Noviny, které si píší čtenáři sami
Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí.

NE

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 6/ roč. IX
červen 2017

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

MN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

redakce@maloStranskenoviny.eu ● telefon: 777 556 578 ● www.malostranskenoviny.eu

Světýlko

Maminka
VÝTEČNÝ JARDA

Foto: Archív rodiny Evičky Skřivanové, archiv pana Cabalky

Paní Jiřina
Šuhajová
s konvičkou

U Magistra Kellyho (Šporkova
ulice) podává Gambrinus
za krásnou cenu 25 Kč,
černý Kozel za 28 Kč.

Evička

PPŘŘ MMÍÍSS
ÍBĚ T NÍÍ
HY

Hrdinové
Malé Strany

Foto: Bohuslav Hofman

MAGICKÝ BALKÓNEK:
LEGENDA POKRAČUJE

HODINY
UŽ JDOU!

Konvička

ZÁZRAK!

Chrám sv.
Mikuláše,
6.10 h

Evička Skřivanová
(1,5 roku) s konvičkou

PŘÍBĚH VĚČNÉHO SVĚTÝLKA U KARLOVA MOSTU str. 6 - 7

Str. 2-3

inzerce

PROSTŘENÝ STŮL
na Malostranském
náměstí
Čtv 22. června 18 h

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
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KONCERT Pražského
hradčanského
orchestru
Josefa Kocůrka.
Kostel sv. Jana Křtitele
Na prádle
St 7. června, 19 h

S tímto kupónem
při rezervaci
Zahradního menu
v Augustine
Restaruant
dostanete dárek - St. Thomas punch.
Více str. 11
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

23 °C

ČERVEN
Co v červnu zavoní,
má záhy zelenou

Velké zprávy z Malé Strany

Mláďata plcha (7)
se vrátila na Petřín

Jednou větou

Máma

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Malostranských
novin

Věčnost nespočívá
v zapalování jedné
sirky od druhé,
ale v prosté
existenci ohně.

Pište si tyto
noviny sami!

redakce@malostranskenoviny.eu

Tyto noviny vycházejí
na území Malé Strany
a Hradčan, tedy ZDE
HRADČANY

MALÁ
STRANA
5 370 obyvatel

Vyfoť si svůj
talíř

Kuřecí gyros
srolovaný

Táta
Miniplch
Rodina
plchů velkých
Malá Strana - Sedm
mláďat plchů velkých
(sedmerčata) byla vypuštěna 16. května poblíž
Hladové zdi do petřínského parku. Ten se tak
stává jediným místem
v Praze, kde lze tohoto
tvora potkat. O Petřín
se stará firma Vojanovy
sady v čele s panem Jindřichem Pavlišem.

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

Důležité
telefony

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

POKUTA
ZA FIGURÍNU

Tržiště - Oblíbený Ateliér Pavla & Olga dostal
od památkářů dva tisíce
Kč pokuty za to, že měli
před obchodem figurínu.
Nedávno musela kvůli
pokutám zavřít kavárna
U mo(u)drých luceren.

Anketa Malostranských novin

Zázrak! Hodin
už zase jdou:
Malostranské nám. No vida! Hodiny na věži
svatého Mikuláše po několika měsících tápání
zase ukazují přesný čas.
Stalo se tak díky pečlivé
důslednosti zastupitele
Petra Burgra, který neváhal vyšplhat 303 schodů
až na věž k hodinovému
stroji, aby sjednal nápravu.
Hodiny totiž už několik měsíců (od podzimu)
ukazovaly kde co, jak Malostranské noviny upozornili jejich všímaví čtenáři. Rafie například obešly ciferník za den až osmkrát, nebo naopak několik
dní stály.
„Já to jako svoji zásluhu
moc nevidím. Jenom jsem
popsal, na co upozorňovali obyvatelé Malé Strany,“ řekl Malostranským

novinám pan Petr Burgr.
Hodiny na věži kostela sv.
Mikuláše se „zbláznily“
v době, kdy byla otevřena
výstava o osvobození Malé

Ručičky hodin
předtím obešly
ciferník za den
až osmkrát...
Strany. „Doprovodné projekce způsobily, že začal
kolísat proud, který poháněl hodinový stroj,“ vysvětlila Viktorie Králová,
vedoucí provozu Pražské
věže při Muzeu hlavního
města Prahy.
Po návštěvě pana Burgra
však dala firma Heinz,
která má chod hodin na
starosti, vše do pořádku
(spravuje například i Sta-

inzerce

Jaká je, jářku, vaše
nejoblíbenější květina?

Jindřich
Pavliš
Bistro Jordán
(Malostranské
náměstí v podloubí
vedle Besedy)

Jindřích Pavliš

Zpravy

Vojanovy
sady

„Zřejmě Clitoria
fairchildiana,
pro její
malebnost.“

Barbara
Slezáková

Operní pěvkyně
z Malé Strany

Petr
Hejma

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Asi pampeliška,
„Když dostakrásně rozzáří
nu květiny po
louku a je z ní
koncertě, jsou
dobrý med.“
všechny nejoblíbenější…“

Herečka,
Vlašská ulice

Petr
Burgr

Místopředseda
SOPMSH

Anna Marie
Höppnerová

„Kytice lučních
květů. Kopretiny, zvonečky…
Jsou krásné
a veselé.“

„Když se
jmenuji Petr,
tak samozřejmě
petrklíč.“

„Růže, protože
ty dostáváme my
houslistky po
koncertě.“

Dana
Syslová

Mluvčí mladé
generace

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

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

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Dívka ze str. 3

diny nad Malou Stranou
ou: Díky panu Burgrovi
roměstský orloj). S trochou nadsázky by se dalo
říct, že byl „nejvyšší čas“.
Návštěva věže byla přínosná i z jiných důvodů.
Ono se to nezdá, ale 303
schodů je fakt dost, a je
třeba složit poklonu těm
několika skvělým zaměstnancům, kteří je zdolávají
i několikrát denně.
„V muzeu pracují bezvadní lidé, kteří dovedou
reagovat na podněty veřejnosti, což se ukázalo.
Velmi doporučuji všem
Svatomikulášskou městskou zvonici navštívit,“
říká Petr Burgr, přední
představitel Malostranského spolku.
Po opravě chodníku před
budovou
Ministerstva
školství jde o další úspěch
naší pozornosti o veřejný
prostor.

Pan
Petr Burgr
zdolává
303 schodů
na věž
kostela
svatého
Milukáše

Bravo! Jsou čtyři
hodiny a raﬁe na
věži sv. Mikuláše ukazují čtyři
hodiny!

Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

33 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz
RESTAURACE

TLUSTÁ
MYŠ

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 32 KČ!
Otevřeno po až pá
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
malostranskenoviny.eu

Bo

1

ště

MISS
KUCHAŘINKA
Místní mistryně Anežka

Čuřilová (23) během přípravy
noků při práci s noži

Malý oznamovatel
INZERUJTE V TĚCHTO NOVINÁCH!
TADY JE 3+1 DŮVOD PROČ:

Petr Burgr nahoře na věži
ukazuje na mechanismus,
který ovládá ručičky hodin
inzerce

Restaurant
U Glaubiců
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Restaurant pod Petřínem,
Hellichova 5, Malá Strana

ZPRÁVA MĚSÍCE
Navštivte naši
minizahrádku
s maximálním
počtem popelníků!
Těšíme se
na vás!

HOTOVÁ JÍDLA
PO CELÝ DEN
11 - 14.30 h
(přes obědy nekouříme)
PIVEČKO:
Kozel a Prazdroj
od 29 Kč.
Pestrá nabídka
denně čerstvých
specialit.
Sportovní přenosy.

KONTAKT: info@pivnicepodpetrinem.cz
www.pivnicepodpetrinem.cz, tel.: 257 224 408
Otevřeno denn ě od 11 do 0.30 h

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

Foto: Youtube

Zpravy

telefon redakce: 775 949 557

CO NOVÉHO
V REDAKCI

redakce@maloStranSkenoviny.eu

Politika
Foto: Archiv

4

Konec slavných topolů
v parku u KC Kampa

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

Vyšehradský
voříšek

PRAŽSKÝ
CHODEC
Starosta
řečený Freddie

MASAKR STROMŮ V PARKU KAMPA
A DEVASTACE OKOLÍ WERICHOVY VILY
Redakční
avantgarda

Milovaný strom Jana
Wericha, snímek ze
dne 18. května 2017

REDAKTORKA ANIČKA a redakční pes Denisa se čestně zúčastnily soutěže Vyšehradský
voříšek v Praze a nezískaly, jářku,
vůbec žádnou cenu, protože Denisa snědla všechny piškoty.

&

Vítěz Poražený

ZUZANA
STRNADOVÁ
(Ředitelka
Muzea
hl. m. Praha)
Díky ní a paní
Králové už zas
hodiny na Malé
Straně jdou.

LIBOR
HADRAVA

(Radní magistrátu
pro bezpečnost)

Za neschopnost
zajistit vyšší
počet strážníků
městské policie
v ulicích Prahy 1

Likvidační práce na
Werichově a Holanově
zázračné zahradě.
Vila má být otevřena
v pátek 16. června

Kampa - Když umírají stromy, lidé pláčou.
Opravám Werichovy vily,
prováděné radnicí za
35 miliónů korun, padl
za oběť nejméně jeden
strom. Zásahy se dotkly
i parku Kampa, když kolem busty Dobrovského
vznikne malé náměstíčko,
a tím se změní vstup do
parku.
Probíhá tak vlastně plíživá přestavba parku Kampa, proti které se postavily
všechny místní spolky
(KampaNula, KC Kampa,
SOPMSH, Zlatá Praha
a další). Jsou tak položeny základy vzniku dalšího sterilní prostoru,
jaký vznikl z vůle radnice
například po přestavbě
nedalekého Střeleckého
ostrova.
Kompletní přestavbu parku Kampa se díky občanským iniciativám podařilo zastavit, nebo aspoň
pozdržet. Kampa však už
nikdy nebude taková, ja-

Pahýly na
zahradě vily

kou ji známe. Jako první
šly dolů topoly před komunitním centrem Kampa,
v těchto dnech se zametají stopy, když jsou zdravé
pařezy vydlabávány bagry
a odváženy pryč. Místo
nich tu mají stát jiné stromy, údajně pyramidální
duby, ale není známo kdy,
jak budou vysoké a zda
vůbec...
Stav nechť je poučením
pro blížící se volby - budou na podzim příštího
roku. Ty poslední vyhrála „o fous“ TOP 09, která
není tím, zač se vydává:
podřimující pankáč Karel
pukající z fajfky ve stínu
mlejna. To už dávno ne.

DŘÍVE & DNES Malostranské náměstí (pohled od Besedy)
Dnes

1902

Kde to je

Foto: Archiv

Děla

VÍTE, ŽE: Malostranské náměstí bývalo místem setkávání těžké techniky. Například snímek vlevo (1902).

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Praze pořízené ze stejného místa na adresu:
redakce@malostranskenoviny.eu
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578
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NAVALIS: MISTROVSKÉ DÍLO
VZNEŠENÉHO PŘEVOZNÍKA

Tisíce Pražanů sledovaly se zatajeným
dechem oslavy odkazu Jana z Nepomuku

Plastika u sochy
Jana Nepomuckého,
které se klanějí hlavně ženy

Ředitel Muzea
Karlova mostu
Zdeněk Bergman
Vltava - Byla to nádhera! Praha si plnými doušky vychutnala jednu z hlavních slavností
roku - Svatojánské Navalis.
Letos se konaly 15. května
a sešlo se na nich několik de-

sítek představitelů kulturního,
společenského a duchovního
života. Někteří tak mohli považovat za anděly turbo - parašutisty, kteří se, jářku, snesli
přesně tam, kam měli.

VZPOMÍNKA NA PANÍ
BLANKU SEIFERTOVOU

Paní Blanka

Dne 25. 6. vzpomeneme nedožité 63. narozeniny oblíbené malostranské lékařky, paní Blanky
Seifertové, dobré to duše Malé
Strany. Její životní optimismus
a charakterní úsměv jí provázely
dlouhá léta. Milovala život, rodinu, přátele, byla také členkou
SOPMSH a vedla bohatý občanský život. Kdyby žila v době
Jana Nerudy, jistě by o ní napsal
fejeton. Vzpomínají synové Honza, Martin s rodinou a Matěj, přítel Martin Žák a kamarádi.

Událost je oslavou odkazu
Jana Nepomuckého, českého
patrona (narozen cca 1340, popraven smýkáním v koši roku
1393). Slavnost zorganizoval
pan Zdeněk Bergman, ředitel

Muzea Karlova mostu v prostorách kláštera křižovníků s červenou hvězdou (nyní zde probíhá krásná výstava o Anežce
České). Záštitu nad Navalis
měl radní magistrátu Jan Wolf.

KOMANDO Propuštěný Kajínek
PROTI spatřen na Kampě
KUŘÁKŮM

Radnice Prahy 1 najala
několik tříčlenných komand, která rozhánějí lidi,
kouřící před hospodami
a kavárnami. Radní na to
vyčlenili z veřejného rozpočtu několik set tisíc Kč.
Jde o nejagresivnější přístup z celé Prahy. Zákaz
kouření platí od 1. 6.

Malá Strana - Vězeň
Jiří Kajínek (milost prezidenta) se krátce po
svém propuštění vypravil
na Malou Stranu. Procházel se zde ve svítivě
zeleném tričku značky
Adidas, které se obratem stalo módním hitem.
Kajínek byl odsouzen na
doživotí za vraždy, které
údajně nespáchal.

Kajínek již s sebou
nenosí pilník, ale
hřeben
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redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Radecký zpět!
Učená toulka spolku KampaNula

Pomník
Radeckého

Jan Bárta na místě,
kde stával pomník
Radeckého
Ve středu 17. května byla
spolkem KampaNula organizována další z učených toulek, tentokrát
o maršálu Radeckém.
Důvodem
samozřejmě
bylo nejen se něco dozvědět o slavném vojevůdci,
ale i přispět do debaty
o vrácení jeho pomníku
na Malostranské náměstí
v rámci připravované rekonstrukce tohoto prostoru.
Historické části přednášky se ujal spisovatel
Richard Händl a o vlastním pomníku z hlediska
uměleckého a architektonického přednášel Ing.
arch. Jan Bárta (místopředseda Klubu Za
starou Prahu).
Byly vysvětleny důvody
pro jeho zpětnou instalaci, i důvody dnešních
odpůrců navrácení maršálova pomníku na Malostranské náměstí.
Maršál Radecký byl významná a celoevropsky
známá postava postava

Richard Händl
v Šatlavě
z českého šlechtického
rodu. Reminiscence na
jeho
skvělou
službu
habsburskéhu rodu jako
„jejich slouhovi“ se mají
odmítnout jako dnes už
překonané. Právě v té době
jsme se stávali (i díky těm
Habsburkům) v mnoha
směrech jedním z nejvyspělejších evropských
národů (školství, kultura,
průmysl atd.).
Pomníky se nemají odstraňovat, jsou svědectvím své doby. Se všemi
svými
kontroverzemi.
Podstatné je, že ten pomník je úžasné a krásné výtvarné dílo (bratří
Maxů), které v Praze ale
i jinde v Evropě nemá
obdoby. V současnosti jej
vidí v Lapidáriu (na
pražském Výstavišti) tak
dvacet lidí denně. Pokud
by stál na Malostraňáku,
uvidí jej každý den tisíce.
A vo to de.
Richard Händl
P.S.: Přišlo 30 hostů, vybráno 1800 Kč.

Tema

JAK MALÁ EVIČKA PE
NA SLAVNÉM BALKÓ
vlevo dolů, kde čarují
Kampa - Potvrzeno!
křivky Krannerova schoDům Na Kampě 9 je srddiště.
cem Malé Strany a možA do toho ten obraz.
ná celé Prahy.
Ptám se tatínka Evičky
Na balkónek se vchází
Skřivanové, který je nám
z půdy. Jsou to přesně ty
laskavým průvoddveře, o kterých by
cem: „Co ten občlověk řekl, že „za
raz?“
nimi něco je.“
Je to prý takto:
O válečcích, visíPři povodni v roce
cích na fasádě, je
1784 (zřítila se
hned několik počást Karlova mosvěstí (nejméně tři).
tu) vylovil obraz
Všechny však mají
z rozbouřené Vltajedno
společné: Detail
vy tehdejší majitel
Stal se zázrak a my obrazu
domu pan Frannevíme ani jak, ani
tišek Pelzl (vlastenec).
proč. Víme jen, že nás
A pověsil si ho na balkón
přesahuje.
domu Na Kampě č. 9, jeV hlavní roli legendy
hož byl shodou okolností
je mladá pradlena, zamimajitelem. Tato událost
lovaná a proto nepozorse mimochodem odehráná, které válečky mandlu
la v době, kdy jiný bumálem rozdrtily ruce. Na
ditel, Josef Dobrovský,
poslední chvíli se však
v nedaleké vile blouznil
stihla pomodlit k panně
nad černou magií.
Marii (obraz mezi válečky), což ji zachránilo.
Na jednom zvonku vedO balkónek se přes 60 let
le vchodu do domu Na
starala paní Šuhajová,
Kampě 9 je jméno Maxkterá zřejmě pamatovamilián Dráp, ﬁlatelista.
la i pana Rouska, který
Na půdě truhla a v ní
zde bydlel (do roku 45)
kostlivec. Čtenáři Rycha zachraňoval tonoucí po
lých šípů už vědí a plesají.
stovkách: Ostatně arteZa zaznamenání jistě
fakt, který právě míjíme,
stojí rozhovor, který prý
je jeho pádlo.
vedla paní Šuhajová se
Jsme na půdě. Redakční
sousedkou z pavlače na
pes Denisa čmuchá, co
pavlač:
by sežrala. Brána mezi
„Co děláte?“ Koukám se
labyrintem a prostorem
na televizi.“ „Co dávají?“
se zjeví záhy: Nekrásněj„Nějaký historický ﬁlm.
ší pohled na město, ve
Pán prstenů. Vy se taky
kterém se našinec rozhokoukáte?“ „Ale vždyť já
dl prožít život, je tento.
nemám televizi!“ „A jo,
Především pak směrem
vlastně.“

Paní Šuhajová
se starala o balkónek
více než 60 let

Vstup na
balkónek

Dům Na Kampě 9

Emilka na
balkónku

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Báseň o Jakubovi a zlaťácích
Jakube, zahraj,
tady máš zlatáky,
zmáčkni tu mou.
Sváťa Karásek:
Jó, tak ty
Kněz, písničkář
nebudeš hrát?
undergroundu,
To my ti dokážem, že jo,
vězeň totality,
my ti tu tvou loutnu
nyní nezávislý
zastupitel (též díky vomlátíme vo hlavu.
podpoře Malostranských novin). Napište Sváťovi

T

Jakube, zahraj!
zakřičely mlčící oči
Jakubovy mámy,
vždyť loutnu ti rozbijí,
kobylkou vyrazí ti žebra,
kolíčkem tě přibijí,
na struně tě oběsí,
Kubo, zasměj se,
Kubíku, zazpívej jim!

Pánové, povídá Kuba,
dnes večer se nevyhrává,
neboť tlumítka
jsou mocnější trumpet,
dnes večer se nezpívá,
neboť zpěvákům
se vzpříčil v ústech
umělý chrup,
dnes večer si ani nelehnete,

neboť švábi, rusi a štíři
se vzbouřili
v zašité matraci
proti každodennímu
utlačování
lidským tělem.
Tak tedy dnes večer
se nevyhrává, nezpívá,
spočinout pak nemůžeš.
Pánové, co tedy
s načatým večerem?

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

Tema
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

PEČUJE O VĚČNÉ SVĚTÝLKO
KÓNKU U KARLOVA MOSTU
Pohled z balkónu na
Krannerovo schodiště.
Nad vchodem na balkónek
visí obraz paní Šuhajové
z Malostranských novin.
(Věnoval skaut Cabalka)

Kalendárium
Malé Strany
ČERVEN

Jiří
Brdečka

Františka
Plamínková

Josef
Teige

Karel
Chytil

SCÉNÁRISTA

HISTORIK

NOVINÁŘKA

HISTORIK

● Josef Teige
*1. 6. 1862 Praha
†6. 3. 1921 Praha
Právník, historik. Studoval na malostranském
gymnáziu.
● Jan Patočka
*1. 6. 1907 Turnov
†13. 3. 1977 Praha
Filozof. Odborník na
Masaryka.
● Karel Chytil
*18. 4. 1857 Praha
†2. 6. 1934 Praha
Historik umění. Byl
členem Klubu Za starou
Prahu.

Truhla
s kostlivcem

Pavlače

Půda
s mnoha
zajímavostmi
(sbírka
motýlů,
šachy,
činky...)

● Jiří Brdečka
*24. 12. 1917 Hranice
†2. 6. 1982 Praha
Novinář, scénárista,
režisér. Autor Limonádového Joe. Blízký
spolupracovník Jana
Wericha a Jiřího Trnky,
které navštěvoval na
Kampě.

Balkónek

KAMPÁRIUM

TENIS

Restaurace & Steak

▪ Nekuřácká restaurace
▪ Polední menu od 95 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 ČERVNA

• Nově jsme pro vás otevřeli zahrádku!
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba, v červnu 13. od 19 hod.
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

Tel.: +420 730 629 299 www.kamparium.cz, FB

● Františka Plamínková
*5. 2. 1875 Praha
†30. 6. 1942 Praha
Novinářka, politička. Od
mládí se stýkala s Masarykovou rodinou.

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

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
•30 středisek v Praze - ve vaší
ZŠ, nebo v její blízkosti
•proﬁ trenéři
•tradice od roku 1993
Učíme i lenochy
a počítačové týpky!
Volejte:

777 260 262, 603 527 172
224 815 871 www.tallent.cz

INZERCE 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.

● Domácí řemeslnické
práce všeho druhu. Rychle, spolehlivě i příjemně.
Jaroslav Doksanský. Tel.:
702 063 224.
●Sháním magazín Český
slavík 1962 - 1996. Vydáno časopisem Mladý svět.
A Český slavík 1997. Cena
dohodou. Díky. Jsem sběratel, p. Hodinář. E - mail:
bonvas@post.cz
●70letý ZTP - vozíčkář,
vdovec z Prahy hledá
ženu, která se cítí osamocena. Tel.: 792 489 468.
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Charita
Charita
redakce@maloStranSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Charita

KampaNula

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

VI. Prostřený stůl na Malé Straně

pro Konzervatoř Jana Deyla, Střední školu pro zrakově postižené a Nadaci Artevide...
Ve čtvrtek 22. června
2017 18 - 21 hod.
K „prostírání dobrot na společný stůl“
i sponzoringu vyzýváme všechny instituce,
podniky, restaurace,
firmy, kluby a vinárny nejen z Malé Strany, také jednotlivce - osobnosti, občany,
kteří chtějí pomoci…
Během podvečera budou
koncertovati: Hudební
tělesa studentů Konzervatoře Jana Deyla
a Střední školy pro zrakově postižené, Sbor AMU,
Barbara Slezáková, Aleš
Pražák & Radim Fendr,

Muzikanti z Kampy…
Prodejní výstava obrazů
zrakově postižených dětí
Nadace ARTEVIDE. Na
„vstupenkách“ za 100 Kč
budou vyznačena čtyři
jídla či nápoje, které obdržíte ve stáncích podniků v těsném okolí Prostřeného stolu.
Výtěžek bude předán
k nákupu školních pomůcek a výtvarných potřeb…
Podporovatelé,
hlaste
prosím Veronice Zikmundové, zda a s čím
hodláte pomoci. Tel: 724
534 710. Mail: kampanulaos@gmail.com
KampaNula děkuje. kuc

NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ

Loni se akce konala v „ilegalitě“
na Maltézském náměstí

Naše akce NOVÉ MÍSTNÍ PODNIKY

Nově Malé toulky pro
zasloužilé Nápadníky
(co mají nápady
a sami vedou Toulky)
POŘÁDÁME:
● 2.- 4. 6.
Skautský tábor Miličín
s Muzikanty z Kampy.
● Čt 22. 6.
VI. PROSTŘENÝ STŮL na
Malostranském náměstí.
Výtěžek konzervatoři
J. Deyla a Artevide.

DOPORUČUJEME:
● Po 5. 6., 18 h
Juditina věž. Pacassiho
přestavba Pražského hradu,
PhDr. R. Biegel.
● St 7. 6., 19 h
Koncert Pražského hradčanského orchestru Josefa
Kocůrka. Kostel sv. Jana
Křtitele Na prádle
● Út 12. 6., 16. 30 h
Malostranský hřbitov.
Sraz v 16.30 h u vchodu
● Út 13. 6., 19 h
Časování Hynka Žirovnického, v kavárně ČAS
● Po 19. 6.
Literární výlet E. Brikciuse
● Pá 23. 6., 20.30 h
Pražské sbory s dirigentem a orchestrem - Česká
mše vánoční - Kampa pod
schody.

VŽDY VE STŘEHU!

Mostecká 20
1) PICNIC PARK - bývalé
Pátý přes devátý u Čertovky u mostku naproti
Werichovy vily…
2) Cafe de Paris se přestěhovalo do Maltézského
paláce naproti francouzské ambasádě (u Lennonovy zdi)
3) Zcela NOVÝ podnik je
Roeselcraftbeer & cake…
kavárna i hospůdka s Potštejským pivem a mnoha
dobrotami - s dvorečkem
v Mostecké 20.
4) Kampárium v Říční
otevřelo novou zahrádku.
5) A divadlo pokračuje
v Loretánské je již Zavěšený kafe?

6) Na Maltézském náměstí proti El Centru je
Cafe Royal Post…
7) Kafíčko - nekuřácká
kavárna z Míšeňské je
nově v Mozartově podloubí místo Malé velryby.
8) V Hellichovce se nově
jmenuje bývalý Green Spirit - NATUREZA VEGATARIAN HOUSE…
9) Na Újezdě vedle Caﬀé
Vescovi je Bistro 34
10) A naproti Dobrý traﬁky
je rychlá PIZZA.
11) Café Alba (Karmelitská 12, proti Jezulátku) je
nově NONSTOP.
12) Na rohu Vlašské
a Janského vršku je Vykulená sova (namísto Booožího báru).
13) Cafe Soda v Míšeňské 3 k výčepu a dvorečku
připojilo i suterrení Klub.
14) V Mostecké 14 ve
Dvoře umění, v galerii
je čím dál lepší kavárna
- zde strava i veganská
a nově písečná KIWI
pláž…

VÝZVA

MÍSTNÍM SPOLKŮM
„Spolková činnost je srdcem občanské
společnosti. Je skvělé, že kolem nás vznikají stále nové spolky. Kocour Tobě
z Nerudovy ulice a další. Díky nim se
rodí společenství lidí, kterým není lhostejné, kde žijí.“ PETR HEJMA

MALOSTRANSKÉ NOVINY
TÍMTO OZNAMUJÍ,
ŽE RÁDY POSKYTNOU
PROSTOR VŠEM MÍSTNÍM
SPOLKŮM A SDRUŽENÍM.
POSÍLEJTE LASKAVĚ
POZVÁNKY NA SVÉ AKCE,
FOTOGRAFIE Z NICH,
NEBO I ZE SCHŮZÍ A DALŠÍCH
BOHULIBÝCH POČINŮ
NA ZNÁMOU ADRESU

REDAKCE @
MALOSTRANSKENOVINY.EU

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.

D

DopiSy

telefon inzerce: 777 556 578
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inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Chodník je od slova chodit, ne jezdit
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.

www.
malostranskenoviny.eu

MN 5, květen 2017

Trilobitá sága
pokračuje
Vážená redakce,

před pár dny jsme se
vrátili z dovolené v moravských lázních Luhačovice. Na zdejším Lázeňském náměstí jsme si
nemohli nepovšimnout
hned několika exemplářů otisků trilobitů. Hned,
jak jsme je spatřili, jsme
si vzpomněli na naše
hledání onoho jednoho
otisku na Maltézském
náměstí na Malé Straně.
Doc. RNDr.
Vlastimil Vyskočil Ph.D.

Sotva uběhlo několik měsíců, co jsme
se zbavili strachu, že
do nás narazí skupiny cizinců jedoucí po
chodníku na segwayjích, máme tu další
problém, elektrické
koloběžky.
Vedení radnice poučeno zdlouhavým řízením
o zákazu segwayí přišlo
s omezením provozu
všech podobných vozítek
na vybraných pěších zónách na Starém Městě,
a to v čase od 10 do 18
hodin.
To znamená, že například skupinky na elektrických koloběžkách, co
vypadají spíš jako obří
skútry, se budou prohánět po Kampě, nebo po
Petříně.
Přitom nás ke způsobu,
jak se máme pohybovat
na ulici, vede čeština,
a to jenom tím, jak části

komunikací pojmenovává. Pěší cesta, či zóna je
pěší, protože je pro pěší,
chodník je chodníkem,
protože se po něm chodí a vozovka je zase pro
vozidla.
Připravovaným zákazem
se také svezou lidé jezdící na kolech. Ve vší úctě
ke všem slušným lidem,
kteří používají kolo, ale
dokud se na kolech, koloběžkách a podobných
zařízení bude jezdit a ne
chodit, tak ty na chodníky nepatří.
Prostě maminky s kočárky nemají na chodníku
uskakovat před cyklistou, jenom proto, že se
mu nechce šlapat do pedálů na vozovce.
Chápu, že vodit kolo přes
park Kampa je otravné,
ale dokud se mezi námi
nezvedne vyšší míra vzájemné
ohleduplnosti,
budeme se topit v zákazech a nařízeních, které
mnozí nebudou dodržovat, a o to více nás to
bude štvát.
MN červen 2017, pb

Nový typ dětské koloběžky

Strýt tyjátr Poupění
Divadelní slavnost Na Kampě

Osmý ročník festivalu divadelních, tanečních a hudebních
souborů nadšenců
z řad dětí a seniorů
z celé republiky se
úspěšně odehrál 27.
května na Kampě.
Počasí se vydařilo,
návštěva hojná. Akci
pořádalo
tradičně
HaFstudio v čele
s H. Francovou.

FANTOM MALÉ STRANY
CO NEVÍ

Když bouře
kráčí po kraji
Když bouře kráčí po kraji, její šlépěje duní až do
potrubí našich těl. Armáda ostře nabroušených
kapek pokouše slunci vystavenou kůži jak
slastné drápnutí, co zježí
všechnu srst. A nebrání
se tomu, kdo ví, jaká je

Poupění

tak přijdu tiše zezadu
a položím vám dlaně na
ON, NEVÍ NIKDO ramena.
Protože proč vám tohle
všechno říkám? Protože
nuda mít stále pravidelžiju, jen abych vám něco
ný tep. Je dobře, když vás
připomněl. Protože chci
občas pálí vlastní dech
být pasáčkem vaší husí
a ještě krásnější je, když
kůže. Chci vám šeptat
ho při tom má kdo vypřímo do uší a chci, aby
slechnout. Když má koho
vám třeba ukápla i slina.
hřát žár horečky, co plaChci být krysařem, co
ne z vašich těl, když jste
svoji píseň jenom píše,
moc dlouho tancovali
a chci zavést vás do kouv bouři. A když zvuk hrotů, kde zabloudíte a nemu vibruje skrz všechspatřen ﬂáknout s vámi
nu hmotu a naplňuje
o zeď a pak chci, abyste
vzduch, když nebesa nám
cítili mé drápy ve své kůži
řeknou jak jsme trapní,

a moje zuby na svém hrdle.
Já, strašidlo, co jiný účel
nemá, bych vám chtělo darovat tu chvilku,
kdy si uvědomíte svůj
dech.

KOCOUR TOBĚ: Běh na Petřín

Účastníci běhu
v cíli U Kocoura
(Nerudova 2)

Zapsal Jaromír: Report
for Malostranské NeDayly
News o megaakci pořádané neregistrovaným spolkem „Kocour Tobě“ dne
11. 5. 2017.
„Těžko říct, takhle z hlavy“, se ten event jmenoval. V reálu se v 18.15 h,
SEČ vydalo 18 pokořitelů - Čechoslováků - ze
základního tábora v ulici
Helichově vzhůru k rozhledně. Pak sestup do

cíle, který byl dislokován
v Urkwellové osvěžovně
U Kocoura. Vavříny vítězné získal Adam (14 minut,
15 vteřin). Hlavní cena,
věnovaná Excelencí malorestauratérem Bohoušem,
tak skončila v rukách člena
pořádajícího spolku „Kocour Tobě“. Péťa zaspal
start a zároveň se z něj ulil.
Takže za rok na stejném
místě NA SHLEDANOU
se těší „spolek kocouří“.
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redakce@maloStranSkenoviny.eu
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Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOČERVEN

Akce - So 3. 6. od 14 do 17 h - DĚTSKÝ
DEN POD PETŘÍNEM - Nemocnice sv.
K. Boromejského, Vlašská 36 - Šermířské
divadlo, bublinová show, soutěže, tombola, hasiči Prahy 1. www.nmskb.cz
Divadlo - Po 12. 6. v 19.30 h - KAUZA
SALOME - A Studio Rubín, Malostranské nám. 9 - Hra na motivy Wildovy Salome a reality show z narozenin 16letých
bohatých dívek. www.astudiorubin.cz

Koncert - Út 13. 6. v 16 h - KLAUNOVA ZPOVĚĎ - Kostel Na prádle, Říční
6 - Vzpomínkový recitál věnovaný Petru
Novákovi u příležitosti 20. výročí jeho
úmrtí. Více: www.petrnovak.live
Divadlo - Čt 15. 6. v 19. 30 h - ČTYŘHRA - Divadlo Kampa, Nosticova 2a Uvádí Divadlo NaHraně. Vztahové komedie o nebezpečné přitažlivosti a různých
tvářích lásky. www.divadlokampa.cz
Divadlo - Út 20. 6. v 19 h - FAMÍLIE Divadlo Na prádle, Besední 3 - Premiéra!
Milujete ji, ale přitom vám leze na nervy.
Rodina! Komedie. Mezigenerační rozdíly
existují. www.divadlonapradle.cz
Koncert - St 28. 6. v 19 h - NEJKRÁSNĚJŠÍ MELODIE PRO MALOU
STRANU - Kostel Na prádle, Říční 6
- Sopranistka B. Slezáková, ﬂétnistka
D. Hegerová, klavír a varhany M. Javoreček

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

Program (výběr)
ČERVEN

4. 6., 20 h a 27. 6.,
19 h
Divadelní soubor Rozkoš: Tragédie na Mississippi
10. 6., 20.30 h
Ester Kočičková & Luboš Nohavica
13. 6., 20 h
7 pádů Honzy Dědka:
Adéla Gondíková (herečka), Helena Vondráčková (zpěvačka), Radka
a Tomáš Třeštíkovi (spisovatelka a fotograf),
Marpo (rapper)
14. 6., 20.30 h
Mário Bihári & Bachtale
Apsa
15. 6., 20.30 h
Bluesberry - křest alba!
20. 6., 20.30 h
Lili Marlene + Precedens
21. 6., 20.30 h
Jan Smigmator & Swinging Trio

GALERIE

Interaktivní expozice Magické Vikýře Play.
Do 30. 6. 2017.

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

ADOLF BORN:
Jedinečný svět
Do 30. 7.

Kromě slavných ilustrací Macha a Šebestové, Mauglího nebo Jámy a kyvadla, uvidíte i Bornovu volnou
Adolf Born: Marco Polo
tvorbu nebo kresby z cest. Kurátor výstavy Petr Volf
připravil přehlídku Bornových děl, kde se proplétají mytologické příběhy, vystupují
postavy z období Rakousko-Uherské monarchie, slavní umělci i smyšlené postavičky.

TOMÁŠ RAJLICH

Do 30. 7.
Výstava
zdokumentuje Rajlichův vývoj živé
monochromatizující malby, včetně recentních
prací s monochromatickou aluminiovou folií
a dosud neviděné práce.

RADEK KRATINA:
Konstanty
a proměnné

Do 30. 7.
Kratinovy reliéfy a struktury z 60. let, k nimž patří zejména známé práce

ze zápalek, od kterých
byl jen krůček k dřevěným reliéfům tvořeným
otočnými či posuvnými
válečky a hranoly. Druhý
okruh Kratinovy tvorby
zahrne kovové variabily.

DALŠÍ PROGRAM

1. 6. Adolf Born: speciální doprovodný večer,
v 18.30 h. Večerní program, který doplní zážitek z výstavy.
6. 6. Kurátorská prohlídka
výstavy Tomáše Rajlicha,
v 18.30 h. Výstavou prowww.museumkampa.cz

Kultura

vede kurátor M. Dostál.
12. 6. Kurátorská prohlídka výstavy R. Kratiny,
v 18.30 h. Provede kurátorka I. Víchová.
13. 6. Kurátorská prohlídka
k výstavě A. Borna, v 18.30 h.
Výstavou provede kurátor
P. Volf.
23. 6. Koncert avantgardního elektronického skladatele R. E. Kuita ze skladeb, inspirovaných dílem
T. Rajlicha. V 19 h.
24. 6. Komentovaná prohlídka v angličtině k výstavě Adolfa Borna, v 15 h.

Ivan Hlas Trio
7. 6., 20.30 h

Ná
T I Pš

Ř

íká se, že Ivan Hlas
je jediný český písničkář, který umí
psát nejen o nešťastné,
ale i o šťastné 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
zasvěcené už od konce

60. let, tedy z Hanspaulky, v jeho rukopisu žádné
beznadějné stížnosti nenajdete. Užijte si 7. června koncert Ivana Hlase
s jeho triem u nás v Malostranské besedě.

TUTO RUBRIKU
LASKAVĚ
SPONZORUJE

Četba na pokračování. Jan Neruda:
Pan Ryšánek a pan Šlegl (XVI.)
Lavička do podkovy

Foto: Archiv MN

Když se vstoupí k Štajnicům z ulice Mostecké, jsou
v přední místnosti, kde
kulečníky stojí, vpravo tři
okna, která hledí do ulice
Lázeňské. Do výklenku
každého toho okna postaven malý stolek a k němu
Jan Neruda
(1834 - 1891).
Novinář z Malé
Strany, starý
mládenec

lavička do podkovy; mají
tu vždy tří lidé místo, jeden zády k oknu, druzí dva
na koncích podkovy proti
sobě, nebo kdyby se těmto
zachtělo také sedět zády
k oknu, sedí pak tedy obličejem ke kulečníku obráceným a baví se díváním
na hru. V třetím tom okně
od vchodu vpravo seděli
všeobecně vážení občané
pan Ryšánek a...
Pokračování příště

Místní hrdinové

MEDA MLÁDKOVÁ
Werichova vila

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Stihne se
otevřít do
16. června?

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

KDE TO JE

?

Hádanka: Víte, kde je na Malé
Straně tento bazén?
Nápověda: Najdete ho na střeše domu, který má vstup z Malostranského náměstí.

Minule: Dům U hnědého koníka je
na Malé Straně na adrese Břetislavova 15. Správně našli: Adam Jirous, Květa Pálavová, Karel Tichota
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@malostranskenoviny.eu

11

inzerce@maloStranSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

Opravy Werichovy vily se
chýlí ke konci. Otevřena
na má být 16. června, ale
datum se může ještě změnit. Meda Mládková (97)
a její nadace, která o vilu
dlouhodobě usilovala, se
tak konečně dočkají. Projekt Musea Kampa počítá
s expozicí věnovanou Janu
Werichovi, Osvobozenému divadlu, nezapomíná
na Josefa Dobrovského,
rod Nosticů, historika
Zdenka Wirtha a básníka
Vladimíra Holana.
inzerce

Výstava dětských
kreseb na plotě
(akce Musea Kampa)

[

Co nového
za vodou

[

www.staromestskenoviny.eu

ZAJÍMAVOSTI a novinky
ze Starého Města. STAROMĚSTSKÉ NOVINY jsou
k mání zdarma například
v Kafírně U svatého Omara
(Tržiště 11), U Hrocha (Thunovská 10), v Akademii věd
(Národní 3) a mnoha dalších
kavárnách a hospodách.
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AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE
OBJEVTE PŘÍBĚHY HOTELU ŽIJÍCÍHO V SYMBIÓZE S AKTIVNÍM AUGUSTINIÁNSKÝM KLÁŠTEREM

Užijte si Jazzové čtvrtky
v Augustine Restaurant!

Tereza
Krippnerová

Na terase v Augustine
Restaurant na vás čeká
výjimečný program. Pokud jste milovníci jazzové
a swingové hudby, přijdete
si tady na své od 15. června,
kdy se můžete těšit na pravidelné čtvrteční koncerty
zpěvačky a herečky Terezy Krippnerové & The
Masters, hudebníků pražské jazzové špičky. Jazzovo
swingovou hudební atmosféru budou skvěle doplňovat dobroty z grilu od šéfkuchaře a porotce Master Chef
Marka Fichtnera. A kdo ví,
možná vás to rozproudí
i k tanečním pohybům.
Termíny koncertů:
15., 22. a 29. 6., 13., 20.
a 27. 7. vždy od 18 hod.

Zahradní
grilování
podle
Marka
Fichtnera

Marek
Fichtner

Pochutnejte si například
na letních chlazených
polévkách, salátu s chorizem, grilovaných chapadlech z olihně, Cajunském
mořském vlkovi, hovězím
kebabu, Svatotomášských
klobásách,
citrónovém
páji, domácích lízátkách
či letních mini dezertech…
Cena menu za osobu:
890 Kč

Mario
Egger

Vážení přátelé
Malé Strany,
jste u nás srdečně vítáni.
K rezervaci Zahradního
grilování jsme si pro vás
jako dárek připravili
chutný koktejl z našeho
Svatotomášského piva - St. Thomas punch,
proto nezapomeňte s sebou vzít kupón z titulní
strany novin. Za celý
tým vám přejeme krásný
kulinářský zážitek a těšíme se na vás.
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.: +420 266 112 282 www.augustine-restaurant.cz

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
1. července
Modré okénko
získává...

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Foto: Archiv

KRISTÝNA SVOBODOVÁ,
fotografka z Malé Strany

...za organizaci parádní
akce Vyšehradský
voříšek

Tip: Kolemjdoucí
Své tipy na modré
okénko posílejte na adresu:
redakce@
malostranskenoviny.eu

KIKO
Bydlí na Malé Straně.
Zvítězila v soutěži Vyšehradský voříšek v kategorii „pes malý“. Panička
Ruth Todd LaBorde
se jí ujala loni.

Proč čtu
Foto: Monika Höppnerová

Mazlíčci
Malé Strany

Posílejte: redakce@
malostranskenoviny.eu

30 Kč

Beáta Šarközyová,
Vacek Bio - Market
„Malostranské noviny
nikdy nezklamou. Vždy
se z nich dočtu, co
zajímavého se děje
v samém srdci Prahy!“

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
ĎÁBEL A MAGISTR KELLY: „Tady mi to podškábněte,
pane magistře, a já pak zařídím, že po vás pojmenují hospodu.“

57 odběrních míst

Malostranských novin

Kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní
číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme
U Hrocha, Thunovská 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 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. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragen-

U Hrocha, Thunovská 10
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11
Spolek - SOPMSH, Malostranské náměstí 27
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, 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. 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.

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.

inzerce
inzerce

MN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

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

