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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. 2/ roč. XIV
15. únor 2023 NoviNy
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LINKA 
POMOCI 
OBČANŮM
724 021 789  
224 948 465

Místní 
podniky

SYMPAŤAČKY
Slečny Nasťa a Marcela  

z podniku Tobruk, Lodecká 3, 
nesou hovězí burgery  

s hranolky a pikantní majonézou, 
v rámci denního menu 
i s polévkou za 165 Kč.

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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PŘEDSTAVUJEME 
MÍSTNÍ SPOLKY

VÍCE NA STRANĚ 5

SPOLEK OBČANŮ 
A PŘÁTEL MALÉ STRANY 

A HRADČAN

MECENÁŠ HLÁVKA A JEHO PŘÍBĚH

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY ČTĚTE NA STR. 6 - 7Mecenáš Hlávka: Díky 

němu je Praha Prahou

VĚTŠÍ 
FOUSY 
NEMÁ 
NIKDOŽHAVÉ 

TÉMA

ŠVEC LAWART
HLEDÁ ATELIÉR

 Str. 2 - 3
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NA STOP Ě

Kapitán Korda
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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 

3° C
ÚNOR

Mnoho mlh v únoru 
přivodí vlhké léto.

Jednou větou...

Slyšeno: v muzeu

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Umění je nejlepší 
způsob, jak dát 
realitě sbohem.

„

Anna Marie 
Höppnerová (13) 

Mluvčí mladé 
generace

„Kostely, 
Kampa, 

sochy na Karlově 
mostě, 

kavárny 
s klavírem...“

Roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Fotit 
servírky do 

Staroměstských 
novin.“  

Co vás nikdy 
v centru neomrzí?

Radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: 
v centru Prahy 
je každý den 

v každém 
období se na co 

koukat!“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Zbožňuji zvony. 
U Staromáku, 

kde jsem bydlela, 
to byl nebeský 

kánon.“

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Pávi ve 
Vojanových 

sadech, loďka 
v jezírku ve 

Valdštejnské 
zahradě…“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

 „Dobré kafe 
v hezké 

kavárně, nejlépe 
s výhledem 
na orloj!“
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Přejeme Ti k Tvému životnímu jubileu tuhé zdraví, 
hromadu lásky, štěstí a spokojenosti!

Jsi naše, Jířo, máme Tě rádi!!
TVÍ ŠATLAVŠTÍ

P. S.: K přání se také připojuje redakce těchto novin, 
KampaNula a další.

JÍŘE ZE ŠATLAVY
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

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

 Tema

„Vyučil jsem se tesařem, 
chtěl jsem stavět krovy 
katedrál, ale nakonec mě 
zavál osud úplně někam 
jinam, přes historický 
šerm, kterému jsem se 
věnoval, až k šití bot,“ 
začal vyprávění sympa-
tický pan Lawart ve svém 
ateliéru v Myslíkově uli-
ci, který je plný šídel, ko-
pyt a také vůně kůže. 
Boty na míru si u něho 
třeba nechali vyrobit 
Karlové Gott a Schwar-
zenberg. „Funguje to 
tak, že si nejdříve vyro-
bím model kopyta podle 
míry nohy zákazníka  
a od kopytáře si nechám 
vyrobit identický pár. 

ŠVEC LAWART HLEDÁ ATELIÉR. 
MÁTE-LI VOLNÝ PROSTOR, OZVĚTE SE!

Na něm ušiji zkušební 
pár bot a po 14 dnech 
nošení a konzultaci se 
zákazníkem šiju finální 
pár,“ popisuje celý ně-
kolikaměsíční proces bot 
na míru usměvavý švec 
a doplňuje: „Můj ateliér 
mně začíná být hodně 
těsný, hledám pěkný  
a světlý prostor na Malé 
Straně.“ 
Pokud o něčem vhodném 
pro pana Erika Martina 
Lawarta víte, třeba na 
Malé Straně nebo někde 
v centru, dejte, prosím, 
vědět. Telefon: 603 463 
645, e-mail: lawart@law-
art.cz. Děkujeme za vaše 
nápady a nabídky!

Redakce novin navštívila v obuvnickém 
ateliéru v Myslíkově ulici úžasného mistra 
ševce Erika Martina Lawarta, který šije pa-
rádní boty na míru. Jeho ateliér je mu už 
malý, tak shání větší...

AŤ ŽIJE JÍŘKA!

ŘEMESLO MÁ

ZLATÉ DNO
HOSTINEC

U ROTUNDY
Karolíny Světlé 17

Gurmánův 
koutek

Utopenec  
s feferonkou

69 Kč

Velmi dobré zvláště  
k pivu Staropramen 12°

Naše Jířka ze Šatlavy

5. 3. 15 h Vodník pan Pivoda vypráví (Apropo)

  5. 3. 15 h Èert prý nikdy nespí
12. 3. 15 h Vodník pan Pivoda vyprávíHrajeme nedìle v 15 h

VÍKENDOVÉ POHÁDKY

Divadlo Apropo 

Napø. 26. 2. 15 h Mikulkovy pohádky (Divadlo Elf)

Hrajeme soboty v 11 h 
a nedìle v 15 h
Napø. 

25. 2.11 h Èarodìjnice Petrana
26. 2. 15 h Pohádka z Karkulèina košíku

Loï Kamina
Dvoøákovo nábøe�í, molo 16

Celý program zde: www.divadloapropo.cz

Jánský vršek 8
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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

ŠVEC LAWART HLEDÁ ATELIÉR. 
MÁTE-LI VOLNÝ PROSTOR, OZVĚTE SE!

Erik Martin  Lawart
Bota 

na míru

Dívka ze str. 3
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Bouřlivý 
rok 

1923

Místní mistryně v rychlosti 
navlékání ponožek Květuše 

Drbohlavová při slavném 
závodě.

MISS PONOŽKA

Témata:

Dotaèní program Prahy 1 

fyzické i právnické osoby

Formuláøe a podrobné informace: 

www.praha1.cz

v oblasti �ivotního prostøedí

ekologická výchova a osvìta 
péèe o opuštìná i volnì �ijící zvíøata 
podpora chovu vèel 
výsadba zelenì 
ozelenìní fasád 
zakládání komunitních zahrad 
ve dvorech a vnitroblocích
zlepšení vzhledu mìstské èásti

Oprávnìní �adatelé: 

Zde může
být váš
inzerát!

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

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika) Pouze v Praze. 

HODINOVÝ
MAN�EL

tel. Tonda: 720 658 976

DAONT

Osamělý důchodce provede 
levně práce hodinového man�ela 

(drobné opravy). 

www.restaurant-uglaubicu.cz

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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4 redakce@StaromeStSkenoviny.eu  Tema

STAROMĚSTSKÉ
NOVINY 
děkují MČ Praha 1 
ZA PODPORU 
TOHOTO VYDÁNÍ

ČTENÁŘKA IRENA PÍŠE DO REDAKCE ZNEPOKOJIVÉ ZPRÁVY O CHYSTANÉM ZAVŘENÍ POŠT V CENTRU
Zdravím do redakce,
dozvěděla jsem se, že se 
bude zavírat pošta v Josef-
ské a na Újezdě a zřejmě  
i Hlavní pošta Jindřišská,  
u Jindřišské je to nepotvrze-
ná informace.
Bylo náročné si toto u insti-
tucí ověřit, po 4 hodinách 
jsem zjistila, že pošta Josef-
ská, která patří Magistrátu, 
odboru školství, se skutečně 
zavře. Další informace od-
mítli sdělit. Obrátila jsem 
se na poštu Josefská, kde 
mi to vedoucí potvrdila… 
Poté jsem se spojila s Hlavní 
poštou Jindřišská, kde se mi 
podařilo mluvit s ochotnou 
vedoucí, která mi sdělila, že 
se s Magistrátem snažilo ve-
dení pošty jednat rok o pro-
dloužení smluv nebo najít 
náhradní prostor…

Zavolala jsem znovu Ma-
gistrát, odbor školství, 
kde jsem se konečně do-
zvěděla, že se v Josefské 
musí něco opravit. Zda se 
tam pošta vrátí, na to mi 
odpovězeno nebylo…  
Dřív se na Malé Straně 
lépe žilo, bylo tu mnoho 
služeb i obchodů. Dnes tu 
není bohužel nic, jedině 
tak sklo, ušanky, hotely... 
Zaparkovat se nedá, jsme 
rezidenti, platíme za to 
úřadu a hledáme místo 
půl hodiny i déle. Hro-
madná doprava věčně 
rozbitá. Tolik znemožňo-
vat místním žití a potom 
psát, jak chtějí obnovit 
život na Malé Straně, na 
Praze 1 a přilákat lidi, 
mně přijde zvláštní.
A co staří lidé, kteří byli 

rádi, kolikrát o berlích 
nebo chodítku, že si na 
poštu vůbec došli, co ti 
budou dělat a my pra-
cující zase nemáme tolik 
času, abychom si pro zá-
silky běhali do jiné části 
Prahy. Lidé se musí začít 
ozývat, než se o tom jen 
bavit mezi sebou.
Bylo mi někým slíbeno, 
že sepíšou petice, které 
budou rozdané na zná-
mých místech, např.  
U Klíčů, Kafírna, U Ko-
coura atd. Pokud to tak 
bude, připojte se. 

Děkuji za otištění Irena 
a další občané Prahy 1

Zjištěno po uzávěrce, 
kráceno z facebooku 
Rezidetni 1: 
Pobočka pošty v Josefské 

na Malé Straně - dojed-
nali jsme prodloužení 
termínu fungování po-
bočky z konce února do 
30. 6. 2023. S vedením 
pošty jsme našli řešení 
pro zachování jednopře-
pážkové pobočky pošty 
na Malé Straně formou 
realizace projektu „Pošta 
partner“… 
Pobočka pošty v Kaprové 
ulici bude otevřená do 
konce roku 2023. „Pošta 
partner“ na Malé Straně 
snad ukáže cestu, jakou 
se může pobočka na Sta-
rém Městě směle a bez 
obav vydat… 
V případě dotazů kontak-
tujte za hnutí REZIDEN-
TI 1 Martina Motla, mail:  
martin.motl@praha1.cz, 
tel.: 221 097 303.

inzerce

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

NA NÁVŠTĚVĚ 
U BÁSNÍKA ŽÁČKA

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@staromestskenoviny.eu

Šéfredaktorka Staroměstských 
novin Monika Höppner navštívila 
básníka Jiřího Žáčka. „Krásně jsem 
si s panem Žáčkem popovídala  
o psaní i životě. Měl radost nejen 
ze Staroměstských a Malostran-
ských novin, ale i z knihy básní Bu-
diž tma Ondřeje Höppnera, kterou 
jsem mu také přinesla,“ popsala 
pocity z návštěvy Monika. Básník 
Žáček s chutí přečetl všechny dárky 
a Monika se už těší na další společ-
né setkání.

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

ČTENÁŘKA PÍŠE: POŠTA JOSEFSKÁ SE ZAVÍRÁ 
A POŠTY KAPROVA A JINDŘIŠSKÁ JSOU V OHROŽENÍ

ČTENÁŘ

REPORTÉR

Eva, básník Žáček 
a Monika
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ČTENÁŘKA IRENA PÍŠE DO REDAKCE ZNEPOKOJIVÉ ZPRÁVY O CHYSTANÉM ZAVŘENÍ POŠT V CENTRU

inzerce
Interiér pošty v JosefskéHlavní pošta v Jindřišské

ČTENÁŘKA PÍŠE: POŠTA JOSEFSKÁ SE ZAVÍRÁ 
A POŠTY KAPROVA A JINDŘIŠSKÁ JSOU V OHROŽENÍ

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ SPOLKY
Děkujeme MČ Praha 1 za tuto pěknou rubriku!

Tipy na oblíbené spolky pište na: redakce@staromestskenoviny.eu
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Tomáš Oliva

Jeden z nejstarších 
spolků novodobé 
historie Prahy 1 byl 
založen v roce 1989. 
Dlouho míval sídlo  
v Malostranské besedě, 
odkud se pak po její re-
konstrukci přestěhoval 
o malý kousek dál do 
bývalého papírnictví na 
Malostranském náměs-
tí. Jeho předsedou je 
Tomáš Oliva, někdej-
ší ředitel ekonomické-
ho oddělení Kanceláře 
prezidenta republiky  
v době prezidenta Vác-
lava Havla.
Spolek je velmi aktiv-
ní a nedílnou součástí 

komunitního života na 
Malé Straně a Hrad-
čanech, má kolem 150 
členů, vydává občasník 
Obecní noviny, pořádá 
kulturní akce a výstavy. 
Na výstavách prezentu-
je díla malostranských  
a hradčanských umělců, 
které chce představit 
anebo je připomenout. 
„Někdy jsme překva-
peni, co se mezi námi 
skrývá za poklady, mezi 
umělci, členy spolku,“ 
usmívá se Tomáš Oliva.
Událostí roku je Malo-
stranský candrbál, 
který má dlouholetou 
tradici a koná se na 

podzim v Malostranské 
besedě. Kdo ho v těchto 
místech nezažil, jako by 
nebyl! Za dveřmi je teď 
ale další velká a dnes 
už slavná akce Malo-
stranský masopust. 
Zveme vás proto všech-
ny v sobotu 18. února 
na sraz masopustního 
průvodu před legendár-
ní hospodou U černé-
ho vola! Za doprovodu 
veselé dechové hudby 
z Mladé Boleslavi pů-
jdeme průvodem až na 
Kampu, kde se tradič-
ně pokusíme zastřelit 
medvěda. Všichni jste 
srdečně vítáni. Paví tanečnice na Candrbálu

Vodníci a zároveň čestní 
členové SOPMSH

JAK VOLILA 
PRAHA 1

Také Praha 1 žila v posled-
ních dnech prezidentskými 
volbami. Redakce dělala prů-
zkum v ulicích Prahy 1 pár 
dní před volbami, světe div 
se, všichni dotázaní (30 lidí) 
svorně odpověděli, že bu-
dou volit pana Petra Pavla. 
A zde jsou přesné výsledky, 
jak opravdu volili občané  
z Prahy 1.
Konečný výsledek: 
Petr Pavel dostal na Praze 1 
84,08 %, tedy 12 637 hlasů.
Andrej Babiš jen 15,92 %, 
konkrétně 2392 hlasů. Vo-
lební účast na Praze 1 byla  
68,87 %. 
Děkujeme všem, kteří přišli 
k volbám. A novému panu 
prezidentovi gratulujeme  
a přejeme jen to nejlepší a ať 
se mu daří!
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Petr Pavel

SPOLEK OBČANŮ A PŘÁTEL 
MALÉ STRANY A HRADČAN

Pošta v Josefské
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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

CHORIZO CHEESBURGER

ARGENTINSKÉ EMPANADAS
● Doručíme vám 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.

EMPANADA ÚNORA

Malá Strana, Praha 1
facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

www.malaargenta.cz

JOSEF HLÁVKA: JAK SE STAL ZE 
ZEDNÍKA NEJVĚTŠÍM MECENÁŠEM

Hold mecenáši Hlávkovi
Porodnice U Apolináře 
je jednou z nejstarších 
porodnic na světě, fun-

guje nepřetržitě už od 
roku 1875. 
Díky aktivitě prof. An-
tonína Pařízka byla 
hned vedle vchodu od-
halena 28. dubna 2015 
krásná pamětní deska 
staviteli Josefu Hlávkovi.

Děkujeme.

Nové Město -   Josef 
Hlávka vystudoval archi-
tekturu a výtvarné umě-
ní. Jeho rodiče nebyli zá- 
možní, k obrovskému ma- 
jetku se dopracoval sám, 
živil se i jako zedník. 
Jeho prvním velkým dí-
lem byla stavba Velké 
opery ve Vídni. Hlávkova 
firma pracovala rychle  
a levně.
V Čechách v roce 1862 
vypracovává Hlávka pro-
jekt na novou Zemskou 
nemocnici a porodnici  
U Apolináře v Kateřinské 
ulici na Novém Městě. 
V letech 1860 - 1869 fir-
ma postavila 142 staveb, 

zaměstnávala 19 archi-
tektů a jeho projektová 
kancelář tak mohla řídit 
až 50 staveb současně po 
celé zemi. 
V roce 1890, kdy se při 
povodni zřítila část Kar-
lova mostu, prosadil 
Hlávka jeho obnovu do 
předpokládané podoby 
z doby Karla IV. Opravy 
částečně také sám hradil.
Kvůli pracovnímu vypě-
tí a cestování onemoc-
něl nervovou chorobou. 
Ochrnul na obě nohy a čás- 
tečně oslepl. Bylo mu 38 
let a octl se na invalidním 
vozíku. Uchýlil se do zám-
ku v Lužanech. 

Z nemoci se mu podařilo 
vymanit až po jedenác-
ti letech. Roku 1880 už 
chodil, byť o holi. 
O dva roky později ze-
mřela jeho první man-
želka Marie na tuberku-
lózu. Hlávka si pak vzal 
klavíristkou a zpěvačkou 
Zdeňku, přítelkyni rodi-
ny Antonína Dvořáka.
Jeho zámek v Lužanech 
se stal centrem společen-
ského dění. Jezdili sem 
básníci a spisovatelé. 
Mnohé Hlávka finančně 
podporoval. Josef Hláv-
ka zemřel v požehnaných 
77 letech. Pohřben je na 
preštickém hřbitově.

Muž mnoha činů a mála slov. Stavitel Josef 
Hlávka bývá označován za největšího čes-
kého mecenáše všech dob. Ochrnul a osle-
pl, ale díky své mimořádně pevné vůli se  
z toho dostal. Tohle je jeho příběh. 

MUDr. Antonín 
Pařízek

VÝZVA PRO MILOVNÍKY PIVA

DOPISY ČTENÁŘSTVA
Co je nového u vás, posílejte 

na redakce@staromestskenoviny.eu
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Tým podniku 
Pivo a tak

Jsme Tomáš a Mirek, dva 
kamarádi, zapálení domovar-
níci a milovníci řemeslného 
piva. 
Naše cesta začala klasickou 
větou: Tak pojďme do toho! 
Řekli jsme si, že pražská do-
movarnická scéna si zaslouží 
svůj vlastní pořádný obchod, 
kde každý najde, co potře-
buje pro vaření piva. Během 
lockdownu se ukázalo, že do-
mácí pivovarnictví je pro lidi 
příjemná kratochvíle.
Když jsme pak po dvou letech 
získali prostor v Karmelitské, 
rozhodli jsme se do toho doo-
pravdy šlápnout. Přibrali jsme 
Jirku a společně jsme založili 
místo, po kterém jsme vždycky 

toužili. Místo, kde každý najde 
to nejlepší pivo z české i zahra-
niční scény. Prostor, kde se do-
mácí vaření piva stává realitou 
a kde každý najde vše, co pro 
pivo potřebuje. 
Zároveň přinášíme místo pro 
setkávání přátel nad sklenicí 
skvělého piva. V našem de-
gustačním sklepě pořádáme 
pravidelné i nepravidelné piv-
ní dýchánky, kde vám chceme 
nabídnout to nejzajímavější  
z novinek světa řemeslných 
piv. Rádi bychom Malostraňá-
kům přinesli útočiště, kde si 
můžeme společně užívat krásu 
malých várek piva. Uvítáme 
vás vždy od úterý do soboty od 
13 do 21 h v Karmelitské 22.

STUDENTSKÝ JAM(ÍK)

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

Kdy: 22. 2. 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!
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Práce snů (3/3) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1923)

A štěstí mu přálo. Poté, co zapracoval na fyzičce a doplnil mezery v oboru účetnictví, konečně dostal od úřadu vysněnou práci.

Tema

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ

Kalendárium 
Starého Města

Jakub 
Schikaneder

malíř

Julie 
Wohryzková

úřednice

ÚNOR

Julie Wohryzková 
*28. 2. 1891 Praha 
†26. 8. 1944 Osvětim
Jedna ze snoubenek 
Franze Kafky.

Milada Marešová 
*16. 11. 1901 Praha 
†19. 2. 1987 Praha
Malířka, žákyně Vojtěcha 
Hynaise. Svoji první vý-
stavu měla v roce 1925  
v Topičově salonu na Ná-
rodní třídě.

Pavel Ludikar 
*3. 3. 1882 Praha 
†20. 2. 1970 Vídeň
Pedagog, pěvec Národní-
ho divadla, měl podmani-
vý bas.

Jakub Schikaneder 
*27. 2. 1855 Praha 
†15. 11. 1924 Praha
Malíř. Jeho oblíbeným 
námětem byl podzim, 
pražská zákoutí a nábřeží 
na Vltavě. 

Ladislav Vycpálek 
*23. 2. 1882 Praha 
†9. 1. 1969 Praha
Hudební skladatel, od čtyř 
let hrál na housle a na 
klavír. Vedoucí hudebního 
odboru Umělecké besedy.

Milada 
Marešová

malířka

Ladislav 
Vycpálek
hudebník

JOSEF HLÁVKA: JAK SE STAL ZE 
ZEDNÍKA NEJVĚTŠÍM MECENÁŠEM

Mecenáš 
JOSEF HLÁVKA 
(1831 - 1908)

NEJSLAVNĚJŠÍ PROJEKTY

Porodnice 
U Apolináře

Státní opera 
ve Vídni

Hlávkovy koleje 
(Jenštejnská ul.)

Hlávkovy nadační 
domy ve Vodičkově ul.

První žena Marie Druhá žena Zdeňka

Víte, že...
Nadace Nadání Josefa, 
Marie a Zdenky Hlávko-
vých funguje dodnes.
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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.

zve 3x týdně na

Tělocvičny škol Malé Strany, Sokol Tyršův dům, parky, cvičení u moře!
    

Prvky z jógy, tai-či, čchi kung, fyzio aerobiku
vše na ozdravení páteře, kloubů, nabrání svalové hmoty a energetickou harmonizaci.

 
pondělí 18.45 - 20.45 h - Dynamické cvičení (ZŠ Karmelitská 13)

 středa 18 - 20 h - Zdravé jógové protažení (Gymnasium Josefská 5)
pátek 18 - 20 h - Dynamická meditace (ZŠ Karmelitská 13)

Cena lekce (2 hod.): 280 Kč

Zájemci se hlásí e-mailem a telefonicky:                 
Ing. Petra Krulichová, manažerka 604 765 273
MUDr. Jiří Kučera, PL pro dospělé 605 216 143

O Z D R A V N É   C E N T R U M
RELAX  ARTE  SANATORIUM

K U R Z Y   C V I Č E N Í 

K POSÍLENÍ CELKOVÉHO ZDRAVÍ

relaxartecentrum@relaxartecentrum.eu
www.relaxartecentrum.eu

Sobota 11. 3.: Celodenní seminář na Malé Straně. 
Metody tradiční čínské medicíny v praxi II. 10 - 17 h 

vede MUDr. Johanka Podhorská.

Naše akce Naše akce 
POŘÁDÁME 

A SPOLUPOŘÁDÁME
● 22. 2. 19 - 21 h Učená toulka 
vsedě. Jaroslav Kohák Aljaška a lososi. 
● 6. 3. 18 - 19.30 h Učená Toulka 
vsedě v Šatlavě bez kouře. Přednáší 
Karel Holub: Kde je střed města? 
● 11. 3. 50+1. OTEVŘENÝ PLES 
ZLATÉ PRAHY Na Lávce (rezervace 
stolů nutná).
● 28. 3. 18 h 15. KONFERENCE 
KAMPA, Malá Strana, Petřín, Rychta, 
Praha 1, STŘED SVĚTA. Síň Pražské-
ho jara, kostel sv. Vavřince - Hellichova 
18. Téma: HUMOR V PÉČI O OHRO-
ŽENÝ STŘED SVĚTA + Cena PRA.
SANACE. Přednášející (8 minut, pro-
mítání možné). Hlaste se na: jirkucka@
centrum.cz. 
● 1. 4.  odpol. 15. Happening 
KAMPA STŘED SVĚTA v parku.
● 4. 4. 17 h Učená Toulka vsedě 
PREHISTORIÍ PETŘÍNA (OD DUBU 
PERUNOVA KU PRAHU PRAŽSKÉ-
MU.) Sraz v kostele sv. Vavřince na Pe-

tříně. Průvodci: R. Nový a J. Kroča. Ob-
čerstvení. VSTUPNÉ 200 Kč, studenti  
a důchodci 100 Kč.
● 14. 4. TURAS JAZZ BAND 
BALL v Malostranské besedě.
● Čtvrtky NAUČNÁ STEZKA PET-
ŘÍNEM (spolupořádáme) - 15 zastávek  
u zvířecích sousedů. Odpol. rodiny  
s dětmi + jednotlivci: 773 247 227. Do 
konce školního roku trvá výstava prací 
dětí ve Werichově vile ze soutěže Za-
chraňte plcha. 
● 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 Muzi-
kanti 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.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.

Série 4 přednášek 
na téma PRA.SANA-
CE, další byla 9. února  
o trendech a ideologiích, 
které si s kvalitou histo-
rického města nedělají 
velkou hlavu. Na téma 
kultivovaného rozvoje 

UČENÉ TOULKY V ŠATLAVĚ A PŘÍPRAVA NA KONFERENCI KAMPA STŘED SVĚTA
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připravují kluby a spolky 
KAMPANULA, ŠATLA-
VA, ZLATÁ PRAHA, TU-
RAS a další v rámci 15. 
KONFERENCE KAM-
PA Malá Strana, Petřín, 
Rychta, Praha 1, STŘED 
SVĚTA (28. 3.) vyhlášení 

Velké Ceny PRA.SANA-
CE. Rozuměj „Sanace“ na 
živém těle Prahy. Pozitiv-
ní jsou všechny podněty  
a názory.
Malá Strana je jedinečná 
a stává se vzorem pro ur-
banisty na celém světě. Za 

rozvoj můžeme považovat 
jen její kultivaci. Jedna 
konfrontace s historický-
mi soubory, jako je Tančí-
cí dům, stačí. Rostlé měs-
to se může kultivovat bez 
změny tváře a identity. 
Volné plochy nejsou bu-

Tyršák, plánovaná zbytečná hala, 
ničící Zákampí a kryjící barokní Michnův palác

doucí stavební parcely 
a žádné domy tu nejsou 
„přežilé“. Pro plánova-
če města je někdy těžké 
pochopit, že kultivace je 
podnikatelská příležitost. 

Přednášel a sepsal 
Arch. Jiří Gebert

Masaryčka již realizovaná, značně 
předimenzovaná zástavba zakrývající Vítkov
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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
Prý patříme mezi ta 
města, kde mají na počet 
obyvatel nejvíce hospod  
a restaurací. Asi to tak je  
a Staré Město k tomu vý-
razně přispívá. Ale jak 
už to tak bývá, pravda je 
někde uprostřed. Stačí 
se projít po ulicích a přes 
prosklené výlohy nahlíd-
nout do jednotlivých re-
staurací. Už ze zvoleného 
interiéru se dá vyčíst, zda 
jde o hospodu, co nabízí 
prostor pro vzájemnou ko-
munikaci mezi lidmi, kte-
ří se znají, anebo jde jen  
o „sklopec“ na turisty. Po-
kud si k tomu uvědomíme, 
že Prahu, tedy především 
naši historickou Prahu, 
navštívilo až osm milionů 
návštěvníků ročně, je re-
akce gastronomické a ná-
levkové nabídky nasnadě. 

Bohužel poměr naší 
měny proti měnám 
ostatním umožňuje, že 
na místní obyvatele do-
padají nešvary doprová-
zející cenově dostupný 
alkohol pro zahraniční 
návštěvníky Prahy. Mů-
žeme jen doufat, že nové 
vedení Prahy, tedy ve-
dení magistrátu, vytvoří 
právní podmínky, které 
nás ochrání. Zvýšený 
počet městských stráž-
níků v našich ulicích 

je jednou z podmínek 
úspěšnosti takového 
snažení.  
Opusťme ale pasti na 
turisty a o to více si mů-
žeme vážit stále ještě 
fungujících hospůdek  
a restaurací, ze kterých 
dýchá historie soused-
ského a komunitně 
místního života. Samo-
zřejmě cenové hladiny 
se dotýkají i restaurací, 
které navštěvují místní.  
S tím se moc dělat nedá,  
i když na zvyšující se ceny 
recept je. A máme ho 
všichni ve svých rukou. 
Stačí si dát o jedno pivo, 
či dvoudecku vína méně. 
Pokud to uděláme všich-
ni, tak to by bylo, aby v té 
Plzni, nebo v Popovicích 
nepovolili.

SN únor 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.

PRAHA PATŘÍ MEZI MĚSTA, KDE JE NA 
POČET OBYVATEL NEJVÍC HOSPOD

KATEŘINA 
KLASNOVÁJAK TO VIDÍ

I když venku mrzne, až 
praští, než se nadějeme, 
bude tady jaro. A s jarem 
souvisí zeleň, které v centru 
Prahy není nikdy dost. Mám 
proto velkou radost, že se mi 
podařilo prosadit podstatné 
navýšení peněz pro granty na 
životní prostředí. Místo čtvrt 
milionu korun budeme letos 
rozdávat o půl milionu více. 
Věřím, že vyšší finanční pří-
spěvky přispějí zejména na 
ozelenění vnitrobloků a fasád 
nebo na zakládání komunit-
ních nebo chcete-li soused-
ských zahrad ve dvorech. Lidé 
mají zájem o zkrášlování svých 
dvorů a vytváření zelených oáz 
před úmorným vedrem ale 
i turistickým ruchem a řada 
dvorů už k odpočinku slouží. 
Velký zájem je ale také o pěs-
tování vlastní zeleniny a by-
linek, jak se ukázalo na pří-
kladu komunitní zahrady Za 

a těším se, že podobných osvě-
tových akcí díky dotaci ještě 
přibyde. Příspěvek mohou 
čerpat fyzické ale i právnické 
osoby. K žádosti o příspěvek 
na ozelenění dvorků a vnit-
robloků a zakládání komu-
nitních zahrad stačí přiložit 
jednoduchou studii, fotografii 
nebo nákres a rozpočet. Zá-
jemci o příspěvek na květiny 
v truhlíkách na oknech musí  
v žádosti uvést poschodí a počet 
oken, která budou ozdobena. 
Předpokládaný termín vyhlá-
šení grantu je na konci února 
(27. 2. - 10. 3.), a tak si neza-
pomeňte včas stáhnout for-
muláře a informace na www.
praha1.cz nebo si pro ně dojít 
do Informačního centra MČ 
Praha 1 ve Vodičkově ulici. Na 
jaro a na výsledek využití pe-
něz z grantu se už moc těším.
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

ZELENĚ V CENTRU NENÍ NIKDY 
DOST. ZAŽÁDEJTE O GRANT

Haštalem nebo V Jirchářích. 
Pokud ale ve vašem domě 
žádný vhodný vnitroblok není, 
nezoufejte. I letos půjde čer-
pat peníze také na zkrášlení 
oken truhlíky s květinami, více 
peněz bude možné získat i na 
tolik důležitou ekologickou vý-
chovu a osvětu, péči o opuště-
ná a volně žijící zvířata, včetně 
podpory chovu včel. 
Na levém břehu Vltavy jsou 
dospělými i dětmi velmi oblí-
bené např. vycházky po Pet-
říně za místní faunou a flórou  

Záhonek ve vnitrobloku

Unikátní stavby,
které nemají ve světě 

obdoby.

Sledujte nabídky pracovních pozic na 
www.kolektory.cz

Chcete být u toho?

Noční život
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JANA UŽ TO ZNÁ!
Přestaňte přežívat a začněte si život užívat!

JSME VAŠE

UCHO!

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

Radí
Jana Hogan

Od podlahy
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 neuvěřitel-
né temnotě. Byly tu od 
počátku, ale teď se začí-
nají dostávat trvale na 
světlo. Pevně věřím, že 
všechno nefunkční po-
stupně nahradíme tím, 
co bude prospěšné pro 
všechny na celé plane-
tě. Tento proces začíná 
vnitřní proměnou těch  
z nás, kteří se probudili  
z hluboké amnézie a jsou 
připraveni na sobě pra-
covat. Je třeba, abychom 
začali žít ne na základě 
ega, ale srdce.

Kořeny
Dnes to vezmeme od 

podlahy, lépe řečeno od 
kořenů. Procházíme ná-
ročným převratným ob-
dobím, a tak nám v éteru 
lítá silný koktejl emocí  
a energií. Sviští tu vztek, 
smutek, úzkost, rozčaro-
vání, pocity beznaděje. 
Je tu taky velké množ-
ství radosti, kreativity, 
laskavosti a léčení, ale 
ne každý je teď umí na-
jít.  Pokud se už nechcete 
nechat okolím zmítat ode 
zdi ke zdi, hlavně pokud 
jste tak citliví na energii 
jako já, můžete začít za-
pouštět svoje kořeny. 

K nebi
Strom se silnými koře-
ny je pevně spojený se 
Zemí a svými větvemi 
míří k nebi. Pokud to 
tak cítíte, najděte si pár 
minut na klidném místě, 
mezi stromy nebo doma,  
a hrajte si. S lehkostí 
můžete předstírat, před-

stavovat si, nebo prostě 
vědět, že vám z chodidel 
nebo z pánve rostou dolů 
kořeny. 

Lehce a radostně
Zapojte svoje silné strán-
ky, někdo je více vizuál-
ní, jiný sluchový, někdo 
má silnou představivost. 
Dejte svým kořenům 
barvu, strukturu, čichem 
vnímejte vůni hlíny ko-
lem. Cokoli vás baví, na-
padne a dává vám smysl. 
Probuďte svou fantazii, 
jakou jste si užívali v pěti 
letech. Někdo místo ko-
řenů vnímá tunel svět-
la. Nebo třeba kotvu. 
Až kořeny/tunel/kotva 
dorazí uvnitř Země tam, 
kde se jim nejvíce líbí, 
vaše tělo se možná uvolní  
a vy zhluboka vydechne-
te. 
Když budete připraveni, 
začněte nahoru do těla 
nasávat zemskou ener-

gii. Pokud chcete, dejte 
jí barvu, teplotu a vlast-
nost, například léčivost, 
láskyplnost nebo ohni-
vou sílu. Naplňte celé 
tělo od chodidel až po 
vršek hlavy. Tady přeby-
tek energie proudí ven 
a jako vodotrysk zalévá 
celé tělo. Vnímejte, jak 
každá buňka ve vašem 
těle začíná zářit. Případ-
né napětí nebo cokoli, 
co už v těle nechcete 
mít, se vyplavuje z těla 
ven a mizí v nenávratnu.  
S lehkostí a radostí. Po-
zorujte, co se uvnitř děje. 
Dýchejte.

To pravé
Jestli se vám tohle líbí, 
dopřejte si to každý den 
nebo kdykoli se necítí-
te tak, jak byste chtěli. 
Nebo hledejte něco jiné-
ho, co vás osloví. Pokud 
se rozhodnete hledat, 
najdete přesně to pravé 

pro vás. Každý si může 
darovat alespoň 10 mi-
nut jen pro sebe. Tento 
čas pro sebe není v sou-
časné době luxusem, ale 
naprostou nutností. 

Poznámka
na závěr
Je ještě jeden oprav-
du jednoduchý způsob, 
jak se v dnešní době 
udržovat v rovnováze  
a chránit se před emo-
cemi, které nevedou  
k našemu štěstí. Přestaň-
te sledovat tradiční mé-
dia, jedoucí podle vzorce 
Co nejvyšší sledovanost 
= Co největší zisk z re-
klamy.

Vaše Jana Hogan
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