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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. 5/ roč. XIV
15. květen 2023 NoviNy
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Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

Místní 
podniky

Sličná Slečna 
ivona

Slečna ivona 
z lokálu Dlouhááá, Dlouhá 33, 

nese osvěžující Plzeň. 
Tak přijďte na pivo 

a něco dobrého na zub.

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

Fo
to

: A
rc

hi
v

JINDŘICH PAVLIŠ
A ROZKVETLÉ SADY

 Str. 2 - 3
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Na STop Ě

Kapitán Korda

PŘEDSTAVUJEME 
MÍSTNÍ SPOLKY

SPOLEK 
JIU JITSU

TěLOCVIčNA ŽITNá 14

VÍCE NA STRANě 5

SOUMRAK ŽIVOTA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO

DABINGOVÝ KRáL 
DOKáZAL ŽÍT I BEZE SLOV

STRANA 6 - 7

MÍSTNÍ 
PŘÍBěHY
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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 

21° C
KvěTen

Májová kapka 
platí za dukát.

Jednou větou...

Slyšeno: u pomníku Jana Husa

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Ze života 
se nikdo 
nedostane živý.

„

anna marie 
Höppnerová (13) 

Mluvčí mladé 
generace

„Když hrál 
šíleného 

chemikáře 
v Marečku, 

podejte mi pero.“

roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Skvělý dabing 
a výtečné 

československé 
komedie.“

Co vás bavilo na 
Františku Filipovském?

radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: Jeho 
přezdívka -  

- tenhle Mickey 
Mouse, kterou 
mu dal Pivec.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

 „Nabízí se skvělý 
dabing Funèse, 

ale mě bavil 
ve všem.“

martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Jeho dabing 
Funèse, když 

jako četník honil 
ufony v Saint 

Tropez.“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Originální dikce

i dabing a jeho 
hlas v rozhlase 

v Bylo nás pět...“ 

 Tema

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

liliová
250/4 

Choco Café

Gurmánův 
koutek

85 Kč

ORIGINáLNÍ 
CHUTNÉ 

čOKOLáDY 
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18. dubna tragicky 
zahynul Roman Du-
šek, báječný člověk. 
Truchlí nejen kama-
rádi z Malé Strany, ale  
i celé Národní divadlo, 
kde pracoval jako ve-
doucí projekce Nové 
scény.  Roman po sobě 
zanechal partnerku  
a dvě malé dcery. „Ro-
man a celá jeho rodina 
byla a je součástí místní 
soudržné komunity. Je 
strašně těžké jakkoli se 
k této události vyjadřo-
vat. Chodím přes Kam-
pu, kolem Mlýnské, oko-
lo Laterny... Stále mám 
pocit, drahý kamaráde, 
že se potkáme,“ vyjádřil 
se k tragické události Da-
vid Dvořák z Malostran-
ské besedy. „Roman byl 
geniální tvůrce světel…  
Ale svítil tady hlavně 
jako člověk. Ve všem, 
co bylo třeba a za všech 
okolností… Jeho napřa-
žená pomocná ruka je 
nenahraditelná a jeho 

třpytivej úsměv mám 
před očima nafurt. Vel-
ké útěchy je teď třeba 
pro všechny Romano-
vy blízké,“ vzpomíná na 
Romana Martin Kotas  
z kavárny Mlýnská. Po-
kud chcete pomoci Ro-
manově rodině překonat 
nejtěžší období, můžete 
přispět přes dobročin-
nou sbírku, kterou zalo-
žil tým Národního diva-
dla na znesnaze21.cz.
Upřímnou soustrast 
Romanově rodině a blíz-
kým! Za redakci Staro-
měsrských novin Moni-
ka Höppner

Podpořme rodinu 
tragicky zesnulého 

Romana Duška

roman Dušek
„Co krásného mohou 
na jaře vidět čtenáři 
ve Vojanových sa-
dech?“
„Na jaře magnetickou 
krásou přitahují kvetoucí 
magnólie radostné míst-
ní, davy fotek chtivých 
cizinců ze všech konti-
nentů i vdavek chtivé 
nevěsty a ženichy přede-
vším z Asie.“
„Kam by určitě měli 
ještě čtenáři v květnu 
zajít?“
„Užít si vůni a krásu šeří-
ků ve všech koutech, kde 
v centru Prahy kvetou. 
Nakoukat svěží jarní luč-
ní zelenou v Seminářské 
a Strahovské zahradě. 
Pobavit se dvorními tan-

JINDŘICH PAVLIŠ Z FIRMY VOJANOVY 
SADY RADÍ, KDE TO PěKNě KVETE

ci pávů ve Vojanových 
sadech a Valdštejnské 
zahradě.“
„Kde všude v centru 
se firma Vojanovy 
sady stará o zeleň?“ 
„Když to vezmeme  
z „hor“,  tak od Strahov-
ské ulice, přes malostran-
ský komplex zahrad vr-
chu Petřína (Strahovská, 
Lobkovická, Seminářská) 
po Pohořelec, Kajetán-
ské terasy, Jelení, pro-
stor před Kramářovou 
vilou, Opyš, Holubičku, 
Klárov, Valdštejnskou 
zahradu, Vojanovy sady, 
Kampu, Střelecký ostrov 
a na druhém břehu též  
o Františkánskou zahra-
du.“

o parky a zeleň v centru Prahy se krásně 
stará firma vojanovy sady, kterou vede jin-
dřich Pavliš ml. Firmu převzal po svém tá-
tovi, jindřichu Pavlišovi st. Přečtěte si tipy, 
kde to teď v centru pěkně kvete. 
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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

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

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)

Dívka ze str. 3

ště
Květa Pecháčková pózuje  
s cukrovou vatou, kterou  

namíchal místní cukrář Jíra, 
její budoucí manžel. 

MISS VATA

bouřlivý 
rok  

1918

JINDŘICH PAVLIŠ Z FIRMY VOJANOVY 
SADY RADÍ, KDE TO PěKNě KVETE

jindřich Pavliš
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„Co všechno ti práce 
ve Vojanových sa-
dech přinesla, čím tě 
obohatila?“ 
„Na Malé Straně jsem  
u táty na středisku SLZ 
prvně brigádničil jako 
student už kolem roku 
1984, pracovalo tu pár 
disidentů, inspirativních 
mániček i koní na práci. 
Jirka Hanzelka se stal ro-
dinným přítelem a jezdil  

i k nám na chatu na Ne-
žárce. Když táta v prosin-
ci 2011 odešel na druhý 
břeh, procesy byly nasta-
vené a dobře to funguje do 
teď. Vše je o lidech, skoro 
půlka zaměstnanců dělá 
ve firmě dlouho, většina 
více než 25 let. Jen mecha-
nizace stárne a mění se.“
„Jindřichu, dík za pěk-
ný rozhovor a báječnou 
péči o zeleň v centru.“

Květy detail

všude to krásně kvete

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

Rezervace vstupenek předem na haf@hafstudio.cz

Ještě to roztančíme!
HaFstudio vás zve na premiéru hry Hanky Francové a moniky Höppner

V představení společně vystoupí
Ochotnický soubor seniorů Poslední vlastenecká divadelní 

a dětské HaFdivadlo

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

HaFstudio Praha 1, Ostrovní 16
e-mail: haf@hafstudio.cz mobil: 603 181 001
www.hafstudio.cz
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Jak se z chudého děvčete stala paní hoteliérová
Jiřina Sedláčková, herečka

Prožila život jako z filmu 
(1914 - 2002).

rála role dívek, které přes 
různé ústrky dobudou 
štěstí a bohatství. Přesně 

to se jí podařilo v životě.
Klíčoví muži jejího života byli 
tito tři: herec Oldřich Nový, 
který s ní hrával ve filmech 
a pak ji zaměstnal ve svém 
divadle. Režisér Martin Frič, 

který ji obsazoval do filmů 
(Eva tropí hlouposti). A pak 
manžel.
Ještě za války se provdala za 
hoteliéra Jaroslava Brandej-
se, který vlastnil známý hotel 
Esplanade. Po svatbě Jiřina 
přestala hrát a věnovala se 
hotelu.

Slavné ženy Starého Města 

H

oldřich nový, herec

martin Frič, režisér

j. brandejs, hoteliér

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

Koupím 

čESTNÝ čLEN REDAKCE 
PETR BURGR SLAVIL
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Čestný člen redakce Petr 
Burgr oslavil 29. března 
životní jubileum v Malo-
stranské besedě. 
U mužů se prý věk 
psát může, tak-
že rovných 
s e d m d e -
sát! Co  
k tomu 
d o d a t . 
Tak sa-
m o z ř e j -
mě náš 
milý Petr 
Burgr vypadá 
na padesát a ener-
gie má na třicet. Redakci 
Staroměstských novin a je-
jich čtenářům dělá radost 
tím, že pravidelně píše svoje 
glosy na témata, která ho pálí, 
nebo osvěžují, a vždy ochotně 
také přispěje články k událos-
tem na Malé Straně a v centru 

Prahy, jako jsou Malostran-
ské candrbály, Čarodějnice, 
Masopust atd. Kromě toho, 
že Petrovi nikdy nic neunikne 

a upozorňuje na vše 
podstatné, co se 

kolem cen-
tra šustlo, 

má ještě 
j e d e n 
zásadní 
p ř e s a h : 
je to fajn 

člověk! Pe-
trova dcera 

Ludmila tatín-
kovy narozeniny 

okomentovala slovy: Lep-
šího tátu bych nemohla mít! 
A já nemohu, než souhlasit: 
Petře, lepšího redakčního 
parťáka a kamaráda bych ne-
mohla mít! Tak ať se ti daří  
i nadále. Mám tě ráda. 

S úctou Monika Höppner 

CO NOVéhO V REDAKCi
co je nového u vás posílejte

na redakce@staromestskenoviny.eu

Petr burgr 
s monikou Höppner

na Candrbále
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ŽENA 
MNOHA 
TVÁŘÍ
ze serie selfies

27.4. - 
- 28.5. 
2023

POTULNÁ MARINGOTKA
Tržiště 3, Praha 1 Malá Strana
pondělí až sobota 1500 - 1800

telefon: +420 603 298 093
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Děti ze základních škol Prahy 1 
soutěžily v parku Lannova
Tréninková akade-
mie Jana Váni si pro 
všechny základní ško-
ly Prahy 1 připravila 
Sportovní dopoledne 
plné soutěží a pohybo-
vých aktivit. Ti nejlepší 
soutěžící zároveň dostali 
příležitost zúčastnit se 
velkého celorepublikové-
ho finále v Kladně, kde se 
potkají i s hvězdným Ja-
romírem Jágrem. 
Fotbal, florbal, házená, 
tenis a frisbee - těchto pět 
disciplín čekalo na několik 
desítek dětí. Vyřazovací 

formou pak postupně zů-
stalo šest nejlepších, kte-
ří se o první místo utkali  
v následném finálovém 
rozstřelu. Tato šestice 
si pak odnesla medaile, 
poháry, ceny a pozván-
ku na celonárodní finále  

v Kladně. „Bylo 
to moc fajn, 
nejvíc mě bavila házená  
a fotbal, který hraju. Už 
se těším do finále,“ řekl 
redakci šťastný finalista 
Ríša Šlahař ze čtvrté třídy 
ZŠ Vodičkova. „Jednalo 
se o první Sportovní den 
mládeže v Praze 1.  Zá-
sadní je pro nás podporo-
vat pohyb dětí jakýmko-
liv způsobem. A to je i na 
této akci super,“ zdůraznil 
místostarosta David Bo-
deček, který děti přišel 
povzbudit.
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Děti z Prahy 1 na soutěži

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

Tipy na oblíbené spolky pište na: redakce@staromestskenoviny.eu
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SPOLEK JIU JITSU
TěLOCVIčNA ŽITNá 14

Cvičenci s bedřichem rýčem
Dobrou fyzickou 
kondici a dovednosti 
sebeobrany získáte  
v Žitné ulici 13. To vše 
díky spolku Bedřicha 
Rýče, zkušeného lektora 
bojových umění, který 
se zde bezplatně věnuje 
fyzickému, ale také psy-
chickému rozvoji obča-
nů Prahy 1, ale i dalších 
příznivců dobré fyzické 
kondice.
„Sebeobraně se věnu-
ji již čtyřicet let, začí-
nal jsem jako karatista  
a časem jsem nastoupil  
k Městské policii, kde 
jsem také trénoval stráž-

níky. V této tělocvičně 
(Pohybové centrum TĚ-
LOCVIČNA, Žitná 13, 
Praha 1 - ve dvoře) jsme 
od roku 2015 a věnuje-
me se zde univerzální 
sebeobraně Jiu Jitsu, ale 
také kondičnímu cviče-
ní pro ženy,“ říká trenér  
a duše celého spolku 
Bedřich Rýč.
Ten také vysvětluje, že 
je dobré, aby se člo-
věk uměl v dnešní době  
v případě napadení 
ubránit a takzvaně ne-
zamrzl, tedy nezůstal 
paralyzován. Podle Bed-
řicha Rýče nespočívá 

samotné ubránění se jen  
v použití techniky něja-
kého bojového umění, 
ale třeba i v jednodu-
chém útěku či rychlém 
přivolání pomoci. K tomu 
všemu je podle zkušené-
ho trenéra třeba udržo-
vat svoje tělo v kondici. 
Proto je v nabídce spol-
ku také kondiční cvičení 
pro ženy, což je kruhový 
trénink bez činek, pouze  
s vlastním tělem a va-
hou.
A co umění Jiu Jitsu? 
Jde o kombinaci tří ja-
ponských bojových umě-
ní: karate, juda a aikido. bedřich rýč - lektor bojových umění

PREZIDENT MASARYK 
SE VRACÍ Z ExILU

STROJ čASU

Staroměstské náměstí, 1918. Prezident T. G. 
Masaryk se vrátil z exilu (z USA přes Rakousko).

T. G. Masaryk po vy-
puknutí války odjel  
v prosinci roku 1914 do 
exilu, aby za vznik samo-
statného státu bojoval 
na diplomatické frontě  
v zahraničí. 
Krátce po vyhlášení samo-
statnosti byl v revolučním 
Československu Masaryk 
prohlášen také za prezi-
denta republiky. V této 
době byl však ještě v USA. 

20. listopadu 1918 se Ma-
saryk vydává z New Yorku 
vstříc nové svobodné bu-
doucnosti. 
Cesta mu trvala přibližně 
měsíc, jelikož jako prezi-
dent ještě navštívil Anglii, 
Francii, Itálii a Rakousko, 
a tak se do své mateřské 
země dostal až 21. prosin-
ce 1918, kde ho vítězoslav-
ně přivítaly tisíce lidí. Byla 
to tenkrát velká sláva. 

ríša (vlevo) 
postoupil do finále

D. bodeček
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Nemilé překvapení (1/2) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1923)

 Tema

Krejčí: „Zaplaťte!“ „Již brzy! 
Čekám peníze od bohatého strýce!“

Pikolík: „Zaplaťte!“ „Již brzy! 
Čekám peníze od bohatého strýce!“

Víte že...
Filipovský je s Oldřichem 
Velenem zřejmě nejobsa-
zovanější český herec. 

Hráli přes 300 rolí.

Jeho poslední velkou rolí byla postava ukecaného 
Blekoty v televizním pohádkovém seriálu Arabela 
se vrací (1990 - 1993). Krátce před svou smrtí  
v roce 1993 prodělal mrtvici, po které přišel o hlas. 

PO MRTVICI PŘIŠEL O HLAS
Vzpomínáme na herce a dabéra Františka Filipovského

romě toho, že 
vypadal pořád 
stejně, jak říkají 

jeho herečtí kolegové, 
měl František Filipov-
ský hlas, kterým vyni-
kal nad ostatní.

Francouzského herce 
Louise de Funèse na-
mluvil tak skvěle, že 
jeho ztvárnění mnozí 
považovali za lepší, než 
byl originál.
„Při prvním živém 

vysílání 1. května 
1953 ho zavolali 
hodinu před jeho 
začátkem. Ač měl 
čas sotva skočit do 
přistaveného vozu, 
skvěle před kame-
rou zahrál spatra 
Harpagona,“ vzpo-
mínají jeho kolegové.
Ztráta hlasu pár měsí-
ců před smrtí ale ne-
byla pro Františka Fili-
povského tak bolestná, 
jak by se na první po-
hled zdálo.

mentu Velký herec ma-
lých rolí.

Ani chvíli nedokázal 
sedět sám ve svém po-
věstném ušáku. Stále 

potřeboval mít vedle 
sebe své blízké a okolo 
milované psy a koč-
ky. Uměl a dokázal žít  
i beze slov. František 
Filipovský zemřel 26. 
října roku 1993 v Praze.

František 
Filipovský
Táta, kapelník

(1845 - 1919)
 Flétnista, kapelník 

a působil mimo 
jiné v Prozatimním 

divadle.

anna
Filipovská

Maminka
(1862 - 1940) 
Provozovala 

rodinný obchod  
s textilním zbožím 

v Přelouči.

 Hilda
Filipovská

Manželka
Manželkou Filipov-
ského byla od roku 
1937 Hilda, rozená 

Kvičinská, s níž 
měl dvě děti.

K
mistr

Zleva: manželka Hilda,  vnučka, 
František, vnučka Pavlína, dcera 

Pavlína, zeť Petr Spálený 

F. Filipovský (†86)

ve svém 
slavném ušáku

„Skleslí byli ten-
krát všichni oko-
lo něj, jen děda se 
usmíval,“ vzpomíná 
Filipovského vnučka 
Pavlína Wolfová.
„S babičkou Matyl-
dou si děda stejně 
rozuměl beze slov,“ 
říká Wolfová v doku-

ušák

PoKračování PříšTě

Hospoda: „Zaplaťte!“ „Již brzy! 
Čekám peníze od bohatého strýce!“
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Kalendárium 
Starého Města

Lenka 
Reinerová

spisovatelka

Emilián 
Skramlík

politik

KvěTen

Jan Štursa 
*15. 5. 1880 Nové Město 
na Moravě 
†2. 5. 1925 Praha
Sochař. Zakladatel čes- 
kého moderního umění. 

Lenka Reinerová 
*17. 5. 1916 Karlín 
†27. 6. 2008 Praha
Spisovatelka, překlada- 
telka. Psala  německy.

Emilián Skramlík 
*11. 10. 1834 Praha 
†21. 5. 1903 Praha
Komunální politik a vý- 
robce nábytku. Za něj 
začala stavba Rudol-
fina, pokročila výstavba 
Národního divadla. 

Therese Brunetti 
*24. 12. 1782 Vídeň 
†15. 5. 1864 Praha 
Herečka Stavovského 
divadla. Až do své smrti 
věnovala každý den 
alespoň jednu hodinu 
péči o svou krásu. 

Marie Vášová 
*16. 5. 1911 Praha 
†6. 8. 1984 Praha 
Herečka vášnivého typu. 
Členka činohry Národ-
ního divadla.

Jan 
Štursa
sochař

Therese 
Brunetti
herečka

PO MRTVICI PŘIŠEL O HLAS
Vzpomínáme na herce a dabéra Františka Filipovského

S manželkou Hildou (říkal 
jí matylda) se brali v roce 
1937. byli spolu 56 let.

ZDE MůŽE 
BÝT VáŠ 
INZERáT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHáZENÍ!

VÝROčÍ 

30 LET 

ÚMRTÍ
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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 
l 25. 5. 16 - 22 h učená 
ToulKa oD roTunDy  
K roTunDě - 3,5 km s pouče-
ním i posezením. Staré kostely  
a hospody - Staré + Nové Město, 
Vyšehrad (část podzemí). Průvod-
ci: MUDr. Máslová, Dr. Küblbecko-
vá, MUDr. Kučera. Benefiční vstup-
né pro Prostřený stůl. (200/100 Kč).
l 29. 5. literární výlet eu-
gena brikciuse - Egon Ervín 
Kisch. Start 17 h Mlýnská (literární) 
kavárna.
l 19. 6. od 18 h ProSTře-
nÝ STŮl KamPanuly Ma-
lostr. nám.
21. 6. 21 h rojení roHáčŮ 
na PeTříně J. Cepák.
l čtvrtky naučná STeZ-
Ka PeTřínem (spolupořádáme) 
-15. zastavení u zvířecích sousedů. 
Odpoledne rodiny s dětmi + jednot-
livci: 773 247 227, mail:  petrinskai-

niciativa@gmail.com. Místa sděle-
na objednaným.
l 3. ročník výtvarné a li-
terární soutěže Zachraňte 
plcha velkého, pro děti od 5 do 
15 let, literární kategorie do 18 let. 
Více informací o soutěži na www.
zachranteplcha.eu.
l vycházky pro rodiče  
s dětmi malou Stranou + 
Kampou - P. Dvořáčková: www.
prahahrave.cz, tel.: 731 802 799 
www.facebook.com/prahahrave.
l 3. pondělí v 18 h Toulka: 
TaroT Klub 015-Deli Maltéze, 
Dr. Julius Hůlek.
l Středy 19 - 20 h baSKeT 
TuraS (Jara Svátek, tel.: 605 131 
136)  Gymn. Josefská.
l relaX arTe SanaTo-
rium: 3x týdně cvičí ve školách 
Malé Strany. Po + pá ZŠ Karmelit-
ská, středy Gymn. Josefská. 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.

KampaNula, TURAS a Staroměstské noviny
pořádají a zvou na benefiční, historicky poučnou akci

ve čtvrtek 25. 5. 2023 16 - 22 hod.
Koná se pěší

UČENÁ TOULKA 
OD ROTUNDY K ROTUNDĚ

cca 3,5 km s referáty znalců, občerstvením i posezením.
Téma: Starodávné kostely, prastaré hospody & vzpomínky…

Trasa: Staré + Nové Město, Vyšehrad (část podzemí).

Povedou samozvaní průvodci
MUDr. H. Máslová, Dr. K. Küblbecková, MUDr. J. Kučera.

VAŠE DALŠÍ VSTUPY A GLOSY VÍTÁNY!
Sraz v 16 h hospoda U Rotundy ul. Karoliny Světlé (rotunda sv. Kříže).

Další v 17 h hospoda U Žaludů Na Zbořenci (ZdeRas - hrad Václava IV.).
Další v 18 h Café Emauzy (Kosma a Damian), Suchá Dáseň + U Plavců.

V 19 h Vyšehrad - rotunda sv. Martina, kostel sv. Jana, Kasematy.
Od cca 20 - 22 (23) h hospoda Na hradbách.

Benefiční VSTUPNÉ 200/100 Kč
(sleva studenti + důchodci), děti zdarma

(podpora Prostřeného stolu KampaNuly).
Dobrá bota, oděv do větru i deště!

POUČNÉ I PRO VĚTŠÍ DĚTI A PSY.

(-:KDO DŘÍV PŘIJDE, TEN SI SEDNE!:-)

PRA.SANACE je dosud 
chybějící odborný výraz 
pro plány neudržitelného 
rozvoje hl. M. Prahy… I od-
borný výraz pro sanaci na 
živém těle Prahy.
Část veřejnosti se domnívá, 
že některé stavební záměry, 
rozhodnutí úřadů Magist-
rátu (radnice velké Prahy)  
i MČ Praha 1 nepřispívají ke 
kráse města, spolkovému  
a občanskému životu a fun-
gování  historické Prahy.

Velká 
CENA  PRA.SANACE 
je plastická koláž.

Po formální stránce se dílo 
snaží přiblížit dezolátní kul-

VELKá CENA PRA.SANACE PŘEDáNA
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turní a společenské úrovně 
plánování Prahy (největší  
světové městské  památkové 
rezervace).
Symbolický jednooký pa-
poušek s omezeným rozhle-
dem komentuje pra.sanační 
jednání opakováním odpo-
slouchaných výrazů, stále 
stejných chyb.
Víceúčelová plastická kom-
pozice má i funkci očistnou. 
Toaletní štětka čistí medi-
ální prostor od disentních 
názorů.

Komise: Jiří Gebert, Karel 
Holub, Jiří Kučera, Kurt 
Gebauer, Michal Bouzek, 
Jaroslav Cepák...

Šest kandidátů  
na CENU PRA.SANACE

1) Radnice Pra-
hy 1, za návrhy 

na rušení klubu Šatlava  
a Rybárny Skautského insti-
tutu + Kamparty. 

2) Radnice P1,  za po-
ničení staroslav-

ného interiéru Baráčnické 
rychty.

3) Zástavba nádvoří 
Michnovského palá-

ce, ignorace památkových  
předpisů. Již zastaveno.

4) Zástavba náměstí  
M. Formana - ukáz-

ka ignorování  památkových 
předpisů. Již zastaveno.

5) U Milosrdných - kam 
obrovský standardní 

bytový dům, dříve Maršme-
loun, nepatří.

6) Institut pláno-
vání a rozvoje 

hlavního města Prahy. 
Za projekt revitalizace 
„vodních prvků“ za-
hrad Petřína (kácení 
a bagrování bez povo-
lení v lokalitě Natura 
2000 již probíhá).
Velká cena  PRA.SA-
NACE byla předána 
zástupci Odboru ži-
votního prostředí Ma-
gistrátu Hl. m. Prahy. 
Jednomyslně komisí 
vyhodnoceno a tak 
se i 28. 3. večer v Síni 
Pražského Jara stalo 
na Konferenci Kampa, 
Petřín, Malá Strana - 
Střed Světa.

Sepsal: Jiří Gebert, 
autor Ceny 

PRA.SANACE

v úterý 28. 3. došlo na Konferenci Kampa, 
Petřín, malá Strana - Střed Světa  

k slavnostnímu předání: Ceny  
Pra.SanaCe (putovní cena od roku 2023). 

Cena 
Pra.SanaCe
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Staroměstské noviny, 
minulé číslo

www.
staromestskenoviny.eu
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 Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy
milí čTenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

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
Jsou kolem nás věci, 
jako by zde byly odne-
paměti, a ani si neuvě-
domujeme, jak nám 
ulehčují život. Někdy se 
jedná o věci docela všed-
ní. Takovým příkladem je 
autobusový spoj číslo 194. 
Nám připadá, jako by jez-
dil Prahou 1 od nepamě-
ti. Ale ono to tak dlouho 
není, co si obtížná dostup-
nost nemocnice pod Pet-
řínem a vzpomínky míst-
ních na pravidelný spoj 
mikrobusem mezi Ma-
lostranským náměstím  
a nemocnicí v horní části 
Vlašské ulice vynutily si-
tuaci řešit. Je jen dobře, 
že linka byla prodloužena 
i na pravý břeh Vltavy.  
A tak malé autobusy den 
co den protínají střed 
Prahy. Jejich řidiči až  

s neuvěřitelnou bravur-
ností projíždějí uličky ko-
lem Staroměstského ná-
městí, aby přes Petrskou 
čtvrt dojeli až na Florenc. 
A to každých dvacet mi-
nut.
Někdy jsou auta zapar-
kována tak, že o průjezdu 
autobusu rozhodují cen-
timetry. Díky této lince 
se dostaneme do míst 

středu Prahy, kam by-
chom se pomocí tramva-
je, nebo metra dostávali 
poměrně složitě. Naštěstí 
turisté tento spoj ještě 
moc neznají a my může-
me autobusy považovat 
za naši domácí linku.  
V převážně poloprázd-
ném autobuse pak do-
jedeme do nemocnice 
k Boromejkám anebo  
k patě Husova pomníku. 
Tedy zatím. Navíc jez-
dí vcelku podle jízdního 
řádu načas. Sem tam se 
nějaké zpoždění samo-
zřejmě nabere, jako když 
část trasy musí autobus 
jet za koňským spřeže-
ním. On takový kočár ze 
Staroměstského náměstí 
se předjet nedá a koně se 
do cvalu také nepustí.

SN květen 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.

ÓDA NA MÍSTNÍHO HRDINU, 
AŤ ŽIJE AUBUSOVÝ SPOJ 194!

Kateřina 
KlasnováJaK to viDÍ

Revitalizace hotelu 
Intercontinental už 
několik let rozděluje 
lidi na Praze 1. Nejvíce 
diskutovaná byla zástavba 
na náměstí Miloše Forma-
na, která se někomu líbila, 
ale valná většina místních 
občanů ji vnímá jako další 
zbytečné zastavění volné 
plochy, která by naopak 
mohla sloužit k relaxaci. 
Patřím k té druhé skupině 
a jsem zvědavá, jak to na-
konec s náměstím dopad-
ne. Celá věc totiž stále není 
uzavřena.
K nedobré atmosféře oko-
lo přestavby hotelu nepři-
spěla před dvěma lety ani 
kauza s odstraňováním 
azbestu, kterou mnozí  
a zejména rodiče dětí ze 
sousední Základní školy 
Curie vnímali velice citli-
vě. V této souvislosti ne-
považuji za šťastnou ani 

dohodě s paní ředitelkou 
zajistila možnost poby-
tu dětí na sportovišti Na 
Františku každý den až do 
17 hodin. Do smlouvy se za-
hrnula řada opatření včet-
ně pravidelného měření 
kvality ovzduší a možného 
hlídání úniku azbestu spe-
ciální certifikovanou fir-
mou a hygienou. Vše se ale 
mělo podle mne řešit včas 
a s předstihem vyjednat co 
nejlepší podmínky a komu-
nikovat se školou, rodiči  
a místními. Mělo by to být 
velké poučení pro příště.
A jak se na podobné pro-
jekty díváte vy? Hlídá 
Praha 1 dostatečně zájmy 
svých obyvatel? Jste pro 
nebo proti zástavbě na ná-
městí Miloše Formana?
Pište mi své podněty na ka-
terina.klasnova@praha1.cz
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

JAK TO TEĎ VYPADá S REVITALIZACÍ 
HOTELU INTERCONTINENTAL

poslední (doufejme!) etapu 
přestavby, během které in-
vestor využívá školní dvůr 
ve vnitrobloku školy. Sta-
vení povolení bylo vydáno 
loni v listopadu a je velkou 
chybou, že městská část 
vůbec nevyužila svého po-
stavení účastníka staveb-
ního řízení. Zábor dvorku 
tak nebyl s dostatečným 
předstihem komunikován 
a zasmluvněn, což opět za-
vdalo (a není se čemu divit) 
mnoha nedorozuměním.  
V rámci svých omezených 
možností jsem alespoň po 

Unikátní stavby,
které nemají ve světě 

obdoby.

Sledujte nabídky pracovních pozic na 
www.kolektory.cz

Chcete být u toho?

linka 194

Hotel intercontinental
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inzerce

JANA UŽ TO ZNá!
Přestaňte přežívat a začněte si život užívat!

radí
jana Hogan

JSME VAŠE

UCHO!

Možná jste si uvědomi-
li, že se v nějaké oblasti 
svého života motáte po-
řád dokolečka. Nebo že 
se v něčem rozhodujete 
stále stejným způso-
bem, který vám nepro-
spívá. Rozhodli jste se, 
že by to chtělo změnu. 
Ale jak na to?

Jsem pašák!
Nejprve se upřímně po-
chvalte. „Jsi pašák! Jsi fakt 
dobrý/dobrá!“ Uvědomě-
ní je první krok ke změně. 
Jako druhý krok můžete 
položit sobě a vesmíru otáz-
ku. Třeba: „Jak můžu tohle 
změnit? Jak můžu najít/zís-
kat? Jaké jsou tady pro mě 
možnosti? Co je dobrého na 
tom, co ještě nevidím?“

Proč klást otázky? 
Otázky otevírají prostor no-
vým možnostem. Porovnej-
te: „Teď je všechno strašně 
drahé!“
„Jak mohu v dnešní době 
získat všechno, co potřebuji 
já (a moje rodina) k životu?“

Jak trénovat?
Dávání otázek je dobré tré-
novat na něčem jednodu-
chém, kde je vidět okamžitý 
výsledek. Třeba jste venku 
a potřebujete akutně pou-
žít WC. Je až neuvěřitelné, 
kolik se potom, co se člověk 
zeptá, najednou objeví růz-
ných možností, které před 
tím nebyly vidět!

Už jste někdy zažili násle-
dující situaci? Něco marně 
hledáte. Prošli jste celý byt 
a nic. V zoufalství se vra-
cíte na místo, kde jste byli 
na počátku. Ta zatracená 
věc je přímo před vámi! 
Mám podezření, že to 
takhle funguje se vším. To, 
co hledáme, ať už fyzické 
věci nebo řešení situace, 
máme přímo před nosem. 
Jenom to pro samý spěch 
a stres nevidíme.
Možná znáte i tuto situa-
ci. Jednoho dne vás zčis-
ta jasna napadne udělat 

něco, co už děláte dlou-
ho, jinak. A pak si říkáte: 
„Proč jsem tohle neuděla-
l/a už dávno!“
Kladení otázek šetří čas. 
Pomůže najít optimální 
řešení rychleji.

Vděk
Další nástroj, nebo spíše 
stav bytí, který funguje 

jako kouzelný proutek, 
je vděčnost. Za všechno, 
čeho se mi každý den do-
stává, i zdánlivé maličkos-
ti a samozřejmosti. Můžu 
být vděčný/á za vodu, když 
mám žízeň, jídlo, slunce, 
déšť, vzduch k dýchání, 
blízké lidi, chvilku sám/
sama pro sebe… Vděčnost 
se dá naučit stejně jedno-
duše, jako tendence hledat 
na sobě a ostatních chyby. 
Stačí to často opakovat, až 
to jde úplně samo.
Super účinné je vyslovit 
hned po probuzení nebo 

před usnutím, když ještě/
už naše hlava nejede to 
svoje bla bla bla bla, ně-
kolik věcí, za které jsme  
v životě vděční. Třeba kaž-
dý den po celý týden. Nebo 
po zbytek života.
Taky se doporučuje si ka-
ždý den udělat prostor 
na něco, co mi přináší 
radost/kl id/uvolnění . 

I kdyby to v současné době 
mělo znamenat 10 minut 
denně. Právě v takových 
stavech jsme schopni při-
jímat odpovědi na otázky, 
které jsme položili. Když 
jedeme z povinnosti do 
povinnosti, nejsme vět-
šinou schopni napojit se 
na vědomí, kde jsou naše 
nové možnost k dispozici, 
a které se k nám dostávají 
formou intuice, myšlenky, 
která nás najednou napad-
ne atd. 
Na závěr dnes navrhuji po-
dívat se, jak často se životě 

zaměřujeme na to, co nám 
nefunguje. Vztahy, peníze, 
rodina, práce… Často se 
nám v hodně věcech daří. 
Ale máme oblast, ve které 
se ještě něco učíme. A na 
tuhle se zaměříme. Proto-
že nám nefunguje, vidíme 
celý zbytek života černými 
brýlemi.
Teď se ale můžu rozhod-
nout černé brýle sundat  
a podívat se na to všechno, 
s čím jsem spokojený/á. 
„To je paráda, jak se mi 
v tomhle a tomto daří!  
Jsem šikovný/á, že mi to 
tak jde! Je jenom otázka 
času, než zvládnu i toto!“

Jana Hogan, 
jana.hogan444

@gmail.com
Terapie a nástroje 

k rychlé a účinné změně 
v mysli a těle.

Jak do svého života přilákat změnu

Petr Samšuk
muzikant mnoha tváří

„Jak by ses předsta-
vil čtenářům novin?“
„Myslím, že mě vystihu-
je slogan, který použí-
vám:  muzikant mnoha 
tváří. Zpívám a hraju na 
kytaru a akordeon. Čas-
to sám nebo s kapelou  
Sam’s band, Folklor Tri-
em i v dalších sestavách. 
Žánrově mám rozpětí do-
široka: Bob Dylan, Eric 
Clapton, Petr Kalandra, 
Karel Kryl, folklor, folk, 
blues. Mám z toho všeho 
radost a naplňuje mě to.“
„Kde tě můžeme vidět 
hrát v centru Prahy 
naživo?“
„Čeká nás v Malostran-
ské besedě ve středu 
31. května koncert písní 
Boba Dylana. To bude 
večer plný nádherných 
dylanovek. S Folklor Tri-
em hráváme v Domečku 

na Kampě 
p r a v i d e l -
ně každou 
třetí středu  
v měsíci, tě-
šíme se na 
vás třeba 17. 
května nebo 
21. června. 
V š e c h n y 
naše koncer-
ty najdete na 
mém webu 
w w w . p e t r -
samsuk.cz.“
„Jak jsi 
p r o p o j e -
ný s Malou Stranou  
a centrem Prahy?“ 
„Nejdřív jsem v roce 2001 
poznal Jirku Wencla  
a jeho legendární se-
tkávání muzikantů na 
náplavce. O něco poz-
ději také tehdejšího šéfa 
Blues sklepu Davida 

Dvořáka. A od té doby se 
to krásně nabaluje. Stá-
le poznávám i unikátní 
spolkový a komunitní ži-
vot na Malé Straně.“
„Na co se těšíš?“
„Až tenhle rozhovor vy-
jde v Malostranských 
novinách! A na další roz-
dávání radosti muzikou.“

Místní umělci

Pouze v Praze. 

HODINOVÝ
MAN�EL

tel. Tonda: 720 658 976

DAONT

Osamělý důchodce provede 
levně práce hodinového man�ela 

(drobné opravy). 

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

257 531 839Fo
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zPíVÁme
naše LIDoVÉ PíSnIčKY

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

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

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

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

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

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

● 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 května: 
Pomalu 

vařené hovězí
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QUIZ723 997 239Registrace:

další kolo 
v  2023červnu

originalglenns.cz
792 889 942

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

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

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

4
12
48
3
1
1

KOLA
TÉMAT
OTÁZEK

OVAČKYTIP
BONUS KAOFF

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

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

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

bonusovou cenu, nebo cenu útěchy.  

Každýněco ví...

Malostranské nám. 7
Praha 1

pátek

23
v 19 hodin

BISTRO BAR SINCE 1992

PRAHA - MALÁ STRANA
MALOSTRANSKÉ NÁM. 7

ČÁSLAV | CHOTĚBOŘ | HAVLÍČKŮV BROD | KOLÍN
PRAHA | PŘIBYSLAV | TŘEBÍČ | �ĎÁR N/S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

ELKA
GCERND
BUZOLY
SMEČKA
42
KOVÁŘI
AUTODOLEVA
KOLIBŘÍCI
CHOBOTY
VODÁCI

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

TOP TEN - KVĚTEN

Vítězný tým: PANICI




