
inzerce

STAROMESTSKE
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@staromestskenoviny.eu                    telefon: 777 556 578                       www.staromestskenoviny.eu

10 000 
výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 4/ roč. IX
15. duben 2018 NOVINY

NEZÁVISL
É

Staroměstské 
servírky
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čtěte na str. 5

PŘIČINLIVÁ PETRA
z restaurantu Konvikt 

(Bartolomějská 11) čepuje la-
hodnou Plzeň 0,5 l za 45 Kč.
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PŘÍBĚH PŘEVOZNÍKA PRAŽSKÉHO

Mecenáš Hlávka: Díky 
němu je Praha Prahou

NA STOP Ě

Kapitán Korda

ŽHAVÉ 
TÉMA

SLAVÍME

10
LET NAVALIS

PŘÍBĚH PŘEVOZNÍKA PRAŽSKÉHO

Mecenáš Hlávka: Díky Mecenáš Hlávka: Díky 
němu je Praha Prahouněmu je Praha Prahou

ŽHAVÉ ŽHAVÉ 
TÉMATÉMATÉMA

SLAVÍMESLAVÍMESLAVÍMESLAVÍMESLAVÍMESLAVÍMESLAVÍME

1010
LET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALISLET NAVALIS

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY ČTĚTE NA STR. 5 a 12

ZDENĚK BERGMAN, 
ředitel Muzea Karlova mostu 
a obnovitel slavnosti NAVALIS

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

257 531 839

Čtěte na straně 6 - 7

VĚTŠÍ 
FOUSY 
NEMÁ 
NIKDO
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inzerceinzerce

Anna Marie 
Höppnerová (8) 

Mluvčí mladé 
generace

„Ten, který se 
nejvíc těší na 

jaro, ale jméno 
vám nepovím!“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Japonská 
třešeň.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„To záleží kde. 
U nás v Česku 

jíva a pak líska, 
na oba mám 

alergii…“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„U nás doma to 
byl dřín, starý 

spíš už rozložitý 
strom než keř. 
Vzpomínám.“

Který strom kvete 
v Praze nejdřív?

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Hodně brzy 
kvetou meruňky, 

které mají bílé 
květy.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tyto

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 

DUBEN
Teplé deště v dubnu, 

teplé dny v říjnu

18°C

Pivnice
U ROTUNDY,

Karolíny Světlé 17

Buřty na 
černém pivě, 

chléb

OBĚD 
POD 100 KČ

 85 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto

Věta, kterou jsem zaslechl:

TO SNAD NE: STAROSTA ŘVAL 
NA OBČANY A PAK VZAL ROHA

Máte podobný příběh? Pište hned na e-mail:
redakce@staromestskenoviny.eu

Pouze 
sehnutý oráč 
oře rovně

„
Žofín - Atmosféra na za-
sedání zastupitelstva MČ 
Praha 1 houstne. Přede-
vším pak během interpe-
lací, kde nespokojení ob-
čané přednášejí své výtky 
proti současnému vedení 
radnice.
„Starosta by měl oka-
mžitě odstoupit,“ řekl 
ve své výzvě občan David 
Bodeček. Mezi ním a sta-
rostou Lomeckým létá 
několik trestních ozná-
mení, přičemž tahounem 
je hlavně starosta, který 

má pocit, že mu jde po 
krku jakási homosexuální 
mafi e. Ze spiknutí dokon-
ce obvinil i policistu, který 
řešil případ jeho zpacka-
né privatizace, ale pak se 
ukázalo, že onen policista 
není gay, jak se starosta 
domníval, ale táta od ro-
diny, a že se v tom staros-
ta trestuhodně zamotal.
Výzva k odstoupení ne-
populárního starosty byla 
podpořena bouřlivým po-
tleskem z řad přítomných 
občanů. Starosta chvíli na 

pana Bodečka řval, pak se 
pustil do vzteklého sou-
boje s mikrofonem a na-
konec oddusal na chodbu, 
kde zlostě funěl. Jeho žid-
le zatím symbolicky zela 
prázdnotou.
Starosta tak zmeškal pří-
spěvek další občanky, kte-
rá ho vyzvala k odstou-
pení. Jde o nový skandál 
starosty v rychlém sledu, 

když nedávno arogantně 
urazil jiného starostu, že 
je jako nacista.
Starosta Lomecký byl na 
zastupitelstvu na Žofíně 
opakovaně nařčen ze lží. 
Mimo jiné i od předsed-
kyně Klubu Za starou 
Prahu Kateřiny Bečkové, 
která bojuje za záchranu 
Juditiny věže na Karlově 
mostě.

„Smuteční vrba. 
A vždy mi to 
udělá radost, 

takže to je 
veselá vrba.“

Vojtěch 
Ryvola

Pivovarník,
Loď Pivovar

VZTEK, AROGANCE A PRÁZDNÁ ŽIDLE

(Správně: 
mandloně 
už v únoru 
a kalina 
vonná 

celoročně)
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inzerce

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

TO SNAD NE: STAROSTA ŘVAL 
NA OBČANY A PAK VZAL ROHA

Dívka ze str. 3

ště
KOUŘIT JE SEXY!
Nasťa pózuje při místní soutěži 
o nejvíc sexy kuřačku. Titul Miss 
Filtr získala v konkurenci mezi 

třemi účastnicemi.

Rok 
1918

VZTEK, AROGANCE A PRÁZDNÁ ŽIDLE

Rouzzuřený
starosta 
vztekle funí 
na chodbě

Zatímco starosta 
křičel na občana 
Bodečka (uprostřed), 
jeho příznivci syčeli

Starosta 
zlostně opouští 
svou židli

Žofín



&Vítěz Poražený

JANA 
PLAMÍNKOVÁ
(Radní, STAN)
Palec nahoru 

za péči o životní 
prostředí v celé 

Praze a také 
o revitalizaci 

Petřína.

TOMÁŠ 
MACHÁČEK

(TOP 09)
Palec dolů, 
protože byl 

vyslýchán kvůli 
nezvládnutí vý-
běrových řízení 
na prodej bytů.

Vítěz PoraženýVítěz Poražený
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MÍST
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PŘÍBĚH
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Nové zprávy ze Starého Města
Zpravy

ZAČALA OPRAVA 
VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ

&Vítěz Poražený

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

Obnova dolní části Vác-
lavského náměstí by měla 
začít přípravnými pracemi 
už tento týden. Budou zde 
vodní trysky, více stromů, 
nebo dobíjecí stanice pro 
elektromobily. 
Hotovo má být již na kon-
ci letošního roku. Náklady 
vyjdou zhruba na 200 mi-
lionů korun.
„Jsem šťastný, že se nám 

po generacích podařilo za-
hájit přeměnu tohoto srd-
ce Prahy a České republiky 
do podoby, která bude dů-
stojná světové metropole,“ 
řekl Staroměstským novi-
nám radní Jan Wolf, před-
seda Komise pro revitali-
zaci Václavského náměstí.
Projekt počítá s tím, že se 
prostor pro chodce výraz-
ně rozšíří na úkor sedmi 

desítek parkovacích míst, 
takže zbude stání jen pro 
šestnáct aut. Rozpraska-
ný asfalt nahradí štípaná 
žulová dlažba a přibude 
ještě jedna řada stromů. 
Rekonstrukce se dotkne 
plochy ohraničené ulicemi 
Na Příkopě a 28. října na 
jedné straně a Vodičkovou 
a Jindřišskou na straně 
druhé.

Radní JAN WOLF
Hotovo má být již 

koncem roku

KONEČNĚ!

DŘÍVE & DNES

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Roh Karlovy a Seminářské (Zlatá studna)
Kde to je1945 Dnes
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VŠIMNĚTE SI: Snímek vlevo je ze stavění barikád (proto ty krumpáče) během Pražského povstání.

TLESKÁME! Nejmladší člen-
ka redakce Anička si zazpívala 
v přímém přenosu se zpěvačkou 
Bárou Polákovou, její kapelou  
a dětmi na akci Ceny Anděl 2017. 

NAŠE ANIČKA 
ZPÍVALA 
S BÁROU 

POLÁKOVOU 
NA ANDĚLECH!

Anička a Bára
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CO 
V MÉDIÍCH 

NEBYLO

NAVALIS: NEJKRÁSNĚJŠÍ SLAVNOST, 
JAKOU KDY PRAHA ZAŽILA
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● Pane Bergmane, chys-
táte jubilejní již desáté 
oslavy NAVALIS, kdy 
budou?
„NAVALIS chystáme celý 
rok a máme za sebou již 
několikerou příprav-
nou návštěvu Benátek. 
V Benátkách jsme nejen 
domlouvali zapůjčení ba-
rokních lodí bissone, ale 
v Benátkách také něko-
likrát pobýval skladatel 
Kryštof Marek, aby se 
inspiroval pro napsání 
vůbec první symfonie 
věnované přímo Benát-
kám. NAVALIS jsou kaž-
doročně konané již od 
dob baroka na tzv. vigilii, 
neboli v předvečer svát-
ku sv. Jana Nepomucké-
ho, 15. května.“ 

● Na co se můžeme těšit 
tentokrát?
„10. ročník oslavíme tím, 
že město Benátky vůbec 
poprvé v historii zapůjčí 
dvě benátské barokní lo-
dice bissone: Geografia 
a Cavallo. Bude to vlast-
ně světová premiéra 
těchto lodí mimo lagunu 
Benátek. V Benátkách 
jsou tyto lodě k vidění 
pouze jednou do roka na 
Regatě storice. Skladatel 
a dirigent Kryštof Marek 
bude osobně dirigovat 
Vltavský symfonický or-
chestr, který ve světové 
premiéře provede hu-
dební dílo Venezia di San 
Giovanni Nepomuceno. 
Symfonie bude mít sedm 

částí, které jsou pojme-
novány podle sedmi čtvr-
tí Benátek. Sedmá věta 
se jménem Redentore 
bude provedena jako py-
romuzikální dirigované 
hudební spektákulum. 
Tato symfonie je poctou 
Prahy Benátkám, záro-
veň dokumentuje, že sv. 
Jan Nepomucký je jeden 
z osmi patronů Benátek 
i patronem všech gondo-
liérů. Svatý Jan Nepomuc-
ký je světec, který spo-
juje Prahu a Benátky.“

● Když zavzpomínáte 
na již desetiletou hisotrii 
NAVALIS, jaké byly pro 
Vás ty nejcennější mo-
menty, zážitky? 
„Každoročně pro mne, 
a myslím si, že i pro Pra-
žany, je to návštěva benát-
ských gondolierů na řece 
Vltavě. Dále pak barokní 
procesí ozdobené atribu-
ty sv. Jana Nepomucké-
ho, původními praporci 
a palmovými ratolestmi. 
NAVALIS jsou rekon-
strukcí a návratem do 
Prahy českého baroka.“ 

● Jak Vás vůbec napadlo 
se do organizování ba-
rokních slavností pustit? 
„NAVALIS organizuji, 
protože sv. Jan Nepo-
mucký je můj profesní 
patron a díky mé evan-
gelizaci Křižovníky s čer-
venou hvězdou.  Díky 
Křižovníkům, kteří NA-
VALIS od doby baro-

ka společně s Cyriaky 
pořádali. Myslím si, že 
NAVALIS jsou jediným 
pražským folklórem od 
doby baroka.“

● Co je u vás v Muzeu 
Karlova mostu nového? 
„V Muzeu je nová expo-
zice věnovaná sv. Anežce 
České a historii Křižov-
níků. Je zde mimo jiné 
umístěna skleněná socha 
od nejznámějšího skláře 
z ostrova Murano, mistra 
Pina Signoretta – dar be-
nátských gondolierů Mu-
zeu Karlova mostu.“

● S hezkým počasím ros-
te chuť plavit se po Vlta-
vě a plavby Pražskými 
Benátkami patří k těm 
nejkrásnějším. Co nové-
ho nás letos při vašich 
plavbách čeká? 
„Právě dokončujeme 
stavbu nové lodi, dřevě-
ného patentního člunu 
typu Vodouch. Bude se 
jmenovat Mokrýš a veš-
keré jeho dřevěné prvky 
jsou z mahagonu.“

● Na co se těšíte?
„Nejvíc se těším, že le-
tošní rok ozdobí hladinu 
Vltavy barokní benátské 
lodě. Těším se na novou 
symfonii a samozřejmě 
asi nejvíce na sedmou 
větu spojenou s ohňo-
strojem. Přál bych si, aby 
to byl nejkrásnější oh-
ňostroj, jaký kdy Praha 
spatřila.“ 

Zdeněk 
Bergman 
v Benátkách

inzerceinzerce

NEBYLO

PRÁVĚ VYCHÁZÍ NOVÁ KNIHA ONDŘEJE HÖPPNERA 

Objednejte též na internetu: www.daranus.cz
Ondřej 
Höppner

PŘÍPAD KRAMNÝ: 
VŠECHNO JE JINAK

VYDAVATELE TOHOTO OBLÍBENÉHO LISTU

ZDENĚK BERGMAN, obnovitel barokních slavností NAVALIS, ředitel Muzea Karlova mostu

14.- 15. května

Zdeněk Bergman začal 
provozovat vyhlídkové 
plavby se dvěma čluny 
v pražské Čertovce roku 
1993. Dnes fi rma Praž-
ské Benátky zaměstnává 
kolem 100 lidí. Bergman 
je autorem designu a pro-
jektů všech 18 přístavišť 

Pražských Benátek na 
řece Vltavě a Berounce, 
Je architektem většiny 
plavidel společnosti. Vy-
budoval přístaviště pod 
Křížovnickým náměstím. 
Obnovil v Praze přívozy 
a v roce 2009 Svatoján-
ské slavnosti NAVALIS.

Příběh převozníkaPříběh převozníkaPříběh převozníka
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JOSEF HLÁVKA: JAK SE STAL ZE 
ZEDNÍKA NEJVĚTŠÍM MECENÁŠEM

ROZHODNUTO: 
MARŠMELOUN NEBUDE 

RŮŽOVÝ (TAKŽE TO 
NEBUDE MARŠMELOUN)

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Malo-
stranských novin). Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

NOVÉ ZPRÁVY 
ZE STARÉHO MĚSTA 

Staré Město - Budova 
u Anežského kláštera ne-
bude růžová. Tím skončil 
skandál kolem tzv. „Marš-
melounu“, který donu-
til developera A. Razzeta 
k jeho prodeji. Nový 
vlastník chce projekt ve 
spolupráci s odbornou 
veřejností přepracovat.

RUKOVĚŤ VOLIČE
Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018

řed blížícími se volbami je jedno jisté. 
Pokud chcete zakonzervovat stávající 
stav v Praze 1, volte TOP 09, ODS nebo 
ČSSD. Komu z těchto stran dáte hlas, je 

úplně jedno. Zástupci jmenovaných jsou už do-
hodnuti předem, včetně rozdělení funkcí. 
Jedinou jejich neznámou je, zda to dopočítají 
alespoň do třinácti mandátů, což je těsná větši-
na. Pokud se tak stane, bude s Juditinou věží 
a jejím využitím amen, naopak začnou zase vy-
lézat na denní světlo nesmysly, jako například 
Zlaté vejce na konci Revoluční ulice. Že pak nic 
nebude bránit, znovu se pokusit přiklepnout ně-
komu Nemocnici Na Františku, chápe každý. 
Do voleb zbývá už jen necelých šest měsíců, tak 
přemýšlejte.

Váš Jeroným Pražský

Kdo chce zničit 
Juditinu věž, ať volí 
ty, co jsou u koryta

P

6

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

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

guje nepřetržitě od roku 
1875. Díky aktivitě prof. 
Antonína Pařízka byla 
hned vedle vchodu od-
halena 28. dubna 2015 
pamětní deska staviteli 
Josefu Hlávkovi. MUDr. 
A. Pařízek nyní usiluje 
o rozšíření porodnice.

Staré Město -   Josef 
Hlávka vystudoval archi-
tekturu a výtvarné umě-
ní. Jeho rodiče nebyli zá-
možní, k obrovskému ma-
jetku se dopracoval sám, 
živil se i jako zedník. 
Jeho prvním velkým dí-
lem byla stavba Velké 
opery ve Vídni. Hlávko-
va fi rma pracovala rychle 
a levně.
V Čechách v roce 1862 
vypracovává Hlávka pro-
jekt na novou Zemskou 
nemocnici a porodnici 
U Apolináře v Kateřinské 
ulici na Novém Městě. 
V letech 1860 - 1869 fi r-
ma postavila 142 staveb, 
zaměstnávala 19 archi-
tektů a jeho projektová 

kancelář tak mohla řídit 
až 50 staveb současně po 
celé zemi. 
V roce 1890, kdy se při 
povodni zřítila část Kar-
lova mostu, prosadil 
Hlávka jeho obnovu do 
předpokládané podoby 
z doby Karla IV. Opravy 
částečně také sám hradil.
Kvůli pracovnímu vypě-
tí a cestování onemoc-
něl nervovou chorobou. 
Ochrnul na obě nohy a čás-
tečně oslepl. Bylo mu 38 
let a octl se na invalid-
ním vozíku. Uchýlil se do 
zámku v Lužanech. 
Z nemoci se mu podařilo 
vymanit až po jedenác-
ti letech. Roku 1880 už 
chodil, byť o holi. 

O dva roky později ze-
mřela jeho první man-
želka Marie na tuberku-
lózu. Hlávka si pak vzal 
klavíristkou a zpěvačkou 
Zdeňku, přítelkyni rodi-
ny Antonína Dvořáka.
Jeho zámek v Lužanech 
se stal centrem společen-
ského dění. Jezdili sem 
básníci a spisovatelé. 
Mnohé Hlávka fi nančně 
podporoval. Josef Hláv-
ka zemřel v požehnaných 
77 letech. Pohřben je na 
preštickém hřbitově.

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

MUDr. Antonín 
Pařízek

Po bolševickém režimu zdá 
se 1. republika jako ide-
ál hodný následování. Nic 
se nesmí přehánět, měla 
i své problémy. V minulos-
ti byl antagonismus mezi 
protestanty a katolíky. Ka-
tolíci měli o Velikonocích 

jako svátek neděli vzkříšení  
a evangelíci Velký pátek 
jako svátek exodu - vyjití, 
skrze oběť Boží. A v nemálo 
obcích stalo se, že když šli 
evangelíci na velkopáteční 
bohoslužbu, tak katolíci 
před jejich kostel navezli 
hnůj - chlévskou mrvu. 
V ostatních odvětvích ži-
vota tomu nebylo jinak. 
Od mládí jsem sokol. Už 
v pěti letech jsem cvičil na 

sletu. A dost mě překvapilo, 
když jsem se dozvěděl, již 
v první třídě, ten zprostoná-
rodni popěvek - „sokolové 
- jsou volové.“ Tu píseň roz-
truboval „orel“. 
A národovci - vlastenci - li-
dovci - jen samý svár, žid, 
křesťan, mohamedán - jen 
samý svár. Připomínám pí-
seň „mohamedáni to jsou 
pohani“ a „tyhle turkyně 
- …“ - jen samý svár a uráž-

ka. Rozdílnost vzbuzovala 
nenávist. A co dnes? Rozdíl-
nost vzbuzuje nenávist. Tak 
nepřeslechněte Velikonoční 
výzvu: Pokoj Boží - to je to, 
co nám nejvíc schází, to je 
to, co nejvíc schází světu, 
co nejvíc schází dějinám 
a naší současnosti. Šálom - 
Boží pokoj, Salam Alejkum. 
Kéž bychom náš osobní běh 
i bez světa stáčeli do azimu-
tu Božího pokoje.

Velikonoce 
2018
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JOSEF HLÁVKA: JAK SE STAL ZE 
ZEDNÍKA NEJVĚTŠÍM MECENÁŠEM

Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)Příčina a následek (2/2)

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

Karel 
Strakatý

PĚVEC HYMNY

Vojta 
Náprstek
MECENÁŠ

DUBEN

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

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

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

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

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

Karel 
Bendl

SKLADATEL

Eman 
Fiala
HEREC

Kalendárium 
Starého Města

Mecenáš 
JOSEF HLÁVKA 
(1831 - 1908)

NEJSLAVNĚJŠÍ PROJEKTY

Porodnice 
U Apolináře

Státní opera 
ve Vídni

Hlávkovy koleje 
(Jenštejnská ul.)

Hlávkovy nadační 
domy ve Vodičkově ul.

První žena Marie Druhá žena Zdeňka
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Milí sousedé,
Staré Město žije a kypí 
sousedským životem, 
vznikají nové spolky, 
zpívá se, hraje, prostě 
se zde žije! Jsem rád,  
že i KampaNula je toho   
součástí. Vždyť právě  
občanská společnost 
je důkazem, že proti 
aroganci moci lze bo-
jovat. A nejen to - lze 
i uspět. Díky vám.

PETR HEJMA, 
zakladatel  spolku 

KampaNula

MY, CO TADY 
ŽIJEME

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

POŘÁDÁME
● Středa 18. dubna 17 h 
UČENÁ TOULKA vsedě 
s Hroznýšem - legendou 
skautingu v Klubu 
Šatlava (Saská 5). Oslavil 
101. narozeniny! 
● Neděle 22. dubna 
Učená Toulka spolu 
KPGM a klubem Šatlava 
„Zapomenuté hostince, 
kavárny a restaurace 
Petrské čtvrti“. Sraz 14 h 
na Těšnově na parkovišti 
před hotelem Opera. 
Provází Dr. Novotný.
● Středa 9. května 17 h
Učená toulka: Dějiny 
prostituce Menšího 
Města - Malé Strany 
(MUDr. J. Sedmík). Sraz 
ve dvoře U osla v kolébce 
- Jánský vršek 8.

PŘIPRAVUJEME
● Dějiny prostituce 
Starého Města, Petřín, 
Nový Svět, Kostel 
sv. Havla, Vyšehrad. 
● Čtvrtek 21. června 
18 - 22 h
VII. PROSTŘENÝ STŮL 

pro Konzervatoř Jana 
Deyla.

DOPORUČUJEME
● Pátek 11. května
Běh Petřínem - spolek 
KOCOUR TOBĚ.
● Pondělky: Muzikanti 
z Kampy v Domečku.
● Vždy třetí pondělí 
19-23 h: Zpívání v Šatlavě 
bez kouře.
● Vždy třetí pondělí 19 h: 
TAROT - Dr. Hůlek 
kavárna Deli Malteze.
● Úterky 18 - 20 h 
á 14 dní: Setkání se 
zastupiteli MČ Prahy 1, 
Salla Terrena na Kampě.
● Středy: Franta Krupka 
& comp Nicolasbar 
(Tržiště 10).
● Čtvrtky: Muzikanti 
z Kampy v Nicolasbaru 
a v Šatlavě.
● Vždy druhou neděli 
(13. 5.) 16 - 19 h JAM 
JAZZ na Kampě 
v Domečku. Staří jazz-
mani a mladé zpěvačky.
● Neděle 19 h: hraní 
v kavárně Čas.

UČENÁ TOULKA V MUZEU KARLOVA MOSTU 
A V TAJEMNÉM KLÁŠTEŘE KŘIŽOVNÍKŮ

Dne 27. 2. byla usku-
tečněna Učená toulka 
v Muzeu Karlova mos-
tu a v klášteře Křižov-
níků s červenou hvěz-
dou.
Muzeem nás provedl se 
skvělým výkladem ředitel 
muzea p. Bergman. Ex-
pozice k mostům i Anežce 
České velmi zaujaly. 
Po diskuzi s ním bylo kon-
statováno, že ačkoliv o Ju-
ditině mostu se zdánlivě ví 
všechno, přesto v poslední 
době vznikají nejasnosti 
o jeho průběhu na malo-
stranském břehu, včetně 
mostecké věže. Dostali 
jsem zdarma občerstvení 
a dárky, což bylo milé.
Potom jsme byli provedeni 
p. Gregůrkem,  knihovní-

kem Křižovníků po části 
prostor kláštera Křižov-
níků s červenou hvězdou, 
což je jediný český řád 
založený Anežkou Přemy-
slovnou (později svatou). 
Byli jsme seznámeni s pů-
sobností řádu u nás, jeho 
historií. 
I tou nejnovější, po komu-
nistickém převratu a po 
restitucích po roce 1989. 
Navštívili jsme knihovnu 
a další prostory. Do 
klauzury jsme ale po-
chopitelně vpuštěni ne-
byli. Toulky se zúčastnilo 
pouhých deset lidí. Což 
byla trochu ostuda. Mnoho 
lidí netušilo, oč přijdou, 
mnozí onemocněli. Vybra-
lo se 950 Kč na postižené 
děti.        Richard Händl

Účastníci toulky 
s p. Gregůrkem 

(zcela vlevo)

Ředitel 
muzea 

Z. Bergman
Chodba 
muzea

NEJSTARŠÍ 
SKAUT 
V ŠATLAVĚ
Spolek KampaNula pořádá 
a zve na Učenou toulku vsedě 
s legendou skautingu.
● Středa 18. 4. od 17 hodin 
v Klubu Šatlava (Malá Strana, 
Saská 2, pod Juditinou věží).
Eduard Marek, skautskou přezdív-
kou Hroznýš, je nejstarším žijícím 
českým skautem: 17. března 
oslavil své 101. narozeniny! 
Byl účastníkem 2. a 3. odboje, za 
svoji činnost byl vězněn za protek-
torátu i v době komunistické moci. 
V 50. letech odsouzen k deseti-
letému těžkému žaláři; sedm let 
strávil v pracovním lágru urano-
vých dolů v Jáchymově.
Slovem doprovází Slavomil 
Janov. Info: 602 686 725

Eduard Marek 
zvaný Hroznýš, 
101 let
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KDO NEMÁ KUFR, MÁ PROBLÉM

Jednou z hodně špat-
ných vlastností člově-
ka je pocit nadřaze-
nosti.  
Znáte to, rasová, tříd-
ní nenávist ke skupině, 
nebo národu jenom pro-
to, že ti druzí mají jinou 
barvu pleti, kulturu, 
nebo mluví jinou řečí. 
Přesto se vám přiznám, 
že někdy toužím zažít 
malý pocit nadřazenosti, 
a to jenom proto, že často 
prožívám pocity opačné. 

To když chodím po pře-
plněných ulicích vnitř-
ní Prahy, obcházím na 
chodnících stojící auta, 
sleduji naprostou rezig-
naci odpovědných orgá-
nů na dodržování parko-
vacích zón a při vstupu 
do domu čekám, až z na-
šeho veskrze bytového 
domu vyjdou na tři dny 
ubytovaní turisté. Tam, 
kde mají parkovat auta 
rezidentů, stojí pseudo-
historická auta číhající 
na svojí kořist.
Prostě, kdo netáhne za 
sebou kufr na kolečkách, 
jakoby patřil k podřadné 
rase. Kam se poděla naše 

Petr Burgr, 
jeho glosa

PETR BURGR 
Vedoucí člen Spolku 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan. 
Bydlí na Malé Straně, 
na Staré Město chodí 
do práce (KDU/ČSL).

hrdost na to, že žijeme 
v Praze Karla IV.?  Přece 
není možné, aby nám ji 
houfy turistů zadupaly 
do země. Upřímně, jak 
rád bych zažíval alespoň 
malý kousek hrdosti, 
nebojím se říci nadřa-
zenosti, že žiji v histo-
rické Praze.  Nejhorší je, 
že popisuji pocity, lidí, 
sousedů, co tady ještě 
bydlí a mají svou čtvrť 
rádi. Bohužel převládá 
u nich názor, že nemají 
žádného zastání. 
Hluk v nočních hodi-
nách, sdílené bydlení, 
nepořádek na ulicích 
a tak dále. Alespoň na 

chvíli zažít pocit, že 
u našich radních obča-
né Prahy 1, tedy  my,  
co tady žijeme, jsme 
něco víc, než ti, co sem 
přijedou jenom na pár 
dní. Snad se to změní.

SN duben 2018
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MALOSTRANSKÁ ná-
plavka mezi Máneso-
vým mostem a Herge-
tovou cihelnou patří 
mezi unikátní lokali-
ty. Je to oblíbené mís-
to turisty i obyvateli 
Prahy 1. 
Jedná se o jeden z mála 
dochovaných pražských 
přirozených vstupů do 
řeky, navíc s bonusem 
hejn vodního ptactva 
a panoramatu Karlova 
mostu. 
Projít parkem za bu-
dovou bývalé zbrojnice 
U Lužického semináře 42 
je ale zážitek pro otrlé – 
zdevastované povrchy, 
výmoly, kaluže, rozpada-
jící se lavičky a koše, vy-
dupaná zeleň a posprejo-
vaná zbrojnice. 
Všemu dominuje celkový 
nepořádek. Místo slouží 

hlavně v létě jako veřejné 
toalety. Povalují se zde 
zbytky jídla a injekční 
stříkačky. 
Když se člověk podívá 
do katastru nemovitostí, 
zjistí, že pozemky veřejné 
zeleně patří Praze 1. Proč 
se tedy o ně nestará? 
Odpověď zní – kvůli spe-
kulacím s nebytovými 
prostory v budově bývalé 
zbrojnice. Už v 90. letech 
byly komerční prostory 
U Lužického semináře 
42 pronajaty společně se 
zelení fi rmě Immovision 
podnikatele Pawlowské-

Malostranská náplavka je roky 
ostuda Prahy 1, proč?

ho (toho, co tak výhod-
ně „střelil“ Škodův palác 
magistrátu) za korunu za 
metr čtvereční ročně. 
Když jsem se před 10 lety 
jako zastupitelka poku-
sila podivnou smlouvu 
zrušit, tvrdě jsem narazi-
la. Chvíli ale bylo alespoň 
uklizeno, na místo se do-
konce vrátily prvky z bý-
valého dětského hřiště 
a pískoviště. 
Brzy začalo místo chátrat 
znovu a bylo vyplaceno 
téměř 80 milionů korun 
podnikateli Pawlowské-
mu, kvůli kterým jsem 
podala trestní oznámení. 
Od roku 2012 jsou ale ne-
bytové prostory prázdné 
a zeleň chátrá dál. Opět 
podávám podnět na za-
stupitelstvo. 
Jak to asi dopadne 
tentokrát, tipnete si?

Turisté v centru

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

U Lužického 
semináře 42

Vážená redakce,
tak jsem se byla v úterý 

10. dubna podívat na 
zasedání zastupitelstva 
Praha 1 a řeknu vám - to 
je ale kabaret!
Občanů tam byl plný 
dům a zdá se, že jak se 
do toho stávající staros-
ta zamotává čím dál víc, 
bude jich ještě přibývat. 
S pobavením jsem sle-
dovala zástupce médií, 
kteří seděli na svých 

bidýlkách ponořeni do 
svých malých monitorů, 
jako by je ani nezajíma-
lo, co se kolem děje. To 
zas bude počtení!
Doufám, že aspoň vy, 
Staroměstské noviny, 
mé nejoblíbenější mé-
dium (a to nejen míst-
ní), o tom napíšete něco 
zajímavého, nebo aspoň 
normálního! 

Mediální skupinku ne-
vzrušilo ani to, že sta-
rosta Lomecký řve na 
občany, kteří podávají 
interpelace. Naopak, ja-
ko by se vnořili do mo-
nitorů jako ty tři opice: 
Nevidím zlo, neslyším 
zlo, mlčím.
Držím vám palce, bavte 
mě dál a díky!

Jana Loukotová

Pište milé Sally na e-mail:
redakce@staromestskenoviny.eu

Milá 
Sally

Zastupitelstvo 
je kabaret

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.

●Hledám v centru Pra-
hy prostor cca od 8 do 
20 m2 na prodejnu čo-
kolád. Menší - větší není 
podmínkou. Za nabídky 
děkuji předem. Tel.: 737 
430 242. 
●Kuchyňský poradce. 
Individuálně pomůžeme 
s realizací vaší nové ku-
chyně. Realizace od A do 
Z. Konzultace přímo na 
místě. www.truhlarstvi-lu-
xra.cz Tel.: 774 222 112.
●Donáška čerstvě uva-
řeného domácího jídla, 

nebo uvařím u vás doma. 
Tel.: 603 497 413.
●Je v Praze prostor k pro-
najmutí, který není pro 
turisty a politiky? V ja-
kémkoli stavu, opravím 
a vybavím. Tel.: 777 619 
261.
●Zakázkové vybavení 
ordinací a zdravotnic-
kých zařízení. www.me-
dicamoebel.cz. Tel.: 774 
222 112.
●Vykoupím zachovalé 
pánské oděvy a doplňky. 
Tel.: 602 972 838



10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@StaromeStSkenoviny.eu

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

Dětská opera Praha 
uvádí muzikál

Nenechte si ujít 27. 5. 
v 10.30 h premiéru mu-
zikál Jedeme vlakem do 
Jevíčka v divadle Brod-
way. Muzikál je sestaven 
z písniček Zdeňka Svě-
ráka a Zdeňka Uhlíře 
a účinkují v něm sólisté, 
sbor a orchestr Dětské 
opery Praha pod vedením 
dirigentky Anny Novot-
né-Peškové. 

Staňte se 
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Národ-
nímu divadlu? Staňte se 
jeho mecenášem. Vaším 
příspěvkem budou podpo-
řena nová představení, či 
rekonstrukce budov.

Sonety zazní 
Violou

Navštivte ve Viole na 
Národní pořad Sváteč-
ní Shakespearova pošta. 

Shakespearovy sonety 
v překladu Martina Hil-
ského přednáší úžasná 
Hana Maciuchová. Nej-
bližší představení je 27. 4. 
a 10. 5. Nenechte si ujít.

V DUPu 39 
to žije

Divadlo X10 můžete vi-
dět hrát také v inspira-
tivním prostoru DUP 39 
v Charvátově 39. Např. 
27. 4., 15. a 24. 5. v 19.30 h 
se těšte na Pod kontro-
lou v režii Ewy Zembok 
a 30. 5. Superpozici, kde 
hrají Jakub Gottwald 
a Jindřiška Křivánková.

O impotenci 
v Ypsilonce 

Hlavu Medúzy si nenech-
te ujít ve Studiu Ypsilon 
ve Spálené 17. 5. od 19.30 h. 
V nejveselejší hře o impo-
tenci hrají: Jiří Lábus, 
Jaroslava Kretschme-
rová… www.ypsilonka.cz

Hana
Maciuchová, 

herečka

Jiří
Lábus,
herec

Narozeninový koncert 
Petra Samšuka
Nenechte si ujít 22. 5. od 
20.30 h Bob Dylans´s Birthday 
Concert, hrají Petr Samšuk & 
Sam‘s Band. A kde? V Malos-
transké besedě na Malostran-
ském náměstí oslavte písněmi 
Boba Dylana jeho 77. narozeniny.

Zdeněk 
Svěrák,

herec, textař

K

Kulturní nást ěnka    
DUBEN - KVĚTEN

Akce - St 25. 4. v 20.30 h - SLAM POE-
TRY EXHIBICE VOL. 30 - Rock Café, 
Národní 20 - Bitva borců v poezii naživo! 
Dr. Filipitch, Tukan, J. Juráň, M. Helcman, 
D. Naslamkejv, E. Makumbirofa, Straka…

Divadlo - Čt 26. 4. v 19.30 h - FAUST 
A MARKÉTKA - Studio Ypsilon, Spá-
lená 16 - Když se nebe a peklo pletou 
do lásky, může z toho být Faust. Hrají: 
Dejdar,  Plánková… www.ypsilonka.cz

Divadlo - 27. 4., 15. 5. a 24. 5. v 19.30 h 
- POD KONTROLOU - DUP 39, Char-
vátova 39 - 22 scének, 25 postav. Hra-
nice mezi realitou a fi xními ideami mizí. 
Režie: E. Zembok. www.divadlox10.cz

Akce - So 28. 4. v 10 h - GALASOVA 
NAROZENINOVÁ CYKLOJÍZDA 
-  Sraz Folimanka, pod Nuselským m. -  
Slaví se 9 let cyklojízd. Trasa: Podbab-
ský přívoz, ZOO… www.galas.borec.cz

Divadlo - Pá 4. 5. v 20 h - MÁJ - Diva-
dlo Viola, Národní třída 7 - Mimořádná 
herečka Bára Hrzánová v Máchově Máji 
přináší lásku, emoce, prostě vše. Režie: 
Miloš Horanský. Hudba: Emil Viklický. 

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, 
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, re-
produkce Puchnerova oltáře, portréty…

Galasovy 
cyklojízdy

Petr Samšuk 
ve své oblíbené 

košili

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz

JAN ZRZAVÝ
Do 1. 7. 2018 
Komorní výstava málo 
známých Zrzavého pra-
cí ze soukromých sbírek 
primárně doprovází vý-
stavu P. Sováka. Kurá-
torky: Martina Vítková, 
Petra Patlejchová.

VLADIMÍR ŠKODA
Do 3. 6. 2018 
Výstava Mysterium Cos-
mographicum českého 
sochaře působícího ve 

Francii nazvaná podle 
prvního ze spisů Jo-
hannese Keplera, v němž 
propočítává tajemství ve-
smíru. Paralelní výstava 
probíhá v Zámku Trója 
od 5. 4. pod názvem Har-
monices Mundi. Kurátor-
ka: Miroslava Hajek. 

DALŠÍ PROGRAM
21. 4. Lektorská komen-
tovaná prohlídka k výsta-
vě J. Zrzavého. V 15 h 
23. 4. Komentovaná pro-

hlídka s umělcem V. Ško-
dou. V 18.30 h 
3. 5. Večer k výstavě 
Mysterium Cosmographi-
cum. V 18.30 h
17. 5. Večer J. Zrzavého. 
V 19 h
19. 5. Sobotní dílna pro 
rodiče s dětmi. V 16 h
26. 5. Lektorská komento-
vaná prohlídka k výstavě 
P. Sováka. V 15 h. Rezer-
vace dílen a komentova-
ných prohlídek na: rezer-
vace@museumkampa.cz

Museum Kampa představuje dílo Pravoslava Sováka, me-
zinárodně uznávaného grafi ka a malíře, jenž se v zahrani-
čí etabloval jako tvůrce výjimečných grafi ckých souborů. 
Retrospektivní výstava uvádí výběr Sovákových nejvýraz-
nějších prací od konce 50. let, přes tvorbu z let 70. až po 
současnost. U příležitosti výstavy vydává Museum Kampa 
doprovodný katalog. Sovák působil v Olomouci jako asis-
tent J. Zrzavého, jehož tvorba umělcovu činnost ovlivnila. 
Kurátorka: Helena Musilová.

Do 27. 5. 2018
PRAVOSLAV SOVÁK:
KRAJINY ČASU



Pro líné Ještě línější

11telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [
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Franz Kafka: Proměna (63)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř čelí své nečekané proměně v hmyz

Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
s břitkým smys-
lem pro humor

A během Řehořovy řeči 
chvilku klidně nepostál, 
nýbrž nespouštěje z Ře-
hoře oči ustupoval ke 
dveřím, ale zcela pozvol-
na, jako by bylo tajně za-

kázáno opouštět pokoj. 
Už byl v předsíni a podle 
kvapného pohybu, jímž 
naposledy vytáhl nohu 
z obývacího pokoje, by si 
někdo mohl myslet, že si 
zrovna spálil podrážku. 
V předsíni však napřáhl 
pravou ruku daleko před 
sebe ke schodům..

Pokračování příště
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
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KVAPNÝ POHYB V PŘEDSÍNI

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, v jaké ulici 
na Starém Městě sídlí fi rma 
Cartier? Nápověda: Sežene-
te tu hodinky a šperky a pár-
krát to tam už vykradli.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: V kostele Matky Boží před 
Týnem - dánský hvězdář Tycho de 
Brahe. Správně: Jaroslav Svatek
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Kino 64 U Hradeb, Malá Strana, Mostecká 21. Holičství a kadeřnictví Bar-
barella, Valentínská 7. Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, 
Národní 3, na recepci. Národní kavárna, Národní 11, Poliklinika na Národní, 
Národní 9., III. patro. Hvězdný bazar, Jungmannova 7. Perníčkův sen, Haštalská 
21. 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. 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. Res-
taurace Ferdinanda, Opletalova 24. U Rudolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, 
Anenská 11. Friends Coff ee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, 
Voršilská 3. Rotax, Revoluční 22. Casino Magic Planet, budova met-
ra Českomoravská, Praha 9. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague 
Art – Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. 
Casino Magic Planet, Sofi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 
174/23. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie  U Zlatého ko-
houta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Baráčnická rych-
ta, Tržiště 23/555. Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. 
s r.o., Křemencova 177/8. EUC Klinika Praha - Můstek  s.r.o., 28. října 5, Praha 1. 
Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát Aurora, Spálená 53. Farrango, 
Dušní 15. Restaurace  Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 
8. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Vinotéka Bacco, Praha 2, Běle-
hradská 28. HaFstudio, Ostrovní 16. MOOo by the Castle, Jánský vršek 8

odběrních míst50

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.

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

inzerce

Slavné ženy

Herečka Národního divadla
Jarmila Horáková

Jarmila Horáková (1904 
- 1928) byla zářivá herec-
ká hvězda 20. let. Aktivně 
se věnovala atletice, díky 
níž měla krásnou a pruž-
nou postavu. 
Od roku 1926 hrála v Ná-
rodním divadle. Zemřela 

nečekaně ve 24 letech na 
zhoubný nádor na moz-
ku. Režisér Jiří Frejka vy-
dal její osobní deník pod 
názvem Deník Jarmily 
Horákové. Hrála napří-
klad ve fi lmu  Pohádka 
máje (1926). 

Jiří 
Frejka, 
přítel

Karel 
Anton, 
režisér

Marie 
Laudová, 
učitelka

Jarmila zemřela 
ve 24 letech

Se zájmem sleduji infor-
mace v médiích o sporu 
kolem Nemocnice Na 
Františku (NNF). Když 
jsem byl zastupitelem 
Městské části Praha 1, 
předsedal jsem zdravot-
nickému výboru, který se 
NNF zabýval jako problé-
mem číslo 1. 
I když je politika spíše 
o představách než o fak-
tech, nikdy neškodí na 
nějaká poukázat.  Z po-
hledu lůžek, poskytova-
ných zdravotních služeb, 
příjmů a výdajů je NNF 
zcela nadbytečná, a tím 
také nerentabilní.  Lůžek 
v Praze je více než dost.  
Na druhé straně Vltavy le-
ží Nemocnice pod Petří-
nem, zatímco jedna z nej-
lepších nemocnic v re-

publice je na Karlově 
náměstí.  O soukromých 
klinikách a jiných posky-
tovatelích zdravotní péče 
ani nemluvme. 
Právě proto NNF je a v ny-
nější podobě i dále bude 
(ať ji povede kdokoliv)
hluboce ztrátová.  
Sentimenty a možná re-
ferenda jsou důležitá, 
jenže vždy musí být po-
jata korektně, nikoliv po-
pulisticky.  
Správná otázka pro nás, 
kteří žijeme v Praze 1, 
v souvislosti s debatou 
o NNF tedy zní: 
Chceme dostat každý rok 
na ruku 1 500 Kč (roční 
ztráta nemocnice ve výši 
45 milionů korun dělena 
počtem občanů Prahy 1), 
nebo si přejeme zacho-
vat NNF za každou cenu, 
přestože pouhých 20 
procent jejích pacientů je 
z Prahy 1?  
Řešení jsme navrhli již 
dříve a zůstává stále stej-
né: Pokud NNF zůstane 

zdravotnickým zaříze-
ním, které slouží nám 
občanům Prahy 1, musí 
se její služby věnovat ne-
dostatkům, nikoliv pře-
bytkům.  
NNF by se měla promě-
nit na ústav dlouhodobé 
lůžkové péče pro seniory 
s nezbytným oddělením 
paliativní péče, který by 
sloužil celé Praze.  
Pro zajištění kontinuity 
ambulantní péče stačí do 
NNF přestěhovat Polikli-
niku Palackého, jejíž sou-
časné prostory jsou staré 
a pro potřeby polikliniky 
dávno nevyhovující. 
Dům v Palackého ulici by 
se prodal za hezké milio-
ny, které by jistě pomoh-
ly místním školám i se-
niorům.  Anebo předejme 
vlastnictví NNF někomu 
jinému a radujme se ze 
45 milionového ročního 
zlepšení našeho rozpočtu 
a služeb.

MUDr. Martin Jan 
Stránský   

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU 
a debata kolem černé díry

MUDr. 
Jan Martin 
Stránský
Lékař, politik,
vydavatel

KomentářKomentář




