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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

®

Čís. 8/ roč. XI 
srpen 2019

NEZ
ÁVISL

É

Malostranské
servírky

VLÍDNÁ RENATA
Renata Maděrová 

z Kavárny Čas, U Lužického 
semináře 15, nese osvěžující 

Budvar 10° za 35 Kč.
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TRPKÝ KONEC 
LENNONOVY ZDI?

čtěte na 
str. 2 - 3
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baráčníci 
otevřeli sál

Čtěte na str. 6 - 7

majitel podal trestní oznámení

Obyvatelé přilehlého 
Velkopřevorského 

mlýna trpí
místní 

příbĚhy

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

257 531 839

PETR HEJMA: PODPORUJEME
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

Petr Hejma, 1. místostarosta
„Je to místní poctivá živnost, 

která si zaslouží naši podporu.“

NEJEN 
NA STR. 5

kadeřnictví 
lucie hanzlíkové 
A ADÉLY RADILOVÉ

senovážné náměstí 6
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POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

U MAGISTRA 
KELLY 

Šporkova 5

Grilované 
vepřové kolínko, 

salátek
229 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

Věta, kterou jsem zaslechl:

Proč je teď ulice neprůjezdná?

GURMÁNUV 
KOUTEK

Kampa - Řád maltéz-
ských rytířů, vlastník tzv. 
Lennonovy zdi na Kam-
pě, podal trestní ozná-
mení kvůli nelegálnímu 
sprejerství. 
„Jsme nešťastní z toho, 
co se v posledních měsí-
cích kolem Lennonovy 
zdi děje. Původně magic-
ké místo ničí vandalové, 
kteří čmárají na zeď ne-
smysly a často i sprosto-
ty. Během léta předsta-
víme koncept, jak zeď 
vrátit do důstojného sta-
vu,“ uvedl kancléř české-
ho velkopřevorství řádu 
Johannes Lobkowicz.
Problém s neudržitelnou 
situací mají také oby-
vatelé okolních domů, 
například Velkopřevor-
ského mlýna, které za-
stupuje bývalá politička 
Karolína Peake.

konec lenn  onovy zdi? maltézŠtí 
rytíři pod  ali trestní oznámení

„Opilci tu dělají takový 
randál, že je často tře-
ba volat policii, aby to 
zklidnila,“ svěřil se Malo-
stranským novinám pan 
Petr Kvaček z Velko-
převorského mlýna.
To platí především v létě, 
kdy je třeba mít otevřená 
okna a turistů jsou davy. 
„Turistů přijede i sto 
najednou. Za nimi jede 
auto s alkoholem,“ stěžu-
je si pan Kvaček.
Trestní oznámení podal 
právní zástupce řádu 
počátkem července. Zeď 
může být vrácena do pů-
vodní „čisté podoby“ a bu-
de ji hlídat služba. Je tu 
také možnost, že se do 
zdi umístí okno s výhle-
dem do zahrady za ní. 
MČ Praha 1 se snaží situ-
aci řešit. „Chceme Len-
nonovu zeď zachovat,“ 

Malá Strana - V Lázeň-
ské ulici přibyly tři pat-
níky, takže je neprůjezd-
ná. „Slibujeme si od toho 
zklidnění dopravní situa-
ce v Mostecké ulici,“ říká 
k tomu radní Petr Burgr, 
znalý místních poměrů. 
Patníky též eliminují „řá-
dění“ historických aut 
v centru. Jde o testova-
cí provoz. Cesta autem 
z Mostecké na Maltéz-

ské náměstí se tak pro-
dlouží z cca 50 metrů na 
cca kilometr. Auta jezdí 
Letenskou na Klárov, 
Valdštejnskou, horní Ma-
lostranské náměstí, Kar-
melitskou a Prokopskou.

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Chystám se 
na to, učím se 
morseovku, 

uzly a hvězdnou 
oblohu…“

„Loni při 
vedrech na 

chalupě. A škvor 
mi vlezl do 

ucha…“

„Na Sázavě. 
Měsíc pěkně 
svítil, koupali 
jsme se v noci 
v řece. Bylo mi 

dvacet.“

Markéta 
Jíšová
Ředitelka 

Apollon Art

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Před týdnem 
na vodě v kempu 

na Otavě. 
Probudil mě 

déšť...“

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

„Pár let zpět 
v koruně stromu, 
lvi řvouce, hyeny 
smouce a levhart 

nepřišel.“ 

Jarka 
Nárožná

Divadélko Roma-
neto, Piráti

„Před revolucí 
v lese, když 

jsme šli pochod 
Praha - Prči-

ce…“

Kdy a kde jste naposledy 
spali pod širákem?

Anketa Malostranských novin

Počasí 

25 °C
SRPEN

Půlnoční větry 
přinášejí stálé počasí

„Když tomu 
věříte, co bych 
vám to vyvracel

Felix Holzman, komik

tři patníky 
v lázeŇské

Víte, že...
Lázeňská se jmenuje 
podle domu V lázních 
(č. 6), kde bývaly lázně

Tady jsou



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:

3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

Malý oznamovatel

inzerceinzerce

konec lenn  onovy zdi? maltézŠtí 
rytíři pod  ali trestní oznámení

Umělecké orgie u zdi 
maltézských rytířů

Dívka ze str. 3

ště
Hosteska Anežka Mouchová 
pózuje se sklenicí pivoňkové 

limonády (vylouhované).

NÁPOJE PRO MLADISTVÉ

bouřlivÝ 
rok 1919

Vlastníkem zdi 
je Řád 
maltézských 
rytířů

Johannes Lobkowicz, 
kancléř českého 
velkopřevorství

Víte, že...
Kult zdi se „rozjel“ 

v roce 1980 po smrti 
J. Lennona z Beatles.

uvedl 1. místostarosta MČ 
Prahy 1 Petr Hejma. 
„Zeď nadále ponese od-
kaz, který měla doposud, 
ale v uměleckém duchu. 
Musíme zabránit nekon-
trolovanému sprejerství 
a nedodržování veřejné-
ho pořádku,“ řekl Malo-
stranským novinám Petr 
Hejma. Lennonova zeď 
projde rekonstrukcí, bu-
de zvýšena ostraha a roz-
místěny kamery.
Lobkowiczové jsou díky 
restitucím jedním z nej-
větších vlastníků nemo-
vitostí a pozemků u nás. 
Již získali 16 zámků, 
o další majetky se soudí. 

místní 
příbĚhy

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 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

zde mŮŽe 
BÝT VÁŠ 
inzerát!

volejte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zacházení!

Restaurace & Steak

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

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
• Polední menu od 119 Kč, steaky,                                                 

nabídka dalších jídel, včetně veganských a vegetariánských 
• Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák              

z Dobrušky, Naše pivo a růžové a bílé víno z Francie
• Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic

AKCE SRPNA
• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v srpnu 12. od 19 h.
• Naše zahrádka pro vás otevřena!
• Přijďte ochutnat jídla našeho skvělého kuchařského týmu!

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište esemesku: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

Esemesku pošlete na telefonní číslo 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Česká důchodky-
ně - vdova, sympatická, 
kulturní, žijící v západ-
ním Německu ve městě 
u Baltického moře hledá 
českého přítele, který 
by měl společné zájmy 
a rád by se přestěhoval 
do Německa. Znalost 
němčiny není nutná. Se-
známení by proběhlo 
v ČR. Veškeré náklady na 
dopravu a pobyt budou 
hrazeny. Zájemci volejte: 
00494313805977.

●Nájemníci magistrát-
ních bytů se starými 
smlouvami na dobu neur-
čitou, volejte ohledně spo-
lečného postupu v priva-
tizaci. Tel.: 603 497 413.
●Nabízím venčení pejs-
ků v přírodě. Vyzvednu 
i přivezu vlastním autem. 
Tel.: 603 497 413.
●Výuka anglické kon-
verzace s Čechoameriča-
nem za rozumnou cenu. 
Tel.: 735 611 603.
●Prodám z pozůstalos-

ti velký obraz tří svatých 
z roku 1928. Tel.: 735 611 
603.
●Prodám obrazy vytvo-
řené v USA. 1. Bugatti 
1931 Royal, 2. Bugatti 
Monaco závod 1934, 
3. Zaoceánská loď - 
Marseille, 4. Vůz Pierce 
Arrow scene 1908. Tel.: 
735 611 603.
●Daruji malířský stojan 
studentce či studentovi 
AVU v Praze. Tel.: 224 
930 386, 605 428 780.
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Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
vyhlašuje

I. ročník ankety o nejlepšího zdravotníka roku.
Hlasujte pro své favority v uvedených kategoriích

SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019

SRDCE PRO OŠETŘOVATELE, SANITÁŘE 2019
Anketa probíhá od 4. března do 15. října 2019. Více informací a ANKETNÍ LÍSTEK KE STAŽENÍ 

najdete na www nmskb.cz. Kontakt: kuncova@nmskb.cz, mobil: +420 727 854 065

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

jak dlouho vydrŽí 
NOVÉ LEDOLAMY?

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

Malá Strana - Po pou-
hých 15 letech je vymě-
ňováno všech sedm ledo-
lamů u Karlova mostu.
Ty původní z tzv. červe-
ného dubu byly postave-
ny dva roky po podov-
ních 2002. Nové dřevo 
bude z tzv. evropského 
dubu (pokácen na Mora-
vě). Všechno to bude stát 
cca 30 milionů korun.
Probíhají i práce pod vo-
dou v hloubce dna přes 
tři metry. Potápěči bývají 
pod vodou dvě hodiny. 
Je to drsná práce. Pod 
vodou jsou naplaveniny, 
k jejichž odstranění se 
musí použít odsávací za-
řízení.
Po výměně ledolamů bu-
dou opravy mostu pokra-
čovat rekonstrukcí most-
ních oblouků.

Víte, že...
Karlův most se začal 
stavět před 662 lety 

roku 1357.

chytili dva satanisty, kteří počmárali 
karlŮv most. jsou z nĚmecka a namol

Ledolamy budou tentokrát 
z trvanlivého dubu

Kampa - To byl fofr! V úte-
rý (16. 7.) postříkali dva 
opilí Němci Karlův most 
sprejem a ve čtvrtek už padl 
rozsudek. Oba dostali po-
kutu 100 tisíc + 40 tisíc Kč 
za způsobenou škodu. Na-
víc byli vyhoštěni na pět let. 
A to měli vlastně kliku, hro-

zily  jim až tři roky vězení. 
Most poničili nápisem se 
satanskými symboly (obrá-
cené kříže) na ploše asi pět 
metrů.  K soudu přišel je-
den z nich v triku, propagu-
jícím satanistickou kapelu 
Chordotomy (chirurgické 
přetnutí míchy).

&Vítěz Poražený

TOMÁŠ
MACHÁČEK 

(TOP 09, bývalý radní)
Je mezi 30 obvi-

něnými z bý-
valého vedení 

Prahy 1 kvůli pro-
deji bytů. Škoda 

je 40 milionů.

JAROSLAV 
PROČEK

(rychtář 
Veleobce 

baráčníků)
Byl otevřen opra-
vený sál Veleob-
ce v Baráčnické 
rychtě (Tržiště).

TOMÁŠ
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Nejmladší redaktorka Ma-
lostranských novin Anička 
se zúčastnila úspěšné expedice 
po stopách Yettiho (Játyho) ve 
Velké Úpě v Krkonoších. K do-
padení došlo mimochodem při 
dobytí severního pólu. Hudeb-
ně - dramatický tábor pořádala 
Anežka Tonová - Žáková a její 
kolegové Verča, Jirka...

nejmladŠí 
REDAKTORKA 

dopadla yettiho 
v krkonoŠích 
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Potápěč

OPRAVY KARLOVA MOSTU

Karlův most



automobil pro aneŽku kvŮli 
jejím cestám do nemocnice
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PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

senovážné náměstí 6, nové město

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
1. místostarosta MČ Prahy 1: „Moc oběma sym-
patickým dámám držím palce, protože své řemeslo 
dělají velmi dobře a poctivě.“

Lucie Hanzlíková a Adé-
la Radilová jsou kama-
rádkami už od dob, kdy 
se společně učily kadeř-
nickému řemeslu. Na 
ulici jste tehdy každou 
chvíli mohli potkat ně-
jakého toho „depešáka“ 
a podle toho také vypa-
daly nejčastější poža-
davky na účes.
Po vyučení se obě dívky 
rozprchly do různých 
provozoven v Praze 1 
a po delším kolečku v ně-
kolika z nich se po letech 
opět sešly, a to v kadeř-
nictví na Senovážném 
náměstí 6, které Lucie už 

20 let provozuje a Adéla 
se k ní před pár měsíci 
připojila.
Na jejich kadeřnických 
křeslech se za roky praxe 
vystřídala řada známých 
osobností jako například 
herečky Sabina Laurino-
vá a Chantal Poullain, 
zpěvačka Anna K. nebo 
třeba světoznámý hous-
lař Jan Špidlen. Obě si 
vybudovaly široký okruh 
zákaznic i zákazníků, 

kteří k nim přicházejí 
s důvěrou. Často se už 
také jedná o dlouholeté 
známé a přátele, kteří 
přivádějí i své děti. Stá-
lí a spokojení zákazníci 
jsou i jejich receptem na 
úspěch v tvrdé konku-
renci, jež v centru Prahy 
panuje. 
Chcete si jejich umění 
vyzkoušet? Zavolejte na 
tel. č.: 602 309 944 
nebo 602 299 225.

Lucie a Adéla 
umějí zatřihnout

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? pište: redakce@malostranskenoviny.eu

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

senovážné náměstí 6, nové město

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

senovážné náměstí 6, nové město
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kadeřnictví lucie hanzlíkové 
A ADÉLY RADILOVÉ

PODPORUJEME 
místní 

ŽivnostníkyPetr Hejma, místostarosta
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Když Anežce (15) dia-
gnostikovali nádor 
na mozku, její rodině 
se život obrátil vzhů-
ru nohama. Anežka 
je nejstarší z pěti se-
ster. 
Na podzim minulého 
roku začala mít žaludeč-
ní potíže a bolesti hlavy. 
Rodiče i lékaři to zprvu 
přikládali střevní viró-
ze, následně se ale zjis-
tilo, že se jedná o nádor 
na mozku. Anežka má 

za sebou dvě operace 
a podstupuje následnou 
léčbu i rehabilitace, mu-
sela přerušit školu a má 
omezenou hybnost levé 
části těla, proto se nyní 
pohybuje na vozíku.
Rodina potřebuje nový 
automobil, především 
kvůli Anežčině vozíku 
a dojíždění do 60 km 
vzdálené nemocnice. Do-
savadní auto je ve špat-
ném technickém stavu 
a nevyhovuje velikostí.  

Anežka 
má za 
sebou dvě 
operace

Kamarádky

má nádor na mozku ● potřebuje pomoci

Návod jak přispět zde: www.kontobariery.cz

petr hejma oslavil před pár dny své 50. narozeny. 
vŠechny Gratulanty vyzval, aby mu nedávali Žádné 
dary, ale radĚji přispĚli na konto „automobil pro 
aneŽku“. vybralo se více neŽ 220 tisíc korun. tleskáme!

Pohybuje 
se jen 
na vozíku

PODPORUJEME charitu

OPRAVY KARLOVA MOSTU
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lavný sál Všebaráčnické 
rychty byl po několikale-
tých opravách konečně 
otevřen. Malostranské no-
viny rády přijaly pozvání 

na první zasedání rychtářů žup 
a rychtářů obcí bez župy v obno-
veném sále. Následně byla zábava 
a tanec. 
Sál teď vypadá luxusněji. Má bílou 
barvu (předtím byl tmavý). Na stě-
nách jsou obrazy (výjevy ze staré 
Prahy), které jsou promítány, tak-
že se hýbají. Opravena je dvorana, 
která spojuje sál s vedlejším hote-
lem Alchmist. Nové jsou i toalety. 

Majitel hotelu Alchymist pan Bo-
nelli, který poskytl baráčníkům 
bezúročnou půjčku osm milionů, 
má v pronájmu přízemí rychty - 
restauraci, sál a dvoranu. 
„Baráčníci platí stavební práce. 
pan Bonelli koupil vybavení,“ řekl 
Malostranským novinám rychtář 
veleobce Jaroslav Proček. 
Opravy teď budou pokračovat ve 
vyšších podlažích. Hotovo má být 
za dva roky.
Pan Bonelli vlastní několik luxus-
ních hotelů po celém světě (mimo 
jiné v brazilském Riu de Janeiru). 
Je synem karikaturisty.

S

Velké zprávy 
z Malé Strany

poslední báseŇ 
anny rozehnalové, 

řečené barbi

Ve Waldštejnu je to běžné, 
šenkýřky se střídají. 

Dnes máváme paní Něžné,
která se tím netají, 

že napříště dá svou přízeň 
klientům z Holešovic.

Není žízeň jako žízeň,
někde za ni platěj víc.

Až se Věrce bude stýskat,
až bude mít všeho dost,

do Waldštejna příjde výskat,
s námi všemi jako host.

Barbi

baráčníci otevřeli po opravách sál, 
na zdech jsou pohyblivé obrazy

Baráčníci: Soused 
Petr Hejma s tetičkou 

Květou Vacířovou

Dvorana

americká ambasáda staví na petřínĚ 
nové Guantánamo? kdy zmizí obluda?
Petřín - Další a další fo-
tografi e obludné zdi nad 
ambasádou USA posílají 
čtenáři do redakce Malo-
stranských novin.
Co to má být? Staví si tam 
Američané nové Guantá-
namo? Nebo trénují na zeď 
s Mexikem?
Plechová obluda hyzdí pe-
třínskou stráň už více než 
dva roky. Původní zeď má 

být zbourána (údajně hava-
rijní stav) a postavena nová, 
pevnější. 
Ambasáda USA je posedlá 
strachem o svou bezpečnost. 
Na Tržišti od útoků 11. září 
2001 nechává kontrolovat 
projíždějící auta a autobusy. 
Na pozemku ambasády po-
stavila obří nádrž na moto-
rovou naftu kvůli soběstač-
nosti (např. ve válce).

Zablokovaná 
cesta plechem

Pohled z Petřína

Už aby to 
bylo pryč

Šenkýřky ve Waldštejnu

Anna Barbi Rozehnalová odešla 
dne 17. 6. 2019 v klidu do věčného 
báru. Čtenářům Malostranských 
novin známá zejména, jako někdej-
ší členka Waldštejn Clubu, básnířka 
a sousedka Jana Nerudy. Od roku 
1985 bydlela v Nerudově ulici. Pra-
covala v ČTK, Encyklopedickém 
ústavu a v Nakladatelství Paseka.

Hospůdka U Magistra 
Kelly ve Šporkově ulici, 
kam Barbi ráda chodila

patálie s paní dadjou
Paní Dadja Altenburg-Kohl z muzea 
(galerie) Montanelli naproti prý brzdí 
plnou dostavbu Všebaráčnické rychty 
a odvolává se vůči stavebnímu povo-
lení. Založila a vedle několik farma-
ceutických společností, má fi rmu na 
vývoj her. Je mecenáškou Národního 
divadla, kde i vystupuje. Její manžel 
je excentrický výtvarník Daniel Pešta.

Mladá chasa Vinoř
Nová podoba 

kultovního sálu 
ve Všebaráčnické 

rychtě

Giorgio Bonelli 
z hotelu 

Alchymist

Víte, že...
Podobný problém 
řeší v Bratislavě. 
Tam ambasáda 
USA postavila 
plot, který zabírá 
část promenády 
v historickém 
centru.
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baráčníci otevřeli po opravách sál, 
na zdech jsou pohyblivé obrazy

PODPORUJEME místní spolky

Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Příprava volebního korteše (3/3)

Pokra-
čování 
příště

„Víš to jistě, že tatínek mluví doma německy?“
„Ano, včera přišel, maminka nebyla doma a řekl: 

Himl hergot, zas je v luftě!“
Athletický klub Hrekules to jistí: Teď 

nikdo nebude volit protikandidáta!

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, grafik. Na-
psal profil Jana Nerudy.

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

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

Milena 
Jesenská

překladatelka

Vincenc 
Červinka
novinář

Všebaráčnická 
rychta

Mladá chasa 
v akci

Jaroslav Proček, 
rychtář veleobce

Pantatínek rychtář  
Obce baráčníků Hradčany 
Josef Kocábek (92 let)  
a tetičky baráčnice.
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KampaNula
8

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

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
Malostranských, Staroměstských a Novoměstských novin. 

 Spolky
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50. narozeniny zakladatele spolku 
pana petra hejmy. Gratulujeme!

akladatel význam-
ného spolku Kam-
paNula Petr Hejma 
oslavil na Petřín-

ských terasách dne 12. 
července své 50. naro-
zeniny. Narodil se 6. 7. 
1969. Na oslavě se sešlo 
asi 350 hostů. Oslavenec 
pozval všechny, které 
v životě potkal za různých 
okolností. Ty, kteří ho 
pamatují, když byl ještě 
v kočárku, přes kamará-
dy z Krkonoš či tábora 
v Miličíně až po ty z po-
slední doby. Na konto 
„Automobil pro Anežku“ 
bylo vabráno 220 tisíc 
Kč. To tedy znamená, že 
Anežka bude mít auto.

Z

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 
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

hradčanská Galerie 
JOSEFA KALOUSKA

MONIKA HÖPPNER

Usměvavá Světlana 
Kalousková z Hrad-
čanské galerie Josefa 
Kalouska zve čtenáře 
novin na 10. ročník 
Hradčanských letních 
hudebních a výtvar-
ných slavností.

● Světlano, co je u vás 
v galerii nového?
Naše galerie připravila 
už 10. ročník Hradčan-
ských letních hudebních 
a výtvarných slavností. 
V rámci tohoto projektu 
jsme roky podporovali vy-
stoupení mladých umělců 
pantomimy a školy Borise 
Hybnera. Je to kombino-
vaná výstava s vystoupe-
ními. Jako každý rok tu 
vystavuje Josef Kalousek 
a jeho hosté:  Jana Kre-
manová, Helena Slavíko-
vá, Ivan Šnobl, Vladimír 
Borůvka a Jan Vlček. Vý-
stava je do 12. září.

Světlana 
Kalousková 
(uprostřed) 

s manželem 
Josefem Ka-

louskem 
a přáteli 

Fo
to

: A
rc

hi
v 

S.
 K

al
ou

sk
ov

é

www.galerie-kalousek.cz

místní 
SPOLKY

● Co ještě připravujete?
Výstavu Malostranská se-
tkávání v listopadu a Fes-
tival mladých talentů na 
Pražském hradě...
● Co Vás v životě nejvíc 
obohacuje?
Jsem šťastná, že mohu 
pracovat s manželem Jo-
sefem Kalouskem v ob-
lasti umění na tak krás-
ném místě, jakým jsou 
Hradčany a Pražský hrad. 

Po cestě na Malostranské 
náměstí dole slyším kla-
vír z okna AMU. Na ulici 
Tržiště se zastavím pro 
ovoce a do krásných ma-
lých galerií. Jsem okouz-
lena životem a harmonií. 
● Na co se nejvíce těšíte?
Asi na vše, co je před námi 
dobré a na malou naději, 
že se dostanu k vlastnímu 
komponování na klavíru 
a k novým písním. 

Naše akce 
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

DOPORUČUJEME
● ZÁŘÍ 
● Toulka kostelem sv. 
Havla: historie, zvonění. 
● Toulka Studánka 
v Lysolajském údolí. 
Dr. Julius Hůlek.
● Toulka Věží chrámu 
sv. Víta. Háta Hlavatá
● Úterý 10. 9. 
Prostřený stůl na Bet-
lémském nám. v rámci 
Betlémské kulturní noci
● Čtvrtek 12. 9. 
Spolkový den na Kam-
pě (Praha 1 - Petr Burgr)

● Čtvrtek 19. 9. 
Otevření prostor Spolku 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan na 
Malostranském náměstí
● Sobota 21. 9. 
XI. Malostranské 
vinobraní v parku 
na Kampě

● ŘÍJEN
● Čtvrtek 10. 10. 
Veselice na Rychtě. 
Cca od 18 h. Baráčníci 
zvou všechny místní 
spolky. Hraje Folklor trio.

Malostranské 
vinobraní

Od redakce Malostranských 
novin dostal Petr Hejma tento 
dárek: Vlastní noviny o životě!

S bráchou 
Honzou

Dar od 
Dr. Kučery: 
Hejmovica

Dárek: 
Totem

Petřínské 
terasy
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MINULÉ ČÍSLO
Malostranských novin

Vážená redakce,
podporuji názor, aby byl 
Mariánský sloup na Sta-
roměstské náměstí na-
vrácen. Když nebude po-
volena zmanipulovaným 
Magistrátem stavba Ma-

riánského sloupu, měl by 
být demontován i pomník 
Mistra Jana Husa, neboť 
tento pomník byl konci-
pován tak, že se Hus díval 
na Pannu Marii, byl totiž 
její ctitel. 
Navíc byl pomník Husa 
postaven za „zlého“ Ra-
kouska-Uherska, v době 

mariánskÝ sloup: hus zas musí hledĚt na marii
Dopisy

váŠ inzerát do tĚchto 
novin vyrobíme zdarma 

pro více podrobností volejte 
monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.euinzerce@malostranskenoviny.euinzerce@malostranskenoviny.eu

pro více podrobností
monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.eu

PETR BURGR 
Radní Prahy 1 pro kulturu, 
sport, občanskou společ-
nost, spolky a Středisko 
sociálních služeb. Je čle-
nem spolku KampaNula 
a SOPMSH.

tak nám posprejovali karlŮv most
Petr Burgr, 
jeho glosa

Tak nám posprejovali 
Karlův most. Nestalo 
se to poprvé, ale  mů-
žeme říci, určité no-
vum jsme v tomto pří-
padě zaznamenali. 
Nemyslím ty dva výteční-
ky. Už jsme si zvykli, že 
i národ Schillera a Goetha 
produkuje, jako všude jin-
de, tupouny, kteří si prý 
nevšimli, o jak důležitou 
památku se jedná. Ale 
jinak jsme mohli zazna-
menat samá nečekaná 

překvapení. Jak jsme se 
dočetli, pozorný občan 
nelenil a zavolal městskou 
policii, první plus.
Strážníci přijeli potichu 
bez majáčků a výteční-
ky chytli ještě se sprejem 
v ruce, druhé plus. Než 
oschla barva na letitém 
pískovci, už jedna paní 
soudkyně rozhodla o po-
kutě, zákazu vstupu do 
České republiky, zaplace-
ní nákladů na odstranění 
nastříkané barvy, velké 
plus. 
Prostě mohli jsme se 
jednou zasnít, že to tady 
funguje jako v americ-
kých fi lmech ze soudního 

prostředí. Kdy ráno něco 
provedete a odpoledne 
vám to paní soudkyně 
(většinou afrického pů-
vodu) spočítá. Ta naše 
soudkyně s černým svě-
tadílem asi nemá nic 
společného, ale profesio-
nální ráznost prokázala. 

S názory, že je to málo, 
prý se jim ruka měla 
useknout, nesouhlasím. 
To zase ne. Nechtěl bych, 
aby sem k nám byly za-
váděny zvyklosti ze zemí, 
kde mají zákony, podle 
kterých sekají ruce.

Červenec 2019 Fo
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Měření 
nápisu

kouska-Uherska, v době 

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

„zlé“ cenzury v době Vel-
ké války v roce 1915. Po-
dotýkám, že kostel Panny 
Marie před Týnem byl po-
staven katolíky. Katolická 
byla i Betlémská kaple, 
kde kázal ve své době ka-
tolický kněz Jan Hus. Ne-
chci vyvolávat kostlivce 
ze skříní, ale Mariánský 

sloup má být symbolem 
smíření. A pomník po-
praveným pánům? Byli 
ve vzpouře a tehdy se 
tak trestalo, s tím museli 
počítat, koneckonců za 
politiku se v některých 
státech ve světě 21. století 
popravuje dosud.

Martin Kubík

Na začátku léta za-
chvátila centrum ved-
ra a aféra okolo pro-
deje bytů. Policie ob-
vinila přes 30 lidí, že 
prodejem obecních 
bytů v letech 2012  až 
2015 připravili měst-
skou kasu o téměř 42 
milionů korun. 
Mezi obviněnými jsou 
úředníci, zastupitelé (mi-
nulí i současní) a bývalí 
radní včetně exstarosty 
Lomeckého. Byla jsem 
zastupitelkou 12 let až do 
loňska a jsem asi jedna 
z mála, která obviněná 
není. A důvod?
Prodej bytů tzv. obálko-
vou metodou byl abso-
lutně proti mému pře-
svědčení o tom, jak má 
obec nakládat se svým 
majetkem a nikdy jsem 
pro něj nezvedla ruku 

a naopak ho kritizova-
la. Nevěřila jsem, že to 
bude košer (a ejhle, asi 
nebylo) a navíc jsem byla 
proti tomu, aby se Praha 
1 zbavovala zbytku bytů, 
které nám ještě po priva-
tizaci zbyly. 
Argument TOP 09 
o tom, že je lepší se 
bytů zbavit, než je 
pronajímat a pokusit 
se tak alespoň trochu 
pozitivně ovlivnit počet 
obyvatel Prahy 1 na úkor 

Airbnb apod., jsem nikdy 
nepochopila. 
Jsem proto ráda, že se 
současná radnice roz-
hodla jít zcela jinou ces-
tou, i když nesouhlasím 
např. s tím, aby se ne-
dokončila (za jasných 
a transparetních podmí-
nek) privatizace. Ale to, 
že už nikdo nebude tahat 
byty k prodeji jako králí-
ky z klobouku, je jedině 
dobře. 
Pevně věřím, že se podaří 
nastavit i novou smyslu-
plnou bytovou koncepci 
a podaří se znovu oživit 
centrum. 
A jak asi dopadne 
kauza okolo prodeje 
bytů, ponese konečně 
někdo odpovědnost? 
Tipnete si?

Jejda!

Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

kdo hlasoval za byty 
pod cenou? uŽ hraje basa
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● Čt 1. 8. v 20 h
Koncert 
ZUZANA DUMKOVÁ
Její tvorba je unikátním 
rozkročením mezi písnič-
kářstvím a jazzem.  

● Út 6. 8. v 20 h
Koncert
PETR LINHART
Písničkář, poutník, milov-
ník krajin a jejich příběhů. 

● Čt 8. 8. v 18 h
Vernisáž a výstava 
ROMAN MAREŠ 
Nestřílet. Mohl by to být 
dobrý milovník. Pro-
mlouvat obrazy. Slovy 
malovat. 
 
● Pá 9. 8. v 20 h
Koncert 
JUDITA ŠKODOVÁ
Duo Folie a deux. Judita 
Škodová - zpěv, Kateři-
na Ochmanová - klavír, 
akordeon. 

● Út 13. 8. v 20 h
Koncert
JAN BURIAN
Výrazná osobnost české-
ho kulturního života.

 
● Čt 15. 8. v 18.30 h 
Divadelní spolek 
ROZKOŠ STAŘENY
Divadelní skeč. 
 
● Út 20. 8. v 20 h
Koncert 
EMA EULER
EQ KVARTET
Zvuk vytváří vokál Emy 
Euler, kornet Mirka Vý-
ravského, kytara Ryana 
Simpsona a bas Hilde 
von Vorsatz. 

● Čt 22. 8. v 20 h
Koncert
DAGMAR VOŇKOVÁ
Nezaměnitelná zpěvač-
ka, kytaristka, sklada-
telka. 

 ● Ne 25. 8. v 19.30 h
Koncert 
FRANTIŠKA 
STROPNICKÁ 
Zpěv Františka Stropnic-
ká, klavír Michal Vejskal, 
kytara Josef Munzberger. 

● Út 27. 8. v 20 h
Koncert
INŽENÝR VLADIMÍR 
Osobitý písničkář hraje 
k poslechu a k opatrné-
mu tanci… 

● St 28. 8. v 20 h
Koncert 
BÁRA GRAFNETROVÁ 
Zase je mi do zpěvu 
Večer se šansony. 
Hostem herečka Ilona 
Svobodová. 

● Čt 29. 8. v 18 h
Vernisáž a výstava 
VLADO
Samouk zkoumající 
různé typy malby. 

● So 31. 8. v 20 h
Koncert
KOMPAKTNÍ RISK
Jazz, funky, evergreeny 
pro Váš večer.

Ve Smečkách 26, Praha 1
www.cinohernikavarna.czSRPEN

Dagmar 
Voňková

22. 8., 20 h

•
K

Kulturní nástěnka    •
vÝBěr toHo neJlepŠÍHosrpen

Akce - 19. 8. od 19 h - TANČI JAKO 
MEDA - Museum Kampa, U Sovových 
mlýnů 2 - Zkušení lektoři, Swing Busters, 
vás naučí základy swingu za doprovodu 
živé hudby. www.museumkampa.cz 

 
Akce - 24. 8. v 10 h - KOUPACÍ 
CYKLOJÍZDA - KRALUPY - Sraz 
Folimanka, pod Nuselským m. - Trasa: 
ZOO, Kralupy, zámek Chvatěruby… 
Více najdete na: www.galas.borec.cz
 
Divadlo - Děti - PŘIHLASTE DĚTI 
DO HAFU - HaFstudio, Ostrovní 16 - 
Od 9. do 13. 9. Týden otevřených dve-
ří. Kurzy herectví pro děti. Vyzkoušejte 
zdarma. www.hafstudio.cz
 
Kniha - tip - MARTIN JAN STRÁN-
SKÝ: DENÍK DOKTORA Z MRNIC 
- Černým humorem špikovaná sonda do 
českého venkova. Slovy Doktora z Mrnic: 
Všechno se nám vrátí. Svět je bumerang.

Výstava - Dlouhodobě - MUZEUM 
KARLA ZEMANA - Saská 3 - Muze-
um mapuje Zemanovu tvorbu od prvních 
animací až po poslední tvůrčí období. 
Více: www.muzeumkarlazemana.cz

 
Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE 
KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mos-
tu, Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, 
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

Galasovy 
cyklojízdy

Kniha

ablkoň je setkáním 
Georga Friedricha 
Händela s pračlo-

věkem. Tato charakte-
ristika publicisty Jiřího 
Černého nejlépe vysti-
huje svéráznou kapelu, 
která se s nadhledem 
pohybuje na hranicích 
moderní vážné hudby 
a popu. Skupina vznikla 
už před více než třiceti 
lety... Kromě koncerto-

vání a natáčení desek 
dělá i hudbu k fi lmům 
(např. Smradi) a diva-
delním či televizním in-
scenacím. Nyní Jablkoň 
hraje v sestavě: Michal 
Němec - zpěv, kytara; 
Martin Carvan - kytary, 
sbor; Johnny Judl - fa-
got, baskytara, el. kytara, 
sbor; Petr Chlouba - bicí, 
perkuse, sbor; Marie 
Puttnerová - zpěv.

15. 8., 21 h
JABLKOŇ

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

SRPEN
Program (výběr)

1. 8., 21 h
Norbi Kovacs - folk - rock
2. 8., 21 h
Krausberry - rock
8. 8., 21 h
Afterglow + Los Culos
13. 8., 20 h
7 pádů Honzy Dědka - 
talkshow
19. 8., 21 h
JOHNI + Marley Wild-
thing (AUT) - folk - rock
22. 8., 21 h
Lili Marlene - futuristický 
šanson
28. 8., 21 h
Juwana Jenkins and 
Her All Star Mojo Band 
(USA/CZ) - blues - soul
29. 8., 21 h
KDOTOŘEK + Mecca-
verius society - crosso-
ver alter nativ

Zveme vás 
na naše akce na 

Střeleckém ostrově.

Náš TIP

J



inzerceinzerce

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
Malostranské noviny 
srpen 2019 / XI. ročník

● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@malostranskenoviny.eu

● tel. inzerce: 777 556 578 
● tel. redakce: 775 949 557

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Koutek pro chytré hlavy

četba na pokračování. jan neruda: 
pan ryšánek a pan Šlegl (XXiX.)

ně. Dnes pil pan Schlegl 
čtyry sklenice a setrval 
do půl deváté. Minuly 
dny, minuly týdny. 
Po chladném, mhoura-
vém dubnu přišel teplý 
květen, překrásné jaro 
měli jsme toho roku. 
Když je krásný květen, je 
na Malé Straně ráj. Pet-
řín je obalen bílým kvě-
tem, jako by všude kypě-
lo z něho mléko... 

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Hádanka: Víte, na jaké adrese 
je na Malé Straně dům (oprav-
du parádní znamení!), který se 
zove U Černého slona?
Nápověda: Nerudova ulice

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Minule: Obraz milenců je na-
malovaný na zdi po Karlovým mo-
stem. Je upoutávkou na nedalekou 
galerii Správně: Jana Máchová

Štábní lékař

Pokračování příště

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

inzerce

Slavné místní ženy

K osmé hodině odcházel 
pan štábní lékař. Zastavil 
se u třetího stolku. „Dob-
rou noc,“ pravil, „musím 
dnes ještě jednou k Ry-
šánkovi. Je potřebí opa-
trnosti.“ „Dobrou noc,“ 
odtušil pan Schlegl chlad-

 11telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.euZáabava

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

● ADRŠPAŠSKÉ    
   SKÁLY
● TRUTNOV
Přihlášky Vodičkova 18 
od 10. července

● 27. srpna

● CHEBSKO
Přihlášky také na ten-
to výlet v infocentru 
ÚMČ, Vodičkova 18
od 27. srpna

● 26. září

● VELHARTICE
● PRÁŠILY
Přihlášky v infocentru 
ÚMČ, Vodičkova 18 
od 20. srpna

● 12. září

KAŽDÝ DEN STOJÍ ZA TO, 
ABY HO ČLOVĚK ŽIL

Nabízíme pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionář ● Jsme tu pro vás!

Děkujeme 
za laskavou 

podporu 
radnímu 

Petru 
Burgrovi

VÍCE INFORMACÍ 
o akcích a přihlašování 
Karolína Schwarzová 

tel.: 725 397 934, 
Tereza Nosková 
tel.: 607 048 183

Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz

● BEČOV ● MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Přihlášky 
na tento výlet Vodičkova 18 od 9. července

● 20. srpna

Jsme tu 
pro vás!

„
Zřizovatelem je Městská část Praha 1

Podnikatelka v krajkách
Julie Fantová - Kusá

Julie Fantová (1858 - 1908) 
podnikala v krajkářství. 
Posledních pět let života 
bydlela v krásném bytě 
v domě U Turkovy hla-
vy ve Sněmovní ulici na 
Malé Straně. Vdala se za 
úspěšného a tehdy velmi 

slavného architekta Jose-
fa Fantu (např. tzv. Fan-
tova kavárna na Hlavním 
nádraží). V mládí půso-
bila v Brně jako starostka 
ženského spolku Vesna. 
Fanta, který byl mladší 
než ona, ji přežil o 46 let. 

Josef 
Fanta, 

2. manžel

Wolfang 
Kusý

1. manžel

Mikuláš 
Aleš, 

přítel muže



Příští číslo vyjde
1. září

Volejte Monice, tel.: 777 556 578.
Noviny k vyzvednutí v Info centru, 

Radnická 8, Brno - střed

Seženete i v Brně

SLAVOMIL JANOV 
zakladatel Akademie 

Jaroslava Foglara, 
vůdce oldskautského 

klubu Jestřábi
„Protože jdou na kloub 

tolika záhadám 
a tajemstvím jako Tam-

-tam ze Stínadel.“
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Modré okénko
získává...
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inzerce

Tip: Čtenáři MN

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
POTAPĚČI

vyměňují ledolamy
Výměna ledo-
lamů Karlova 
mostu: Dvě ho-
diny pod vodou 
takřka ve tmě

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

257 531 839

Mazlíčci 
Malé Strany

Mazlíčci

WOLFI
Malamut Wolfi  je velmi 
klidné povahy a rád se 
prochází s páníčkem 

na Petříně.
Posílejte: redakce@

malostranskenoviny.eu
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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 

NA PETŘÍNĚ. „Ty ji znáš?” „Předloni se mi pořád motala na honech 
a teď jí musím platit.” „Postřelil si ji?” „Ne, platím jí alimenty?”

Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu


