
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

®

Čís. 1/ roč. XIV 
leden 2022  
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Malostranské 
podniky
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petr Hejma podporuje
místní živnostníky

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

která si zaslouží naši podporu.“

NejeN 
Na str. 5

Nerudova 6, Praha 1

tradice  
malé 

strany

OREL & FRIENDS

Usměvavá Míša Ficová
z obchodu Ovoce - zelenina, 

Tržiště 11,
nabízí kvalitní výrobky 

„Krasolesí“.

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

O dětství na 
malé straně

str. 2 - 3

Gábina Osvaldová
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vánOce 2021
na malé straně

celý příběh na stranách 6 - 7
místní 

příběhy

Muzikanti z Kampy 
na náplavce u Bruncvíka 
24. prosince 2021

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

Úspěšný a zdravý let 
rokem 2022
přeje všem

malostranská cestovní
AGenturA Lesser. 

Pracujeme
pro vás

od roku 1994.

SLIČNÁ MÍŠA



2  Zpravytelefon redakce: 777 556 578 redakce@malostranskenoviny.eu

PoSÍLejTe 
NÁM Své TIPy

na adresu: 
redakce@

malostranske-
noviny.eu

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

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

HrAdČANy

MALÁ 
strAnA

TyTo NovINy vycházejí 
na území Malé Strany  
a Hradčan, tedy  ZDe

5 370 obyvatel

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace 

„Chtěla bych
zažít zdraví,

štěstí
a stanování.“

„Chtěl bych
zažít Vánoce!“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
dvořák

Malostranská 
beseda

„Přál bych
sobě i ostatním 

zase zažívat
normální žití.“

jan
smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„V zimě
nepoužívat mosty, 

ale přecházet
po zamrzlé
Vltavě...“

jarka 
Nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Abychom
konečně

v hledišti viděli 
dětičky bez 

roušek.“

Co byste rádi zažili
v roce 2022?

Anketa Malostranských novin

„Nám všem přeji 
sílu konat dobro 
a moudrost ho 

rozeznat.“

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

2°C
LeDen

Když v lednu hrom se 
ozve, hojnost pak bude.

„Nemusíš to říkat
dvakrát, stačí
třikrát...
Slyšeno: V tramvaji č. 22

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

257 531 839

jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

gurmánuv 
koutek

● „Jaké vzpomínky máte 
na základku v Josefské, 
kam jste chodila?“
„Spousty. Například škol-
ník pan Lenert. Sbíral od-
znáčky a kluky pouštěl do 
školy po zvonění jen za ten 
prokletý odznáček. A v zimě 
na Klárově poléval kluziště, 
vařil čaj (i s rumem) a vybí-
ral snad 50 haléřů za vstup. 
Byla to nádhera a já si tam 
zlomila ruku. Když mi ji
v nemocnici pod Petřínem 
sádrovali, hodlal mi pan 
doktor zasádrovat tu dru-
hou. Taky si pamatuju prů-
chozí chlapecký záchody ve 
druhém patře. Jednou mě 
tam paní učitelka prohnala 
a držela mi hlavu stranou 
od močících chlapců. Skvě-

vZpOmínKy Gabriely OsvaldOvé na
malOU stranU JeJíhO dětství

lej zážitek. Klukům to bylo 
fuk a mávali nám, hádejte 
čím...“
● „Jaká byla Malá Strana 
Vašeho dětství?“
„Taková nuzná. Oprejska-
ná, ale krásná. Autentická? 
Vesnická. Na Velkopřevor-
ským náměstí a v Hrozno-
vý sedaly báby v podvečer 
před domem a klábosily… 
Nejdřív jsem směla jen na 
Kampu, bylo tam hřiště 
s panem značně protiv-
ným hlídačem. Jako větší 
už jsem mohla na Petřín. 
Mohla jsem vlastně kam-
koli. I kouřit na náplavku. 
Jen jsem musela být včas 
doma. Ale kde jsem lítala
a co jsem zažila, na to se mě 
doma nikdo neptal.“

Textařku a herečku Gabrielu osvaldovou si 
maminka přinesla roku 1953 do Prokopské 
rovnou z porodnice. do školy chodila do jo-
sefské, ruku si zlomila na kluzišti na Kláro-
vě. Gábina je prostě vzorná Malostraňačka!
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Vůbec poprvé v his-
torii mají návštěvníci 
Střeleckého ostrova 
možnost si zabrus-
lit. Kluziště o rozmě-
rech 20 x 10 metrů je
k dispozici do konce 
ledna. Ve všední dny 
je otevřené od 14 do 
21 h, o víkendech od 
10 do 21 h. Obyvate-
lé Prahy 1 mají vstup 
zdarma, ostatní za-
platí 50 korun.
„Nabízíme půjčování 
bruslí za sto korun na 
hodinu s vratnou zálo-
hou pět se korun,“ upřes-
nil David Dvořák z Ma-
lostranské besedy, která 
kluziště provozuje ve 
spolupráci s MČ Praha 1.
Památkáři měli obavu, 
aby si návštěvníci klu-

ziště neokopávali sníh 
z bruslí o kůru stromů. 
Proto má kluziště povrch 
ze speciální hmoty, která 
skutečný led jen imituje. 
„Dalším požadavkem 
památkářů bylo, aby se 
hlukem nenarušil klid lo-
kality. To si ale pohlídají 
provozovatelé z Malo-
stranské besedy,“ ujistil 
místostarosta Petr Burgr.
Umělou plochu kluziš-
tě si pochvalují i rodiče, 
když učí děti bruslit, pro-
tože tak moc neklouže.
Kromě Střeleckého os-
trova je další veřejné 
kluziště otevřené v sou-
sedství nemocnice Na 
Františku, dále na Ovoc-
ném trhu a u Hollara 
na místě čapadla těsně
u Vltavy.

velké zprávy z malé strany

na střeláku se bruslí
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Kluziště na Střeleckém ostrově

U GLAUBIců
Malostranské 
náměstí 266/5

Šunk. tlačenka 
s cibulí

89 Kč

eNdoSKoPIcKÁ
LéČBA SyNdroMU

KArPÁLNÍHo TUNeLU
● moderní řešení 

● spolehlivé výsledky
● krátká doba rekonvalescence

E-mail: info@neuroendo.cz, tel.: 604 226 996
www.neuroendo.cz

MUDr. Oldřich Šoula
neurochirurg

Malostranské 
noviny 
děkují MČ Praha 1 
za PodPoru 
tohoto vydání

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned 
tel. č.:

777 556 578
Dotazy posílejte na e-mail:

inzerce@malostranskenoviny.eu



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
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1922

Nedostižná dobromila zvítězila 
v maskovací soutěži, konané 

u příležitosti dne chameleonů.

místní mistryně 
v masKOvání

vZpOmínKy Gabriely OsvaldOvé na
malOU stranU JeJíhO dětství

S bývalým manželem ondřejem Soukupem
a malým synem Frantou v roce 1984
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Gábina a sladkých
šestnáct let

KUpte si ŽertOvnOU KnihU básní 
                           OndřeJe höppnera

K mání v ateliérU 
pavla & OlGa, trŽiŠtě 6
nebO vOleJte mOniKa 777 556 578

Umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.

Za čas i druhou
našel jsem tuhou...

celá báseň v knize (plus 150 dalších)

včetně nepřeKOnatelné: 
Umřela mi pOnOŽKa
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redaKce pOtKala
v centrU prahy KOZU

co nového v redakci

Velmi krásný zážitek zažila re-
dakce novin, jmenovitě Monika 
Höppner s nejmladší členkou 
redakce Aničkou, při procházce 
centrem Prahy. „Potkaly jsme 
kozu Rohatku. A seznámily 
jsme se s ní. Její majitel Petr 
Kuča nám dokonce říkal, že 
si jeho kozy můžou lidi půjčit
v Praze na procházku,“ zavzpo-
mínala na nečekaný zážitek 
Anička. Během povídání s pa-
nem Petrem koza Rohatka Mo-
nice snědla nenápadně kus pa-
pírové tašky. Redakce se těší 
na další setkání s kozou. Infor-
mace o půjčení koz najdete na:
www.koza.unas.cz.

redakce s kozou
rohatkou
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jIŘÍ KoLÁŘ:
SLovNÍK MeTod

do 27. 2.
Výstava představuje 
výběr ze sbírky muzea
a z firemní kolekce Praž-
ské plynárenské. K vidění 
je více než 160 umělco-
vých koláží, objektů a tex-
tilních prací, které nabízejí 
průřez více než padesáti 
lety jeho tvorby. Název 
výstavy Slovník metod 
odkazuje ke stejnojmenné 
knize Jiřího Koláře, která 
poprvé vyšla ve Francii 
právě před třiceti lety.  Kni-
ha je svědectvím Kolářovy 
systematičnosti a analy-

tického přístupu k vlastní 
práci. Umělec v ní v abe-
cedním pořádku předsta-
vuje 110 různých metod 
tvorby koláží. 

vLAdIMÍr KoPecKÝ: 
GLOrIA
do 27. 2.

Vladimír Kopecký půso-
bí jako aktivní výtvarník: 
malíř, sochař, sklář, autor 
instalací. Výstava předsta-
vuje jeho obrazy vzniklé
v posledních letech, insta-
lačně rozdělené na díla 
s potlačenou barevností,
v nichž dominuje výrazné 
autorské gesto, a na práce,

v nichž je barevnost hlav-
ním tvůrčím prostředkem. 
Kolekce je doplněna sérií 
váz a skleněných objektů, 
které převádějí Kopeckého 
malířský rukopis do prosto-
ru.

oNLINe AKce
Připravili jsme pro vás 
ON-LINE AKCE! Vše na-
jdete na fb, instagramu
a webu muzea. 
● Kódy a krajiny 2 
● Sběratelka umění 
Meda Mládková 
● Variabilní vánoční oz-
doby - předvánoční vý-
tvarná dílna

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 Gutfreu-
nda. 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

ŽensKé setKání, Kamparta prO děti, rOtary clUb a tanGO na malé straně
ŽeNSKé
SeTKÁNÍ

19. 12. se ve společen-
ském středisku VIA konalo 
1. ženské vánoční setkání. 
Tématikou byla proměna 
ženy. Přispěli básnířka Šár-
ka Hampeisová, Michal Vi-
lím, terapeut duše, vysvětlil 
mužsko-ženské principy, 
Štěpánka Holubová vedla 
spontánní tanec a vysvět-
lila proměnu těla, duše
a mysli. Na závěr hudební 
lektorka Lucie E. Doušová, 
příjemně ukončila vedenou 
muzikoterapií. V roce 2022 
připravujeme další podob-
né, ale i jiné setkání neje-
nom žen. Zdraví Štěpánka 
Holubová.

KAMPArTA
INForMUje

K práci s dětmi a mládeži 

se Kamparta zavázala ve 
spolupráci se Skautským 
institutem. Zveme vás na 
aktivity pro děti a mládež
v roce 2022. Např. každou 
středu En English - After-
noon tea at five, nebo na 
výrobu ptačích pamlsků 
či zimní olympijské hry
v parku Kampa. Těší se 
na vás Veronika Justová.

HÁTA zve
nA tAnGO

Přihlaste se na nové lek-
ce tanga argentina pro 
malostranské staroused-
líky s profesionálními 
tanečníky. Kurzy vypisu-
jeme dva: Mírně pokročilí
a začátečníci. Nové ter-
míny od 12. 1. na Malé 
Straně, VIA - Újezd. Kurz 
stojí 2 500 Kč. Přineste si 
taneční boty a otevřenost

nOvOrOční nástěnKa malOstransKÝch 
nOvin aneb cO se Kde ŠUstne

v srdci. Všechny po-
drobnosti po přihlášení 
na: hata.hlavata@ya-
hoo.de. Zdraví Háta Hla-
vatá (tel. 723 643 875)
a Martin Vaigl.

roTAry cLUB 
PoMÁHÁ

V červenci byl na Malé 
Straně založen nový 
Rotary Club. Jedná se 
o satelitní club RC Telč 
pod názvem: Rotary 
Club Prague Golf/NGW. 
Rotary je celosvětová 
charitativní organizace 
pomáhající potřebným 
s heslem pro letošní rok: 
Pomáhat k lepšímu živo-
tu. Nový club ihned zor-
ganizoval Charitativní 
Gala večer v Obecním 
domě s bohatou aukcí 
(díla J. Šetlíka, H. Le-

isztner-Kroft, B. Matragi). 
Nad akcí převzal záštitu 
Petr Burgr, místostaros-
ta MČ Praha 1. Výtěžek 
aukce 275 000 Kč byl 
použit na zlepšení pobytu 
dětských pacientů v Dět-
ské psychiatrické klinice 
nemocnice Motol. Slav-
nostní předání darů pro-
běhlo 24. 11. Rotary Club 
Prague Golf/PNGW se 
schází 1. a 3. úterý ve 12 
h v Obecním domě, hosté 
jsou vítáni (po domluvě) 
a tímto se Rotariáni na 
Praze 1 hlásí do služby, 
tj. pomáhat bez nároku 
na honorář. Pokud máte 
náměty na pomoc potřeb-
ným, redakce poskytne 
e-mail, na který je možno 
se obrátit. Úspěšný rok 
2022.

dOpisy

čtenářů

dotisk
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představujeme místní podniky
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

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

Usměvavý Stéphane corbet 
před svým krámkem

Nerudova 6, Praha 1

v obchůdku
oreL & FrIeNdS
najdete originální
dárkyKrajina značek

pOdpOrUJeme 
místní  

ŽivnOstníKyPetr Hejma, starosta

Hledáte zajímavý dá-
rek? Máme pro vás 
skvělý tip na místo, 
kde koupíte originál-
ní dárky od českých 
výrobců. Zajímavostí 
je, že majitel obchodu 
v Nerudově ulici na 
Malé Straně je Fran-
couz. 
Ano, opravdu vás nešálí 
zrak. Prvotřídní české vý-
robky od malých výrobců 
nabízí ve svém obchodě 
rodák z Bretaně Stépha-
ne Corbet. V Praze žije 
již dvacet let a před třemi 
lety si v Nerudově 6 ote-
vřel roztomilý krámek. 
„Mým cílem bylo otevřít 
takový obchod, kde si 

člověk může vybrat z bo-
haté nabídky lokálních 
produktů a zároveň bude 
moci poznat příběhy jed-
notlivých výrobců,“ vy-
světluje Stéphane Corbet.
„Orel & Friends je dokla-
dem toho, že poctivé ře-
meslo se v naší zemi ještě 
nezapomnělo. Obchůdku 
držím palce, aby svými 
dárky dělal radost nejen 
turistům, ale i nám ostat-
ním,“ popřál starosta Pra-
hy 1 Petr Hejma.
A co vlastně Orel & Fri-
ends nabízí? Sortiment je 

skutečně široký. Od uni-
kátních hraček přes po-
hlednice a plakáty až po 
dekorace do bytu či oděvy. 
„Máme přes 40 českých 
dodavatelů a nabídka se 
samozřejmě obměňuje
v závislosti na ročním ob-
dobí,“ říká majitel, který 
bude velice rád, když do 
jeho obchůdku zavítáte, 
protože český výrobek 
nemá být jen suvenýrem 
pro turisty.

Otevřeno: Pondělí až ne-
děle od 11 do 18 hodin.

PeTr HejMA (My, co tady žijeme, STAN), 
starosta MČ Prahy 1: „Držím palce Orel & Fri-
ends, aby jejich dárky dělaly radost turistům i nám!“

černá 
kronika

Věku 93 let zemřel 26. 12. 
2021 vynikající básník, 
spisovatel, novinář a pře-
kladatel Karel Šiktanc. 
Narodil se v roce 1928, 
nedokončil studium Vy-
soké školy pedagogické, 
protože dal přednost žur-
nalistice. Začínal v Mladé 
frontě, v letech 1961 až 
1971 byl jejím šéfredak-
torem. Z básnických 
děl si připomeňme jeho 
sbírky Ostrov Štvanice 
či Zimoviště, za kterou 
získal cenu Magnesia 
Litera pro nejlepší bás-
nickou knihu roku 2004. 
Za sbírku Šarlat získal 
Státní cenu za literaturu. 
Karel Šiktanc rád chodil 
na akci Prostřený stůl
a rodina jeho syna byd-
lí na Malé Straně. Čest 
jeho památce.

Karel ŠiktancŽensKé setKání, Kamparta prO děti, rOtary clUb a tanGO na malé straně

Háta a Martin při vystoupení
v La Fabrice s klavírním koncertem 

zdenka Merty - TANGoFo
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nOvOrOční nástěnKa malOstransKÝch 
nOvin aneb cO se Kde ŠUstne

Prezidentka clubu
Marie jehličková (vpravo) předává šek
doc. MUdr. Ivě dudové, Ph.d. z dětské
psychiatrické kliniky nemocnice Motol
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www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

39 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

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

257 531 839

Unikátní kreslený malostranský 
Kalendář na rOK 2022 

JiŽ v prOdeJi!

tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

inzerce

Tak tohle je vyloženě 
katastrofický scénář: 
Osamělý muž, kterého 
drží nad vodou jen na-
děje, že tyhle Vánoce 
nebudou jeho poslední, 
bere z hrobu vany do 
náručí svého vánoční-
ho kapra a odnáší ho  
k řece Vltavě. Hvězdy na 
nebi soupeří svým jasem 
s plynovými lampami

a měsíc, jako by náhodou 
v úplňku, je příslibem 
a metaforou toho, jaké 
to je, když se rány zacelí
a vše je opět dokonalé.
Na náplavce muž uklouz-
ne. Poslední, co vidí, než 
navždy zmizí pod hladi-
nou, je jeho kapr, lapají-
cí po dechu na břehu pod 
šumícími topoly.

Ondřej Höppner

vZpOmínKa 
na OndřeJe 
höppnera

o vánoční burleska

ondřej Höppner
(11. 10. 1965 - 19. 3. 2021) a ušanka

redakce
o vánocích 2020

Nákup
stromku
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Vánoce na Kampě odstarto-
valo rozsvěcení vánočního 
stromu pod taktovkou SO-
PMSH na Mikuláše. A vše

vrcholilo na Štědrý den. Vá-
noční nálada Kampou se 
nesla. Koledy zněly zpoza 
Karlova mostu a na náplavce 

zas krásné písně Muzikantů
z Kampy byly okořeněné „sva-
řákem“, na který zval starosta 
Petr Hejma. Ať žijí Vánoce!

TO BYLA PARÁDA! Na Štědrý den přišli na Kampu
slavnostně naladění lidé. Zpívaly se koledy pod Karlovým 
mostem s kapelou úžasné Hanky Francové z HaFstudia
a pak se pělo na náplavce u Bruncvíka s Muzikanty z Kampy.

malOstransKé vánOce:  náplavKa 
a OKOlí. KOledy pOd mOstem pOtěŠily

svařáK na náplavce U brUncvíKa, Zpěv pOd mOstem, plnO čertů...

Na Mikuláše bylo na Kampě
víc čertů než andělů

zpěváci u vopičkova 
vokýnka 24. 12. 2021

Hanka Francová (HaFtudio)
s kapelou

Koledy pod 
Karlovým 

mostem Fo
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Na čepu dvanáctka 
radegast za 41 Kč

HLedÁM
BrIGÁdU
Nabízím nošení firemní 

korespondence na poštu, 
státní úřady a jiné firmy na 

Malé Straně.
Volejte, prosím, do redakce, 

tel.: 777 55 65 78

Kalendárium 
Malé Strany

Jan 
Malýpetr

sokol

Marie 
Sittová
pěvkyně

LeDen

● Antonín Sum 
*31. 1. 1919 Praha 
†15. 8. 2006 Praha 
Osobní tajemník Jana 
Masaryka. Byl vyučen 
kominíkem.

● Božena Studničková
*31. 1. 1849 Praha 
†25. 11. 1934 Praha 
Básnířka. Předsedkyně 
esperantského spolku. 

● Marie Sittová 
*30. 1. 1852 Praha 
†7. 1. 1907 Praha
Pěvkyně. S manželem 
Petzoldem vlastnila 
Kaiserštejnský palác na 
Malostranském nám. 

● Jan Malýpetr 
*29. 5. 1815 Klobouky 
†31. 1. 1899 Praha
Zakladatel tělocvičny 
Sokola na Malé Straně.

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

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

Antonín 
Sum

tajemník

Božena 
Studničková

básnířka
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pivní refOrma (3/3) malostranské noviny k poctě 
humoristickým listům (1922)

Nový vtip příště
Číslo sedmé, bývalý pařič z jatek, pil a pil... A když se k ránu vyvalil z hospody, pobručoval si spokojeně

„Tak a teď si pijte, máte-li co. To máte za tu loňskou oposici...“
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malOstransKé vánOce:  náplavKa 
a OKOlí. KOledy pOd mOstem pOtěŠily

Bruncvík

svařáK na náplavce U brUncvíKa, Zpěv pOd mOstem, plnO čertů...

Pohled z Karlova mostu 24. 12. 2021

vánoční strom 
a betlém

Kultovní stůl 
Muzikantů z Kampy

Místostarosta Petr Burgr, 
redakce novin a starosta 
Petr Hejma (zleva)
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských

a Staroměstských novin. FB: KampaNula

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 
Info: Lída růžičková, tel.: 724 346 460,

mail: Ludmilar@seznam.cz

Naše akce 

PoŘÁdÁMe 
A SPoLUPoŘÁdÁMe

● ToULKA TAroTeM
s TAROT KLUBem 015 - Dr. 
J. Hůlek: 737 142 294, 1x 
měsíčně
● vycHÁzKy pro rodiče 
s dětmi Malou Stranou s P. 
Dvořáčkovou: www.praha-
hrave.cz, tel. 731 802 799
● Do 20. 1. výstava vÁ-
NoČNÍ SeN ForTU-
Ny. KampaNula, Galerie 
Lapidárium a Ordinace Dr. 
J. Kučery zvou na STARO-
MĚSTSKÁ SETKÁVÁNÍ
v Galerii Lapidárium
v Rámové. Fotografie: J. 
Kučera, obrazy, šperky: D. 
Kocůrková, J. Kremanová, 
K. Küblbecková, Z. Wilcz-
ková. Otevřeno 11 - 16 h, 
mimo pondělky.
● 6. 1. v 16 h (i 16.30 h) 2x 
ToULKA PodzeMÍM 
STAréHo MěSTA - 
Dlouhá třída. 2 x 20 míst. 
Přihl.: jirkucka@centrum.cz.
● 8. 1. NovoroČNÍ 
vÝLeT vlakem do Posá-
zaví s TURAS. 11 - 23 h.
Hlaste se na: jirkucka@
centrum.cz.
● 18. 1. v 18.01 h Učená 
toulka ToK PUŠTÍKů od 

nemocnice pod Petřínem.
Dalekohledy, čaj, děti
s sebou. Psy nebrat.
● 27. 1. v 18 h HIstO-
rIcKÁ ToULKA (Bazili-
ka nebo Padlé královny) R. 
Haendl.

doPorUČUjeMe

● Každý týden NAUČNÁ 
STezKA PeTŘÍNeM, 
odpol. pro školy i rodiny.  
Petrinskainiciativa@gmail.
com, mob. 773 247 227
● BASKeT TUrAS stř. 
19 - 20 h v Gymn. Josefská. 
J. Svátek: 605 131 136
● reLAxArte sAnA-
TorIUM v r. 2022 cvičí 3x 
týdně ve školách. Pondělí 
18.30 - 20.30 h dynamické 
cvičení ZŠ Karmelitská 13. 
Středy 18 - 20 h zdravé 
protažení - Gym. Josefská 
5. Pátky 18 - 20 h
dynamická meditace - 
prvky z tai-chi, čchi-kung 
ZŠ Karmelitská 13. Cena (2 
hod.): 240 Kč.
● Čtvrtky od 17.30 h Ar-
GeNTINSKé TANGo na 
Újezdě 26, VIA. Info Háta: 
723 643 875
● 26. 2. MALoSTrAN-
SKÝ MASoPUST

Říjnové kroužková-
ní ptáků v zahradě ne-
mocnice pod Petřínem 
překazil déšť a náhradní 
listopadový termín se již 
jevil jako dosti riskantní. 
Počasí se ale smilovalo
a akce se nakonec vy-
dařila! 9. listopadu 
uspořádaly: Femanci-
pation, Petřínská Ini-
ciativa, KampaNula
a sestry Boromejky. Je-
den z posledních tep-
lých dnů přilákal odpo-
ledne přes 60 zájemců 
o bližší poznání pta-
čích obyvatel Petřína.
A bylo se na co dívat: 
do dvou sítí bylo od-

KampanUla pOdpOrUJe místní ŽivOt.
vivat! přírOda malé strany aŤ ŽiJe!

chyceno 36 ptáků sed-
mi druhů. Příchozí si, 
kromě běžných koňader 
a modřinek, tak moh-
li zblízka prohlédnout
i naše nejmenší ptá-
ky - králíčka obecného, 
ohnivého a střízlíka. Na 
závěr se přítomní s při-
cházejícím soumrakem 
zahřáli u ohně a opekli si 
buřty. Velké poděkování 
za přípravu a propagaci 
akce patří sestře Xaveře 
z Kongregace Milosrd-
ných sester svatého Kar-
la Boromejského.

Další Učená toulka 
přírodní v sobotu 

od rána 11. prosin-
ce byla se zoology
z Národního muzea: 
Za zimním ptactvem Vl-
tavy..., aneb ptačí hosté 
v centru Prahy… Vedl 
opět Jaroslav Cepák. 
Celkem 30 účastníků 
nejprve v Cihelné u la-
butí (které se ale letos 
přesunuly na Smíchov) 
pozorovalo racky kach-
ny, lysky i nutrie. Málem 
doktor rozpitval uhynu-
lého racka, kdyby žena 
nezakázala vzít ho domů 
do mrazáku. U Karlova 
mostu u sochy Bruncví-
ka byla i slípka zeleno-
nohá a v dálce potápky 

malé, kormoráni i jed-
na volavka popelavá na 
opravovaném jezu Sta-
roměstském. Pokračo-
váno na Dětský ostrov, 
kde je ptactva vždy hod-
ně: poláci velcí, chocho-
lačky, rackové bělohlaví 
a další.
Později Dr. Cepák te-
lefonicky jásavě sdělil, 
že do známého zákoutí 
s keři v Besední se opět 
vrátili vrabci (asi 15). 
Byli vyplašení necitli-
vými zásahy do jejich 
krytu - hustých keřů
i velkých tamaryšků. Pár 
dní nebyli, avšak obavy 
z jejich odstěhování se 

naštěstí nenaplnily. Bu-
dou nám tedy opět dělat 
radost svým čimčará-
ním, tolik již vzácným
v centru Prahy.

Zapsali J. Cepák
a J. Kučera

toulka za
zimním ptactvem
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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

Glosa dNe

O Krásné tradici prO seniOry 
a správném pOŽehnání

Čas je skutečně ne-
úprosný, nedá se 
ovlivnit. Příkladem 
může být příprava Ma-
lostranských novin. No-
viny se rodí v době vá-
nočních koled, citového 
rozechvění nad roman-
tikou betlémů, aby se do 
rukou čtenářů dostaly 
v době, kdy přijímáme 
předsevzetí, jak bude-
me hubnout, sportovat 
a mnohým jiným způ-
sobem ovlivňovat zdra-
votní stav své tělesné 
schránky, kdy úspěšnost 
všech možných sportů 
pak výrazně ovlivňuje 
nutnost následných ope-
rací kyčelních a kolen-
ních kloubů.
Proto také připomínám 
krásnou tradici, kdy se 
v Malostranské besedě, 

dnes už můžeme říci, 
rok co rok, na Štědrý den 
účastním obědu pro seni-
ory, kteří jsou na Vánoce 
sami. Oběd má štěd-
rovečerní menu, spolu
s vedením Střediska so-
ciálních služeb (to je in-
stituce, která provozuje
v Praze 1 domy pro seni-
ory) předávám seniorům 
dárky a přeji… A tady je 
problém. Je taktní lidem, 
kteří jsou na Štědrý večer 

sami, přát radostné, ve-
selé, šťastné Vánoce? Co 
je na Vánocích veselého, 
když jediným společní-
kem je televizní obrazov-
ka? Naši předci to měli 
vyřešené. Tehdy si totiž 
přáli - požehnané Váno-
ce. To je to správné slovo. 
Požehnané Vánoce může 
stejně přát papež Franti-
šek tisícům poutníků na 
Svatopetrském náměstí, 
jako každý z nás osamě-
lému sousedovi. A když 
navíc popřejeme, aby 
požehnání Vánoc nám 
všem vydrželo po celý 
příští rok, můžeme mít 
krásný pocit, že jsme se 
z doby vánoční elegantně 
přehoupli do doby novo-
roční… Alespoň v Malo-
stranských novinách.

MN leden 2022

oběd pro seniory
v Besedě

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.

kateřina 
klasnována stoPě

S neobvyklým dár-
kem se před Vánoci 
vytasil radní Prahy 1 
Jan Votoček. Pan dok-
tor je proslulý svými ne-
obvyklými nápady, ten-
tokrát ale překonal sám 
sebe. Chce totiž opět na 
Praze 1 spustit privatiza-
ci, ovšem až s 80% slevou 
nebo chcete-li za 20 % 
ceny. Konkrétní výše sle-
vy by se odvíjela od toho, 
jak dlouho už nájemce
v centru žije.
Praha 1 nyní vlastní oko-
lo 1 700 bytů a takto 
by měla rozprodat 260
z nich. Je mi jasné, že 
potenciální kupci se ra-
dují, ale kdo jen trochu 
zná historii privatizace 
na Praze 1, se radovat ne-
může. Když před téměř 
30 lety ODS privatizaci 
odstartovala, řídila se 

jediným heslem: rozhý-
bat trh s byty. Za směšné 
částky a bez jakéhokoli 
závazku setrvat na Praze 1
se prodávaly byty na 
všech myslitelných lukra-
tivních adresách. Výsle-
dek je, že dnes je centrum 
téměř vylidněné, byty za 
několik set tisíc se obra-
tem ruky za mnohoná-
sobnou cenu rozprodaly 
a často se dostaly do ru-
kou spekulantů, politiky 
nevyjímaje. Ostatně ně-
kolik afér na tohle téma 
už vyplulo na povrch.
Ačkoli Votočkův návrh 
počítá se závazkem zů-
stat bydlet v koupeném 
bytě 16 let, v praxi už 
nikdo splnění této pod-
mínky nedohlídá. Radni-
ce Prahy 1 se pouze ošidí
o mnoho milionů (jen 
pro připomenutí - jsou

to obecní peníze, tedy 
peníze nás všech)
a získá si volební hlasy. 
Komunální volby nás 
čekají už v říjnu, a kdo 
by nevolil stranu, kte-
rá slibuje koupi bytů
v centru Prahy za hubič-
ku. Je ironií osudu, že 
pan radní je už nyní vy-
šetřován kvůli rozprodeji 
obecních bytů pod cenou
a v půlce prosince poli-
cie navrhla v souvislosti
s touto kauzou obžalovat 
desítky lidí, respektive 
politiků.
Člověk se jen diví, co je 
někdo schopen kvůli se-
trvání u moci (nedovo-
luji si spekulovat, že by 
v tom bylo víc) udělat. 
A co vy, tipnete si, jak to 
dopadne?
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

vOlby, vOlby přicháZeJí, 
ŠŤastné a veselé…

Vykročením do nového 
roku 2022 v lednu Slun-
ce prochází zemským 
znamením Kozoroha, 
až do 20. 1., kdy vstupuje do 
vzdušného znamení Vod-
náře.
V Kozorohu se v tomto kos-
mickém čase nachází také 
retrográdní Venuše, Plu-
to, a také planeta Merkur, 
která vstoupí do Vodnáře, 
a pak se vrací do Kozoro-
ha. Kozoroh je znamením 
systému a řádu. A také 
ochránce. Pluto čistič vy-
metá kouty, Venuše bilan-
cuje své vztahy a Merkur 
nad tím hluboce přemýšlí. 

Mars ze znamení Střelce 
na vše dohlíží s božským 
přesahem a věnuje se mezi-
národním vztahům. Jupiter
s Neptunem ve znamení 
Ryb soucitně hledají sociál-
ní řešení. Saturn ve znamení 
Vodnáře revolučně vnímá, 
co zůstává po vlnách  pan-
demie, spolu s Uranem ze 
znamení Býka hledají cestu
k novým základům.
Vstupem Slunce do Vodná-
ře nastává vzdušný pohyb. 
Vodnář je novátor, umělec 
i vědec. Nikdy nechodí vy-
šlapanými cestami. Proto
s ním mohou přicházet nové 
myšlenky a vize.

astrovhled

co ŘÍKAjÍ Hvězdy v LedNU

vOdnář niKdy nechOdí 
vyŠlapanÝmi cestami

ASTroLoŽKA 
dAGMAr KocůrKovÁ

Sudoku pro  
nenáročné

12
3
23

3
1
2

3
3

3

21

pro líné

ŘeŠeNÍ: Doplň trojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

pro spící

2
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Jano. V poslední době 
doma ztěžka zvládám 
základní věci, např. 
uvařit pro rodinu ve-
čeři. Co mám dělat? 
Naďa K.
Procházíme náročnou do-
bou, můžeme častěji cítit 
vyčerpání fyzické, emocio-
nální... Pevně věřím, že vše 
se děje, jak má, současný 
tlak nám ve výsledku pomá-
há zbavit se všeho, co nám 
už neslouží tak, aby naše 
pomyslné horkovzdušné 
balóny mohly stoupat výše. 
Kapela Coldplay zpívá: „… 
pod tímto tlakem jsme ro-
dící se diamanty …“ Jak to-
hle období prožít ve zdraví? 
Nejen jako rodič?
Především, péče sám, sama 
o sebe už není luxus, ale 
nutnost. Tím spíše, pokud 
na nás někdo závisí (děti, 
rodiče a jiná zvěř). Ať už to 
znamená pravidelný pokec 
se spřízněnou duší, pravi-
delná příležitost se hlasitě 
zasmát či pravidelná medi-
tace.
Jedna z dovedností, kterou 

my rodiče (i bezdětní) po-
třebujeme umět, je nasta-
vení hranic. Našim potom-
kům i sami sobě. Jako děti 
jsme často neměli možnost 
se toto umění naučit, prostě 
nám bylo řečeno, co a jak 
máme udělat, a basta fidli. 
V důsledku toho dnes jako 
rodiče můžeme mít pro-
blém nastavit dětem zdravé 
mantinely, které ony mo-
hou dlouhodobě a úspěšně 
respektovat a dodržovat. 
Zkusme uvažovat, proč 
opravdu chceme, aby naše 
ratolesti něco dělaly nebo 
nedělaly. Je to přesvědče-
ní skutečně naše? Nebo je 
to něco, co jsme přijali od 
svých rodičů? Nesnažíme 
se jen vyhnout konfliktu
s mrzutou paní v tramvaji?
Dalším aspektem je urče-
ní si vlastních hranic vůči 
ostatním (paní v tramvaji) 
včetně dětí. Např. co jsem
v dané chvíli ochoten, 
ochotna pro ostatní udělat. 
A co je pro mě přes čáru. Ne-
ignorovat své vlastní pocity
a potřeby, a ne sebeobětovat 

Jana UŽ tO Zná!
poradna pro (zoufalé) rodiče

radí
jana Hogan

se. Tento přístup nakonec 
vede k explozi a destrukci. 
Nehledě na to, že, jako vždy, 
nás děti pozorují a učí se od 
nás naše vzorce chování.
V každé situaci je důležitá 
otevřená a upřímná ko-
munikace, např.: „Promiň, 
zlato, teď jsem unavená, 
potřebuji si na chvíli leh-
nout. Budu si s tebou hrát, 
udělám to, až vstanu.“
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku 
jsou inspirované kur-
zem Nevýchova.

Vaše Jana Hogan

Jsme vaŠe

UchO!

rádi se ujmeme 
prodeje nebo
pronájmu vaší 
nemovitosti!

re/maX diamond Group
samcova 1, praha 1

telefon: 608 055 943
e-mail: filip.tretinik@re-max.cz

www.re-max.cz/filiptretinik

realitní maKléř
mGr. filip tretiníK

filiplíza

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

257 531 839

HLedÁM
BrIGÁdU
Nabízím nošení firemní 

korespondence na poštu, 
státní úřady a jiné firmy na 

Malé Straně.
Volejte, prosím, do redakce, 

tel.: 777 55 65 78

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

39 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

Na čepu dvanáctka 
radegast za 41 Kč






