
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. 4/ roč. XIV 
duben 2022  
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Malostranské 
podniky

inzerce
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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

Prokopská 4, Malá strana

tradice  
malé 

strany

BAR U KLÍČŮ

Vždy dobře naladěný Slávek 
Fučík z Masného krámu, 
Tržiště 265/6, doporučuje 

vynikající špekové knedlíky 
s červeným zelím za 109 Kč.

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

PátráNí Po
hAvLově LAviČce

str. 2 - 3
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USMěVaVý SláVeK

Čtěte na str. 6 - 7

MístNí
přÍBěhy

ARGENTINSKÉ EMPANADAS
● Doručíme vám plněné kapsy 

zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce

● Upečete je za pouhých
15 minut

● Užijte si lahodnou chuť

Empanada dubna:
Smetanové kuře 

& slanina

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

DAnA SySLová
přÍBěh heReČKy, KteRá žije
nA MALé StRAně Už 52 Let

Denní menu 
za 139 Kč 
Výběr ze
tří jídel 

s chutnou
polévkou.

Otevřeno: 
denně 9 - 23 h

Adresa: 
Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

Dana Syslová s manželem 
Vlastimilem Haškem a syny
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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 

„Zaháním
jarní únavu

sluncem,
vzduchem
a zpěvem!“

„Těšit se
na ni...“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

David 
Dvořák

Malostranská 
beseda

„Půstem 
a běháním.“

jan
Smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Jarní slunečné 
dny únavu
spolehlivě
vyženou.“

jarka 
nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Jarní únavu 
nemívám. 

Raduju se, že je 
konec zimy.“

Jak si poradit s jarní 
únavou?

anketa Malostranských novin

„Přijmout ji
vřele jako
součást

cyklického řádu 
všehomíra.“

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

12°C
DUBen 

Dubnový mráz
znamená horké léto

„Že je cesta krátká
ještě neznamená,
že z ní nejde uhnout
Z filmu: Mladý gangster

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

257 531 839

jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

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

Redakce zjistila, že Lavič-
ka Václava Havla byla de-
montována a převezena 
do depozitáře Galerie hl. 
města Prahy. Výtvarník Mi-
chal Faflík, který byl spolu
s Bořkem Šípkem, autorem 
lavičky, při instalaci v roce 
2014, sdělil, že k demontá-
ži došlo bez konzultace se 
Svěřeneckým fondem Boř-
ka Šípka a Nadace manželů 
Havlových. „GHMP na náš 
dotaz odpověděla, že k de-
montáži přistoupila z důvo-
du rozrůstajícího se kmenu 
stromu,“ doplnil Faflík. To 
potvrdila Marie Foltýnová, 
vedoucí Oddělení správy 
veřejné plastiky GHMP
a doplnila, že je lavička
v depozitáři, neboť by brá-

KAMpAK ZMiZeLA LAviČKA vácLAvA
     hAvLA Z MALtéZSKého náMěStÍ?

nila lípě v růstu: „Čekáme 
na vyjádření vedení Prahy 
1, také odboru životního 
prostředí, dopravy i komu-
nikace.“ Redakce poprosila 
o vyjádření i místostarostu 
Petra Burgra. „To, že lípa 
je rychle rostoucí  strom
a jednou ji bude konstruk-
ce lavičky těsná, se dalo 
čekat. Mrzí mě, že GHMP 
neinformovala občany
o odstranění lavičky, např. 
vysvětlujícím panelem na 
místě. Stavím se za to, aby 
lavička byla navrácena do 
veřejného prostoru, a to 
někde na Malé Straně. Mís-
to nového umístění musí 
být  diskutováno s občany,“ 
sdělil Burgr. Redakce kauzu 
sleduje dál.  

Milá redakce. nevíte, kam zmizela moje 
oblíbená lavička Václava Havla z Mal-
tézského náměstí? ještě začátkem břez-
na jsem na ní seděl. Za jakoukoliv infor-
maci vám budu vděčen. Díky. Pavel K.
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 MaloSTranSKý 
reSTaUranT

PoD PeTříneM
Hellichova 5

pečená žebra 

gurmánuv 
koutek

marinovaná s křenem  
a hořčicí, salát, 450 g

229 
Kč AŤ žije pAnÍ

KopAČKová (90)

Ludmila Kopačková, oby-
vatelka Malé Strany, dlou-
holetá zdravotní sestra
z Nemocnice Na Františku, 
oslavila významné životní 
jubileum. Nechce se věřit, 
že za pouhých deset let 
rozšíří řady stoletých jubi-
lantů. Nyní žije v jednom 

domě seniorů, kam přenes-
la svůj ostrovtip, kterým po 
dlouhá léta častovala své 
sousedy na Malé Straně. 
Fotografie je ze sousedské 
návštěvy spojené s blaho-
přáním od vedení radni-
ce Prahy 1. Přejeme ještě 
mnoho šťastných let.

oslavenkyni popřáli za vedení
radnice Prahy 1 Pavel Pěnkava,

Petr Burgr a jejich manželky

Společenská rubrika
Výročí ● Narození ● Svatby ● Úmrtí

poSÍLejte nA ADReSU: redakce@malostranskenoviny.eu
neBo náM ZAvoLejte: tel.: 777 556 578 (Monika)

DopiSy

ČtenářŮ

KUPTe
ZlaTo

Chcete mít
úspory ve zlatě?

Neztrácejí
hodnotu.
Možné

i spoření
od 500 Kč
měsíčně.

Volejte tel. číslo:
605 720 622



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

KAMpAK ZMiZeLA LAviČKA vácLAvA
     hAvLA Z MALtéZSKého náMěStÍ?

Bořek Šípek s Michalem Faflíkem
při instalaci lavičky na Maltézském náměstí

naBíZíM DeeP
TiSSUe MaSáž

Hlubokou a relaxační 
masáž, která urychluje 

krevní oběh,
podporuje odbourávání 

toxinů, snižuje stres
a napomáhá k relaxaci 

těla. V příjemných
prostorách našeho

terapeuticko - relaxačního 
centra. Po domluvě

v pohodlí vašeho domova. 

Cena: 1000 Kč/60 min.
Juan Manuel Monjardin, Tel.: 724 006 393

MaSáže

juan Manuel
Monjardin
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Václav
Havel

ivelná Kaczi se po 
dvou letech vrací do 
Besedy s novým al-

bem Nahá. Kaczi je mul-
tiinstrumentalistka a pí-
sničkářka s beskydskými 
kořeny, která skrze svou 
tvorbu balancuje mezi 
folkem, popem a šanso-
nem. Představí se spolu 
se svým producentem 
Lukášem Hradilem (kon-
trabas, kytara). V roce 
2019 vydala debutové EP 

Polonahá, které v Bese-
dě pokřtila. To na sebe 
váže několik videoklipů, 
přičemž nejúspěšnější
a zároveň průvodní písní 
se stala Nahá. Skladba na 
sebe strhla pozornost mé-
dií a Kaczi tak byla nomi-
nována na zpěvačku roku 
v udělování Ceny Jantar 
2018 i 2019, kdy ve spolu-
práci s disco-balkánskou 
kapelou Circus Brothers 
vydala singl Milenka.

8. dubna, 20.30 h
KonceRt KAcZi

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

DUBen
Program (výběr)

7. 4., 20.30 h
Hm… - alternative pop
9. 4., 20.30 h
Čechomor - folk rock
10. 4., 20 h
Hedwig a její angry inch -
- rocková show Romana 
Tomeše
15. 4., 20.30 h 
Bachtale Apsa a Bára 
Hrzánová - folk/world 
music
16. 4., 20 h
Barování se Sandrou 
Novákovou a Filipem 
Rajmontem
19. 4., 20.30 h
Ivan Hlas Trio -
- folk - rock
21. 4., 20.30 h 
Magnum Jazz Bigband
22. 4., 20.30 h
ParadeMarche - rock
25. 4., 19 h
321 Jedem! - impro 
talkshow
28. 4., 20.30 h
Nerez a Lucia - folk
29. 4., 20.30 h
Vanua2 - pop-world 
music

ž

Náš 
TIP
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1922

Místní mistryně v zakládní 
rukou jako symbolu pozice, 

kdy dumá, až vydumá.

Miss rozuMbrada

ZEMŘEL PEJSEK ŠON
Místní psí legenda, báječný Šon, odešel 28. 3. 

ve věku krásných 14 let do psího nebe.

Všichni ho měli rádi.
Kdo jste Šona znali, vzpomeňte si na něho.
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AŤ žije pRoFeSoR 
pAveL KLeneR!

co nového v redakci

Redakce Malostranských novin 
zažila pěkné setkání s profe-
sorem Pavlem Klenerem, který
u Maltézského náměstí v Prokop-
ské ulici žije od roku 1938. „Pan 
profesor mi poutavě vyprávěl
o svém dětství na Malé Stra-
ně, práci onkologa, ale i rodině.
A byla s ním velká legrace,“ 
přiblížila setkání s významným 
Malostraňákem Monika Höp-
pner. V dubnu slaví pan profe-
sor neskutečné 85. narozeniny. 
Redakce novin mu přeje hlavně 
hodně zdraví!

Pavel Klener
s Monikou HöppnerFo
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: M
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ik
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H
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er

Karel VaŇUra: 
VrSTVení
Do 29. 5.

Výstava poprvé předsta-
vuje dílo významného 
výtvarníka, malíře a sklá-
ře Karla Vaňury, který
v šedesátých letech vy-
tvořil unikátní malířské 
dílo, v následujících 
desetiletí pozoruhodné 
objekty ze skla, zároveň 
působil jako uznávaný 
pedagog na Vysoké ško-
le uměleckoprůmyslové 
v ateliéru skla. Dílo Karla 
Vaňury je koncentrované 
a hledačské. Nepřejímal 
dobové styly a směry, 

jeho tvorba je původní 
a autentická, jak to do-
kládá i připravovaný pro-
jekt. Výstava představuje 
Vaňurovu práci se sklem, 
malbu i kresbu.

jiří SoPKo:
reTroSPeKTiVa

Do 29. 5.
Ve třech patrech Musea 
Kampa bude  od března 
k vidění stovka obrazů 
Jiřího Sopka a něko-
lik desítek jeho kreseb
a akvarelů z let 1969 až 
2021. Výstava se koná
u příležitosti jeho 80. 
narozenin. Sopko patří 

mezi nejvýraznější osob-
nosti české poválečné 
malby. Pro jeho tvorbu 
jsou charakteristické 
výrazné barvy, zájem
o lidskou figuru a osobitý 
smysl pro humor.

online aKce
Připravili jsme ON-LINE
AKCE! Vše najdete na 
fb, instagramu a webu. 
● Kódy a krajiny 2 
● Sběratelka umění 
Meda Mládková 
● „Werichova vila je ta-
ková naše celoživotní 
láska” - O vile s archi-
tektem Markem Tichým

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 záro-
veň stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolek-
ce dvou výjimečných umělců: Františka Kupky
a Otto Gutfreunda. Nově instalovaná expozice před-
stavuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka 
Kupky, průkopníka abstraktního umění. Výstava je rozší-
řena o dlouhodobé zápůjčky děl Kupky a součástí expo-
zice je rovněž výstava soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FranTiŠeK KUPKa

František Kupka, 
Studie opice

WWW.HaSiCiPraHa1.CZ

Pozor!
Termín Hasičského
bálu byl přesunut
na druhé pololetí

roku 2022. 

HaSiČi PraHa 1

S ohledem na současný
vývoj mezinárodní situace

a z toho vyplývajících 
povinností se vám

omlouváme za změnu
termínu Hasičského bálu.

Budeme vás o novém termínu 
informovat. Vaši hasiči

Dobrovolní hasiči
Vláďové Pixa a Krištof

MALá StRAnA je nA jAře pLná pěKnÝch AKcÍ. KALenDář nejen pRo MALoStRAŇáKy
nerUDa

Vtipné představení Jana 
Nerudy ve slovní přestřelce 
dvou průvodkyň před do-
mem spisovatele v Nerudo-
vě 47, to je projekt Knížkou 
po palici. Hrají Gabriely Mi-
kulková a Míčová. Termíny 
představení: neděle 24. 4., 
15. 5. a  5. 6. od 16 h. 

KarolinKa
V bývalé kavárně ČAS 
bude otevřeno od 11. 4. 
Kafe Karolinka. Převezme 
programy hudební - jazzo-
vé + folkové i divadelní. 
Tým kavárny děkuje za 
milé přijetí do rodiny Malé 
Strany. Kromě sladkého 
umí tým i slané dobroty
a vynikající domácí polévky. 
Karolinka je pro všechny lidi 
s otevřeným srdcem.

TrHy
Malostranské trhy na Ma-
lostranském náměstí se 
konají každý čtvrtek od 
8 do 19 h a počínaje 7. 
květnem také každou prv-
ní sobotu v měsíci.

Kc KaMPa
13. 3. JAZZ JAM rozprou-
dil diváky v Domečku. 
Další bude 10. 4. Alena 
Kopecká, bývalá šéfka 
KC Kampa, oslavila 19. 3. 
polokulatiny v KC Kampa 
Domečku hostinou s mno-
ha gratulanty a promítá-
ním. Redakce oslavenkyni 
také blahopřeje. A v za-
hradě Školičky 20. 3. děti 
zdobily figuríny  Morany 
a v posledních minutách 
zimy je hodily do Vltavy
z Karlova mostu.

veLKé ZpRávy Z MALé StRAny AneB co Se 
Kde u Nás ŠustNe a Šustlo

DŮležiTé
16. a 17. 3. byly v Šatla-
vě schůzky zástupců 
klubů a spolků a rozhod-
ly o konání 1. části Kon-
ference Kampa Malá 
Strana, Petřín, Rychta 
Střed Světa - 28. 4. od 
18 h v prostoru VIA Dob-
rovolných hasičů, Újezd 
26. Dále schůzka roz-
hodla o obnovení slávy 
Rychty a konání akce 
Malostranský Spolkový 
bál na podporu rekon-
strukce sálu Všebaráč-
nické rychty na Malé 
Straně 20. 5. 2022. Pra-
ha 1 akci podpoří.

GONG
Jarní rovnodennost 
oslavila Lucie Doušová 
gongem u Pogačnikova 

menhiru ve Strahovské 
zahradě. Další muziko-
terapeutický gong bude
1. 4. v KC Kampa i později
v dubnu.

SKaUTi
V rybářském domku na 
Kampě bude Měsíc Audio-
-vizuální tvorby. Program: 
1. 4. 18 h Naanimuj si, 
18. 4. 18 h DJ workshop, 
26. 4. 18 h Seznámení
s modulárním syntezáto-
rem, 28. 4. 17 h Repro-
duktor galaxie komplexu.

PeTřín
Petřínské iniciativy se se-
jdou s IPR HMP nad plá-
ny Petřína 31. 3. Závěry 
budou na fb a na Konfe-
renci KMSSS 28. 4.

Sepsal JiKu

Čtenář

rePortér
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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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BAR U KLÍČŮ

josef má
otevřeno denně

Prokopská 4, Malá strana

Zámky v baruBar zvenčí

poDpoRUjeMe 
MístNí  

živnoStnÍKyPetr Hejma, starosta

Hledáte na Malé 
Straně příjemné 
posezení v maleb-
ných uličkách Malé 
Strany nedaleko 
Maltézského ná-
městí? Pak určitě za-
vítejte do osobitého 
baru U klíčů v Pro-
kopské ulici, který má
v oblibě především 
místní klientela.
Posedět můžete u piva 
nebo vína a vždy je pro 
návštěvníky připra-
veno také něco velmi 
chutného k zakousnu-
tí.
Rodinný bar U klíčů 
funguje v Prokopské 
ulici již dvacet sedm 

let. Pradědeček dneš-
ních majitelů, Ivety
a Josefa Mlíkových, 
zde provozoval zámeč-
nictví a odtud pochází 
název U klíčů. Provoz 
baru U klíčů se vždy 
opíral o stálé hosty
z Malé Strany a okolí. 
To platí i dnes.
„Od začátku se zamě-
řujeme více na místní 
klientelu, ale čas od 
času k nám přijdou
i turisté,“ popisuje Jo-
sef. „Přijďte k nám po-
sedět u sklenice skvělé-

ho oroseného budvaru 
nebo vynikajícího vína 
ze Strachotína pod Pá-
lavou. Těšit se můžete
i na něco malého k za-
kousnutí, jako napří-
klad nakládný herme-
lín, utopence, matjesy 
a další klasiku,“ přidá-
vá hned Josef pozvánku
k návštěvě.

Otevřeno mají v le-
gendárním malo-
stranském podniku 
od pondělí do nedě-
le vždy do 22 hodin.

PeTr HejMa (My, co tady žijeme, STan), starosta
MČ Prahy 1: „Všem vřele doporučuji návštěvu baru
U klíčů, který je mezi malostranskými podniky legendou.“

černá 
kronika

Filmový režisér, scená-
rista a dramaturg Ru-
dolf růžička zemřel 4. 
března ve věku 78 let. 
Vystudoval filmovou 
režii na FaMU. Natočil 
několik dokumentů, byl 
i scenáristou, produkč-
ním a několikrát ve filmu 
vystoupil jako herec.
V roce 1988 získal pré-
mii Českého literární-
ho fondu za režii filmu 
Správná trefa… Po listo-
padu 1989 nastoupil do 
prezidentské kanceláře 
Václava Havla jako ana-
lytik odboru vnitřní po-
litiky. Pak byl vedoucím 
tvůrčí skupiny a šéfdra-
maturgem Centra doku-
mentaristiky a vzdělání 
ČT. Jeho manželkou 
byla Gabriela Wilhelmo-
vá. Čest jeho památce!

rudolf růžičkaMALá StRAnA je nA jAře pLná pěKnÝch AKcÍ. KALenDář nejen pRo MALoStRAŇáKy

Děti vynášejí MoranuFo
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veLKé ZpRávy Z MALé StRAny AneB co Se 
Kde u Nás ŠustNe a Šustlo

Gabriely Mikulková
a Míčová hrají Knížkou po palici
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ZDe MŮže 
BÝt váš 
inZeRát!

voLejte ihneD

teLeFon: 

777 556 578 
(MoniKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-MAiL:

vLÍDné ZAcháZenÍ!

HleDáMe 
recePČní

Soukromá poliklinika
v centru Prahy hledá

recepční na plný úvazek.

● Požadujeme příjemný 
vzhled, profesionální

vystupování.
● Znalost AJ podmínkou

a práce s PC.
● Nástup možný

ihned.

Těšíme se na Vás!
Kontakt: Jitka Bayerová
Tel.: 725 883 183, e-mail:

bayerova@mjs.narodni.cz

DAnA SySLová: nA MALé StRAně žijU Už
52 Let. petřÍn Mě UDRžUje v KonDici!

MoniKa HöPPner
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Když se před 52 lety Dana 
Syslová se svým manže-
lem a malým synem do 
Vlašské stěhovali, byli 
chudí. Dostali tenkrát 
nějaký nábytek a věci 
do bytu. „Musím říct, že 
některé z nich jsou stále 
v tom bytě se mnou. Já 
jsem ten typ, který nerad 
mění věci. Držím se té 
své staré sedačky a svého 
bytu na krásném místě,“ 
svěřila se skvělá herečka, 
která ráda vzpomíná na 
tu starou Malou Stranu. 
„Tak třeba na místě Mu-
zea KGB byla mlíkárna 
a trafika. Ráno jsem si 
šla vždycky pro noviny 
a už na mě čekal tlustý 
Béďa s kávou… Prohodili 
jsme pár slov… Všichni, 
co jsme tam bydleli, jsme 
měli k sobě blízko. Byl to 
venkov,“ zavzpomínala 
Dana, která miluje pro-
cházky po Petříně. Na pro-
cházky vyráží každý den se 
svou fenkou Míšou. Petřín 
a Míša ji prý udržují v kon-
dici. „Dělám, že mě nic ne-
bolí, vezmu psa a dvakrát 
denně to tam oběhneme, 
pokochám se krásnými 

výhledy a pozdravím 
Prahu a kamarády pej-
skaře. A když mě hodně 
bolí noha, zajdu dolů na 
Kampu. Míša se tam pro-
běhne a pak se vracíme 
do Vlašské a po cestě kou-
píme chleba a zeleninu
v zelenině na Tržišti, tam 
ji mají krásnou,“ popisuje 
svoje trasy herečka, která 
v životě zažila také mnoho 
smutného.

S hercem Haškem měli 
bouřlivé manželství, byl 
mezi nimi věkový rozdíl 
18 let. „Zvláštní je, že když 
pak manžel umřel, to mně 
bylo 47 let, zapomněla 
jsem na všechny ošklivé 
vzpomínky, zůstaly jen ty 
pěkné a vtipné. Můj muž 
měl smysl pro humor, 
to jsem oceňovala… Rád 
a skvěle vařil. Hlavně 
masová jídla, vynikající 
omáčky a polévky. Vždyc-
ky se smál, že já dělám 
bezpohlavní jídla jako 
jsou lívance, palačinky, 
buchty…“

Krátce po smrti manžela 
Danu čekaly další rány 
osudu. Vzápětí jí totiž 
zemřel syn a také ma-
minka. „Bolela mě duše. 
Ani nevím, jak jsem to 
všechno tenkrát zvládla. 
V takových situacích se 
mi osvědčilo pustit se do 
nějaké aktivity. Fyzická 
práce je na to dobrá. Jak 
říkám v roli Madame Ru-
binstein ve Studiu DVA: 
,Největší dar je práce, 
práce, práce! Ta vás ni-
kdy nezradí!‘“  Ve smutku 
jsou Daně oporou i zvířata 
a je také dobré mít něko-
ho, u koho se můžete v kli-
du vyplakat. „To vše jsem 
měla… Nejdůležitější je 
ale čas, ten léčí,“ svěřila se 
Dana, která by ráda pod-
nikla ještě cestovatelskou 
výpravu do nějaké pěk-
né země. „Jsem vděčná 
za to, že hraji v divadle, 
točím seriál Ulice, pra-
cuji v rozhlase, dabuji…
A jsem šťastná za parťač-
ku Míšu. Chlapa už žád-
ného nechci, zvykla jsem 
si na svou svobodu. Mám 
skvělá vnoučata i kama-
rády…. Opuštěná se roz-
hodně necítím,“ uzavřela 
své vyprávění Dana.

redakce novin se setkala se sympatickou herečkou 
Danou Syslovou (76), která žije v bytě ve Vlašské 
neuvěřitelných 52 let. Nastěhovala se tam tenkrát 
se svým mužem hercem Vlastimilem Haškem (+63).

Dana exceluje v roli
Madame rubinstein
ve Studiu DVa

inzerce

dana miluje
procházky

s fenkou Míšou
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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

Jiřina 
Štěpničková

herečka

Jaroslav 
Štercl
komik

DUBen

● Josef R. Vilímek 
*1. 4. 1835 Vamberk 
†16. 4. 1911 Praha
Zakladatel Humoristic- 
kých listů. 

● Josef Klenka 
*1. 4. 1853 Vilémov 
†19. 7. 1932 Praha 
Náčelník organizace 
Sokola na Malé Straně. 

● Jiřina Štěpničková 
*3. 4. 1912 Praha 
†5. 9. 1985 Praha
Herečka Národního 
divadla. Bydlela na Zá-
meckých schodech. 

● Vladimír Preclík 
*23. 5. 1929 Hradec Králové 
†3. 4. 2008 Praha
Sochař, malíř. Portré-
toval Wericha, Ježka...

● Jaroslav Štercl 
*18. 11. 1919 Blovice 
†4. 4. 1996 Praha
Komik. Vystupoval v ma- 
lostranských hostincích.
 
● Vítězslav Hálek 
*5. 4. 1835 Dolínek 
†8. 10. 1874 Praha. 
Básník, dramatik. Zak-
ladatel moderní české 
poezie.

Vladimír 
Preclík
sochař

Vítězslav 
Hálek
básník

Z přÍpRAvné ČinnoSti voLeBnÍho KoRteše (3/3) Malostranské noviny k poctě 
humoristickým listům (1922)

nový vtip příště
„Víš jistě, že tatínek mluví doma německy?“ „Bodeť by ne!

Včera přišel a viděl, ža maminka je v biografu, zvolal: Himl hergot...“
Jako funkcionáři ke vchodu do volební místnosti získají se členové

athletického klubu „Herkules“ a ať se někdo opováží volit protikandidáta!

DAnA SySLová: nA MALé StRAně žijU Už
52 Let. petřÍn Mě UDRžUje v KonDici!

Fenka Míša

Dana Syslová s jiřím Hánou
v Madame rubinstein

na začátku
herecké kariéry Seskok padákem

Herec Vlastimil Hašek
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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.

Krycí název naší spe-
ciální Učené toul-
ky byl: Staro-nové,
nejen kavárny a ga-
lerie Malé Strany. 
Toulka proběhla 22. 
února k večeru.
Sraz + malé papu s po-
sezením již před 17 h
bylo na Úvoze 6, v bý-
valém  Zavěšeným kafi. 
Vystoupáno i do 5. pa-
tra, odkud byl překrás-
ný výhled na Petřín
i MS.
V 17.17 h odchod do 
hostince U Dvou slunců 
na pivo. Počet účastní-
ků stále narůstal. Na-
vštíven i útulný dvůr, 

UČená toULKA SpeciáL AneB 
SjeZDovKA přeD MASopUStová

kde se v létě také obslu-
huje.
Kousek níže ulicí Ostru-
hovskou (Nerudovou) 
pak od 17.47 h s již cca 
50 lidmi všeho věku 
navštíveny Kafe & Hrn-
ky (Nerudova 25), kde 
mají dobrý kafe plus 
dorty. Taky krásnou 
živou dílnu hrnčířskou 
(z Maříže u Slavonic). 
A k tomu obrovskou 
zahradu v létě s pose-
zením pod stromy s vý-
hledem ku Kellyho věži.
V 18.18 h se šlo Janským 
vrškem dolů. Úžas-
né podzemí U Sedmi
švábů - 3x sklep - ne-

spatřeno, neb bylo za-
vřeno. Za to v 18.28 h 
nám na chvíli Romana 
Ertlová otevřela me-
ditační a cvičební pro-
story „Dračí blaho“
v Jánské 8. Zpět dolů 
a v 18.38 h nás uvíta-
la hospůdka, divadlo
i věž - Kellyxír - Janský 
vršek 8.
V 18.48 h kalupem dolů 
umrlčí uličkou, dříve
s četnými hanbinci, 
nyní s ordinací a snad
i galeriemi… Břetisla-
vova dovedla nás na Tr-
žiště. Vopičkova Kafír-
na, Galerie Millenium. 
Naproti tajné podzemí,  

kulečníková herna. Jde 
se z Pizzy-Nicolas Baru 
(kde několikrát týd-
ně hrajou Muzikanti
z Kampy) chodbou pod-
zemní až na náměstí 
do vinárny Tři hvězdy. 
Atelier Pavla & Olga 
(měla ten den naro-
zeniny) mocně slavil 
a my museli až do bu-

doucího pivovaru dole 
na Tržišti, kde s hud-
bou, zpěvem, pívem
i gulášem vesele Toulka 
zakončena.
Postupně cca 60 lidí, 
vybráno na provoz
i na Petřínskou iniciati-
vu (Konferenci Kampa, 
Petřín Střed Světa).

Sepsal JiKu

Před ateliérem Pavla & olga na Tržišti
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Naše akce 
info: lída růžičková, tel.: 724 346 460,

mail: ludmilar@seznam.cz

Naše akce 

PořáDáMe 
a SPolUPořáDáMe

● KlUB náPaDníKŮ
PořáDá UČené
ToUlKy: Nově: Čakrt, 
Šefců, Bouzek, Gebert, 
Hlavatá, Doušová, Holubová. 
Dřív: Cepák, Sádlo, Kábele, 
Hůlek, Kroča, Haendl, Hejma, 
Sedmík, Holub, Kučera
● 5. 4. 17.20 h Toulka HiS-
Torií BaráČnicTVa 
v Šatlavě. Schůze, debata. 
Vystoupí Lucie Eva Doušová, 
Pepíček Čečil - harmoniky.
● 21. 4. HiSToricKá 
ToUlKa R. Haendla (viz. fb 
KampaNula + str. 8 MN)
● Čtvrtky naUČná STeZ-
Ka PeTříneM (spolupořá-
dá KampaNula) -15 zast.
u zvířecích sousedů. (Dopo-
ledne pro školy dle domluvy). 
Odpol. Rodiny, jednlotlivci: Pe-
trinskainiciativa@gmail.com, 
773 247 227. Přesná místa 
srazů budou vždy sdělena.
● 2. ročník výtvarné a literární 
soutěže ZacHraŇTe 
PlcHa VelKéHo. Děti od 
5 do 15 let. www.zachrantep-
lcha.eu.
● 3. pondělí v měsíci 18 h 
TaroT KlUB 015 - Deli 
Maltéze, Dr. Hůlek

● 28. 4. 18 - 22 h 1. část: 
KonFerence Kampa 
Malá Strana, Petřín, Střed 
Světa. Plány Malé Strany, 
Petřína, Kampy, Rychty. E. 
Brikcius, M. Bouzek, P. Burgr, 
K. Gebauer, J. Gebert, R. 
Haendl, P. Hejma, J. Hoffmeis-
ter, P. Horák, V. Justová, A. 
Kašpar, J. Kučera, M. Kotas, 
S. Milkov, T. Oliva, P. Placák, 
B. Šabachová a další...
● VycHáZKy pro rodiče 
s dětmi Malou Stranou + 
Kampou P. Dvořáčková: www.
prahahrave.cz, tel. 731 802 
799

DoPorUČUjeMe  

● 8. 4. 19 h  43. TUraS 
Bál Profesní dům, Arnošto 
Snoo & Jakkylovy slipy
● 30. 4. MaloSTranSKé 
ČaroDějnice  na Kampě
● BaSKeT TUraS  středy 
19 - 20 h, Gymn. Josefská, J. 
Svátek: 605 131 136                                                  
● relaxarTe Sana-
ToriUM: Ozdravná cvičení: 
pond.18.30 - 20.30 h dynamic. 
cvič. ZŠ Karmelitská 13, středa 
18 - 20 h  roztažení, Josefská 
5, pá 18 - 20 h dynamic. Tai-či, 
Čchi-kung, ZŠ Karmelitská 13 
(2 hod. 240 Kč)
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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

jAKpAK Se poZná jARo U náS nA 
MALé StRAně A hRADČAnech?

I k nám na Malou 
Stranu a Hradčany 
přišlo jaro. Je to jako 
každý rok, jen někdy při-
jde dříve, jindy zase o pár 
dnů později. Naše matič-
ka země nadbíhá tomu 
svému svítícímu krasavci 
bez ohledu na naše nála-
dy, přání, módní trendy 
a letos bohužel musíme 
říci i války. Ještě štěstí, 
že běh přírody nemáme 
v rukou.
Pro obyvatele Hradčan 
jsou každoroční vizitkou 
jara barvy měnící Petřín, 
pro sousedy z Malé Stra-
ny zase rozkvetlé sakury 
u lanovky, spolu s tuli-
pány na stráni u stanice 
tramvaje. Letos se dalším 
poslem jara staly domácí 
trhy, co se zase konají ka-
ždý čtvrtek na dolní části 

Malostranského náměstí.
Trhy jsou takovými ob-
chodními domy pod širým 
nebem a naopak klasické 
obchodní domy zase trhy 
pod střechou. A přesto je 
mezi oběma místy roz-
díl. Není to v sortimen-
tu nabízeného zboží ani
v nastavených cenách. 
Rozdíl je v celkové atmo-
sféře jakou návštěvníci 

obou prodejních míst 
při své návštěvě proží-
vají. Lidé, jak se blíží 
k obchodnímu domu, 
nevědomky zrychlují
a v záplavě nabízeného 
zboží jakoby se uzavírali 
do sebe. To na trzích pod 
širým nebem je to úplně 
jinak. Tam si to vychut-
náváme. Korzujeme od 
stánku ke stánku, poho-
voříme se známými, sem 
tam sklenku popijeme. 
Prostě návštěva trhů není 
jen nakupování zeleniny, 
nebo uzenin. Navštívení 
trhu, i toho na Malostran-
ském náměstí, je spole-
čenská událost, kde je 
lidem dobře. I to je jeden 
z důvodů, proč trhy na Malo-
stranské náměstí Radnice 
Prahy 1 podporuje.

MN duben 2022

Malostranské
trhy

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

Blížící se komunální 
volby stimulují poli-
tiky k nebývalé kre-
ativě. V březnu radnice 
Prahy 1 přišla s projek-
tem na podporu podni-
katelů a koupěschop-
nosti obyvatel Prahy 1
prostřednictvím takzva-
ných correntů. Corrent 
plně nahrazuje korunu 
a mezi vybraných 2 000 
občanů mají být tímto sys-
témem rozdány (pro začá-
tek) dva miliony korun.
Celý systém spočívá
v tom, že u vybraných 
podnikatelů v centru Pra-
hy budou moci utratit své 
kredity - correnty, když 
si doplní půlku ze svého. 
Výsledkem by měli být 
spokojení podnikatelé
i obyvatelé. Tento překva-
pivý levicový nápad pra-
vicové koalice není sám

hou vadou na kráse je 
načasování, kdy jako 
sláma z bot kouká snaha 
získat body před volba-
mi. Pilotní fáze projektu 
se má uskutečnit těsně 
před létem a další asi 
na podzim. Každopád-
ně je vidět, že Praha 1 
má stále peněz dost... 
A co vy, líbí se vám nápad
s correnty a zapojíte se 
do projektu?
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

coRRenty - voLeBnÍ
tAháK ZA oBecnÍ penÍZe?

Slunce vstoupilo do 
ohnivého znamení Be-
rana a nastává jaro. 
20. dubna přechází do 
zemitého znamení Býka. 
Beranem prochází během 
měsíce nejen Slunce, ale
i planeta Merkur, což dává 
Merkurovi adrenalinovou 
rychlost a ostrý jazyk. Bě-
hem měsíce se posouvá do 
znamení Býka.
Mars a Venuše přecháze-
jí ze vzdušného znamení 
Vodnáře do Ryb. Ve zna-
mení Ryb se v tomto měsíci 
nachází i planeta Neptun
a Jupiter. Ryby v sobě ne-
sou témata lidskosti a sou-

citu. Můžeme být doslova 
zaplavení emocemi, je to 
síla vody ve velkém proudu.
Býk nám pomáhá udržo-
vat stabilitu, také ochranu 
území, je to teritoriální 
zvíře. Snaží se stabilizovat 
a kotvit Rybí chaos. Uran 
v Býku přináší nestálé 
změny a vývoj v oblasti 
ekonomiky. Saturn ze zna-
mení Vodnáře už nestačí 
ani dělat revoluce, trochu 
za každou cenu. Pluto na 
konci znamení Kozoroha 
čistí vše od základu, skle-
pů, stejně tak i naše osobní 
a kolektivní vědomí i nevě-
domí. 

astrovhled

co říKají HVěZDy V DUBnU

RyBy přinášejÍ téMAtA 
LiDSKoSti A SoUcitU

aSTroložKa 
DaGMar KocŮrKoVá

Sudoku pro  
nenáročné

12

1
3
2

3
1
2

3
3

21

pro líné

řeŠení: Doplň trojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

pro spící

2

Magistrát
o sobě úplně špatný 
(taky se nezrodil v hlavě 
politiků ale internetové-
ho podnikatele), pokud 
by cíleně podporoval vy-
brané služby pro občany 
nebo kulturu.
Vadou na kráse ale je, 
že Praha 1 nikde ne-
zveřejnila, jak budou 
podnikatelé zapojení 
do projektu vybíráni. 
Ostatně ani u občanů to 
není jasné – asi kdo se 
dřív zaregistruje? Dru-



Jano, Vaše články mi 
připadají, jako byste 
žila na jiné planetě. Nej-
dřív covid, teď válka.
A kde mám jako pra-
cující matka vzít čas na 
to, abych se zamýšlela 
nad tím, jak vychovávat 
děti?! M. B.
Milá paní M. Upřímně
s Vámi sdílím Vaše pocity… 
Dějí se kolem nás věci! Jen-
že ony se děly vždy, jenom 
jsme nevěděli o všem a ne-
věděli hned. Co se mateřství 
týká, velmi živě si pamatuji, 
jak jsem brečela únavou. Na 
hádky s dcerou, při kterých 
padala omítka kolem tříska-
jících dveří.
Tyto sloupky neosloví 
všechny čtenáře. Jestli po-
můžou jedinému člověku, 
jsem šťastná.
Za svých krásných padesát 
let jsem došla k přesvědče-
ní, že nic se neděje náhodou, 
vše má hlubší, i když skrytý 
smysl, některé věci kolem 
nás neovlivníme, ale sami 
rozhodujeme, jak na ně re-
agujeme. Nejsme osamoce-

ní, oddělení od ostatních, 
v netečném, nepřátelském 
vesmíru, přesně naopak.
My všichni, rodiče i děti, 
děláme věci nejlépe, jak 
umíme. Odhaduji, že po-
kud zrovna nejste v bezmoci 
nebo vzteku nebo nějaké 
jiné emoci, kterých je v ro-
dičovství i světě hodně, tak 
své děti upřímně milujete 
a chcete pro ně to nejlepší. 
Stejně tak Vaše děti milují 
Vás a touží po Vaší lásce.
Nikdo z nás se ale nenarodí 
dokonalým rodičem, kte-
rý umí lásku dávat najevo 
v každodenních situacích, 
hlavně když jsme ve stresu, 
strachu, unavení, nemoc-
ní... Pro tu hlubokou lásku 
stojí za to se zabývat naším 
rodičovským chováním. 
Mně pomohla Nevýchova, 
Vám pomůže třeba něco 
jiného. Stačí udělat roz-
hodnutí ke změně. A třeba 
poprosit vesmír, aby Vám 
do cesty přinesl to pravé 
pro Vás, Vaše děti, Vaši 
rodinu. Co Vám pomůže? 
Začít si rodičovství, a vůbec 

jAnA Už to Zná!
poradna pro (zoufalé) rodiče

radí
jana Hogan

život, trochu užívat, nejen 
přežívat… Stačí malinkatá 
změna, ta postupně vede
k velkým věcem.
A buďte, prosím, otevření 
všem možným způsobům, 
které Vás navedou na Váš 
správný směr. Může to být 
knížka, kterou Vám někdo 
doporučí, text písničky, 
útržek rozhovoru, který za-
slechnete v tramvaji. Nebo 
třeba pocit, že máte někam 
jít, i když nevíte proč.
Držím Vám palce.
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy.

Vaše Jana Hogan

jSMe vAše

Ucho!

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

inzerce

10 Kulturatelefon redakce: 777 556 578 redakce@malostranskenoviny.eu

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 

Malostranské 
noviny 
děkují MČ Praha 1 
za PodPoru 
tohoto vydání
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ZajíMaVoSTi a novinky 
ze Starého Města. STaro- 
MěSTSKé noViny jsou  
k mání zdarma například  
v Kafírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu- 
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) a mnoha dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [
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jAn neRUDA: KAM S nÍM (12.) 
Četba na pokračování. 

dělat věchty a strkat je do 
pece. Já jsem si zasedl do 
pokoje k psacímu stolku
a naslouchal, jak to z kuchy-
ně do komínu pěkně táhne
a hučí. Kouřil jsem spoko-
jeně viržinku svoji - já ten-
hle hukot v komínu mám 
náramně rád! Náhlý hřmot 
před domem. Lidské hlasy 
venku, zvonění pak na dům. 
Vyskočím a naslouchám do 
chodby, co že se děje.

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

náhLÝ hřMot

-Pokračování příště-

jan neruda 
(1834 - 1891).
Novinář z Malé 
Strany, starý 
mládenec

Ona ale že už musí teď do 
trhu a hrát si s tím spalo-
váním, že prý nemůže také, 
až tedy večer. Že prý aby 
člověk pak pořád při tom 
seděl. - Nu dobře! Nadešel 
večer a odbyla se večeře. 
Anča začla tahat slámu, 

inzerce

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

STrUČná Tiráž
Malostranské noviny 
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Dávejte úkoly ostatním! adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Koutek pro chytré hlavy
Hádanka: Víte kde je na Malé 
Straně dům U hnědého koní-
ka? Nápověda: Hledejte ve
Vlašské ulici. Hádanku 
všem poslal: Bohuslav Hof-
man

Poznáte, jářku, 

kdE To jE?
Minule: Tento úžasný včelí úl je 
ve Vojaných sadech. Tvář na něm 
může připomínat kdekoho, ale určitě 
Jindřicha Pavliše st.

Místní velikáni

Malíř pokojů
Otto Vopička

otto Vopička (*23. 3. 
1917,  Hroznová 5, †5. 4. 
1987, Nerudova 49). Malá 
Strana před pár dny osla-
vila 105. výročí jeho na-
rozenin. Otto Vopička byl 
vyhlášený malíř pokojů, 
jeho služby vyhledávala 
celá Praha. Toto řemeslo 
se v rodině Vopičků dědilo 
z generace na generaci. 
Jeho syn Roman Vopička 
má na Malé Straně proslu-
lé „Vokýnko“ (bistro Brun-
cvík) pod Karlovým mos-
tem a Kafírnu U sv. Omara.

otto Vopička 
U Schnellů (1977)

Malostranské judo 
(1929). ottík vlevo




