
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. 6/ roč. XV 
červen 2023  

Nez
ávisl

é

Malostranské 
podniky

inzerce
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Usměvavý Cristian z nově otevřené 
Malé Argenty, Újezd 454/46, 

nabízí argentinské empanadas. 
Přijďte ochutnat různé druhy 

pro milovníky masa i vegetariány.   

SyMPAťák CriSTiAn

BARÁČNICKÁ RYCHTA 
LEHCE OŽILA

 Str. 4 - 5
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PŘEDSTAVUJEME 
MÍSTNÍ SPOLKY

SdRuŽENí NOvéHO 
MěSTA pRAŽSKéHO

vÁCLAvSKé NÁM. 56 

víCE NA STRANě 5
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Jana Dítětová,
herečka

Josef Vinklář,
herec

Josef

Jana
Jakub

příběh lásky 
z Malé Strany 

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

ZÁBAVA K POSEZENÍ 
U PIVKA ČI VÍNKA
ZPESTŘENÍ TEAMBUILDINGU
NA VÁNOČNÍ VEČÍREK

VŠECHNO ZAŘÍDÍME OD A DO Z
STAČÍ ZAVOLAT

723 997 239

neboJEDNORÁZOVĚ

PRAVIDELNĚ
dostat zákazníky 

k vám 
do restaurace!

to je způsob, jak

Josef vinklář & Jana dítětová

Čtěte na straně 6 a 7
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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 

„Malá Strana 
je akorát

velká 
a úplně boží.“

„Tolik prostoru 
tady není, ale 

mnoho krásného 
tady přebývá.“

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

david 
dvořák

Malostranská 
beseda

„Když má člověk 
rád, tak chyby 

nehledá!“

jan
smetana

Ředitel 
Musea Kampa

„Na Malé Straně 
někdy 
spíš 

přebývá…“

jarka 
nárožná
Divadélko 
Romaneto

„Na Malé Straně 
mi chybí 

jen mé dětství 
a mládí.“

Co vám chybí 
na Malé Straně?

Anketa Malostranských novin

„Jsem spokojen 
a chyb 

nehledám!“

Monika
Höppner
Redakce
Malostranských 
novin

Jednou větou

Věta, kterou jsem zaslechla:

Počasí 

24 °C
čErvEn

Červnové slunce vyžene 
zimní nemoce.

„

Jindřich 
Pavliš

Firma Vojanovy 
sady

Slyšeno: na návštěvě

Dejte na ni pozor, 
nebo z ní vyroste 
muzikantka.
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Přátelé Domečku zpíva-
li, tančili a radovali se  
u příležitosti oslav sedm-
desátých narozenin Karla 
Koláře - místního rodáka 
a častého návštěvníka Do-
mečku.
Pár slov o oslavenci: Milý, 
příjemný a šikovný člověk Ka-
rel Kolář se narodil a žije celý 
život na Kampě u Čertovky. 
Jeho otec vedl Nosticovu jíz-
dárnu a Karel mu od malička  
u koní pomáhal. I odtud po-
chází jeho blízký vztah k pří-
rodě, poctivý přístup k práci  
a zdravý selský rozum. Od 
mládí je jeho zálibou muzi-
ka. Strunné nástroje nejen 
ovládá, ale 
i láskyplně 
opravuje a 
dává jim nový 
život. Ostatně 
umí opravit 
všechno a je 
odborníkem 
zejména na 
elektřinu. Je 
to zkrátka 

přemýšlivý člověk se šikov-
nýma rukama a s pozitivním 
přístupem k životu. Takže mu 
kamarádi z Kampy přejí: „Ka-
rel má narozeniny, my máme 
přání jediný, štěstí, zdraví, 
štěstí, zdraví, hlavně to zdra-
ví …“.
Narozeniny na Domečku ale 
slavili i další májoví oslaven-
ci z Kampy. Moc si to všichni 
užili, opět za hudebního do-
provodu Karlovy kytary. Do-
meček má pro podobné oslavy 
jedinečnou atmosféru, rádi se 
tam scházíme a Karel nás rád 
a často potěší svou hrou na ky-
taru i zpěvem.

Sepsali: Kamarádi z Kampy

Malostraňák Karel Kolář 
slavil narozeniny

Tema

na čepu dvanáctka 
radegast za 45 kč

„Co je to patchwork 
a co znamená slovo 
quilting?“
„Jako klasický patch-
work označujeme se-
šívání malých kousků 
látky, tradičně do růz-
ných vzorů, nejčastěji ze 
čtverců a trojúhelníků. 
Anglické slovo quilting, 
u nás používáme počeš-
těné slovo quiltování, 
označuje prošití ozdob-
ného topu, měkké mezi-
vrstvy a spodní textilie, 
do třívrstvé deky, neboli 
quiltu. Nejsilnější tradici 

ZvEME vÁS NA dEN pATCHWORKu
A QuILTOvÁNí v pARKu NA KAMpě

má toto tvoření ve Spo-
jených státech, kam jej 
ale přinesli přistěhovalci 
z Evropy. V tvrdých pod-
mínkách a chudobě byl 
každý kousek látky vzác-
ností a prošívaná deka 
byla nejen praktická, ale 
i krásná. Tvorba byla a je 
spojená se sousedským 
setkáváním žen, společ-
ným šitím, vyměňová-
ním látek…“ 
„Váš Spolek Bohemia 
Patchwork Klub vzni-
kl v roce 2006, jaká je 
jeho hlavní náplň?“ 

nenechte si ujít 17. června na 
kampě naživo ukázky různých 
ručních technik sešívání i proší-
vání. čtěte rozhovor s pozvánkou 
od Anny králíkové, předsedky-
ně Spolku Bohemia Patchwork 
klub, který akci pořádá.

karel kolář

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

www.uglaubicu.com

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

43 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

gUrMáNUV 
KOUTEK

 MAloSTrAnSký 
rESTAUrAnT

Pod PETřínEM
Hellichova 5

pečená žebra 
marinovaná s křenem  
a hořčicí, salát, 450 g

229 
kč

ZPÍVÁME
NAŠE LIDOVÉ PÍSNIČKY

No konečně! Vždyť už je skoro nikdo neumí! 
Tak my se to v HaFstudiu pokusíme napravit!

Přidejte se k nám. Od září každé úterý od 17 do 18 h v HaFstudiu.

Přihlásit se můžete už teď. Na www.hafstudio.cz si v menu najděte PŘIHLÁŠKU, 
vyplňte a pošlete nám. Cena je dnes úplně směšná, 2 800 Kč za semestr. 

A nemusíte chodit pravidelně. Na jedno společné zpívání si vždy koupíte vstupenku.

Zpěvníček dostanete zdarma.
Je nejvyšší čas zachránit náš kulturní klenot, lidové písničky.

HaF studio, Praha 1, Ostrovní 16
www.hafstudio.cz
e-mail: haf@hafstudio.cz
mobil: 603 181 001



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:

3telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

Malý oznamovatel

inzerce

nitrublok je praž-
ská kapela, která 
vznikla kolem pí-

sničkářky Alžběty Du-
dové. V repertoáru má 
jak kapelní aranže pů-
vodně folkových písní, 
tak barvité nové písně, 
vypůjčující si prvky růz-
norodých žánrů, od pop-
-rocku přes dream-pop 
až po elektroniku, které 
již vznikaly s tvůrčím 
přínosem dalších členů 
kapely. Představí vám 
živě své debutové album.

AJA je alternativ-
ní elektro popové 
uskupení kolem 

hudebníka a skladatele 
Ondřeje Kunsta. Svez-
te se na vlnách hlasů tří 
zpěvaček, živých rytmů, 
divokého sága s trombo-
nem a textů vystihující 
každodenní životní útra-
py tak, že si k nim budete 
chtít zatrsat.
Nenechte si ujít parádní 
akci v Malostranské be-
sedě 16. června od 20.30 
hodin. Těšíme se na vás. 

16. června, 20.30 h
vnitrublok + Maja

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

čErvEn
Program (výběr)

13. 6., 20.30 h Ivan 
Hlas Trio - folk rock 
15. 6., 20.30 h Ori-
ginal vintage orchestra 
- swing punk
18. 6., 19 h Pingls 
aneb Hot Café Revue - 
taneční groteska
19. 6., 19 h Dum do-
obie doobie band - rock 
and roll
20. 6., 19 h VOSK - 
vokální skupina
21. 6., 20 h Hedwig  
a její angry inch - rocková 
show Romana Tomeše 
23. 6., 20.30 h Praž-
ský ukulele band - 
ukelele orchestr
24. 6., 20 h Tajemstí 
Vesmíru - small side 
story 
25. 6., 20.30 h JEFIS 
duo - world music/jazz
28. 6., 20 h Potlach: 
Pacifik + Pětník - folk
29. 6. 20.30 h Blues 
Session - blues rock
30. 6., 20.30 h Janek 
Ledecký - pop rock

Náš 
TIP
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ZvEME vÁS NA dEN pATCHWORKu
A QuILTOvÁNí v pARKu NA KAMpě

Z výstavy
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„Určitě sdílení společ-
ného koníčka, vzájemná 
inspirace a pořádání vý-
stav. Zabýváme se nejen 
tradičními klasickými 
technikami, ale i součas-
nými trendy, tedy tvor-
bou textilních obrazů.“
„Proč pořádáte Den 
patchworku?“
„Některé státy USA po-
řádají své Národní dny 
quiltování jako připo-
mínku tradic setkávání, 
a to formou šití na ve-
řejných místech, hlav-
ně v parcích. Konají se  
v různých termínech, vět-
šinou o jarních sobotách. 
Letos poprvé chceme vy-
zkoušet tuto formu pro-
pagace, seznámit s ní ve-
řejnost a naživo předvést i 
různé ruční techniky seší-
vání i prošívání. Sejdeme 
se 17. června, kdy strávíme 
na Kampě čas od 10 do 16 

hodin. Chceme současně 
připomenout i 13. čer-
ven, který je Mezinárod-
ním dnem šicího stroje 
a ukázat i práce ušité na 
stroji. V parku na Kam-
pě budeme ale šít ručně  
a zájemcům rády 
poskytneme infor-
mace o našem 
koníčku.“

● Doručíme plněné kapsy zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce
● Upečete je za 15 minut
● Užijte si lahodnou chuť
● Každý čtvrtek nás najdete  
   na trzích na Malostranském nám.

www.malaargenta.cz
Újezd 454/46, Praha 1 

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

ARGENTINSKÉ EMPANADAS

Empanada června: 
Houby s lanýži

Zde může
být váš
inzerát!

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika) www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

Pastva pro oči

Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

housle, violu, violoncello a kontrabas 
v jakémkoliv stavu.
Platba hotově.
                                            
Tel.: 704 816 137

Koupím 

Dívka ze str. 3

ště
Květa Pecháčková pózuje  
s cukrovou vatou, kterou  

namíchal místní cukrář Jíra, 
její budoucí manžel. 

MISS vATA

Bouřlivý 
rok  

1918

M

Anna 
králíková
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inzerce
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ZAČAROvANÁ BARÁČNICKÁ RYCHTA LEHCE OŽILA
Stalo se o jindy běž-
ném muzikantském 
čtvrtku 11. 5., kdy od 
podvečera hospoda 
Rychta postupně plně-
na byla především ka-
marády Muzikantů  
z Kampy, kterých přes 
20 se sešlo. 100 lidí se 
nacpalo dovnitř a cca 50 
sedělo venku. 
Ještěže nedorazili všichni, 
to by se býval musel ten ba-
ráčníky a italským nájemcem 
slibovaný, avšak staroslavné 

výzdoby zbavený sál, otevřít  
a muzikanty tam ke dlouhé-
mu stolu posadit, že. Spolek 
pro Obnovu Rychty dosti ne-
trpělivě čeká dál…
Počty hudebníků doplnil 
Pepa Kocůrek, Aleš Pražák  
a George Pacurar z Napy, 
zahráli i opakovaně s nad-
šeným potleskem. Takže 
přátelé Malé Strany, Rychty 
+ Klubů především Šatlavy, 
KampaNuly, Zlaté Prahy, 
TURASu a VelkoKrálovství 
MaloStranského ale také 

Babylonu Petra Placáka  
a Muzea Karlova mostu 
Zdeňka Bergmana, potěšeni 
byli velmi. 
Po mnoha písních bylo 
ale třeba udělat přestávku  
a zodpovědně přistoupit  
k vyznamenání kamarádů, 
kteří se nejvíce podílejí na 
životě Malé Strany. Bez nich 
by to nešlo a genius loci by se 
vytratil. 
Přečteno toto prohlášení: 
„My činovníci spolků, kteří 
jsme tento večer uspořáda-
li, musíme sdělit, že někteří 
zasluhují náležité ocenění  
a titul uvedený na diplomu  
a předaný dnes na Rychtě 
na slavnostním večeru… 
Sepisována byla jména, zva-
žovány činy a vybráni tři, 
kteří nyní pomáhají nejvíc 
udržovat onoho genia loci 
Malé Strany. Jindy oceníme 
další i z dávné minulosti.“
Kandidáty zatím 
vybraní poctě jsou: 
1. Pavla Michálková dlou-
holetá osobnost SOPMSH, 
KampaNuly a Šatlavy, která 

Pavla Michálková, Jaroslav kohák 
a Jiří kučera

rony PlESl: 
STroMy roSToU 

Z nEBE
do 2. 7. 

Rony Plesl patří k meziná-
rodně nejuznávanějším tvůr-
cům v oblasti skleněné plas-
tiky. Výstava Stromy rostou 
z nebe je pomyslně rozdě-
lena do dvou celků. První 
z nich představuje stejno-
jmennou instalaci, která se 
stala součástí prestižní pře-
hlídky současného umění 
Biennale Arte v Benátkách 
v loňském roce. Druhá část 
výstavy odhaluje nejaktuál-
nější polohu Pleslovy tvorby 
v médiu skla.

ZBynĚk SEkAl: 
SEkAl 100

do 2. 7.
Tvorba Zbyňka Sekala se 
v mnohém vymyká nejen 
českému, ale i světovému 
sochařství. Vyrůstá ze stře-
doevropské modernistické 
tradice a svými východisky 
se dotýká principů, které 
jsou příznačné východní 
vizuální kultuře.

dAlŠí ProGrAM:
7. 6 od 18 h  
Kurátorská komento-
vaná prohlídka výstavy 
Zbyňka Sekala. Vstup-
né: 100/60 Kč

20. 6. od 18 h
Komentovaná prohlídka vý-
stavy Stromy rostou z nebe 
s Ronym Pleslem. Vstupné: 
220/130 Kč
24. 6. od 15 h
Dřevěný obraz - rodinná 
dílna. Vstupné: 100/50 Kč
28. 6. od 18 h
20 let Musea Kampa: Jana 
Pavlová a bankovní archi-
tektura 90. let. Ve Wericho-
vě vile, vstup zdarma. 
léto pro děti
17. - 21. 7. a 31. 7. - 4. 8.

onlinE WorkSHoPy:
O životě a díle Františka 
Kupky

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

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

SVATOJáNSKé SLAVNOSTi 
NAVALiS V ObrAZEch

Foto Míra lédl

ZdE MůŽE 
BýT vÁš 
INZERÁT!

vOLEJTE IHNEd

TELEfON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-MAIL:

vLídNé ZACHÁZENí!

(instalatér, elektrikář, 
zedník, malíř apod.)

Tel.: 607 855 439
E-mail: office@houseservices.cz

Hledáme řemeslníky 

Pouze v Praze. 

HODINOVÝ
MAN�EL

tel. Tonda: 720 658 976

DAONT

Osamělý důchodce provede 
levně práce hodinového man�ela 

(drobné opravy). 



 5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.eu

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ SPOLKY
děkujeme Mč Praha 1 za tuto pěknou rubriku!

Tipy na oblíbené spolky pište na: redakce@malostranskenoviny.eu
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SdRuŽENí NOvéHO 
MěSTA pRAŽSKéHO

vÁCLAvSKé NÁM. 56 
Monika vlková

Sdružení Nového 
Města pražského 
existuje už 18 let. Je 
to mladá slečna nebo 
kluk, má však za sebou 
spoustu práce a viditelné 
výsledky! Sdružení  zalo-
žila skupina nadšenců, 
kterým nebyl lhostejný 
život na Václavském ná-
městí a rozvoj a revitali-
zace tohoto unikátního 
místa. Dlouhodobě se 
podílí na nové architek-
tonické podobě náměstí, 
jejich hlas má silný vliv 
na prováděné změny. 
Proměna dolní části Vác-
lavského náměstí právě 

finišuje a posuďte sami, 
jestli je vám zde dobře. 
S aktivitami tohoto sdru-
žení se můžete setkávat 
během celého roku, osla-
vuje a reaguje na všech-
ny tradiční a historické 
svátky a na programu 
má i výstavy umění reno-
movaných umělců,  škol 
i amatérů. Nechtějí být 
novátory, mají rádi tra-
dice a jejich udržování. 
Podporují neziskový sek-
tor, charitu, katolickou 
školu, chráněné dílny  
a radují se z ohlasu, který 
jejich akce mají. 
Před nedávnem si vzali 

za své koordinaci a sprá-
vu veřejného prostoru   
v „Téčku“. „Téčko“ tvoří 
ulice Na Příkopech, 28. 
října a naše nejznáměj-
ší náměstí. „Pro nás byl 
velký úspěch, že se spo-
lupráce překlopila do 
oficiální roviny, poda-
řilo se udělat smlouvu 
s MČ Praha 1, která se 
týká koordinace a sprá-
vy veřejného prostoru 
v oblasti zeleně, čistoty  
i mobiliáře, “ říká Mo-
nika Vlková, energická 
duše tohoto sdružení. 
Nadšení - elán - proakti-
vita, to je heslo sdružení.

Tema

rukodělné výrobky
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ZAČAROvANÁ BARÁČNICKÁ RYCHTA LEHCE OŽILA

Muzikanti z kampy
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desítky let ve svém životě  
i Atelieru P&O vše podřizu-
je pomoci MS, akcím nejen 
kostýmovaným svými ná-
pady vdechuje osobitý ráz, 
který pak všichni vnímáme 
jako onoho genia loci (Ma-
sopusty, Čarodějnice, Candr-
bály, Vánoce, výstavy). Takže 
dnes je jí, i jako zakladatelce 
VelkoKrálovství MaloStran-
ského,  udělen titul Královna 
Malé Strany Pavla I.
2. Za 50 let vedoucí úlohy  
v činnosti nejvýraznější ma-
lostranské stolní společnosti 
Zlatá Praha, pořádání Plesů 
ZP a dalších. Poslední léta 
podpoře KampaNuly, ba-
ráčníků, Šatlavy, přednášek  
z cest po světě s promí-
táním, nejen pro přátele  
z MS se uděluje Jaroslavu 
Kohákovi titul Tatíček MS  
a VelkoKrálovství Malo-
Stranského.
3. Za desítky let zakládání 
spolků a postupně tradičních 
akcí na MS. TURAS zal. 1979 
U Dvou srdcí - 44 let + oddíl 
Basketu v Josefské 35 let, 

15 let vynálezu akcí Kampa 
Střed Světa - Konference, 
Vinobraní, Happening, 12 
let od založení Candrbálů na 
Rychtě (obnova SOPMSH), 
13 let spoluzaložení a stálá 
podpora Malostranských no-
vin. 11 let spoluzaložení Kam-
paNuly a Klubu Nápadníků, 
co mají nápady na Učené 
toulky. 10 let vynálezu Pro-
střených stolů pro zdravot-
ně postižené na náměstích. 
6 let spoluzaložení Klubu 
Šatlava a Ozdravného Centra 
Relax Arte Sanatoria. Za vel-
ká setkání: jamů, jazzových  
a bluesových, nyní Muzi-
kantů z Kampy a dalších 
v Profesním domě, Malo-
stranské besedě, Michnově 
paláci, na parnících a opět 
na Rychtě, dvě fotoknížky  
s dokumenty, je Jiřímu Ku-
čerovi udělen titul Impresa-
rio MS.
Tento slavnostní akt se 
bude 2x ročně na velkých 
akcích opakovat, až do vy-
čerpání zásob funkcí i kan-
didátů:-)

Ivan Vyskočil, uznávaný di-
vadelník a spoluzakladatel praž-
ského Divadla Na zábradlí, ze-
mřel dne 28. dubna ve věku 94 
let. Vystudoval herectví a režii 
na DAMU, stal se profesorem 
psychologie a pedagogiky a spo-
luzaložil Divadlo Na zábradlí. 
Byl iniciátorem vzniku divadel 
malých forem a autorem text-
-appealů, která uváděl spolu  
s Jiřím Suchým v Redutě. Stal se 
inspirací pro řadu umělců. Za nor-
malizace pořádal v Malostranské 
besedě Kuchyně Ivana Vyskočila, 
kde četl verze svých textů, aby si 
ověřil jejich fungování u publika.

Čest jeho památce! 

Fešáci muzikanti

václavské nám.

čErNá 
KrONiKA

Ivan vyskočil



ženách mluvil Jo-
sef Vinklář rád 
poeticky. O té prv-

ní, která ho v sedmnácti 
letech „něžným způso-
bem uvedla do milostné 
zahrady“ jako o „jedné 
z nejkrásnějších žen, jaké 
bylo možno v naší zemi 
potkat“. Dodnes se neví,  
o koho šlo. 

Jeho osudovou ženou se 
stala Jana Dítětová. 
„Byla to mimořádná he-
rečka a skvělý člověk. 
Navíc mi v životě hod-
ně pomohla,“ přiznával 
Vinklář. Pomoc spočí-
vala v tom, že ho Jana 
trpělivě zasvěcovala do 
hereckého řemesla. Hráli 

spolu mnoho let v Rea-
listickém divadle (dnes 
Švandově divadle) na 
Smíchově a bydlení zís-
kali nedaleko odtud, v ba-
rokním paláci ve Sněmov-
ní ulici. 

V roce 1955 se jim tu na-
rodil syn Jakub, uznáva-
ný malíř. Všechno fungo-
valo, ale pak se na životě 
udělal uzel, jak opět poe-
ticky říkal Josef Vinklář, 
a od Jany odešel. Po roz-
vodu se musela Dítětová 
se synem odstěhovat do 
bytu u Tyršova domu, kde 
bydlela až do své smrti v 
roce 1991. Bylo jí 65 let.
Druhou Vinklářovou že-
nou byla Ivanka Devátá 
(1935), která hrála také 

v Realistickém divadle. 
Kvůli Vinklářovi se roz-
vedla s hercem Milošem 
Hlavicou.

S Ivanou Devátou měl 
Vinklář syna Adama. 
Rozvedli se, pak se zase 
vzali a k rozchodu došlo 
až poté, co se dal Vinklář 
dohromady s herečkou 
Janou Březinovou (ze-
mřela v roce 2000).
V posledních letech ho 
mohli potkávat jeho sou-

sedé v blízkých hospůd-
kách na Kampě a v okolí, 
kde hledal společnost, 
která mu doma chyběla. 
Byl častým hostem napří-
klad v bistru U Bruncvíka 
pod Karlovým mostem.
Mezi nejlepší přátele  
J. Vinkláře patřil napří-
klad jeho soused z Kam-
py, dabingový režisér 
Václav Knop. 

V pozdním věku se Josef 
Vinklář zamiloval do lé-
kařky, Češky žijící v Ka-
nadě. Kvůli ní byl ochoten 
dokonce odejít z divadla  
a odstěhovat se za ní do 
Kanady. 
Josef Vinklář zemřel dne 
18. 9. 2007 na rakovinu 
plic ve věku 77 let.

Blanka Kovaříková
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Oba rodiče byli silní kuřáci Svatba s I. devátou

Syn Jakub, 
malíř

ROlE insp.
Boušeho.

Osudová žena Josefa vinkláře

Jana

děti

Autorce článku vyšlo doplněné vy-
dání Hereckých romancí, v nichž 
najdete m.j. i příběh Jany Dítětové  
a Josefa Vinkláře. Knihu vydalo Na-
kladatelství Brána, Jankovcova 18, 
Praha 7, tel.:220 191 313, lze ji sehnat 
i v e-shopech. Více na www.bkovari-
kova.cz

Lékařka

Josef na balkóně bytu na Kampě

byt v domě na Kampě, kde 
bydlel přes 20 let.

S JANOu na televizní obra-
zovce již po rozvodu.

na začátku jeho života byl požár, na 
konci přišla povodeň. Požár zažil jako 
pětiletý a velkou vodu v době, kdy mu 
bylo 71 let. na ženy měl smůlu. Buď on 
nechtěl je, nebo ony jeho.

JANA DíTěTOVá 
Herečka. Narodila se 7. říj-
na 1926 v Plzni. Do rodiny 
hospodského. Byla dvakrát 
vdaná: Za filmového režiséra  
a scenáristu Vladimíra Vlčka 
a za herce Josefa Vinkláře. 
Zemřela na rakovinu 9. listo-
padu 1991 v Praze ve věku 
šedesáti pěti let.

Nově otevřená kavárna Seminář
Dobrý den, ráda bych 
pozvala čtenáře Malo-
stranských novin do 
nově otevřené kavár-
ny s názvem Seminář 
Cafe. 
Jde o prostor bývalé ka-
várny Čas na adrese  
U Lužického semináře 
15. Otvíráme 1. června  
a bude v provozu i zahrádka  
v novém hávu, pohodlněj-
ší sezení a spousta kytek 
a zeleně. Nabízet bude-

me skvělou kávu Julius  
Meinl, velký výběr vín, 
skvělé Únětické pivo, pro-
secco, letní koktejly. Mám 

svoji pekařku a cukrářku, 
takže se můžete těšit na 
výborné koláče a dorty, pe-
čeme také svoje sádlové ro-

hlíčky a žitný chleba. K jíd-
lu budou obložené chleby, 
zapečené sendviče, salát, 
polévka dne a spousta dal-

ších dobrot. Rádi bychom 
zachovali tradici koncertů. 
1. června otevřeme koncer-
tem mé dcery Emmy Staň-

kové, vystupuje s kytaris-
tou Martinem Homolou  
a bubeníkem Luká-
šem Boho. Dále bude 
reggae, každý čtvrtek  
a plánujeme i další kon-
certy, o kterých budeme 
vždy včas informovat.  
V jednání jsou i výstavy 
začínajících mladých vý-
tvarných umělců.

Těšíme se na vás!  
Za celý tým 

Lucie Staňková Emma Staňková



 7telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@malostranskenoviny.euTema

příčina a následek (2/2) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1923)

PokrAčování PříŠTĚ

Nic platno, muži, s tím ani nemohu ven! Snad jen klobouk z kalhot pro kluka! Vidíš, synu, to je modistka!

Kalendárium 
Malé Strany

ladislav 
Struna
herec

Jiří 
Brdečka

scénárista

čErvEn

● Otto Gutfreund 
*3. 8. 1889 Dvůr Králové 
†2. 6. 1927 Praha
Kubistický sochař 
světového významu. Por-
trétoval T. G. Masaryka.

● Jiří Brdečka 
*24. 12. 1917 Hranice 
†2. 6. 1982 Praha
Scénárista (film Limoná-
dový Joe), ilustrátor. Spo-
lupracovník Jana Wericha 
a Jiřího Trnky. Často je 
navštěvoval na Kampě. 

● Ladislav Struna 
*27. 6. 1899 Praha 
†14. 2. 1980 Praha
Herec a malíř. Hrál už  
v němých filmech. 
Vyrůstal na Malé Straně.
 
● Vlastimil Hašek 
*7. 6. 1928 Praha 
†12. 4. 1992 Praha
Herec. Byl manželem 
herečky Dany Syslové, 
která žije na Malé Straně.
 
● Vítězslav Vejražka 
*9. 5. 1915 Dolní Bousov 
†8. 6. 1973 Praha
Herec, režisér, komu-
nistický funkcionář. 
Bydlel ve Staré radnici na 
Hradčanech. 

Otto 
Gutfreund

sochař

Vlastimil 
Hašek
herec

JOSEF VINKlář se svou manželkou Janou Dítětovou. Než se stal Dr. Cvachem, hrával mladé milovníky.
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VíCE si můžete 
přečíst 

v knize Herecké 
romance 

od autorky 
Blanky KovaříkovéOsudová žena Josefa vinkláře

            Konec je 
            nezvratný. 
Někdy to bude, 
nikdo však neví kdy. 
Proto má člověk 
žít, jak umí nejlíp.

„
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských

a Staroměstských novin. FB: kampanula

Vyšlo se v poledne. Úvod-
ního slova a vedení se ujal  
J. Kučera. 
Domem Tržiště 12 (prů-
chodem k Rubínu) někteří  
z cca 120 účastníků prošli do 
podloubí. Avšak velká větši-
na se zanořila pod hradby 
ze 13. stol. vedle pizzerie Ni-
colas a podzemní chodbou 
vyšla U Tří hvězd na Malo-
stranské nám. Tudy v místě 
podloubí vedla hradba v 10. 
stol. Po geomorfologickém 
a prehistorickém výkladu 
všichni seznámeni s úskalí-

TOuLKA pOdZEMíM HRAdEB MENšíHO MěSTA pRAŽSKéHO
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mi nastávající Toulky. Kdo 
neznal, nakoukl do obrov-
ského sklepení U Glaubiců, 
dvě patra pod zem. Další za-
stávka byla dole v podloubí 
u domu č. 2, kde ve dvoře 
jsou dvě Šatlavy z 15. stol. 
a vzadu věž opevnění ze 13. 
stol. Do Kina 64 nás nepus-
tili ani podívat na hradby  
a příkop ze 13 stol, natož na 
podzemní kapli… 
Pokračováno v Mostecké 
(díky Radanovi Špronglovi), 
kde v největším sklepě, bý-
valém řeznictví, jsou zbytky 

hradeb opět z 10. stol (3 m 
pod vozovkou objeveny jed-
lové plošiny, také z 10. stol., 
zřejmě na shromažďování 
otroků). Povídalo se o chod-
bách pod ulicí a o bráně věže 
bývalého Biskupského dvora. 
Došlo se k Juditině věži, kde 
je v podzemí Knihkupectví  
a nahoře Klub Za Starou 
Prahu. Výklad pana Navrá-
tila s promítáním v podzemí 

Naše akce Naše akce 
PořádáME 
A SPolUPořádáME
●14. 6. 20 h klub 
Šatlava: Toulka filmy 
z Konference Kampa, Pe-
třín, Malá Strana Střed 
Světa.
●19. 6. 18 h ProST-
řEný STŮl kAMPA-
nUly na Malostranském 
náměstí. 
●21. 6. 21 h roJEní 
roHáčŮ nA PETří-
nĚ, vede Jaroslav Cepák.
● čtvrtky nAUčná 
STEZkA PETřínEM 
(spolupořádáme) - 15 za-
stávek u zvířecích souse-
dů. Odpol. rodiny s dětmi 
+ jednotlivci: 773 247 227. 
Email: petrinskainiciati-
va@gmail.com. Místa sdě-
lena objednaným.
● 3. ročník výtvarné 
a literární soutěže 
Zachraňte plcha vel-
kého, pro děti od 5 do 15 

let, literární kategorie do 
18 let. Více info na www. 
zachranteplcha.eu. 
● vycházky pro rodiče 
s dětmi Malou Stra-
nou + kampou - P. Dvo-
řáčková: www.prahahrave.
cz, tel. 731 802 799. 
● 3. pond. v 18 h Toul-
ka vsedě TAROT KLUB 
015 - Deli Maltéze - Dr. 
Hůlek. 
● BASkET TUrAS stře-
dy 19 - 20 h. Gymnázium 
Josefská. Info.: Svátek 605 
131 136. 
● Pondělky Salla + 
čtvrtky Šatlava + 
salla ev. Nicolas bar 
19 - 22 h hrají Muzikanti  
z Kampy. 
● rElAX ArTE SAnA-
ToriUM 3x týdně cvičí 
ve školách M. Strany. Po + 
pá ZŠ Karmelitská, středy 
Gymn. Josefská. 18 - 20 h, 
www.relaxartecentrum.eu

Spolek kampanula: (fb, str. 8 MN + SN) spolupracuje s Prahou 1, Klubem Za starou Prahu, 
TURAS, klubem Šatlava, Zlatou Prahou a Tarot Klubem 015, Dobrovolnými hasiči, se SOPMSH,  
s Kampou Střed Světa, KC Kampa, Malostranskými a Staroměstskými novinami, Prahou hravě, 
Dvorem umění, Malostranskou besedou, Drum, Baráčníky, Skautským institutem, Kampartou, As-
trem Praha, RZB, také s Eugenem Brikciusem, Kurtem Gebauerem, Jiřím Gebertem... S mnoha 
galeriemi, divadly, školami… Spolupořádá Toulky přírodou s (Národním muzeem, Petřínskou ini-
ciativou + Femancipacion), historiky z Klubu Nápadníků KampaNuly + výlety a basket s TURAS+-
cvičení s RelaxArte Sanatoriem.

věže musel být na dvě sku-
piny a prohlídka románské-
ho reliefu v 1. p. ve dvoře 
také. Byla vidět okna do 
Klubu Šatlava, kamž dochá-
zí mnoho lídí z cca 10 spol-
ků a stolních společností, 
samostudiem možno zajít. 
Účastníci byli upozorněni 
na dům postavený přímo na 
Juditině mostě, hned za Ho-
telem U Tří pštrosů.

Proběhla Aprílová UčEná ToUlkA PodZE-
MíM HrAdEB MEnŠíHo MĚSTA.

v sobotu 1. dubna bylo hezky, nepršelo. od 
11.11 h  akci předcházel brunch na Tržišti 
12, v novém zdravém Bistru kAFE lžičkA! 
Brzy bude nové Tržiště stálého zdraví, gur-
mánských senzací, nekonečného intelektu 

+ hudebních kreací

BaBa - Bára & Bára

A pod obloukem Karlova 
mostu u Bistra Bruncvík 
se ve 14 hodin s hudbou 
otevřela Brána na Kampu. 
Zahrála skupina BaBa - 
Bára & Bára z KC Kampa. 
Průvodem se pak došlo do 
parku k podiu s kapelami  
a šapito s divadly i pro děti. 
A všude vypuknul 
HAPPENING - KAMPA 

STŘED SVĚT

OZNÁMENÍ - POZVÁNÍ – VÝZVA    k podpoře benefiční akce s názvem

XII. PROSTŘENÝ STŮL KAMPANULY
pro Konzervatoř Jana Deyla, Střední školu pro zrakově postižené a Nadaci Artevide

Pondělí 19. června od 17.30 do 21 h
NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ

K „prostírání dobrot na společný, dlouhý stůl“ i sponzoringu vyzýváme 
instituce, firmy, kluby, restaurace a vinárny nejen z Malé Strany, 

také osobnosti, občany, kteří chtějí pomoci...

BĚHEM VEČERA BUDOU U STOLU KONCERTOVAT: 
Trubači KJD, Ančí Höppnerová & Julče Šlahařová, 

Lucie Eva Doušová & Petr Novák, zvaný Komár, Pepa Kocůrek, 
Muzikanti z Kampy...

Na „stravenkách“ budou vyznačena 3 jídla či nápoje věnované podporovateli, 
které obdržíte ve stáncích podniků v těsném okolí Stolu. 
Výtěžek poslouží k nákupu školních a výtvarných potřeb.

Vážení podporovatelé, hlaste, prosím, čím hodláte pomoci 
- jídla, nápoje, eventuálně finančně na č.ú.: 37973797/0300 

Email: kampanulaos@gmail.com    Veronika tel.: 724 534 710

Pomoc hlásí: KampaNula, TURAS, Šatlava, Zlatá Praha, Malostranské noviny, Nadace Artevide, 
KC Kampa, Kavárna Mlýnská, Museum Kampa, Muzikanti z Kampy, Relax Arte Sanatorium, Napa 
& Lžička, Kocour Tobě, Malostranská beseda, Vojanovy sady, Karel Chotek, Městská policie, Sbor 
dobrovolných hasičů, SOPMSH, Výtvarníci Karlova mostu, ROTARY Praha1, Kafirna & Vokýnko,

Dobrá trafika, Restaurace Profesní dům a Plný pekáč, Masný krám & Pivovar Mikuláš...

VSTUP VOLNÝ!                   VÍTEJTE!
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
Milí čTEnáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@malostranskenoviny.eu

Malostranské noviny, 
minulé číslo

www.
malostranskenoviny.eu
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Poděkování 
za tyto noviny

gLOSA DNE

vZpOMíNKA NEJEN NA ROZCvIČKOvOu 
ZNěLKu A RANNí CvIKY S ROZHLASEM

Je to jen pár dní, co 
jsme si připomně-
li sté výročí začátku 
vysílání rozhlasu, rá-
dia, či Radiojurnalu, 
jak se vysílání ze sta-
nu ve Kbelích původ-
ně jmenovalo. Každý, 
kdo dostal příležitost se 
k výročí vyjádřit, samo-
zřejmě nešetřil chválou 
a nutno říci, že oprávně-
ně. Ukázalo se, jak nám 
hluboko do srdce a mysli 
zapadly časy nedělních 
pohádek, rozhlasových 
her, nebo nezapomenu-
telná znělka strýčka Ha-
jaji. Vyjmenovat všech-
ny pořady, které nás  
z rozhlasových přímačů 
provázely, nelze. Na to 
by Malostranské noviny 
musely mít zvláštní vy-
dání. 

Dovolím si z oslavné-
ho proudu ovací trochu 
vybočit a připomenout 
jeden pořad, který mě  
v čase mé povinné školní 
docházky skutečně štval. 
Jako dítě školou povin-
né jsem byl některým  
z rodičů každý den buzen 
puštěním rádia, a to bylo 
vždy v čase, kdy běžela 
pro jiné jistě populární 
rozhlasová rozcvička. 
Již ta z postele tahací 
znělka. Musím po letech 

přiznat, mě, rozespalé-
ho, rozcvičková znělka, 
ani vtíravě optimistický 
hlas předříkávače cviků 
nikdy z postele nedostal. 
Zdaleka to nebylo tím, že 
bych neměl rád pohyb, 
ale já nevěděl, co je to 
stoj spatný. Ono to po-
každé začínalo povelem: 
Uděláme stoj spatný  
a pak už to pokračovalo 
dalším rozkazem, jako 
že máme na povel točit 
rameny, hlavou, prostě 
vším, čím se na těle točit 
dá, a ještě k tomu někdo 
hrál na klavír. Jak se dá 
kroutit nohama, a přitom 
zachovávat stoj spatný, 
to rozhlasový borec, po-
sluchačům ležících ve 
vyhřátých postelích, na-
štěstí nikdy neprozradil.

MN červen 2023

PETr BUrGr 
Žije na Malé Straně,  
je zastupitelem MČ Pra-
ha 1, člen představen-
stva SOPMSH a člen 
KampaNuly. Pro tyto no-
viny píše glosy pravidel-
ně několik let, napsal jich 
už více než tři stovky.
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řEŠEní: Doplň trojku 
a objednej celou láhev.
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Stojka?

Boj o Kampu - tak by se 
mohlo nazvat přetahová-
ní se mezi zastánci a od-
půrci akcí v tomto par-
ku. Není divu, že toto téma 
rozděluje, protože Kampa 
je tak trochu jiný park. Ne-
jen pro nás Malostraňáky 
je to park na venčení pejsků  
a dětí, místo odpočinku  
a piknikování v trávě. Je to 
místo setkávání generací. 
Děti se tu učí na odrážed-
lech, koloběžkách a kolech, 
rodiče si povídají a senioři 
posedávají na lavičkách...  
V Mlýnské, Rybárně i v Ply-
nárenském domečku je pře-
sila místních oproti turistům 
a to je na Praze 1 skutečná 
rarita. 
Nejsem zastánkyní velkých 
akcí na Kampě a od té doby, 
co mám na starosti zeleň, se 
na vše dívám ještě trochu 
jinýma očima. Jsem proto 

pozemku formou zatloukání 
kolíků či kotev vyžadujících 
zásah pod úroveň povrchu 
pozemku je bez souhlasu 
pověřené osoby pronajíma-
tele nepřípustné. Po celou 
dobu akce je organizátor 
povinen na svoje náklady 
zajistit úklid a vývoz mobil-
ních toalet. Za všechna po-
rušení jsou stanovené sankce  
a např. organizátor festivalu 
United Islands musel složit 
kauci ve výši 100 tisíc korun 
na likvidaci případných škod. 
Diskuze nad využíváním 
parku Kampa na společen-
ské a kulturní akce ale zda-
leka neskončila a já osobně 
bych byla ráda, pokud by se 
podařilo nastavit pravidla do 
budoucna. A jak to vidíte vy? 
Pište mi své podněty na kate-
rina.klasnova@praha1.cz

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

pARK KAMpA, TAK TROCHu JINý 
pARK pRO MíSTNí všECH gENERACí

ráda, že větší akce jako Ča-
rodějnice a zejména United 
Islands letos dopadly dobře. 
„Můj“ odbor životního pro-
středí předložil sérii přís-
ných opatření, na základě 
kterých se uzavírá smlouva 
o nájmu pozemků. Nově je 
součástí předávacích proto-
kolů fotodokumentace a po 
celou dobu akce je přítomna 
supervize v podobě odpo-
vědné osoby z úřadu, která 
hlídá průběh a dodržování 
smlouvy. Nedílnou součást 
smlouvy tvoří i plán závlah 
travnatých povrchů, které 
nesmí být poškozeny - kotve-
ní objektů v rámci záboru na 

Park kampa

Kateřina 
KlasnováJaK to viDÍ

Unikátní stavby,
které nemají ve světě 

obdoby.

Sledujte nabídky pracovních pozic na 
www.kolektory.cz

Chcete být u toho?
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JANA uŽ TO ZNÁ!
přestaňte přežívat a začněte si život užívat!

JSME vAšE

uCHO!

radí
Jana Hogan

Současný systém, od politi-
ky, ekonomiky, přes zdra-
votnictví a média, je zalo-
žený na prospěchu malé 
skupiny na úkor všech… 
Pevně věřím, že všechno ne-
funkční postupně nahradíme 
tím, co bude prospěšné pro 
všechny na celé planetě. Tento 
proces začíná vnitřní proměnou 
těch z nás, kteří se probudili  
z hluboké amnézie a jsou při-
praveni na sobě pracovat.
Následující řádky obsahují my-
šlenky, ke kterým jsem si došla 
během tohoto krásného života. 
Pokud s vámi něco rezonuje, 
super. Pokud ne, můžete třeba 
hledat odpovědi na své otázky 
někde jinde. Obojí je v pořádku.
Možná jste si někdy položili 
otázku: „Jak to tady na tom svě-
tě vlastně funguje? Kdo je zod-
povědný za všechno špatné ko-
lem?! (To dobré moc neřešíme, 
to je prostě v pohodě.) A jestli 
nějaký Stvořitel existuje, jak by 
mohl dopustit tolik utrpení!?“

Souhlasím s těmi, kteří tvrdí, že 
všechno dobré i špatné v životě 
si vytvářím já sama. Jako jedi-
nec a jako součást skupin lidí, se 
kterými svůj život sdílím. 
Je známo, že dva (tři, čtyři, …) 
lidé popisují stejnou událost ka-
ždý jinak. Proč? V dětství si vli-

vem rodiny a okolí nasazujeme 
různé „filtry“. Programy cítění, 
myšlení, přesvědčení atd., pro-
střednictvím kterých po zbytek 
života vnímáme realitu. Samo-
zřejmě se taky rodíme s určitý-
mi rysy, sklony a vlastnostmi. 
Ale nejen to. Vědci už přišli 
na to, že, laicky řečeno, když 
člověk pozoruje experiment, 
svým samotným pozorováním 
mění jeho výsledek, ve srovnání  
s experimentem, kde není žád-
ný pozorovatel přítomný. Ro-

zumím tomu tak, že skrz moje 
filtry nejen pozoruju, ale do-
konce měním „výsledek expe-
rimentu“. Hypochondr dostane 
nemoc, které se bojí. Člověk, 
který je z jakéhokoli důvodu 
přesvědčený, že mu všechno vy-
chází, má v životě štěstí. 

Můžu se na to podívat i z ji-
ného úhlu pohledu. Věřím, že 
neviditelná část mě samé, ať 
už ji nazvu duše, vyšší já atp., 
mě bezpečně kormidluje do 
určitých životních situací, pro-
tože „chce“, abychom spolu 
rostli. Člověk je k růstu a změ-
ně „donucený“ prožitím méně 
příjemných životních zážitků. 
Když jsem v pohodě, nechci nic 
měnit. 
V rámci sociálních skupin 
spoluvytvářím svůj život jako 

členka rodiny, obyvatelka ur-
čité vesnice nebo města, Češ-
ka, Evropanka a pozemšťanka.  
I tyhle skupiny mají svoje spo-
lečné přesvědčení a názory, 
které ovlivňují jejich život. Ten 
můj by se utvářel jinak, kdybych 
zůstala ve svém rodném městě 

než potom, co jsem 9 let žila  
v zahraničí, a teď v Praze. Vtipy 
typu: Sejde se Američan, Rus  
a Čech … ve zkratce vystihují 
rozdíly ve světonázoru mezi ná-
rodnostmi. 
Jak můžu touhle filozofií vysvět-
lit krajní životní zkušenosti jako 
je válka nebo přírodní katastro-
fy? Ty si taky člověk způsobí 
sám? Možná se moje neviditel-
né já rozhodlo prožít nějakou 
ultimátní zkušenost jako třeba 
odpuštění, nalezení víry nebo 

bezpodmínečnou lásku k bliž-
nímu. Mám vždycky k dispo-
zici všechno potřebné, abych 
mohla danou situaci změnit? 
Určitě ne, ale v každém případě  
a v každé situaci mám možnost 
se rozhodnout, jak budu reago-
vat. I v tragických obdobích jako 
je válka žili lidé, například Sir 
Nicholas Winton, kteří překo-
nali strach a pomáhali slabým. 
To, že si vlastní život a vnímání 
reality kolem vytvářím sama, 
je pro mě fantastická zpráva. 
Můžu si vybírat, jak se budu 
kolem sebe a do sebe dívat.  
S láskou? Porozuměním? Kri-
tickým hodnocením všeho, co 
není ideální? Z pozice oběti? Zá-
leží jenom na mě, co si vyberu. 

Jana Hogan
jana.hogan444@gmail.com

Terapie a nástroje k rychlé  
a účinné změně v mysli a těle.

Kdyby existoval Bůh, 
nebyly by války, nemoci a utrpení.

Kdo může za všechno v mém životě?

Zakoupením vstupenky přispějete na činnost spolku seniorů.
Vstupenky lze zakoupit půl hodiny před začátkem představení v Malostranské besedě.

Rezervace vstupenek předem na haf@hafstudio.cz

JEŠtě tO rOztANČÍmE!
HaFstudio vás zve na premiéru hry Hanky Francové a moniky Höppner

V představení společně vystoupí
Ochotnický soubor seniorů Poslední vlastenecká divadelní 

a dětské HaFdivadlo

malostranská beseda úterý 4. června 2023 od 16 hodin 
vstupné: 200 Kč / senioři, ztP, studenti, děti 100 Kč

HaFstudio Praha 1, Ostrovní 16
e-mail: haf@hafstudio.cz mobil: 603 181 001
www.hafstudio.cz

housle, violu, violoncello a kontrabas 
v jakémkoliv stavu.
Platba hotově.
                                            
Tel.: 704 816 137

Koupím 
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QUIZ723 997 239Registrace:

další kolo 
v  2023červnu

originalglenns.cz
792 889 942

FAQ aneb často kladené otázky:
Co to je QUIZ?
Moderátor čte otázky, 
ty sedíš s přáteli 
u stolu a odpovídáte jako tým. 
Sna�íte se porazit ostatní týmy.

Co mám proto udělat?
Domluv se s přáteli 
a zaregistrujte se 
na 723 997 239.

Ale já nic nevím?
V pohodě. To tvrdí všichni. Hlavní je 
přece zábava a setkání s přáteli. 
A to, �e se něco nového dozvíte 
u piva je bonus... ;-)
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KOLA
TÉMAT
OTÁZEK

OVAČKYTIP
BONUS KAOFF

HRAMINI
Vezmi man�elku/man�ela, přítelkyni/přítele, 
kamarády na pivko či dvojku vína!

(2 a� 6 hráčů).Utvoř tým 
na 723 997 239.Zaregistrujte se 

Přijďte se . Startovné 95 Kč/hráčbavit
voucher na konzumaci zdarma, Vyhrajte 

bonusovou cenu, nebo cenu útěchy.  

Každýněco ví...

Malostranské nám. 7
Praha 1

pátek

23
v 19 hodin

BISTRO BAR SINCE 1992

PRAHA - MALÁ STRANA
MALOSTRANSKÉ NÁM. 7

ČÁSLAV | CHOTĚBOŘ | HAVLÍČKŮV BROD | KOLÍN
PRAHA | PŘIBYSLAV | TŘEBÍČ | �ĎÁR N/S
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ELKA
GCERND
BUZOLY
SMEČKA
42
KOVÁŘI
AUTODOLEVA
KOLIBŘÍCI
CHOBOTY
VODÁCI

44
43,9
43,1
42,5
41,9
41,6
40,6
40,4
40,2
40,2

TOP TEN - KVĚTEN

Vítězný tým: PANICI




