
JAK CHTĚL 
HAŠEK 

Jarmila Hašková, 
roz. Mayerová

SKOČIT 
Z  KARLOVA 

MOSTU

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. XIV
15. březen 2023 NoviNy
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Linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465

Místní 
podniky

Svěží Zdeněk
výčepní Zdeněk 

z Hostince U Templáře, 
Masná 698/17, 

nabízí lahodnou Plzeň. 
Přijďte na pivo!
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É

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
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VEČERY BÁRY 
GRAFNETROVÉ

 Str. 2 - 3
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véPíše se rok 1911. Jaroslav Hašek přelézá roubení  

      karlova mostu a chce spáchat sebevraždu 
           skokem do ledové vltavy.  Je osamocený, 
                 v manželství nešťastný a úplně namol. 

Celý příběh čtěte na straně 6 a 7.

MíSTní 
příBĚHY

Na STop Ě

Kapitán Korda

PŘEDSTAVUJEME 
MÍSTNÍ SPOLKY

KOZí 
SpOLEK

VíCE NA STRANĚ 5

Prezident 
a Bára
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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

Počasí 

12° C
BŘeZen

Březen, za kamna vlezem 
a pak se uvidí...

Jednou větou...

Slyšeno: na baru

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Pouze sehnutý 
oráč oře 
rovně!

„

anna Marie 
Höppnerová (13) 

Mluvčí mladé 
generace

„Švejka psal 
v Lipnici nad 
Sázavou a prý 
tam i prováděl 

na hradě.“

roman 
korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Vystudoval 
první české 

Reálné 
gymnázium 

v Ječné.“

Co víte pěkného
o Jaroslavu Haškovi? 

radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: 
U Banshetů prý 

sedával 
u pípy 

a dopíjel piva 
po ostatních.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Jediné, co je 
jisté, že napsal 

Švejka. Vše další 
o Haškovi je 

nejisté.“

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Koketoval s ko-
munismem, pil 
jak duha a svou 
geniální práci 
nedokončil.“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Pomohl roku 
1908 ve Stro-
movce zkrotit 

vraníky barona 
Georgewitze.“

Řetězový most dal po-
stavit hrabě Karel Cho-
tek, který projekt svěřil 
Bedřichu Schnirchovi. 
Vlastní stavbu pak prove-
dl Vojtěch Lanna st. Most 
dostavěli roku 1841 a byl 
teprve druhým trvalým 
mostem přes Vltavu. Své-
mu účelu sloužil do roku 
1898, kdy byl převeden 

OKÉNKO DO HISTORIE

 Tema

Jak vzpomínáte na 
studium na konzer-
vatoři?
Vystudovala jsem hu-
debně dramatický obor. 
Měla jsem úžasné pro-
fesory, učili mě třeba 
Radovan Lukavský, Ja-
roslava Adamová, Jiří 
Vala, Václav Hudeček. 
Hrála jsem v Semaforu, 
zpívala v Divadle hudby 
a natočila pár Bakalářů  
s Vladimírem Menšíkem... 
A co jste dělala po 
studiích?
Po absolutoriu se mi na-
rodily děti a věnovala 
jsem se rodině. Něko-
lik let jsem měla pořad  
v České televizi Aerobik 
s Bárou. Pak jsem pro-

BÁRA GRAFNETROVÁ ZVE ČTENÁřE 
NA pOřADY SE ZAJíMAVÝMI HOSTY

vozovala Fitness studio  
v Maiselově ulici a kadeř-
nictví a holičství ve Va-
lentinské.
V centru Prahy máte 
parádní hudebně zá-
bavné pořady se zají-
mavými hosty. Kam 
byste čtenáře pozva-
la?
Přijďte 30. března od  
20 h do Činoherního klu-
bu, Ve Smečkách, mám 
tam pořad Život je fajn  
s Ivou Hüttnerovou. 
Nebo  zajděte 4. dubna 
od 19 h do Werichovy 
vily na Večer pod starou 
lucernou, mými hosty 
budou Miloň Čepelka  
a Pavel Mészáros. 
Kromě moderování 

Bára Grafnetrová vystudovala pražskou 
konzervatoř. ráda se směje, zpívá a v cen-
tru Prahy pravidelně pořádá večery se zají-
mavými hosty…Řetězový most dříve

reSTaUrace  
U ParlaMenTU

Valentinská 52 

Gurmánův 
koutek

KRÁLíK 
NA SMETANĚ

289 kč

Most legií nyní
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na dřevěné provizorium. 
V letech 1898 - 1901 byl 
z iniciativy podnikatele 
Vojtěcha Lanny ml. po-
staven nový kamenný 
most, který dnes nese 
název most Legií. Jeho 
otevření se konalo 14. 
června 1901 za přítom-
nosti císaře Františka 
Josefa I.

Muzikoterapeutická relaxace

Srdeènì 
vás 

zvu na 

29. bøezna od 19 h 
do Ateliéru Antonie (Plaská 617, Praha 5)

Nechte se hýèkat vibracemi zvukù léèivých nástrojù, 
které harmonizují vaše tìlo i mysl. 
S sebou si vezmìte karimatku, polštáøek, 
deku, teplé obleèení a vodu.
S ohledem na omezenou kapacitu, prosím, 
posílejte sms pro rezervaci, tel.: 724 943 971.

Vstupné je 300 Kè. 
Tìším se na vás! Lucie

pohlazení vibracemi 
léèivých nástrojù

gong, tibetské mísy

www.Luciehraje.cz

Tìšíme se na vás.

KURZY TANGA 

Háta & Martin

Pro pokroèilé a v párech 
støedy od 22. 3. od 17.30 h 
do konce kvìtna 
Lekce 80 minut 

Pro závaznou pøihlášku 
se hlaste na: 723 643 875 
nebo e-mailem
hata.hlavata@yahoo.de

ARGENTINA
Znovu kurzy Tanga Argentina 
v ŠATLAVÌ Saská 5, Praha 1
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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

 Tema

BÁRA GRAFNETROVÁ ZVE ČTENÁřE 
NA pOřADY SE ZAJíMAVÝMI HOSTY

behpropametnaroda.cz

obora hvězda
běh pro paměť národa

13/05/23

poběžte za všechny, 

kteří se nevzdali!

Bára v akci

Dívka ze str. 3
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Bouřlivý 
rok 

1923

Místní mistryně v rychlosti 
navlékání ponožek Květuše 

Drbohlavová při slavném 
závodě.

MISS pONOžKA
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těchto pořadů se také 
věnujete zpěvu…
Díky svým spolužákům 
z konzervatoře Ondřeji 
Vetchému, Lukáši Vacu-
líkovi, Janu Čenskému  
a dalším, kteří mi fandi-
li při mém návratu k mé 
milované herecké pro-
fesi, jsem se také vrátila 
k šansonům. 6. dubna 
ve 20 h zajděte do Čino-
herního klubu na šanso-

nový koncert s názvem 
Hapkoviny aneb Dámy  
v černém s Petrou Hap-
kovou. Budu moc ráda.  
Na co se těšíte?
Moc se těším na nový po-
řad o Janu Werichovi, kte-
rý připravuji. Bude se to 
hrát u něj doma ve Weri-
chově vile. A samozřejmě 
se těším léto a na setkání  
s vámi, diváky, protože 
bez vás by to nešlo.

S Janem Čenským 

www.uglaubicu.com

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

43 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

na čepu dvanáctka 
radegast za 45 kč
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S mužem ovládla Národní divadlo, do krematoria ji odvezli v kostýmu 
Hana Kvapilová, velmi dramatická herečka

Slavné ženy Starého Města

V

Hana Kvapilová (1860 - 1907)

Národním divadle za- 
čala hrát v roce 1888 
(sedm let po požáru). 

Zpočátku paběrkovala, ale 
po svatbě s dramaturgem 
Jaroslavem Kvapilem (1894) 
jí narostla křídla. 
Rozlet vyvrcholil hádkou  
s vedením divadla, tak tak, 
že nedostala padáka. 
Na začátku století ale už 
spolu s manželem Kvapi-
lem a kolegou Eduardem 
Vojanem ovládli divadlo, 
když se jim podařilo roz- 
metat podezření, že její 
muž staví repertoár divad- 
la jen na ní (hrála skoro ve 
všem). Do krematoria od- 
vezli Hanu Kvapilovou 
v kostýmu Blaženy ze hry   
Tvrdohlavá žena. 

Jar. Kvapil, 
manžel

Div. partner 
Eduard Vojan

Nejlepší kama-
rádka Růža 

Hanička K.
v 19 letech

SMRŤÁKA NESEM 
S VELIKÝM NOSEM

DOPISY ČTENÁŘSTVA
co je nového u vás posílejte 

na redakce@staromestskenoviny.eu
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lucie doušová 
s harmonikou

Hudebnice Lucie 
Doušová a Spolek 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan vás 
srdečně zvou na rituál 
vynášení Morany.
V úterý 4. dubna se  
v 9 hodin sejdeme ve 
spolku (Malostranské 
nám. 27). Společně oz-
dobíme Moranu vámi 
donesenými ozdobami 

(vejdumky, korálky, 
peříčky, papírovými, 
slaměnými, látkovými 
detaily). V průvodu pak 
půjdeme s písničkou  
a harmonikou k Čertov-
ce, kde Moranu pošleme 
po vodě. 
Texty písní naleznete 
na webu: luciehraje.cz. 

Těšíme se na viděnou 
Lucie & SOPMSH

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!

Kdy: 6. dubna 2023 ve 20 h
Kde: Kavárna Činoherní klubu, Ve Smečkách 26, praha 1

Vstupenky v prodeji v pokladně divadla nebo online



PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ SPOLKY
děkujeme MČ Praha 1 za tuto pěknou rubriku!
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KOZí SpOLEK

džamila 
nováková

V roce 2016 byl zalo-
žen Kozí spolek, kte-
rý téměř jako všech-
ny spolky z Prahy 1 
náleží ke konkrét-
ní čtvrti, tentokrát  
k Josefovu. Okouzle-
na geniem loci oslovila 
Džamila Nováková spo-
lu se svou sestrou ka-
marády v touze povýšit 
toto místo na aktivnější, 
sousedskou a pospoli-
tou čtvrť. 
„Miluji to tady, je krás-
né tu žít! Tato část Pra-
hy je srovnatelná s pa-
řížským Montmartrem 
či londýnským Notting 
Hillem. Vždy jsem si 
říkala, že tato čtvrť si 

zaslouží oživit. Oslovila 
jsem proto kamarády 
Jirku Mokrého, Jakuba 
Řičicu, Zdenu Buláko-
vou a Janku Kellerovou. 
S nápady jsme vyrazi-
li na radnici, tam naši 
iniciativu uvítali a dnes 
náš spolek existuje sed-
mým rokem,“ usmívá se 
Džamila Nováková.
Akce Kozího spolku 
mají pevný harmono-
gram a podílí se na nich 
kromě sousedů provo-
zovny z okolí, jako jsou 
například restaurace 
Katr, květinářství Flo-
rist, pekařství No Stress 
Bakery a další. V nejbliž-
ší době se můžeme těšit 

na Vítání jara a Aprílové 
rendezvous.
Všechny akce jsou urče-
ny pro věkovou katego-
rii od kojenců po seniory 
do 99 let, na tom si Kozí 
spolek zakládá. Náplní 
je zábava, sousedská 
pospolitost, dobrá hud-
ba a radost. „Máme rádi 
humor, milujeme tradi-
ce a sounáležitost,“ říká 
Džamila Nováková a do-
dává: „Komunitní život 
v metropoli je nezbytný 
a my pro něj uděláme 
vše, co je v našich si-
lách. Odměnou nám 
jsou úsměvy sousedů. 
Děkujeme městské části 
za podporu!“

na akci 
spolku v holínkách
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Tipy na oblíbené spolky pište na: redakce@staromestskenoviny.eu

ČERNÁ
KRONIKA

Ve věku 84 zemřel 24. února 
filmový režisér, scenárista  
a kameraman Juraj Jakubis-
ko. Byl především osobitým 
filmař s magicko-realistic-
kým viděním a zobrazováním 
světa. V roce 1957 absolvoval 
obor fotografie na Střední 
umělecko-průmyslové škole 
v Bratislavě a v letech 1959 
- 1966 vystudoval pražskou 
FAMU. Během své kariéry na-
točil několik desítek hraných  
i dokumentárních filmů.  
K jeho nejznámějším dílům 
patří Tisícročná včela, Perin-
baba, Nejasná zpráva o konci 
světa či velkofilm Bathory. 
Jeho manželkou byla sloven-
ská herečka a producentka 
Deana Horváthová-Jakubis-
ková.

Čest jeho památce.
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Z HISTORIE KONFERENCE STřEDU SVĚTA

kořeny posvátného 
jasanu na Petříně

28. března proběhne 
již 15. KONFEREN-
CE KAMPA (PET-
ŘÍN, MALÁ STRANA) 
STŘED SVĚTA! Je 
každoročně více a více 
potřebná. Pomáhá chrá-
nit území, které je plány 
přestavby opakovaně na-
rušováno, včetně genia 
locí Prahy 1.
Opět se dozvídáme, že 
je třeba park na Kampě 
„vylepšit“ za desítky mi-
lionů, také je třeba ně-
které prostory nejen na 
Kampě, např. Rybárnu, 
svěřenou Skautskému 
institutu (Kampartě)  
a dobře sloužící obča-
nům, ještě lépe využít by 
z nich plynul větší zisk... 
Opět dochází bez ohláše-
ní spolkům a občanům 
na Petříně ke kácení 
stromů při „přípravě“ 
opravy vodních prvků  
v Seminářské, Lobkowi-
tzké i Strahovské za-
hradě. A to nám vloni  
z HMP slibovali, že vše 

zastaveno, plány a sta-
vební povolení zrušeny. 
Pochozí prohlídka na Pe-
tříně již byla 15. 1. Obča-
né, zástupci Petřínských 
iniciativ a pracovníci 
HMP stále jednají, plány 
zveřejníme. Budete se-
známeni na Konferenci.
Již před 15 lety jsme 
něco podobného zažívali  
a deset let bojovali za za-
chování Kampy pro lidi 
s Martinem Kotasem, 
Petrem Pošvicem, Jirkou 
Wenclem a Alenou i Bá-
rou Kopeckými jsme vy-
tvořili sdružení KAMPA 
STŘED SVĚTA za účelem 
udržení genia locí ostrova 
Kampy a celé Malé Stra-
ny za mediální podpory  
v Malostranských a Sta-
roměstských  novinách. 
Tehdy nás vyburcovaly 
plány na komerční využi-
tí hlavně parku, kterému 
měla předcházet rozsáhlá 
revitalizace (trefněji re-
kodestrukce). Postavili 
jsme se na stranu Kampy 

pevně i s humorem, který 
nejlépe proniká do myslí 
lidí...
Pořádali jsme Happenin-
gy, Vinobraní, Konferen-
ce Kampa Střed Světa.... 
A lidi to brali, pomáhali 
i opoziční politici... A ti, 
co chtěli pro sebe zneužít 
toto území, postupně pod 
tlakem občanské společ-
nosti 9 let opouštěli kol-
biště... 
Uvítali jsme s místními 
postupné využití budov 
a prostor kol Kampy. Pro 
normální lidi jest v po-

předí zájmu Domeček - 
Salla + pro děti školička 
- KC Kampa, pro mladší 
dospělé Mlýnská kavár-
na a pro mládež školní, 
velmi dobře již druhým 
rokem fungující Rybárna 
(Kamparta). Vše ze se-
veru kulturními akcemi 
uzavírá Werichova vila 
funkčně spojena s Muse-
em Kampa. 
Kampa, Petřín, Malá 
Strana aktivně svojí krá-
sou a možnostmi využití 
brání vylidňování.

Sepsal Jiří Kučera
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Juraj Jakubisko

Muzikanti z kampy 
na konferenci 
v roce 2022
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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

STUDENTSKÝ JAM(ÍK)

Jam session se skvìlými hosty. 
Pøijïte si zahrát, zazpívat 
nebo se jen tak zaposlouchat.

Kdy: 22. 3. v 19.30 hodin

Organizuje DDM Praha 6 
s finanèní podporou MÈ Praha 6.

více na: www.ddmp6.cz

Kde: Kavárna Kina Dlabaèov, 
       Bìlohorská 24, Praha 6

Trio JeJda!

Jaroslav Hašek stojí na Karlově mostě a chystá se skokem 
do ledové Vltavy ukončit svůj život. Je mu 28 let. Před půl ro-
kem dostal padáka z časopisu Svět zvířat, protože si vymýšlel 
zvířata (velryba tresčí). Je necelý rok ženatý s dcerou štukatéra 
Jarmilou a už ví, že skrz domácí krb cesta nevede. 

Nebýt tohoto muže, nebyl by švejk
Hašek volal: Já tam musím!     půlnoční drama na Karlově mostě

vatba s Jarmilou Ma-
yerovou znamenala 
pro Haškův život stej- 

ný šok jako pro anarchistu 
vstup do armády.
Vzali se po čtyřech letech 
dne 24. května 1910, krát-
ce poté, co byl Hašek zatčen 
na anarchistické demonstraci.
Před svatbou Hašek musel 
na přání Jarmiliných rodičů 
vstoupit do katolické círk-
ve, které se dosud vysmíval.  
A slíbit, že přestane pít.  
A najít si „normální“ práci. 
Tak začal „normálně“ obcho-
dovat se psy.
Když stál Hašek dne 10. 
února 1911 na Karlově mos- 
tě, byl úplně namol. A ob-

razně řečeno: na dně, což 
bylo přesně to místo, kam 
té mrazivé noci směřoval  
i doslova.

Postavy kymácející se nad 
roubením mostu si všiml 
švec Josef Rousek, který by-
dlel v domě Na Kampě 9 (ten 
slavný s balkónkem).
Vyběhl na most a společně 
s divadelním vlásenkářem 
Eduardem Bräuerem 
Haška přemluvil, aby si to  
s tou sebevraždou rozmyslel.
Policejní hlídka pak Haška, 
který prý blábolil (v pro- 
tokolu se uvádí: silná neu- 
róza), odvezla do ústavu pro 

choromyslné. Tam strávil Ja-
roslav Hašek očistný, uklidňu-
jící týden.
První povídku, kde se obje-
vil Švejk, napsal Hašek až 
v květnu 1911 (jmenovala  
se Pitomec u Kumpanie).

Zoufalství

Švec a majitel půjčovny 
loděk z domu Na Kampě 
č. 9. Oknem neustále po-
zoroval řeku. Až do své  
smrti v roce 1942 zachrá- 
nil pan Josef Rousek před 
utopením asi 200 lidí.
 Měl čtyři děti, byl šťastně 
dvakrát ženatý.

Kdo byl J. Rousek

Manželskou krizi 
nezažehnalo dítě

Jarmila Hašková, roz. Mayerová

ašek se s Jarmilou 
seznámil v roce 
1906, kdy Jarmila 

chodila do Ženského vý-
robního spolku. 
Její otec, štukatér, vlast- 
nil na Vinohradech dům 
a nerad viděl, že se jeho 
dcera schází s nýman-
dem, který ještě ke vše-
mu pije jak duha. Hašek 
si možná od svatby  

(r. 1910) sliboval, že jeho 
život dostane řád, ale opak 
byl pravdou. 
Po neúspěšném pokusu 
o sebevraždu 10. 2. 1911 
chytil druhou mízu: 
Téhož roku vymyslel 
Švejka, založil Stranu 
mírného pokroku v me- 
zích zákona a počal sy- 
na Richarda. Rozvedl se 
dva roky na to.
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šílený Bradýř 
z Karlovky
karlova, liliová 

a přilehlá zákoutí
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ZVeDl nůž, ona vykřikla, když vtom...

Legendy
a pověsti

P obíhá o půlno-  
ci Karlovou, Lili-
ovou a přilehlý-

mi uličkami.
Legenda praví, že  
v ruce třímá břitvu 
nebo nůž. Dal se kdysi 

Tady to je

na černou magii. Jeho 
dcery skončili v nevěs-
tinci a jeho manželka 
spáchala sebevraždu. 
On sám pak šílený po-
bíhal po ulici a napa-
dal kolemjdoucí.

● 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
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

ARGenTInSKÉ eMPAnADAS

empanada března: 
Dýně s modrým sýrem  

a vlašskými ořechy
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příčina a následek (1/2) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1923)

Tema

Nebýt tohoto muže, nebyl by švejk
Hašek volal: Já tam musím!     půlnoční drama na Karlově mostě

jARoSlAV Hašek na nejznámějším snímku. Se synem Richardem. Vpravo Švejk v podání Rudolfa Hrušínského.

Richard 
Hašek, 

vnuk

PAn joSef RoUSeK (s bidlem) z domu Na Kampě 9 zachránil před utopením nejméně dvě stovky lidí.

Strážce odkazu svého dě- 
dečka. V Lipnici provo- 
zuje Haškův oblíbený hos- 
tinec U České koruny. Opa-
truje křesílko, které dostal 
Hašek jako svatební dar od 
rodičů nevěsty Josefa  
a Josefíny Mayerových.
„U tohoto stolu se zrodil  vo-
ják Švejk,“ popsal pan Ri-
chard Hašek.

Děkuji 
Vám, pane 
Rousku.

DoBRý voják Švejk byl 
přeložen do 60 jazyků 

včetně arabštiny.
 HAŠeK často vypustil 
zprávu, že zemřel. Když 

přijeli kamarádi na  
pohřeb, opil se s nimi.  
Pak umřel doopravdy  

a nikdo nepřijel.

Víte, že...

co by se nestalo, 
kdyby Hašek skočil
Nenarodil by se Richard 
Hašek (syn i vnuk). Nevznikla 
by postava Švejka (a tedy ani 
slavné Ladovy ilustrace).
Nebyla by založena oblíbená 
Strana mírného pokroku  
v mezích zákona. 

Exkluzivní 
fotografie

Věnoval pan 
Roman Vopička 

PokraČování PŘíšTě

látka na záplaty pro kluka? Mám nápad! Spíchla jsem si klobouček, mužíčku! Ke kloboučku patří kostýmek! Zaplať!
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských

a Staroměstských novin. FB: kampanula

KAMPAnUlA PořáDá BenefIční AKce nA PoDPoRU ZDRAVoTně I jInAK 
PoSTIženýcH (ARTeVIDe, DeyloVA ŠKolA, oáZA, cITADelA A DAlŠí) I nA 

PoDPoRU žIVoTA SPolKů A ZAcHoVání GenIA locI PRAHy 1.

Naše akce Naše akce 
PoŘádáMe 

a SPolUPoŘádáMe
● 28. 3. 18 h  15. konFerence 
kaMPa, Malá Strana, Petřín, Rychta, 
Praha 1 STŘED SVĚTA. Síň Pražské-
ho Jara, kostel sv. Vavřince Hellichova. 
Téma: HUMOR V PÉČI O OHROŽENÝ 
STŘED SVĚTA + Cena PRA.SANACE. 
Přednášející (8 minut). Hlaste se: jirkuc-
ka@centrum.cz.  
● 1. 4. 12 h sraz: Tržiště 12. Učená 
toulka historická: J. Kučera & comp.: 
Podzemím hradeb Menšího Města. 
● 1. 4. odpol. 15. Happening kaM-
Pa STŘed SvěTa v parku.
● 4. 4. 17 h Učená toulka PreHiS-
Torií PeTŘína (od dubu Perunova 
ku prahu pražskému). Sraz v kostele sv. 
Vavřince na Petříně. Průvodci: R. Nový  
a J. Kroča. Občerstvení. VSTUP 200 Kč, 
studenti a důchodci 100 Kč. 
● 14. 4. 19.30 h TUraS JaZZ Band 
Ball v Malostranské besedě. Leten-
ský Dixieland + zpěv Anna Wagnerová  
a Vendulka Chmelíková, Kampa Jazz band 

Jiřího Růžičky, zpěv Darja Kuncová, Petra 
Hapková, Richard Tesařík, Pražská Dixie-
landová Společnost Kuby Ševčíka + zpěv 
Eva Vágnerová. 
● Čtvrtky naUČná STeZka PeT-
ŘíneM (spolupořádáme) - 15 zastávek  
u zvířecích sousedů. Odpol. rodiny s dětmi 
+ jednotlivci: 773 247 227. 
●3. ročník výtvarné a literární sou-
těže Zachraňte plcha velkého, pro 
děti od 5 do 15 let, literární kategorie do 
18 let. Práce je nutné předat do 30. dubna 
2023. Více info na www.zachranteplcha.eu
● 3. pond. v 18 h Toulka vsedě 
TaroT klUB 015 - Deli Maltéze -  
Dr. Hůlek. 
● Pondělky Salla + čtvrtky šatlava 
+ Salla ev. nicolas bar 19 - 22 h Mu-
zikanti z Kampy. 
● BaSkeT TUraS stř. 19 - 20 h. Gym. 
Josefská. Info Svátek 605 131 136. 
● relaX arTe SanaToriUM 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.

Za pomoci MČ Praha 1 pořáda-
jí spolky Malé Strany. Kampa 
Střed Světa (Mlýnská, TURAS, 
Muzikanti z Kampy, KC Kam-
pa, Letní poloha), KampaNula, 
Šatlava, Zlatá Praha, KPGM 
SOPMSH, RelaxArte Sanato-
rium, Malostran. + Starom. 
noviny, Sbor dobrovolných 
hasičů, Drum, z. s., Petřínské 
iniciativy…

Termín: úterý 28. března 
17.47 - 21.21 h
Kde: Síň Pražského jara, (sv. 
Vavřinec, Hellichova)
Je mnoho věcí, které je třeba 
na Praze 1 - STŘEDU SVĚTA - 
zlepšit. Je i mnoho plánů „asa-
načních“, které by neměly být 

KAMpANULA ZVE NA KONFERENCI KAMpA STřED SVĚTA…
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naplněny. Na KKMSSS máme 
možnost nešvary vypíchnout!
Téma: HUMOR V PÉČI  
O OHROŽENÝ STŘED SVĚTA.
Proběhla: 6. 3. v 18 h Učená 
toulka v Šatlavě BEZ KOUŘE: 
Karel Holub: „Kde je střed měs-
ta?“

Nově bude v rámci Konference 
Kampa, Malá Strana, Petřín, 
Rychta, Praha 1 Střed Světa 
udělena CENA PRA.SANACE, 
za realizované ev. plánované 
projekty narušující střed světa, 
jeho genia loci…
Jídlo zdarma + nápoje na baru
Vstupné  dobrovolné. Dopo-
ručeno 200 Kč, studenti a dů-
chodci 100 Kč.

Info: str. 8 MN, SN, fb Kampa-
nula, skturas@gmail.com

PŘEDBĚŽNÝ 
PROGRAM: 

18 h HYMNA KAMPY L. Dou-
šová + E. Brikcius. 
MUDr. J. Kučera: ÚVOD ZA 15 
LET
E. Brikcius: KAMPA, JAKO 
VÝCHODISKO LITERÁRNÍCH 
VÝLETŮ
Ing J. Bárta: ABSENCE RA-
DECKÉHO 
M. Bouzek, J. Cepák (+ IPR), 
NOVINKY Z PETŘÍNA
Arch. J. Gebert a ekonom  
T. Sedláček: VIZE PRO STŘED 
SVĚTA. 
Po přestávce s občerstvením  
a hudbou: 
primář Adiktol. kliniky VFN 
MUDr. P. Popov: NE ALKO?
sochař Kurt Gebauer: NĚCO, 
CO MNE NAPADNE 

PhDr. J. Hůlek: KAMPA, JAKO 
ODSTÍN STŘEDU SVĚTA
K. Holub - kunsthistorik a spi-
sovatel, tajemník komise nové 
ceny: PRAŽSKÁ ASANACE + 
Arch. J. Gebert vyhlásí vítěze 
CENY PRA. SANACE. 
Ke zdravicím a diskuzi se hlásí:  
T. Oliva, B. Šabachová, M. Ří-
ha-Šípek, R. Dušek, M. Kotas, 
J. Dobruská, P. Burgr, P. Hej-

ma, Baráčníci, Skauti, Kam-
parta+další oslovení - vedení 
Klubu Za starou Prahu, Arche-
ologů P 1, IPR + HMP a radnice 
P1, další osobnosti…
Prosím, hlaste se + event. pro-
mítání na jirkucka@centrum.
cz.

VIVAT KAMPA 
STŘED SVĚTA

PoZvánka - vÝZva k ÚČaSTi 
15. konFerence kaMPa, Malá Strana, 
Petřín, rychta, Praha 1, STŘed SvěTa

(evenT. i SPonZorSké PodPoŘe
tel. 605 21 61 43)

Petr Burgr hovoří 
na konferenci

Kampa Støed Svìta 
Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy, KC Kampa, Letní poloha, 

KampaNula, Šatlava, Zlatá Praha, SOPMSH, Relax Arte Sanatorium, 
Malostranské a Staromìstské noviny, Sbor dobrovolných hasièù,       

Drum, z.s., Petøínské iniciativy
poøádají a zvou na

15. HAPPENING
KAMPA STØED SVÌTA

sobota 1. dubna 14 - 20 h

Ji� v poledne (12 hod.) Uèená toulka historická: J. Kuèera & comp.: 
Podzemím hradeb Menšího Mìsta. Sraz: Tr�ištì 12.

14 H SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ BRÁNY NA KAMPU
POD MOSTEM KARLOVÝM U BISTRA BRUNCVÍK.
Pak v parku na Kampì - mezi Mlýnskou a Rybárnou

podium a stánky s obèerstvením.

VŠEMO�NÉ KAPELY, DIVADLA,
HRÁTKY PRO DÌTI I DOSPÌLÉ…

SPONZOØI VÍTÁNI! Volejte mobil: 732 179 040
VSTUP VOLNÝ!
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Staroměstské noviny, 
minulé číslo

www.
staromestskenoviny.eu
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
Milí ČTenáŘi, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

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

GLOSA DNE
Na levém břehu, tedy 
na Malé Straně, dva 
měsíce měnili tram-
vajové koleje (to dá 
rozum, že tramvajo-
vé, kde by se na Malé 
Straně vzal vlak). Na 
první pohled to vypadá, 
že to se Starým a Novým 
Městem nesouvisí, ale 
jsou události, co vyžadují 
více pohledů než jenom 
ten první. Opět se po-
tvrdilo, že dopravně obě 
části Prahy 1 jsou spo-
lu spojené jak příznač-
né nádoby, kdy zásadní 
omezení průjezdnosti, 
v tomto případě Malou 
Stranou, má dopad i na 
pravý břeh. 
Nutno přiznat, že tako-
vé omezení průjezdnos-
ti prováděné ještě před 
patnácti lety by vyvolalo 

mnohem větší dopravní 
chaos. Tady se přece je-
nom pozitivně ukázala 
trojice na sebe navazu-
jících tunelů, které jsou 
alternativou pro řidiče, 
co se potřebují dostat 
například z Radotína do 

Kbel a obráceně. Co je ale 
na první pohled už dnes 
jasné, prožité omezení 
průjezdnosti bylo promr-
háno. Diskuze, jak ome-
zit průjezdnost vnitřní 
Prahy pro ty, kteří sku-
tečně vnitřní Prahou jen 
projíždí, se vede už desít-
ky let. Poslední roky jsme 
slyšeli, jak je vše připra-
veno s tím, že to brzdí 
úředníci v Praze 1 (tak to 
říkali na magistrátu), ale 
prý to není pravda, vše 
brzdí magoš (jak se ma-
gistrátu říká na radnici 
Prahy 1). 
Co na to říci? Že nám, co 
tady bydlíme, je jedno, 
kdo co říká. Prostě to vy-
padá, že výměnou kolejí 
se zase vše vrátí do sta-
rých kolejí.

SN březen 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.

CO UDĚLALA VÝMĚNA KOLEJí NA MALÉ 
STRANĚ S DOpRAVOU NA DRUHÉM BřEHU?

Kateřina 
KlasnováJaK to viDÍ

Konec starých časů 
- tak by se dala shr-
nout situace okolo 
poboček České pošty  
v Praze 1. Pošta po-
bočku v Josefské ulici 
na Malé Straně „nepo-
třebuje“ a magistrát,  
v jehož budově se poboč-
ka nachází, chce objekt 
rekonstruovat pro gym-
názium. V době datových 
schránek, mobilů a růz-
ných služeb na dodání 
balíků, asi skutečně cho-
dí na poštu stále méně 
lidí. Já patřím mezi ty 
staromilce, které služby 
České pošty stále využí-
vají. Navíc Josefská, kam 
podle bydliště spadám, 
mi za ty roky přirostla  
k srdci. 
V ohrožení je ale i po-
bočka na Starém Městě 
v Kaprově ulici, která 

hy 1 pokusit najít řešení. 
A to se také hledá. 
Na Malé Straně má Praha 
1 prázdné nebytové pro-
story, a pokud by se při-
stoupilo na projekt „Poš-
ta partner“, zachovala by 
se tak služba pro občany. 
Toto řešení jako REZI-
DENTI 1 prosazujeme  
a určitě ho podpořím na 
radě. Jasno by mělo být 
snad do konce března.  
V Kaprově ulici se, dou-
fám, také najde řešení. 
Zatím se také hledají 
vhodné prostory. Nebu-
de to zadarmo, ale za-
chování základní složky 
občanské vybavenosti, za 
to podle mě určitě stojí… 
Pište mi svoje podněty 
na katerina.klasnova@ 
praha1.cz
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

KONEC STARÝCH ČASů? JAK TO 
BUDE S pOšTAMI NA pRAZE 1? 

je pro změnu v soukro-
mém nebytovém pro-
storu a pošta by zde sice 
pobočku chtěla, ale ne-
může si dovolit vysoký 
nájem. Výsledkem je, že 
obě pobočky mají skon-
čit. Vzhledem k tomu, 
že Praha 1 je stále více 
turistická, je to další hře-
bíček do rakve občanské 
vybavenosti. A ačkoli je 
zřizovatelem pošty mini-
sterstvo vnitra, měla by 
se podle mě radnice Pra-

Pošta v kaprové

Unikátní stavby,
které nemají ve světě 

obdoby.

Sledujte nabídky pracovních pozic na 
www.kolektory.cz

Chcete být u toho?

Zácpa
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JANA Už TO ZNÁ!
přestaňte přežívat a začněte si život užívat!

radí
Jana Hogan

Vnitřní 
proměna
Současný systém, od po-
litiky, ekonomiky, přes 
zdravotnictví a média, je 
založený na prospěchu 
malé skupiny na úkor 
všech, včetně Země. Je 
to systém založený na lži 
a někdy až neuvěřitelné 
temnotě. Byly tu od 
počátku, ale teď 
se začínají do-
stávat trvale 
na světlo. 
Pevně vě-
řím, že 
v š e c h n o 
nefunkč-
ní po-
s t u p n ě 
nahradí -
me tím, co 
bude pro-
spěšné pro 
všechny na celé 
planetě. Tento pro-
ces začíná vnitřní pro-
měnou těch z nás, kteří 
se probudili z hluboké 
amnézie a jsou připrave-
ni na sobě pracovat.

Co s tím 
uděláme? 
Ptá se čtenář Jan Kindl. 
Co můžeme udělat proto, 
aby se nefunkční systé-
my změnily? Aby zdroje 
byly spravedlivě dostup-
né všem? Aby základní 
kritérium jakékoli lidské 
činnosti byl prospěch 

pro všechny, 
včetně pla-

n e t y ? 
K a ž d ý 

n ě c o 
jiné-
h o . 
N ě -
kdo 
j e 
b o -
j o v -

n í k  
a mě-

n i č 
systému. 

Jiný pracuje 
na sobě a podle 

možností pomáhá lidem 
ve svém okolí. Je jedno, 
jestli pomůžeme dvěma 
nebo dvěma miliónům 

lidí. V každém případě 
si potřebujeme začít vy-
bírat jiné možnosti než 
dosud.  
Věřím, že vnitřní pro-
měna těch z nás, kteří se 
probudili z hlubokého 
spánku, a potom, co se 
novýma očima rozhléd-
li kolem sebe, si řekli: 
„tady něco nehraje“; je 
jediný způsob, jak do-
sáhneme žádoucí změ-
ny. Jakkoli jsou světové 
a domácí tragédie těžké, 
díky nim se každý den 
probouzí více a více lidí. 
Proces vnitřní proměny 
můžeme popsat napří-
klad jako přechod od ega 
k srdci. Taky máte pocit, 
že vaše ego je buď ustra-
šené nemilované dítěte, 
nebo hašteřivá žena, kte-
rá si pamatuje každičkou 
křivdu, která se jí kdy 
stala?  
Jiné zdroje říkají, že se 
potřebujeme dostat z hla-
vy, z myšlení k vědomí,  
a dodávají, že kdybychom 
byli schopni vymyslet 
hlavou spokojený život 

v dostatku pro všechny, 
už dávno by tu byl. Vědo-
mí můžeme nazvat taky: 
Vše, co existuje, Vesmír, 
Zdroj, Bůh…
„Jak se to dělá?“ můžete 
se ptát. Určitě je dobrý 
nápad začít se zamýšlet 
se nad tím, jaké informa-
ce a jak často, pustíme 
do svého života. Být in-
formovaný je v pořádku. 
Opakované sledování 
utrpení lidí postižených 
válkou nebo zemětřese-
ním nepomůže jim, ani 
nám. 
Stále častěji se setkávám 
s informací, že nejúčin-
nější způsob, jak dosáh-
nout pozitivní změny ve 
vlastním životě, je me-
ditace. Meditace může 
pro různé lidi znamenat 
něco jiného, podstatné je 
dostat se do prostoru za 
myšlenkami.        

Emoce 
jako kompas
Možná jste se rozhodli, 
že už nechcete být spí-
cí Růženkou. Rozhlížíte 

se kolem sebe a říkáte 
si: „Jak si v tom obrov-
ském množství myšlenek  
a informací najít ty, kte-
rým můžu věřit?“ Každý 
máme v sobě geniálně 
jednoduchý nástroj, naše 
emoce. Ty se můžeme 
s trochou cviku naučit 
nejen prožívat, ale taky 
pozorovat. Zkuste se ptát 
sami sebe: Jak se díky 
této informaci cítím? Vy-
volává ve mně klid, poro-
zumění, laskavost, nad-
šení? Nebo vztek, obavy 
a bezmoc?
Když se člověk podívá 
kolem sebe, je velice jed-
noduché zabřednout do 
strachů, vzteků a obviňo-
vání kohokoli. Tyto sta-
vy ale nevedou k žádné 
změně. 

Vaše Jana Hogan
jana.hogan444@gmail.com

JSME VAšE

UCHO!

staRoMĚstsKÉ
noviny 
děkují MČ Praha 1 
za PoDPoRu 
tohoto vyDánÍ
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QUIZ723 997 239Registrace:

První kolo 
v  2023březnu

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 .bavit
voucher na konzumaci zdarma. Vyhrajte 

Každýněco ví...

Malostranské nám. 7
Praha 1

BISTRO BAR SINCE 1992

pátek

31 
v 19 hodin
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