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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. 4/ roč. XIV
15. duben 2023 NoviNy
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Linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465

Místní 
podniky

SLIČNÉ SLEČNY 
MILI A MIA

Usměvavé Mili a Mia 
z kavárny Divadla Na zábradlí, 

Anenské náměstí 209/5, 
pro vás připraví osvěžující 
drinky. Tak se zastavte.

NEZ
ÁVISL

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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VZPOMÍNKA 
NA DANU NĚMCOVOU

 Str. 2 - 3
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Na STop Ě

Kapitán Korda

PŘEDSTAVUJEME 
MÍSTNÍ SPOLKY

SKAUTI  
Z NERUDOVKY

VÍCE NA STRANĚ 5

OlyMpiáDA, kTERá jiM zMĚNilA žiVOT

OSUDOVá žENA 
LÍDY BAAROVÉ

Lída 
Baarová STRANA 6 - 7

Goebbels Magda



U BETLÉMSkÉ 
kApLE

U Betlémské kaple 2

pEČENá 
VEpŘOVá žEBRA

Jablkový křen, horčice, 
laskavé zacházení

249 kč

2 telefon redakce: 777 556 578 redakce@StaromeStSkenoviny.eu

inzerceinzerce

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 

16° C
DUBEN

Bouřky v dubnu zvěstují 
dobré léto.

Jednou větou...

Slyšeno: v davu

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Že na mě nereaguje 
fotobuňka, ještě 
neznamená, 
že neexistuju.

„

Anna Marie 
Höppnerová (13) 

Mluvčí mladé 
generace

„Protože je Praha 
fotogenická 

a navíc
rozkvetlá.“

roman 
korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Centru Prahy 
sluší každé roční 

období hlavně 
zásluhou našich 

předků.“

Pročpak Praze 
sluší jaro? 

radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: Když vidím 
ty rozkvetlé 

sakury  
a magnólie, to je 

čirá krása!“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

 „Řeka s ostrovy, 
rozkvetlé stromy 

a nad tím 
Hradčany, co může 

být hezčího.“

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Jaro sluší úplně 
všemu. Každé 

město je na jaře 
hezčí…“

petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Jaro sluší všemu, 
co je hezké samo 

o sobě, proto  
třeba sluší  

i hezkým holkám.“

Málokteré místo v Pra-
ze 1 prošlo takovými 
proměnami jako Sta-
roměstské náměstí, 
které se rozkládá na plo-
še více než 9000 m². Už  
v 11. století se na náměstí 
nacházelo tržiště s pra-
videlně se konajícími 
trhy. Naše fotografie od 
sebe časově dělí dlou-
hých 110 let. Názorně 
je na nich zdokumen-

OKÉNKO DO HISTORIE

 Tema

Dana Němcová s man-
želem Jiřím Němcem 
vytvořili ve svém bytě 
v Ječné ulici jedno  
z neformálních center 
opozice proti komunis-
tickému režimu. Jedna  
z mluvčích Charty 77 
a zakladatelka Vý-
boru na obranu 
nespravedlivě 
stíhaných vy-
chovala přes 
neustálé poli-
cejní perzeku-
ce sedm dětí.
První dáma čes-
kého undergroundu 
se narodila jako Valtrová 
v severočeském Mostě. 
Vystudovala psychologii  
a v šedesátých letech spo-

VZPOMÍNKA NA DISIDENTKU 
A CHARTiSTkU DANU NĚMCOVOU

lu s manželem filozofem 
Jiřím Němcem kolem 
sebe začali soustřeďovat 
pestrý okruh svobodně 
smýšlejících intelektuálů  
a umělců.
Byt Němcových v Ječ-

né ulici tzv. Jéčko 
byl jedním z klí-

čových nefor-
málních míst 
s e t k á v á n í . 
„ N e c h t ě l a 
jsem, aby se 
mě jednou 

děti zeptaly, 
proč jsme si to 

všechno nechali 
líbit… Nežít ve lži, o to 
šlo,” zavzpomínala na 
těžké období Dana Něm-
cová. Důsledky na sebe 

přišla velmi smutná zpráva, ve 
věku 89 let zemřela Dana Něm-
cová, máma sedmi dětí, politička 
a statečná ochránkyně slabších.

Staroměstské náměstí roku 1912

Staroměstské náměstí dnes
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továno, o co náměstí 
připravil závěr druhé 
světové války - o radnici. 
Ta byla silně poškozená 
za Pražského povstání  
v roce 1945 a po skon-
čení války byla stržena, 
čímž se odkryla zadní 
strana některých domů. 
Dalším z rozdílů je po-
mník Jana Husa z roku 
1915. Historická fotogra-
fie je pořízena roku 1912.

gURMáNŮV 
KOUTEK

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

Otevřeno:
Po - čt  10 - 22 h
Pá          10 - 23 h
So           15 - 23 h

Přijďte 
posedět 
k nám 
do vinotéky!

Nabízíme:
* kvalitní italskou kávu
* italská vína i prosecco
* vyhlášené italské limonády a další nealko
* tortilly, prkénko plné dobrot k vínu, čerstvé polévky…
* prostor vhodný k rodinným oslavám i pracovním akcím

Adresa: Svatoslavova 268/47, Praha 4 - Nusle
Tel.: 734 590 831
Najdete nás na facebooku i instagramu
www.unomomento.cz
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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

VZPOMÍNKA NA DISIDENTKU 
A CHARTiSTkU DANU NĚMCOVOU

Dana Němcová
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nenechaly dlouho čekat. 
K prvnímu výslechu na 
Ruzyni si StB předvo-
lala Danu Němcovou  
v den jejích narozenin, 
14. ledna 1977. Násle-
doval vyhazov z práce, 
domovní prohlídky, 
opakované předvolávání  
k výslechu a soustavná 
šikana. 
V roce 1979 byla zatčena  
a strávila půl roku ve vaz-
bě.

V lednu 1989, na začát-
ku tzv. Palachova týdne, 
byla Dana znovu zatče-
na, když šla jako mluvčí 
Charty 77 položit květiny 
k pomníku sv. Václava. 
Po listopadu se nejdřív 
nakrátko stala poslankyní 
federálního parlamentu, 
poté vedla správní radu 
Výboru dobré vůle Olgy 
Havlové a pracovala v Po-
radně pro uprchlíky. 

Čest její památce.

rodina Němcových

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

Dívka ze str. 3

ště
kOUŘiT jE SExy!
Nasťa pózuje při místní soutěži 
o nejvíc sexy kuřačku. Titul Miss 
Filtr získala v konkurenci mezi 

třemi účastnicemi.

rok 
1918

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

Koupím 

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.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

Zde může
být váš
inzerát!

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

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika)
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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 

DĚkUjEME zA 
HASiČSkÝ Bál

DOPISY ČTENÁŘSTVA
co je nového u vás posílejte 

na redakce@staromestskenoviny.eu
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Zahájení Hasičského bálu

Děkujeme Sboru 
dobrovolných hasi-
čů Prahy 1 za skvělý 
Hasičský bál, který 
se konal 18. břez-
na v Malostranské 
besedě. Akce byla od 
začátku až do konce 
uvolněná! Pěkné uvítání 
s nastoupenými hasiči  
s úvodním slovem pana 
Vladimíra Krištofa, su-

per muzika kapely Ever-
Green, parádní tombola 
a po celou dobu skvělá 
nálada. Na akci zavítali 
místní, přespolní a zá-
stupci MČ Praha 1 i se 
starostkou Terezií Ra-
doměřskou a místosta-
rostou Davidem Bodeč-
kem. Už se těšíme na ten 
další Hasičský bál. 
Zdravíme redakci Pavla 

Herečka (24. ledna 1916 - 7. října 2007)
jiřina Steimarová

pANí jIřINA 
byla velmi elegantní dáma

erou, berou, majetek 
nám berou, zní slavná 
hláška jejího syna, herce 

Jiřího Kodeta.
Komunisté připravili paní 
Jiřinu Steimarovou nejen  
o majetek, ale také o kariéru 
a rodinu (její druhý manžel, 

automobilový závodník Ju-
han, emigroval). Herečka 
dostala padáka v Národním 
divadle a zůstala sama se tře-
mi dětmi. Bylo jí dovoleno 
hrát jen v Hudebním divadle. 
Po odchodu do důchodu učila 
herectví v lidové škole umění.

Slavné ženy Starého Města 

B

jIří STEIMAr, otec

jIří koDET, syn

pANí jIřINA 
ve věku 90 let

poøádá pro dìvèata a chlapce 10+ z Prahy 1  
výuku univerzální sebeobrany ve které je obsa�eno,

SPOLEK
Bedøich Rýè - lektor JIU JITSU, dr�itel 6 DAN JIU JITSU

Tak se dostav: Praha 1, �itná 13, tìlocvièna (ve vnitrobloku) od bøezna, 
ka�dou støedu od 17 do 18 hodin 

Kontaktní telefon: 605 958 245

„Vyhýbej se svému nepøíteli, pokud se mu nemù�eš vyhnout, 
zaøiï to tak, aby se on pøíštì vyhnul tobì!”

Chceš toto Bojové Umìní studovat a zjistit, zda je JIU JITSU pro tebe?

KARATE – JUDO – AIKIDO

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

Koupím 
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PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ SPOLKY
Děkujeme MČ praha 1 za tuto pěknou rubriku!

Tipy na oblíbené spolky pište na: redakce@staromestskenoviny.eu
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SKAUTI Z NERUDOVKY

Skauti u Čertovky

Skauti z Nerudovky 
jsou nedílnou sou-
částí Prahy 1 už přes 
40 let. Mohli jste je po-
tkat při úklidu odpadků 
na Petříně, roznášení 
Betlémského světla ane-
bo při udílení Čestného 
občanství a Cen Prahy 1. 
Ale také při sousedském 
muzicírování či akcích 
Zažít město jinak nebo 
Kroužkování ptáčků. 
Skautský vodácký oddíl 
ZHSK z Nerudovky úzce 
spolupracuje s Měst-
skou částí Praha 1, která 
podporuje jeho činnost. 
Oddíl je velmi aktivní  
a pro Prahu 1 toho udě-

lal už hodně. Vznikl na 
začátku 80. let minulé-
ho století jako turistic-
ký oddíl (skauti tehdy 
neměli zrovna na růžích 
ustláno). 
Prošla jím řada známých 
osobností, například se-
stry Geislerovy, novinář 
Erik Tabery, zpěvák Ma-
těj Ruppert nebo výtvar-
ník Roman Týc.
„Naším prvním půso-
bištěm byl domek na 
Kosárkově nábřeží. Pak 
jsme měli klubovnu ve-
dle Městské knihovny. 
Od roku 1990 sídlíme 
v Nerudovce, v příze-
mí Bretfeldského pa-

láce,“ říká akademická 
malířka Michala Kate-
řina Rocmanová, v od-
díle přezdívaná Káča. 
„Po celou dobu jsme  
v Praze 1. Staré Město 
a Malou Stranu máme 
moc rádi a často hra-
jeme různé hledací  
a poznávací hry v jejích 
malebných uličkách,“ 
dodává.
Oddíl s tajuplným ná-
zvem Ze-Hnje-She-Kha 
a číslem 170 patří do 
organizace Junák - čes-
ký skaut, pod středisko 
Arcus Praha. Má sedm 
družin pro děti ve věku 
od šesti do patnácti let. Slibovka

ExklUziVNĚ z kONFERENCE kAMpA STŘED SVĚTA
Kostel svatého Vav-
řince je tak trochu  
v pozadí hlavního 
tepu Malé Strany. Jeho 
historie připomíná lidské 
osudy. Původně si uží-
val slávy farního kostela 
osady Nebovidy včetně 
hřbitova, co se nacházel 
kolem kostela. Někdy 
ani sláva kostelů netrvá 
věčně a náš kostelík byl 
koncem 18. století zrušen 
a dvě stě let sloužil jako 
klasický činžák. I z toho 
se náš kostelíček dostal 
a po rekonstrukci z 80. 
let minulého století za-
čal sloužit jako příjemná 
koncertní síň, což je navíc 
umocněno tím, že zde síd-
lí tak bohulibá organizace 
jako je Pražské jaro. Budiž 
vedení Pražského jara ke 
cti, že se neuzavírá pouze 
do hudebních partitur,  
a otevírá tento krásný 
prostor i pro takovou 
akci jako je naše Konfer-
nece Kampa Střed Světa. 
To, že duchovní otec celé 

akce, tedy MUDr. Jiří 
Kučera, v názvu použil 
u slov střed a světa velká 
písmena, svědčí o tom, že  
i náš nositel Hippokratovy 
přísahy to s tím středem 
minimálně geograficky 
nemyslí úplně vážně. Co 
je ale důležité, že Kampa 
je středem světa v našich 
srdcích. To také dokazo-
valo setkání milovníků 
naší krásné čtvrti, které se 
zde uskutečnilo koncem 
března. Ten, kdo dora-
zil, nelitoval. Příspěvky  
a zdravice nebraly konce. 
Jako první vystoupil, kdo 
jiný než nám všem známý 
MUDr. Kučera: „Spolky se 
semkly, zachránily Kam-
pu, ale nesmíme polevit, 
protože je ohrožen Petřín. 
Postupně se kácí stromy, 
aniž by nám, místním, 
vysvětlili účel kácení,“ 
hřímal, až se skleněné ta-
bulky v gotických oknech 
otřásaly. Po zdravici paní 
starostky se diskuze sou-
středila především prá-

vě na zelený drahokam 
Prahy 1, vrch Petřín. Vše  
s důrazem na jeho přírod-
ní výjimečnost. 
V diskuzi nešlo jen o flo-
ru či faunu. Pan primář 
Petr Popov, pokračovatel 
docenta Skály (to byl ten, 
co bojoval proti alkoho-
lismu), se ve svém pří-
spěvku vrátil na Kampu 
a ocenil, že se na Kampě 
nepěstovalo víno a ani se 
v okolí nenacházel žádný 
pivovar. A o pálení něče-
ho ostřejšího nejsou taky 
žádné záznamy, ani ty 
policejní. 
Ekonom Tomáš Sedláček 
zase přítomné zasvětil do 
duchovního rozměru eko-
nomie. Prostě v kostele 
sv. Vavřince se ukázalo, že 
s Kampou coby středem 
světa je to jako s geniem 
loci. Vytváří jej lidé, kteří 
to tady milují. 
Velké poděkování patří 
všem, kteří na Konferenci 
přispěli!

Sepsal Petr BurgrFo
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Na konferenci se 
debatovalo...

... a pozorně 
naslouchalo.
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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: 26. 4. 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!

● 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 dubna: 
Pálivé hovězí & uzený sýr

„Ta ženská musí pryč,“ řekla paní magda, když jí manžel dával vale
olympijský oheň zažehl vášeň
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Olympiáda míchá osudy nejen spor-
tovců. Na zahradní party k zakončení 
her v Berlíně 1936 se Lída Baarová 
poprvé setkala s Goebbelsem. Na ve-
čírek však přišla s tehdejším idolem, 
hercem Gustavem Fröhlichem.

Lída Baarová, její tehdejší partner 
herec Gustav Fröhlich a smějící se 
Goebbels (zcela vpravo) na snímku  
z roku 1937. Baarová udržovala 
poměr s oběma muži. Fešák Fröhlich 
hrál také o svoji kariéru.

Co by se stalo, kdyby 
Goebbels utekl s Lídou

Hitler chtěl poslal Goeb-
belse do Japonska jako 
velvyslance - pokud se 
rozhodne opustit Magdu. 

Byl by tím zachráněn 
život Goebbelsových dětí 
(celkem šest otráveno 
matkou).

LíDA a Goebbels 
spolu strávili noc na 
Goebbelsově jachtě 
v roce 1936. To už 
znal českou herečku
i Hitler. Pozval ji dva-
krát na kávu, ale pak ji 
hodil přes palubu.

Kariéra Lídy Baarové 
směřovala do závratných 
výšin. Točila několik fil-
mů ročně, ozýval se Holly- 
wood. Goebbels si všiml 
Baarové při natáčení fil-
mu Barkarola v roce 1935. 
Po setkání na olympij-
ském večírku  Goebbels 
Baarové telefonoval, se-
tkávali se spolu na čaji.  
„Byl okouzlující," vzpo-
mínala Lída."
Záhy pozval Goebbels 
Lídu a jejího partnera 
herce Gustava Fröhlicha 
na jachtu. Ten pak byl 
náhle odvolán do studia. 
Baarová zůstala. 
Pak se objevovala Lída po 
Goebbelsově boku jako 
jeho neoficiální milenka. 
Goebbelsova žena Magda, 
s níž měl šest dětí, přišla 
začátkem roku 1938 za 

Lídou s nabídkou, že by 
mohli žít ve třech. Baaro-
vá odmítla, a tak šla Mag-
da za Hitlerem. Ten se po-
stavil na Magdinu stranu.
Baarová musela okamžitě 
opustit Německo a vrátila 
se do Čech. 
Goebbels si Hitlerovu 
přízeň rychle získal zpět, 
když 9. listopadu 1938 
zinscenoval v Mnichově 
tzv. Křišťálovou noc, děsi-
vý pogrom na židy.

Duchovní cesta 
nacistky Magdy
Od 6 do 13 let v kláš-
teře. Od 14 do 19 let 
buddhistka. Od svatby 
ve 20 letech katolička. 
Od 27 do 28 let poměr se 
sionistou. Od 29 do 44 let 
nacistka. 

Baarová

Goebbels Magda

Hitler a Goebbels 
na olympiádě v Berlíně 1936
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příčina a následek (2/2) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1923)

Tema

pokrAČováNí příšTě

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

„Ta ženská musí pryč,“ řekla paní magda, když jí manžel dával vale
olympijský oheň zažehl vášeň

Magda měla s Goebbelsem šest dětí. Všechny se jmenovaly od H jako Hitler. Helga (*1932), Hilda (*1934), 
Helmut (*1935), Holde (*1937), Hedda (*1938), Heide (*1940). Magda je všechny otrávila ve stejný den: 1. května 
1945 v bunkru pod Berlínem. Magda si pak vzala jed, Goebbels se zastřelil.

Heide
† 5

Helmut 
† 10

Hedda
† 7

Holde 
† 8

Hilda 
† 11

Helga 
† 13

Modrooký 
dozorZ rodinného 

alba

co rok,to dítě. 
To nemůže být 

náhoda.

Magda 
† 44

joseph
† 47

Karel 
Strakatý

pěvec hymny

Vojta 
Náprstek
mecenáš

DUBEN

Karel Strakatý 
*2. 7. 1804 Blatná 
†26. 4. 1868 Praha
Operní pěvec, první in-
terpret národní hymny 
Kde domov můj. 

Eman Fiala 
*15. 4. 1899 Praha 
†24. 6. 1970 Praha
Komik, režisér. Kabaret  
Červená sedma. 

Karel Bendl 
*16. 4. 1838 Praha 
†20. 9. 1897 Praha
Hudební skladatel, přítel 
Antonína Dvořáka.
 
Vojta Náprstek 
*17. 4. 1826 Praha 
†2. 9. 1894 Praha
Vlastenec, mecenáš. Je po 
něm pojmenováno muze-
um na Betlémském nám.

Bernard Otto Seeling
*12. 3. 1850 Praha 
†20. 4. 1895 Praha
Sochař. Autor  16 soch pro 
Prašnou bránu.

Jaroslav Průcha 
*24. 4. 1898 Skvrňany
†25. 4. 1963 Praha
Herec, režisér, šéf činohry 
Národního divadla.

Karel 
Bendl

skladatel

Eman 
Fiala
herec

Kalendárium 
Starého Města
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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 
● 19. 4. 19 - 21 h Učená toul-
ka vsedě: Přednáška + promítání  
v Šatlavě: Jaroslav Kohák: HAWAI 
● 22. - 23. 4. ETApovÝ vÝLET 
TUrAS: 103. KŘIVOPIVOKLÁT, Jarní 
pivováry Český Brod + Kostelec nad 
Černými lesy (spaní), neděle Říčany 
Marvánek + pivovar. Pište na skturas@
gmail.com. Nutná záloha. 
● 30. 4. večer Malostranské ča-
rodějnice na kampě v parku.
● vESELIcE-BENEFIcE NA BA-
RÁČNICKÉ RYCHTĚ na podporu Klu-
bu Šatlava. PROGRAM z Muzikantů  
a kapel. Datum doplníme.
● 20. 5. celý den (auty?) Návště-
va vzájemně se obohacujících 
umělců (R. Z. Bratronice). Info bude 
fb Kampanula. Pište i na skturas@
gmail.com
● BASkET TUrAS stř. 19 - 20 h. 
Gymnázium Josefská. Info.: Svátek 
605 131 136. 

● Čtvrtky NAUČNá STEZkA pE-
TříNEM (spolupořádáme) - 15 zastá-
vek u zvířecích sousedů. Odpol. rodiny 
s dětmi + jednotlivci: 773 247 227. 
● 3. ročník výtvarné a literární 
soutěže Zachraňte plcha velké-
ho, pro děti od 5 do 15 let, literární ka-
tegorie do 18 let. Práce je nutné předat 
do 30. dubna 2023. Více info na www.
zachranteplcha.eu 
● vycházky pro rodiče s dět-
mi Malou Stranou + kampou -  
- P. Dvořáčková: www.prahahrave.cz, 
tel. 731 802 799.
● 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 hrají Muzikanti z Kampy. 
● rELAX ArTE SANATorIUM 
3x týdně cvičí ve školách M. Strany. 
Po + pá ZŠ Karmelitská, středy Gymn. 
Josefská. 18 - 20 h, www.relaxartecen-
trum.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.

Zakladatelé: Již zemřelý 
kněz Mgr. Svatopluk Ka-
rásek (zal. spolu s Josefem 
Bělochem), lékař MUDr. 
Jiří Kučera,  býv. staros-
ta P1 Ing. Petr Hejma, ak. 
malířka Kateřina Kubáto-
vá, výtvarnice Pavla a Olga 
Michálkovy, spisovatel 
Richard Händl, sociolog 
PhDr. Michal Čakrt, hu-
debnice a pedagožka Hana 
Francová.
Počet členů k 31. 1. 
2023: 171 všech generací, 
bývalí starousedlíci, lidé, 
kteří zde prožili dětství, 
studovali zde (ZŠ, SŠ, VŠ). 
Mezi členstvem mnoho 
osobností. Účastní se života 

kampaNula podporuje klub Šatlava, z.s.
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klubu. Narůstá počet práv-
níků, architektů, lékařů, 
umělců všeho druhu, hu-
debníků a zpěváků i ze sfé-
ry vážné hudby. Přicházejí 
herci, režiséři, nejen místní 
politici, novináři, básníci  
i spisovatelé. 
Další významní členo-
vé: režisérka Alena Činče-
rová, Ing. Arch. Jiří Geb-
ert, filmař Jaroslav Kohák, 
právník Dr. Vlad. Petříček 
(člen výboru), režisérka 
Adéla Sirotková, ak. malíř. 
Jiří Šorm, režisér Ludvík 
Svoboda, režisér Pavel Jan-
dourek, ak. malíř Zdeněk 
Zálešák, herečka Vanda 
Hybnerová, herec Ivan Ur-

bánek, fotograf František 
Ortmann, herečka Antonie 
Rašilovová, sportovní re-
daktor Pavel Kadeřábek, 
vedení SOPMSH (Ing. To-
máš Oliva, Petr Burgr),  
z Veleobce Baráčníků rych-
tář Jaroslav Proček, syn-
dička Jaroslava Trojanová, 
rychtář OB Hradčany Mi-
roslav Ribiero, rychtář OB 
Malá Strana Pavel Horák, 
rychtář OB Smíchov Oldřich 
Kouřimský, herci Monika  
a Oldřich Navrátilovi, zpě-
vačka Petra Hapková, orto-
ped prof. MUDr. Pavel Dun-
gl,  novinář Martin Brys, 
myoskelet. Lékař MUDr. 
Pavel Pacovský, častým 
hostem je i národní umělec 
Vlastimil Harapes.
Spřátelené spolky, kte-
ré se pravidelně scháze-
jí v KŠ a které zde mají 

schůze, sezení, volby, 
křty, společenské akce, 
spolek KŠ podílí na je-
jich činnosti:
Baráčníci, Zkatá Praha, 
KPGM - Klub přátel Gle-
nna Milera, Spolek občanů  
a přátel Malé Strany a Hrad-
čan, Skaut - junák, Kampa-
Nula, RAS, TURAS, Relax 
Arte, TAK, Kocour tobě, 

Muzikanti z Kampy, Velko-
království malostranské
KLUB ŠATLAVA pomá-
há Praze 1:  Benefiční akce 
„Prostřený stůl“ + Spolkový 
den. Spolupráce na diva-
delním BIENALE. Příprava 
tomboly Malostranského 
candrbálu, sponzoring.  
Konference Kampa Střed 
Světa. Noc literatury.

klub šatlava založen pro záchranu původ-
ních prostor „baru šatlava“ pro obyvatele  
a přátele nejen z prahy 1, jako klub šatla-
va pETIcI (podpis 200 místních obyvatel).

Debata v šatlavě

V ÚTERÝ 28. BŘEZNA PROBĚHLA V NÁDHERNÉM PROSTŘEDÍ, 
VESELÁ, DUCHAPLNÁ, POUČNÁ I DO BUDOUCNA VARUJÍCÍ, 

VELMI POTŘEBNÁ

XV. KONFERENCE 
KAMPA STŘED SVĚTA.
MAGISTRÁTU BYLA UDĚLENA NOVÁ CENA 

PRA.SANACE ZA NECITLIVÉ KÁCENÍ A BAGROVÁNÍ 
NA PETŘÍNĚ, BEZ ŘÁDNÉHO POVOLENÍ 

A PŘIZVÁNÍ SPOLKŮ A OBČANŮ. 

ODEHRÁLO SE I S HUDBOU A OBČERSTVENÍM 
V SÍNI PRAŽSKÉHO JARA, 

V KOSTELE SV. VAVŘINCE POD PETŘÍNEM, V HELLICHOVĚ 18,... 

VŠE NAFILMOVÁNO A ZAPSÁNO. 
BUDE VĚSTNÍK A ODKAZY NA VŠE NEJEN 

NA FB. KAMPANULA, MALOSTRANSKÉ NOVINY, ŠATLAVA
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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
Málokteré svátky  
v roce oslovují každo-
ročně tak široké spek-
trum společnosti jako 
jsou Velikonoce. Už 
to, že se jedná původně 
o oslavu události z jedné 
noci, přesto podle názvu, 
v množném čísle, jako by 
se jednalo o souhrn vzkří-
šení, které běželo několik 
nocí za sebou. Asi jde  
o nějakou záludnost čes-
kého jazyka, protože je to 
stejné jako o Vánocích. 
Oslava jednoho narození 
v jedné betlémské noci, 
ale my z toho uděláme 
nocí několik. 
Nebudeme se ale zabývat 
Vánocemi, když všechno 
je, jak se říká, na puknutí 
a nástupu jara brání jen 
ješitnost paní zimy, kte-
rá si nechce připustit, že 

její čas vypršel. To žádné 
ranní mrazíky nezvrátí, 
jen nás otráví sem tam 
nějakou chřipkou. A tak 
tu máme další rozměr 
Velikonoc, svátky jara. 
Přidáme-li k tomu naši 
specialitu, pletení a ná-
sledné použití pomlázek, 
je výčet důvodů oslav Ve-
likonoc hotový. 
Jsou sice lidé, kteří tvr-
dí, že pohanské základy, 
jako je malování vajíček, 
pletení pomlázek, jsou 
k oslavě křesťanského 

vzkříšení nepatřičné. 
Dokonce tvrdí, že vy-
malovaná kraslice spolu  
s kompozicí vytvořenou 
osmi čerstvými vrbovými 
proutky je pro slavnost 
z mrtvých vstání přímo 
znevažující. Když dovolí-
te, já bych to tak nehrotil. 
Někdo oslavuje skuteč-
nost odvalení náhrobní-
ho kamene u prázdného 
hrobu, jiní zase odvalí 
skořápku z natvrdo uva-
řeného vajíčka a všichni 
se radujeme, že jaro je za 
dveřmi. Povím vám, jak 
to mám já. Po účasti na 
bohoslužbě v noci ze so-
boty na neděli si v pondě-
lí koledou připomenu své 
pohanské předky, pro-
tože bez nich bych tady 
taky nebyl.

SN duben 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.

MAlé zAMyŠlENÍ O SVáTCÍCH jARA 
ANEB VElikONOCE pRO VŠECHNy

Kateřina 
KlasnováJaK to viDÍ

Sportoviště Na Fran-
tišku a Masná téměř 
dvacet let provozovala 
firma malostranské-
ho rodáka pana Vo-
pičky, která skončila 
loni v září. Jako radní 
pro životní prostředí jsem 
převzala obě sportoviš-
tě od února, před tím je 
měl v gesci školský odbor. 
Okamžitě jsme vypsali 
výběrové řízení na správu  
a od března provozu-
je Masnou i František 
občanský spolek Ludus 
magnus. Velké výběrové 
řízení nás teprve čeká,  
v tuto chvíli ale odbor ži-
votního prostředí dává 
se spolkem hřiště dohro-
mady. Na Františku bylo 
bohužel potřeba pokácet 
strom, který už mini-
málně deset let požírala 
houba, a byl v havarijním 
stavu. Vyměňujeme zde 

rie jsem se pro změnu 
dohodla, že hřiště Na 
Františku budou moci 
děti využívat každý den 
do 17 h. Školní dvůr bude 
kvůli vedlejší stavbě ho-
telu Intercontinental 
delší dobu uzavřen a děti 
tak budou moci využívat 
venkovní herní plochu. 
Od dubna jsou obě spor-
toviště otevřena od 8 do 
20 h včetně víkendů a ve-
řejnost má vstup zdarma. 
Již brzy bude možné si dě-
lat rezervace přes webové 
stránky. Jsem ráda, že 
obě sportoviště slouží dě-
tem a veřejnosti a vítám 
jakékoliv vaše podněty  
a postřehy, protože spor-
toviště plánujeme v bu-
doucnu rekonstruovat… 
Pište mi na katerina.klas-
nova@ praha1.cz
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

SpORTOViŠTĚ MASNá A NA FRANTiŠkU
jSOU OTEVŘENA pRO VEŘEjNOST

herní prvky, které už do-
sloužily a nebylo možné 
na ně děti pouštět. 
V Masné byl zničený 
povrch volejbalového 
hřiště, které se celé dva 
roky nepoužívalo. Nyní 
jsme nechali povrch od-
stranit a plánujeme zde 
co nejdříve položit nový. 
Vyslyšeli jsme tak prosby 
tělocvikářů, kteří pravi-
delně s dětmi sportoviště 
navštěvují a žádali nás 
o zpřístupnění hřiště, 
protože nemají dostatek 
ploch pro výuku.
S paní ředitelkou ZŠ Cu-

Unikátní stavby,
které nemají ve světě 

obdoby.

Sledujte nabídky pracovních pozic na 
www.kolektory.cz

Chcete být u toho?

velikonoce

Hřiště pro veřejnost
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jANA Už TO zNá!
přestaňte přežívat a začněte si život užívat!

radí
jana Hogan

jSME VAŠE

UCHO!

VÝSLEDKY ZA BŘEZEN

QUIZ723 997 239
Registrace: Příští kolo 

v dubnu
pátek

28

4
12
48
3
1
1

KOLA
TÉMAT
OTÁZEK
TIPOVAČKY
BONUS KAOFF
MINIHRA

Vezmi man�elku/man�ela, přítelkyni/přítele, 
kamarády na pivko či dvojku vína!
Utvoř tým (2 a� 8 hráčů).
Zaregistrujte se u obsluhy nebo na 723 997 239.
Přijďte se bavit. Startovné 95 Kč/hráč.
Vyhrajte voucher na konzumaci zdarma. 

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

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... ;-)

Co mám proto udělat?
Domluv se s přáteli 
a zaregistrujte se u obsluhy, 
přes facebook (/QUIZ) 
nebo na 723 997 239.

ČÁSLAV |  CHOTĚBOŘ | PŘIBYSLAV
HAVLÍČKŮV BROD | �ĎÁR n/S | PRAHA

MAMINY
ESA Z PRALESA
ELKA
FLÍČCI
VÍNOPIČKY
NEJSME �ÁDNÍ BOTANICI
PIRÁTI
ALL-PAKA
BUZOLY
ELECTROPOLI
exPOŘÍČÁCI
COOKIES
SOVY
NERVY V KÝBLU
JELITA
BANDA
QUIZÁCI
PTÁCI LIPTÁCI
FAMILY TEAM
KOVÁŘI
PARŤÁCI
ELITA
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CHOBOTY
SMEČKA
TROLÁTKA
WHAT'S UP
GAZELY
PMS
ŘÍZCI
MOŘSKÉ �ELVY
VENTILOVÉ
ŠTAMGASTI Z "24"
HAK GROUP
KROB NÁM NADR�UJE
BLÁBOLÁCI
BUMBRDLÍKOVI
MERCI
VODÁCI
TOBI TÝM
ANIMALS
BEER TEAM
BLONDÝNY
TISKOVKA PD
APÍČKA
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NUDLE Z NOSU
KOSTNATÍ SOKOLÍCI
AUTODOLEVA
GCERND
KOPYTA
TVOJE MÁMA
42
VOŘÍŠCI
KOLIBŘÍCI
AKADEMICI

45,8
43,6
41,9
41,5
41,4
41
40,5
40,3
40
39,8

Tým: PTÁCI LIPTÁCI 

Tým: GAZELY

BISTRO BAR SINCE 1992

PRAHA - MALÁ STRANA
MALOSTRANSKÉ NÁM. 7

v 19 hodin

CH: Mimochodem, pře-
mýšlel jsem o tom člově-
ku, co si uvědomil, že už 
žil jiný život před tímhle. 
Nevím, co si o tom mám 
myslet. Znamená to, že 
už jsme měli jiné životy? 
Jenom si to teď nepama-
tujeme? Asi by to bylo 
fajn, nebrali bychom 
sebe a tenhle život tak 
vážně. Už jsme tu byli  
a budeme zase. Co si  
o tom myslíš ty?  
JH: Pro mě je to jeden  
z různých zdrojů a všech-
ny vypráví stejný příběh: 
Před tímhle jsme proži-
li spoustu životů. Naše 
duše/esence zůstává 
stejná, naše tělo je jako 
oděv, který si pro daný 
život oblečeme. A když 
je čas, zase ho sundáme. 
Zdroj/Stvořitel/Vesmír 
je laskavý a život je o ra-
dosti, tvoření, získávání 
nových prožitků a zkuše-
ností … To je moje osob-
ní přesvědčení. Každý 
může věřit, čemu chce.
CH: Líbí se mi, že tvoje 

víra je nevinná a tole-
rantní. Myslím, že to je, 
proč jsem odmítl nábo-
ženství… Protože víra 
vyžadovala, abych soudil 
lidi, kteří měli jiné názo-
ry. Na druhou stranu, ži-
dovská myšlenka tikkun 
olam (v hebrejštině ná-
prava světa, je v židov-
ském náboženství před-

stava o nápravě světa 
prostřednictvím konání 
různých skutků) a po-
dobné myšlenky v jiných 
náboženstvích a filozo-
fiích, ve mně vyvolávají 
obavy, že tato duchovní 
přesvědčení vedou k pa-
sivitě lidí tváří tvář k utr-
pení druhého. Myslím 
na chudé lidi v Africe, 
na holokaust, na hrozící 
klimatické pohromy… 
Já mám, možná díky ná-
hodě, v životě štěstí. Ale 
tím více vnímám stále 
platné otázky: Proč něco 

neudělali? I když ne že 
bych toho nějak moc 
podnikal pro nápravu 
čehokoli.
JH: Já to chápu. Ptám 
se sebe sama: Je v po-
řádku být šťastná a žít  
v blahobytu, když jiní 
nemohou? A odpovídám 
si: Ano! Takto je mno-
hem pravděpodobnější, 

že budu pomáhat těm, 
kteří to mají v životě těž-
ší. Můžu třeba přispívat 
na charitativní projekty 
atd. Taky věřím, že nej-
sem zodpovědná za ži-
voty jiných lidí. Mohu se 
rozhodnout, že jim budu 
pomáhat. Užírat se vinou 
za neštěstí jiných nepo-
máhá ani jim, ani mně. 
CH: Souhlasím, ale není 
to dilema? Změna kli-
matu, ve srovnání třeba  
s holokaustem, má dopad 
na nás všechny. Možná 
ještě aktuálněji nás ohro-

žují politické úspěchy 
ultra pravicových stran. 
Můj problém asi je, že 
si sice žiju v relativním 
komfortu, ale nemám 
žádné přesvědčení, žád-
nou víru.
JH: A když vyhraje ultra 
levice a klima bude v po-
řádku, potom už budeš 
šťastný? Je možné, že 

nemáme přístup ke všem 
informacím? Dostává-
me 50 % dobrých zpráv 
o tom, co se děje doma 
a v zahraničí? Určitě se 
každý den dějí i pozitivní 
věci?
CH: Máš pravdu. Moje 
myšlenky jsou můj nej-
větší nepřítel. Vždy si to 
uvědomím, když zno-
vu narazím na citáty od 
Marca Aurelia. Třeba: Po 
své vůli můžeš prožít ži-
vot v plné duševní poho-
dě, i kdyby ti všichni spí-
lali a i kdyby divoká zvěř 

sápala bědné údy tvé tě-
lesné schránky. Neboť co 
překáží při tom všem tvé 
duši zachovat klid, správ-
ně posuzovat okolnosti  
a pohotově užívat nabíze-
jících se příležitostí?
JH: Super! Už jsem se 
bála, že jsem na tebe moc 
tvrdá. Jeho citáty jsou 
parádní. Není úžasné, že 
jsme vždycky měli lidi 
jako je Marcus Aureli-
us, kteří nám ukazovali 
cestu? Myslím si, že jsi 
znovu našel ty citáty, aby 
sis připomněl, co už víš. 
Mimochodem, existují 
skvělé způsoby, jak brát 
své myšlenky jako po-
mocníky, nebo je jen po-
zorovat.

Vaše Jana Hogan
jana.hogan444

@gmail.com

Rozhovor přes Messenger
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