku. 
„O lásku prosím, lidé Boží, 
otevřte srdce.“ 
Jiří Wolker a katolická mše 
začínají podobně.  Lidská 
duše, křičí hlady, zlobí 
se, že jsme ji zase pustili 
k vodě, pustili ze zřetele, 
tak v nás bolestně sténá. 
Odpuštění, smíření, nová 

odhodlání, nová předse-
vzetí k duchovnímu úsilí – 
to je vnitřní úklid, vnitřní 
vytváření prostoru vhodné-
ho pro přicházejícího.

ADVENT

Malá Strana - Na Karlův 
most se po pěti letech vrá-
tila socha svatého Fran-
tiška Borgiáše. Světec je 
patronem proti zemětře-
sení, jezuita a organizátor 

misí  do Ariky v 16. století. 
Socha mezi ostatními září 
novotou. Po stranách Bor-
giáše, který držív ruce leb-
ku, symbol pomíjivosti, 
sedí dva andělé.

Klub přežil ve věži první 
republiku, okupaci, ko-
munisty, nástup tržního 
hospodářství, ale takhle 
po krku mu nešel dosud 
nikdo.
„Plánovaná rekonstruk-
ce národní kulturní pa-
mátky je přehnaně in-
vazivní a ohrožuje his-
torické hodnoty stavby. 
Z živého místa otevřené-
ho veřejnosti se má stát 
další část turistického 
skanzenu,“ potvrdila Ma-
lostranským novinám 
předsedkyně Klubu Za 
starou Prahu PhDr. Ka-
teřina Bečková.
V živé paměti je mega-
lomanská rekonstrukce 
Karlova mostu, která stá-
la křeslo bývalého primá-
tora Pavla Béma.
Podle zákulisních infor-
mací může jít radnici ve 
skutečnosti především 
o to, aby utratila co nej-
větší sumu peněz z fondů 
Evropské unie.  
Přestavba se jen hemží 
megalomanskými prvky, 
od výměny krovů (podle 
odborníků stačí jen je-
jich oprava) přes vnější 
stavební zásahy, ač stačí 
pouze restaurátorský zá-
sah.

Nejen památkáře zvedla ze židlí rekonstrukce Juditiny 
věže, jak ji má za lubem radnice Prahy 1. Ostrá kritika 
přišla také slovutného Klubu Za starou Prahu, který 
v menší malostranské věži sídlí od roku 1927.

KLUB ZA STAROU PRAHU DOSTAL 
PADÁKA Z JUDITINY VĚŽE

RUKOVĚŤ VOLIČE
Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018

Minule jsme si vysvětlili, proč je důležité (zvláště 
v obecních volbách) si pamatovat, jak je naše obec 
(Praha 1) řízena. V čele radnice stojí TOP 09, 0DS, 
ČSSD a vládu tří doplňuje, jako návěstí na slepé 
koleji, jeden zástupce ANO. Jeho přirovnání k ná-
věstí na slepé koleji je trefné. 
Zastupitel za ANO zvedá ruku podle pokynů Soci-
ální demokracie, v jejíž klubu je členem. Až je to ne-
důstojné vzhledem k tomu, že nosí značku vítěze 
v parlamentních volbách. 
Uvedená parta připravuje předání nemocnice Na 
Františku do soukromých rukou. Své kroky odů-
vodňují ztrátovostí tohoto zdravotního zařízení.  
Za nemocnici už druhé volební období zodpovídá 
ČSSD, je tedy k zamyšlení, jak jim to jde, když ve 
fi nále se nemocnice musí zbavit. Ostatní uvedení 
jim k tomu svými hlasy pomůžou. Proč asi?

Váš Jeroným Pražský

Nemocnice na slepé koleji

NA KARLŮV MOST 
SE VRÁTILA SOCHA  
PROTI ZEMĚTŘESNÍ

Nová podoba věže je šitá 
na míru velkému množ-
ství turistů, kteří zaplní 
věž od sklepa až na půdu.  
Jen tehdy by dával me-
galomanský zásah jakž 
takž smysl. Pro součas-
ný provoz věže, který 
obstarává jeden z nej-
starších českých spol-
ků Klub za Starou 
Prahu, by plně posta-
čili drobnější opravy.
Klub provozuje ve věži 
knihkupectví, v prvním 
patře je prázdný byt po 
panu Eduardu Šmejkalo-
vi, který tu bydlel ve spar-
tánských podmínkách do 
svých 89 let a u okna nad 
Karlovým mostem vyře-
zával ptáčky. 
Klub Za starou Prahu sice 

má prostory pronajaté až 
do roku 2094, ale jeho 
členové se obávají, že se 
po vystěhování do věže už 
nikdy nevrátí.
Mnozí hodnotí přístup 
radnice Prahy 1 jako aro-
gantní i proto, že jim ne-
byly nabídnuty důstojné 
náhradní prostory.
„K našemu velkému pře-
kvapení byl necitlivý 
návrh přestavby k nové-
mu, avšak ne zcela jasně 
specifi kovanému účelu již 
schválen památkovým 
odborem magistrátu, a to 
i přes rezolutní a jedno-
značný nesouhlas odbor-
níků z Národního pa-
mátkového ústavu,“ píše 
se v tiskovém prohlášení 
Klubu.

KLUB ZA STAROU PRAHU: 
UŽ 117 LET S NÁMI
Klub Za starou Prahu vznikl spontánně jako sdru-
žení milovníků staré Prahy, kteří se rozhodli ak-
tivně hájit její historické, architektonické a urba-
nistické kvality proti všem stavebním záměrům 
narušujícím neopakovatelný půvab, vzhled a oso-
bitost Prahy. Přestavba jeho sídla je tak jeho sna-
hám „ranou do vazu“. Členskou základnu Klubu 
tvoří cca 1200 členů.

Sv. František Borgiáš 
je zpátky, světlejší, 
než dřív
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KLUB ZA STAROU PRAHU DOSTAL 
PADÁKA Z JUDITINY VĚŽE

Kalendárium 
Malé Strany

Bohuslav 
Balbín

KNĚZ

Zdena 
Fibichová
SOCHAŘKA

PROSINEC

● Zdena Fibichová 
*9. 12. 1933 Praha 
†17. 6. 1991 Praha
Sochařka, keramička 
a malířka. Vystavovala 
v Museu Kampa.

● Josef Svátek 
*24. 2. 1835 Praha 
†9. 12. 1897 Praha 
Kulturní historik. Žil 
a zemřel na Malé Straně.

● Bohuslav Balbín 
*3. 12. 1621 Hradec Králové 
†28. 11. 1688 Praha
Historik, kněz, osobnost 
českého baroka.

● Rudolf Friml 
*7. 12. 1879 Praha 
†12. 11. 1972 Los Angeles
Skladatel a klavírista. 
Bydlel na Novém Světě 
na Hradčanech.

● Zikmund Reach 
*19. 3. 1859 Praha 
†1. 12. 1935 Praha
Jeho fotografi e Hradčan, 
Malé Strany a staré 
Prahy vůbec patří 
k historickým klenotům.

Rudolf 
Friml

KLAVÍRISTA

Josef 
Svátek
HISTORIK Fo
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Posílejte nám 
svá výročí! 

redakce@malostranskenoviny.eu
svá výročí! 

Růžové střevíčky (2/2) StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)

...A pak si Marta vyšla na promenádu. To 
bylo radosti! Taková krása! 

KONEC. DALŠÍ PŘÍŠTĚ
Marta ty střevíčky tolik chtěla, až se zamilo-
vaný Bouhouš odhodlal k velkému kroku...

Až pak, při posledním letním koupání
vyšla najevo krutá pravda...

OD RADNICE  
MČ PRAHY1

Ateliér v Říční 11: 
Bylo to o fous

ZABIJÁCI MÍSTNÍ KULTURY A TRADIC

Tiskařskou dílnu v Říční 11 
se před výpovědí od vedení
radnice Prahy 1 podařilo za-
chránit na poslední chvíli. 

Výpověď sochaři 
Blažkovi
Sochař Michal Blažek byl vy-
štván z ateliéru v Haštalské 
ulici. Spor sice vyhrál, ale...

Ateliér 
sochařky 
Wichterlové
Radnice Prahy 1 ne-
chala spustnout ate-
liér a zahradu první 
dámy českého so-
chařství na Újezdě 29.
Petici za záchranu 
ateliéru podepsaly 
2 tisíc lidí (podobně 
jeko u ateliéru v Říč-
ní 11)

Juditina věž (pohled 
z Karlova mostu)

Zde se konají 
porady KZP

Klubovní 
místnost

Schody 
ve věži
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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 BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

Milí sousedé,
Klub Za starou Prahu 
patří mezi nejstarší a ta-
ké nejvýznamnější spol-
ky u nás. Je třeba s ním 
jednat s úctou a poko-
rou. Pokud chce radni-
ce podrobit jeho sídlo 
v Juditině věži masivní 
rekonstrukci, byla by 
přinejmenším slušnost 
nabídnout Klubu dočas-
né důstojné prostory.

TRADICE 
JE TŘEBA 
CHRÁNIT

PETR HEJMA, 
zakladatel  spolku 

KampaNula

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

POŘÁDÁME:
● Pondělky od 18 h 
Energetické cvičení
se přesouvá na půdu 
Domečku (Sally terreny).
● Neděle 10. 12., 16 h 
Betlémské náměstí: 
Vánoční strom 
KampaNuly.
● Úterý 12. 12., 18 h
Výroční schůze 
KampaNuly a přátel.
● Neděle 24. 12., 15 h 
Štědroodpolední hraní 
Muzikantů z Kampy 
u sochy Bruncvíka.

DOPORUČUEJME: 
● Pátek až neděle 
1. - 3. 12. 
Dobročinný trh a koncer-
ty v Maltézském paláci.
● Neděle 3. 12., 17 h
Vánoční strom Cafe 
de Paris pro KJD na 
Velkopřevorském 
náměstí.
● Úterý 5. 12., 17 h
Mikuláš + Malostranské 
vánoce na Kampě 
(SOPMSH).

● Pátek 8. 12., 18 h 
Koncert Pepy Kocůrka 
a Hradčanského 
orchestru v kostele sv. 
Jana Křitele Na prádle.
● Úterý 12. 12. cca 
od 20 h NEPUBAND 
v Šatlavě.
● Sobota 16.12., 17 h
Kampa u Karlova mostu 
muziky z Horňácka 
i z Kyjova. 
● Sobota 23. 12., 14 h
Pražské sbory s orches-
trem a dirigentem Česká
 mše vánoční  pod 
Karlovým  mostem.
● Neděle 24. 12., 14.30 h
Zpívání koled s HaF-
studiem po Karlovým 
mostem.
● 24. 12., 22 h
Půlnoční mše v kostele 
Na Prádle.
● 26. 12., 14 h 
Kampa náměstí - 
SvatoŠtěpánská koleda 
(divadlo) s muzikou 
Slováckého krúžku?

Vernisáž 
výstavy 

Konec doby 
klecové 

Výstavu Konec doby kle-
cové v kavárně Čas jmé-
nem KampaNuly a též 
mnoha malostranských 
spolků uvedl 1. 11. 2017
Dr. Jiří Kučera. 
Všechny potěšil sděle-
ním, že Kampa a Malá 
Strana jest nejen pro 
nás Středem světa a rádi 
zde tento počin vítáme, 
zvláště dnes v den 75. 
narozenin Marty Kubi-
šové, přední podporo-
vatelky této organizace. 
Výstava otevřela mnoha 
lidem oči.
Celý úvodní projev ne-
jdete na facebooku Kam-
paNuly.

UČENÁ TOULKA V LAPIDÁRIU 
NEJEN PO STOPÁCH RADECKÉHO
Dne 12. 11. 2017 byla uskutečně-
na Toulka v Lapidáriu Národní-
ho muzea, kde jsou soustředěna 
nejkvalitnější díla kamenoso-
chařství doplněná o významné 
architektonické prvky historic-
kých objektů. 
Průvodní informace podal Ri-
chard Händl. Účastníci si Toul-
ku užili. Mělo to ovšem jednu 
chybu. Přišlo málo lidí, tuším, 
že 14. Bylo to špatným termí-
nem (neděle) nebo počasím 
(pršelo)? Možná proto, že lidé 
nevědí, co je Lapidárium? No 
kdyby přišli, tak by jim to bylo 
lapidárně vysvětleno. Třeba 
příště! Nakonec, jako vždy bylo 
vybráno na postižené děti zhru-
ba 1000 Kč.                                  RH

Maršál Radecký
Svatý 

Václav

Účastníci 
toulky
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Ze Strahova je na večer 
slyšet táhlý skřípot pne-
umatik jako když nálož 
lidí řve na horské dráze. 
Sedím na střeše ve formě 
černého kocoura a tím 
směrem kulím světélku-
jící oči, trhajíce špičkou 
ocásku. 
Potichoučku přes tašky 
a kolem komína. Střeš-

ním okénkem je vidět 
blikající TV, na kterou 
nikdo nekouká. Každý si 
hledí své osobní obrazov-
ky. Tichá domácnost, jen 
občas pípne zpráva nebo 
e-mail. Pod tím sklem, 
jen zrzavě žíhaný kolega 
s bílou náprsenkou skáče 
na gauč, olizujíce se pro 
granulích. Tloustne. Vo-
lám na něj a on mňoukne 
zpátky. Civíme na sebe 
přes sklo poněvadž on 

nemá ani na pavlač. Slé-
zám po vikýřích a para-
petech a tu dole v trávě... 
MYŠ! Mrňavý, šedohně-
dý kožíšek s černými očky 
a zrovna si čistí vousky. 
Olizuje si pacičky a češe 
si ouška. Plížím se k ní po 
zahradní zídce. A zas ten 
skřípot zdáli. Ten zvuk 
mě ale neschová. Myši 
dobře slyší a co je daleko 
je nezajímá. Ještě krů-
ček, rozsvítí se samostat-
né světlo a myšce bude 
jasné, že tu není sama. 
Kudy ho jen obejít? Ptá-
ček! Vyrušil mne, vyruší 

FANTOM MALÉ STRANY
CO NEVÍ ON, NEVÍ NIKDO

Kocour

i myš. Teď nebo nikdy. 
Hop a myš už peláší 
a neví kam, tak se ženu 
za ní. Co je pro ní sto 
krůčků, je pro mne je-
den. Najednou ze zatáčky 
auto, paprsek světla, řev 
motoru a to všechno zha-
tí lov. Ti lidé...

Víte, jak se poznají populisté? Že...

Aniž bychom se o to 
zasloužili, jsme stře-
dem celostátního dě-
ní. Jak by taky ne, 
když zde na Malé 
Straně sídlí Poslanec-
ká sněmovna, kde se 
po volbách dějí věci. 
Tam probíhá ten pravý 
boj o to, kdo vše zdržu-
je a nechce makat, nebo 
naopak, kdo chce makat 
a nemůže. 
K tomu všemu se dělíme 
na ty, co podporují stra-
ny populistické, anebo 
naopak ty, kteří říkají, 
podle svého přesvědčení, 

vše po pravdě. Ruku na 
srdce, umíte si představit 
stranu, která jde do voleb 
bez přiměřené dávky po-
pulismu? To samozřejmě 
nejde. 
Kdo by volil stranu, kte-
rá nám v předvolebních 
materiálech řekne:  Bude 
hůř, budou vyšší daně 
a důchody neporostou. 
Tak to nefunguje. 
Vždy se ve volební kam-
pani musí přiměřeně sli-
bovat. Problém je, když 
příslušný lídr slibuje 
zjevně nesplnitelné. 
Například, že on bude 
spravedlivě rozhodovat, 
které náboženství bude 
povoleno a které ne, nebo 
kdo bude trestně stíhán 
a kdo ne. 

Petr Burgr, 
jeho glosa

PETR BURGR 
Vedoucí člen Spolku 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan. 
Bydlí na Malé Straně, 
na Staré Město chodí 
do práce. Prostě slibují se sliby 

nesmyslné a navíc se 
polehoučku připravu-
je právní prostředí, ve 
kterém si před zákonem 
nebudeme rovni. 
To znamená ten, kdo je 
na „správné straně“, 
bude mít ve střetu se zá-
konem náskok. 

O tom všem se v na-
šem sousedství, tedy 
ve Sněmovní ulici 
na Malé Straně, teď 
hraje. Víte, jak se 
poznají populisté? 
Nesnáší, když si vo-
liči pamatují. Pama-
tujme si to.

MN prosinec 2017

tí lov. Ti lidé...
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Vážená 
redakce!

Dobrý den,
tak jsem si  přečetla roz-
hovor o dojemné vzpo-
mínce slečny Rosecké; 
pokud dobře počítám, 
byly jí 4 roky, když paní 
sochařka zemřela …
Pokud by vás zajímalo, 
jak se na Újezdě 404/29 
žilo, dejte vědět.  Já jsem 
se tam totiž narodila v ro-
ce 1953 a paní sochařku 
jsem samozřejmě dost 
znala, vůni mastiček tedy 
ne, ale mám i jiné vzpo-
mínky  a zážitky o jejím 
životě…
Že měla určitý odstup je 
sice pravda, ale rozhodně 
ne ke všem….
Hezký den

Ing. Eva Kudláčková

Odpověď redakce MN:
Vážená paní Kudláčková, 
děkujeme za milý dopis. 
Určitě se ozveme.

PIŠTE NÁM 
O VŠEM, CO VÁS 

TĚŠÍ I TRÁPÍ
E-MAIL: REDAKCE@

MALOSTRANSKENOVINY.EU
Vyslechneme, pomůžeme, 

poradíme a rádi

●Bydlení. Učitel hledá 
podnájem 1 + 1, 1 + 0, gar-
sonka na Praze 3, 2, 4 nebo 
1. Do 10 000 Kč. Dlouho-
době. Tel.: 774 835 668.
●Prodám koncertní píš-
ťalový flašinet Bergmann. 
Cena dohodou. Tel.: 607 
114 546.
●Poskytuji kompletní 
služby v oblasti vedení 
a zpracování účetnictví 
pro firmy. Zpracování 
DPH vč. kontrolního hlá-
šení, komplexní zpraco-
vání mezd a komunikace            

s úřady, daňové poraden-
ství. Individuální přístup, 
konzultace s klientem, 
cena dohodou. Tel.: 723 
480 468. www.vasdano-
vyporadce.cz
●Žena hledá jen pro sebe 
malý zařízený byt i s TV. 
E-mail: skopalova@vol-
ny.cz. Tel.: 735 777 811.
●Podám větší množství 
gramofonových SP a LP 
desek, české i zahraniční. 
Vhodné pro sběratele. Lev-
ně. A desky i koupím. Tel.: 
603 715 813, 604 839 957

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. Restaurace & Steak

KAMPÁRIUM
Prožijte vánoční svátky 
a Silvestr u nás v Kampáriu!

KAMPÁRIUM
Prožijte vánoční svátky Prožijte vánoční svátky Prožijte vánoční svátky 
a Silvestr u nás v Kampáriu!a Silvestr u nás v Kampáriu!a Silvestr u nás v Kampáriu!

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

Těšíme se na Vás!
Adresa: Říční 540/9, Praha 1

• Máme otevřeno každý den i po celé svátky. 
• Živá hudba vždy druhé pondělí v měsíci,          

v prosinci 11. od 19 hodin. 
• Oslavte Štědrý večer v naší rodinné restauraci. 
• Připravíme pro Vás štědrovečerní večeři.
• Ochutnejte NAŠE PIVO Kampárium Beer       

a vína nejen ročník 2016.

Navštivte obchod 
Camel Active v centru Prahy
na adrese Na Perštýně 350/17, Staré Město!

Nabízíme tašky, batohy, peněženky, klíčenky a opasky 
kvalitní světové značky Camel Active.

S tímto inzerátem 
získáte slevu 20 % 
na nezlevněné zboží

Udělejte radost svým blízkým 
kvalitním dárkem.
Tel.: 724 130 130, 606 795 130

www.cambag.cz
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KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE 
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

•
K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOPROSINEC

Galasovy 
cyklojízdy

Výstava - 1. 12. 2017 - 18. 03. 2018 -  
N. GRUND: PŮVAB VŠEDNÍHO 
DNE - Palác Kinských, Starom. nám. 12 
- Malby představitele domácího rokoka  
a ukázky užitého umění J. J. Balzera.

Akce - So 16. 12. v 10.30 h - GALASO-
VA CYKLOJÍZDA VÁNOČNÍ - Sraz 
Folimanka, pod Nuselským mostem - Vy-
šehrad, Vratislavova, cíl: Betlémské nám. 
Švejk restaurant. www.galas.borec.cz

Koncert - Čt 7. 12. v 20 h - MIREK 
KEMEL TRIO - Dobrá trafi ka, Újezd 
37 - Mirek Kemel s Vlastou Konopiským 
a Tomášem Görtlerem Rezervace: 732 
852 364. www.dobratrafi ka.cz 

Divadlo - St 20. 12. v 19. 30 h - VLNY 
- Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Mo-
nodrama herečky Nataši Burger nejen 
o mnoha polohách ženy a vztazích k sobě 
i mužům. www.divadlokampa.cz

Koncert - 21. 12. v 19.30 h - VÁNOČ-
NÍ KONCERT - Kostel U Salvátora, 
Salvátorská 1 - Varhan Orchestrovič 
Bauer a Okamžitý Filmový Orchestr 
a Wajsar a Kučera.  

Výstava - 6. 1. - 31. 1. 2018 - VODNÍ-
KOVA DCERA HELENA ŠLEMRO-
VÁ - Kavárna Čas, U lužického seminá-
ře 15 - Výstava obrazů. Vernisáž 6. 1. od 
18 h. Více: www.kavarna-cas.cz

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

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

Ř
íká se, že Ivan 
Hlas je jediný 
český písničkář, 

který umí psát nejen 
o nešťastné, ale i o šťast-
né lásce. Možná na tom 
něco bude - tohle téma 
je pro něj celoživotní 
jedničkou.  A ačkoli je 
svými kořeny bluesman, 
pocházející z pražské 
čtvrti, tomuto žánru za-
svěcené už od konce 60. 

let, tedy z Hanspaulky, 
v jeho rukopisu žádné 
beznadějné stížnosti 
nenajdete. Užijte si 13. 
prosince koncert Iva-
na Hlase s jeho triem 
u nás v Malostranské 
besedě.

PROSINEC
Program (výběr)

2. 12., 20.30 h
Krausberry
10. 12., 20 h
Jan Burian a Jiří Děde-
ček
11. a 17. 12., 19 h
DIVADLO ZASETO: 
Kajínek
18. 12., 20.30 h
Jananas
21. 12., 20.30 h
Takin’ Off   - funk, soul
23. 12., 17 h a 20.30 h
Vánoční Jablkoň
26. 12., 20.30 h
Pražský Ukulele Band
27. 12., 20.30 h
5P LUBOŠE POSPÍŠILA
30. 12., 20.30 h
Netto - country - rock

GALERIE
Připravujeme pro vás další 
pěkné výstavy!

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

13. 12., 20.30 h
Ivan Hlas Trio

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

www.museumkampa.cz

ATELIÉROVÁ 
SOUSEDSTVÍ
Do 9. 1. 2018
Marcel Duchamp, Ray-
mond Duchamp-Villon, 
Jacques Villon, František 
Kupka a další. Výstava 
ve spolupráci s Musée 
National d‘Art Moderne - 
- Centre Pompidou Pa-
ris představuje uskupení 
umělců, kteří se usazova-
li na pařížském předměstí 
Puteaux a zasáhli do vý-
voje moderního umění. 
Výstava u příležitosti na-
rozenin M. Mládkové.

JAROSLAV 
VOŽNIAK
Od 9. 12. do 4. 3. 2018 
Výstava autora z umě-
lecké skupiny Šmidrové, 
který patří k předním tvůr-
cům normalizace. Znač-
ná pozornost je věnová-
na 60. letům.

JITKA SVOBODOVÁ: 
VENKU A UVNITŘ
Do 11. 3. 2018 
Práce jedné z nejvýraz-
nějších českých výtvar-
nic, která se dlouhodobě 
věnuje médiu kresby.

DALŠÍ PROGRAM
5. 12. Večerní program 
pro dospělé. Sousedé 
z Puteaux, rezervace 
nutná. V 18.30 h.
6. 12. Vánoční koncert - 
- Procházky uměním 
s violistkou J. Hosprovou. 
V. Kříž - baryton, Kláno-
vický dětský sbor Claire-
ton Chorale, S. Tvrzická - 
sbormistr, Werichova vila, 
rezervace nutná. V 19 h
16. 12. Vánoční dílna pro 
děti s rodiči, rezervace 
nutná: rezervace@muse-
umkampa.cz, v 16 h

Výstava věnovaná dílu a osobnosti Emila Filly a autorům, 
kteří tvořili v počátečních letech surrealismu, mj. Emil Filla, 
František Janoušek, Rudolf Krajc, Vincenc Makovský, Fran-
tišek Muzika, Jindřich Štyrský, Karel Teige, Toyen, František 
Vobecký, Alois Wachsman. Kurátor výstavy: Dr. Karel Srp.

MUŽ S HOŘÍCÍ HŘÍVOU!
EMIL FILLA A SURREALISMUS 
1931 - 1939

Emil Filla, Žena v křesle, 1936, olej, 
plátno, 75 × 63 cm, 

Galerie výtvarného umění v Chebu

Do 9. 1. 2018

Palác
Kinských

Náš 
TIP
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ZAJÍMAVOSTI a novinky 
ze Starého Města. STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY jsou 
k mání zdarma například 
v Kafírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) a mnoha dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
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Koutek pro chytré hlavy

Četba na pokračování. Jan Neruda: 
Pan Ryšánek a pan Šlegl (XVIII.)

Oba seděli vždy odvráce-
ni od okna, a tedy napolo 
také odvráceni od stolku 
i od sebe, a dívali se na ku-
lečník; k stolku se obráti-
li, jen když se chtěli napít 
nebo dýmku si nacpat. 
Jedenáct let již zasedali 

tak den co den. A po těch 
jedenáct let nepromluvili 
na sebe ani slova, ba ani si 
jeden druhého nevšimnul.  
Po Malé Straně byla zná-
ma krutá zášť, v jaké měl 
jeden druhého. Nepřátel-
ství mezi nimi bylo staré 
a nesmiřitelné. Také byla 
známa příčina. Prapůvod 
všeho zlého, ženská. Milo-
vali tutéž. Napřed se byla 
klonila...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Hádanka: Víte, odkud na 
Malé Straně je tento výhled na 
Pražský hrad? 
Nápověda: Hledejte tam, kde 
visí dva válečky...

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Minule: Dům, ve kterém se naro-
dil Karel Hynek Mácha, je na Malé 
Straně na adrese Újezd 35.
Správně našli: Aleš Jarošovský

Ženská

Pokračování příště

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

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE 
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

Slavné místní ženy

Herečka Věra Tichánková 
(1920 - 2014) po dvou-
letém věznění v konce-
tračních táborech hrála 
v Horáckém divadle, kde 
se seznámila se svým bu-
doucím manželem, her-
cem Janem Skopečkem 

(*1925). Poté společně 
zamířili do Prahy a zůstali 
v harmonickém manžel-
ství až do Věřiny smrti. 
Společně navštěvovali své 
malostranské kamarády. 
Josef Kemr (1922 - 1995) 
by mohl vyprávět.

Herečka, u Kemra pečená vařená
Věra Tichánková

Jan 
Skopeček, 

manžel

Josef 
Kemr, 

kamarád

Jiří 
Sovák, 
kolega

„Černá kronika“ 
z fi lmu Ať žijí duchové

Vážení přátelé 
Malé Strany,

AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE
OBJEVTE PŘÍBĚHY HOTELU ŽIJÍCÍHO V SYMBIÓZE S AKTIVNÍM AUGUSTINIÁNSKÝM KLÁŠTEREM

těším se na vás u sil-
vestrovské galavečeře 
se skvělým celove-
černím programem 
a následnou afterparty 
v naší pivnici svatého 
Tomáše. Bude mi vel-
kým potěšením právě 
s vámi přivítat Nový 
rok 2018. S přátelský-
mi pozdravy.

MARIO EGGER 
Generální ředitel 

Augustine, a Luxury 
Collection Hotel, Prague

AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE, Letenská 12/33, Praha 1, 110 00
e-mail: restaurant.augustine@luxurycollection.com, tel.: +420 266 112 280, www.augustine-restaurant.cz

Silvestr v Augustine Restaurant 
jiskření, bublinky a živá saxofonová muzika

Mario 
Egger

Zažijte nezapomenutel-
ný silvestrovský večer 
v Augustine Restau-
rant. Můžete se těšit 
na novoroční atmosfé-
ru obohacenou živou 
hudbou ze saxofonu 
s DJ vystoupením a vynikajícím kulinářským 
zážitkem. Aby vaše noc byla ještě více nezapo-
menutelná, bude původní pivovar sv. Tomáše 
otevřen výhradně pro epickou after party. Re-
zervujte si Sparkling nebo Brilliant gala večeři 

a vychutnejte si bezplat-
ný vstup na after party 
do pivnice sv. Tomáše.
Program Silvestra
19 h - Přípitek na uvíta-
nou v hotelové hale
20 h - Galla Večeře s ži-
vou hudbou ze saxofonu 
a vystoupením DJ
24 h - Půlnoční přípitek
00:30 h - After party 
v pivovaru sv. Tomáše

6990 Kč/osoba
Silvestrovská 7chodová slavnostní večeře připra-
vená šéfkuchařem Markem Fichtnerem. 
Každý chod je dokonale spárován s výběrem vín.

Sparkling Gala večeře

Doporučujeme ochutnat:

FOIE GRAS PARFAIT 
| ŽELÉ Z PORTSKÉHO VÍNA 
| POMERANČOVÁ ESPUMA 
| ČIPS Z OVOCNÉHO CHLEBA
Šaler, Zweigeltrebe, Winery 
Špalek, 2011
ZAUZENÝ PSTRUH | SAL-
MON KAVIÁR BALIK | PĚNA 
Z PODMÁSLÍ | OKURKA 
| ŘEPA
Pesécka Leánka, Pivnica Čaj-
kov, Čajkov, Slovakia, 2016
HUMR SEVERSKÝ | ČERNÁ 
TRESKA | MUŠLE SVATÉHO 
JAKUBA | BISQUE | FENYKL
Gewürtztraminer, Barrique, 
Winery Bíza, Čejkovice, 2012
HOLUBÍ PRSO | RAVIOLI 
| ARTYČOKY | ZIMNÍ LANÝŽ
Pinot Noir, Grape selection, 
Velké Bílovice, 2012
US PRIME ROŠTĚNEC 
| SMETANOVÉ TOPINAM-

BUROVÉ PYRÉ | KOŘEN 
Z KERBLÍKU | ŠAFRÁN 
| ZAUZENÝ KONFITOVANÝ 
ŽLOUTEK | SALSA VERDE
Château d´Angles, La Clape,
Languedoc-Roussillon, France, 
2008
LIMETKOVÉ SABLE BRE-
TON | VANILKOVÝ KRÉM 
| KONFITOVANÁ MARACUJA 
A ANANAS | YUZU SORBET
Prosecco Bepin de Eto, Conegli-
ano, Dolce Millesimato
KAŠTANOVÝ MOUSSE S 80% 
MICHEL CLUIZEL ČOKO-
LÁDOU | LÍSKOVÉ OŘECHY 
| SLANÝ KARAMEL | ESPRE-
SSO ŽELÉ
Cappucino Martini Cocktail

PŮLNOČNÍ PŘÍPITEK
Sklenička Champagne r de rui-
nart, Brut, FranceMarek Fichtner



Dorinka Švermová 
„Noviny čtu, protože 

už mi je osm.“
Žákyně a čtenářka
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Příští číslo vyjde
1. ledna

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

Mazlíčci 
Malé Strany

MazlíčciAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce

PANÍ ZEMANOVÁ
Labutí máma

Modré okénko 
za to, že se sta-
rá s plným nasa-
zení o labutí 
štěstí (str. 2 a 3)

Tip: Čtenáři MN

SAŠENKA
před 14 lety nalezena 

v Loretánské ulici, dnes 
spokojená obyvatelka 

Hradčan.
Zdravím. K. Weberová
Posílejte: redakce@

malostranskenoviny.eu

SOCIÁLNÍ OTÁZKA V NEBI. Deputace strážných andělů: „Jen nás, Petře, 
ohlas a řekni, že v dnešním světě máme víc práce a chceme dostat přidáno.“

59
Kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní 

číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme

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

odběrních míst
Malostranských novin

Muzeum Karla Zemana, Saská 3.  Stará Praha, Vítězná 11. U Hrocha, Thu-
novská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova kafírna (U sv. 
Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Museum Kampa, 
U Sovových mlýnů 2. Klub Za starou Prahu, knihkupectví, Mostecká 1 (Judina 
věž). Vacek Bio-Market, Mostecká 3. Dvůr umění, Mostecká 14. Klub Šatla-
va, 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. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. KC 

Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragensis, Malostranské nám. 27.  Divadlo 
Na Prádle, Besední 3. České muzeum hudby, Karmelitská 2. Konírna, Mal-
tézské 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, Ci-
helná 2b. Desk Room, Prokopská 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. Me-
trocafe, 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 

Spolek - SOPMSH, Malostranské náměstí 27 
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 


