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

257 531 839

inzerce

StaromeStSke
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@staromestskenoviny.eu                    telefon: 777 556 578                       www.staromestskenoviny.eu

10 000 
výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 3/ roč. XIII
15. březen 2022 NoviNy
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Linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465

petr Hejma podporuje
místní živnostníky

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

která si zaslouží naši podporu.“

NejeN Na 
straně 5

Tuscany
TasTe

Štěpánská 37, Praha 1

Koncert dětí na
Pomoc uKrajině

 Str. 2 - 3

Místní 
podniky

KRÁSNÁ MILUŠKA
z hostince U Matěje 

Kotrby, Křemencova 17, 
čepuje lahodnou

Plzeň.
Přijďte ochutnat.

Na STop Ě

Kapitán Korda

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

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
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Muž v bílých
rukavicích
odnáší krabici 
s mozkem

herečKa libuŠe „viKtorKa“ GePrtová

mrazivý 
Příběh její 

Poslední 
role 

Libuše
Geprtová
str. 6 - 7

Představení Cikáni jdou do nebe v Divadle 
Bez zábradlí v Jungmannově ulici (2005).

místní 
Příběhy
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inzerceinzerce

Anna Marie 
Höppnerová (12) 

Mluvčí mladé 
generace

„Rozkvétám!“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Raduje se
duše, tělo, už

jen veselo
by býti mělo.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

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

PoSÍlEjtE 
NáM Své tiPy!

redakce@
staromestske-

noviny.eu
tyto noviny vycházejí 

na území Starého Města, 
tedy  Zde

StARé 
MěSto

VltaVa

9 037 obyvatel

Copak s vámi
dělá jaro?

Radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: Probouzí ve 
mně ty nejnižší 

pudy, ale jen 
obrazně jako 

Moneta.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Jaro je zázrak! 
Cítím to

znovuzrození 
všude okolo

i v sobě.“

Roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Víc světla,
divoké narcisy

v lese…
To mi stačí
 ke štěstí.“

Na podporu Ukrajiny se 
konalo několik koncertů. 
Jedním z nich byl kon-
cert dětí z dětského sboru 
Vratislavka. „Nápad na 
koncert vznikl spontánně. 
Naši zpěváci chtěli pod-
pořit děti na Ukrajině.
S přípravou pomohli rodiče 
zpěváků. Máme radost, že 
naši charitativní akci za-
štítila Mariana Čapková, 
předsedkyně Výboru pro 
výchovu a vzdělávání Za-
stupitelstva hl. m. Prahy,“ 
řekla redakci Eva Kleinová.
Děti zazpívaly písně autor-
ské, populární a z pohádek.
Hosté Michaela Mervarto-
vá, Karolína Bokstefflová,
Richard Mašata a Jan 

zPěváci ze sboru vratislavKa
zazPívali na PodPoru uKrajiny

Franc představili skladby
z muzikálu Bratři. Na zá-
věr zazněla v podání Anny 
Höppnerové Modlitba pro 
Martu. „Někdy jsou v těž-
kých momentech světlé 
chvíle ještě zářivější a to se 
odehrálo při neuvěřitelně 
krásném koncertě s apelem 
DĚTI CHTĚJÍ MÍR, který 
jsem měla tu čest zaštítit,“ 
popsala pocity po koncertě 
Mariana Čapková.
Na akci poděkoval za pod-
poru velvyslanec Ukrajiny 
Jevhen Perebyjnis. Koncert 
mediálně podpořily Staro-
městské a Malostranské no-
viny. Poděkování též Červe-
nému kříži, ZŠ Vratislavova
a všem, co pomohli.

Děti ze sboru vratislavka a zpěváci - sólisté, 
pod vedením Evy Kleinové, zazpívali na pod-
poru Ukrajině. Koncert proběhl 3. března před 
magistrátem na Mariánském náměstí. vy-
bralo se přes deset tisíc korun na Ukrajinu.
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Počasí 

9 °C
BŘEZEN

Březnové mlhy,
za 100 dní déšť.

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Na opravdové 
jaro je brzo.

Až ale přijde, 
bude se na co 

dívat!“

Jednou větou...

Slyšeno: U Vltavy

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Umění je nejlepší 
způsob, jak dát
realitě sbohem.

„

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

257 531 839

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu

Clam-Gallasův palác
v centru Prahy po více 
jak třech letech re-
staurátorských prací 
i větších oprav získá-
vá zpět svou krásu.
„Technologicky nejná-
ročnější částí rekon-
strukce byl statický zá-
sah do portálů, kdy se až 
během prací zjistilo, že 
by se oba portály mohly 
vyvalit do Husovy uli-
ce, neboť nosné dřevěné 
prvky byly ve špatném 
stavu. Ty se podařilo 
citlivě vyměnit za oce-
lovou konstrukci, takže
z hlediska statiky je nyní 
vše v pořádku,“ popisuje 
Lukáš Stránský, pověře-
ný ředitel odboru služeb 
pražského magistrátu.
Palácová barokní stavba, 

která ve své době repre-
zentovala bydlení nej-
vyšších společenských 
vrstev vídeňského dvora, 
byla také údajným půso-
bištěm Mozarta. Právě 
jeho odkaz chce hlavní 
město využít při kultivaci 
příjezdového cestovní-
ho ruchu. „Jsme v kon-
taktu s pořadateli dvou 
největších hudebních 
událostí v Salzburku
a za město budeme pod-
porovat vhodné formy 
spolupráce,“ doplnila 
Hana Třeštíková, radní 
hl. m. Prahy pro kulturu 
a cestovní ruch.
Celková revitalizace by 
měla stát asi 460 milionů 
korun a první prostory by 
se měly otevřít veřejnosti 
v létě.

Clam-Gallasův palác 
bude v novém kabátě
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Clam-Gallasův palác

HoStiNEC
U RotUNDy

Karolíny Světlé 17

Gurmánův 
koutek

Utopenec  
s feferonkou

59 Kč

Velmi dobré zvláště  
k pivu Staropramen 12°

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
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inzerce

Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou největší 
noviny na Starém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

staroměstsKé noviny: 
jedničKa v místní inzerci

zPěváci ze sboru vratislavKa
zazPívali na PodPoru uKrajiny
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Sbor vratislavka, který zpíval na
podporu Ukrajiny, přišli také podpořit
spolužáci a učitelé ZŠ vratislavova
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1922

Slečna jiřina při svém 
slavném výkonu. Nepohnul 
se ni list, ni kvítek neupadl!

místní mistryně 
v Prolézání věncem

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

eva
Kleinová
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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 

zde můŽe 
být váŠ 
inzerát!

volejte ihned

telefon: 

777 556 578 
(moniKa)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zacházení!

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

redaKce novin
Přijala charlie

Co nového v redakCi

Redakce Staroměstských no-
vin rozšířila své řady. K re-
dakční fence Denisce, která 
zná Staré Město i jeho utajená 
zákoutí skvěle, přibyla Char-
lie. Je to původně Rumunka
a neunikne jí ani myška, a to do-
slova. Border kolie Charlie teď 
sice bydlí na Moravě, ale miluje 
starou Prahu a Staroměstské 
noviny, stejně jako její páníček 
Roman. Redakce se už těší, co 
všechno Charlie vypátrá a jaká 
nová neotřelá témata přinese 
na redakční poradu. 

Redakce Staroměstských
novin, zleva Charlie a DenisaFo
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čtěte, jaK se rePrezentantKa v závodním lyŽování marie janasová naučila Piruetu na vltavě

vzPomínKy marie janasové na zimu
    v centru Prahy a zamrzlou vltavu

Při čtení ankety v ledno-
vém čísle vašich novin, kdy 
se pan Smetana, ředitel 
Musea Kampa, zmínil o své 
radosti, se kterou by se pro-
šel po zamrzlé Vltavě, se mi 
vybavily dávné vzpomínky. 
Vyhledala jsem svou fotku, 
na níž se na ledě kloužu 
před Karlovým mostem. Je 
to snímek jedinečný. Foto-
grafoval mne můj budou-
cí manžel Vrát‘a Hlavatý, 
později uznávaný grafik, 
ilustrátor a tvůrce moder-
ního filmového plakátu. 
Tehdy jsme byli spolužáky 
na Vyšší uměleckoprů-

myslové škole. Cestu do 
školy z Malé Strany přes 
Karlův most v letech 1948 
až 1952 jsem měla moc 
ráda. V zimě byla cesta 
ještě příjemnější. Bud‘ po 
zasněžených ulicích nebo 
přímo po Vltavě. Ta teh-
dy každoročně zamrzala. 
Vyšla jsem z našeho domu
U dvou hrdliček v Nostico-
vě ulici, prošla jsem malou 
Kampou přes Čertovku
a hned za Lichtenštejn-
ským palácem na náplavku
a tam jsem vstoupila na za-
mrzlou hladinu. Tehdy to 
bylo místo spojené se jmé-

Pamětníkovi se stává, že mu stačí malý 
podnět k tomu, aby se mu zjevil celý řetěz 
vzpomínek. Posílám mou dávnou vzpo-
mínku o zamrzlé Vltavě do redakce novin.

nem proslulého plavčíka 
Rouska, většinou lovil 
nešťastníky, kteří hodla-
li ukončit život skokem 
z mostu. Z nábřeží jsem 
se vydala pod oblou-
kem Karlova mostu na 
protější břeh. Otevře-
nými dvířky po scho-
dech vzhůru, pak okolo 
zdravotní školy doleva 
Křížovnickou rovnou do 
školy. Vzpomínám, že 
tam byli mými spolužáky 
četné osobnosti: Andrle, 
Pištěk, Srnec…
Kdopak si ještě dnes pa-
matuje na eldorádo Pra-
žanů na zamrzlé Vltavě! 
Lavičky, stánky s čajem, 
párky a pečenými kašta-
ny a umetené plácky na 
bruslení. Na lavičce jsme 
usedli a kličkou na pev-

nou podrážku přišroubo-
vali šlajfky. I na šlajfkách 
se dalo krasobruslit. Ještě 
jako maličké se mne ujal 
starší pán a naučil mě ko-
záčka, váhu, kadeta, pře-
šlapování i piruetu.
Nejhezčí vzpomínky mám 
však na výlety se svou 
starší sestrou po zamrzlé 
řece až ke Zbraslavi. U nás 
na Malé Straně se také 
tenkrát sáňkovalo a lyžo-
valo na Petříně, bruslilo 
před Sokolem. Časy, kdy 
Vltava pravidelně zamr-
zala tak, že se na ní dalo 
vesele rejdit, jsou ty tam. 
Dost možná, že se někdy 
alespoň na pár dní vrátí 
do Prahy opravdová zima, 
abych se na to mohla as-
poň podívat.

Marie Janasová

doPisy

čtenářů

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.
Doufáme, že se setkáme

v době příznivější. Vaši hasiči

Dobrovolní hasiči
vláďové Pixa a Krištof

KUPtE
ZlAto

Chcete mít
úspory ve zlatě?

Neztrácejí
hodnotu.
Možné

i spoření
od 500 Kč
měsíčně.

Volejte tel. číslo:
605 720 622

aRGENTiNSKÉ EMPaNaDaS
● Doručíme vám plněné kapsy 

zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce

● Upečete je za pouhých
15 minut

● Užijte si lahodnou chuť
Empanada března:

Trhané vepřové
na červeném víně
s BBQ omáčkou

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta
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vzPomínKy marie janasové na zimu
    v centru Prahy a zamrzlou vltavu

Marie roz. Pecánková, 
pak Hlavatá, dnes

janasová v roce asi
1950 bruslí na vltavě

v 50. letech na světové
Univerziádě v Zakopaném

Marie
janasová

představujeme místní podniky
tradiční české obchody provozované českými živnostníky

David s tomášem
v tuscany taste

Štěpánská 37, Praha 1

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@staromestskenoviny.eu
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PodPorujeme 
místní  

ŽivnostníKyPetr Hejma, starosta

tuscany taste

Před
bistrem Prkénko pro labužníky

Kousek Toskánska 
najdete  jen pár kro-
ků od Václavského 
náměstí. Už jsme vám 
vyprávěli o prodejnách 
či restauracích zaměře-
ných na jednu konkrétní 
zemi. Dnes však u nás 
má premiéru místo, kte-
ré se zaměřuje na jednu 
konkrétní oblast v Itá-
lii. Hovoříme o Tuscany 
Taste, kde již z názvu 
můžeme zjistit, že tou 
oblastí je nádherné Tos-
kánsko.
Taky jste se při cestách 
zamilovali do nějakého 
místa? Majitelé Tusca-
ny Taste Gábina a René 

tuto lásku povýšili na 
novou úroveň. Otevřeli 
si totiž malý obchůdek
s bistrem, který nabízí 
téměř výhradně produk-
ty této krásné lokality 
na severu Itálie. „Začali 
jsme hledat malá vinař-
ství, řezníky a sýrárny… 
Vše jsme ochutnali, aby-
chom mohli vybrat to 
nejlepší. Díky tomu dnes 
najdete v centru Prahy 
malý kousek Toskánska, 
tak jak ho máme rádi 
my sami,“ vysvětlují svůj 

záměr Gábina s Reném.
V bistru najdete toskán-
ská vína, kávu, sýry, sa-
lámy, šunky a řadu dal-
ších produktů té nejvyšší 
kvality. Na to si v Tos-
kánsku opravdu potrpí. 
Nebylo by to samozřej-
mě Toskánsko ani bez 
prvotřídních sušených 
těstovin. 

OtevřeNO
je pondělí až pátek
9 až 23 h, sobota 16 
až 23 h.

PEtR HEjMA (My, co tady žijeme, StAN), 
starosta MČ Prahy 1: „Tuscany Taste patří ke kme-
novým provozovnám centra a za to jim patří velký dík.“

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 Gabriely Wilhelmo-
vé. Čest jeho památce!

Rudolf Růžička
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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

dojemný Příběh osobité herečKy libuŠe 
GePrtové. tuŠila, Že hraje naPosledy…

MoNIKA HöPPNeR

Široká veřejnost si he-
rečku Libuši Geprto-
vou pamatuje přede-
vším díky její životní 
roli Viktorky ve filmu 
Babička z roku 1971, 
který režíroval An-
tonín Moskalyk. Pod 
kůži se jistě z filmu 
všem divákům dosta-
la scéna, kdy se k ní 
blíží dragoun, kterého 
hrál Petr Čepek, ona 
seče louku a zvuk kosy 
trvá, i když ona nese-
če...

Poslední rolí herečky 
s tajemným pohledem 
byla stará cikánka
v muzikálu Cikáni jdou 
do nebe v Divadle Bez 
zábradlí v Jungman-
nově ulici. Tuto roli 
dostala v roce 2004,
v době, kdy byla dlou-
ho bez práce. V Diva-
dle Na zábradlí, kde 
předtím hrála dlouhé 
roky, došlo k výměně 
generací a pro Libuši 
Geprtovou se nenašly 
vhodné role. Soubor 
Divadla Bez zábradlí 

ale herečku okamžitě
a s obdivem přijal.

„Diváci pochopili, že 
jsou svědkem něčeho 
zcela mimořádného!
A pochopil to i celý 
soubor. Při děkovačce, 
aniž by se předtím do-
mluvili, k ní přišli je-
den po druhém všichni 
členové souboru a ka-
ždý jí dal růži,“ vzpo-
mínal na Libuši její 
kolega Stanislav Zin-
dulka. Diváci aplaudo-
vali paní Líbě ve stoje 
a to nejen v Divadle 
Bez zábradlí, ale i na 
zájezdech. „Kdyby už 
to mělo být všechno, 
tak jsem zažila, co 
jsem měla,“ řekla teh-
dy Libuše Geprtová.

Své poslední předsta-
vení hrála už vážně 
nemocná. Rakovi-
na jí napadla mozek
a plíce. „Stála jsem 
na jevišti a bloudila 
pohledem po tvářích 
diváků. Tehdy jsem 
mezi nimi zahlédla
i svou zemřelou ma-

minku a sestru. Ten-
krát jsem pochopila, 
že je to moje poslední 
představení, že je to 
moje osobní derniéra,“ 
svěřila se tehdy hereč-
ka. Po představení jela 
do nemocnice, protože 
jí bylo špatně. Doufala, 
že jde jen o dočasnou 
slabost. Vyšetření ve 
vinohradské nemoc-
nici ukázalo, že jde
o smrtelnou chorobu. 
Před smrtí se zbavova-
la všech osobních věcí, 
fotografií, také nádo-
bí... Nechala si jen to 
nejnutnější.

Dožívala v hospici, 
kam za ní jezdil její 
syn Svatopluk, jehož 
otcem je herec Vítěz-
slav Jandák, a nej-
bližší kolegové. Do 
poslední chvíle věřila, 
že nemoc přemůže. 
Zemřela 18. listopadu 
v roce 2005.

Rakovinu měla bohužel herečka Libuše Geprtová
v rodině. Umřel na ni její otec, matka i milovaná
sestra. Proto prý nepila, nekouřila a chodila na
pravidelné kontroly. ač byla připravena, stalo se.

v roli viktorky

inzerce

Poslední role

Nemoc

Hospic

Potlesk

Víte, že...
Opustila otce svého 

dítěte, herce Vítězslava 
Jandáka, ve třetím měsíci 

těhotenství
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z PříPravné činnosti volebního KorteŠe (3/3) staroměstské 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...“

zde můŽe 
být váŠ 
inzerát!

volejte ihned

telefon: 

777 556 578 
(moniKa)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zacházení!

Jako funkcionáři ke vchodu do volební místnosti získají se členové
athletického klubu „Herkules“ a ať se někdo opováží volit protikandidáta!

 Tema

dojemný Příběh osobité herečKy libuŠe 
GePrtové. tuŠila, Že hraje naPosledy…

Libuše jako nedostižná Viktorka ve 
filmu Babička, natočeném v roce 1971

Osudová žena, které byla osudem bázeň 
mužů i její vlastní strach. 

Libuše 
v roli Manon

její tři osudoví muŽi

Vítězslav 
Jandák 

Herec, otec 
jejich syna

Svatopluk 
Geprt

Její jediný 
syn 

Petr Čepek 
Filmový 
partner, 
voják 

Kalendárium 
Starého Města

Rudolf 
Piskáček
skladatel

Ludmila 
Freiová

spisovatelka

BŘEZEN

● Jaroslav Pulda 
*15. 3. 1870 Praha
†11. 11. 1926 Brno 
Herec, autor mnoha 
frašek.

● Rudolf Piskáček 
*15. 3. 1884 Praha 
†24. 12. 1940 Praha 
Skladatel operet. Žák 
Antonína Dvořáka.

● Ludmila Freiová 
*15. 3. 1926 Praha 
†12. 10. 2014 Praha
Autorka knih pro 
mládež. Profesorka mj. 
na Starém Městě. 

● Josef Šimánek 
*16. 3. 1883 J. Hradec 
†16. 11. 1959 Praha
Básník. Přátelil se 
s E. Destinnovou a pře- 
devším s J. Vrchlickým.

● Zdeněk Liška 
*16. 3. 1922 Smečno 
†13. 7. 1983 Praha 
Skladatel (Hříšní lidé 
města pražského, Třicet 
případů majora Zemana).

● Karel Knittl 
*4. 10. 1853 Polná 
†17. 3. 1907 Praha
Skladatel a dirigent.

zdeněk 
Liška

skladatel

Josef 
Šimánek

básník
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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.

Kolik je v zásadě 
Prah v auře hlavní-
ho města? Povětši-
nou se nám vybaví, že 
Praha jest výsledkem 
věštby kněžny Libuše 
a přeložení sídla kníže-
tem Bořivojem z Levé-
ho Hradce na Hradča-
ny, případně existencí 
městského sídliště na 
dnešní Malé Straně od 
období kolem roku 800 
n. l., dle archeologic-
kých objevů posled-
ních let. Existovalo zde 
prehistorické knížectví
s ústředním hradištěm 
před Pražskem přemy-
slovským? Podívejme 

učená toulKa v břevnovsKém 
KláŠterním Pivovaru sv. vojtěcha

se na tezi podpořenou 
archeologickými vý-
zkumy, o která hradiš-
tě, oppída nebo centra 
pravěkého Pražska by 
se mohlo jednat.
Vyloučeny ony pravě-
ké a starověké kultury 
Pražska, které nejsou 
spojeny s ústřední mocí 
středočeské oblasti
a vychází zde tento se-
znam možných kandi-
dátů na prehistorické 
Pražské panství.
1. Knovízské hradiš-
tě pozdní doby bronzo-
vé 1380 - 800 př. n. l., 
na místě Závisti, doba 
předkeltská, kultury, 

která se podílela na 
keltské etnogenezi.
2. Závist hradiště, 
cca 570 - 390 př. n. l., 
mocenské a kultovní 
centrum v období hal-
štatské a bylanské kul-
tury.
Toto rané keltské obdo-
bí se vyznačuje rozvo-
jem kultu vína a hostin, 
podporovaného etrus-
kým vlivem.
3. Tato pra-Praha 
byla po historické pře-
stávce oživena vybudo-
váním laténského oppi-
da na keltské Závisti (2. 
stol. př. n. l.), aby byla 
rozvrácena pravděpo-

dobným útokem Ger-
mánů.
4. Praha slovanská. 
Za slovanského obdo-
bí bylo na území Prahy
a okolí vybudováno ně-
kolik hradišť (Bohnice 
Zámka cca 790 n. l., 
Hostivař 820 n. l., Bu-
tovice 820 n. l.), která 
předcházela Pražské-
mu hradu, Malá Strana 
cca 800 n. l., význačné 
kovolitecké středisko 
Tismice a soustava hra-
dišť v pošembeří.
5. Přerod Prahy slo-
vansko-avarského 
období v centrum po-
stupné převahy přemy-

slovské moci na  Budči, 
Levém Hradci, ve Vino-
ři a na Pražském hradě.
Můžeme si vybrat, kte-
rou z možných Praž-
ských domén přijmeme 
jako pomyslného před-
chůdce naší Prahy sto-
věžaté.

Sestavil JiKu

Břevnovský pivovar
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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, Hla-
vatá, Doušová, Holubová. 
Dřív: Cepák, Sádlo, Kábele, 
Hůlek, Kroča, Haendl, Hej-
ma, Sedmík, Holub, Kučera
● 17. 3. 18 h R. Haendl: 
Toulka v Šatlavě - vy-
HRál jAN žižKA 
vŠECHNy Bitvy?
● 19. 3. Celodenní výlet 
vlakem + pěšky (15 km): 
otvÍRáNÍ StUDáNEK 
na Voticku. KampaNula + 
TAK + TURAS (pište na 
jirkucka@centrum.cz)
● 21. 4. HiStoRiCKá 
toUlKA R. Haendla (viz. 
fb kampanula + str. 8 MN)
● vyCHáZKy pro
rodiče s dětmi Malou
Stranou + Kampou Petra
Dvořáčková: www.praha-
hrave.cz, tel. 731 802 799, 
www.facebook.com/praha-
hrave

DoPoRUČUjEME

● Pozor. termín Bálu 
dobrovolných hasičů 

byl vzhledem k mezinárodní 
situaci přesunut z 26. 3. na 
2. pol. roku 2022.
●  8. 4. 19 h 43. tURAS 
BÁL, Profesní dům, 
Malostranské nám. 25. 
(MATFYZ) (Arnošto Snoo & 
Jakkylovy slipy)
● Čtvrtky NAUČNá StEZ-
KA PEtŘÍNEM (spolu-
pořádáme) - 15 zastavení 
u zvířecích sousedů. Dopo-
ledne pro školy. Odpoledne 
rodiny s dětmi: Petrinskaini-
ciativa@gmail.com, 773 247 
227. Rezervujte termín na 
koment. prohlídkou výstavy 
Hudební zvěřinec v Českém 
muzeu hudby. V pol. března 
vyhlášení 2. roč. výt. a lit. 
soutěže Zachraňte plcha 
velkého. www.zachrantep-
lcha.eu.
● Relaxarte Sanatori-
um Pon. 18.30 - 20.30 h 
dynamické cvičení ZŠ Kar-
melitská 13. Stř. 18 - 20 h
zdravé protažení - Gym. 
Josefská 5. Pát. 18 - 20 h 
dynamická meditace, prvky 
z tai-chi, čchi-kung ZŠ 
Karmelitská 13.
● BASKEt tURAS stře-
dy 19 - 20 h Gymn. Josef-
ská. Muži ženy rekreačně. 
J. Svátek: 605 131 136

JAKÉ BYLY UČENÉ 
TOULKY V ÚNORU 

 
1. 2. konečně TOK PUŠTÍKŮ, ve tmě a dešti Petřínem. 

Celkem 12 i dětí. 
 

8. 2. POSLEDNÍ PROHLÍDKA PODZEMÍ bývalého 
pivovaru Dlouhá 25, bylo 22 lidí. 

 
11. 2. Nápadníci KampaNuly (celkem deset) byli spolu 
s dalšími 15 přáteli na dlouhé Toulce v Břevnovském 
pivovaru, převážně vsedě. Nahlédli i do románského, 
gotického a barokního podzemí. Téma českých dějin, 
tradic a symbolů s přihlédnutím k prehistorii našeho 

území za posledních několik tisíc let. Pokračováno 
v tomto bude - zájemci pište na: jirkucka@centrum.cz. 

 
14. 2. Toulka Tarotem s TATROT KLUBEM 015 vsedě, 

8 lidí. 
 

17. 2. Historická Toulka vsedě: Inkvizice v Čechách 
R. Haendl, Šatlava 20 lidí. 

 
22. 2. Toulka Malou Stranou: STARO-NOVÉ NEJEN 

KAVÁRNY A GALERIE MALÉ STRANY. 
 

POSTUPNĚ 60 LIDÍ vedl J. Kučera, BUDE SE OPAKOVAT! 
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Staroměstské noviny, 
minulé číslo

www.
staromestskenoviny.eu
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 Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy
MilÍ ČtENáŘi, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

Glosa dNe

březnová Glosa o lidsKé zvůli, 
solidaritě a taKé naději

Když všude řádil co-
vid, bylo všechno za-
vřené a my nesměli 
nic, možná některé 
utěšovalo to naše ko-
lektivní neštěstí. Jak 
se říká, nebyli jsme v tom 
sami. Minimálně celá 
Evropa nemohla cesto-
vat, lidé se nemohli ba-
vit, snad jen mládí, jak to
k jejich věku patří, kvito-
vali s povděkem, že ne-
museli navštěvovat ško-
lu. Občas jsme v té době 
ve sdělovacích prostřed-
cích slýchávali, že proží-
váme katastrofu.
Stačila jedna únorová 
noc a několik set kilo-
metrů od našich hranic 
teprve vidíme, co je to 
katastrofa. Ta je o to 
horší, že důvodem sou-
časného utrpení milionů 

lidí je lidská zvůle a pře-
svědčení některých o je-
jich předurčení diktovat 
ostatním národům, chce-
te-li státům, kde mají mít 
své hranice, pod koho 
vlivem a jak mají žít.
Pro nás všechny jsou 
osudy našich východních 
sousedů velmi citlivé. Až 
je s podivem, že váleč-
né hrůzy ze zemí bývalé 
Jugoslávie v devadesá-

tých letech jako by se nás 
tehdy tak nedotýkaly.
A to nás určitě bylo víc, 
co na dovolenou jezdí-
vali do Jugoslávie než na 
Ukrajinu. Vysvětlení mů-
žeme hledat mimo jiné
v rozvoji sociálních sítí. 
Na rozdíl od devadesá-
tých let dnes můžeme 
válečné události sledovat 
kdykoli a kdekoli. Obdi-
vuhodné na tom všem je 
naše vysoká míra solida-
rity. Nejsme naivní. Naše 
otevřená náruč pomoci 
legitimním uprchlíkům 
v budoucnu přinese sem 
tam nějaké problémy. 
Ale naše solidarita je 
jedním z paprsků dobra, 
které, když se spojí, ne-
vyhnutelně jednou tem-
notu zla zničí.

SN březen 2022

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.

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

Prezident Ukrajiny
volodymyr Zelenskyj

Kateřina 
Klasnována stopě

Když se řekne sbor 
dobrovolných hasičů, 
vybavím si slavnou 
Formanovu komedii 
a scénu s tombolou… 
Tímto ale rozhodně ne-
chci znevažovat důležitost 
neprofesionálních sborů. 
Ostatně na Praze 1 výraz-
ně pomohly např. v době 
povodní a určitě mají své 
opodstatnění na každé 
městské části. Že radnice 
na své hasiče myslí a do-
tuje kromě výbavy třeba
i hasičský ples, je v pořád-
ku. Už dřív jsem sice na-
vrhovala, aby Praha 1 více 
podporovala také profesi-
onální hasičský záchranný 
sbor, který zasahuje den-
ně např. u různých nehod 
atd., ale pochopila jsem, 
že dobrovolní hasiči jsou 
„hýčkaná hračka“.
Teď mě ale přeci jen za-

razil návrh výstavby zbru-
su nové hasičárny za cca 
150 až 230 milionů korun
z našich peněz. Ve hře 

jsou dvě lokace: jedna na 
Břevnově a druhá v Hol-
bově ulici u ministerstva 
dopravy. Obě jsou v zeleni, 
takže bez změny územní-
ho plánu to nepůjde. Ale 
věc se zdá být jistá a za-
stupitelstvo bude o vhod-
ném místě hlasovat už
v březnu.
Když jsem se ptala, zda 
je tato obří investice ne-
zbytná, odpověděl mi 
místostarosta dobrovol-
ných hasičů Filip Dvořák, 

že mu taky „srdce krvácí 
u plýtvání peněz z roz-
počtu“, ale nelze jinak. 
Předloni totiž zastupitelé 
v zápalu boje o pozemek 
hřiště školky v Revoluční 
schválili návrh, aby se 
pro hasiče našla jiná lo-
kace. Bylo by to na dlou-
hé povídání, ale nějakým 
„omylem“ se tam totiž 
ocitla garáž pro hasičské 
auto, které se asi už ne-
vešlo do Novomlýnské, 
kde jsou také dobrovolní 
hasiči. Každopádně sta-
ronové zázemí pro hasi-
če by údajně vyšlo „jen“ 
na 20 milionů korun
a voilá s novým jsme na 
desetinásobku. Škoda, že
u politiků neplatí, že kdo 
si hraje, nezlobí… Tipne-
te si, jak to dopadne?
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

hoří, má PanenKo! aneb
hasičárna za 200 milionů

V březnu prochází 
Slunce vodním, cit-
livým a senzitivním 
znamením Ryb, až do 
20. března. To vstupuje 
do jarního ohnivého zna-
mení Berana a nastává 
jarní rovnodennost. Zima 
pomalu dokončuje svou 
vládu a předává své žezlo 
jaru.
Během tohoto měsíce pla-
neta Mars a Venuše se pře-
souvají ze zemitého Kozo-
roha do znamení Vodnáře 
a tím nastává pohyb. Vše, 
co se zdálo statické, se 
hýbe, doslova fičák. Nový 
vítr do plachet. Obsaze-

né znamení Ryb Jupite-
rem, Sluncem, Neptunem
a procházejícím Merku-
rem nabádají řídit směr 
intuicí a srdcem.
Saturn ze znamení Vod-
náře v kontaktu s plane-
tou Uran ze znamení Býka 
tvoří a přitom bortí staré 
formy reformou... novou 
formou. Vše je pořád ve 
změně a vytváření nových 
interakcí na rychlý vývoj. 
Beran přináší vstupem 
Slunce a taky Merkura do 
jeho znamení nadšení, ra-
dost, elán a nové začátky, 
směry a cesty. Jaro s no-
vou esencí energie.

astrovhled

Co ŘÍKAjÍ HvěZDy v BŘEZNU

vŠe, co se zdálo staticKé, 
se hýbe, doslova fičáK

AStRoložKA 
DAGMAR KoCůRKová

Hasiči v akci



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

inzerceinzerce

zde můŽe 
být váŠ 
inzerát!

volejte ihned

telefon: 

777 556 578 
(moniKa)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zacházení!

Linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465

Jano. Syn je často ne-
mocný, ve škole se ne-
cítí dobře. Co s tím? 
Díky. Petra Ř.
Můj syn byl tento školní 
rok také často nemocný. 
Stěžoval si na každodenní 
bolesti hlavy ve škole, kde 
prožíval nepříjemné poci-
ty. Ve volném čase neměl 
chuť a energii na nic než 
své oblíbené youtubery
a PC hry. Pár odborných 
vyšetření ukázala pár ne-
srovnalostí, ale zásadní 
změna nikde.
Požádala jsem o pomoc 
moudrou a láskyplnou 
ženu, ke které chodím roky 
na tzv. Mohendžodáro 
(ženské sdílení, spontánní 
tanec, dynamické medita-
ce). Věděla jsem, že posky-
tuje alternativní terapie, ale 
doposud jsem je hodnotila 
jako drahý špás s nejistým 
výsledkem. Teď, v zdánlivě 
bezvýchodné situaci syna, 
mě intuice vedla jinak.
Zanedlouho syn ležel na 
masérském lehátku a naše 
terapeutka mu přikládala 

ruce na různá místa na těle. 
Asi po hodině naprosté re-
laxace z lehátka seskočil 
jiný člověk! Zářily mu oči
a usmíval se od ucha
k uchu! Tato magická pro-
měna nás tak uchvátila, že 
jsme se synem sami absol-
vovali kurzy této metody.
Její účinnost spočívá
v tom, že jde k původní pří-
čině vzniku problémů fy-
zických, mentálních i emo-
cionálních. Podle Access 
Consciousness (A.C.), jak 
se metoda jmenuje, jsme 
většinu našich přesvěd-
čení - „programů“, podle 
kterých každodenně jedná-
me, během života přebrali 
od svého okolí. Tyto pro-
gramy řídí vše, co se děje
v našem těle, mysli, v živo-
tě. A.C. obsahuje jednodu-
ché nástroje na zrušení těch 
programů, které nevedou
k našemu štěstí. Tím se 
otevírá prostor pro vytvo-
ření něčeho nového.
Syn čerstvě onemocněl. 
Provádíme spolu na-
učené procesy, pokaždé 

jana uŽ to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Radí
jana Hogan

je mu lépe a spolu od-
krýváme hlubší témata, 
která postupně pročiš-
ťujeme. Máme konečně
v rukou (doslova) nástroje, 
jak řešit příčinu problémů
v těle i na duši. Metoda je
tak jednoduchá, že ji zvlád-
nou i děti, a ty jsou v ní 
dokonce lepší než dospělí.
Pointa dnešního příběhu? 
Nepříjemnosti života, jako 
například nemocné, školu 
nemilující dítě, v sobě mo-
hou ukrývat veliké dary.
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy.

vaše Jana Hogan

jsme vaŠe

ucho!

KAREl vAŇURA: 
vRStvENÍ

25. 3.  -  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

12. 3.  -  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
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ZAjÍMAvoSti a novinky 
z Malé Strany, která by měla 
být větší. Tyto noviny jsou 
k mání na Starém Městě  
například v Akademii věd 
(Národní 3) nebo takřka všude  
v malebných vesničkách na  
druhé straně řeky: V kavár- 
nách, hospodách atd.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [
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Zpěvačka Josefína (XI.)
FRANZ KAFKA, ČEtBA NA PoKRAČováNÍ

Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
s břitkým smys-
lem pro humor

Anebo je to louskání oře-
chů, avšak vyjde najevo, 
že jsme nevěnovali tomuto 
umění pozornost, poně-
vadž jsme je hladce ovlá-
dali, že nám tento nový 
louskač teprve ukázal jeho 

pravou podstatu, přičemž 
pak dokonce může být na 
prospěch účinu, je-li v lous-
kání ořechů poněkud méně 
zdatný než většina z nás. 
Snad je to s Josefíniným 
zpěvem podobné; obdivu-
jeme na ní to, co na sobě 
vůbec neobdivujeme; ostat-
ně je s námi koneckonců
v naprostém souladu.

tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
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Naprostý soulad

-Pokračování příště-

inzerce

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

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, jaké číslo má 
dům v Celetné ulici, kde je  
k vidění tento nádherný zlatý 
anděl? Nápověda: V domě 
mívali sezení templáři.

Poznáte, jářku, 

kdE To jE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Tahle zajímavá bílá botka je 
k vidění na adrese Karlova 28.
Správně: Marie K., Jana C.
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Slavné místní ženy

Tanečnice a herečka
Eva Vrchlická ml. 

Eva (1911 - 1996) pochá-
zela z umělecké rodiny. 
Studovala tanec. Prošla 
mnoha pražskými diva-
dly, se svou matkou Evou 
hrála v Národním divadle 
(1926 - 1941), kde byla 
obdařována menšími 

tanečními rolemi. V le-
tech 1951 - 1953 působila  
u Čs. cirkusů, lunapar-
ků a varieté. Jejím man-
želem byl herec Otakar 
Korbelář (1899 - 1976). 
Hrála ve filmu Okénko do 
nebe (1940).

Eva 
Vrchlická, 

matka

Otomar 
Korbelář, 
manžel

lunapark jí 
učaroval..

Jaroslav 
Vrchlický, 

děda




