
inzerce

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

®
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Malostranské 
servírky

SVIŽNÁ A NČA
Usměvavá Anča Janská, 

z restaurantu Piknik Park 
(Nosticova 8) nese 1,5 dcl 
růžového vína Frizzante 

z vinařství Víno Hruška za 65 Kč.  

ZÁKULISÍ 
otevření 

werichovy 
vily STR. 

2 - 3

MÍSTNÍ 
PříbĚhy

exkluzivnÍ 
snÍMky uvnitŘ

& krásný příběh 
jednoho domu  

ve vítězné ulici
STR. 
6 - 7

KRÁLOVNA 
kolobĚžka 
PANÍ DÁŠA

Čt 7. ZÁŘÍ
Zveme vás na šestý ročník 
Betlémské kulturní noci! 
Vypravte se na Betlémské 
náměstí a do přilehlých ulic 
a dvorků.
FB: @Betlemskakulturninoc

Více str. 
11
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Malostranské noviny exkluzivně
Werichova vila je otevře-
na veřejnosti, což je popr-
vé v její historii.
Otevření vily ozdobili 
svou přítomností četní 
umělci, z nichž mnozí 
znali mistra osobně. Na-
příklad režisér Jiří Men-
zel, který Malostranským 

novinám vyprávěl, jak se  
s Werichem setkal popr-
vé: „Přišel jsem za ním, 
jestli by si nechtěl zahrát 
v mém studentském fil-
mu. Protože jsem ale 
stydlivý, mluvil jsem tak 
potichu, že mi Werich 
nerozuměl. Co je? Zvolal 

tak hlasitě, že jsem se lekl 
a mluvil pak ještě tišeji, 
takže Werich vůbec netu-
šil, co po něm chci. Z jeho 
role tak sešlo,“ vzpomíná 
Jiří Menzel. 
Klíčovou součástí vily je 
muzeum, kde si mohou 
návštěvníci prohlédnout 

například Werichův klo-
bouk, brýle, rybářský 
kufřík (Werich od šesti 
let rybařil) a především 
pracovní stůl, za kterým 
vzniklo mnoho umělco-
vých textů.
K vidění je také kostým 
krále Rudolfa II., kterého 

Werich hrál ve dvoudíl-
ném filmu Císařův pekař 
a Pekařův císař. Velmi 
zajímavý je svítící strop 
muzea.
Paní Meda Mládková (97) 
na otevření vily nebyla. 
Podle informací MN one-
mocněla.

událost roku: otevření werichovy 
vily objektivem fotografa míry lédla
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Proč nikdo z vedení radnice 
nePřišel na otevření vily?
Na slavnostní otevření vily 
30. 6. nikdo z vedení rad-
nice nepřišel - až na vý-
jimky (zastupitel Petr Hej-
ma, který je člen správní 
rady Nadace Jana a Medy 
Mládkových, a zastupitel 
Petr Burgr, který bydlí za 
rohem).

Starosta (TOP 09) na tuto 
mediálně sledovanou akci 
nedorazil stejně jako ni-
kdo jiný z koalice, která  
o jediný hlas zatím vládne 
na radnici.
Proč? Odpověď je jak  
z grotesky. O vilu totiž 
zuří nová, tentokrát dor-

tová válka. Vedení rad- 
nice prý neúčastí na ote-
vření vily demonstrovalo 
nesouhlas s tím, že má na-
dace v úmyslu otevřít v pří- 
zemí vily cukrárnu. Tam 
má být k mání zmrzlina  
a například tzv. Werichovy 
rohlíčky. 

Vilu symbolicky odemkla hraběnka Mathilda 
Nostitzová. Vila jejímu rodu dříve patřila.

 Petr hejma: jsem rád, že se to Povedlo
„Otevření Werichovy vily je 
dlouhý příběh, ale se štastným 
koncem. Jsem moc rád, že se 
to nakonec povedlo,“ řekl Malo- 
stranským novinám Petr Hejma,  

který jako tehdejší starosta stál  
u zrodu projektu svěření vily do náj- 
mu Nadace Jana a Medy Mládko-
vých. Petr Hejma je členem správ-
ní rady nadace.

Slavné Holanovo 
okno v přízemí

Na otevření 
slavné vily 
přišel také
údajný syn 
Jana 
Wericha 
pan Jiří 
Petrášek.
Jméno své 
matky ne-
zná, byl 
v kojeneckém 
ústavu. Je 
ředitel  
a moderátor.

Vlevo pravnučka Jana Wericha Jana Hulik. 
Za ní Jan Potměšil, Jiřína Bohdalová a hraběnka Nostitzová 
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Bouřlivý 
rok 

1917

událost roku: otevření werichovy 
vily objektivem fotografa míry lédla
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Míra lédl

Josef Zíma Jiří Menzel
Koník před 
vchodem

Jiřina Bohdalová Malostranským 
novinám vyprávěla, jak ve Weri-
chově vile jako mladá přikládala 
do kamen a jak jí Werich pomá-
hal, když měla tátu ve vězení...

Jiří Pospíšil, pravá ruka 
paní Medy, trpělivě 
odpovídal na otázky médií 
a návštěvníků vily

TLESKÁME!
Dlouho před otevřením vily 
kolem postávaly zástupy

Jan Přeučil v tradičním klobouku
a jeho partnerka Eva Hrušková

Werich s vnučkou 
Fančou
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Politika

inzerce

Anketa Malostranských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„V Peci pod 
Sněžkou loni 

v říjnu. Bylo tam 
vedro jako 

v peci.“

Světlana 
Kalousková
Hradčanská ga-
lerie J. Kalouska 

 „Když jsem 
poznala svého 

muže a šli jsme 
do Malostran-
ské kavárny.“

„Podle stupňů si 
nepamatuji, ale 
párkrát jsem se 
potil a přitom 

byl leden.“

 „Při práci 
delegátky na 
ostrově Rho-

dos, bohužel už 
před 10 lety.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Velké zprávy z Malé Strany

Kampa - Na kultovní 
balkónek domu Na 
Kampě č. p. 514 se vra-
cí dvě lucerny.
S jejich příběhem se svě-
řili Malostranským novi-
nám obyvatelé domu a jde 
o osud vskutku výjimečný.
Lucerny byly z domu od-
straněny roku 1961 a na-
hrazeny držáky na vlajky. 
Seběhlo se to takto:
Roku 1961 byl pan Pře-
mysl Fischer z Bradlecké 
Lhoty u Jičína poslán na 
Kampu, aby sundal dvě 
krajní lucerny z balkónku. 
Důvodem byla návštěva 
prezidenta SSSR Nikity 
Chruščova, který si na 
vlajky potrpěl.
Pak lampičky zmizely ne-
známo kam.  Ale - v roce 
2017, tedy po 56 letech se 
pan Fischer náhodou se-
tkal s obyvatelem domu 
Na Kampě 514 na bleším 

trhu v Jičíně. Dal mu svou 
adresu a telefon. 
Soused z Kampy jel hned 
druhý den náhodou ko-
lem a tak se stavil. Všiml 
si té lucerny. Když se pan 
Fischer dozvěděl, kde sou-
sed bydlí, nechtěl tomu 
věřit. Až  když mu ukázal 
vizitku a fotku v telefonu 
z balkónku, došlo mu, jak 
neuvěřitelné náhodě je 
svědkem. Soused se ptal, 
jestli by ji neprodal, na-
čež mu ji pan Fischer dal 
s tím, že bude šťastný, 
když se lucerna vrátí zpět. 
Litoval, že druhou, co se 
při sundávání více poni-
čila, už nemá. Načež mu 
soused oznámil, že ji před 
čtyřmi lety našli na půdě.  
Lucerna pana Fischera má 
skla bílé, modré a červené 
jako vitráže v domovních 
dveřích domu Na Kampě 
č. p. 514.

Jaké největší horko 
jste zažili a kde?

kaM zMizela 
PanÍ reiMovÁ?

na slavný bal kónek se vracejí ztracené 
lucerny: to není náhoda, to je zázrak 

Malá Strana - Víte ně-
kdo nějké novinky o Daně 
Reimové?
Dáma, která se narodila 
v roce 1945 za pohnutých 
okolností a za neméně 
dramatických okolnos-
tí v roce 1968 emigro-
vala, jezdila pravidelně 
každý rok do Prahy na 
delší návštěvy. Milovala 
Újezd, kde kdysi vyrůsta-
la, a Malou Stranu, kde se 
ubytovávala. 
Byla velmi společenská 
a ráda navštěvovala ma-
lostranské hospůdky a vi-
nárny. V mládí se obje-
vila v několika českých 
filmech jako ozdoba v ně-
mých rolích. 
Vzpomínala hlavně na 
režiséra Pavla Juráčka, 
s nímž nějakou dobu 
chodila. V červenci 2013 

se naposledy ohlásila na 
facebooku, nedostupné je 
i její telefonní číslo. 
Pokud byste o ní co-
koli věděli, ozvěte se 
redakci Malostran-
ských novin. Tel. 775 
949 557 (Ondřej).

Blanka Kovaříková

Dana Reimová

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Počasí 

SRPEN
Kdo se v srpnu neválí, 

bude mít podzim nestálý

25 °C

TLUSTÁ MYŠ
Všehrdova 19,
Malá Strana

Hovězí kostky 
na pepři

Oběd 
pod 100 Kč

99 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Jednou větou

Všechno 
podstatné 

jsem řekl, když 
jsem byl ještě 

nemluvně.

„

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

PokuD Čte tyto ŘÁDky, 
aŤ se HneD ozve reDakCi
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Helena 
Šulcová

Členka Kampa-
Nuly, MATFYZ
„Před pár lety 

na mém oblíbe-
ném ostrově 

Cres v Chorvat-
sku.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Jako malý kluk. 
Vždy mě polilo 
největší horko, 
když jsem něco 

provedl.“

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

Zpr}avy
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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

Fo
to

: Y
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be

Dívka ze str. 3

ště
Narodila se v rodině 

kloboučníka a dotáhla to až 
na agentku. Na snímku pózuje 

při tajné návštěvě Prahy.

mata hari

Balkónek na Kampě 
č. p. 514. Lucerny se 
ztratily v roce 1961, 
nahradily je úchyty 

na státní vlajky

na slavný bal kónek se vracejí ztracené 
lucerny: to není náhoda, to je zázrak 

Bouřlivý 
rok 

1917

Chruščov 
v Praze

Obě lucerny teď 
čekají na půdě

TLESKÁME!

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° 32 KČ!

Otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h Těšíme se na vás!

• Polední menu od 99 Kč
• Velký výběr českých a belgických piv
• Rozšířená nabídka výtečných burgerů

Otevřeno: po - so 11.30 - 24 h, ne 11.30 - 22 h
Adresa: Josefská 1, Praha 1

www.obycejnysvet.com

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 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 SRPNA
• Nově jsme pro vás otevřeli zahrádku! 
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba, v srpnu 8. od 19 hod. 
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet
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královna kolobĚžka Paní dáša

Čertovkou kajakem

Sjíždět Čertovku bývala 
velká tradice. Oživila ji 
v polovině července par-
tička, která si říká Czech 
raft drink team, milov-
níci vody a jiných tekutin.
„Byla to super akce. Jen 
jsme měli strach z policie.
Oba páni na stavidlech 
byli moc ochotní,“ napsal 
MN Tomáš Zlatník, který 
poslal i fotky.

„Na koloběžce jezdím, 
kam potřebuji. Do diva-
dla, na nákupy, nebo se 
jen tak projet,“ svěřila se 
Malostranským novinám 
paní Dagmar Köpperová.
Tato záliba ji proslavila 
v širokém okolí, kde jí 
nikdo neřekne jinak, než 
„Paní Dáša, co jezdí na ko-
loběžce“.
Její druhou velkou láskou 
je dům ve Vítězné ulici, 
který zdědila a nádherně 
zvelebila. 
„Dům původně patřil 
mé prababičce paní Ber-
tě Pistoriusové. Přišla 
k němu tak, že se v roce 
1899 rozvedla, což bylo 
na tu dobu nevídané 
a musel s tím souhlasit 
samotný papež. Jako 
odstupné dostala tento 

dům na tehdejším Har-
rachově náměstí. Dům, 
o který se pečlivě stara-
la, později předala v roce 
1939 mé mamince.“
Pak přišla válka, pak po-
válčí a pak komunisti.

„Komunisti nám dům 
vzali, natřeli na žluto a na 
schody dali linoleum.“
Paní Dáša žila tenkrát v Ně-
mecku. Dům dostala v ro-
ce 1993. 
„Hned jsem se pustila do 
oprav a nechala na domě 
postavit páté patro.“ 

Během těch 24 let byla dva-
krát nová střecha, dvakrát 
fasáda, opraveny balkóny, 
potrubí...
„Středobod mého vesmí-
ru je tady, na nejvyšší 
a nejmladší terase na 
střeše. Je tady krásný vý-
hled na celou Prahu. Cí-
tím se tady šťastná. Tohle 
je ta nejlepší odměna za 
všechno, co jsem tady ce-
lou dobu konala. Je to vel-
ká radost. Moje maminka 
říkala - To by se babička 
potěšila, kdyby viděla, co 
ty tady všechno děláš...“
Dášina maminka paní 
Dagmar Záleská (†98) 
byla v roce 1937 první 
ženou světa, která jako 
pilotka dosáhla ve svém 
letadle výšky 6 000 m bez 
dýchacího přístroje.

Je to fascinující pohled, vidět tuto dámu, jak si to drandí 
po Malé Straně na koloběžce. Paní Dagmar Köpperová 
je vášnivou propagátorkou tohoto dopravního prostřed-
ku. Ve sklepě svého domu ve Vítězné 3 jich má šest.

U Mlejna

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhýPíše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

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

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Staro-
městských novin). 

Já jsem světlo světa
a to světlo 
v temnostech svítí 
a temnosti ho neobsáhly
tma noci 
plná děsivých výkřiků
veselá tma v sále kina
tma jako v pytli
tma plná prachu 
a slepeného potu v uhelně
tma nabitá 
vášnivou láskou

průmyslová tma 
ve fotokomoře
bezstarostná tma v tunelu
beznadějná tma slepce
tma spáče
tma v lampě hledající 
které došel olej
tma v bezvědomí
v beznaději
tma plná klení 
při vypnutí proudu
ale tma se panicky bojí
vůbec si nevěří
vždyť představení končí

havíři fárají ven
rodí se dítě 
vlak přijíždí
kabel je spraven
pytel je rozvázán
stačí škrtnout
otočit vypínačem
a tma je poražena
a přece trvá dál 
tma v nás
a tma si uvědomuje 
svoji labilitu a o to je horší
jak hrozně se v ní 
hledá cesta

jak hrozně se v ní 
bloudí a tápe
nemáte oheň - ptáte se 
kolemjdoucích
ale kde by jej vzali když 
bloudí s vámi
nevědí kudy kam
a až když je tma 
ještě hustší a ještě tíživější
pak si teprve všimnete 
světla
které tu už dávno bylo
a váš velmi vyvinutý zrak 
to světlo neobsáh

TMA

Podivuhodný příběh domu ve vítězné ulici (mimo jiné o jeho zázračném sklepě)

Středobod 
mého vesmíru 
je právě tady, 

na střeše. 

VE SKLEPĚ domu má 
paní Dáša několik ko-
loběžek, které půjčuje 
návštěvám na projížď-
ku po Praze. Sklep sou-
sedí s kuchyní proslulé 
kavárny Savoy.

Paní Dáša na 
střeše svého 
domu s úžasným 
výhledem na 
celou Prahu

Vystoupí i u Prostřeného 
stolu 7. září na Betlém-
ském náměstí. Tanečníci 
z kurzů tance v kavárně 

Čas jsou velmi Kočkám 
fandící... Kočky oplývají 
velkým množstvím i mla-
dých tanečníků. -kuc-

Swingující formace 
Kočky mají pré

Podle legendy žije 
pod hladinou obří sumec

V kavárně Čas
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královna kolobĚžka Paní dáša
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
TLUMOČNICE

Vincenc 
Červinka
NOVINÁŘ

Podivuhodný příběh domu ve vítězné ulici (mimo jiné o jeho zázračném sklepě)
Paní Dáša zalévá 
na střeše květiny 
hadicí. 

Při projížďce 
na Kampě. 

Na koloběžce 
jezdí už 
17 let.

Piknik 
na střeše

Babička 
s manželem

Vítězná 3

Maminka

Kočka
Jet

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

257 531 839

MALÁ STRANA 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.
●Hledám keramickou 
dílnu. Mám zařízení pro 
keramickou dílničku, 
ale chybí mi ta dílnička. 
Ráda bych se i k někomu 
z Prahy 1, 2 nebo 5 přida-
la. Díky Olga K. E - mail: 
typo.olga@gmail.com. 
Tel.: 731 873 085.
● Domácí řemeslnické 
práce všeho druhu. Rych-
le, spolehlivě a příjemně.
Jaroslav Doksanský. Tel.: 
702 063 224. 
●Žena hledá jen pro sebe 
malý zařízený byt i s TV. 

E-mail: skopalova@vol-
ny.cz. Tel.: 735 777 811.
●Přijmeme milou ob-
sluhu - číšníka nebo 
servírku - do rodinné 
res.  Kampárium na 
Malé Straně. Nevyučené 
v oboru, ale nadšené, 
rádi zaučíme. Tel.: 730 
629 299.
● Vyšehlas, sbor pro 
dospělé, přijme zpěvačky 
a zpěváky. Zk pátky od 19 
do 20.30 hodin, ZŠ Vra-
tislavova 13. S. Kubová, 
tel.: 723 153 505.

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned 
tel. č.:

777 556 578
Dotazy posílejte na e-mail:

inzerce@malostranskenoviny.eu

DoBrÝM BÝt 
a Jiné BlaŽit!

Fo
to

: M
íra

 L
éd

l, 
O

nd
ře

j H
öp

pn
er

, a
rc

hi
v



 Dopisy8  Charitatelefon redakce: 775 949 557 redakce@malostranskenoviny.eu  Charita

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

 Charitaredakce@malostranskenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita 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.

Naše akce
Nově Malé toulky pro zasloužilé Nápadníky 

(co mají nápady a sami vedou Toulky).

● Čtv 7. 9. V. Prostřený 
stůl na Betlémském ná-
městí v rámci Betlémské 
kulturní noci
● Pá 10. 11. PředMar-
tinské husičky a kachnič-
ky v Profesním domě na 
Malostranském náměstí 
(Muzikanti z Kampy)
● Od října i velké Učené 
toulky - povedou: Karel 
Holub, Jaroslav Rybář, 
Dr.  Zdeněk Dragoun 
a Dr. Josef Kroutvor...

DOPORUČUJE:
So 16. 9. - Zažít město 
jinak (Malostr. nám.?) 
● So 23. 9. IX. Malo-
stranské vinobraní-Do-
zvuky Horňáckých slav-
ností v parku na Kampě
● So 4. 11. Malostranský 
candrbál v Besedě

kampanula pořádá 
a spolupořádá

KampaNula pořáda-
la tradiční benefi č-
ní akci PROSTŘENÝ  
STŮL pro Konzerva-
toř J. Deyla, Střední 
školu pro zrakově po-
stižené a Nadaci Arte-
vide.  Za parného počasí  
a následně bouřky 22. 
června na Malostranském 
náměstí.
Akci podpořili dob-
rým vínem - Profes-
ní dům, Botega Mandl, 
U Staré studny, Maltéz-
ská pomoc, U Klíčů, Luka 
Lu, Roman Vopička, spo-
lek Kocour Tobě z restau-
race U Kocoura a Muse-
um Kampa, kteří k tomu 
přidali i vynikající dorty. 
Dobrým pivem přispěli  
U černého vola, Napa bar, 
Roesl craft beer & cake (k 
tomu pomazánky na chle-
bu), Malostranská bese-
da a Prastánek Fr. Skály. 
Nejrůznější dobroty 
darovali - Starbucks Cafe, 
Klub Šatlava (chlebíčky),
Plný pekáč (halušky, 
štrúdly), Deli Maltez (ko-
láče), Vegans (dorty), Na-
tureza (vega pomazánky), 
paní Zemanová (koláče, 
škvarkové placky, sma-
ženky), Dobroty Vescovi 
(kiše), Cafe de Paris (ba-
gety bílé). 

Pizzu dala Candenza  a Ni-
colas bar. Kino 64 daro-
valo sýry, bábovku, koláč, 
štrúdl, domácí levandulo-
vou  limonádu a Joes bar 
jejich nejprodávanější 
koktejl s malinami. Zlatá 
Praha hromadu špekáč-
ků, Perníčky - ochutnávka 
různých druhů perníčků 
i bezlepkových, Amorino 
ledovou tříšť a sladké pa-
lačinky. 

Sestra Maruška osobně 
připravila 5 kg vynikají-
cí paštiky a  Hradčanské 
včely darovaly svůj po-
slední loňský med. Bio 
Market - Vacek daroval 
vody a džusy. Vladimír 
Kryštof zapůjčil lavice, 
stoly a polní kuchyni 
a Dobrovolní hasiči Prahy 
1 ji osobně obsluhovali.  
Městská policie přivezla 
vozík nejrůznějších teku-
tin a  Klub Za starou Pra-
hu krásné knihy. 
Zvláštní poděkování 
patří spolku SOPMSH za 
zázemí a A studiu Rubín 
za zapůjčení pódia. Fi-
nančně přispěli Pivnice 
pod Petřínem, Kavár-
na Mlýnská, U hrocha
a největší částkou Pro-
fesní dům. Za podporu 

děkujeme  i statečné Lito-
grafi cké dílně v Říční.
Během podvečera bez ná-
roku na honorář koncer-
tovala hudební tělesa stu-
dentů Konzervatoře Jana 
Deyla a Střední školy pro 
zrakově postižené, operní 
pěvkyně Barbara Slezá-
ková, zpěvačka a herečka 
Jana Štefl íčková, Radim 
Flendr & comp. A desít-
ky Muzikantů z Kampy, 
kteří hráli v podloubí za 
deště a bouře, která při-
šla v závěru akce. Hojně 
byla sledována i prodejní 
výstava obrazů zrakově 
postižených dětí Nadace 
Artevide.
Návštěvnost byla vysoká, 
přišlo více než 800 lidí. 
Díky tomu bude možné 
opět obdarovat výtěžkem 
z akce studenty Konzer-
vatoře Jana Deyla a Na-
daci Artevide.  -kuc-                 
KampaNula děkuje všem 

a za všechny

ENERGETICKÁ 
CVIČENÍ

v parku na Kampě...
pro dlouhověkost, 

odolnost, výkonnost.
ČchiKung, vnitřní KungFu, pro 

mladé i staré, ženy i muže. 
Cvičení císařů, umělců, váleč-

níků i největších mudrců 
a myslitelů všech dob, stejně 

jako prostého lidu. To, co 
uzdravuje, je imunitní systém. 
Naučíme se jej aktivovat pra-

dávnými technikami 
s tisíciletou zkušeností 

a referencí prospěšnosti.

NA MALÉ KAMPĚ - 
- v Nosticově zahradě 

(přes mostek 
u Werichovy vily) v srpnu 
od 18 h... 60 až 90 minut. 
Za deště volejte, kde jsme 
uvnitř. Objednávejte se na 

tel. č. 733 403 400 
nebo 733 406 909, 

e-mail: fi losofvpohybu
@seznam.cz
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tradiční tábor miličín

Na akci hráli 
Muzikanti z Kampy

Petr Burgr 
a Petr Hejma 
zahajují akci

Charita hrou

Spolek KampaNula a volné 
hudební seskupení Muzikanti 
z Kampy jeli do osady Miličín, 
tábora Old Skautu. Zde se  bra-
třili  s  místním  spolkem hasi-
čů.  Táborová osada Miličín je 
v malebné krajině uprostřed 
lesů a rybníků pod tajemnou 
horou Grybla. Výlet udělal ra-
dost i dětem.

Dvě banja jsou 
víc než jedno
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MN 7, červenec 2017

Déšť smetl turisty a slil je 
do kanálů s cáry sluneč-
ního svitu, co jak olejo-
vá skvrna na všem lpěl 
a ohavně se lesknul. 
Pršelo venku a zatékalo 
do nor. Některým zaté-
kalo do bot, jiným za krk, 
ale studilo to všechny. 

Vadí / Nevadí? Za co se 
studíte vy? Ze stromů 
opadaly šišky a teď nám 
křupou pod nohama. Co 
je týden proti několika 
vteřinám? Křup... Kolik 
minut stejně krmí zby-
tek našich dní? Prask... 
Napínali jste uši, když se 
rvaly kočky v křoví?
To zase bili do oken 
a tahali nás za neřestí. 
Divoženky a jiní tvoři 
tancovali na střeše a víno 

chrstali všem do tváře. 
Ke konci smrště lovci 
duh s očima vykulenýma 
vzhůru pobíhali přes sil-
nice. Utíkali přede tres-
tem za hříchy, za přenád-
hernou vzpomínku. 
Nenechte mne se sou-
středit na rozptýlení. 
Lezu po žebříku a mám 
všechno s sebou. Úsvit 
a soumrak jsou mým zro-
zením i smrtí. 
Jako mrak se přeskupím 
a zas budu připomínat 
něco jiného a přitom vy-
padat furt stejně. A jako 
on nebudu k vidění když 

FANTOM MALÉ STRANY
CO NEVÍ ON, NEVÍ NIKDO

#36
srpen 2017

mne vystřídá moc slun-
ce. Hladina se vzdouvá. 
Svolejte lodě do pří-
stavu. Dnes odkráčíme 
po vodě a zítra budem 
pryč. 

www.
malostranskenoviny.eu

fejeton o nečekaném telefonátu

Uprostřed léta se ne-
budeme otravovat 
poukazováním na ne-
švary okolo nás.  Rad-
ši vám sdělím něco 
povzbudivého, něco, 
co bude, milí čtená-
ři, balzámem na vaši 
duši. 
Nedávno jsem vyšel 
z domu a v doprovodu 
své manželky počal krá-
čet směrem ke Smíchovu. 
Není nic neobvyklého, že 
ať jste kdekoliv, třeba na 
ulici, nebo jinde, zazvoní 
vám mobil...
Tak se také stalo a já za-
čal za pomalé chůze ko-
munikovat se známým, 
se kterým jsem se již 
dlouho neslyšel. 
Když tu mi do druhého 
ucha došla od manželky 
informace, že ona si svůj 
telefon zapomněla doma 
a tak se pro něj vrací. 
Naprosto mimoděk jsem 
si pravou rukou zkont-

roloval kapsy, a protože 
jsem v žádné nenahma-
tal, to, co jsem hledal, 
zavolal jsem uprostřed 
telefonního hovoru se 
svým známým, kterého 
jsem již dlouho neslyšel,  
na svoji manželku: „Já 
si mobil zapomněl taky, 
prosím tě, přines mi ho.“ 
Přitom, po celou dobu, 
druhou rukou držím svůj 
telefon u ucha. 
To, že se člověk, který 
mi telefonoval, odmlčel, 
protože nevěřil svým 
uším, mi celkem neva-
dilo, zato má žena se na 
mě podívala pohledem 
primáře psychiatrického 
oddělení, co právě slyší 
žádost svého pacienta, 
aby jej rychle propustil 
domů, protože ten odpo-
ledne uděluje audienci 
britské královně. 
Milí čtenáři, až si někdy 
za horkých dnů budete 
myslet, že váš mozek ne-
pracuje tak, jak jste dosud 
zvyklí, vzpomeňte si na 
mě a hned vám bude líp.  
Ještě na tom nejste tak 
zle. MN červenec 2017

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. 

Ó, jak je pohledá
Od ledna do ledna
ta naše rozhledna

V srovnání s Eiff elkou
jeví se nevelkou
A taky - že je níž
nehledí na Paříž

Hlídá si své pražské
věže a věžičky
Nevyměnil bych ji
snad za svět celičký

Helena Uhlířová

Petřínská 
rozhledna

kino 64 u hradeb: rekonstrukce prý probíhá, ale 
majitelé bytů se bouří. Údajně kvůli garážím...

Mostecká - Článek o spo-
ru provozovatele kina 
64 U Hradeb v MN a ma-
jitelů přilehlých bytů 
vzbudil nebývalý ohlas. 
Veřejnost je rozdělena na 
dva tábory. Jedni jsou na 
straně majitelů bytů, dru-
zí jsou pro projekt kina.
Uveřejňujeme stanovisko 
provozovatele kina a za-
stupitele MČ Prahy 1 Jana 

Čepa. Redakci napsal: 
„Někteří z vlastníků bytů 
(většina z nich prona-
jímá byty turistům) již 
prohráli první soud. Ma-
jitel bytu pan Voříšek již 
musel zaplatit náklady 
na náhrady soudního 
řízení, a to i po odvolá-
ní. Následovala žaloba 
na některé členy SVJ 
Mostecká kvůli průběhu 

setkání členů. Bývalý po-
slanec za ODS z Frýdku 
Mýstku Igor Svoják mi 
poslal vyděračský dopis 
o prodeji svého 104 m2 
bytu za více jak 26 milio-
nů Kč a de facto mě nutil 
byt odkoupit. Majitelka 
jednoho z bytů Paní Šiko-
vá podepsala udavačský 
dopis, ač byla zachyce-
na na fotografi ích, jak se 

v nočních hodinách dob-
ře baví v prostoru Kina. 
Proslýchá se, že někteří 
obyvatelé Mostecké 21 by 
raději garáže. Sledují tím 
navýšení hodnoty jejich 
bytů,“ napsal redakci Jan 
Čep. 
Názor pana Čepa nemusí 
být totožný s názorem re-
dakce. Širší prostor věnu-
jeme i majitelům bytů.

Peklo na jánském vršku
Vážená redakce,
život na Malé Straně se 
v okolí Jánského vršku 
stává  pro místní obyvate-
le nesnesitelným. Restau-
race „Santini Garden“ 
pořádá venku na zahradě 
hlučné „open air“ disko-
téky (svatby a jiné akce) 
s extrémně hlučnou elek-
tronickou hudbou přímo 
v obytné zóně v památko-
vě chraněné části Prahy 1. 
Bezohledný hluk obtěžuje 
obyvatele i po 22. hodině, 

musí zasahovat policie.  
Hluk opilých „hostí“ však 
pokračuje venku dále, ně-
kdy celou noc. Ráno jsou 
ulice pozvracené...
Takto je to koncem týdne 
každý večer, celé léto, klid 
je jen tehdy, když prší, 
jinak je odpoledne, večer 
a v noci hlučné peklo 
(např. 16. 7. 2017). Pro-
síme pište a informujte 
o těchto problémech!

Děkujeme, 
Benešovi, Jánská 6
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Karmelitská ulice, 
čekání na tramvaj

Vchod do kina 
64 U Hradeb
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•
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 

v Malostranské besedě. 
Od roku 1985 je členem 
pražské Ypsilonky a popr-
vé si jej pro větší fi lmovou 
roli vybral režisér Oldřich 
Lipský do komedie Tři 
chlapi na cestách (1975). 
Dále si zahrál např. v ko-
medii Marečku, podejte 
mi pero nebo v oblíbe-

ných Postřižinách. Po-
pularitu mu přinesly také 
jeho písničkové recitály. 
Připomeňme jeho alba 
Recitál, Šílenec, Bouda 
a Sbírka kiksů. Nenechte 
si ujít koncert plný osobi-
tého humoru.

SRPEN
Program (výběr)

17. 8., 21 h
Abigail Ybarra / host: 
ZAILUSE

24. 8., 21 h
Jananas

25. 8., 21 h
CIRCUS PRAHA

28. 8., 21 h
Jan Smigmator & Swin-
ging Trio

29. 8., 21 h
Pražský Ukulele Band

30. 8., 21 h
Vladimír Mišík & Etc…

31. 8., 21 h
Ivan Hlas Trio - folk - 
rock

GALERIE
Připravujeme pro vás 
další pěkné výstavy!

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

22. 8., 21 h

Jiří SchmitzerGalasovy 
cyklojízdy

Akce - Čt 3. 8. v 18 h - GALASOVA 
VEČERNÍ CYKLOJÍZDA - Sraz Fo-
limanka, pod Nuselským mostem - Park 
Kampa, Letenská pláň, cíl Bar - Bajk Je-
sus na Žižkově… www.galas.borec.cz

Pro děti - Termíny kurzů: 8. - 12. 8., 15. 
- 19. 8., 22. - 26. 8. - DIVADLO HROU - 
Divadlo Kampa, Nosticova 2a - Divadelní 
kurzy pro děti od 6 do 15 let  - Více na: 
www.divadlokampa.cz

Výstava - Do 14. 8. - REKLAMA 
V DOBÁCH NAŠICH (PRA)BABI-
ČEK A (PRA)DĚDEČKŮ - České mu-
zeum hudby, Karmelitská 2/4 - Reklama 
v dobách minulých. www.nm.cz

Koncert - St 16. 8. od 19 h - VLADI-
MÍR MIŠÍK & ETC… + IVAN HLAS 
TRIO - Střelecký ostrov, velká scéna 
- Vstupné: sezení 300 Kč, stání 220 Kč. 
Více na: www.letnak.cz

Akce - Út 29. 8. od 19 h - TANČÍRNA 
S ART 4 PEOPLE - Střelecký ostrov 
- Tančíme. Argentinské tango, latinsko-
-americké tance, salsa. Přijďte se odrea-
govat. Vstup zdarma. www.letnak.cz

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, Kři-
žovnické nám. 3 - K vidění řádové oděvy, 
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty… 

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

www.museumkampa.cz

MANOLO BLAHNIK:  
The Art of Shoes
Od 11. 8. do 12. 11.
Výstavy ikony módního návrhářství, designéra Ma-
nolo Blahnika. Blahnik, známý ze seriálu Sex ve 
městě a díky fi lmu Marie Antoinetta Sophie Coppoly, 
vyrostl na Kanárských ostrovech, žije v Británii, ale 
má české kořeny.

JAROSLAV PAUR
Do 15. 10. 
Ne zcela poznaný umě-
lecký odkaz, který nepo-
strádá kvalitativní úro-
veň jednotlivých tvůrčích 
etap ani svébytnost vý-
tvarného projevu. Kurá-
tor: Milan Dospěl.

JAN KOBLASA 85
Do 28. 8. 
Výstava pořádaná k 85. 
výročí narození Jana 
Koblasy představuje vy-
brané okruhy z umělcovy 
tvorby zejména z šedesá-

tých a sedmdesátých let, 
tematicky spjaté s feno-
ménem emigrace. Kurá-
torka: Ilona Víchová.

VÝSTAVA 
NA ZÁMKU 
MORAVSKÝ 
KRUMLOV
Do 30. 10.
Význačná díla ze sbír-
ky J. a M. Mládkových 
na zámku v Moravském 
Krumlově. Obrazy, sochy, 
kresby, grafi ky českých 
a slovovenskách autorů 
let 1960 až 1980.

WERICHOVA 
VILA
U Sovových mlýnů 7, 
www.werichovavila.cz
•Letní kino každé úterý 
1., 8., 15., 22. a 29. 8. od 
21.30 h snímky z produk-
ce Aerofi lms a KVIFF Dis-
tribution  
•Swingování ve vile - 25. 
8. od 18 h - Zig-Zag tap 
& swing za doprovodu DJ 
Mackieho Messera  
•Hatha jóga - čtvrtky 3., 10., 
17., 24. a 31. 8. vždy od 
7.30 h s D. Novákovou
a v 19 h s J. Rabarou.

krátkÝ vtiP (chuck norris) 

křížovka na heslo
Vylušti tajenku a... Překvapení!

Kočka má devět životů. Chuck Norris má devět koček.

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.
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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[ [
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malostranský patriot zemřel 
při jízdě na koloběžce

Na Hradčanech vzňalo historické vozidlo

v českém ráji

Malá Strana - Tra-
gicky zahynul pan Jan 
Kopp, který rád po-
býval na Malé Straně 
a chodíval mimo jiné 
do zeleniny na Tržišti.
Agentury vydaly struč-
nou zprávu: 
Muž (52) z Prahy nepře-
žil vyjížďku na koloběžce 
na Semilsku. Nehybně 
ležícího poblíž silnice ho 
nalezl v pátek po 17 h ná-
hodný svědek pod horou 
Kozákov v osadě Světlá, 

za odbočkou na Pustiny. 
„Policisté zjistili, že muž 
jel na koloběžce a zřejmě 
narazil do sloupu. Tím si 
způsobil zranění na hla-
vě, která byla smrtelná,“ 
řekla Malostranským no-
vinám  policejní mluvčí.
Jan Kopp byl velkým pro-
pagátorem jízdy na ko-
loběžce. Jel na ní napří-
klad trasu dlouhou 683 
km z Ještědu do Tater 
(ujel 80 km denně). Bě-
hal i maratóny.

Jan Kopp při 
cestě z Ještědu 

do Tater

Hradčany - Na Pohořelci hořela 
replika historického automobi-
lu, který vozí po Praze turisty 
na vyhlídkové jízdy. Na místo 
požáru vyjely hasičské jednot-

ky z centrální stanice a ze zá-
kladny na Hradě. Požár však 
byl naštěstí uhašen pomocí 
hasicího přístroje ještě před 
příjezdem hasičských vozů. 

Doutnající zbytky uhasili hasiči 
hadicemi.
Pronájem auta stojí 1 850 Kč na 
hodinu za jednu osobu (pokud 
jede s řidičem sama).

Vážení přátelé 
Malé Strany,

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

rádi bychom vás touto 
cestou srdečně pozvali 
do hotelu Augustine, 
kde můžete v naší re-
stauraci ochutnat nové 
sezónní menu od šéf-
kuchaře Marka Ficht-
nera. Za celý tým vám 
přejeme krásný kuli-
nářský 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

Andělské pokušení 
v Refectory baru

Mario 
Egger

Užijte si autentickou atmosféru bývalého mnišského refektáře 
zdobeného původní barokní freskou, kde si můžete vychutnat 
unikátní andělské koktejly. V letních teplých dnech si přijďte 
posedět do romantické zahrady se slunečními hodinami, jež 
je součástí baru, a odhalte tak tuto romantickou oázu - skrytý 
klenot Malé Strany.

Zabava



VOJTĚCH RYVOLA
Restauratér a právová-

rečník, Loď Pivovar
„Noviny mám rád, 

protože mi připomínají 
krásné zlaté časy neru-

dovské Prahy.“
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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

Mazlíčci 
Malé Strany

MazlíčciAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce

PŘEMYSL FISCHER
Ochránce lucerny

Za to, že dlouhá 
léta přechovával 
lucernu z balkón-
ku domu 
Na Kampě 514.

Tip: Sousedé

MIKEŠ
Vážená redakce, posí-
lám vám foto kocourka 
Mikeše, který žije ve 

starém domě v Prokop-
ské ulici na Malé Straně. 

Zdraví věrná čtenářka 
Jana Hauerová

Posílejte: redakce@
malostranskenoviny.eu

58
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

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, Tržistě 23. MOOo by 
the Caste, Jánský vršek 8.  U Glaubiců, Malostranské náměstí 5. U mou-
drých 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.  Di-
vadlo Na Prádle, Besední 3. České muzeum hudby, Karmelitská 2. Konír-
na, 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. pa-
tro. 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. Vinár-
na 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 

spolek - soPmsh, malostranské náměstí 27 
vopičkova kafírna, tržiště 11 

V RYBNÍCE. ON: „A pak, že voda hasí oheň!“ Ona: „Dnes už lze uhasit 
oheň i zásypem.“ Pán vzadu: „Pokrok jde kupředu, ale láska je věčná.“
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