
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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

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

inzerce

®

Staroměstské 
servírky

SLEČNA PETRA
z Baru Konírna (Anenská 11) 
roztáčí lahodného Bernarda 

za sympatických 28 Kč. 

Cˇ ís. 3/ roč. V
15. března 2014 NOVINY

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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Střelecký ostrov 
ve spárech labutí

str. 3

BOHUMIL HRABAL: 100 LET
*28. března 

1914 

 VŠECHNY 
MOJE 
ŽENY

MATKA MANŽELKA

MÚZA MILENKA

Jaro 
je můj

hostitel

Kde je nejlepší 
Plzeň? viz str. 2

Adresa prodejny: 
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

Více informací na str. 9.

www.vcelarskaprodejna.cz    
www.vcelpo.cz                       
www.vcelarskastanice.cz

www.poliklinikanarodni.cz

Více info na str. 3

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

Navštivte novou 
thajskou restauraci 

na Starém Městě 
v Dušní ulici.

www.farrango.cz
Více info str. 3

Vyšetření živé kapky krve 
Darkfi eld mikroskopií

Více info na str. 2

Nejlepší zdravotní prevence
www.optimamedical.cz

The Loop Jazz Club
U Plovárny 8, Praha 1 - Malá Strana
Tel.: +420 257 531 451

V rámci programu klubu The Loop,
který je součástí Občanské plovárny, 

probíhají pravidelné živé koncerty 
špičkových českých 

i zahraničních interpretů.
Příjemný hudební zážitek
na břehu Vltavy, spojený navíc
i s gurmánským, je možné 
si dopřát od čtvrtka do soboty.

www.obcanskaplovarna.cz

Vystoupení začínají 
ve 21 hodin, 
není-li uvedeno jinak. 
Více na 
www.loopjazzclub.cz

viz str. 4

Více 
naleznete 

na stranách 
6 a 7



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
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inzerce

Co znamená Hrabalův 
výraz 

“
pábení”?

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Pábení je 
srnka, která 
vypadá jako 
dinosaurus.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

Slávek 
Janov

Odborník přes 
Rychlé šípy

„Hospodské 
řeči s přidanou 

hodnotou 
fantazie 

a estetična.“

Anketa Staroměstských novin

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Půvabné 
rozvíjení 

myšlenek, 
které jsou 

mystifi kací.“

„To je jasné. 
Ale ne každý 

má dar pábit.“

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„V mém 
překladu to 

vnímám jako 
LÁSKA.“

„To by musel 
říct sám 

Bohoušek 
Hrabal!“

Číslo měsíce

62
labutí napočítal 
reportér SN dne
10. 3. na Střelec-
kém ostrově.

P

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

oskládat všechny ty 
vjemy na přesně vy-
mezený prostor je 

vlastně rouhání.
Listuji knihou Toto měs-
to je ve společné péči oby-
vatel od Bohumila Hra-
bala (sestavil text) a Mi-
roslava Peterky (foto). 
Jsem nadšen.
Ta kniha není jen z roku 
1967. Je i letošní. A bude 
letošní i za sto let. Ná-
hoda, která je matkou 
vtipu, tu teď sedí s námi 
a ptá se: Kdy? „Jsem rád
tam, kde právě jsem,“ 
psal Hrabal. Co jiného na 
to, jářku, říct?  

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Je velká 
radost být 
právě zde

Recept dle 
Dobromily

Aspik z paznehtu
Dej do velkého hrnku 
jeden hovězí, od řezní-
ka dobře očištěný a roz-
sekaný pazneht, libru 
telecích kostí, osm vep-
řových nožiček a pak...

Ta to umí osolit!

 

www.rettigova.lukul.cz

Staré Město - Oči navrch
hlavy měli ti, kdo ho vi-
děli na Vltavě. Na konci 
února připlul do Prahy
vzácný vlečný člun úcty-
hodných rozměrů (délka
70 m). „Poslouží k před-
stavení českých farmářů, 
českých výrobků na tr-
zích v Drážďanech a dal-
ších evropských měs-
tech,“ říká ředitel Praž-
ské paroplavby Štěpán 
Rusňák. Člun starý 55 let 
vozíval do Prahy kávu. 
Kotvit bude na Smíchově.

Václavské náměstí je 
stále bez buřtů a novin

Ahoj! Na Vltavě zakotvil 
mimořádný nákladní člun

Václavské nám. - Než 
takové, to raději žádné. 
Magistrát zamítl návrhy 
na nové stánky s občer-
stvením na Václavském  
náměstí. Nové výběrové 
řízení zatím nevypíše. 
Původně tu bylo 23 stán-
ků. Před dvěma lety měs-

to ukončilo většinu ná-
jemních smluv. Zavírání 
stánků vzbudilo velké 
emoce veřejnosti. Stánky 
ukončily provoz, dodnes 
ale některé zůstávají stát. 
Město kvůli tomu podalo 
žalobu o vyklizení. Soud 
zatím nerozhodl.

Staré Město - Houká-
ní sirén, které vyrušilo 
občany koncem února 
od poctivé práce, nebyl 
nálet, ale zatmění. Pro-
běhla prý zkouška na 
výpadek proudu.

To nebyl nálet, 
ale zatmění

Spálená - Stanice me-
tra Národní třída na 
trase B bude opět zpro-
vozněna dne 1. červen-
ce. Mimo provoz byla 
dva roky kvůli výstavbě 
domu Quadrio.

Stanice metra 
Národní otevře

Revoluční - Potvrze-
no! Hotel City Centre 
zapálili švédští turisté. 
Požár vypukl v sed-
mém patře. Evakuová-
no muselo být 30 lidí. 
K požáru došlo 16. úno-
ra. Byl kvůli němu pře-
rušen provoz. 

Hotel zapálili 
bujní Švédové

Nové zprávy 
ze Starého Města9 °C

BŘEZEN: Doufejme, že 
toto jaro bude víc jaro, než 
byla letos zima zima.

Počasí 

Ředitel PPS 
Štěpán Rusňák 
salutuje člunu

Havelská - Štamgasti hos-
pody U Zlatého slona se 
shodli, že nejlepší Plzeň 
v Praze se točí jednoznač-
ně a nepochybně U Zlatého 
slona (Havelská 9). Kdo ne-
souhlasí s tímto smělým 
názorem, nechť napíše ten 
svůj na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu.

Nejlepší Plzeň 
je prý U Slona

Stále hledáte 
příčiny svých 
zdravotních potíží 
a nenacházíte je?

Co vše z jedné kapky krve zjistíme:
Překyselení organismu
Zátěž těžkými kovy
Záněty, alergie a autoimunitní reakce
Nedostatečné trávení a vstřebávání živin
Nadměrný stres, potřebu antioxidantů
Patogenní mikroorganismy vč. infekce 

candidou albicans, chlamydiemi
Stav okysličení organismu a průchodnost 

krevních kapilár a další...

Najdete nás na Národní 11, Praha 1

Nabízíme individuální řešení vašich 
zdravotních potíží a cílenou detoxikaci 
přírodními prostředky!

www.optimamedical.cz

Zkuste VYŠETŘENÍ ŽIVÉ KAPKY 
KRVE DARKFIELD MIKROSKOPIÍ

Tel.: 776 067 037

Zdravá krev Vápenatý krystalPřekyselení
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Malý oznamovatel

Protože jde o jediné noviny v celé čtvrti, 
které se dají číst. Vycházejí pravidelně 
v nákladu 10 tisíc výtisků již od roku 
2010. Po celé Praze je přes 50 odběr-
ních míst. Čtenost je odhadována na 40 
tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

PROČ INZEROVAT  PRÁVĚ
VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH
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Víte, že...
Na opačném konci 

zeměkoule žijí většinou 
černé labutě. 

Dívka ze str. 3

ště MISTRYNĚ PRAHY
V PŘEVLÉKÁNÍ ZA VĚJÍŘ

Slečna Miluše Plachá z Kožné 
při své slavné produkci. Její pře-
vleky (např. za vějíř)  jí vynesly 

přezdívku Větrná vlna. 

Rok 
1914

Opravený Střelecký ostrov 
si oblíbily i labutě, ale...

Střelecký ostrov - No 
vida! Střelecký ostrov má 
už několik měsíců nový 
kabát: široké cestičky, 
nové dětské hřiště, do-
hled strážníků a zákaz 
pití a kouření.
Nově vysazené trávníky 
jsou od cest odděleny 
páskou, aby na ně obča-
né nešlapali. To skvěle
vyhovuje labutím a kach-
nám. Brzy se mezi nimi 
rozkřiklo, že je na Stře-
leckém ostrově při pro-
cházce po břehu nikdo 
neruší, tak se jich tam 
denně slétnou desítky 
(severní cíp). Jídla je 
dost (chléb či travička) 
a ještě je klid se pěkně...

MEZI OPEŘENCI SE ROZKŘIKLO, ŽE TAM TO JDE NEJLÍP

Labutě hodují v hejnech 
na čerstvé travičce

Obědové menu za 130 Kč
Degustační menu
Asijské speciality

Adresa: Dušní 15, Praha 1     Telefon: 224 815 996

Nová thajská restaurace 
na Starém Městě

Otevřeno denně 11.30 - 23.00 h

www.farrango.cz

MUDr. Martin Jan 
Stránský MD, ředitel 
Polikliniky na Národní, 
odpovídá na vaše dotazy:

Lékaři na naší poliklinice jsou 
připraveni pomoci a poradi-
ti s jakýmkoliv problémem. 
I když se ale cítíte zdrávi, může 
ve Vašem těle tikat časovaná 
bomba. Češi bohužel mnohá 
zdravotní rizika podceňují. Za poslední dobu 
například dramaticky narostl počet lidí naka-
žených virem HIV. I s ostatními pohlavními 
nemocemi se setkáváme stále více. Nestyďte se 
proto kdykoliv přijít a nechat se otestovat. Zku-
šení lékaři Vám poradí, odběrová laboratoř je 
otevřena každý všední den od 8.30 do 12 hodin.

Poliklinika na Národní, 
Národní 9, 110 00 
Praha 1

U nás najdete pro-
fesionální zdravotní 
péči poskytovanou 22 
odborníky různých 
oborů včetně odběro-
vé stanice. 

Jsme tu pro vás.

Pro další dotazy: 
poliklinika@narodni.cz

Poliklinika na Národní

Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

Vážení a milí spoluobčané! 
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Divadelní - Vyšetřova-
telé po roce pátrání ozna-
čili viníka za výbuch v Di-
vadelní ulici, při němž by-
lo zraněno 40 lidí. Škoda
dosáhla takřka 300 mili-
onů Kč. K výbuchu došlo 
loni 29. 4. Viníkem je prý 
stavbyvedoucí, který v 70.
letech minulého století
nedodržel normy při kon-
trole plynového potrubí. 
Poškozeno bylo několik 
budov v ulici: Akademie 
věd, FAMU, několik aut 
a především budova Ří-
zení letištního provozu, 
v níž k výbuchu došlo.

Výbuch v Divadelní ulici: 
Už našli viníka, jenže...

Vzpomínáme: Před 230 lety se zřítil 
Karlův most. Voda smetla vojáky.

Smetanovo nábřeží -
Na konci února 1784 se 
Prahou přihnala velká 
voda. Velká kra narazila  
do Karlova mostu (tehdy 
se mu říkalo Kamenný). 
Poničeno bylo pět pilířů, 

v ledové Vltavě zmizelo 
pět vojáků, strážnice a so-
cha anděla. Tu z vody vy-
lovili potápěči před ně-
kolika lety. Ničivá povo-
deň byla jen o málo men-
ší než ta z roku 2002.

NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ 
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

&Otázky   odpovědi

Otázka čtenáře: 
Pane starosto, 
mám dvě děti, které bych 
ráda dala do nějakého 
dětského oddílu v Praze 1.
Který byste mi doporu-
čil? 
Alena B., Staré Město

Odpověď starosty:
Před několika dny jsem 
slavnostně otevřel novou 
klubovnu oddílu Ori-
ganon, která je v Novo-
mlýnské ulici.
Tato klubovna se nachá-
zí v prostorách Městské 
části Praha 1, které rad-
nice pro děti na své ná-
klady důkladně zrekon-
struovala. 
Tento oddíl je určen 
všem dětem bez rozdílu, 
všechny děti jsou v něm 
vítány a jeho činnost je 
koncipována tak, aby si 

Posílejte své otázky na 
známou adresu: 

redakce@
staromestskenoviny.eu

každé dítě našlo v aktivi-
tách to svoje. Tak zkuste 
třeba Origanon, podrob-
nosti o tomto klubu na-
jdete na stránkách: www.
origanon.cz.
Radnice se snaží podpo-
rovat organizování vol-
nočasových aktivit po-
mocí grantů, darů, sym-
bolických nájmů a po-
dobně. 
A já bych chtěl poděko-
vat všem lidem, kteří dě-
tem a oddílům věnují svůj
volný čas, víkendy a často 
i dovolené. Dělají obrov-
ský kus práce, která pozi-
tivně ovlivňuje vývoj dětí 
a v návaznosti i jejich po-
stoje v dospělosti. 

Hledám vhodný 
oddíl pro mé děti 

Vstup do Akademie 
věd krátce po výbuchu

Ředitel paroplavby 
Štěpán Rusňák zve 
na projížďku

Milí Staroměstští, 
na konci března se můžeme 
konečně všichni těšit na MA-
RIÁNSKÉ OTEPLENÍ (25. 3. 
- 31. 3.), O SV. BALBÍNĚ JE 
UŽ U NÁS PO ZIMĚ. (31. 3.). 
Jednu pranostiku budeme 
znát všichni: BŘEZEN ZA 
KAMNA VLEZEM - DUBEN, 
JEŠTĚ TAM BUDEM. 
Nejstudenější duben byl za-
zapsán roku 1839 (4., 8 °C) 
a nejteplejší roku 1794 (13., 
9° C). Začátkem dubna bu-
dou APRÍLOVÁ CHLADNA 
(1. 4. - 11. 4.). Výstižně je to 
v pranostice ŽENSKÁ CHUŤ, 
PANSKÁ LÁSKA A DUBNO-
VÉ POČASÍ JE VŽDY NE-
STÁLÉ. 
Než letošní jaro a Velikono-
ce přivítáme zahájením 149. 
Paroplavební sezóny, můžete 
se přijít zahřát do krásně vy-
topených salónů našich lodí 
k námořnickému čaji a sva-
řenému vínu. Vyplouváme 
celý březen každou hodinu od 
Čechova mostu a o víkendech 
i z Kampy. Vydejte se s námi 
po hladině Vltavy. Pokorně, 
s úctou a pro poznávání!

NOVINKY 
OD KORMIDLA

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost
VLTAVSKÝ HLASATEL

MASOPUST 
NA NÁPLAVCE

První březnovou sobotu 
přišlo na Masopust na 
Náplavce 8000 lidí. Ma-
jitel nejhezčí masky zís-
kal plavbu parníkem pro 
celou rodinu!

ZAHÁJENÍ PLAVEB 
DO ZOO

29. března vypluje slav-
nostně první parník do 
ZOO PRAHA s překvape-
ním na palubě!

RATOLEST FEST
NA NÁPLAVCE

Paroplavba představí na 
novém festivalu RATO-
LEST FEST nové dětské 
programy na rok 2014. 
Linka do ZOO a hodino-

vé plavby pod Vyšehrad 
budou 24. května vy-
plouvat přímo z festivalu. 
www.ratolestfest.cz

DOBRODRUH STEVE 
LICHTAG OSLAVIL 
60. NAROZENINY

Steve Lichtag oslavil na 
palubě parníku kulaté 
narozeniny. Vypilo se 
750 slivovic, 150 litrů 
vína a snědlo 10 kilo Lo-
penické slaniny! Gratu-
lujeme!!!

VEDENÍ SASKÉ PARO-
PLAVBY V PRAZE

Nejužší vedení nejstarší 
evropské paroplavební 
společnosti z Drážďan 
navštívilo Prahu. Na pa-
lubě parníku byla domlu-
vena účast parníku Vlta-
va na srpnových oslavách 
v Drážďanech a návštěva 
saských parníků v Praze 
v létě 2015!

PLAVBY DO ZOO
 ZAHAJUJEME
29. BŘEZNA

www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prazske-benatky.cz, www.prague-fi ne-dining.cz
Darujte plavbu parníkem kamarádovi nebo milé. Podrobnosti zde:

9 h, Rašínovo nábřeží

Kry 1784
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Pracovník 
měsíce

Tuto 
stránku 
sponzoruje 
MČ
Praha 1

BŘEZEN
Lucie 
Plšková

Je precizní ve své práci. 
Má na starosti admini-
strativu, která se týká 
odboru KAS i odboru IT, 
rozumí dobře e-spisu a je
připravena vždy ostat-
ním poradit, pokud něco 
nevědí.

Asistentka 
vedoucího kan-
celáře starosty

„Hvězdný“. Takové ozna-
čení má letošní Repre-
zentační ples Prahy 1, 
který se uskuteční 11. 
dubna v paláci Žofín na 
Slovanském ostrově.
Vedle hvězd jako Olym-
pic či Dara Rolinc zazáří 
nové hvězdy: Orchestr 
ZUŠ Biskupská, mladé 
módní návrhářky či za-
zpívá vítěz soutěže MČ 
Praha 1. Loni měl Repre-
zentační ples MČ Praha 1 
označení „Magický“. 

Zpravy

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RRRRR

Úřednická 
anekdota

Úředník vrací dámě vypl-
něný formulář: „Tady jste 
zapomněla udělat tečku 
nad i.” „Tak ji tam doplňte 
za mě.”„To nejde, to musí 
být stejným rukopisem!”

Víte, že...
Ples je společenská 

událost slavnostní povahy, 
která je spojena s tan-
cem za zvuků hudby.

P
la

ká
t: 
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Č
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ra

ha
 1

facebook stránka
wwww.facebook.com/praha1

Galerie 1
www.galerie1.cz

Měsíčník Praha1
www.paraha1.cz/měsicnik

youtube kanál
www.praha1.tv

Vítání občánků
Pak pošlete na radnici jméno a příjmení dítěte, 
datum jeho narození a adresu trvalého bydliště 

(popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná).

E-MAIL: radka.jirikova@praha1.cz 
POŠTA: Odbor Kancelář starosty, 
oddělení kultury, Vodičkova 18, 
115 68 Praha 1, k rukám Radky 
Jiříkové. 

Chcete svou ratolest slavnostně uvést 
mezi občany naší městské části? 

Do hlavičky „Vítání občánků“. Každý odesílatel 
bude písemně kontaktován.

INFORMAČNÍ 
KANCELÁŘE

Prahy 1  jsou tu pro vás!

Vodičkova  19,  tel.: 221 097 280

podávání informací ● příjmová pokladna 
(jen Vodičkova ul.) ● ověřování podpisu a opisu 

s listinou ● Czech POINT ● podatelna

Otevřeno od pondělí do soboty vždy od 8 h
Malostranské náměstí 22, tel.: 221 097 200

Otevřeno od pondělí do pátku vždy od 8 h

Stručné zprávy 
z radnice
Nová pasáž 

Ulice Na Florenci a Na 
Poříčí spojuje nová pasáž.
Protíná centrum Floren-
tinum přilehl. obchody.

Setkání se starostou
Další setkání se starostou 
MČ Praha 1 panem Oldři-
chem Lomeckým se usku-
teční v pátek 28. března 
od 19 hodin ve známé 
restauraci U Bubeníčků 
v Myslíkově ulici 8. Přijď-
te a přispějte k rozvoji 
místa, kde žijete.

Moře ve studni
Senioři z Prahy 1 již mo-
hou využívat novou služ-
bu Střediska sociálních 
služeb Praha 1, jehož zři-
zovatelem je první měst-
ská část. V Domě s pečo-
vatelskou službou U Zla-
té studně pro ně vznikla 
relaxační místnost s pří-

mořským mikroklimatem 
pro odpočinek a relaxaci. 

Tábor pro seniory
Přihlaste se na tábor pro 
seniory MČ Praha 1. Mís-
to: chatový tábor Jiskra 
v Chlumu u Dražíče, ne-
daleko od Bechyně. Ter-
mín: 14. - 21. června.

Loni: Starosta 
Oldřich Lomecký 
tančí s tiskovou 
mluvčí Veronikou 

Reprezentační 
ples Prahy 1

Do této rubriky nominuje 
Veronika Blažková, tisková 
mluvčí MČ Praha 1. Posílej-
te jí své tipy na „Pracovníka 

měsíce“ na adresu: 
veronika.blazkova@

Praha1.cz



Bohumil Hrabal: Psaní, pivo,...ženy
Dvě nejbližší ženy geniálního spisovatele jeho dílo nečetly

Za svou první múzu ozna-
čoval Hrabal slečnu Jiřinu
Sokolovou (nazýval ji Geor-
gina). Inspirací k Ostře sle-
dovaným vlakům mu byla 
Olinka Micková. 
Se slečnou Blankou Krau-
seovou zažil potupný pocit 
odmítnutého tanečníka, 
který využil v Tanečních 
hodinách pro starší a po-
kročilé. Vážný vztah prožil 
také s vdanou Jarmilou 
Holečkovou, která s ním 
dokonce otěhotněla, po-
sléze se však vrátila ke své-
mu manželovi. 

V témže roce (1956) se Hra-
bal setkal s Eliškou Plevo-
vou, kasírkou z hotelu 

Paříž. Byla sudetoněmec-
kého původu a na konci 
války ji ve sběrném táboře 
brutálně znásilnili sovětští 
vojáky. 
Ani po svatbě (8. 12. 1956) 
pak nemohli mít děti. 
Eliška, které říkal Pipsi, 
mu byla až do své smrti 
v roce 1987 oporou zejmé-
na v praxi. 

V roce 1966 zemřel Hra-
balovi otec, o rok později 
oblíbený strýc Pepin a za 
dva roky matka. V roce 
1987 krátce po sobě ode-
šel i jeho bratr a manžel-
ka Pipsi. V tomto těžkém 
období mu stála po boku 
mladá americká bohemist-

ka April Giffordová, kte-
ré říkal Dubenka. Poprvé 
se setkali v jeho domku 
v Kersku, když se za ním 
přijela poradit o překladu 
jeho knih do španělštiny 
a katalánštiny. Spatřila ho 
plačícího na zahradě mezi 
břízami. Umírala mu žena. 
„Prožil jsem dvě války 
a nejrůznější hrůzovlády, 
ale nic nebylo horší než 
to, když se teď musím bez-
mocně dívat, jak mi umírá 
žena,“ řekl jí Hrabal.
Stýkali se pak mnoho let, 
přijel za ní i do USA. 

Další důležitou ženou mu 
byla německá překladatel-
ka Susanne Rothová (1950 

- 1997), které Hrabal od-
kázal část dědictví.
Na Starém Městě bydlel ve
starobylém domě U Zvonu 
na Staroměstském náměs-
tí, většinu života ale prožil 
v Libni. 
Co se týče milenek, měl 
spíše opatrovnice. Je znám
jeho vztah se ženou jmé-
nem Julča, která prý v roce
1994 U Zlatého tygra za 
přítomnosti prezidentů 
Havla a Clintona „vyvalila 
cecky“ a Hrabal si ji pak 
chtěl vzít za ženu.
Na sklonku roku 1996 
nastoupil Hrabal další 
ze svých oblíbených ne-
mocničních pobytů, které 
dávaly jeho životu řád. 
Zemřel dne 3. 2. 1997 na 
následky pádu z 5. patra 
ortopedického oddělení 
Bulovky, když krmil holu-
by. Byl pohřben v rodin-
ném hrobě na hřbitově 
v Hradištku.

Hrabal s oblibou prohlašoval: „Dvě úhlavní nepřítelkyně
byla má matka a je moje manželka. První mě předala 
druhé a obě mě chtějí neustále vychovávat.“ Ani jedna 
z nich, přestože mu byly oporou, jeho knihy nečetla.
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Svatba

Bohumil Hrabal: Psaní, pivo,...ženy
Dvě nejbližší ženy geniálního spisovatele jeho dílo nečetly

6 telefon redakce: 

Údajná Hrabalova 
milenka, kterou si prý 

chtěl vzít za ženu

MARIE 
HRABALOVÁ

APRIL 
GIFFORDOVÁ

JULČA

Jeho překladatelka 
do španělštiny

Ochotnická herečka, 
účetní

MILENKA

MÚZA

MATKA

Hrabal U Zlatého 
tygra kocem 60. let

Hrabal U Zlatého tygra s prezidentem Václavem Havlem 
a prezidentem USA Billem Clintonem v roce 1994.

Žal

Milenky

Tel.: 737 282 733, E-mail: mauritz.stozec@mybox.cz

Cena od 300 Kč za den 
•Celoroční ubytování se stravou, velké slevy pro skupiny 

a seniory, možnost čerpání příspěvků 
•Domácí kuchyně a cukrárna 
•Masáže, vířivka, ozdravné pobyty, vzdušné lázně 
•V zimě běžky, sjezdovky, skicentra (Mitterdorf, Hochfi cht, 

Kubova Huť, Lipno) 
•Na jaře a v létě cyklotrasy, koupání, splouvání Vltavy, 

dětské hřiště…

Hotel Mauritz, Národní park ŠumavaFOTOATELIÉR
MILOŠ SCHMIEDBERGER

Když fotečku, 
tak jedině 

od Milouška!

Adresa: Revoluční 18, Praha 1
Tel.: 602 224 004
E-mail: info@clic.cz www.schmiedberger.cz

Veškeré fotografi cké 
služby

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

Otevřeno pondělí až pátek  10 - 23 h, víkendy 11 - 23 h
Adresa: Karolíny Světlé 17, Staré Město, Praha 1

Telefon:
224 227 227

Teplá a studená kuchyně  Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

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

257 531 839



Bohumil Hrabal: Psaní, pivo,...ženy
Kalendárium 
Starého Města

Betty 
Fibichová

PĚVKYNĚ

František 
Tichý
MALÍŘ

BŘEZEN 2014

Betty Fibichová 
*16. 3. 1846 Jilemnice
†20. 5. 1901 Praha
Operní zpěvačka, hvězda 
Prozatímního divadla. 

Josef Lev 
*1. 5. 1832 Sázená 
†16. 3. 1898 Praha
Operní pěvec. Přítel Bed-
řicha Smetany a Jana Ne-
rudy. 

Vojta Novák 
*16. 3. 1886 Praha 
†18. 3. 1966 Praha
Režisér Národního divad-
la, herec. Ve fi lmu např. 
Jan Hus (1954).

Jarmila Krőschlová
*19. 3. 1893 Praha 
†9. 1. 1983 Praha
Tanečnice. Národní divad-
lo, Osvobozené divadlo.

Jindřich Štýrský 
*11. 8. 1899 Čermná 
†21. 3. 1942 Praha
Malíř, autor plakátů. Člen 
spolku Mánes a Devětsil. 

František Tichý 
*24. 3. 1896 Praha 
†7. 10. 1961 Praha
Malíř, grafi k a jevištní vý-
tvarník.

Jindřich 
Štýrský

MALÍŘ

Jarmila 
Krőschlová

TANEČNICE

Dvě nejbližší ženy geniálního spisovatele jeho dílo nečetly
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MANŽELKA

Původně číšnice 
z hotelu Paříž

ELIŠKA 
PLEVOVÁ

OBSLUHOVAL JSEM BOHUMILA HRABALAZ knih Bohumila Hrabala bu-dou číst členové spolku Zla-tá Praha. Kdy: V úterý 25. 3. v 19.30 h, Malostranská be-seda, Malostranské náměstí 21, Praha 1, vstupné 50 Kč. 

STŘEDISKO KONĚVOVA 22, PRAHA 3 
•Sportovní, relaxační, zdravotní, speciální 

masáže od výborných masérek, fyzioterapie
•Přístrojové a ruční lymfodrenáže, elektro-

léčba, magnetoterapie, zábaly detoxikační 
a léčebné, redukční programy, poradna 
vedená odb. lékařem

•Zubní hygiena, zubní lékař a nehtové studio
•Tel.: 222 512 990,                                                          

mail: osobnipece@volny.cz

STŘEDISKO MALÁ ŠTĚPÁNSKÁ 10
•Praktický lékař, závodní péče, kurativa, perfektní 

osobní péče pro celé rodiny (zavádíme zpět tradici 
rodinného lékaře)

•Registrace nových pacientů
•Mudr. Milada Cihlová, zkušená lékařka s atestací 

praktické a pracovní lékařství, kardiologie
•Registrovaní klienti mají možnost čerpat širokou  

škálu benefitů
•Tel.: 224 918 532, 734 317 500,                                              

mail: osobnipece@volny.cz, info@medicalhelp.cz

STŘEDISKO POLITICKÝCH VĚZŇŮ 14 
•Zajišťování kompletních služeb pro firmy - 

závodní lékařské péče podle nového zákona 
v minimální cenové relaci, s možností výjezdu 
přímo na pracoviště

•Nově zubní, dětské oddělení a ordinace praktic-
kého lékaře jak pro klienty z ČR, tak  i pro cizince, 
kteří mluví persky, arabsky, ukrajinsky a rusky, 
anglicky, německy, francouzsky, slovensky

•Tel.: 224 946 219, 737 282 733,                        
mail: osobnipece@volny.cz, info@medicalhelp.cz 

Zabezpečujeme komplexní poskytování pracovně lékařské služby a ordinace  s doplňkovými 
programy (24hodinové služby, zajišťování hospitalizací, péče odborných lékařů). 
V Praze máme tři zdravotnická střediska. Stojíme vždy při vás!

www.medicalhelp.cz



KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Staroměstských novin a Malostranských novin. Web: www.kampanula.cz
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KampaNula v rám-
ci své benefi ční 

činnosti získala vý-
znamné a vážené spo-

lupracovníky - seniorky 
z klubu seniorů Haštalka. 
Ty se rozhodly podpořit naši 
činnost pomocí při organiza-
ci výstavy Rychlé šípy slaví 
75 let, která se na přelomu 
roku konala v Kafkově domě 
na Starém Městě. 
Ochotně a profesionálně se 
ujaly funkce uvaděček a kus-
todek. A to není ani zdaleka 

všechno. Členky výtvarného 
kurzu darovaly sedm vlastno-
ručně vyrobených panenek 
do charitativní dražby, která 
se konala v rámci slavnost-
ního benefi čního večera Na-
dačního fondu Lucie v kos-
tele sv. Šimona a Judy. 
Panenky byly vydraženy za 
neuvěřitelných 15 500 Kč. 
Velmi si pomoci našich mi-
lých seniorek vážíme, mno-
hokrát za ni děkujeme a tě-
šíme se na další spolupráci! 

Petr Hejma 

SENIORKY Z HAŠTALKY 
POMÁHAJÍ CHARITĚ 

PANENKAMI
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Malé dražitelky. 
Zleva: Bára, Anička, 
Terezka

Kostel 
sv. Šimona a JudyPanenky

Naše akce
Co pořádáme nebo podporujeme

KampaNula pořádá benefi ční 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. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

POŘÁDÁME:
● Středa 16. 4., 17.30 h
Toulka: Klementinum ta-
ké z věže - Úplněk. Je vi-
dět Sněžka!

● Středa - čtvrtek 
30. 4. - 1. 5., v noci 
Šamanské  a keltské bub-
ny za Prahou.

● Středa  14. 5. 17.30 h
Malostranské pivovárky:  
Na zdraví Karla IV. - Dr. 
Kábele.

● Středa 28. 5., 17.30 h
Vojta Náprstek, jeho mu-
zeum a co všechno Če-
chům dal - Ing. Hejma.

● Středa 11. 6., 17.30 h
Toulka: Dienzenhofferov-
ské stavby - Dr. Kábele.

● Čtvrtek 19. 6., 18 - 21 h
III. prostřený stůl na Mal-
tézském náměstí - Bene-
fice pro Konzervatoř Jana 
Deyla a Nadaci Artevide.

PODPOŘÍME:
● Čtvrtek 27. 3. 
Konference Kampa Střed 
Světa, Michnův palác.
 
● Pátek a sobota, 
11. a 12. 4.
Happening Kampa Střed 
Světa.

● Středa 30. 4.  
Malostranské čarodějni-
ce, Kampa. V noci keltské 
bubny! 

● Pondělí 26. 5. 16 h
Literární výlet Eugena 
Brikciuse.

V ZÁŘÍ A DÁLE:  
Prostřený stůl na Bet-
lémském náměstí v rám-
ci III. Open Air festivalu 
Betlémák, Malostranské 
vinobraní na Kampě. 

Učené toulky: Petřín - 
J. Rybář. Vyšehrad - R. 
Händl. Orloj, Žižka, Ne-
věstince - Dr. Sedmík.

VI. Kampa Střed 
Světa 2014

Kavárna Mlýnská, KC Kampa,
Biograf Letní poloha, TURAS 
a Muzikanti z Kampy zvou na

Happening, Slavnost, Pouť

Pátek 11. 4.
Podvečerní  prohlídka galerií a klubů 

u Kampy a Újezda, večer šapitó v parku
Sobota 12. 4.

Od 12 h komentovaná vycházka 
Lužickým seminářem a galerií v Míšeňské.

Od 14 h otevření Brány na Kampu pod oblou-
kem Karlova mostu. Program do večera - diva-
dla, koncerty a soutěže a hrátky pro všechny 

generace.
Díky za pomoc a podporu: OÚ MČ Praha 1, 
Městské policii P1, KampaNule, SOPMSH, 
Dobrovolným hasičům, Vojanovým sadům, 
s.r.o. Těšíme se!  A. Kopecká, M. Kotas, 

P. Pošvic, J. Wencl, J. Kučera

VI. Kampa Střed 
Světa 2014

V Michnově paláci Tyršova domu, 
vchod z Všehrdovy ulice na terasu

Čtvrtek 27. března od 18 h

Spolupořádající: 
Kavárna Mlýnská, KC Kampa, Biograf Letní 

poloha, TURAS, Muzikanti z Kampy 
(s podporou MČ a Městské policie Praha1, 
KampaNuly, SOPMSH, Vojanových sadů, 

s.r.o., za pomoci Sokola - ČOS, Malostran-
ských a Staroměstských novin a dalších)

K O N F E R E N C E

od 17. 17 h Toulání parkem 
od Werichovy vily

Přednášky na téma:

KUDYKAM 
KRÁČÍŠ, KAMPO?
Revitalizace parku a vily
Ing. arch. E. Vodrážková, Dr. J. Kábele, 

Ing. J. Zemánek, Ing. P. Hejma, 
Dr. J. Sedmík, Jan Tajboš, J. Rybář, 
Dr. J. Hůlek, Jiřina Šiklová a další. 

Od 20 h hrají v malém sále 
Muzikanti z Kampy!

Občerstvení zajištěno! Vstup volný!

Úvod:
 moderátor Eugen Brikcius, starosta 

Ing.Oldřich Lomecký, Alena Kopecká, 
Martin Kotas, Dr. Jiří Kučera

Werichova vila 
roku 1923

Dirigent 
Libor 

Pešek



Glosa
Dva pilíře 

demokracie

hrachy kutálí po tvářích. 
Kdo by nezaslzel při zprá-
vě, že naši ubozí zákono-
dárci nebudou moci po-
žívat při zasedání sně-
movny alkohol. 
Myslím, ba jsem přesvěd-
čen, že by se to mělo dát 
k ústavnímu soudu. 
Důvodů k žalobě je celá 
řada. Tak například: Co-
pak někdo z poslanců 
před volbami věděl, že se 

nebude moci při schvalo-
vání zákonů chlastat? 
Náš lid se léta bravurně 
a s přehledem drží na 
předních místech ve spo-
třebě piva, jak tedy může 
střízlivý představitel pro 
takový lid vyprodukovat 
kvalitní zákon?
Kde najdou odvahu ti 
nejlepší z nás předvádět 
své vulgarity a zvednu-
té prostředníky? Nebo 

si snad někdo myslí, že 
zvolení do poslanecké 
sněmovny vyžaduje, aby 
její člen zaujal své voliče 
pracovitostí a hloubkou 
svých myšlenek? 
Pokud ano, jedná se 
opravdu o naivku nezna-
jícího základy zastupitel-
ské demokracie u nás. 
Naše zákonodárná moc 
je postavena na dvou zá-
kladních pilířích: Co nej-

vyšší poslanecký plat a co
nejlevnější alkohol ve 
sněmovně. Ať si laskavě 
každý uvědomí, že záka-
zem pití v parlamentu 
začíná útok na podstatu 
našeho ústavního systé-
mu. 
Drazí, milí, tady může 
nastat anarchie. Rychle 
k ústavnímu soudu. Rov-
nováha se nesmí narušit. 

březen 2014

Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Všem čtenářům se omlou-
vám za slzy, co se mi jako 

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

inzerce
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Dopis

Dobrý den,
náhodně jsem se dostala 
k vašim úžasným novi-
nám, nevěděla jsem, že 
vůbec vycházejí. Přečetla 
jsem je jedním dechem 
a zároveň zalitovala, že 
nejsem z jedničky. Byd-
lím na Praze 4. Moc pro-
sím, šlo by mi tyto noviny 
posílat? Moc děkuji. 

S pozdravem 
Dagmar Schwarzová

Děkujeme za 
tyto noviny!

Staroměstské noviny 
č. 2, únor 2014

Báseň

Slyšel jsem, že Hus 
je dutý, že v něm bydlí 
permoník.

Láska? Pravda? 
Zlaté pruty?
Tak hluboko jsem 
nepronik.

Ťuk ťuk! Navždy 
ťukat budu
na brány a bránice
Pro mě jsi
života bído
co pro Husa 
Kostnice.

Pro SN Jan Dutý

inzerce

SLYŠEL JSEM, ŽE 
HUS JE DUTÝ...

SN: Ano, rádi vám bude-
me tyto noviny posílat.

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.

Navštivte Včelařskou prodejnu v Křemencově 177/8, která se nachází v budově Českého 
svazu včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

Internetový obchod

Recept na dlouhověkost známý 2400 let:
Nerozčiluj se, pij mléko s medem, pěstuj divadlo, 
gymnastiku a dožiješ se klidného vysokého věku!

Adresa prodejny: 
Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město, 110 00
Telefon: + 420 224 934 344 
E-mail: obchod@vcelarskaprodejna.cz
Provozní doba:
Pondělí 8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h
Úterý    8.30 - 12.30 h, 13 - 17.30 h
Středa   8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h

Čtvrtek 8.30 - 12.30 h, 13 - 18.30 h
Pátek     8.30 - 12.30 h, 13 - 14 h

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

Čtvrtek 8.30 - 12.30 h, 13 - 18.30 h

Nabízíme certifi kované včelí produkty 
pouze od prověřených českých dodavatelů:
•medy
•výrobky z medu
•dárková balení medu
•přírodní kosmetiku
•medovinu
•nejširší sortiment včelařských 
   potřeb pro včelaře

www.vcelarskaprodejna.cz ▪ www.vcelpo.cz ▪ www.vcelarskastanice.cz
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Kulturní nástěnka    
BŘEZEN - DUBEN

Bluesrock - St 19. 3. v 21.30 h - GWEN 
ASHTON TRIO - Reduta Jazz Club, 
Národní třída 20 - Fenomenální hudeb-
ník, který byl roku 2001 vyhlášen 3. nej 
kytaristou světa. www.redutajazzclub.cz

Zábava - So 22. 3. v 19. 30 h - PLES 
V KAŠPAŘE - Spolek Kašpar, Celetná 
17 - Hoďte se do gala. Tanec, Velký ba-
zar, půlnoční tombola, překvapení. Ne-
nechte si ujít! www.divadlovceletne.cz

Výstava - Do 27. 3. - SKUPINOVÁ 
VÝSTAVA - Galerie U Zlatého kohouta, 
Michalská 3 - Obrazy, keramika, paličko-
vání. Vystavují: Volek, Ryšavá, Davido-
vá, Pourová… www.guzk.cz

Hudba - Pá 4. 4. v 21 h - THE KING-
SIZE BOOGIEMEN - Blues Sklep, 
Liliová 10, Praha 1, tel.: 774 624 677 
-  Seskupení drzých, vyzývavých týpků  
hrajících blues. www.bluessklep.cz

Soutěž - Ne 6. 4. v 10 h - 4. ROČNÍK 
PRAŽSKÉ VĚŽE - Start Novoměst-
ská radnice - Historicko - rozhlížecí hra 
v centru, úkoly, věže, zážitky pro malé 
i velké. 1000 schodů. www.viprahlo.cz

Výstava - Dlouhodobě - OBRAZY 
IVANA KOMÁRKA - Kavárna Andro-
meda, U půjčovny 8 - Akademický malíř 
a jeho obrazy v 1. koučinkové kavárně. 
Více: www.andromedapraha.cz

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Gajerová se těší 
z nové role

Veronika Gajerová do-
stala další zajímavou di-
vadelní příležitost. Hraje 
hlavní roli v představení 
Kdo se bojí Virginie 
Woolfové. Premiéry 
v Divadle Rokoko pro-
běhnou 15. a 17. března. 

Inscenaci režíroval Petr 
Svojtka.

Kvartet odehraje 
v dubnu premiéru 

Divadlo Bez zábradlí 
hlásí zcela novou premi-
éru. Představení s ná-
zvem Kvartet můžete 
vidět od 24. 4. Příběh je 
zasazen do penzionu pro 
vysloužilé operní uměl-
ce. V představení hrají R. 
Hrušínský, V. Freimano-
vá, J. Švandová a Z. Žák. 
Nenechte si ujít! 

Kašparův dárek 
pro diváky

V březnu a dubnu Diva-
delní spolek Kašpar 
připravil pro diváky pěk-
né slevy na vybraná před-
stavení. „Nabízíme něko-
lik vybraných kašpařích 
představení za dárkovou 
cenu, tedy se slevou asi 
20 procent,“ sdělilo ve-
dení divadla. Jedná se 

Marie 
Málková
HEREČKA

Rudolf 
Hrušínský

HEREC

Vojta 
Náprstek

MECENÁŠ

Gajerová se hlavní role ve hře Kdo se bojí Virginie Woolfové nebojí.

o představení Othello 
(27. a 28. 3.), Zrada (12. 
4.), Plešatá zpěvačka 
(4. 4. a 25. 4.) a Mikulá-
šovy patálie (17. 4.).

Generálka Zahrady 
k vidění ve Viole

Nenechte si ujít příle-
žitost vidět představení 
Zahrada autorky J. Aus-
tenové ještě před premi-
érou. Veřejná generálka 
se uskuteční ve Viole 
25. března od 11 hodin. 
V představení hrají M. 
Málková, A. Veldová 
a L. Štěpánková.  

 
Náprstek má 

pěknou výstavu
Přijďte se podívat na 
výstavu do Náprstkova 
muzea na Betlémské ná-
městí, která přibližuje 
osobnost bojovníka za 
pokrok Vojty Náprst-
ka. 

otázekotázek5

Rubriku fi nančně podpořila 
MČ Praha 1

Váš tatínek byl 
keramik, jak moc 
ovlivnil Vaši umě-

leckou dráhu? 
Můj otec a celá rodina mě 
ovlivnili zcela zásadně. 
Pomohli mi rozvinout ta-
lent, otec mne nasměro-
val svým směrem, to je na 
hlínu a dal mi jistotu, že 
umění má smysl.
 

Jak byste Vy osob-
ně charakterizoval  
svou tvorbu? 

Snažím se hledat nové 
pohledy na svět, dát do 
díla co nejvíc energie, 
která potom vyzařuje na 
diváka. Tohle nejde od-
být. Inspiraci beru větši-
nou z prolínání přírody 
s civilizací, to je téma, 
které mne stále láká a in-
spiruje. V současné době 
jsem připravil něko-
lik modelů pro Atelier 
DUKE, chystám svoje 
plastiky na výstavu v Olo-
mouci, pracuji na plasti-
kách pro hotel v Litomyšli 
a pro Rehabilitační ústav 
v Brandýse nad Orlicí…

 Jak se to vlastně se-
běhlo, že jste v Pra-
ze na Uhelném trhu 

otevřeli AD Galerii?
Dlouhá léta jsem dával do 
Galerie na Uhelném trhu 
svoji keramiku, ale pak 
ta galerie skončila. Mělo 
tam být ledacos, ale měst-
ský úřad dal přednost 
kultuře a ve svém výběru 
se rozhodl pro nás. Naše 
rodina má již v třetí ge-
neraci umělecké zázemí 
a kontakty se špičkovými 
výtvarníky. Jsem stále 
kmenovým výtvarníkem 
galerie spolu s O. Zoub-
kem, A. Bornem, S. Mar-
tincem, K. Ženatou a dal-
šími.
 

Co všechno je v AD 
Galerii k vidění?
Máme přes dvě stov-

ky vystavujících autorů. 
U nás najdete obrazy, 
grafi ky, pastely, litogra-
fi e, bronzy, dřevěné a ke-
ramické plastiky, ale 
i užitou keramiku, výrob-
ky z kůže a šperky.
 

Máte nějaký trik, 
jak se soustředit 
v dnešní uspěchané 

době na práci?
I v dnešní uspěchané 
době se mi tvoří docela 
dobře. Mám svůj velký 
ateliér a u dveří je klíč...

           

2

3 4

5

Te
xt

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

, g
ra

fi c
ká

 ú
pr

av
a:

 J
iří

 P
ěk

ný

MÍSTNÍ UMĚLCI
Jiří Dudycha, keramik a sochař

1

Motiv rukou zpracovává Jiří velmi rád.



Slavné ženy

Koutek pro chytré hlavy

Franz Kafka: Proměna (XX.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Brouk Řehoř se 

snaží přes dveře vysvětlit prokuristovi proč neotvírá. 

Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
se smyslem pro 
humor

„Pane prokuristo! Ušetřte 
mé rodiče! Vždyť k všemu 
tomu, co mi vyčítáte, není 
důvod; vždyť mi o tom
nikdo slovo neřekl. Tře-
ba jste nečetl poslední 
zakázky, které jsem posí-

lal. Ostatně ještě vlakem 
o osmé pojedu na cestu, 
těch pár hodin klidu mě 
posilnilo. Jenom se ne-
zdržujte, pane Prokuris-
to; hned jsem v obchodě, 
a buďte tak laskav, vyřiď-
te to panu šéfovi spolu 
s mým poručením!“

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
mohla být větší. Tyto noviny 
seženete na Starém Městě 
například v Akademii věd 
nebo všude ve vesnicích na 
druhé straně řeky.
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Pro líné Ještě línější

Otázka: Dnes je to velmi 
lehké. Na jakém náměstí na 
Starém Městě je toto sousoší?
Nápověda: Na stejném ná-
městí najdeme orloj.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu
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Minule: Dům U Dvou červených 
lvů na rohu ulic Rytířská a Melan-
trichova. Správně: Anežka Kočo-
vá, Martin Koláček, Jiří Drbohlav.

www.malostranskenoviny.eu

Brouk prosí

Co nového 
za vodou[ [

Manželka mecenáše Olivy
Louisa Olivová 

Louisa Olivová (†1892) 
byla manželkou velkoob-
chodníka, pražského ko-
munálního politika, zem-
ského a říšského poslance 
a mecenáše Aloise Olivy. 
Neměla vlastní děti a tak 
s manželem podporovala 

výchovu dětí z chudých 
rodin. Svými dary se Oli-
vovi řadili mezi největší 
mecenáše, jakými byli 
Josef Hlávka nebo Anna 
Náprstková. Alois Oliva 
(1822 - 1899) přežil svoji 
jedinou manželku o 7 let. 

Alois 
Oliva, 

manžel

Josef 
Hlávka, 

kamarád

Josef V. 
Myslbek, 

přítel

inzerce

Sudoku pro  
nenáročné

NÁVOD: Součet v kaž-
dém řádku a sloupci je 6.
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Příště: Prokuristovi už za 
dveřmi dochází trpělivost. 
Otevře již Řehoř dveře 
a ukáže se jako brouk?

inzerce

PRO LÍNÉ        LÍNĚJŠÍ

inzerce

Louisa měla 
dobré srdce
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INZERCE STARÉ MESTO POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište SMS: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

SMS pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Koupím rodinný do-
mek do 100 km od Pra-
hy. Tel.: 732 462 492.
●Ubytuji vašeho čtyř-
nohého kamaráda v bytě 
v době vaší dovolené 
či služební cesty. Mám 
dlouholeté zkušenosti se 
zvířaty. Tel.: 606 528 811. 
www.victoriabohemis.
websnadno.cz.
●Masáže Patzak. Ce-
lostními masážemi a do-
tekovou terapií odstraňuji 
bolesti svalů a kloubů, ale 
i jiné nepříjemné pocity. 

Docházím také do bytů. 
Václav Patzak, Havelská 
12. Tel.: 725 773 290.
♥Výklad karet - cesta 
srdce. Tel.: 607 298 178.
Hledám pronájem ma-
lého bytu do 50 m2 na 
Malé Straně. Cena do 11 
tis. Kč včetně poplatků. 
Tel.: 605 356 086.
●Včelpo. Tradiční české 
včelí produkty a včelařské 
potřeby v centru Prahy, 
ulice Křemencova 177/8.
www.vcelarskaprodejna.
cz.

Celostními masážemi a dotekovou    
terapií odstraňuji bolesti svalů a kloubů, 
ale i jiné nepříjemné pocity. 
Docházím také do bytů. 

Masáže Patzak

Václav Patzak, Havelská 12, Praha 1
Telefon: 725 773 290 E-mail: elkader@seznam.cz

Dvořákova vášeň pro lokomotivy je obecně zná-
má a dokládá ji např. jeho výrok: „Všechny 

svoje symfonie bych dal za to, kdybych vynalezl 
lokomotivu“. 
Malý Antonín byl svědkem stavby prvního železnič-
ního spojení mezi Prahou a Drážďany,  v dospělosti 
pak často chodíval na pražská nádraží, diskutoval 
se strojvůdci nebo si stroje jen tak prohlížel. Během 
pobytu v New Yorku vlaky vystřídaly zaoceánské 
lodě a trajekty. 
Doprovodná výstava Antonín Dvořák a vlaky, kte-
rá probíhá v Muzeu Antonína Dvořáka od 21. 3., 
představí návštěvníkům prostřednictvím skladate-
lovy záliby také vývoj železnice v Čechách. K vidě-
ní bude také rukopis Humoresky č. 7, jedné z nej-
známějších Dvořákových skladeb, jejíž vznik bývá 
s vlakem spojován.

Národní muzeum - Muzeum Antonína Dvořáka 
Ke Karlovu 20, Praha 2 
Otevřeno: úterý - neděle (10 - 13.30 h, 14 - 17 h) 

Výstava: Ant. Dvořák 
a jeho milované vlaky

PŘIJĎTE VÝSTAVU ZAHÁJIT! 
Na vernisáži výstavy ve čtvrtek 20. 3. od 
17 hod. vystoupí vynikající mladí interpre-
ti - houslistka Ludmila Pavlová a klavírista 
Stanislav Gallin. 
Vstup na zahájení výstavy je volný.

Antonín Dvořák

Muzeum Antonína Dvořáka www.nm.cz

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



Příští číslo vyjde
15. dubna

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Café 

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

LABUŤ OBECNÁ
ze Střeleckého ostrova

Za to jak pěkně 
využila chvíle, 
kdy chléb a vý-
honek vítězí nad
hladem a zoufal-
stvím.Viz str. 2

Víte o někom , kdo si zaslouží 
Modré okénko? Napište na 

adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu
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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

„Pracuji ve výškách, mám 
rád nadhled, kterého je ve 
Staroměstských novinách 

plno.“ Július Tereš, 
výškový specialista

inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
staromestskenoviny.eu

FRANTA
Papillon neboli malý 
kontinentální španěl.
 Foto poslala: Jana 

Malátová

Zvířata 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

„To je ale pěkný automobil, pane radní. Kolik stál?“ 
„Ani nevím. Koupili mi ho daňoví poplatníci za přimhouření oka.“

Vojta 
Náprstek

Tomu 
tedy říkám

jízda!

Sloupek Václava Koubka
HARMONIKÁŘ 
Václav Koubek si rád 
žije na Starém Městě 
Na Můstku. 
Jak sám říká, odjíždí, 
jen když musí a když 
už musí, tak musí.
Teď píše pro STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY 
na pokračování 
povídky, které velmi 
rádi uveřejňujeme. 

Po hodince se vydávám 
zpět na své pracoviště 
a ztuhnu. Na místě, kde 
stál robot a počítačo-
vá skříňka, byla 
nyní rozdrcená 
hromada elekt-
ronek, kovu a ka-
belů. Můj stolek 
a mé rádijko, 
spolu s klepety, 
byly slisovány v jednu ar-
chetypální kouli. Krve by 
se ve mně nedořezal.
„Proboha, kdo mi to udě-
lal!?“ Zasténám na celou 
halu s představou mé mi-
lionové náhrady.
„Tady je!“ Seběhla se celá 

dílna a mistr mě otcovsky 
objal.
„Kde jste byl proboha, 
člověče? Vy máte ale 

štěstí! Před chví-
lí se nám utrhla 
jedna karosérie 
od stropu a vše 
tady dole zde-
molovala. Běžte 
domů, dneska už 

máte volno.“ Ulevil si mi-
str. „Zítra nastoupíte na 
praxi do kantýny.“
A tak jsem nakonec roz-
nášel spolužákům sva-
činky a od mistrů bral 
důstojný trinkgeld.

-Konec-

Seriál

Mrtvej (V.)

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na recep-
ci. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  Centrum Franze Kafky, Široká 
14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10. Divadlo Na zábradlí, Anenské 
náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmartre, Řetězová 7. Literární ka-
várna Týnská, Týnská 6. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11. Antikvariát 
Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 
3. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. Pizzerie 
Rugantino, Dušní 4.   Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. 
Café NONA, Nová scéna ND, Národní 4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24. 
U Rudolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Cof-
fee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Restaurace Gur-
mán Flint, Křižovnická 12. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, Re-
voluční 22. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. 
Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Pan-
ská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Magic Planet, So-
fi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Restaurace 
a bar Bílkova 13, Bílkova 13. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. 
Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 
17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Mungobar, Kamzíková 8. Café Therapy, 
Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8. Malo-
stranská beseda, Malostranské nám. 21. Plovoucí kancelář Pražské paro-
plavby - Prague Boats u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info kan-
celář P 1, Malostranské nám. 22. MČ Praha 1, Informační centrum, Vodičkova 
18. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, 
Palackého 15. Maso Turek, Jindřišská 23. Farrango, Dušní 15. Restaurace  Ob-
čanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1.

odběrních míst50

Kdyby u ž byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
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vÁclav 
koubek

 www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

autorskÉ 
knihy a cd 
na dobÍrku

Zde muže
být váš
inzerát!

Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

sleva inzerce
 20 %


