Demínka – Pilsner Urquell Original Restaurant

1886 / 130

ÚVODNÍK (Úpivník)
Když jsme v září vydali první číslo Demí
novin, vůbec jsme netušili, že bude mít
takový úspěch. Nejen, že si ho už přečetly
přes dva tisíce hostů Demínky, Pivnice
pod Petřínem a dalších dobrých restaura
cí, ale diskuse o našich slavných hostech
zcela zastínila i prezidentské volby ve
Spojených státech. Navíc Odborový svaz
kráječek salámu a pracovnic u studeného

pultu vyhlásil Demínoviny jako vítěze
soutěže o nejlepší tiskovinu pro balení
krvavé tlačenky.
Proto slibujeme, že důvěru do nás
vloženou nezklameme a budeme
Demínoviny vydávat dále s neztenčeným úsilím, čehož nejpádnější
důkaz právě držíte v ruce.

Henryk Sienkiewicz – Potopa. Román po
jednává o vpádu Švédů do Polska. Kdyby
raději vpadli do Demínky, byla by to větší
zábava.
Edmondo De Amicis – Srdce. U nás však
využijete spíše játra a ledviny.
Josef Svátek – Paměti katovské rodiny
Mydlářů v Praze. I v Demínce dopo
ručujeme ztrestat několik půllitrů dobře
načepovaného ležáku. Nikoliv se však
setnout!
Lev Nikolajevič Tolstoj – Vláda tmy.
Nebojte, Demínka má každý den
otevřeno až do 23 hodin.

Demínka

Slavní hosté

– nasaj z kultury vemínka! –
Vyhlašujeme soutěž o původní umělecké dílo na téma Demínka. Své básně,
povídky, kresby, malby, koláže, grafiky, sochy či fotografie posílejte na naši
adresu do 25. listopadu 2016. Odborná porota na konci roku 2016 vybere vítězná
díla v kategoriích literatura a výtvarné umění.
Laureáti obdrží kouzelný klobouk na večer s konzumací libovolných nápojů
a jídel z nabídky Demínky pro 4 osoby zdarma.

Noste na stůl!
Hledáme dosud neznámé staré fotografie,
stavební plány, jídelní lístky, účty a podobné
doklady, na nichž je zobrazena budova
Demínky, nebo jinak zachycují historii
restaurace. Takže provětrejte rodinná alba
a truhly po dědovi na půdě, odměna stojí
za to. Za každou fotku nebo dokument, který
zveřejníme v těchto novinách, vás odměníme.
Do roku 1996 dostane dárce jídlo a 3 piva zdar
ma. Od roku 1996–2010 pivo zdarma.
My vám nosíme piva a vy nám zase noste dějiny!
Své nálezy odevzdávejte u výčepu,
nebo posílejte na adresu:
Restaurant Demínka, Škrétova 1, 120 00
Praha 2, případně naskenované na
e-mail: info@deminka.com

Roku 1886
se děly věci...

V roce, kdy byla založena Demínka, vyšla
řada zajímavých knih:
Robert Louis Stevenson – Podivný případ
Dr. Jekylla a pana Hyda. Ctihodný lékař
doktor Jekyll se po vypití tajemného
lektvaru mění v šíleného zločince. Kdyby
místo toho v Demínce urazil pár Plzní,
rozhodně by tím nikoho neurazil.
Jules Verne – Robur Dobyvatel. Helikop
téra Albatros vyrobená z lisovaného
papíru a poháněná elektřinou zvítězí nad
vzducholodí Go Ahead v souboji o to, kdo
doletí výše. Můžeme potvrdit, že ten, kdo
je jako cepelín, v dobré společnosti ztrácí
úroveň.
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Stařičký mocnář poněkud překvapivě v uniformě
britského jezdectva.
Demínku poctilo svou vznešenou
návštěvou rovněž Jeho císařské a královs
ké Apoštolské veličenstvo z Boží vůle
císař rakouský, král český a uherský,
lombardský a benátský, dalmatský, chor
vatský, slavonský, haličský, vladimiřský
a illyrský; král jeruzalémský; arcivévoda
rakouský, velkovévoda toskánský a
krakovský; vévoda lotrinský, salcburský,
štyrský, korutanský, kraňský a bukovin
ský; velkokníže sedmihradský, markrabě
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Tajemství Demínovy Wiener KaiserMelange spočívalo ve skutečnosti, že při
její přípravě obvyklý francouzský koňak
nahradil moravskou slivovicí a namísto
žloutků slepičích používal husí.
Dlužno dodat, 1. října mocnář vyrazil
vlakem do Liberce, kde několik hodin
před jeho příjezdem na drážním mostu
poblíž Růžodolu vybuchly dvě nitroglyc
erinové bomby. Místodržitel hrabě Thun
tehdy poněkud černohumorně vtipkoval,
císař se však za břicho evidentně nepo
padal...

František Josef I. salutuje směrem k Demínce po druhé návštěvě chrámu svaté Ludmily.
moravský; velkovévoda srbský, vévoda
horno- a dolnoslezský, modenský, parm
ský, piacenzský a guastalský, osvětimský
a zátorský, těšínský, furlanský, dubrov
nický a zadarský; knížecí hrabě habsbur
ský, tyrolský, kyburský, goricijský
a gradišťský; kníže tridentský a brixen
ský; markrabě horno- a dolnolužický a
istrijský; hrabě hohenembský, feldkirch
ský, břežnický, sonnenberský; pán terst
ský, kotorský a na Slovinském Krajišti;
zkrátka Starej Procházka. Sice jen jedin
krát, zato to ale stálo za to.
To bylo tak:
František Josef byl staromilec a nepřítel
novot všeho druhu. Nevěřil telefonům
ani telefonistům, nosil šněrovačku a
nikdy, ale opravdu nikdy by si neudělal
selfie. Zato měl rád novogotické chrámy,
a proto ho doslova nadchnul kostel
svaté Ludmily, postavený na Královských
Vinohradech v letech 1888–1892 podle
plánů architekta Josefa Mockera.
Císař svatou Ludmilu navštívil dokonce
dvakrát. Poprvé dne 30. září 1891, když
se vydal do Prahy navštívit proslulou Ju
bilejní výstavu. Práce na stavbě chrámu
tenkrát ještě probíhaly v plném proudu,
leč zedníci dostali čisté prádlo a kva
litní tabák do fajfek, hromady materiálu
byly zakryty vlajkoslávou v českých i ra
kouských barvách.
Demín se o vzácné návštěvě dověděl
včas a byl ve střehu. Od rána sledoval
staveniště triedrem a jakmile spatřil
císaře přijíždět kočárem, vyrazil do akce.
Celou situaci podrobně popsal dobový

tisk: „Císař přistoupiv na staveništi
kostela k paní kněžně Anně Lobkovi
cové, protektorce komitétu dam pro
podporování stavby votivního chrámu,
vyslovil jí díky za namáhání a působení
ve prospěch stavby chrámové. Kněžna
však nejuctivěji odvětila, že uznání to
náleží protektorce spolku sv. Elišky a bý
valé předsedkyni komitétu dam pro
podporování stavby votivního chrámu,
vedle stojící paní Elišce Vlčkové, choti
okresního starosty, načež se císař obrátil
k paní Vlčkové a velice lichotivými slovy
jí projevil své plné uznání, podotknuv,
že toto působení dam jest velice záslužné
a jej velice těší.“ (Národní listy, 1. 10. 1891).
V tu chvíli se na scéně objevil Demín.
Protože byl oblečen v číšnické uniformě,
tedy ve fraku, podařilo se mu nenápadně
se vmísit mezi císařovu suitu a z bez
prostřední blízkosti stařičkého mocnáře
pozval do svého podniku na občerstvení.
Panovník pozvání ke všeobecnému
překvapení přijal a Demín mu osobně
v salónku, jemuž se od té doby říkalo
císařský, naservíroval jeho oblíbenou
Wiener Kaiser-Melange, čili císařsko
královskou kávu. Není to nápoj pro
každého, jediný šálek této pochoutky
v sobě obsahuje tolik živin, že by je
křovácká vesnice trávila celý měsíc.
Františku Josefovi Demínova Melange
chutnala, dokonce prohlásil, že je ještě
lepší, nežli mu dělávají ve vídeňské
dvorní cukrárně u Demela nebo v Café
Sperl. Při odchodu prohlásil, že se do
Demínky příště zase vrátí.
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úryvek z novin („Když přijížděl na místo výbuchu...“)
popisek: Národní listy, 2. října 1891.

Dě-dem
Dějiny Demínky

2 Když na vinohrady padaly rány
(od války Třicetileté do Prusko-rakouské)
Místo pouhých pár kroků za Koňskou
bránou Nového Města pražského, na
němž dnes stojí restaurace Demínka,
jsme opustili v osudovém okamžiku
bitvy na Bílé hoře v neděli 8. listopadu
1620, kdy na Královských Vinohradech
navždy skončil čas veselých sudů.
Třicetiletá válka přinesla Horám
viničným strašlivou zkázu, zejména na
svém úplném konci v létě 1648, kdy
Prahu oblehla švédská armáda pod
velením generála Jana Kryštofa Königs
marcka. Vyvýšené svahy vinic poskytova
ly ideální palebné postavení pro děla,
které také Švédové právě zde rozmístili.
Vinohrady přitom bez milosti podupali,
vydrancovali a všechno víno vypili.
V průběhu rekatolizace, následují po
porážce českého stavovského vojska,
dostali nevázané vinaře na starosti je
zuité sídlící v kapli Božího Těla a Krve
na Karlově náměstí a ti už révové
zpustlíky zkrotili.
Alespoň v tom smyslu, že od té doby
museli řádně uzavírat svazek manželský
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v kostele a předkládat své děti ke křtu.
Zpustošeným vinohradům dala v le
tech 1653–1730 poslední ránu stavba
barokního opevnění Prahy, vysunu
tého před gotické hradby. Gotickou
Koňskou bránu při tom téměř úplně
zastavěli do bašty svatého Štěpána (bas
tion XXVI), přičemž průjezdy zalomili
směrem na severovýchod, aby znesnad
nili případný nájezd útočníků. Bránu
Svatojánskou (zvanou též Svinská) zase
pohltila bašta svatého Xaveria (bastion
XXVII) při vyústění Ječné ulice. Bránu při
přestavbě navíc zúžili, takže tudy mohli
nadále procházet jen pěší a od té doby
se nazývala Slepá. Mezi nimi, uprostřed
kurtiny, prolomili třetí bránu Žitnou hádejte kde? No přece na konci Žitné
ulice.
Jak vidíme na perspektivním plánu Prahy
od Josefa Daniela Hubera z roku 1769,
cesta od Koňské brány, vinoucí se od
středu bastionu směrem na jih, je sou
dobá Škrétova. Další cesta od Žitné brány
na východ je dnešní Anglická. Současný
blok činžovních domů s Demínkou
v přízemí tedy stojí na místě bývalého
pole, ohraničeného těmito cestami
a příkopem u hradeb. Pěstovalo se tam
cosi v řádkách, snad opravdu vinná réva.
Po dostavbě barokního opevnění
zdejší vinice definitivně zpustly, staly
se útočištěm žebráků a nekalých živlů.
Kdysi slavný perkmistrovský úřad byl
roku 1783 zcela zrušen.

Barokní opevnění Prahy. Shora dolů: Ross Thor (Koňská brána), Korn Thor (Žitná brána) a Blind Thor (Slepá
brána). Císařské otisky Stabilního katastru, mapování ve 20. až 40. letech 19. století.

Devatenácté století přineslo
průmyslovou revoluci a s ní spojený
mnohonásobný nárůst dopravy. Barokní
Koňskou bránu s gotickým jádrem proto
roku 1836 za účelem větší průjezdnosti
přestavěl vídeňský architekt Peter von
Nobile v tehdy módním empírovém slohu.
Dne 13. června 1849 byly podle guber
nálního nařízení usedlosti za branami
Nového Města pražského sloučeny, čímž
vznikla samostatná obec Královské
Vinohrady, rozkládající se přibližně

Švédské obléhání Prahy, rytina podle malby Karla
Škréty z Theatrum Europaeum (1683).

Poloha dnešní Demínky na perspektivním plánu
Prahy, Joseph Daniel Huber 1769. Celek a detail
s ujíždějícím kočárem a postavami vinařů.

na území dnešních Vinohrad i Žižkova.
Dějiny kráčely dál svým vrávoravým
krokem, přišel rok 1866 a s ním ne
šťastná válka Pruska proti Rakousku,
kterou Němci dodnes nestydatě nazývají
Německá válka, i když v ní umírali hlav
ně Slované. Rakouská porážka měla pro
Královské Vinohrady netušené důsledky.
O tom si ale povíme až v další kapitole.
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Koňská brána po přestavbě roku 1836. Dřevoryt
dle kresby F. Bizy, časopis Světozor,
číslo 38, ročník 1874.
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Píšou nám hosti:
Rád bych Vám pochválil kvalitu Vašeho
listu. Pěkně se mi to skládá a drží to
formu. Když chci na něco kápnout, tak
si Vás vezmu do práce, a i po celodenní
dřině mám pokaždé zaručeně čistou
hlavu. Já pořád říkám – stačí otevřít
Demínoviny a je vymalováno! Nejen
štětkou, ale i válečkem. Jen bych Vás
chtěl požádat, abyste tiskli na pevnější
papír, poněvadž se bojím, aby se barva
skrz tu čepici přece jen nepropila.
S naprostou úctou
Alois Kotrba, malíř pokojů

A my jim
odpovídáme:
Milý pane Kotrbo,
papír zpevňovat nebudeme, chráníme
naše lesy, ale poradíme vám malý
novinářský trik: od příštího čísla si sklá
dejte malířskou čepici ze dvou vrstev.

Obrazy ze života
Josefa Demína

2. Dospívání

Když Josef Ignác Demín na podzim
roku 1865 odešel z rodných Rynoltic
na zkušenou do Vídně, začal se učit na
vysněné povolání číšníka v legendární
restauraci u Figlmüllera. Jenže každý
začátek je těžký, jak pravil ten zloděj,
který z Rudolfina ukradl klavír. Malého
Pepíčka dlouho nechtěli pustit na hosty.
Zpočátku směl jenom žehlit promočené
pivní tácky po zavírací hodině. Později
postoupil do kuchyně, kde musel dlouhé
hodiny paličkou rozklepávat plátky masa
do vídeňských řízků, zvících rozměrů
sloního ucha. Tím se mu však dosud
slabé paže zocelily, což se mu později
hodilo při roznášení těžkých talířů.
Svou velkou příležitost dostal v létě 1866,
kdy vypukla válka Rakouska s Pruskem
a většina dospělých číšníků musela

Srdečně zdraví
Vždy Vaše Demínka
Pište nám na adresu:
Demínka – dopisy
Anglická 41/9, 120 00 Praha
Nejzajímavější dopisy otiskneme.

narukovat na frontu. Demín si nechal
ušít svůj první číšnický frak a majitel
podniku papá Figlmüller mu v restau
raci přidělil stoly, které měl obsluhovat.
Ochotného a dobrosrdečného Pepíka
si hosté brzy oblíbili a jeho hvězda
stoupala. I přes čerstvě prohranou
válku byla Vídeň stále velkoměstem
plným přepychu a zábavy. Bál střídal
ples a světla bulvárů nikdy nezhasínala.
Demínovi se však Straussovy valčíky brzy
oposlouchaly a zastesklo se mu po rod
ném hlaholu. Přihlásil se tedy alespoň do
vídeňského Sokola a denně tu po práci
cvičil prostná i na kruzích.
V roce 1869 se konečně dočkal kýženého
výučního listu. Přestože měl nabídky
do nejlepších vídeňských podniků, sbalil
si svůj frak, žehličku na pivní tácky
a prvním rychlíkem odjel do Prahy, ten
krát ještě dlouhou oklikou přes Olomouc.

Na toho si dej pozor. Vymetá všechny
restaurace v okolí.
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O zdanění
tringeltu
Tak jsem slyšel, že pan ministr financí
chce v restauracích zdanit nejenom jídlo
a pití, ale taky pozornost pro obsluhu,
čili spropitné, dýško, tuzér, alias tringelt.
No potěš koště. Ten stát to už vážně
přehání.
Přidáním spropitného host vyjadřuje
spokojenost s kvalitou obsluhy, u pří
slušnic něžného pohlaví třeba i s jinými
kvalitami, kupříkladu s velikostí, pe
vností a tvarem očí. To ale přece není
žádné zboží ani služba, kterou by někdo
někomu prodával, ale dobrovolný pří
spěvek, takže jaképak danění? Já proti
tomu prosím protestuji z metafyzických
důvodů.
Možná se vám to zdá malicherné, ale
když mávneme rukou nad spropitným,
co budou chtít zdanit příště? Milodary
do kostelní kasičky? Vánoční dárky
dětem? Teplé lidské slovo?
Často si říkám, že by bylo užitečné,
kdyby to erár dělal jako ti číšníci v restau
raci. Nejdříve by nás hosty, totiž občany,
pěkně obsloužil, a teprve potom inka
soval. A jedině kdybychom byli obzvláště
spokojeni, dostal by navíc tuzér. Co mys
líte? Tím by se ušetřila spousta peněz
i starostí. Pane vrchní, ta dálnice je dnes
nějaká nedopečená, odneste to zpátky
do kuchyně, tohle já platit nebudu. Jdu
vedle, tam mne vždy dobře obslouží.
A vůbec, což takhle zdanit daně?

Víte, že Královské
Vinohrady...
...se mohou pochlubit raným dílem
malíře Josefa Čapka, bratra spisovatele
Karla Čapka? Kupodivu to nejsou obrazy,
nýbrž plastiky - basreliéfní emblémy
čtyř evangelistů a najdete je na hlavním
průčelí chrámu svaté Ludmily, v rozích
čtverce okolo obrovského růžicového
okna. Vlevo nahoře je to okřídlený člo
věk, symbol evangelisty Matouše, vlevo
dole okřídlený lev čili Marek, vpravo dole
okřídlený býk neboli Lukáš a nakonec
vpravo nahoře orel, tedy evangelista Jan.
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Cafe Reserva
Cafe Reserva je unikátní koncept prémi
ových kávových směsí.
Základem pro výběr nejlepších kávo
vých zrn jsou plantáže a malé farmy ve
vybraných tropických oblastech, které
dodržují nejvyšší standardy v kvalitě a
přispívají k ochraně životního prostředí.
Nejlepší oblasti etiopských a indick
ých deštných pralesů a tvoří základ
našich výjimečných směsí. Dokonalý
um a řemesla malých zemědělců nabízí
milovníkům kávy autentické a jedinečné
aroma připomínající nejjemnější koření,
jako je skořice, kakao a sušeného ovoce,
Kávovníky na našich farmách rostou
přirozeně ve stínu deštných pralesů.
Naše Káva se zde pěstuje bez použití
umělých pesticidů, herbicidů nebo
chemických hnojiv. Tyto pěstební
postupy pomáhají udržovat zdravé

životní prostředí a přispívají k ochraně
čisté podzemní vody.
Pražení kávy je skutečnou vědou a mis
trovským uměním.
Unikátní koncept prémiových kávo
vých směsí CAFÉ RESERVA jsme pro vás
vytvořili společně s ikonou italské kávy
panem Gianluigi Norou.
Café Reserva Made in Italy. Všechny
kávy Café Reserva jsou praženy pod
dohledem opravdového mistra na
nejnovějších technologiích s důslednou
kontrolou pro dosažení dokonalé pré
miové směsi.
Zelená kávová zrnka obsahují stovky
substancí, které dávají kávě chuť a
aroma. Celý proces je důkladně sledován
kávovými experty a to je klíč k výrobě
excelentní kávy.

Naše káva je certifikovaná
Rainforest alliance.
Organizace Rainforest Alliance prosa
zuje ochranu tropických ekosystémů,
udržování biodiverzity a podporu
udržitelných komunit. Již více než dva
cet let mezi její cíle patří ekologicky
udržitelné využívání půdy, společensky
odpovědné chování soukromých firem
a orientace zákazníka na skutečné hod
noty.
Společnost Espresso generální distribu
tor pro ČR nabízí obchodním partnerům
stálou dostupnost výrobků, náhradních
dílů, poradenskou činnost, vzdělávací
programy, partnerský e-shop a rychlou
reakci na technický a poradenský servis.
www.cafereserva.cz
info linka 800 191 191

Pravdivá historie Demínovy kavárny slovem i obrazem. © 2016 Petr Stančík a Jakub Šolín, © 2016 Restaurace Demínka
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roháček

Vzkříšené recepty

T

Legendární Demínovu Wiener KaiserMelange si můžete udělat sami:

Kroužek demínkovských
hádankářů
1 tajenka (oblíbená karetní hra ve staré
Demínce)
2 shromaždiště v antických městech
3 nástroj na grilování
4 zámek na ostrově Travenského jezera
5 duchovní dvojník ve starém Egyptu

Pivopedie

1 husí žloutek
1 lžička akátového medu
1 lžíce slivovice
2 lžíce smetany
1/4 litru čerstvé silné kávy
odrůdy arabica
smetana na šlehání
Návod
Ušlehej žloutky s medem a koňakem
do pěny, tu opatrně vlož na dno vel
kého předehřátého porcelánového
šálku, přimíchej smetanu a za stálého
míchání stříbrnou lžičkou zalij horkou
přecezenou kávou. Na hladinu nasaď
dvojitou korunu z vychlazené šlehačky
a podávej s hlubokou úklonou.
(Pozor, konzumace husích vajec pouze
na vlastní riziko – bez tepelné úpravy
hrozí nebezpečí salmonelózy.)		

Encyklopedie zajímavostí o pivu

T

očení

Stará hádanka zní:
„Je to černý a točí se to, co je to?“
Dáte se poddat? Přeci černé pivo. Každý
ví, že když dojdou lahváče, musí se jít do
hospody na točené. Ale málokdo zná, jak
se k pivu sloveso „točit“ vlastně přitočilo.
To bylo tak: Od středověku až do po
loviny devatenáctého století se pivo če
povalo bez tlaku, prostě po vytažení čepu
teklo ze sudu do džbánku vlastní váhou.
To ale znamenalo, že pro každé pivo se
muselo chodit do sklepa. Aby si výčepní
ušetřili to věčné běhání po schodech
dolů a zase nahoru, vynalezli ruční pum
pu, která se obsluhovala točením velkého

Wiener Kaiser-Melange
Ingredience

Hostinská paní Palivcová točí pivo.
Z filmu Dobrý voják Švejk, 1956.
kola s klikou přímo z lokálu a ta vytlačovala
pivo ze sudu trubkami do pípy. A proto
i když ruční pumpy už dávno nahradila
modernější technika, v hospodském
žargonu se pivo vesele točí dál.

Hlemýžď zahradní (Helix pomatia)

jakub kubín řeznictví a uzenářství

www.nespresso.cz
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Velkoobchodní prodej čerstvého a mraženého
masa, masných výrobků, specialit tuzemských
i zahraničních. www. maso-jakub.cz
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Pod petřínem

www.cafereserva.cz

Úklid RPM Service

Potřebujete pro dítě lyže?

V Praze 1 najdete jen velmi málo restaurací, které se místo na turisty zaměřují
na stálé místní návštěvníky. Jsme pyšní
na to, že náš restaurant Pod Petřínem
je právě jednou z takových výjimek!

www.pivnicepodpetrinem.cz

Katr restaurant
Pravidelné úklidy interiérů,
exteriérů, zimní údržba,
údržba zeleně i jednorázové
a speciální úklidy…

Už nemusíte kupovat nebo shánět po bazarech. Simplerent vám je půjčí výhodně a na
celou sezónu a na podzim 2016 s rozvozem
až k vám domů zdarma.

www.Simplerent.cz

www.rpmservice.cz

V historickém srdci Prahy jsme pro vás
otevřeli nový podnik s neopakovatelnou atmosférou. Najdete nás ve Vězeňské ulici 9,
nedaleko Staroměstského náměstí.
Zaměřujeme se zde na moderní českou
i světovou gastronomii.
S temným světem věznic však nemáme
kromě názvu a adresy společného nic.
Naopak - v Katr restaurantu si zakládáme
na otevřenosti a poctivosti.

www.zverina-petron.cz

www.katrrestaurant.cz
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Demínka a (nejen pivní) politika
Strana mírného pokroku v mezích zákona, aneb mystifikace, která se málem stala skutečností.
„Anglikánská církev kupuje v Praze duše
po jedné libře, v Nuslích v Heroldových
lázních křtí adventisté nahé staré baby,
v Makedonii vypuká revoluce, makedon
ští povstalci vyhazují do povětří mosty
u Bitolje a Soluně, z hradčanského paláce
Arcibiskupského padá kominík do dvora,
vzbouřená válečná ruská loď Potěmkin
bombarduje rumunské pobřeží, na Labi
pro malou výši vody ukazují se hladové
kameny, agent-provokatér Mašek vydá
vá se v redakci Komuny za italského
anarchistu Pietra Periho, uprchnuvšího
ze Sevastopole v Rusku, a spí jednu
noc u Rosenzweiga-Moira, vlastně oba
jsou vzhůru, poněvadž jeden bojí se
druhého, do Prahy přijíždí nenápadně
vévoda makedonský Klimeš, a tu v těchto
bouřlivých dobách zakládám v hostinci
U Zlatého litru na Královských Vinohra
dech, za posměchu mistra Arbesa novou
politickou stranu českou...“
(Jaroslav Hašek – Politické a sociální
dějiny Strany mírného pokroku v mezích
zákona)
Demínka je místo, kde se odjakživa
dělala politika. Na tomto místě se vy
dáme po stopách dějin, jež Demínkou
často kráčely, ba někdy až klopýtaly
a šmajdaly.
Notoricky (doslova) známý spisovatel,
anarchista, mystifikátor a rovněž zakla
datel mongolské žurnalistiky Jaroslav
Hašek sice svoji Stranu mírného pokroku
v mezích zákona neustavil v Demínce,
nýbrž o pár metrů vedle, ve výčepu dnes
již neexistujícího hostince U Zlatého
litru, Demínka však v dějinách Haškovy
strany hrála úlohu vskutku nezaned
batelnou.
Nejprve se však pokusme zodpovědět
palčivou otázku, kdy přesně byla Strana
mírného pokroku v mezích zákona za
ložena. Sám Hašek nám pátrání nijak
neusnadnil. Ve výše citovaném úryvku
sice uvádí založení strany do souvislosti
s dalšími dějinnými okamžiky, potíž však
tkví ve skutečnosti, že ony okamžiky
neproběhly ve stejnou dobu.
Například revoluce v Makedonii, zvaná
též Ilindenské povstání, vypukla 2. srpna
1903 a potlačena byla již 10. srpna téhož
roku. Oproti tomu se námořníci na ruské
bitevní lodi Kníže Potěmkin Tauridský
(známé ze slavného filmu Křižník
Potěmkin od Sergeje Ejzenštejna)

vzbouřili až 14. června 1905, aby se po
jedenácti dnech rebelie vzdali v rumun
ském přístavu Konstanci. Ostatní Haš
kem uváděné události, jako adamitské
křtění adventistů či kominíkův pád, jsou
ještě více matoucí. Hašek navíc na jiném
místě Dějin uvádí: „14. prosince roku
1904 bylo nás ve straně celkem osm.“
Spokojme se tedy s konstatováním, že
Strana mírného pokroku v mezích záko
na pravděpodobně vznikla někdy
ve druhé polovině roku 1904.
Strana hostila ve svých řadách mnoho
pozoruhodných osobností, byli to
například čalouník a vojvoda make
donský Jan Klimeš, básníci Gustav R.
Opočenský, Karel Toman, Jiří Mahen
a Louis Křikava, posledně jmenovaný
zároveň synovec policejního ředitele,
což se často hodilo. Dále Karel Pelant
z hnutí Volné myšlenky, akademický
malíř Jaroslav Kubín, člen baletu Národ
ního divadla František Wagner a další
kreatury.
Hašek a jeho kumpáni Stranu dlouhá
léta provozovali jako pouhou chiméru a
bohémskou mystifikaci, parodii nekalých
praktik skutečných politických stran.
V dubnu 1911 se však Strana mírného
pokroku v mezích zákona dočkala svého
naplnění a zároveň zániku, když za ni
Jaroslav Hašek v 10. vinohradském ok
rese opravdu kandidoval při volbách do
říšské rady.
Volební program byl „velice jednoduchý
a při veškeré pokrokovosti pro všecky
stavy, vyznání, hostince a povolání nap
rosto přijatelný (...):

v mezích zákona se stal senzací praž
ských intelektuálů a zdálo se, že má
reálnou šanci na úspěch. Pak ale Hašek
udělal osudovou chybu. Když hledal
vhodné místo pro sídlo výkonného výbo
ru Strany při volbách, rozhodoval se mezi
Demínkou, kde čepovali pivo plzeňské
a dnes již dávno zaniklým restaurantem
V Kravíně, sídlícím v domu na rohu
ulic Korunní a Budečské, kde točili sice
levnější, leč méně kvalitní pivo vinohrad
ské. Po dlouhém váhání si z úsporných
důvodů vybral Kravín a dopadlo to
katastrofálně. Hašek situaci popsal slovy:
„Nešťastnou shodou okolností stalo se,
že v naší volební kanceláři čepovalo se
pivo vinohradské, naši agitátoři museli
pořád jenom běhat na záchod, a to byla
jejich celá ta volební agitace.“
Jaroslav Hašek ve volbách získal jen
38 hlasů proti vítězným 2992 a Strana
mírného pokroku v mezích zákona brzy
poté tiše zanikla, či spíše byla svými
členy rozpuštěna (v pivu, vínu a kořalce).
Hašek na Kravín zanevřel a ještě dlouho
po svém poslaneckém debaklu chodil
raději do Demínky. Ponaučení z celé akce
shrnul do stručného kréda: „Neboť alko
hol jest mlékem politiky.“
Na závěr dodejme, že podle svědectví
Maxe Broda jeden z oněch 38 hlasů
pro Haška odevzdal mladý koncipient
Dělnické úrazové pojišťovny pro Královs
tví české jménem Franz Kafka.
Pokračování příště.

1. Mírný pokrok v mezích zákona.
2. Větší přísnost na chudý lid.
3. Zestátnění domovníků a kostelníků.
4. Pryč s laickými kridatáři.
5. Záložny do rukou duchovenstva.“
Básník Josef Mach dokonce napsal hym
nu, která se zpívala na melodii známé
anarchistické písně Milión paží v tmách
se vzpjalo:
„Milión kandidátů vstalo,
by oklamán byl dobrý lid,
by voličstvo jim hlasy dalo,
prý ochotně je chtějí vzít.
Nechť prudký pokrok chtějí jiní,
násilím zvracet světa řád;
my pokrok mírný chceme nyní,
pan Hašek je náš kandidát!“
Volební boj Strany mírného pokroku

Kazdý voliC
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Strany mírného
pokroku v mezích
zákona obdrzí
kapesní
akvárium!
Volební plakát z roku 1911.

