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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. 1/ roč. XIII 
leden 2021

PF 2
021

Malostranští 
číšníci

inzerce
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Čtěte na str. 4 - 5

PETR HEJMA PODPORUJE
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

Petr Hejma, starosta Prahy 1: 
„Je to místní poctivá živnost, 

která si zaslouží naši podporu.“

NEJEN 
NA STR. 5

TRADICE  
MALÉ 

STRANY

Vítězná 534/16, Újezd

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

257 531 839

str. 6 - 7
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J+S TABÁK 
(též květiny, víno...)

ŠTĚDRÝ DEN 
NA MALÉ STRANĚ

DOBRO
DUCH

DOBRÝM BÝT A JINÉ BLAŽIT!

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

Buditel JIŘÍ KUČERA, 
tahoun místního spolkového života, 
především pak spolků KampaNula, 
Turas, Šatlava a mnoha dalších...

Číšník Lukáš z Tlusté myši, 
Všehrdova 19, předává 
chutnou kuřecí roládu s 

bramborovou kaší za 136 
Kč. Obědy si můžete objed-
nat a vyzvednout v pracovní 

dny od 11.30 do 15 h. 

Na čepu dvanáctka 
Radegast za 39 Kč

70
NAROZENINY

GRATULUJEME!

DR. JIŘÍ KUČERA 
ZVE NA VÝSTAVU 

SVÝCH FOT

DOBRODOBRODOBRODOBRODOBRO
DOBRÝM BÝT A JINÉ BLAŽIT!DOBRÝM BÝT A JINÉ BLAŽIT!DOBRÝM BÝT A JINÉ BLAŽIT!DOBRÝM BÝT A JINÉ BLAŽIT!

PŘIČINLIVÝ LUKÁŠ

Čtěte na str. 4 - 5Čtěte na str. 4 - 5

Herečka Bára 
Štěpánová 

s Malostrans-
kými novinami 

a kamelotky

DOPORUČUJEME!

Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
turist@airtickets.cz, www.lesser.travel

Pracujeme 
pro vás 

od roku 1994.

Úspěšný a zdravý let 
rokem 2021 
přeje všem

malostranská cestovní
AGENTURA LESSER. 

Dobrou 
chuť přeje 

Tlustá 
myš



2  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

OKÉNKO 
RESTAURACE 
ST. MARTIN

Vlašská 358/7 

Smažená gouda, 
hranolky...

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

GURMÁNUV 
KOUTEK

Újezd - Lanovka na Pet-
řín má mít novou podobu 
vozů a zcela vyměněna 
bude trať. Provoz bude 
při opravě asi na osm mě-
síců zastaven, zřejmě přes 
zimu. 
Náklady jsou předběž-
ně odhadovány na 210 
milionů Kč. Lanovka se 
poprvé rozjela v létě 1891 
a v nynější podobě jezdí 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Loni v lednu 
slízla jsem 

jednu!“

„Mám kutilské 
vlohy, tak jsem 

si vždy kouli 
udělal sám.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
Dvořák

Malostranská 
beseda

„Nedávno 
na chalupě. 
Jinak jsem 
celoživotní 

trojkař.“

Jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

 „Minulou zimu. 
Tuto zimu na 

to v Praze stále 
ještě s napětí 

čekám!“

Jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto

 „Loni jako 
Panímáma 

v pohádce na-
šeho Divadélka 

Romaneto.“

Kdy jste naposledy 
dostali koulí?

Anketa Malostranských novin

ROZDÁVÁ ROLNIČKY, 
KTERÉ PAK NOSÍME 

NA KABÁTECH CELÝ ROK

„...Než 
vloni 
minul 
únor.“

LANOVKA NA  PETŘÍN BUDE MÍT NOVOU 
PODOBU, POK UD SE PETŘÍN NESESUNE...

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechl:

Počasí 

3 °C
LEDEN

Čím víc vakcín, 
tím víc pandemie

marinovaná s křenem 
a horčicí, salát, 450 g

99 
Kč

Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1 
Otevřeno út - ne 10 - 17 h. Až do 30. 6. 2021. 

www.npmk.cz

VÝSTAVA K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ 
J. A. KOMENSKÉHO

© Lukáš Fibrich

„Říkáte, že jsem 
úplnej blbec, ale 
to mě přeceňujete!
Slyšeno: V karanténě

Malá Strana -  Roz-
dává rolničky na Váno-
ce! Kateřina Kubátová, 
akademická malířka, již 
několik let na Štědrý den 
rozdává po Malé Straně 
lidem roztomilé rolničky 
- kouličky. Kouzlo těchto 
rolniček spočívá v tom, 
že jejich cinkání není ani 
málo, ani moc - prostě 
jen tak ševelí a doprová-
zí všude tam, kde máte 

kabát, a to po celý rok. 
Kateřina Kubátová, dlou-
holetá členka SOPMSH 
slaví v lednu narozeniny. 
Redakce Malostranských 
novin a sousedé přejí Ka-
teřině všechno nejlepší.

Anketa Malostranských novin

Víte, že...
Rolničky měli už staří 

Keltové, dávaly se 
na kotníky tanečníků...

od roku 1985. Petřínský 
svah se údajně sesouvá 
směrem na Újezd. 
„Je to o milimetry ročně, 
ale ujíždí. Tím se napří-
klad uvolňují pražce,“ 
uvedl vedoucí provozu 
tramvají dopravního pod-
niku (DPP) Petr Hloch, 
aniž by příblížil, jak to 
měří. Oprava lanovky prý 
bude do pěti let.

VYŠLI JSTE NĚKDY PETŘÍN 
AŽ NAHORU PĚŠKY?

ANO: 46 %, NE: 54 %
Průzkum provedli členové skautského 
oddílu v období od 20. 12. do 25. 12. 
2020, mimo jiné na odběrních místech
Malostranských novin, na ulicích, 
u odběrních okének, občasných akcích... 
Dotazováno: 100 respondentů

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

u odběrních okének, občasných akcích... 

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA

OKÉNKO.

DOPORUČUJEME!

S rolničkou 
vpřed!

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady



1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2) MN jsou součástí místního života
3) Bez vás by to opravdu 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

inzerce

LANOVKA NA  PETŘÍN BUDE MÍT NOVOU 
PODOBU, POK UD SE PETŘÍN NESESUNE...

Víte, že...
Původně jezdila lanovka 

na vodu. Nahoře se 
napouštěla a vypouštěla.

Baleno v dárkovém kufříku 
nebo k dispozici jednotlivě.
Kompletně vyrobeno v ČR.
Osobní předaní 
na Praze 1 ZDARMA

HLEDÁTE ORIGINÁLNÍ 

DÁREK PRO MIMINKO 

Tel.: 605 362 544 ● e-mail: info@beruveru.cz 
● www.beruveru.cz

Mám pro Vás ideální tip 
na dětské oblečení s motivy Josefa Lady!

Baleno v dárkovém kufříku 
nebo k dispozici jednotlivě.
Kompletně vyrobeno v ČR.
Osobní předaní 
na Praze 1 ZDARMA

na dětské oblečení s motivy Josefa Lady!
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Dívka ze str. 3

ště
Anča Míková, průkopnice 

účesů afro na Malé Straně.
 Dodnes se v místních 

parcích bubnuje.

Bouřlivý 
rok 1915

KUDRNATÁ ANČA

Jediná zastávka, ale 
stojí za to: Nebozízek

Lanovka pílí do vrchu 
(na konci 19. století)

PETER ORIEŠEK, 
KRYŠTOF HOŠEK: 

SOMA SEMA
do 7. 2. 2021

Dvojvýstava sochař-
ských individualit, které 
od sebe dělí celá ge-
nerace. Mladší z obou 
autorů, Kryštof Hošek, 
byl během své kariéry 
s Orieškovou tvorbou 
v úzkém vztahu díky ro-
dinným vazbám. Oba au-
toři pracují primárně s fi -
gurou či s jejími fragmenty.

VLADIMÍR 
JANOUŠEK: TIMES

do 1. 3. 2021

Sochař Vladimír Janou-
šek absolvoval Vysokou 
školu uměleckoprůmyslo-
vou v ateliéru Josefa Wag-
nera. Spoluzakládal umě-
leckou skupinu UB 12. 
Autor monumentálních 
realizací i komorních 
soch reprezentoval Čes-
koslovensko na světové 
výstavě Expo ´70 v ja-
ponské Ósace. Jeho dílo 
nebylo dosud v celé šíři 
publiku představeno. 

ONLINE AKCE
Z důvodů vládního naří-
zení je Museum Kampa 
do odvolání uzavřeno. 

Připravili jsme pro vás 
ON-LINE AKCE! Vše na-
jdete na fb, instagramu 
a webových stránkách 
muzea. 
● Kódy a krajiny 2: 
Český neokonstruktivis-
mus pohledem Jaroslava 
Vančáta. Přednáška.
● Sběratelka umění 
Meda Mládková. 
workshop o sběratelství
● Kódy a krajiny 1: 
Od krajiny k racionalitě. 
Online přednáška.
● Ve středu Evropy,
přednáška. 
● Naslouchání Olgy 
Karlíkové.

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

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň 
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou 
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfre-
unda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka 
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé 
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava 
soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FRANTIŠEK KUPKA

František Kupka, 
Studie opice

Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
turist@airtickets.cz, www.lesser.travel

Pracujeme 
pro vás 

od roku 1994.

Úspěšný a zdravý let 
rokem 2021 
přeje všem

malostranská cestovní
AGENTURA LESSER. 



VÁNOČNÍ KOLEDY POD KARLOVÝM MOSTEM ● SOUSEDÉ I ZNÁMÍ ZDALEKA ● SEJDEME SE V LEPŠÍCH ČASECH

Chyba lávky!  Krátce po 
poledni na Štědrý den 
se (zcela náhodně) se-
šlo pod Karlovým mos-
tem několik desítek lidí, 
místních, přespolních, 
i těch, co přišli přes nej-
méně dvě pole. 
Vopičkovo Vokýnko 
(bistro Bruncvík) mělo 
otevřeno, a to, ehm, jako 
„vokýnko“, čím se naplno 
projevila genialita tvůr-
ce, který své vokýnko 
pojmenoval Vokýnko už 
v době, kdy nikdo netušil, 
že bez „vokýnek“ to roz-
hodně nepůjde. 

4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@maloStranSkenoviny.eu Zpr}avy

A tak si zcela náhodní 
hosté zazpívali kole-
dy pod mostem, dali 
si svařáka, poseděli na 
kamenných lavicích - 
tak vzdálených od Vo-
kýnka! Zcela spontánně 
se sešli též na náplavce 
pod sochou Bruncvíka 
(kde každý rok nalévá 
„zdarma“ a rád starosta 
Petr Hejma)...

Prostě nešlo zůstat doma! Ve 
všech domácnostech to zřej-
mě vypadalo podobně: „Ni-
kam nepůjdeme, ještě něco 
chytneme...!“ Ale pak...

JAN 
BLATNÝ

Ministr 
zdravotnictví

Opatření vlády 
jsou čím dál 
zamotanější, 

nakonec nás asi 
všechny zavřou.
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SETKÁNÍ REDAKČNÍ 
FENY S BRATREM

CO NOVÉHO V REDAKCI

Na vánoce spolu!  Redakční fena 
Denisa se setkala na Vánoce na 
Kampě se svým starším bratrem 
Hugem (stejná matka).

&Vítěz Poražený

TOMÁŠ 
OLIVA

Předseda 
SOPMSH

Spolek stále žije 
a vykazuje 

činnost, i když 
je doba zlá. 

Držíme palce!

Herečka Bára Štěpánová se pyšní 
Malostranskými novinami. Vpravo nej-
důležitější část redakce: kamelotky

Před bistrem 
U Bruncvíka 

v neznámou dobou Fo
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KUPTE SI UNIKÁTNÍ
MALOSTRANSKÝ KALENDÁŘ 

NA CELÝ ROK 2021! 
Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

Markéta Vostrá
napsala a nakreslila

Víte, že...
Na místě, kde je dnes 

socha Bruncvíka, stáva-
la Perunova socha.

VÁNOČNÍ KOLEDY POD KARLOVÝM MOSTEM 

ŠTĚDRÝ DEN NA KAMPĚ: OP  ATRNĚ, ALE Z CELÉHO SRDCE! 
JAK OŽILO NÁMĚSTÍ, NÁPLA  VKA I PROSTOR POD MOSTEM

19. 1. vstupuje Slunce 
do znamení Vodnáře. 
Toto znamení přispívá do 
toku děje rozvojem no-
vých schopností, do-
posud nerozvinutých 
možností a značným 
nadhledem, ze kterého je 
možno spatřit podstatu 
myšlenek, teorií, světa, ži-
vota jako takového. 
Odvrácenou stranou 
tohoto znamení může 
být snaha zabývat se 
životem pouze teore-
ticky a to tím, že je často 
za jakoukoli cenu udržo-
vána neúčast, odosobně-

ní, pozorování z majáku, 
aniž by byla potřeba či 
touha, vstoupit do vln 
dějů, spolu s ostatními. 
Výsledkem pak může 
být přílišná vzdále-
nost nejen od dru-
hých, ale i od toho, co 
je tady a teď reálné. 
Čas přeje nacházení míst 
ve vlastním vnitřním svě-
tě, kde vládne nesvoboda, 
svázanost dogmaty a mýty 
a uvolnění těchto stavů, 
tak, aby proudila energie 
v souladu s přítomností. 
Esencí tohoto času je 
nezávislost.

Domovní znamení
U ČERVENÉHO KŘÍŽKU 
Všehrdova ulice 437/15

MALOSTRANSKÉ 
DOMY VĚŠTÍ 
BUDOUCNOST

LEDEN

● Žije na Malé Straně ● 
Spisovatelka, šéfredak-
torka časopisu Rituals, 
astroložka, vykladačka 
Tarotu ● Kreslířka a tera-
peutka s téměř 30letou
praxí ● Vydala osm 
úspěšných knih o ast-
rologii a Tarotu ● Před-
nášková činnost, pořá-
dání seminářů na vlast-
ní Tarotové škole. 

MARKÉTA 
VOSTRÁ

KALENDÁŘ JE SAMOZŘEJMĚ V BARVĚ!



VÁNOČNÍ KOLEDY POD KARLOVÝM MOSTEM ● SOUSEDÉ I ZNÁMÍ ZDALEKA ● SEJDEME SE V LEPŠÍCH ČASECH

 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.euZpr}avyZpr}avy

Díra na 
Újezdě

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
starosta MČ Prahy 1: „Tato provozovna je 
poctivá živnost, která si zasloží naši podporu.

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@malostranskenoviny.eu

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky
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J+S TABÁK (též květiny, víno...)

Provozní tabáku
pan Šebek

VÍTĚZNÁ 534/16 (ÚJEZD), MALÁ STRANA

Redakce 
Malostranských 

novin 
a starosta 

Petr Hejma

Pohled 
zvenčíSortiment široký

Tradiční pohled 
z Karlova mostu 
na procházející 
návštěvníky

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta
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V posledních letech 
klasických trafi k, kam 
si místní chodívali pro 
noviny a cigarety, stále 
ubývá. 
Ve Vítězné ulici však jednu 
najdete již od roku 1993. 
Malá prodejna J+S Tabák 
se nachází hned vedle za-
stávky tramvaje Újezd. 
Provozuje ji pan Stani-
slav Šebek a najdete tu 
opravdu všechno, co do 
správné trafi ky patří.
Před 27 lety začínal 
pan Šebek s obchodem 
se zeleninou ve vedlejším 
průchodu. Postupem času 
obchod přestěhoval o dve-
ře vedle a se svým původ-
ním společníkem založil 
trafi ku J+S Tabák. Jde o 

klasickou trafi ku, kam si 
místní mohou zajít pro ča-
sopisy, noviny či tabák. 
„Je smutné, že se okol-
ní domy za ty roky, 
co tu jsme, postupem 
času vylidňují,“ postes-
kl si pan Šebek, kterého 
se období koronavirové 
pandemie, kdy jsou vylid-
něné okolní hotely, velmi 
dotýká.
Před rokem si pan Šebek 
rozšířil prodejnu o malé 
květinářství. V něm za-
městnává paní květinářku, 
která váže překrásné kyti-
ce. Rovněž si zde zákazníci 

mohou vyzvednout zboží 
ze Zásilkovny.
Kromě toho si sem prý 
mnoho místních chodí pro 
stáčená vína z celého svě-
ta. „Nevím, jestli je to 
úplně nejlepší víno na 
světě, ale pravidelně si 
sem pro něj chodí tře-
ba pan Harapes, takže 
špatné být určitě ne-
může,“ dodal pan Šebek.

OTEVŘENO 
je v pracovní dny od 
7 do 12.30 h a pak od 
13 do 19 h.  V sobotu 
od 8 do 13 h.

Zpívání koled 
pod mostem... 
Vzpomínáte?

SEJDEME SE V LEPŠÍCH ČASECH

ŠTĚDRÝ DEN NA KAMPĚ: OP  ATRNĚ, ALE Z CELÉHO SRDCE! 
JAK OŽILO NÁMĚSTÍ, NÁPLA  VKA I PROSTOR POD MOSTEM

ČERNÁ 
KRONIKA
ČERNÁ 

VE VĚKU 78 LET ze-
mřel 20. 12. 2020 du-
chovní Svatopluk Ka-
rásek. Bydlel též na 
Malé Straně: Byl hu-
debník,  přítel Václava 
Havla, politik, hlásil se 
k monarchismu... 
Dlouhodobě spolupra-
coval s Malostranský-
mi novinami. 
Narodil se  Praze, po-
depsal Chartu 77, roku 
1980 emigroval do Ra-
kouska. Působil v Cu-
rychu jako evangelický 
farář. Po roce 1990 ká-
zal v Betlémské kapli. 
Pak byl farářem U Sal-
vátora na Starém Městě.

ZEMŘEL 
SVÁŤA 

KARÁSEK
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Lidé žijící na levém břehu Vltavy, se dělí do dvou táborů. 
V prvním jsou ti, co znají doktora Jiřího Kučeru, 
a tedy logicky ve druhém budou ti, kteří ještě doktora 
Kučeru neznají. Zde je nutno zdůraznit slovíčko JEŠ-
TĚ, protože druhý tábor se každým rozhozem žlutých, 
či zelených letáků výrazně tenčí.
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Není sousedské se-
tkání, nebo spolková 
akce, o které by Dr. 
Kučera nevěděl, ale 
hlavně o ní svým své-
rázným způsobem 
neinformoval širo-
kou veřejnost, napří-
klad již zmíněnými 
letáky. 
Někteří dokonce naše-
ho doktora podezřívají, 
že svým pacientům píše 
recepty, na kterých je 
z druhé strany napsán 
seznam Toulek (setkání 
spojená s procházkou 
a vybraným odborným 
výkladem). 

Není divu, že mnozí 
z nás si rádi připo-
meneme významné 
jubileum významné 
postavy Dr. Jiřího 
Kučery, který na le-
vém břehu organizu-
je a na pravém léčí.
Nutno dodat, že Kučero-
vo kulaté jubileum také 
otevírá mimořádnou 
možnost konečně vyře-
šit polemiku, zda vrá-
tit, či nevrátit na Ma-
lostranské náměstí 
pomník maršála Ra-
deckého. 
Nevyužít v daném sporu 
70. výročí narození Dr. 
Kučery by byl skutečně 
vážný hřích. Nastává to-

tiž neopakovatelná pří-
ležitost postavit na Ma-
lostranském náměstí jen 
spodní část původního 

pomníku, tedy tu partu 
podpírajících vojáků, 
a místo sochy maršála 
chytře umístit bronzo-
vý odlitek Dr. Jiřího 
Kučery, samozřejmě 
taky v nadživotní ve-
likosti, dokonce ješ-
tě větší, protože náš 
doktor nadživotně 

LINKA 
POMOCI 
OBČANŮM
724 021 789 
224 948 465

Park Kampa měl být roku 
2014 podroben drsné 
přestavbě, která by ne-
vratně změnila jeho po-
dobu. Za akcí stálo býva-
lé vedení radnice, tento 
záměr ho o několik měsí-
ců později stál koryta.
Mezi místními spolky se zved-
la vlna odporu, v čele stál Dr. 
Jiří Kučera za spolek Kam-
pa Střed Světa, Kavárna Mlýn-
ská, TURAS, KC Kampa, Kam-

paNula, dále pan Jiří Wencl 
(Muzikanti z Kampy) a další... 
Bylo to o fous. Už byla ho-
tova všechna potřebná povo-
lení,  bagry mohly vyjet 
každým dnem. Klíčovou 
změnou byla široká hlavní ces-
ta skrz park a odstranění velké 
plochy trávníku u restaurace 
Rybářský klub. Přestavba par-
ku byla navíc lstivě navázána 
na opravu Werichovy vily, ač 
s ní nijak nesouvisela.

PAMÁTNÝ KOUSEK: JAK DR. KUČERA ZACHRÁNIL PARK KAMPA

Akce proti 
přestavbě  
parku Kampa

Není akce, o které 
by Dr. Kučera 

nevěděl...

Víte, že...
Malostranské náměstí 
čeká velká rekonstrukce. 
zřejmě bude i kašna!

Restaurace & Steak
● 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 Fran-
cie ● Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic

VÝDEJNÍ OKÉNKO
● Otevřeno od 10 do 20 h ● Přijďte si pro oběd, 

párek v rohlíku a další dobroty do ruky 
● Nebo pivo z malých rodinných pivovarů. 

ŘÍČNÍ 540/9, PRAHA 1, MALÁ STRANA 
● E-mail:kamparium@kamparium.cz

Tel.: +420 730 629 299 ● www.kamparium.cz, FB www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

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

257 531 839

TEXT: PETR BURGR

už žije, a vše bude tím 
vyřešeno. 
Samozřejmě taková udá-
lost by ovlivnila spolkový 
a sousedský život nejen 
na Malé Straně. 
Po odhalení pomníku 
každý rok na závěr spol-
kového setkání: Kampa 
Střed Světa (také orga-
nizuje Dr. Kučera) vyrazí 
z Kampy průvod účast-
níků, obyvatel a přátel 
Malé Strany, Hradčan, 
Petřína a přilehlých čtvr-
tí, který dojde až na Ma-
lostranské náměstí 
k pomníku Dr. Jiřího 
Kučery. 
Po zazpívání několi-
ka Hašlerových písní 
upravených do jazzové 
podoby (oblíbený žánr 
oslavence), přistoupí 
k patě pomníku sám Dr. 
Jiří Kučera, aby poté sám 
sobě položil věnec. 
A tak to bude každý 
rok. Doufám, že těch 
věnců bude ještě moc 
a moc. Prostě přeji 

našemu Jirkovi ještě 
mnoho a mnoho ak-
tivních let.
Malá poznámka na závěr: 
Pokud se našel někdo, 
kdo tento článek přečetl, 
jistě mu neunikla ta stří-
brná nitka nadsázky, ale 
na konci to přání Jirkovi 
myslím naprosto vážně. 

Stále 
usměvavý 

(ale rázny) JK

DOKTOR KUČERA: „ASI 16“ (VÝSTAVA)
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VÁŠ INZERÁT 
DO TĚCHTO NOVIN 
KORONA-ZDARMA 

Volejte Monice, 
tel.: 777 556 578

e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.eu

Malostranská ikona 
Vlastimil Harapes 
a dobrovolný hasič 
na jedné z akcí Jiřího Kučery

Pokračování příště

„Co si počnem, Frantíku? 
Cigarety nejsou!“ „Já slyšel. Lojzíku, 

že suché listy z růže se také dají kouřit!“
Pokračování příště

Odpoledne přinesl Lojzík 
náruč růží.

V NOUZI O CIGARETY (1/3) Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1921)

PAMÁTNÝ KOUSEK: JAK DR. KUČERA ZACHRÁNIL PARK KAMPA

Dr. Kučera je 
skvělý řečník 
a organizátor

Zleva: Oblíbený radní Petr Burg, řečník a buditel Dr. Jiří 
Kučera, významná členka SOPMSH Pavla Michálková 
a předseda SOPMSH Tomáš Oliva na jedné z akcí.

Kalendárium 
Malé Strany

Berta 
Foersterová

PĚVKYNĚ

Josef 
Kemr
HEREC

LEDEN

● Jaroslav Ježek 
*25. 9. 1906 Praha 
†1. 1. 1942 New York
Skladatel, klavírista. Na 
Hradčanech je po něm 
pojmenována škola.

● Josef Kemr 
*20. 6. 1922 Praha 
†15. 1. 1995 Praha
Herec. Bydlel v Nerudově
 ulici. Jezdil trabantem. 
 
● Jiřina Salačová 
*14. 5. 1920 Terezín 
†8. 1. 1991 Praha
Členka vokální skupiny 
Sestry Allanovy. Zpívala 
v místních hospodách. 

● Karel Čáslavský 
*28. 1. 1937 Lipnice 
†2. 1. 2013 Praha
Filmový archivář, 
milovník Malé Strany. 

● Josef Főrster 
*22. 2. 1833 Osenice 
†3. 1. 1907 Praha
Skladatel. Ředitel kůru 
v chrámu sv. Víta. 

● Berta Főersterová 
*11. 1. 1869 Praha 
†9. 4. 1936 Praha
Pěvkyně, manželka skla-
datele J. B. Főerstera. 

Jaroslav 
Ježek

SKLADATEL

Jiřina 
Salačová
ZPĚVAČKA

J. Kučera je již dlouhá 
léta tahounem mnoha 
společenských akcí 
nejen na Malé Straně 

Před galerií 
na nedatovém 

snímku

Dr. Jiří Kučera, 
kulturní terminátor

Atributy Dr. J.K.: 
Klobouk, brašna, 

Malostranské 
noviny a letáky

DOKTOR KUČERA: „ASI 16“ (VÝSTAVA)
PŘIJĎTE 

NA MALOSTRANSKÉ 
NÁMĚSTÍ 27!

Viz též str. 8
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KampaNula
 Charitaredakce@maloStranSkenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita  Spolkypolky

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

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

Naše akce 

POŘÁDÁME 
A SPOLUPOŘÁDÁME

● Učené toulky se připravují
 
● Sobota 23. 1. od 9 h 
PTACTVO V ZIMĚ 
NA VLTAVĚ 
Sraz u řeky „u labutí“ 
v Cihelné. Dalekohledy 
nutné, psy nebrat. 
Dobrovolné vstupné.

Dále se můžete těšit na:
● JARNÍ PTACTVO 
NA PETŘÍNĚ,
● VOJANOVY SADY 
NEZNÁMÉ
● Z NEBOVID 
NA PRAŽSKÉ JARO

● Vždy 1x za měsíc
SETKÁNÍ S TAROT 
CLUBEM 115
Učená toulka s tarotem. 
Volejte Dr. Julia Hůlka, 
tel. č. 737 142 294

● Vycházky pro rodiče 
s dětmi Malou 
Stranou, Kampou 
s Petrou Dvořáčkovou. 
www.prahahrave.cz, tel. 
731 802 799, www.face-
book.com/prahahraveRe-
zerv: info@prahahrave.cz

● Čtvrtek 8. 4. 
KONFERENCE KAMPA, 
MALÁ STRANA STŘED 
SVĚTA - BÁSNÍCI MS + 
HYDEPARK.

DOPORUČUJEME

● VÝSTAVA „ASI 16“
fotografií Dr. Jiřího Kučery 
Malostranský spolek 
(SOPMSH). Malostranské 
náměstí 27

● Sobota 13. 2. 
MALOSTRANSKÝ 
MASOPUST

● Sobota 10. 4. 
HAPPENING KAMPA 
STŘED SVĚTA

● Od ledna? 2021: 
Pondělky + středy + pátky
OZDRAVNÁ CVIČENÍ 
RELAX ARTE 
SANATORIA
Tělocvičny škol na Malé 
Straně, vždy 18 - 20 h 
Středy Gymnázium 
Josefská 5, po + pá ZŠ 
Karmelitská.  Info Petra 
Krulichová: 604 765 273, 
www.relaxartecentrum.eu,
Od ledna, února?Rekreační 
basket v gym. Josefská.

SRAZ 
„U LABUTÍ“ V CIHELNÉ 

SOBOTA 23. 1. 

OD 9 - 11 h

PTACTVO V ZIMĚ 
NA VLTAVĚ 

Naše akce KampaNula pořádá 

V CIHELNÉ V CIHELNÉ V CIHELNÉ 
SOBOTA 23. 1. 

NA VLTAVĚ NA VLTAVĚ 

info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460

VEDE 

DR. JAROSLAV 

CEPÁK, 

ORNITOLOG

DALEKOHLEDY 
NUTNÉ, 

PSY NEBRAT! DOBROVOLNÉ 
VSTUPNÉ.
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Malostranské noviny, 
minulé číslo

www.
malostranskenoviny.eu
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny
Poděkování Poděkování 

Komentáře, básně, glosy, postřehyKomentáře, básně, glosy, postřehy

inzerce

GLOSA DNE

ZDÁ SE, ŽE NAŠI PŘEDKOVÉ BY 
SE NOUZOVÉMU STAVU VYSMÁLI

Když 31. prosince 
v Malostranské bese-
dě utichl hlas Ivana 
Hlase, nastalo ticho, 
což je v podvečer po-
sledního dne roku, 
pro Malostranskou 
besedu naprosto ne-
představitelné. Vy-
světlení je jednodu-
ché. 
Ivan Hlas hrál v prázd-
ném sále jen pro interne-
tové kamery. Malý střípek 
ukázky, v jaké době žije-
me. Lidé živící se kultu-
rou všeho druhu nemají 
do čeho píchnout, stejně 
tak jako kadeřníci, číšní-
ci, vlastně se nedá v krát-
kosti vyjmenovat všechny 
profese, na které dopadla 
doba, kterou právě proží-
váme. S úctou a pokorou 
ke všem, kteří právem na-

zývají prožitý rok jako rok 
tragický, není na škodu 
si připomenout, že ještě 
o dvě generace zpátky lidé 
zažili dvě světové války, 
kdy každý prožitý rok byl 
úspěšný, protože ho teh-
dy přežili, že po vydech-
nutí z konce války přišla 
doba, kdy někdo rozhod-
nul, že jste třídní nepřítel, 

kulak, buržoa, nebo něco 
podobného a to se všemi 
důsledky. 
Prostě s našimi rodi-
či, či prarodiči se život 
vůbec nemazlil. Možná 
by si při tom všem vůbec 
nestačili všimnout, jestli 
kolem nich lítá nějaký vi-
rus. Vypadá to, že když by 
naši dědové slyšeli, jak to,  
co dnes prožíváme, nazý-
váme Nouzovým stavem, 
asi by se od srdce upřím-
ně zasmáli. 
Naštěstí nám něco po-
dobného nehrozí (ales-
poň to zatím tak vypadá), 
nemusíme večer zatem-
ňovat okna, ani nabádat 
děti, o čem můžou, nebo 
nemůžou ve škole mluvit. 
Suma sumárum není to 
ideální, ale bylo už hůř.

MN leden 21

Virus?
Chřipka!

PETR BURGR 
Místostarosta Prahy 1 
pro kulturu, sport, občan-
skou společnost, spolky 
a Středisko sociálních slu-
žeb. Pro tyto noviny píše
glosy pravidelně několik 
let, napsal jich už více než 
tři stovky.

inzerce

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Milí čtenáři, přeji vám 
pevné zdraví a vše dobré 
v novém roce. Zatím to 
na lepší rok příliš nevy-
padá a liduprázdné cen-
trum hlavního města je 
toho svědkem. 
V Nemocnici Na Františ-
ku se začalo s vakcinací 
proti covidu a zároveň se 
organizují další antirouš-
kové demonstrace. Česko 
je opět „best in covid“ 
a člověk se musí zamýš-
let nad tím, jak se nám 
to daří. 
Pouze na opatření vlády 
a špatný příklad papalá-
šů, kteří kážou vodu a pi-
jou víno, to svádět nejde. 
Řadu vládních opatření 
považuji za nelogické až 
likvidační. 
Ale ruku na srdce, kdyby-
chom se jako národ doká-
zali chovat zodpovědně 

a poctivě, nic z toho by 
se nedělo. A když už jsme 
u té poctivosti, v podiv-
ném plynutí času v sou-
vislosti s covidem unikají 
pozornosti některé důleži-
té věci, které zcela zásadně 
ovlivní život v centru. 
Například zástavba 
Masarykova nádraží 
v režii společnosti Penta. 
Pominu způsob, jakým 
tato společnost k pozem-
kům přišla, ale zdá se, že 
i současné vedení ma-
gistrátu mocnému deve-
loperovi straní. Územní 

řízení proběhlo hladce 
bez účasti veřejnosti a 
spolků, byl opomenut 
požadavek minimálního 
podílu bydlení a ze zele-
ně možná nakonec zů-
stanou jen květináče na 
fasádě nejdiskutovanější 
stavby. Navíc Penta si 
díky šikovně udělaným 
změnám územního plá-
nu údajně přijde zdarma 
až k o třetinu většímu po-
dílu zastavitelné plochy. 
Dohoda s magistrátem 
vypadá mediálně pěkně, 
ale realita s „nezávislou“ 
architektonickou soutěží 
je taková, že 4/5 archi-
tektů pracují pro Pentu… 
Jsem zvědavá, co nám 
tam nakonec vyroste. 
A co vy, tipnete si, jak to 
dopadne?

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

TO JSEM ZVĚDAVÁ, CO NÁM TU POD 
ROUŠKOU KORONAVIRU VYROSTE

Slunce vstoupilo do 
znamení kozoroha. 
21. prosince nastal 
zimní  slunovrat, ko-
zoroh převzal  své 
sluneční žezlo.
V tento samý den plane-
ta Jupiter a Saturn pře-
šla do znamení vodnáře, 
obě planety vytvořily 
přesnou konjunkci a na 
nebi zasvítily  podobným 
způsobem jako hvězda 
betlémská.
Betlémské světlo na ob-
loze a na našich svících, 
o svátcích  vánočních.
Leden s sebou nese dy-
namické aspekty, 
zvláště  ve dnech ko-
lem 20. ledna. 
Planeta Mars, která 
vstoupila do znamení 
býka, se spojuje s plane-

tou Uran a vytváří mezí 
sebou napětí až přepjetí.
Je to energie elektři-
ny a síly, která vy-
tváří dynamické as-
pekty do znamení 
vodnáře, k Saturnu 
a Jupiterovi.
V  těchto dnech lze 
předpokladát nepo-
koje, stávky proti 
omezením, ale také 
zkratovité chování a ta-
ky bouření živlů zejmena 
větrů a země.
Téma  měsíce: Jak 
zachovat klid na roz-
bouřeném  vlnách?
Slunce vstupuje do 
znamení vodnáře 19. 
ledna a může přece 
jen trochu podržet 
kormidlo v rozbouře-
ných časech.

ASTROVHLEDASTROVHLEDASTROVHLED

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V LEDNU

HROZÍ NEPOKOJE PROTI 
VLÁDNÍ OMEZENÍM

ASTROLOŽKA 
DAGMAR KOCŮRKOVÁ

Nádraží?

Sudoku pro  
nenáročné

12

1
3
23

3
1
2

3
3

3

21

PRO LÍNÉ

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

PRO SPÍCÍ
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K

Kulturní nást ěnka    
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Divadlo v Dlouhé 
na DRAMOXU!
Díky měsíčnímu před-
platnému divadelní 
streamovací služby 
Dramox dostanete pří-
stup k výběru zázna-
mů divadelních před-
stavení online. Lze 
vidět inscenace Lhář, 
Faidra a Lékař své cti.
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Helena 
Dvořáková

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

VOUCHER 

*S KAMARÁDY NA PIVO 
v hodnotě 1500 Kč si můžete vybrat 

dle vaší chuti formou A la CARTE

*METR PIV
v hodnotě 500 Kč můžete vypít 

10 kousků 0,5 l Plzeňského Prazdroje 

*DOBRÉ RÁNO
v hodnotě 490 Kč máte na výběr 

z našeho snídaňového menu pro 2 osoby 

Voucher dle vašeho výběru 
si můžete objednat na e-mailové adrese: 

puor@malostranska-beseda.cz 
nebo stačí napsat zprávu na Facebook 

či Instagram Malostranské besedy.

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 3 DRUHY VOUCHERŮ

PODPORUJEME!

● Ručně vyrobená keramika
●Porcelánové miniatury domů 
● Dárkové balíčky…
PŘIJĎTE SI NAKOUPIT 
ORIGINÁLNÍ DÁRKY! 

OBCHŮDEK 
U SV. PROKOPA
RODINNÁ FIRMA S TRADICÍ

OBCHŮDEK OBCHŮDEK 

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

257 531 839

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

SLEVA PRO MALOSTRAŇÁKY DOHODOU!
Prokopská 625/3 ● www.littlehouses.cz

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris nepíše knihy. Písmena se sama 
zformují do slov z čiré hrůzy. 

Denní menu 
za 119 Kč

Otevřeno: 
denně 9 - 23 h

Adresa: 
Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

Přejeme vám 
šťastný nový rok 

2021!

Výběr ze tří jídel 
s polévkou, malým pivem 

nebo malinovkou.

MUZEUM KARLA ZEMANA, SASKÁ 3 
Muzeum Karla Zemana slaví 8. narozeniny. Vzhle-
dem k současné situaci je muzeum zavřené, ale 
o to víc chce rozdávat radost! Zpřístupnilo pro vás 
fi lmy Čarodějův učeň a Ukradená vzducholoď. Info 
na stránkách www. muzeumkarlazemana.cz



11 Zabava telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@maloStranSkenoviny.eu

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 

leden 2021 / XII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner 

● Kultura, inzerce: Monika Höppner 
● Foto: Míra Lédl

● redakce@malostranskenoviny.eu
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. 
JAN NERUDA: KAM S NÍM (2.)

Nu dobře. Teď se mluví 
o choleře a o přípravách 
na ni - prosím čtenáře, 
aby mne nevyrušoval, aby 
se neptal, jak že to souvisí 
spolu... 
Jen ať mne nechá klidně 
psát a psát, nakonec se 
přece jen uvidí zase, že ne-
mluvím tak příliš hloupě! 
Tedy: mluví se o choleře. 
Co prý člověk má všechno 
dělat, aby jí zabránil...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Mluví se o choleře!

-Pokračování příště-

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

Ztratily nějakou náhodou, 
při ranním nakupování, 
svou kuchařku a čekají 
teď zde jako dobře vycvi-
čený pes, který osamotněv 
usedne třeba doprostřed 
cesty a ohlíží se, až si ho 
pán zase najde? 

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

257 531 839

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

Slavné místní ženy

Hrála v Besedě, teta Filipovského
Tetka Cimrová

Tetka Cimrová - tak se 
říkalo tetě Františka Fili-
povského (zpočátku u své 
tety bydlel), která svého 
synovce, kluka z Přelouče, 
postupně zasvěcovala do 
tajů Malé Strany. 
Hrávala divadlo s ochotní-
ky v Malostranské besedě. 

Každý pátek podvečer 
chodila (často i s mladým 
Františkem) pěšky z Malé 
Strany, kdy cestou nakou-
pila klobásky či uzený bů-
ček a u pekaře housky. 
Pražská tetka Cimrová 
zemřela v úplném zapo-
mnění.

František 
Filipovský, 

synovec

František 
Filipovský 
st., bratr 

Karel 
Hašler, 

kamarád
Na bůček 
nedala dopustit

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, v jaké ulici na 
Malé Straně je toto pěkné záti-
ší s lampou, kůzletem a dvě-
ma písmeny K? Nápověda: 
Jméno ulice začíná na M.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu
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Minule: Bista historika Zdeňka 
Wirtha je umístěna na zdi vedle 
vchodu do tzv. Werichovy vily.
Správně: Aleš Konečný, Jan Malý

VÁŠ INZERÁT 
DO TĚCHTO NOVIN 
KORONA-ZDARMA 

Volejte Monice, 
tel.: 777 556 578

e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.eu



Příští číslo vyjde
1. února

Malostranské noviny k mání 
v Divadle Bolka Polívky, Jakubské nám. 5

Volejte Monice, tel.: 777 556 578

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...
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inzerce

Tip: Čtenáři MN

Aktuální vtip ze 100 let starých novin
DAVID DVOŘÁK

Malostranská beseda
Za dlouhodo-
bou podporu 
místního spol-
kového kultur-
ního života.

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

257 531 839

Své tipy na modré okénko 
posílejte na adresu:

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

Malostranská beseda, Malostranské náměstí 21. Kavárna Čas, U Lužického 
semináře 15. Bistro Bruncvík (Vokýnko), Na Kampě 7. Atelier Pavla 
a Olga, Tržiště 6. Hospoda U Hrocha, Thunovská 10. Vopičkova kafírna 
(U sv. Omara), Tržiště 11. Klub Šatlava, Saská 2. Tlustá myš, Všehrdova 19. 
Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Sokol, Újezd 40. Dobrá trafi ka, 
Újezd 10. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlaš-
ská 36. Zvěřina, ryby, drůbež, Karmelitská 30. Museum Kampa, U Sovových 
mlýnů 2. Vacek Bio-Market, Mostecká 3. U Glaubiců, Malostranské náměstí 
5. Květinářství U Červeného lva. Kampárium, Říční 9. České muzeum 
hudby, Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 10. Restaurace Kampári-
um, Říční 9. Stará Praha, Vítězná 11. Hospoda U Černého vola, Loretánské 

náměstí 1. U staré studny, Tržiště 3.  U Mecenáše, Malostranské náměstí 10. 
Restaurace U Kocoura, Nerudova 205. Restaurace Profesní dům, Malos-
transké náměstí 25. Lokál U bílé kuželky, Míšeňská 12. Vinárna U Viníka, 
Petřínská 4. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10. Vinotéka U Mouřenína, Tržiště 
17. Baráčnická rychta, Tržiště 23.  Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské 
nám. 1. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Lázeňská 6. Dvůr umění, Mostecká 
14. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. Komenského, Valdštejn-
ská 20. Kočár z Vídně, Saská 3. Kino 64 U Hradeb, Mostecká 21. Muzeum 
Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. Divadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kam-
pa, U Sovových mlýnů 3. Spolek, Malostranské nám. 27.  Divadlo Na Prádle, 
Besední 3. Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. Národní 
kavárna, Národní 11. Akademie věd, Národní 3, recepce. Jánský vršek 1. AS 
Optic, Újezd 46. Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 33. Café 
Melvin, Pohořelec 8. Poliklinika na Národní, Národní 9, III. patro. U Parla-
mentu, Valentinská 8. Galerie Eclectic, Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella 
Vida café, Malostranské nábřeží 3. Restaurant Aristo - hotel Constans, Bře-
tislavova 309/14. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

Ateliér Pavla a Olga, Tržiště 6
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 

Kavárna Čas, U Lužického semináře 15

Ateliér Pavla a Olga, Tržiště 6
Vopičkova Kafírna, Tržiště 11 

Proč čtu

„Pozor, slečno! Jízda na lyžích je jako velkoobchod s cukrem. 
Jak v tom neumíte chodit, už sedíte!“

Mazlíčci 
Malé Strany

Mazlíčci

ČUČU
Spící rok a půl

 starou křečici Čuču 
zaslala milovnice 

gymnastiky 
a Malé Strany 

Bětka Moravcová. 

„Mám rád tyto noviny, 
protože mají starodávný 

nádech a promítají 
historii do přítomnosti.“ 

Joao Carlos Dos Santos 
Vilar de Abreu

Obdivovatel české země 

VYŘEŠTE POMOCÍ HOMEOPATIE 
své akutní i chronické dlouhodobé 
zdravotní obtíže ● záněty, migrény, 
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy 
učení a  sociálního chování dětí ● de-
prese, stavy marnosti a pocit života bez 
radosti ● alergie včetně potravinových 
intolerancí ● ekzémy

HOMEOPATICKÁ 
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com 

PORADNAPORADNA

DAVID 
PHILIPP 
SPOL. S.R.O.

Co nabízíme: 
● Vyřízení žádostí pro 

program Covid ● Vedení 
účetnictví ● Mzdový servis 
● Analýzy nákladů ● Krizo-
vý fi nanční management  

● Založení a likvidace 
společností ● Administra-
tivní správu nemovitostí ● 
Komunikaci i v angličtině

Všehrdova 25
Tel.: 777 745 432
www.philippsro.cz

VÁŠ INZERÁT 
DO TĚCHTO NOVIN 

VYROBÍME ZDARMA 

Volejte Monice, 
tel.: 777 556 578

e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.eu

Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
turist@airtickets.cz, www.lesser.travel

Pracujeme 
pro vás 

od roku 1994.

Úspěšný a zdravý let 
rokem 2021 
přeje všem

malostranská cestovní
AGENTURA LESSER. 


