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Novoroční bilancování
Vážení spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla
většina z nás příležitost v kruhu svých nejbližších alespoň
na několik dní zastavit kolotoč
všedních dní naplněných prací, povinnostmi a starostmi, a snad
i zhodnotit uplynulý rok. Teď už ale
stojíme na prahu nového roku s letopočtem 2014. Je jen na nás, jaký bude
a co nového jeho dny přinesou do našich životů.
Dříve, než se vyjádřím k tomu, jaký
bude nový rok pro městskou část Praha 2, dovolte mi, abych na tomto místě připomněla, jaký pro nás byl rok
uplynulý. Sama za sebe musím říct, že
byl všechno, jen ne nudný.

Slovo úvodem
To nejzásadnější, co se dle mého stalo v loňském roce, byla červnová povodeň, která znovu prověřila naši občanskou sounáležitost. Pro ty šťastnější z nás to byla „jen“ zkouška nervů a psychické odolnosti. Pro mnohé
však tvrdá životní rána. Vše jsme ale
vzhledem k okolnostem zvládli relativně dobře a věřím, že jsme v této
zkoušce našich schopností obstáli,
a to i díky vám.
Zdůraznit chci také rekonstrukci
Havlíčkových sadů, kterou se nám podařilo dotáhnout do konce po dlouhých patnácti letech. V celé své kráse
se Grébovka ukázala loni v září v rámci Vinobraní na Grébovce 2013, které
bylo mimořádně vydařené a už teď se
těším na ročník letošní.
Jedna z nejvýraznějších dominant
Prahy 2, kostel sv. Ludmily na náměstí
Míru, si v loňském roce připomněl 120
let od svého posvěcení a na sklonku

loňského roku konečně začala
generální oprava jeho památkově chráněných historických
varhan. Úspěšně jsme zvládli elektronickou aukci energií,
za kterou jsme byli oceněni,
a podruhé jsme také získali cenu jako nejlepší město pro byznys. Do poslední fáze se dostal dlouho očekávaný prodej obecních domů a bytů ve vlastnictví městské části
Praha 2. Ve spolupráci s hl. m. Prahou
budeme dál pracovat na revitalizaci
Karlova náměstí. V neposlední řadě
chci také připomenout první miminko v našem babyboxu, který jsme instalovali před třemi roky.
Takto bych mohla pokračovat dál
a dál a věřte, že ten seznam by byl
opravdu dlouhý. Vedle všech výše uvedených věcí se mohou zdánlivě ztrácet ostatní malé „starosti“
od údržby komunikací, zeleně a budov přes zabezpečení městské hromadné dopravy či odvozu odpadů
až po zajišťování veřejného pořádku
a vaší ochrany městskými strážníky,
ale věřte, že i tomu věnujeme velkou
pozornost.
Není možné na tomto malém prostoru vyjmenovat všechno, co nás čeká v roce 2014. Doufám ale, že bude
minimálně stejně tak dobrý jako ten
uplynulý a že budeme svědky dalších
úspěchů a rozvoje naší městské části.
Za sebe, a myslím, že i za své kolegy
vám mohu slíbit, že se o to budeme
snažit ze všech sil.
Přeji vám, aby pro vás byl rok 2014
úspěšný, aby starostí, které život přináší, bylo co nejméně a abyste ho
prožili ve zdraví a spokojenosti.
S úctou
Jana Černochová
starostka městské části Praha 2

Praha 2 podpoří prospěšné projekty
a představení projektu, pro který
chtějí získat finanční příspěvek.
Z rozpočtu městské části Praha 2
bude vyčleněno 120 tisíc Kč
na prevenci kriminality a 320 tisíc
korun na prevenci sociálně patologických jevů a následné kriminality; mimoškolní činnost dětí
a mládeže bude dotována částkou 500 tisíc Kč, mezi vybrané
kulturní projekty bude rozděleno
celkem 600 tisíc Kč a na sociální
Mezi kulturní projekty, které městská část pravioblast je vyčleněno 650 tisíc Kč.
delně podporuje, patří i scéna Divadla D21
Na podporu sportovních aktivit
Také pro letošní rok počítá radnice s fi- budou využity peníze odvedené z pronanční pomocí organizacím, působícím vozování loterií.
v různých sférách života městské části. Pro Žádosti o podporu na období roku
tento účel vyhlásili radní Programy veřejné 2014 a první čtvrtletí roku 2015 mopodpory pro oblasti, do nichž bude směřo- hou být podávány do 31. ledna 2014.
vat část veřejných financí. Jsou to sociální Podrobnosti a formuláře ke stažení naslužby, kultura, drogová prevence, pre- jdete na www.praha2.cz a také v inforvence kriminality, volnočasové a sportov- mační kanceláři ÚMČ (nám. Míru 20), tel.:
ní aktivity. Zájemci o veřejnou podporu 236 044 246, infocentrum@p2.mepnet.cz.
mají ještě zhruba měsíc na podání žádosti
len

TAJEMNÁ ZÁKOUTÍ: Jedním z mála míst v hlavním městě, kde dosud vládne klid a nerušená pohoda i uprostřed shonu
všedních dní, je Albertov… Jeho křivolakými uličkami plnými relikvií z dávných dob je možné se toulat hodiny s pocitem, že
jsme se přenesli do jiného časoprostoru. Ideální místo pro novoroční procházku… Pokud jste to letos vyzkoušeli, jistě nám
dáte za pravdu. Šťastný nový rok plný spokojenosti a zdraví přeje všem čtenářům redakce.
Text a foto: len

První obecní domy nabídnuty ke koupi nájemníkům
Radní Prahy 2 schválili
na svém zasedání dne
10. 12. 2013 nabídkové
kupní ceny prvních šesti
bytových domů určených
k prodeji stávajícím nájemníkům.
První nabídky k odkupu obdrželi ještě
před vánočními svátky oprávnění nájemci obecních bytů v šesti bytových domech na Vinohradech a Novém Městě.
Přestože v průběhu roku bylo třeba vypsat nové zadávací řízení na administrátora prodeje, podařilo se dodržet harmonogram, který jsme si stanovili, a první
nabídky družstvům nájemníků byly předány ještě před koncem roku. Kupní ceny byly stanoveny na základě znaleckých
posudků, které byly zpracovány v souladu s „Metodickými zásadami oceňování
nemovitostí v souvislosti s prodejem části
bytového fondu městské části Praha 2“.
Po převzetí nabídky začala běžet lhůta
Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme na tomto místě
otiskli článek „Prodej obecních bytů
v historických souvislostech“ (autor
místostarosta Otto Schwarz), mapující proces vedoucí k prodeji části
obecního bytového fondu nájemníkům. Určitá pasáž vyvolala negativní reakci klubu zastupitelů za OSB.
Vyhověli jsme žádosti o otištění jejich stanoviska:
Klub OSB se ohrazuje proti tvrzení autora
článku „Prodej obecních bytů v historických souvislostech“ Otto Schwarze v prosincovém čísle Novin Prahy 2, které obsahuje nepravdivou informaci o nezapojení se OSB do procesu přípravy prodeje.

osobám. První znalecké posudky potvrdily, že z ekonomického hlediska je pro
nájemce obecních bytů výhodnější odkoupit dům jako družstvo a že kromě
technického stavu domů posudky zohledňují především lokalitu příslušné nemovitosti. Nabídky na odkup dalšího
souboru bytových domů určených k prodeji projedná Rada MČ Praha 2 v lednu.
Předběžně by se mělo jednat o dalších
dvanáct bytových domů.
Otto Schwarz,
zást. starostky pro hospodářskou politiku

šedesáti dnů, během níž se družstva nájemníků musí rozhodnout, zda nabídku
akceptují. Každou kupní smlouvu pak
musí v konečné fázi schválit Zastupitelstvo městské části Praha 2. Pokud oprávnění nájemci možnosti odPRVNÍCH 6 DOMŮ NABÍDNUTÝCH KE KOUPI
koupit celý dům jako družAdresa
Kupní cena v Kč
stvo nevyužijí, budou mít
Bělehradská 1097/48
21 120 300,00
ještě možnost odkoupit byty
Italská 834/34
40 464 000,00
po jednotlivých bytových
Wenzigova 1308/21
28 863 000,00
jednotkách anebo zůstanou
Jana Masaryka 829/2
36 979 200,00
nadále v nájemním vztahu.
Korunní 1053/36
22 305 600,00
Neprodané byty nebudou
Legerova 1824/47
20 804 400,00
nabídnuty k odkupu třetím
souvislostech“ došlo v textu prvního
odstavce k záměně „hodnotící komise
pro výběr administrátora prodeje“
za „pracovní skupinu pro přípravu
prodeje“. Práce v pracovní skupině se
zástupce OSB aktivně zúčastnil
a na svou účast rezignoval až po přijetí změn v Pravidlech prodeje, které tato skupina iniciovala. Za zkreslenou
informaci se autor omlouvá jak OSB,
tak zejména panu Ing. Danielu Kůtovi.
Současně ujišťuje, že záměrem rozhodně nebylo poškodit tento opoziční
Vysvětlení autora článku, zástupce politický subjekt v očích veřejnosti nestarostky Otto Schwarze:
pravdivým tvrzením.
Při krácení pracovní verze článku
Otto Schwarz,
„Prodej obecních bytů v historických
zástupce starostky
Zastupitel OSB Ing. Kůta se aktivně
účastnil činnosti pracovní skupiny pro
přípravu prodeje po celou dobu její působnosti. Nová pravidla prodeje, postup
ani forma zajištění však ve výsledku návrhy OSB nezohlednila. OSB poté pouze
nevyužili nabídku účasti v komisi pro výběr realizátora prodeje podle pravidel, s
nimiž nesouhlasí. OSB svá stanoviska
k otázkám prodeje nadále uplatňují při
jednáních majetkového výboru ZMČ.
Jaroslav Šolc, předseda klubu OSB
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Co se děje v Praze 2

Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2
Z jednání rady
Rada městské části Praha 2 jednala
do uzávěrky tohoto čísla dvakrát,
a to 26. listopadu a 10. prosince.
Na svém 23. řádném jednání dne
26. 11. 2013 radní projednali 44 usnesení, z toho jeden návrh usnesení nebyl hlasováním schválen. Radní schválili pravidelné body: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 20
dne 31. 10. 2013 a č. 21 dne 14. 11.
2013 – nebytové prostory a k bytovým
záležitostem projednávaným v bytové
komisi č. 15 dne 7. 11. 2013.
Radní na svém 24. řádném jednání dne

10. 12. 2013 projednali 56 usnesení
a šest informací, z toho jeden návrh
usnesení nebyl hlasováním schválen
a jeden návrh usnesení byl stažen. Radní schválili pravidelné body: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 21 dne 14. 11. 2013 a k bytovým
záležitostem projednávaným v bytové
komisi č. 16 dne 28. 11. 2013.
Příští řádné jednání rady městské části
se koná dne 6. 1. 2014 od 14:00.
Zápisy z jednání rady a zastupitelstva
jsou zveřejněny na www.praha2.cz
a na úřední desce úřadu.
Šárka Votánková,
odd. Kancelář starostky a vnějších vztahů

Ocenění práce policistů a strážníků
Ve středu 4. prosince se na Novoměstské radnici konalo tradiční společenské setkání představitelů městské části Praha 2 se zástupci bezpečnostních složek. Při té příležitosti byli za svoji práci odměněni nejlepší
policisté a strážníci.
Ocenění jim předali starostka Prahy 2 Ja- „Předvánoční setkání se stalo tradicí, ktena Černochová, ředitelka Obvodního ře- rou chceme vyslovit poděkování strážníditelství Policie ČR Praha II Zdeňka Bro- kům i policistům za jejich celoroční obětatánková a ředitel Městské policie hl. m. vou práci při zajišťování pořádku a bezpečPrahy OŘ Praha 2 Václav Vozdecký.
nosti na území Prahy 2,“ říká starostka JaCelkem 24 policistů převzalo služební na Černochová.

medaili za věrnost I., II. nebo III. stupně.
Čtyři strážníci získali stužku a pamětní diplom za více než pět let práce pro Městskou policii. A osm strážníků poděkování
paní starostky za obětavou a svědomitou
práci, odvedenou v uplynulém období
pro městskou část Praha 2.

Jako výraz uznání nezastupitelné práce
Městské policie na území Prahy 2 schválili zastupitelé z obecního rozpočtu příspěvek na odměny strážníkům v celkové
výši 300 000 korun. Symbolický šek jim
byl předán při slavnostním večeru na Novoměstské radnici.
Text: len, foto: vin

Zkušenosti se zónami placeného stání
Vážení spoluobčané,
po šesti letech od zřízení
zón s placeným stáním (ZPS)
bych si vás dovolil informovat o dílčích výsledcích tohoto projektu.
Již na první pohled je patrné, že od zavedení ZPS se
dopravní situace, zejména z hlediska parkování, velmi významně zlepšila. Ti, kteří
si pamatují na dobu před jejich zavedením, mi jistě dají za pravdu, že dnes je
možnost parkování pro obyvatele MČ
Praha 2 neporovnatelně příznivější.
Ubylo zejména vozidel řidičů, kteří přijížděli do centrální části města do zaměstnání, a jelikož již tehdy fungovala
regulace na území Prahy 1, parkovali svá
vozidla u nás.
Začátky projektu byly někdy poněkud

obtížné, ale ve velice krátké
době se podařilo nalézt vhodný kompromis mezi rozdělením parkovacích míst na zóny
s různou regulací parkování.
Jako vhodná se jeví i poslední
novinka, tedy zavedení zón,
kdy se parkovací režim mění
v závislosti na denní době.
Dozor nad dodržováním pravidel parkování v zónách provádějí výhradně naši
strážníci – samozřejmě vedle dohledu
nad veřejným pořádkem. Jen díky jejich
poctivé práci zůstává respekt řidičů k dodržování dopravního značení na velmi
dobré úrovni. Nedovolil bych si tuto pochvalu vyslovit, kdybych své tvrzení nemohl opřít o výsledky šetření, které provádí nezávislý subjekt, porovnávající respektovanost i v jiných městských částech, kde byla tato forma regulace parkování zavedena. Z těchto výsledků jednoznačně vyplývá, že i po letech provozu
ZPS aktivita našich strážníků nepolevila.
Samozřejmě to neznamená, že by všichni řidiči dodržovali dopravní omezení
bez výjimek, to jistě ne (jen vloni více než
4000 řidičů našlo svá vozidla „přeparkovaná“ na odtahových parkovištích). Je ale
dosahováno stále vyšší respektovanosti
zón, i když počet řešených přestupků,
včetně odtahů a tzv. „botiček“, již neroste,
v některých obdobích dokonce klesá.
Věřím, že tento trend zůstane i nadále zachován a vám, občanům MČ Praha 2, nebude parkování vašich vozidel v blízkosti
vašeho bydliště kazit náladu.
Václav Vozdecký, OŘ MP Praha 2
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Čistá dvojka – ohlédnutí za rokem 2013
Program Čistá dvojka pokračoval ve spolupráci městské části Praha 2 se společnostmi EKO-KOM, a.s.,
KOMWAG, a.s. a Asekol, s.r.o. a stejně jako v uplynulých letech připravil celou řadu akcí zaměřených
na zlepšení čistoty na veřejných prostranstvích Prahy 2.
Stěžejní akcí byly Létající sběrné dvory, které již občané znali z předchozích let, a lze říci, že je s povděkem vítali. Od dubna do listopadu byl přistavován na 14 stanovištích soubor kontejnerů na likvidaci různých druhů odpadů (objemný odpad, elektroodpad,
dřevo, suť, papír, sklo,
plasty). Občané sem navíc měli možnost přinést
obnošené
šatstvo
a obuv pro potřeby Diakonie Broumov. Tyto
mobilní sběrné dvory
navštívilo 474 občanů
a sebralo se 77 t odpadu.
Nejvíce lidí přišlo na stanoviště Jaromírova/Svatoplukova (79), nejvíce
odpadu se sebralo v Polské ulici (8 t). Průměrná
návštěvnost byla 34 lidí
a 5,5 t odpadu na 1 stanoviště.
Informace o programu Čistá dvojka si
již občané zvykli vyhledávat na webové stránce programu www.cistadvojka.cz, kde byly průběžně zveřejňovány termíny akcí, následně jejich hodnocení a bohatá fotodokumentace.
Pracovníci odboru životního prostředí
připravili i tradičně oblíbené akce, nechyběl v květnu stánek na Dnu s Komwagem, kde se městská část zúčastnila
zábavně vzdělávacího programu, zaměřeného na čistotu, sběr odpadu
a jeho třídění. Společnost Komwag,
a.s. předvedla i nejmodernější úklidovou techniku. V září to byly Ekofestival
na náměstí Míru, Zažít město jinak

v Americké ulici a Vinobraní pořádané
městskou částí. Pracovnice odboru životního prostředí na stáncích Čisté
dvojky informovaly o programu
a možnostech zapojení se do něj,
k dispozici byly informační materiály
programu včetně aktualizované mapy

Prahy 2 s vyznačením dětských hřišť
a ploch pro volné pobíhání psů v parcích.
V roce 2013 se zopakovala informační
kampaň pro držitele psů. Pracovníci
odboru životního prostředí se stejně
jako v loňském roce vydali za „pejskaři“ do parků. Stánky byly v parcích Folimanka, Riegrovy sady, v parku Sady
Svatopluka Čecha a Havlíčkovy sady,
respektive na Perucké stráni, určené
k volnému pobíhání psů. Připraveny
byly pro kolemjdoucí informační letáky, mapičky Prahy 2 s vyznačenými
plochami pro volný pohyb psů, rozdávaly se sáčky na psí exkrementy

a drobné pamlsky pro psy, vše opatřené logem Čisté dvojky a webovou adresou, na které je možno všechny potřebné informace o projektu nalézt.
U stánků se zastavilo 164 lidí. S držiteli
psů si pracovníci odboru bez konfliktů
vyměňovali názory na množství
a umístění ploch pro
volné pobíhání psů.
Akci lze považovat
za úspěšnou.
Čistá dvojka, jako součást dlouhodobé péče o životní prostředí
v Praze 2, připraví
i pro letošní rok akce
podporující čistotu
na veřejných prostranstvích a bude se
snažit motivovat občany k aktivní účasti.
O průběhu projektu
se můžete dočíst
v Novinách Prahy 2
a také na internetových stránkách
programu www.cistadvojka.cz, kde
získáte další informace a novinky, případně i na bezplatné telefonní lince
Ulice Prahy 2 – 800 879 222.
Praha 2 patří tradičně k nejčistším
městským částem našeho hlavního
města. Budeme se všichni snažit, aby
tomu tak bylo i v letošním roce a věříme, že se nám to ve spolupráci s vámi,
občany Prahy 2, bude dařit. Prosíme
vás, buďte ohleduplní a všímaví, ať se
nám tu dobře žije.
S přáním všeho dobrého do nového
roku vaše Infolinka a protagonisté programu Čistá dvojka.
OŽP

Městská část Praha 2 pokračuje v boji proti hazardu
Z území Prahy 2 postupně mizí všechny herny. Městská část prosazuje princip nulové tolerance vůči hazardu a stala se tak jedním z nejviditelnějších symbolů boje proti tomuto nešvaru. V roce 2013 její úsilí nikterak nepolevilo,
počet heren, kasin a videoloterijních terminálů se nadále snižuje.
Pražští zastupitelé v září 2013 po dlouhé diskusi zpřísnili vyhlášku týkající se
regulace hazardu v hlavním městě.
Znamená to, že počet heren v metropoli se výrazně sníží, z pražských ulic
zcela zmizí reklama na hazard a z restaurací všechny herní automaty.
Ovšem boj proti hazardu zdaleka není
tak jednoznačný, jak by se mohlo zdát.
Novela vzbudila i značnou kritiku, neboť se nepodařilo do ní prosadit zákaz
heren v blízkosti škol či zdravotnických
zařízení ani omezení otevírací doby.
A hlavně, jednotlivé pražské radnice
nemají na míru razance boje proti hazardu shodný názor. Svědčí o tom skutečnost, že ze všech 57 pražských
městských částí se pouze tři odhodlaly
prosadit princip nulové tolerance –
kromě naší Prahy 2 je to ještě Praha 6
a Praha 12.
V Praze 2 se na podpoře nulové tolerance vůči hazardu shodly všechny
koaliční strany, zastoupené v radě
městské části – ODS, TOP 09, Strana zelených. Od roku 2011 přestala městská
část povolovat provozování výherních
hracích přístrojů úplně a v roce 2013
v tomto radikálním postoji nikterak nepolevila, když odolala tlakům silné sázkové loby.
Princip nulové tolerance fakticky znamená, že MČ Praha 2 na svém území
nechce hazard na žádném místě. Nové
herny už nepovolí a ty stávající (včetně
videoloterijních terminálů, kasin apod.)
se budou postupně rušit. Nyní je
na území Prahy 2 celkem 36 heren
a 325 videoloterijních terminálů, povolených Ministerstvem financí (v roce
2012 jich bylo 580).
Snižování jejich počtu je výsledkem
systematické snahy vedení městské

části o to, aby Praha 2 byla dobrou
adresou, kde se dobře cítí její obyvatelé
a kde se daří poctivému podnikání.
Zánik heren jistě přispěje k většímu pocitu bezpečí obyvatel Prahy 2, neboť
okolí heren patří k místům se zvýšenou
kriminalitou. Nemluvě o tom, že to může mít dopad i na snížení počtu gamblerů.
Podle odborníků na tuto problematiku

otázka. Hlavní město Praha se snaží
tento jev regulovat, mírnit, ale k radikálnímu řezu se zatím nechystá. Prozatím chce alespoň napravit nespravedlnosti při přerozdělování peněz získaných z provozování heren a kasin a přerozdělit do budoucna výnosy z loterií
tak, aby až čtvrtinu takto získaných peněz dostávaly i ony tři odvážné radnice,
jež vyhlásily nulovou toleranci.

totiž platí, že když se sníží nabídka,
klesne i poptávka. V České republice
podle propočtu odborníků žije přibližně více než 42 tisíc lidí se závislostí
na hracích automatech, videoloterijních terminálech nebo sázení. Jak se asi
cítí, vyjádřil za všechny v říjnu 2013
gambler František T., který předal starostce Prahy 2 Janě Černochové šedesát růží za šedesát zrušených heren
v rámci prvního utkání nové sezony národní basketbalové ligy v hale na Folimance. Zmínil tehdy ztrátu lidské důstojnosti i dopady na rodinu a zaměstnání. A moc, moc děkoval.
Praha 2 v boji proti hazardu pokračuje
dál. Kdo všechno se k ní přidá, je ale

Městská část Praha 2 získává prostředky z peněz odváděných provozovateli
zařízení, která jsou na jejím území i přes
nulovou toleranci stále ještě v provozu.
V současné době jde pouze o zařízení
povolená Ministerstvem financí ČR
před datem 1. 1. 2012. Jak to nakonec
s přerozdělováním peněz dopadne, není v tuto chvíli jasné, neboť hned vzápětí po zveřejnění záměru se vznesla
vlna kritiky ze strany provozovatelů
herních automatů zastoupených sdružením Spelos. To vydalo prohlášení, že
pražské obvody s nulovou tolerancí by
neměly dostávat z peněz spojených
s provozováním hazardu ani korunu.
Text: kla, foto: tom
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Kdeže loňské sněhy jsou…
Konec starého roku a začátek nového je vhodnou příležitostí k tomu, abychom se ohlédli zpátky a pokusili se zamyslet nad tím, jaký ten loňský rok byl, co se nám povedlo
a co ne, co nám přinesl a co naopak vzal a jak jsme se za ten rok změnili my sami. Je nesporné, že z pohledu celostátní politiky patřil rok 2013 k těm nejdramatičtějším.
V oblasti komunální politiky to ale vypadalo podstatně jinak. Zeptali jsme se proto politiků: Jaký byl dle vašeho názoru nejúspěšnější politický krok roku 2013?

ČSSD

Marie Vlková

Jsem již dlouhá léta členkou řešit. Odchod Nečasova kabinetu považuji
sociálně demokratické strany, za velmi pozitivní krok pro tuto zemi. Otázka
která mimo jiné vyznává hod- je, komu za tento krok poděkovat – svůj
noty solidarity a rovnosti vlastní pád si způsobila tato vláda sama, revšech lidí bez rozdílu. Politic- spektive její premiér se svojí milenkou svým
kým krokem loňského roku neuvěřitelně hloupým chováním.
tedy pro mě je pád Nečasovy Z hlediska politiky světové se mi velmi líbí
vlády. Vláda ODS a TOP 09 se vyznačovala pro- výroky a činy nového papeže Františka, který
sazováním reforem, které nerovnosti v naší hodně hovoří o úloze církve v pomoci chuspolečnosti ještě více prodým a potřebným
Politickým krokem roku
a snaží se navrátit katohlubovaly.
Zatímco na jedné straně je pro mě pád Nečasovy vlády lickou církev více k její
prapůvodní roli. Také
se objevila řada nesmyslných a předražených projektů (například legen- oceňuji boj prezidenta Obamy za zavedení
dární S-karty či podivná zakázka na změnu systé- veřejného zdravotního pojištění pro všechmu sociálních dávek), na straně druhé se šetřilo ny. Je to věc, která funguje v celé Evropě
na těch nejchudších, zejména na chudých rodi- a mimo jiné i v Kanadě, proti které ale řada
nách s dětmi, nezaměstnaných a zdravotně po- konzervativců v USA velmi hlasitě až hystestižených. Také se jí podařilo, že sociální napětí ricky protestuje. Přitom dlouhodobě nepojišv našich nejchudších regionech ještě vzrostlo. těných lidí žije v USA téměř 50 milionů. Což
Obávám se, že pro tuto pravicovou vládu bylo znamená, že v jedné z nejbohatších zemí
pohodlnější poštvat nezaměstnané lidi proti světa mají tito lidé velmi omezený přístup
ještě chudším Romům (protože lidé si tak našli ke zdravotní péči, a to přesto, že to je jedno
jiného nepřítele, než vládu), než začít situaci ze základních lidských práv.

OSB

Jaroslav Šolc

Předpokládám, že dotaz je rozbíhá, ale pomalounku, rok před volbami,
zacílen na dění v Praze 2. Te- podle pravidel třetích v pořadí a nejhorších.
dy myšleno bez různých kro- Podpora akce Lodě na vodě si zaslouží pozdviků, které v loňském roce za- žené obočí. Diskuse o odpovědnosti za škodu
hýbaly řízením státu, od vo- ve výši pokuty vyměřené od ÚOHS kvůli výleb
prezidentských
až běru dodavatele tepla se protahuje až příliš,
po parlamentní. Ve světle skoro jakoby do ztracena pod hrozbou přípomalu se blížících voleb padných výdajů za soudní řízení. Ale teď nakomunálních lze diskuzi na podobné dotazy opak, za co lze pochválit? Třeba za zavedení
vnímat také trochu jako
bloku
interpelací
Největší politický úspěch
na jednáních zastupipočínající kampaň. Těžtelstva. To je myslím
ko očekávat, že opoziční
koalice je, že v roce 2013
i náš největší opoziční
subjekt bude velebit vydržela bez dalších kotrmelců
úspěch. Snad dojde
politická rozhodnutí koalice, zejména taková, na něž si vystačili radní i na další kroky směřující k transparentnosti
sami. Ale pokusím se o stručné zhodnocení. podle našich návrhů. Palec nahoru si městská
Dobrou známku vedení městské části nemů- část zaslouží i za nulovou toleranci hazardu.
žeme udělit například za investice do parků Kladně hodnotím i to, že rada po roce jednání
na vrub příjmů z nájemného v obecních by- s pejskaři nalezla rozumný kompromis v kautech, ani za zvláštní politiku stanovování výše ze Bezručových sadů a nebyla hluchá ke hlanájemného, kdy někomu je dopřáno nájem- sům tisícovky občanů podepsaných pod petiné férové, jinému vyšší. Nová sociální bytová cí. Co však zařadit na nejvyšší příčku politicpolitika? Nic moc. Koaliční změna z roku 2012 kého úspěchu koalice? Snad to, že v roce
byla přece jen loni znát. Údržba domů stále 2013 vydržela bez dalších kotrmelců, jakých
neodpovídá jejich mnohdy zoufalému tech- jsme byli svědky o rok dříve. Další změny, pronickému stavu. Prodej domů se sice konečně sím, až na podzim, v řádném termínu.

Strana zelených

Kateřina Jechová

Těžký úkol, najít v politice roku ní událostí roku 2013 bylo jmenování Martina C.
2013 něco pozitivního. Rok Putny (obyvatele Vinohrad), a to i přes odpor pre2013 začal šokující amnestií zidenta Zemana profesorem, vzpoura herců Náprezidenta Klause, pokračoval rodního divadla a pořádání Prague Pride. Ke konpřímou volbou nového prezi- ci roku jsem s napětím a nadějí sledovala událosdenta a vítězstvím M. Zemana ti na Ukrajině, záběry z Euromaidanu a přála
(73,42 % voličů z Prahy 2 ve dru- demonstrantům teplejší počasí a všem proevhém kole volilo K. Schwarzenberga), v červnu nás ropské řešení situace.
postihly povodně, padla vláda,
Hlavnímu městu navzdory
Politické kroky
jsme v Praze 2 ustáli nulovou
v červenci prezident posvětil
v komunální politice toleranci hazardu a s potěšesvou vládu, která svou „odbormne těšily víc…
ním v přímém přenosu sledoností“ děsí nejen českou, ale
vali rušení prvních heren. Díky
i světovou veřejnost, a bez důvěry parlamentu a občanů vládne již více než pět dobré týmové spolupráci radních a úředníků
měsíců; následovalo rozpuštění poslanecké sně- jsme zvládli i červnové drama na Botiči. Grémovny a předčasné volby. Koncem roku nepotě- bovka je kompletně a krásně zrekonstruována.
šila rezignace ombudsmana Pavla Varvařovské- I v době utaženého rozpočtu se našly peníze
ho, kterému přes jeho veškerou erudici a snahu na podporu sociálních programů. Dva domy
politické elity arogantně shazovaly návrhy, které s pečovatelskou službou v Máchově ulici jsou
směřovaly k pomoci občanům v jejich svízelích. nově opravené a čekají na nastěhování nových
Pokud tedy mám zmínit pozitivní politické kro- nájemníků. A čerstvá zpráva na úplný závěr: Inky, tak musím opravdu pátrat v paměti. Ale na- spektoři ohodnotili Centrum sociálních služeb
konec jich přece jen najdu dost. Dobrou zprávou Praha 2 jako nejlepší zařízení svého druhu
je, že vláda v demisi nebude usilovat o prolome- v Praze a řadí jej mezi tři nejlepší v rámci celé
ní těžebních limitů v Severních Čechách. Pozitiv- České republiky.

ODS

Alexandra Udženija

Je velice těžké označit někte- 2014. V Praze 2 se odprodej domů týká relará z politických rozhodnutí tivně malého procenta obyvatel (v této fázi
za „úplně nejlepší“. Jde o vel- 132 domů z 250, které jsou v majetku městské
mi subjektivní pohled, každý části). To ale neznamená, že rozhodování byvnímá jako nejlepší to, co pro lo snadné. Považuji ho za krok správným
něj představuje přínos, což směrem, protože jsem vždy zastávala názor,
neznamená, že takové roz- že obec má vlastnit jen majetek, který potřehodnutí prospěje druhému. Politická práce buje pro své fungování a poskytování služeb
obyvatelům. A to se týká
většinou neumožňuje učinit jednoznačná rozhod- Za zásadní považuji zahájení především sociální obodprodeje bytového fondu
lasti. Ostatní majetek by
nutí, která budou automaticky vyhovovat úplně a schválení městské vyhlášky se měl prodat, protože
všem. Proto musíme vždy
soukromý vlastník se
o regulaci heren
o něj postará vždy lépe
pečlivě zvažovat, zda naše
rozhodování bude přijatelné pro většinu oby- než obec nebo stát.
vatel, a musíme-li učinit nepopulární kroky, je Druhým rozhodnutím, které považuji za velvždy nezbytně nutné veškerá rozhodnutí zdů- ký přínos pro budoucnost Prahy 2, je definivodnit. Mám-li osobně vybrat nejlepší politic- tivní schválení vyhlášky hlavního města Praký krok, nebude pouze jeden. Musím uvést hy, která na území Prahy 2 zcela zakazuje herminimálně dva, které považuji za stejně důle- ny. Praha 2 vyhlásila nulovou toleranci hazardu a dokázala tento požadavek prosadit. Nejžité a přikládám jim stejnou váhu.
První krok je faktické zahájení odprodeje by- později do roku 2015 zmizí herny z ulic
tových domů v Praze 2. Rozhodnutí sice pad- Prahy 2. Jsem velmi ráda, že jako zastupitelka
lo v roce 2012, proces ale začal ve druhé po- hlavního města jsem na jednání zastupitellovině roku 2013 a byl nastaven tak, aby prv- stva mohla návrh Prahy 2 obhajovat a prosaní prodeje proběhly v první polovině roku zovat a že se to nakonec podařilo.

TOP 09

Otto Schwarz

Na úrovni celostátní se jeví ra Němce, jak v roce 2002 pevným a rozhodnejlepším politickým krokem ným hlasem dokázal klidnit rozjitřenou veřejroku 2013 zvolení Ing. Miloše nost, zatímco se za jeho zády valila voda ze zaZemana hlavou státu. Země, plavené stanice metra.
kde se ročně vypije 10 litrů V Praze 2 vloni nepadla koalice, vína v Grébovce
tvrdého alkoholu na hlavu se urodilo méně než v minulých letech, jako odvčetně kojenců, si prostě za- škodnění za neúrodu připravili radní občanům
sloužila, aby na Hradě konečně zasedl její sku- pár pěkných společensko-gastronomických aktečně důstojný reprezencí, takže pro pojídače kartant. Voliči navíc prokázali Prodej obecních domů a bytů banátků se mohl stát poliobdivuhodnou státotvortickým počinem roku v Prabyl zahájen, hallelujah!
nost, když neprošel kandize 2 takový Burger Fest, zadát, jehož zvolení by předznamenalo vpád sazený do historického koloritu náměstí Míru.
hord sudetských Němců do našeho pohraničí Celým rokem nás provázel především evergreen
a zabírání příbytků českých starousedlíků. Sym- s názvem Příprava prodeje části obecních bytů.
patie veřejnosti si získala i blesková akce policie První znalecké posudky potvrdily, že metodika
a státního zastupitelství, která vedla k pádu ne- prodeje byla nastavena v souladu s požadavnáviděné pravicové vlády a nastolení populární kem na řádné hospodaření s obecním majetvlády odborníků.
kem, za což vždy plédovala především TOP 09.
Na úrovni celopražské je třeba ocenit odvahu K hitu posledních let tak byla připsána další sloTOP 09 vypovědět koalici s ODS těsně před vy- ka, která mohla zaznít na Štědrý večer v šesti
puknutím povodní při vědomí toho, že bývalý obecních domech, když kromě rozbalování dárkoaliční partner disponuje zkušenými odborní- ků rozlepili jejich nájemníci také obálku s dlouky pro boj s vodním živlem. Pamětníci dodnes ho očekávanou nabídkou odkupu… Prodej
se slzou v oku vzpomínají na bývalého primáto- obecních domů a bytů byl zahájen, hallelujah!
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Noviny

Prahy 2

Jaký byl rok 2013
Politicky bouřlivý, na události bohatý, leccos vzala voda, leccos
nového a dobrého se zrodilo. Na tak malém prostoru nelze
postihnout všechno, čím v právě skončeném roce žila naše městská
část a její obyvatelé. Tak alespoň letmé ohlédnutí…
Leden
Do galerie významných osobností přibyla na počátku roku další čtyři jména. 30. ledna se čestnými občany Prahy 2 stali sochař Olbram Zoubek
a hokejová legenda Jan „Gusta“ Havel, in memoriam pak hudebník, zpěvák a baskytarista Milan „Mejla“ Hlavsa
a malíř Antonín Sládek.
Únor
Soutěžní výtvarné práce dětí základních škol z Prahy 2 na téma Jiří Trnka
byly vystaveny v prostorách radnice.
Poprvé ve své funkci navštívil městskou část nový ředitel Městské policie
hl. m. Prahy Eduard Šuster, aby starostku Janu Černochovou seznámil se svými představami. Základní škola v Londýnské si připomněla 120 let své existence – součástí oslav byl průvod dětí
a pedagogů v historických kostýmech.
Březen
Trojčatům, narozeným v Praze 2, poskytla městská část finanční pomoc.
Vítání jara se odehrávalo uprostřed rašící zeleně na náměstí Míru – radnice
přichystala pro děti program plný her,
soutěží a zábavy.
Duben
Veřejného předčítání obětí holokaustu Jom ha-šoa se i vloni kromě příbuzných a blízkých přátel obětí zúčastnily významné osobnosti veřejného života. Konalo se 8. dubna na náměstí Míru. V Základní škole Kladská děti uspořádaly prodejní výstavu svých
výtvarných prací – výtěžek šel tradičně na pomoc potřebným. U Ludmily se konal charitativní bleší trh, pořádaný sdružením Letní dům. Na Bastionu začala výstava soch Radka Andrleho. Finále soutěže školních dětí Amos
tour se konalo 26. dubna v prostorách
Sokola Královské Vinohrady. A Jaroslav Hašek dostal svoji pamětní desku
v Balbínově ulici.
Květen
Území městské části bylo místem největších bojů Pražského povstání, a tak
se tu počátkem května pořádají tradiční pietní shromáždění. Kromě Českého rozhlasu je jejich dějištěm také
pomník bratří Čapků na náměstí Míru. Mezi hl. m. Prahou a městskou částí Praha 2 byl 10. května podepsán dodatek k Memorandu o revitalizaci Karlova náměstí, v němž se nastiňují některá konkrétní řešení úprav tohoto
prostoru. Na Novoměstské radnici byla 12. května odhalena pamětní deska čestného občana Prahy 2, houslového virtuosa Josefa Suka. Své turné
po republice zahájila kavárna POTMĚ
14. května na náměstí Míru. Měsíc završil Den s Komwagem a vyhlášení vítězů celoroční soutěže žáků základních
škol „Klíč k Praze 2“.
Červen
Mnohé z červnových akcí, například
jubilejní sté primátorky, zhatila „velká
voda“, která se prohnala i Prahou 2.
Následkem vylití Botiče a podmáčení parků musely být pokáceny asi dvě
stovky stromů – místo nich již byly vysazeny nové. Lepšího počasí se dočkaly až děti při svých pódiových vystoupeních na náměstí Míru s tradičním
datem 19. května. Další benefiční jarmark uspořádala tamtéž nadace Divoké husy. A Tylovo náměstí se 27. května proměnilo v „tržiště vzpomínek“,
na němž si všichni mohli prostřednictvím historických dokumentů i pamětníků připomenout bezpráví komunistického režimu.
Červenec
Na přelomu července a srpna se část

magistrály na náměstí I. P. Pavlova
proměnila v „klidovou zónu“ bez aut.
Vznikla tu improvizovaná Otevřená
scéna a konaly se happeningy, výtvarné a hudební aktivity a hrály se šachy. Projekt „Magistrála – nová třída“
zorganizovala iniciativa Centrum pro
středoevropskou architekturu. Knihy
si 13. srpna „došly“ za svými dětskými
čtenáři do parků – prostředníky byly pracovnice Knihovny na Vinohradech. V tentýž den se na náměstí Míru objevil jeden z mnoha klavírů celopražského projektu „Piana v ulicích“. Až
do podzimu byl prakticky denně v permanenci. A 21. srpen se opět stal příležitostí k pietní vzpomínce na okupaci
v roce 1968.
Září
Po více než deseti letech byla definitivně završena obnova Grébovky se
všemi památkově chráněnými objekty
a zahradními stavbami. Poslední etapa
rekonstrukce se týkala především parkových úprav. Pro děti městská část
přichystala oslavu zahájení školního
roku v parcích. V září se konaly odložené sté primátorky a v pátek 20. se veslovalo o pohár starostky Prahy 2 – odvezli si ho do Olomouce. V rámci Dnů
urologie, pořádaných Všeobecnou fakultní nemocnicí, zřídila městská část
Praha 2 na Karlově náměstí svůj informační stánek. 21. září se vinohradské
ulice vyprázdnily od aut a zaplnili je lidé, toužící po spontánní zábavě a sousedském povyražení. „Zažít město jinak“ se dalo nejen na Vinohradech, ale
i na mnoha dalších místech Prahy a republiky. Novoměstská radnice uspořádala velkou výstavu Antonína Sládka, který se v lednu stal in memoriam
čestným občanem Prahy 2. A ve dnech
27. a 28. září přilákalo Vinobraní na Grébovce do oblíbeného pražského parku
tisíce lidí. Počasí bylo exkluzivní, zábava přiměřená.
Říjen
Senioři oslavili 1. října svůj svátek
na Novoměstské radnici. Velkolepou
událost zažil kostel sv. Ludmily při příležitosti 120. výročí svého vysvěcení
– 8. října zde celebroval mši kardinál
Duka. Vinohradský Pavilon otevřel své
brány po půlroční přestávce, způsobené rekonstrukcí a proměnou ve stánek
interiérového designu. A náměstí Míru
patřilo 12. října milovníkům „zdravých
burgrů“.
Listopad
Výběrem administrátora prodeje obecního bytového fondu byl
na podzim odstartován proces,
v němž bude část bytů a domů
ve správě městské části nabídnuta
ke koupi nájemníkům. V Římské ulici vzniklo v listopadu klientské centrum pro všechny zájemce o koupi.
12. listopadu se na Novoměstské radnici konala aukce šperků ve prospěch
nemocných roztroušenou sklerózou.
V pražské Lucerně oslavila Základní škola Kladská své 111. narozeniny.
A Sokol Královské Vinohrady hostil
Mistrovství světa v karate.
Prosinec
Prosinec patřil tradičně Adventu
a s ním spojeným aktivitám. Městská
část uspořádala hned první adventní neděli program pro děti i dospělé
na náměstí Míru, o třetí adventní neděli si na schodech Ludmily mohli lidé zazpívat koledy společně se svými volenými zástupci. A 3. prosince
byly na Novoměstské radnici vyhlášeny nejlepší pečovatelky a pečovatelé roku 2013.
len

OCENĚNÍ PRO PRAHU 2 V ROCE 2013
● Městská část opět výborně obstála v soutěži Zlatý erb.
Stránky www.praha2.cz se v krajském kole hl. m. Prahy
umístily na druhém místě v kategorii Nejlepší webová
stránka města. Zcela novým úspěchem je zisk dalšího
druhého místa v kategorii Nejlepší elektronická služba
pro aplikaci WebGIS – oficiální mapový portál Prahy 2.
● Praha 2 se také stala podnikatelsky nejpřívětivější městskou částí hlavního města. Byla vyhodnocena
jako nejlepší ve srovnávacím výzkumu časopisu Ekonom
Město pro byznys 2013, jehož výsledky byly vyhlášeny
21. 11. 2013. Důvodem jsou mj. rychlost vyřizování agendy, vstřícnost a ochota úředníků, úspěšnost získávání
dotací nebo vysoký počet firem působících na území
městské části.
● Další ocenění získala městská část za úspěšné využívání elektronických aukcí při výběrových řízeních a nákupu služeb na listopadové konferenci e-biz v Ostravě.
V soutěži FSA 2013 (Fair Sourcing Awards – Ceny čestného nákupu) skončila v kategorii TREND na druhém místě.
Z českých firem a institucí byla Praha 2 ve své kategorii
nejlepší.
● Úspěchy sklízelo také víno vypěstované na historickém
vinohradu v Grébovce, jejímž vlastníkem je městská část
Praha 2. V Národní soutěži vín 2013 získala zlatou medaili odrůda Hibernal a dvě stříbrné Neronet a Rulandské
modré.
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Kam kráčí Divadlo na Vinohradech Znovuzrození jednoho pražského parku
Půldruhé sezony pod vedením nového ředitele má za sebou Divadlo na Vinohradech.
Pro diváky to byla doba plná příjemných překvapení. Nová dramaturgie má široký záběr
s jedním jmenovatelem: respekt ke klasickému divadelnictví. Jak své působení v roli principála této vinohradské scény vidí
Tomáš Töpfer? Jakým směrem se posouvají
vize a přání, s nimiž nastupoval do funkce ředitele? A nakolik se z dnešního pohledu plní či proměňují?
S novým uměleckým týmem jsme na dech, ankety a soutěže pro diváky,
počátku věděli, že proměna Vinohrad- ale i půjčovna kostýmů v Boleslavského divadla „k našemu obrazu“ ne- ské ulici. Vyplatí se tyto další zájmy,
bude jednoduchá, že je to práce na ně- funguje zde zpětná vazba?
kolik sezon, a to i v případě, že bude- Pro divadlo je, samozřejmě, nejdůležime zcela neomylní, což nikdo z nás ne- tější jeviště a to, co se na něm odehrání. Zatím se nám daří pomalu získávat vá. Ovšem divadlo by mělo nebo mohztracené diváky a jejich důvěru. Dopl- lo být ještě něčím víc. Takovým centňujeme pomalu soubor a proměňuje- rem společenského dění. Proto jsme
me postupně repertoár. V první sezoně založili klub přátel divadla, s kterými
jsme byli velice pilní a přichystali tak- se setkávám, zavedli Večery bez líčidel,
řka dvojnásobek premiér, než je zvy- kde se mohou naši diváci setkat s našimi herci a klást jim otázky v intimním
kem. Teď můžeme trochu zvolnit.
Jak byste charakterizoval současný prostředí zkušebny, proto vyhlašujedramaturgický profil Divadla na Vi- me první ročník ankety Vinohradský
nohradech? Nabízíte divákům širo- august, což je cena diváků za nejlepší
kou škálu žánrů. Mají společný profil? herecký výkon a největší divadelní záSamozřejmě. Divadlo na Vinohradech žitek roku. Otevřeli jsme nové, krásné
je krásná, vznosná budova, která si vy- a reprezentativní prodejní místo hned
nucuje i určitý druh divadla. Možná vedle divadla, ve kterém si diváci mobudeme za chvíli poslední oázou kla- hou zakoupit nejen vstupenky, ale
sického divadla v moři postmoderny, množství našich dárků pro sebe i blízkterou nabízí tolik jiných pražských ké. Vydáváme své noviny, otevřeli jsme
scén. Předností Vinohrad byl a snad i náš obrovský divadelní fundus, takže
zůstane silný herecký soubor a reper- si diváci mohou půjčit nebo třeba jen
toár s velkými dramatickými texty, vel- prohlédnout kostýmy, které znají z jekými příběhy. Nabízíme samozřejmě viště. Občas máme pro členy klubu
pestrost žánrů. Nejsme výlučné diva- den otevřených dveří s komentovanou
delní studio s kapacitou 120 míst. Jsme prohlídkou zákulisí, o což bývá velký
velké, městské divadlo veřejné služby. zájem. Možná přijdeme v příštích seKterý nový titul divákům na přelo- zonách ještě s dalšími aktivitami. Ktemu kalendářního roku doporučíte? ré se ujmou a budou mít úspěch, záleží
Určitě Jindřicha IV. s Jiřím Dvořákem především na našem publiku.
v titulní roli. I na jaře chystáme něko- A vaše poselství, krédo či přání do
lik dalších, neméně atraktivních titulů. nového roku?
Divadlo na Vinohradech rozšiřuje Přijďte do Divadla na Vinohradech!
své aktivity i na paralelní působiš- Jsem si jist, že nebudete litovat.
kou
tě – vznikl Klub Divadla na Vinohra-

Vinobraní na Grébovce 2013 se poprvé v historii těchto slavností na konci léta odehrálo v kompletně
obnoveném areálu Havlíčkových sadů, známých jako Grébovka. Po více než deseti letech citlivých
rekonstrukcí památkově chráněných objektů a zahradních staveb a sofistikovaných parkových úprav
dospěl finančně i technicky náročný proces do finále. Grébovka se proměnila k nepoznání a stala se
perlou mezi pražskými parky.

Vloni tu s koncem prázdnin utichl
po léta všudypřítomný stavební ruch.
Lidé se teď mohou po celém parku pohybovat bez omezení, mohou chodit
po krásně upravených chodníčcích,
kochat se nově vytvořenými výhledy
i pohledy do půvabných zákoutí parku. A především žasnout, jak důmyslně naši předkové vytvářeli svá obydlí,
místa určená k rodinnému životu i oddechu. Všechny původní stavby byly
zrenovovány v duchu italské neorenesance, tak, jak je koncem 19. století
nechal vybudovat pražský podnikatel

Moritz Gröbe. A některé získaly i něco
navíc.
Mnohé z objektů v parku byly zachráněny doslova za pět minut dvanáct.
Možná si vybavíte, v jakých ruinách se
na počátku roku 2002 nacházel Viniční altán. Dnes patří mezi nejoblíbenější místa odpočinku a přes léto je denně „v obležení“. Podobně na tom byly
Pavilon nebo Grotta. Také Gröbeho vila měla před deseti lety daleko ke své
původní kráse – opravu zajistil její nájemce CEELI Institut. Zásadních úprav
se dočkal historický vinohrad. Kromě

obnovy cestiček a opěrných zídek tu
vyrostl nový vinný sklípek, kde lze nyní zpracovávat révu z Grébovky přímo
v místě jejího zrodu.
Deset let obnovy vrátilo Grébovce její
původní hodnotu a krásu. Většinu stavebních a rekonstrukčních prací financovala městská část Praha 2 jako správce parku za přispění hlavního města
Prahy, státního rozpočtu a peněz z evropských fondů. Celkem si rekonstrukce areálu vyžádala více než 350 milionů korun.
len

Bastion jako prostor pro kulturu
Zájem o odlehlou, donedávna zcela opuštěnou lokalitu na nuselském předmostí se pomalu probouzí. Uplynulá sezona svědčí o tom, že rekonstrukcí získalo toto místo svůj neopakovatelný půvab a lidé sem rádi zamíří na romantickou
procházku nebo i za kulturou. Obrovskou zásluhu na tom, že se Bastion dostává
do povědomí coby místo jako stvořené pro hudební, divadelní i jiné aktivity,
má projekt nazvaný „Ostrožna Akademie múzických umění na Bastionu XXXI“.
Městská část Praha 2 se v loňském roce rozhodla vytvořit pro Bastion ucelený
program, jehož zaměření by zároveň zohledňovalo vysokou úroveň architektonického a památkářského řešení komplexu. Přizvala ke spolupráci studenty
Hudební a taneční fakulty AMU a ti pak po celý rok připravovali koncerty a další
pořady. Jak se projekt vydařil z hlediska jeho iniciátorů? První sezonu studentů HAMU na Bastionu hodnotí proděkanka pro mezinárodní styky této školy,
dr. Ingeborg Radok Žádná.
Jak vnímáte prostor
na Bastionu z hleBastionu?
diska účinkování
Bastion je krásné
vašich studentů
místo, skvěle zrestauza vydařenou?
rované, ale s velkým
Vzhledem k vzáhandicapem přístujemné chuti všech
pu a „zviditelnění“.
tří institucí – HAMU,
Venkovní prostor má
městské části Prakrásný výhled, maha 2 a nájemce
sivní zeď z cihel mu
Bastionu – dále
dodává důstojnost
spolupracovat, ji
a pocit bezpečí.
považuji za zdařiJaká byla dramalou. Naši studenti
turgie jednotlivých
organizovali i hráli
vystoupení – mělo
s chutí a hodně se
na to vliv i prostřenaučili. Pokud spodí?
lečné koncerty neKoncerty byly konodradily návštěvcipovány s ohledem
níky, ale naopak
na charakter místa a návštěvníky – atraktivitu a povědomí o Bastionu zvýBastion je místem spíše výletním, pro- šily, tím lépe.
cházkovým, nenavštěvují ho speciálně Co byste popřála čtenářům Novin
milovníci hudby, a večer sem chodí Prahy 2 do roku 2014?
posedět Pražané, očekávají spíš hudbu Určitě hodně zdraví a dobré nálapříjemnou, známou. Dramaturgie ne- dy, která jim umožní kdykoliv zavítat
byla proto „hudebně“ náročná, odpo- na Bastion, a potom také pozitivní
vídala představě o návštěvnících, nic- pohled na všechny změny k lepšímu,
méně během roku se ukázalo, co více které se kolem nás v Praze 2 odehrávavyhovuje, a také bylo třeba akceptovat jí… Patřím totiž také k Praze 2 – sama
určité technické omezení prostoru.
bydlím na Vinohradech, nedaleko staré
Považujete právě uplynulou sezonu vodárenské věže.
Text: len, foto: vin

Ocenění za regeneraci Havlíčkových sadů
● V dubnu 2010 převzali zástupci radnice Prahy 2 ve Španělském sále Pražského hradu první cenu za citlivou obnovu
Pavilonu v regionálním kole soutěže O nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace Městských památkových
rezervací a Městských památkových zón za rok 2009. Autorem projektu rekonstrukce je SGL projekt, s. r. o., architekta Jiřího Javůrka.
● Pavilon byl oceněn také na Mezinárodním festivalu architektury (World Architecture Festival), pořádaném ve dnech
2.–4. 11. 2011 v Barceloně. V kategorii New and Old, hodnotící kreativní přestavby, konverze a restaurování objektů, se
umístil mezi sedmnácti nejlepšími projekty.
● Další ocenění snahy o kultivaci veřejných prostor a citlivý přístup k obnově památek si městská část z Pražského hradu odnesla 17. dubna 2012. S výjimečnou rekonstrukcí Grotty zvítězila v krajském kole soutěže o cenu Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón za rok 2011. Autorem je opět SGL
projekt, s. r. o.
● V soutěži Park a zahrada roku 2012 získala Praha 2 Cenu děkana Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, která byla udělena dílu „Revitalizace parku Havlíčkovy sady – Praha 2, Romantická část, Grotta“.

„Vzorný pes“ v parcích městské části Prahy 2
Celkem 163 školáků ze tří základních škol se od jara do podzimu účastnilo preventivní akce „Vzorný pes“, organizované v parcích Prahy 2 Městskou policií. Děti ze Základní školy Vratislavova monitorovaly situaci ve veřejné zeleni na Vyšehradě, žáci ZŠ Jana Masaryka se pohybovali v Grébovce a děti z Botičské na Folimance.
„Dětské žákovské hlídky“, tvořené dobrovolníky ze čtvrtých, pátých a šestých
tříd těchto tří škol, procházely parky
se strážníky Městské policie. Společné
pochůzky se konaly každý pracovní
den v rámci vyučování občanské nauky
a výtvarné výchovy.
A co vlastně školáci měli za úkol? Především sledovat, jak se chovají „pejskaři“
a psi v prostředí městských parků, zda
respektují vyhlášku o ochraně veřejné
zeleně a obecná pravidla soužití v parcích. A také jejich chování vyhodnotit.
Děti „pejskařům“ rozdávaly v závislosti
na situaci různé druhy letáčků, sloužících jako „známkování“ – některé obsahovaly pozitivní informace, jako např.
„pes je očipován, na vodítku, majitel psa na přestupkové jednání“.
parků v okolí jejich školy, že si jich váží
uklízí exkrementy“, jiné zase negativní Smyslem celého projektu je sdělit a totéž vyžadují od ostatních návštěvsdělení, např. „majitel psa upozorněn „pejskařům“, že dětem záleží na čistotě níků veřejné zeleně.
red
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Nejlepší pečovatelky roku jsou známy
Novoměstská radnice se v úterý 3. prosince stala dějištěm vyhlášení výsledků soutěže „Pečovatel/ka roku 2013 – Národní cena sociálních služeb“.
Na dvě desítky pracovníků pomáhajících profesí zde převzaly ocenění za
svoji náročnou práci.
Slavnostního vyhlášení se spolu s více Bohemica. „Svoji“ favoritku či favorita
než stovkou hostů zúčastnili také he- měli příležitost nominovat samotní klirečka Hana Maciuchová coby patronka enti nebo jejich rodiny a přátelé, jakož
ceny, starostka Prahy 2 Jana Černocho- i spolupracovníci či vedoucí služeb pová, která soutěži poskytla záštitu, a ná- máhajících organizací. Na základě přiměstek ministra práce a sociálních věcí hlášek a nominačních dopisů pak odPavel Čáslava. Moderace slavnostního borná komise vybírala nejlepší pracovodpoledne se zhostila Marie Retková. níky. Ti při slavnostním vyhlášení na NoNárodní cenu spolupořádají Diakonie voměstské radnici převzali tituly „PečoČCE s Asociací poskytovatelů sociálních vatel/ka roku – pracovník v sociálních
služeb ČR a vznikla sloučením dvou sa- službách“, „Sociální pracovník“ nebo
mostatných cen.
„Manager sociálních služeb“. Novinkou
Prvořadým cílem pořadatelů soutěže je je zapojení široké obce příznivců v katepodpořit ty, jejichž záslužným každo- gorii „Cena veřejnosti“. Až do konce listo-

Noviny

Prahy 2

Dvojka pro seniory
Milí senioři,
jsem ráda, že vás mohu pozdravit na prahu nového roku 2014, a stejně jako vy očekávám, že přinese jen
dobré a pozitivní věci. Pár příjemných informací je hned zde… Od ledna budou pokračovat pravidelné
a oblíbené aktivity, jako jsou cvičení v bazénu i v tělocvičně. Pro ty z vás, kteří ještě neumí na počítači,
jsou připraveny kurzy. Neváhejte a přihlaste se. Těšit se v tomto měsíci můžete na cestovatelskou besedu
s panem Miloslavem Martanem – jeho loňská přednáška o Národních parcích v Americe se vám moc
líbila, proto věřím, že vydařená bude i tato o Kubě.
Jako novinku pro vás vaše městská část Praha 2 připravila ve spolupráci s Pražskou informační službou cyklus poznávacích
procházek Prahou. Navštívíme místa známá i neobvyklá, vždy se ale dozvíte něco nového. Vycházky jsou přizpůsobeny
roční době, v lednu tedy začínáme prohlídkou Stavovského divadla, následovat bude návštěva podzemí Staroměstské
radnice. Ano, slyším tu otázku, i výlety budou, a to pravděpodobně od dubna. Vybírat programy můžete i z dalších nabídek,
třeba Klubu aktivního stáří v Záhřebské 15, Veselého seniora či Buena Vista Vinohrad. Informace naleznete jako vždy
v Novinách Prahy 2, na našem webu www.praha2.cz a na nástěnkách klubu v přízemí budovy ÚMČ Praha 2.
Vážení senioři, přeji vám dobrý výběr, slunce alespoň v duši, když ne na obloze, a pohodové lednové dny. A nezapomeňte
– na Tři krále, o krok dále…
Zdraví vás Alexandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2
NOVINKA PRO VÁS
Na základě četných dotazů jsme pro vás vybrali tři
nejžádanější služby a firmy, u nichž můžeme garantovat vstřícný přístup k seniorům, ochotu a slušnou
cenu. Objednávat se můžete podle informací níže:
Pedikúra – Miroslava Šlégrová, tel.: 603 149 331.
Dojíždí na telefonickou objednávku.
Řemeslné práce – Josef Bernátek, tel.: 606 774 122
nebo 608 653 703. Na telefonickou objednávku, garance ceny, sleva 25 % na hodinu práce. Firma poskytuje širokou nabídku služeb.
Informace na www.hodinovymanzelproprahu.cz.
Kadeřnictví – Salon Silver, Šumavská 33, tel.:
222 518 278. Příznivé ceny pro seniory, pěkné prostředí, příjemný a ochotný personál.
Napište nám, o které další služby byste měli zájem, pokusíme se zprostředkovat rady a kontakty.

INFORMAČNÍ KOUTEK pro seniory v přízemí budovy ÚMČ Praha 2 je pro vás otevřen každou středu
od 9:30 do 11:30. Zde se můžete přihlásit do klubu
(s sebou OP), můžete podávat přihlášky na počítačový
kurz a získáte aktuální informace.
BAZÉN Plaveme a cvičíme v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady každé úterý od 14:15 do 15:00 a ve čtvrtek od 15:45 do 16:30 pod vedením lektorek pí Felgrové a pí Šťastné. Lekce trvá 45 minut a probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. Cvičení je určeno pro občany bez vážnějších zdravotních omezení. S sebou si
vezměte 100 Kč jako zálohu na klíč. Stále platí, že
na jednu kartu obdrží zájemce maximálně dva lístky.
Plavenky pro vás budou připraveny první pracovní
den v měsíci v Informacích v přízemí budovy MČ Praha 2. Začínáme v úterý 7. ledna.
PC KURZY Konají se v budově SPŠE Ječná 30. Kurz je bezplatný a přihlašovat se můžete během celého roku. Přihlášky naleznete v poličkách Infokoutku v přízemí budovy MČ Praha 2 a vyplněné včetně telefonního čísla je můžete odevzdat v Informacích tamtéž, nebo osobně každou středu od 9:30 do 11:30.
BUENA VISTA VINOHRAD Buena pro ženy od 60 do 100: taichi, výrazový tanec (sebevyjádření pohybem), cvičení pro zdravá
záda a pánevní dno (pro starší též na židlích), pěvecká dílna. Adresa: Korunní 35, Praha 2. Info: 773 800 763. www.buenavistavinohrad.cz
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT A PROTÁHNOUT TĚLO Ozdravně rehabilitační cvičení s následnou relaxací je zaměřeno na celý poKlub aktivního stáří, Záhřebská 15, tel.: 725 015 300 hybový aparát. Komplexní systém cvičení v souladu s dechem má pozitivní vliv na funkce mozku, srdce, krevního oběhu
a posiluje imunitní systém. To je správná cesta k péči o tělo i duši. Cvičí se každý čtvrtek od 10:15 do 11:15 ve Studia Bugifit,
otevřeno každé pondělí až pátek od 10:00 do 17:00
6. 1. 14:00
Pokračování vyprávění o historii Prahy – paní Tittlová před- Balbínova 6. Těší se na vás lektorka paní Božena Nováková. Co s sebou? Pouze teplé ponožky a dobrou náladu! Tělocvična je
vybavena podložkami, kapacita sálu je 15 osob. Cvičení je zdarma. Informace o volných místech získáte na tel.: 236 044 264.
náší mimo jiné i o Marii Terezii a Josefu II.
Cvičit začínáme 9. 1. 2014.
13. 1. 10:30–12:30 Výtvarná dílna s Amigou
PROCHÁZKY PRAHOU S PIS Nový cyklus poznávacích procházek začne ve středu 15. ledna. Víte, kde dirigoval W. A. Mo14:00
Historie Nového roku v Rusku – Amiga
15 .1. 11:30
Masáže nevidomých masérů z chráněné dílny (pouze pro zart? Kde poprvé zazněla na jevišti naše hymna? To a mnohem více se dozvíte při prohlídce Stavovského divadla. Vydáme se
i po stopách řady významných osobností, a to nejen z oblasti hudby. Sraz ve 14:00 před vchodem do divadla, max. počet
objednané seniory)
20. 1. 14:00
Přednáška o historii Mariánského sloupu (přednáší paní Marie osob 20. Hlaste se na tel.: 236 044 264 od 6. 1. 2014.
Mazánková)
Co nás pálí
SENIOŘI VERSUS PODVODNÍCI
21. 1. 14:00
Navštíví nás Karel Štědrý
O tom, že tzv. „předváděcí akce“ jsou že místo zážitku ze slibovaného výletu porušily, musely zaplatit celkem 5,4
27. 1. 10:30–12:30 Výtvarná dílna s Amigou
ve většině případů podvod, ví v dnešní mu mohou zůstat jen oči pro pláč, milionu korun.
peněženka,
podepsané A jak se mohou lidé těmto podvodům
době díky médiím snad každý. Vídáme prázdná
vyhnout? Jedině tak, že na ně přeto ve zpravodajství téměř
stanou jezdit. Dnešní doba nabízí
denně, čteme o tom články
seniorům i jiné možnosti výletů
a posloucháme příběhy lidí,
a společenských aktivit, a to prokteří podvodníkům „naletěstřednictvím občanských sdružení,
li“. Přes veškerou informovaklubů pro seniory či sociálních odnost a rychlost přenosu inborů jednotlivých městských částí,
formací je však tento prokteré jsou ve většině případů zdarblém stále aktuální. A senioma nebo za malý poplatek. Jednou
rů, kteří pochybným firmám
z možností, jak předcházet krizouvěřili, bohužel neubývá.
vým situacím a zejména jejich sloVětšina z nás se asi pozastaví
žitému řešení, jsou včasné infornad tím, jak je možné, že se
stále objevují další a další
mace o praktikách podvodníků. Tapřípady podvedených seni- Místo předváděcích akcí je lépe vyrazit na výlet třeba s Cen- kové rady mohou lidé získat zdarorů. Málokdo se však doká- trem sociálních služeb Praha 2 – na snímku účastnice loň- ma na přednáškách, které oddělení prevence Městské policie hl. m.
že vžít do role takového ského „májového parníku“
NEZISKOVKA ROKU: Počátkem listopadu se v Rytířském sále Senátu konalo slav- člověka. Do schránky vám přijde vý- smlouvy na nevýhodné půjčky a ještě Prahy pořádá ve spolupráci s Úřadem
nostní předávání ocenění pro nejúspěšnější nestátní neziskovou organizaci. O pres- hodná nabídka za pár korun, s mož- ke všemu zboží, které je předražené MČ Praha 2 a jednotlivými kluby seniotižní titul Neziskovka roku 2013 se ve čtyřech kategoriích ucházelo více než 120 or- ností výletu, obědu zdarma a dárku… a nepotřebné. Dle inspektorů z České rů. Senioři se také mohou obrátit s žáganizací působících v České republice. Cenu pro nejúspěšnější malou neziskovku Obzvlášť pro staršího člověka, který ži- obchodní inspekce byla jen během dostmi o informace i přímo na oddělení
získalo Centrum ALMA, o. p. s., které podporuje i městská část Praha 2. ALMA se za- je sám nebo se chce někam podívat prvních tří měsíců roku 2013 v 81 % prevence nebo Obvodní ředitelství
bývá poradenskou, konzultační a informační činností pro ženy, které mají problém a chybí mu finanční prostředky, je ta- případů uložena pokuta za klamavé Městské policie Praha 2.
se zneužíváním alkoholu, a pomáhá jim vrátit se zpět do plného života.
al ková věc velmi lákavá. Nenapadne ho, obchodní praktiky. Firmy, které zákon odd. prevence Městské policie hl. m. Prahy
denním úkolem je pečovat a pomáhat
potřebným. „Je zapotřebí si připomínat,
že pomáhání a péče o druhé ustavuje
vskutku výjimečné povolání, jež zatím není v naší společnosti doceněno ani společenskou prestiží, ani financemi,“ připomněl ředitel Diakonie ČCE David Šourek. „Chceme upozornit, že lidé, kteří se
obětavě starají o druhé, prakticky realizují mezilidskou solidaritu, jež je výrazem
slušné a vyspělé společnosti. Že si právě
tito lidé zaslouží ocenění a poděkování.
Jsme hrdi na to, že se na organizaci takové soutěže můžeme podílet,“ dodal.
Herečka Hana Maciuchová popřála
oceněným recitací poezie, s hudebním
poděkováním vystoupil soubor Chorea

padu měli lidé možnost hlasovat v on-line anketě na www.pecovatelkaroku.cz.
Posláno bylo celkem 10 153 hlasů a vítězkou této ceny sympatie se stala Alena Šmídová, pečovatelka v terénních
službách z Centra sociálních služeb
Kojetín, která se svému poslání věnuje už 25 let.
V České republice je více než 50 tisíc lidí,
kteří v rámci své profese pravidelně pomáhají seniorům, osobám s tělesným
nebo mentálním postižením, dětem
a dalším potřebným. Zaměstnáni jsou
v sociálních službách. V oblasti, v níž se
nepracuje jen pro peníze, ale také kvůli
hlubšímu smyslu této činnosti.
Text: len, foto: vin
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míří na Novoměstskou radnici
Zdraví a spokojenost Opera
Jihoafrická sopranistka Pretty Yende je Juan Diego Flórez, bouřlivé ovace však

„To je pracovní medvěd,“
vysvětluje prof. MUDr.
Eva Havrdová, CSc., abychom nepodlehli omylu,
že si v práci střádá plyšáky. „Někteří naši pacienti
potřebují umocnit pocit
bezpečí a klidu a on jim
ho při lumbální punkci
umí dát,“ dodává a pro
fotografování předvádí,
jak se pacienti k bílému medvědu, který na ně v její ordinaci čeká, tulí.
Prof. Havrdová je vedoucí RS centra
Neurologické kliniky, které od r. 2007
sídlí v prostorách polikliniky Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Tři desítky let se stará o nemocné trpící různými demyelinizačními
a autoimunitními onemocněními
nervové soustavy – nic si nedělejte
z toho, že třeba nerozumíte, patří mezi ně např. i roztroušená skleróza.
Na dvojce paní profesorka nebydlela
ani nebydlí, ale možná ji zná lépe, než
leckterý domorodec. „Jen tu pracuji,“
směje se a dodává, že práce tvoří 80
procent jejího života. Navíc tady stu-

Žijí mezi námi
dovala – nejprve na Míráku tehdejší
Gymnázium Wilhelma Piecka a posléze lékařskou fakultu. „Dnes je ale dvojka něco úplně jiného, než pamatujeme,“ zamyslí se. „Na každém kroku je
vidět, že je to střed města. Chodívali
jsme do parků – do Riegrových sadů
a na Grébovku, i na Míráku jsme trávili
chvíle, protože na gymnáziu nebyly
dlouhé přestávky, a když nás někdo vypustil ven, nebylo kam jít. A cukrárny
pod Mírákem jsme navštěvovali.“
De-my-e-li-ni-zač-ní…není jednoduché vyslovit název pracoviště, které
prof. Havrdová vede. Ale zdá se, že ji
nerozhodí ani koktavě vyslovené jméno její specializace. „To je přece jednoduché, když víte, od čeho to vzniklo –
myelin je obal nervových vláken, který se
při nemoci rozpadá, takže se demyelinizuje. Vlákna, která mají vést rychlý
vzruch, jsou myelinizována a choroba
naopak nervové dráhy o myelin připravuje,“ končí. No, nevím… V každém případě počet pacientů postižených chorobami spadajícími do okruhu její specializace narůstá všude ve světě, a to
především mezi ženami. „Existuje řada
vědeckých vysvětlení, ale jsou to zatím
většinou nepotvrzené hypotézy,“ upozorňuje paní profesorka. „Těch pacientů je v ČR 17–19 tisíc, v našem centru
pravidelně sledujeme asi 3,5 tisíce z nich
a v registru jich máme na 5 tisíc. Jsme
jedno z největších center v Evropě

a i v porovnání s americkými patříme
k jednomu z největších.“
Prof. Havrdová si pochvaluje, jak jde
kupředu znalost roztroušené sklerózy
a dalších nemocí sem spadajících.
„Kdyby mi někdo před 30 lety řekl, jak
dokážeme nemocným vylepšit život,
stabilizovat chorobu, nevěřila bych
mu. V posledních 15–20 letech se objevily léky, které u řady pacientů vedou
k úplné stabilizaci nemoci, u jiných alespoň k oddálení invalidity. U některých
dojde dokonce ke zlepšení neurologického stavu,“ říká a mně to nedá, abych
se nezmínila o stísněných prostorách,
jimiž jsem k její pracovně procházela.
„V roce 2007, když jsme se sem přestěhovali z Kateřinské ulice, se nám to
zdálo úžasně velké,“ povzdychne si paní profesorka. „Ale protože pacientů
přibývá, jsme opět v problémech. Nemáme rezervní místnosti, kde by například bylo možné vyslechnout soukromé problémy pacientů, také psycholog
a psychoterapeut musí pracovat v klidu… Už to tu praská ve švech, potřebovali bychom to asi tak zdvojnásobit,“
dodává.
Právě jsme oslavili Nový rok a je před
námi celý rok 2014. Co přeje prof. Havrdová sobě, svým pacientům i nám
ostatním, kteří na dvojce a s dvojkou žijeme? „Sobě přeju, aby se změnily podmínky ve zdravotnictví tak, abychom
neměli problém léčit všechny pacienty,
kteří to potřebují. Hodně se toho za poslední tři roky zlepšilo, ale přesto je mnoho pacientů, kteří ještě na léčbu nedosáhnou, a samozřejmě bych jim přála,
aby na trhu byly co nejdřív ještě účinnější léky. Ale také bych si přála, aby se pacienti sami nad sebou zamysleli a řekli si,
že mnoho věcí mohou pro sebe udělat
sami. Nabádáme je, aby nekouřili, protože kouření zhoršuje prognózu roztroušené sklerózy, přejeme si, aby pečovali
o svou fyzickou i duševní kondici, protože i to může přispět k léčbě, ale třeba
i k předejití dalšího rozvoje nemoci.
A všem nám dohromady přeju, abychom byli zdraví a spokojení, alespoň
tak, jak je to možné.“
Text a foto: daF

Soutěž pro vás, kteří rádi fotíte
Milí fotografové,
zima rozhodně není
tím nejpříhodnějším
obdobím pro pobíhání
po městě a hledání námětů, zato ale nabízí
nečekaná překvapení,
a ta rozhodně za zachycení stojí. Těšíme se
i v tomto měsíci, který
je vlastně prvním ryze
zimním, na vaše snímky na téma „TRAMPO-TY ZIMY VE MĚSTĚ“.“.“ Trampoty zimy r. 2010
Na druhou stranu doufáme,
fá
žže těch
ě h nepříjemných
ří
ý h zážitků s plískanicemi a slotou
budeme mít všichni co nejméně. Fotografie posílejte na adresu redakce@p2.mepnet.cz.
A nezapomeňte uvést svoji adresu, abychom vám v případě výhry mohli poslat
odměnu.

jednou z hvězd, které pro Prahu připravila agentura Nachtigall Artists. Zahájí
zde cyklus Hvězdy světové opery 2014.
Hlavní koncert mladičké operní divy se
koná 27. ledna ve Smetanově síni, doprovázet ji bude
orchestr PKF–Prague Philharmonia
pod
taktovkou
Christophera
Franklina. Ještě
předtím se však se
slavnou zpěvačkou můžeme setkat na Novoměstské radnici
v rámci projektu
Poznejte své hvězdy aneb Ptejme se
na vše, co nás zajímá, výjimečných
uměleckých osobností, které navštěvují Prahu. Pretty Yende vystoupí ve Velkém sále Novoměstské radnice 24. ledna v podvečer.
Sopranistka o sobě dala hlasitě vědět
na počátku roku 2013. V newyorské
Metropolitní opeře ji 17. ledna čekal
záskok v roli hraběnky Adèle v Rossiniho opeře Hrabě Ory. Titulní roli zpíval

patřily stejnou měrou slavnému tenoristovi, jako Pretty Yende.
Narodila se v roce 1985 v jihoafrickém
městečku Piet Retief v provincii Mpumalanga. Studium zpěvu absolvovala
na Jihoafrické akademii hudby v Kapském Městě a pak se
rozjela sbírat první
ceny na prestižních
pěveckých soutěžích. A že jich bylo!
Soutěž Vincenza Belliniho, pak věhlasná
Operalia, vídeňská
soutěž Belvedere a
další. Život jí však
změnil až zmíněný
newyorský debut,
po kterém zpěvačce
nepřestávaly zvonit
telefony s nabídkami od mnoha agentur a divadel. V blízké době ji čekají debuty v Královské
opeře Covent Garden v Londýně,
v Opéra Bastille v Paříži, ve Washingtonské národní opeře a také návraty
do milánské La Scaly a Metropolitní
opery. Opravdu neuvěřitelná kariéra.
aku

Stylové večery s Harmony Prague
V letošním roce se na Novoměstské radnici budeme pravidelně setkávat
s novým uměleckým sdružením Harmony Prague. Okolnosti vzniku tohoto komorního orchestru osvětluje umělecký vedoucí souboru, houslista
Miroslav Vilímec.
Komorní smyčcový orchestr Harmony až po složitější současnost, neobejdePrague se zformoval v rámci již existu- me se tedy bez dirigenta. Spolupracujícího velkého tělesa Symphony Pra- jeme se Štěpánem Britvíkem.
gue, který návštěvníci Novoměstské Co konkrétně chystáte?
radnice dobře znají. Z provozních dů- Pro rok 2014 jsme připravili cyklus šesvodů zde však chceme interpretovat ti koncertů s názvem Stylové večery.
V jednotlivých večerech cyklu se
chceme zaměřit na barokní, klasickou, romantickou, ale i modernější hudbu, samozřejmě bychom chtěli jedním koncertem
uctít Rok české hudby.
Kdy vás tedy uslyšíme poprvé?
Náš první koncert se uskuteční
31. ledna pod názvem Barokní
večer. Zazní hudba italských mistrů baroka – Archangela Corelliho, Antonia Vivaldiho a Tomase
Vitaliho. Dílo J. S. Bacha jsme si
nechali na jiné příležitosti, německé baroko bude ale reprezentovat neméně proslulý skladatel Georg Philipp Telemann,
především komorní díla. A právě k to- jehož hobojový koncert zahraje náš
muto účelu jsme vytvořili nový specia- přední hobojista Jan Hoďánek. Hudba
lizovaný soubor, který je tvořen kvalit- baroka i dnes velmi oslovuje. Věřím, že
ními hráči našich předních orchestrů. budou posluchači při našem prvním
Repertoár zahrnuje hudbu od baroka společném setkání spokojeni.
tei

Jednou větou
● Děti se zrakovým postižením zve k zápisu do mateřské a základní školy
20. ledna od 9:00 do 13:00 Škola Jaroslava Ježka (Loretánská 11, Praha 1), tentýž
den mezi 8:00 a 14:30 si školu můžete
prohlédnout v rámci Dne otevřených
dveří.
● Až do 20. března 2014 mohou Pražané bruslit na veřejném kluzišti v areálu
ostrova Štvanice, kam mají díky finanční
podpoře hlavního města Prahy přístup
zdarma.
● Vyprávění se spoustou obrázků na vás
čeká 15. ledna od 17:00 do 19:00 v budově ČSVTS (na Novotného lávce 5), kde
Klub skalničkářů pořádá přednášku
M. Halady Co jsme viděli v Itálii.
● Sdružení obrany spotřebitelů otevřelo
novou pražskou poradnu v prvním patře
paláce YMCA (Na Poříčí 1041/12), funguje každou středu a pátek od 15:00 do
18:00.
● Při lednovém zápisu do prvních tříd
v ZŠ Botičská, ZŠ Na Smetance a ZŠ Perunova mohou děti získat zdarma teniso-

vou raketu Head, pokud se od zimního
trimestru přihlásí do kurzů pořádaných
tenisovou školou Tallent, více na www.
tallent.cz.
● Pouze celé rodiny mají zajištěn volný
vstup v libovolný návštěvní den do Muzea Karla Zemana v Praze 1, které představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce.
● Vlastivědné povídání o Praze se zaměřením na Prahu 2 a Vyšehrad nabízí pro
1. a 2. stupeň základních škol pobočka
Městské knihovny v Praze na Ostrčilově
náměstí, více na www.mlp.cz.
● Expozice Jana Sklenáře Otisky ve Viničním altánu v Grébovce, na níž jsou prezentovány autorovy tisky a kresby, je
prodloužena do 17. ledna.
● Nedělní zábavné odpoledne, které pro
seniory připravují již sedmým rokem vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské
23, se bude konat v neděli 12. ledna od
15:00 ve vinárně U Stréců, vstup volný.
kla
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Výstavy
Kolekci obrazů vystavuje v Galerii
U Niny (Balbínova 28) začínající výtvarník Tomáš Honz. Výstava V divočině je otevřena do 9. ledna od pondělí
do pátku od 10:00 do 18:00.
Osudy čtrnácti lidí, kteří již nežijí,
mapuje fotografická výstava Zmizelí
ve výstavním sále Institutu Cervantes
v Praze (Na Rybníčku 536/6). Autorem
je Gustavo Germano, argentinský fotograf žijící nyní v Barceloně, který se
zaměřil na období vojenské diktatury
nastolené v Argentině v letech 1976–
1983. Otevřeno je v pondělí – pátek
od 10:00 do 18:00, v sobotu pouze
do 14:00, potrvá do 8. února.
V Galerii Výtoň se v lednu můžete
seznámit s obrazy dvaačtyřicetiletého
španělského malíře a lektora malby
Manuela Rodrígueze Mendeze. Poznat
ho můžete i osobně při výtvarném
kurzu, který v galerii pořádá 10. ledna
od 17:00 do 20:00.
Koncerty
Jazzové kompozice zahraje Jazzové trio
HAMU v prostorách Bastionu Novoměstských hradeb 14. ledna od 19:00.
Účinkují K. Bártová (piano), M. Smejkalová (alt saxofon), Z. Vlčeková (zpěv).
Komorní koncert se koná 22. ledna
v Gröbeho vile, kde vystoupí duo Hudec, Vocetková (kontrabas, violoncello)
v rámci programů pořádaných MČ Praha 2 ve spolupráci s HAMU. V jejich repertoáru jsou např. skladby J. S. Bacha
a G. Rossiniho. Začátek v 19:00, vstup je
zdarma.
Kina
Kino 35 v rámci Francouzského institutu promítá v sobotu 18. ledna a neděli 28. ledna film Francoise Ozona Jen
17, hlavní hrdinkou je sexuálně zvídavá
studentka Isabelle. Film se promítal vloni na karlovarském festivalu a v Cannes.
Začátky promítání v 18:30.
Divadla
Divadlo na Vinohradech se 11. ledna
loučí s hrou Cyrano! Cyrano! Cyrano! –
Kohoutovou adaptací jednoho z nejslavnějších děl světového repertoáru,
v titulní roli s Martinem Stropnickým.
Derniéra začíná v 19:00, představení je
bohužel beznadějně vyprodáno.
Dětem od tří let je určena pohádka
Ferda Mravenec – práce všeho druhu
na motivy knížky Ondřeje Sekory. Divadlo D21 ji uvádí v neděli 12. ledna
v 16:00. Ačkoliv hru nastudovalo už
před sedmi lety, má takový úspěch, že
vstupenky je nutné si dopředu rezervovat.
Čapkovy Apokryfy uvádí Divadlo Neklid (v prostorách Emauzského kláštera)
v sobotu 11. ledna od 20:00.
Humorné přemýšlení o rozdílech mezi
mužem a ženou nabízí hra Caveman,
kterou uvádí divadlo U Hasičů 22.
ledna v 19:30. Jde o divadlo jednoho
herce, v němž se představí Jakub Slach
v alternaci s Janem Holíkem.
Akce
Přírodovědecká fakulta UK pořádá
ve středu 15. ledna od 18:00 přednášku nazvanou Madagaskar očima parazitologa. O Madagaskaru jako místě
s jednou z největších biodiverzit naší
planety z hlediska zastoupení parazitů.
Koná se ve velké zoologické posluchárně (Viničná 7), vstup volný.
Rodinám s dětmi je určeno Novoroční
řádění ve velké hale TJ Sokol Vinohrady 18. ledna od 10:00 do 16:00. Akce
pořádaná Divadlem v parku se koná
pod záštitou starostky Prahy 2 Jany
Černochové.
Výstava Spatřil jsem kometu je otevřena v Cafe Baarka (Slezská 15) od 8. do
30. ledna. Jde o práce dětí i dospělých,
vytvořené v kroužcích Domu dětí
a mládeže Praha 2 na téma Vánoce.
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Společnost a vzdělání

Noviny

Prahy 2

Vítání občánků Prahy 2 v číslech Varhany u Ludmily a u Ignáce mají mnohé společné
Tradice vítání nově narozených občánků Prahy 2 byla v naší městské části obnovena v dubnu roku 2008. Od té doby
již historickými prostorami obřadní síně
Novoměstské radnice prošlo bezmála 1500 miminek.
Čestné úlohy přivítání dětí
mezi občany druhé pražské
městské části se postupně
ujala více než desítka zástupců vedení radnice –
starostů, místostarostů, tajemníků a členů rady a zastupitelstva. Mezi přivítanými občánky bylo již 25 dvojčat a v říjnu 2012 též jedna
trojčata. Největší porodní
boom se v Praze 2 projevil hlavně v letech 2011 a 2012, kdy jsme přivítali nejvíce miminek. Na začátku loňského roku
se kvůli ochraně osobních údajů změnil
systém zvaní rodin k vítání. Rodiče dětí,

kteří bydlí v Praze 2, se nyní musí sami
přihlásit jako zájemci o vítání občánků a
následně jsou podle věku děťátka pozváni na příslušný termín.

Kontakt pro přihlášení miminka k vítání občánků: Markéta Slunečková,
odbor Kancelář starostky a vnějších
vztahů, tel. 236 044 202, e-mail
sluneckovam@p2.mepnet.cz
sun

Pražský maraton slaví dvacetiny
Již podvacáté se ulice hlavního města na jednu květnovou sobotu promění
v řeku lidských těl, vlnící se historickým centrem. Maratonci z celého světa
sem každý rok míří nejen kvůli unikátní scenérii, ale i velké prestiži tohoto
závodu. Volkswagen Maraton Praha se stal součástí světové atletiky. Díky
zlaté známce kvality od Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) se
objevuje ve společnosti prestižních závodů, jako jsou maratony v Bostonu,
New Yorku, Londýně či Tokiu. Podíl zahraničních účastníků je cca 40 %.
O jubilejním ročníku pražského maratonu jsme si povídali s Carlem Capalbem, prezidentem organizačního výboru.
Čím je tento závod specifický?
nemusíte mít sparing partnera. Můžete
Závodníci startují v samém centru Pra- běžet odkudkoliv kamkoliv. Spousta lidí
hy na Staroměstském náměstí za do- dnes nemá moc volného času a také
provodu tónů Vltavy od Bedřicha Sme- hlídá své finance. A proto běhá.
tany. Jejich první kroky vedou po Karlo- Přinese jubilejní 20. ročník nějaká
překvapení?
Určitě se běžci mohou těšit na bohatý
doprovodný program, který bude provázet celý Volkswagen Maratonský víkend. Konkrétní plány zatím ale nebudeme prozrazovat.
Co se chystá v rámci doprovodného
programu PIM?
Jako každý rok doprovází Volkswagen
Maraton Praha sportovní veletrh Sport
Expo na pražském Výstavišti. Svůj pevný bod v programu má procházka se
psy a běh pro celou rodinu dm Rodinný
Minimaraton. V předvečer závodu se
můžeme i letos těšit na maratonský
koncert Pražského jara na Staroměstském náměstí. A v průběhu závodu budou běžce povzbuzovat kapely rozmístěné podél trasy v rámci Marathon Music Festivalu.
vě mostě, v průběhu dvaačtyřicetikilo- Co byste vzkázali těm, kteří by běhání
metrové trasy běžci míjejí řadu vý- chtěli zkusit a ještě nenašli odvahu
znamných památek. Program je zpest- nebo motivaci?
řen doprovodným během pro celou ro- Nazujte tenisky a vyběhněte. Inspirujdinu, který je dlouhý jako desetina ma- te se těmi, co už běhu propadli, přijďte
11. května podpořit deset tisíc běžců,
ratonské vzdálenosti, tedy 4,2 km.
Jak si vysvětlujete tak obrovský ná- kteří se vydají pokořit maratonskou
růst popularity maratonu a běhání vzdálenost, a nasajte tu úžasnou atmosféru. Nevíte, jak začít? Nechcete
vůbec?
Běhání je nejjednodušší způsob, jak se běhat sami? Staňte se členem PIM Běudržet v kondici. Navíc velmi levný, sta- žeckého klubu a běhejte s trenérem
čí vám tenisky a můžete vyběhnout. a partou nadšenců. Brzy zjistíte, že bělen
Nepotřebujete si rezervovat tělocvičnu, hání je návykové.

Prahu obsadí strašidla a bubáci
Žebrající kostlivec, bezhlavý templář
nebo jednorožec… Takové neobvyklé kolemjdoucí možná potkáte, vydáte-li se v sobotu 11. ledna na procházku po staré Praze. Duchové a bubáci
totiž budou bloumat uličkami a děsit
návštěvníky závodu Prahou plnou strašidel. Pražští skauti letos pořádají jeho
třicátý ročník.
Na trasu se vydají závodníci v celkem
čtyřech různě náročných soutěžních
a jedné nesoutěžní kategorii. „Účastníci závodu musí nejdříve rozluštit zašifrované informace o tom, kde mají strašidla hledat, a poté je podle mapy v co nejrychlejším čase najít,“ říká organizátor
Lukáš Bauer ze žižkovského skautského střediska. „Letošní novinkou je jedno
bonusové strašidlo, dohledatelné pouze
pomocí souřadnic GPS,“ dodává.

Přihlásit se do závodu je možné i přímo na místě, na hřišti u Tyršova domu od 13:45. Komu by se nechtělo
honit se o vteřiny, může se přihlásit
i do odlehčené kategorie pro veřejnost a pojmout pátrání po strašidlech jako víkendovou procházku.
„Na strašidla se každoročně sjíždějí děti
z celé republiky. Některé pražské uličky
vyloženě dýchají atmosférou Stínadel
a pro děti je to velký zážitek a dobrodružství. Důležité je hlavně to, že se děti
za strašidly vydávají v malých skupinkách. Klíčová je proto vzájemná komunikace, spolupráce anebo i odpovědnost za společný výsledek. To jsou věci,
které se dětem rozhodně budou hodit
i v životě,“ doplňuje Lukáš Bauer.
Více na www.strasidla.net.
Michal Malík

Zdobí největší katedrály světa i malé venkovské kostelíky. Chrámová hudba by bez nich byla jak třeskutá zima bez
sněhu. O čem je řeč? O varhanách, největším a nejsložitějším hudebním nástroji, kterému se přezdívá královský. Praha 2 má to štěstí, že se na jejím území dochovaly dvoje vzácné historické varhany, které spojuje to, že byly postavené
v téže varhanářské dílně, jedné z nejlepších své doby. Zvláštní shodou okolností však málokdy znějí současně.
Zatímco varhany v barokním kostele níze nezbyly. Na zahájení rekonstrukce vána zejména z peněz, které zaslalo Misv. Ignáce na Karlově náměstí nyní ožívají čekaly až do roku 2011 (předcházela to- nisterstvo kultury ČR poté, co se s jeho
po dlouhých 25 letech, kdy je Pražané ne- mu několikaletá památkářská diskuse představiteli nedávno sešla starostka
mohli slyšet ani o Vánocích, varhany ohledně způsobu restaurování a opravení Prahy 2 Jana Černochová společně se
zástupci církve a projednala s nimi možv neogotickém kostele sv. Ludmily na ná- varhanního pozitivu v roce 2002).
městí Míru se naopak letos na delší dobu Znovu se rozezněly až vloni 24. října při nosti finanční podpory. Romantické varodmlčí. Oba vzácné nástroje pocházejí ze slavnostní mši celebrované pražským hany s 3000 píšťalami a 46 rejstříky jsou
známé pražské varhanářské dílny 19. sto- arcibiskupem, kardinálem Dukou. Tyto památkově chráněné a odborníci je poletí, v jejímž čele stál E. Š. Petr. A osudy varhany mají celou řadu „kmotrů“, re- važují za jeden z umělecky i historicky
nejcennějších nástroobou jsou více či méně spjaty s historií Vi- spektive lidí, kteří si
jů v České republice.
nohrad 19. a 20. století.
„Starší“ jsou varhany v kostele
„Movité kulturní pasv. Ludmily, dokončené pět let
mátky jsou v Česku
po dostavbě chrámu v roce
často
opomíjeny,
1898. Byl to první nástroj pomnohdy neprávem.
stavený v tomto kostele a je téMám velkou radost, že
měř zázrak, že se zachoval
varhany v kostele
v původní podobě až dodnes
sv. Ludmily, který si při– včetně části původních cínopomněl 120. výročí zavých píšťal, které unikly
ložení v říjnu 2013 vel(na rozdíl od mnoha jiných varkou slavností, kde
han) válečné rekvizici drahých
hudba hrála významkovů v souvislosti s první svěnou roli, čeká lepší
tovou válkou. I to ze svatoludmilských adoptovali
některou
osud. Praha 2 se léta
varhan dělá unikátní památku, která ladí z píšťal. Z 3100 píšťal je adoptováno té- snaží pomoci sehnat dostatek finančních
s celkovým interiérem, neboť stojí měř 400, ovšem číslo zřejmě dál poros- prostředků, jednání s ministerstvem kultuna hlavním kůru v bohatě vyřezávané te, protože adopce píšťal pokračuje. Zá- ry byla proto nejen potřebná, ale jak je vidubové skříni v novogotickém stylu.
jemci mohou na adopci píšťaly přispívat dět, i užitečná,“ uvedla starostka Jana
Ve skutečnosti jsou však starší Petrovy různou finanční částkou od 500 do šesti Černochová.
varhany v kostele sv. Ignáce na Karlově tisíc korun. Duchovní správa kostela jim Na účet farnosti už došlo prvních 250 tináměstí. Emanuel Štěpán Petr na nich si- poté vystaví pamětní list se jménem síc korun, stejnou částkou se bude minice pracoval až v roce 1912, ale ještě před dárce.
sterstvo kultury na opravě podílet kažtím tam byly od 17. století menší barokní Pražané se velkou měrou zasloužili také doročně až do roku 2016. Rekonstrukce
varhany, z nichž přinejmenším varhanní o to, že se začínají opravovat varhany varhan začne opravou měchů a třetího
skříň Petr zachoval. Varhany u sv. Ignáce v kostele sv. Ludmily. Oprava se delší čas manuálu. Na jaře 2014 se varhany
ztichly v roce 1988, kdy byly rozebrány odkládala, protože na ni nebyly peníze. na delší čas odmlčí úplně. Budou se ovv důsledku statických poruch kůru, na- Lidé se na jejich opravu zatím skládali, šem muset opravovat postupně, neboť
rušeného při bombardování Prahy bě- ve veřejné sbírce byl vybrán téměř mili- náklady na rekonstrukci budou vyšší
hem 2. světové války. Zatímco kůr byl on korun. Generální oprava ale odstar- než finanční částka, která je prozatím
opraven velice rychle, na varhany už pe- tovala až v prosinci 2013. Bude financo- k dispozici.
Text: kla, foto: kla/len

Karatisté z celého světa se utkali na Vinohradech
Ve dnech 29. listopadu až 1. prosince byly prostory Sokola Královské Vinohrady v Polské ulici svědkem velkolepé
podívané. Mistrovství světa v karate Fudokan se tu nekoná denně, a tak se ten podzimní víkend zapíše hluboko do
historické paměti jedné z nejkrásnějších pražských sokoloven. V sobotu se klání karatistů zúčastnila i starostka
Jana Černochová a v rámci Světového poháru mládeže předala Cenu Fair Play – „Pohár starostky městské části
Praha 2“. Pražského MS v karate Fudokan se účastnilo téměř tisíc sportovců z 34 zemí. Konalo se pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana a Praha 2 byla jeho spolupořadatelem. Významnou sportovní akci hodnotí za pořadatele Hana Soebajová.
Jak se mistrovství světa v kaJak jste byli spokojeni s místem
rate Fudokan vydařilo?
pořádání Mistrovství světa v kaMistrovství světa zaznamenarate Fudokan?
lo mnoho pozitivních ohlasů
Sportovní hala TJ Sokol Vinohrady
na domácí i mezinárodní úrovposkytuje velký prostor, který pro
ni. Šampionát probíhal tři dny
naše soutěže potřebujeme. Probía nastoupilo zde kolem 900 záhají totiž současně na osmi zápasišvodníků z 30 zemí světa. Teletích o rozměrech 10 x 10 metrů.
vizní vysílání na internetu
Areál má také rozsáhlé zázemí, do(streaming) překonalo naše
rostový sál a další velké prostory,
očekávání, zaznamenalo 38 200
umožňující pojmout velký počet
zhlédnutí. Diváci měli možzávodníků. Na šampionát přijelo
nost v přímém přenosu sledokolem tisícovky účastníků.
vat nejen všechny zápasy, ale
Proč padla volba právě na Sokol
dily obrovskou pozornost a kladné ohla- také rozhovory s prezidenty národních
Královské Vinohrady?
Ve sportovní hale jsme již obdobné sou- sy u závodníků i představitelů meziná- federací a trenéry, aktuálně byly zařazovány první dojmy vítězů šampionátěže pořádali, ale hlavním důvodem, rodní federace.
proč jsme zvolili tuto halu, byla nesmír- A cenu fair play předala starostka. Je tu. Obratem jsme dostávali příznivé
odezvy z celého světa. V silné světové
ná podpora paní starostky Jany Černo- to běžná praxe?
chové, která už v průběhu příprav proje- Cena Fair Play od starostky Jany Černo- konkurenci čeští reprezentanti vybojochové je výjimečnou záležitostí a také si vali několik vynikajících ocenění – jedvovala zájem o organizační záležitosti.
Městská část Praha 2 věnovala na Světo- tohoto vstřícného aktu velmi vážíme. no třetí místo v kategorii kadetů
vý pohár mládeže originální medaile, Získal ji český závodník Tomáš Kutno- (14–15 let) a dvě třetí a jednou druhé
které byly vyrobeny ze skla speciálně na horský za sportovní chování v průběhu v kategorii seniorů.
Text: len, foto: vv
tuto významnou soutěž. Medaile vzbu- šampionátu (na snímku).

Z odložených vánočních stromků může být i nábytek
Pokud lidé přistoupí zodpovědně
k odstrojování vánočních stromů a
umístí je do tzv. sběrných hnízd, mají šanci přispět k úspěšné recyklaci.
Takto umístěné stromky jsou pravidelně sváženy do Libně, kde se ty
vhodné vyberou ke zpracování na
dřevotřísku. Z té se pak vyrábí například nábytek.
„V Praze 2 je sto stanovišť pro tříděný
odpad, nikdo by to k nim neměl mít
daleko. Vše záleží na ukázněnosti lidí.
Stromky rozhodně musí být dokonale

odstrojené, bez háčků, řetězů a ozdob,“ upozorňuje
vedoucí divize odpadu firmy Komwag Luděk Prchal.
Stromky nevhodné k recyklaci končí ve spalovně.
„Auta je odvážejí už od prvního vánočního svátku a na
sběrná místa se stále vracejí,“ ujišťuje Luděk Prchal.
Někdy se zejména kmeny dají zpracovat k tzv. mulčování, což jsou malé částečky dřeva na přikrývání
záhonů na zimu. Majitelé zahrádek mohou stromky
odložit na kompost.
Pozor, pokud si kupujete stromek v květináči. Ten se
nemá dávat z tepla bytu rovnou na zahradu, musí
projít několikadenním pobytem v chodbě nebo na
zaskleném balkoně.
Olga Matzenauerová

Noviny

Výlety do historie

Prahy 2

Psalo se před sto lety
Dnes o veřejném osvětlení
V důsledku špatné ekonomické situace omezovaly výrobu
také vinohradské podniky. Výjimkou nebyla ani továrna na
čokoládu v Korunní třídě: „Továrna na orientálské cukrovinky
a čokoládu restringovala výrobu ve značné míře. Nejen, že
propustila část personálu, ale i snížila pracovní dobu tak, že se v Maršnerce pracuje pouze tři čtvrti dne. Hospodářská krize a v neposlední
řadě také nedostatečný odbyt na Balkáně doléhá silně na mladý podnik.“
S příchodem dlouhých zimních večerů
a ranní tmy se plně projevily nedostatky
v systému veřejného osvětlení v ulicích
města. Královské Vinohrady v této době uzavřely novou smlouvu s pražskou
plynárnou, která sice přinesla nižší cenu plynu, ale vinohradská obec se zároveň zavázala na dodavateli plynu v nejbližší době nevyžadovat zlepšení systému osvětlení ulic. V souvislosti s nedostatečným osvětlením byla v této době
v novinách často zmiňována Korunní
třída, především její horní část nad vodárnou: „Správa pražských plynáren, z jakýchsi důvodů zpátečnických, zdráhá se
zaváděti intensivnější osvětlení stlačeným
plynem, ačkoliv jiná města ve svém obvodu instalují až 90 procent své sítě osvětlovací.“ Noviny si směrem k městské radě neodpustily následující poznámku:
„Tento způsob péče o zájmy obyvatelstva
Král. Vinohradů jest velice podivný a veřejnost by zasluhovala z příslušných míst
v tomto směru náležitého vysvětlení.“
Kvůli šetření se také snižovala doba svícení během noci, a to i u tzv. „celonočních“ luceren: „V zájmu těch, kdo se časně ráno ubírají za svým zaměstnáním,
žádáme, aby celonoční svítilny na nárožích umístěné, nezhasínaly se tak záhy,
před šestou hodinou, kdy na ulicích našich panuje tma přímo egyptská. Ten náklad by snad obec naše unesla. Je možno,
že nikdo z pánů radů tak brzo nevstává,
ale chodí mnozí jiní, a to nuceně, nikoliv
na promenádu.“ Ještě se na chvíli vrátíme do již zmíněné Korunní třídy. Upozornění na brzké zhasínání luceren mělo v této ulici zcela opačný efekt: „Naše
upozornění mělo podivuhodný důsledek,
věru netušený. Od té doby lampář, který
obstarává bloky ulic ohraničené Budeč-

SOUTĚŽ

skou, Šumavskou, Moravskou a Slezskou
třídou zhasíná nárožní svítilny již dávno před šestou hodinou. Divíme se, že
sama policie, která má dozor i nad řádným osvětlováním města, ve věci té ničeho nečiní.“ Noviny k tomuto tématu
ještě doplnily následující: „Když se šetří,
spoří se vždy především na Korunní třídě,
kde osvětlení je horší než v jiných třídách.
Jak k tomu přijde Korunní třída a její okolí? Jak k tomu přijde tamní poplatnictvo
a živnostnictvo? Však ono o příštích volbách promluví a vyúčtuje s radnicí.“ Mimochodem o „popularitě“ tehdejší vinohradské radnice mezi širokou veřejností svědčilo hojně užívané označení radniční budovy jako „sídla hrochů
a tlustokožců,“ popř. na poměry v osmanské říši odkazující název „vinohradský pašalík“.
Společně s Prahou bylo již v roce 1912
instalováno elektrické osvětlení na silnici před nádražím císaře Františka Josefa.
Výsledek byl ovšem pochybný: „Umístěné zde obloukové lampy vydávají červené,
očím naprosto nezdravé, a pokud se týče
intensity neuspokojivé světlo, jaké býváme zvyklí pozorovati před cirkusem a podobnými atrakcemi.“ Na první pohled byl
rovněž patrný rozdíl ve kvalitě osvětlení
pražské a vinohradské strany této rušné
silnice. Překvapivě v tomto Vinohrady
zaostávaly, „neb jsou místa, kde by zcela
byla na místě další lampa elektrická či alespoň plynová, a to i se zřetelem k tomu, že
´naše´ strana je daleko frekventovanější
než ta pražská.“
Michal Frankl
Pozn. autora: Citace z dobového tisku pocházejí z periodika „Vinohradské listy“, které je součástí fondů Národní knihovny České republiky.

Naši vojáci na frontách 1. světové

Letos uplyne sto let od vypuknutí prvního celosvětového konfliktu v dějinách
lidstva. Při té příležitosti jsme pro vás připravili soutěž na téma „Čeští vojáci bojující v zahraničí“.
Pokud máte doma nějaké fotografie příbuzných nebo známých, kteří se zúčastnili bojů
na frontách 1. světové války, a znáte jejich
osobní příběh, můžete se pustit do soutěžení. Nezáleží na tom, zda nosili stejnokroj legionářský či rakouský.
Stačí, když nám fotografii pošlete a opatříte
ji vyprávěním o osudech vašeho vojáka, zachyceného na snímku (v rozsahu max. 1 normostrany). Vaše fotografie a příběhy budeme
postupně zveřejňovat a ty nejzajímavější na
konci roku vyhodnotíme a odměníme.
Fotografie a s nimi spojené příběhy můžete
posílat na redakční e-mail redakce@p2.mepnet.cz nebo poštou na adresu: Úřad MČ Praha 2, redakce novin, náměstí Míru 20,
120 39 Praha 2, případně donést osobně k nám do redakce (nám. Míru 20, vchod
z Jugoslávské).

První fotografie z rakouské fronty jsou od Josefa Řejhy

Slovo historika
Dne 25. prosince 2013 uplynulo 75 let
od smrti jednoho z čelných představitelů české intelektuální elity, Karla Čapka. Zemřel v pouhých 48 letech, tedy
ve věku, kdy jako spisovatel dozrával
a největší díla měl teoreticky před sebou. Zemřel umořen nenávistí doby.
Zemřel, protože už nechtěl žít.
Bylo tehdy v Čechách tak špatně, aby
beznaději propadali i skalní optimisté?
Byla atmosféra konce roku 1938, tzn.
Druhé republiky, tak nedýchatelná?
Znamenalo žití v prvním skutečném satelitu Třetí říše pouhé přežívání? Atmosféru pomnichovského Československa,
resp. Česko-Slovenska snad nejlépe vystihl Karlův bratr Josef, který se ve světle svých tehdejších zápisků nejeví
o nic méně geniální, než jeho známější
bratr. Svou bolest nad zničením republiky v Mnichově ukryl Josef Čapek v hlubokých nacionálně-filozofických úvahách, z nichž byla po válce sestavena
emocionálně mimořádně silná a vpravdě nadčasová kniha „Psáno do mraků“.
V reakci na českou malost a zbabělost,
která se ihned po zhroucení první republiky projevila útoky na její ikony a reprezentanty, Josef Čapek hořce poznamenal: „Co by mohlo být v této nešťastné
zemi brutálnějšího než útlak německý? –
Český přece!“ Jistě netušil, že touto jednou větou do značné míry předznamenal osud svého mladšího bratra.
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KAREL ČAPEK

Karel Čapek byl znám svým nacionálním smýšlením, problémy s protirakouskými postoji měl již v době studia
na gymnáziu. Po pádu monarchie se
stal nadšeným podporovatelem a propagátorem nového státu a jeho budování. Patřil k tzv. hradním novinářům.
Hluboce věřil v Masaryka a jeho humanitní ideu, hluboce věřil, že republika,
budovaná na demokratických zásadách, lidské slušnosti a mravnosti má

šanci uspět. Mýlil se nejen Čapkem obdivovaný Masaryk, ale především Čapek sám. Zrychlený tep dějin byl v Československu cítit krátce po jmenování
Adolfa Hitlera říšským kancléřem. Den
za dnem byly – s blahovolným přihlížením Paříže a Londýna – likvidovány
výsledky versailleského mírového systému, jehož produktem byla mj. i Československá republika. Ta se během
pouhých pěti let dostala do totální
mezinárodněpolitické izolace, jejímž
výsledkem nebylo nic jiného, než mnichovská dohoda a přímá likvidace poslední demokracie ve střední Evropě.

Karel Čapek miloval první republiku
a nedokázal bez ní žít. Poslední měsíce svého života prožil napadán, urážen a ostrakizován. Neskrýval se, a byl
proto snadným terčem a hromosvodem. Nenávist primitivní spodiny, jejíž gramotnost byla pochybná a výše
IQ pod běžnou rozlišovací schopností, jej nechávala celkem chladným. Těžko jej však mohlo něco zasáhnout více,
než nenávist, kterou v tisku projevovali jeho bývalí kolegové – spisovatelé a novináři. Tehdy Karel Čapek ztratil
i poslední zbytky naděje. Masaryk byl
mrtev, republika byla mrtva, vytratily
se poslední zbytky parlamentarismu,
panovala doslova hřbitovní atmosféra.
Počaly útoky proti Židům, Česko-Slovensko se chystalo vydávat německé
emigranty do rukou gestapa. Celonárodní neštěstí se přetavilo buď v apatii,
anebo v nenávist. A tato nenávist zabila ve svém důsledku i Karla Čapka.
Karel Čapek byl za zvuků státní hymny pohřben na Vyšehradském hřbitově. Básník Josef Hora se s ním rozloučil
slovy: „Ještě není vše ztraceno, ještě zbývá naděje.“ Vzhledem ke skutečnosti, že
za další dva měsíce byly Čechy a Morava pohlceny Třetí říší, byla tato naděje
opravdu tím jediným, co nám v dalších
dlouhých letech plných bolesti, krve
a temných stínů zbylo.
Jan B. Uhlíř

Oblíbená dvaadvacítka oslavila pětaosmdesátku
Byla druhá polovina dvacátých let
20. století a Praha byla protkána dvaceti
tramvajovými linkami. V té době žilo
v našem hlavním městě na tři čtvrtě milionu obyvatel. Od roku 1925 se prováděla téměř každoročně tzv. sčítání frekvence (v současné terminologii přepravní průzkumy), jejichž výsledky
byly využívány ke stanovování parametrů linek i jako podklady pro
změny jejich tras.
Pro dnešní území Prahy 2 bylo tehdy typické číslování linek, které vydržely stabilně protínat centrální
území Vinohrad a Nového Města.
Charakteristické byly linky č. 2, 11 a
16, které po našem území jezdily
(či ještě jezdí) několik desetiletí.
Praha budovala nové tratě, kam
byly prodlužovány většinou existující
linky, nové byly zavedeny spíše z důvodů směrových a pro nezbytné odstupňování kapacitní nabídky na jednotlivých radiálách. Byly tak zřízeny linky
č. 21, 22 a 23. Tím byl na konci dvacátých
let dovršen počet linek, který byl trvale

překročen až v 50. letech. Aniž by tehdy
kdo tušil, stala se „dvaadvacítka“ postupem času linkou nejdéle působící na téměř shodné trase (východ – západ). Byla
zřízena k 1. srpnu roku 1928. Zprvu jezdila od hřbitovů na Vinohradech (nyní

stanice Želivského) na Vypich. Od 17. 10.
1937 byla trať na západě Prahy prodloužena; byla zprovozněna nová smyčka na
Bílé Hoře, a tak byla linka č. 22 ukončena
tam. Druhou konečnou měla ve stanici
Průběžná. Bílá Hora se stala typickou konečnou této linky a je jí až do dnešních

Co skrývají ulice Prahy 2
Krátká ulice vede z náměstí Míru podél východního průčelí Vinohradského divadla, ve kterém je i jeden ze služebních vchodů, a několika činžovních
domů do Římské ulice. Vznikla v letech
1901–1905 a až do roku 1931 se nazývala U Divadla. V té době vzniklo její
dnešní pojmenování, které zůstalo zachováno dodnes.
Stalo se tak k poctě divadelního ředitele, režiséra a dramatika Františka Šuberta (1849–1915). Od roku 1883
po dlouhou dobu sedmnácti let působil v čele Národního divadla v Praze jako jeho ředitel. O jeho vzniku, výstavbě a činnosti do roku 1900 sestavil výpravnou monografii. Věnoval se literární a publicistické tvorbě, krom jiného
redigoval i Ottův Malý slovník naučný.
Měl velký organizační talent a působil v mnoha veřejných funkcích. Na jeho návrh byly zavedeny tzv. divadelní
vlaky, které na představení Národního divadla přivážely návštěvníky nejen z českého venkova, ale i příslušníky českých menšin žijících ve Vídni.
F. A. Šubert měl silné sociální cítění,
od roku 1893 se na naší první scéně
konala odpolední lidová představe-

ní za snížené vstupné. Nesmíme opomenout zdůraznit, že František Adolf
Šubert se v mnoha ohledech zasloužil
i o stavbu vinohradského divadla a stal
se jeho prvním ředitelem. Po své smrti
byl pohřben na Olšanských hřbitovech,
V. hřbitov, 25 oddělení.

Jak již bylo řečeno, jednu stranu ulice
zabírá jedna z nejvýznamnějších budov na území městské části, Divadlo
na Vinohradech. Z jeho více než bohaté historie připomeňme, že vítězný
projekt, který vzešel z 12 návrhů, byl
realizován v letech 1905–1907. Stavební práce vedli vinohradští stavitelé Jan
Majer a Josef Veselý. I ostatní řemeslné práce byly vesměs zadány domácím
živnostníkům. Finanční náklad, včetně velkolepé výtvarné výzdoby převýšil 1 000 000 Kč. Dokončovanou stavbu

dní – i když byly doby, kdy končívala na
Vypichu. Na východě Prahy se její konečná měnila častěji. Vystřídaly se Olšanské hřbitovy, Čechovo náměstí, náměstí Kubánské revoluce (nyní Kubánské náměstí) a na nejdelší dobu Hostivař.
Pamětníci si určitě vybaví, že
přes Prahu 2 vedla trasa „dvaadvacítky“ od Olšan Vinohradskou ulicí na Václavské náměstí, později z Vršovic Francouzskou ulicí a přes náměstí Míru
na Tylovo náměstí, kde zahnula doprava a pokračovala Škrétovou ulicí na Václavské náměstí. Potom vedla po Národní
třídě k Újezdu, na Hradčany
a na Bílou Horu. Interval linky
byl např. v roce 1974 (po uvedení podzemní dráhy na trase C do provozu)
ve špičkách 6–7 minut, v ostatním období kolem 15 minut. Po otevření trasy A
byly tramvaje na Václavském náměstí
zrušeny a „dvaadvacítka“ se přestěhovala
do svých dnešních kolejí.
Text a foto: Jan Dvořák

Šubertova
divadla navštívil 24. dubna 1907 při své
zastávce v Praze sám císař František Josef I. Výklad mu podal projektant budovy Ing. arch. Alois Čenský.
Na domě čp. 1354/4 byla 9. února 2007
odhalena pamětní deska s tímto textem: „V TOMTO DOMĚ V LETECH 1939–
2002 ŽIL A TVOŘIL DOBROSLAV LÍBAL,
UMĚLECKÝ HISTORIK A NESTOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, ČESTNÝ OBČAN PRAHY, PREZIDENT ČESKÉHO KOMITÉTU ICOMOS“.
Doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal DrSc.
se narodil 15. října 1911 v Praze. Byl výraznou osobností památkové péče. Vypracoval metodiku, která se stala základem dnes již legendární tzv. Pražské
pasportizace. Pod jeho vedením pak
pracovala skupina odborníků různých
profesí na průzkumu historického jádra Prahy. Zanechal po sobě rozsáhlou
bibliografii, včetně vědeckých statí především o románské a gotické architektuře. Věnoval se i pedagogické činnosti. Samostatnou zmínku zasluhuje jeho
působení v Klubu Za starou Prahu, kde
zastával funkci I. místopředsedy a těšil
se zde veliké úctě. Dostalo se mu mnoha poct a vyznamenání.
Text a foto: Josef Hrubeš
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Inzerce a oznámení

MÁTE DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM?

Prahy 2

Informační a poradenské centrum KONTAKT

Zveme vás k ZÁPISU
DO MATEŘSKÉ A
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
pro zrakově postižené
20. ledna 2014
od 9:00 do 13:00 nebo na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. dubna 2014 od 8:00
do 14:30. Škola Jaroslava Ježka, MŠ, ZŠ, praktická škola a
základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19,
118 00 Praha 1; info@skolajj.cz, www.skolajj.cz,
tel.:220 515 124.

Služby odborného sociálního poradenství poskytuje centrum v Ječné 3 (Praha 2)
a v Dělnické 54 (Praha 7). Služby pro nezaměstnané nabízí v Job klubu v Ječné 3.
Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně. Řeší se např. otázky týkající se
nízkých příjmů, zadluženosti, bydlení nebo péče o dítě. V Job klubu lze využít pracovní
poradenství, je zde k dispozici internet, inzertní noviny a zvýhodněné telefonování.
Ječná 3, Praha 2 – PORADNA, JOB KLUB
Tel.: 222 515 400, 222 517 781

Dělnická 54, Praha 7 - PORADNA
Tel.: 220 562 323, 731 602 090, 731 602 089

Oznámení

iis@csspraha.cz, www.csspraha.cz
Provozní doba
Po a St
8:00–12:00
13:00–17:00
Út
8:00–12:00
13:00–16:00
Čt a Pá
8:00–12:00
Informační a poradenské centrum KONTAKT je součástí Centra sociálních služeb Praha, které
je příspěvkovou organizací Magistrátu hl. m. Prahy.

NOVINKA V PRODEJNÁCH
ZOO BOHOUŠ „ČISTIČ TLAPEK“

KOMUNITNÍ CENTRUM
MOTÝLEK NABÍZÍ AKTIVITY
PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM
HANDICAPEM OD 2 DO 18 LET.

Nečistoty, bakterie, ostré předměty, posypová sůl,
písek mohou poškodit tlapky
a hygienu ve vaší domácnosti!

Umožňuje dětem se zdravotním
postižením, vyrůstajícím v domácím
prostředí, trávit čas s ostatními dětmi.
Nabízí tyto aktivity:
muzikoterapie, canisterapie,
logopedie, plavání, dramaterapie,
keramika, klub pro náctileté, klub
rodičů pečujících o děti s handicapem.
Adresa: Vlčkova 1067, Praha 14
– Černý Most (v blízkosti stanice
metra Rajská zahrada). Tel.: 281 912 081
www.motylek.org

Oznámení

Oznámení

Oznámení

Oznámení

Oznámení

PAWCARER – čisté
a zdravé tlapky
Zbavuje tlapky špíny
a čistí malé rány.
Zakoupíte v prodejnách
ZOO BOHOUŠ,
Rumunská 15, PRAHA 2
a Spálená 10,
PRAHA 1
www.zoobohous.cz

Noviny

Oznámení
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Gymnázium Sázavská

Projekt je určen mladým lidem do 25 let a osobám
starším 50 let z Prahy. Aktivity jsou poskytovány
bezplatně díky podpoře ESF a Operačnímu programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
Termín: 27. 1.–24. 2. 2014
Kontakt: Mgr. Irena Dušková
AKORD, o. s., Záhřebská 36 www.dsakord.cz
E-mail: dsakord@grbox.cz
Tel.: 222 519 716; 602 393 668.

Oznámení

nabízí rekvaliﬁkační vzdělávací program
„Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory
a osoby se zdravotním postižením“.

O. s. ALMA FEMINA realizuje za
podpory MČ Praha 2 projekt ALKO-STOP, zaměřený na ambulantní poradenství v oblasti závislosti na alkoholu.
Spolupracuje s jinými organizacemi,
čímž zefektivňuje řešení problémů.
S ohledem na individuální problémy
každého člověka je sestavován plán
řešení problému. Objednat se lze na
tel.: 774 490 789
nebo na info@almafemina.cz.
Žádné doporučení není potřeba. Jsme
nezisková organizace, tudíž nejsme
vázaní na zdravotní pojišťovny.
www.almafemina.cz

Oznámení

AKORD, o. s.

Oznámení

Hledáte střední školu, kde se učí jinak? Gymnázium Sázavská vás zve na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Pro uchazeče o osmileté studium • 15. 1. 2014
od 18:00 (+ workshop pro uchazeče)
• 8. 2. 2014 od 9:30
Pro uchazeče o čtyřleté studium
• 14. 1. 2013 (út) od 18:00 (+workshop
pro uchazeče) • 8. 2. 2014 od 11:00
Sázavská 5, Praha 2 – Vinohrady,
www.sazavska.cz, www.facebook.com/Sazavska

Oznámení

„Jak dlouho si ještě můžeme dovolit připravovat dnešní děti ve včerejších školách,
s předvčerejšími metodami, na zítřejší problémy?“ K. Rýdl

Noviny

Inzerce a oznámení

Prahy 2
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Svoz velkoobjemového odpadu

Oznámení

Občané mohou využít k odložení odpadu
Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Perucké 10,
Praha 2
(areál společnosti Komwag, a. s.)
Informace také na bezplatné infolince
Ulice Prahy 2 na tel.: 800 879 222.

NP2/9/2011/FA

V lednu a únoru nebudou z provozních
důvodů přistavovány velkoobjemové
kontejnery na obvyklá stanoviště.

SBĚRNÉ DVORY HL. MĚSTA PRAHY

NP2/2013/34/PO

Oznámení

O. S. REMEDIUM nabízí pro seniory jazykové kurzy,
kurzy cvičení paměti, masáže, rehabilitační cvičení, kurzy práce na počítači.
KLUB REMEDIUM, Táboritská 22, Praha 3.
Tel.: 222 712 940, e-mail: senior@remedium.cz.

Oznámení

NP2/2013/12/PO

NP2/2013/37/PO

zdarma pro občany hl. m. Prahy
Provozní doba: po až pá: 8:30 – 17:00 (v letním období 8:30 – 18:00)
so: 8:30 – 15:00
Perucká 2542/10, Praha 2
Voctářova, Libeň
tel.: 236 040 000
tel.: 266 007 299, 731 909 653
Proboštská 1, Dejvice
Generála Šišky, Modřany
tel.: 284 098 475
tel.: 244 400 164
Za zastávkou 3, Dolní Měcholupy
V sudech 1488, Radotín
tel.: 733 164 810
tel.: 257 911 758
Chvalkovická 3, Horní Počernice
Zakrytá, Spořilov
tel.: 281 924 959
tel.: 272 764 058, 731 142 348
Puchmajerova, Jinonice
Bečovská 939, Uhříněves
tel.: 251 612 343
tel.: 731 122 905
Klikatá 1238/90 c, Košíře
Pod Šancemi 444/1, Vysočany
tel.: 731 663 582
tel.: 284 098 581
Teplárenská 5, Kyje
tel.: 272 700 952 , 777 301 201
Odebíraný odpad: objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti); suť z bytových úprav v množství do 1 m3 zdarma; dřevěný odpad; odpad z údržby zeleně; kovový odpad; papír, sklo, plasty,
nápojové kartony; nebezpečné složky komunálního odpadu; pneumatiky (25 Kč za kus); vyřazená
elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa...).
Nelze odevzdávat: nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující
dehet, azbest apod.).
Omezení jednorázového návozu: možný vjezd vozidel max. do 3,5 t.

Diakonie ČCE, SKP v Praze – DOBRODUŠ

Oznámení

Oznámení

Hledáme DOBROVOLNÍKY starší 20 let.
Tel.: 222 512 760, 602 142 055 dobrodus@diakonie.cz.

Oznámení

Služba následné péče, jejíž součástí je pravidelné setkávání
DOBROvolníka a člověka s DUŠevním onemocněním.

Oznámení

Oznámení

Pražané si již zvykli na službu
POTEX – do kontejnerů
odnášejí nepotřebný textil,
který může dále posloužit.
Přístupné jsou 24 hodin denně
po celý rok. Z výtěžku jsou
pak podporovány neziskové
organizace – Nadace Naše
dítě, Klokánek, Kapka naděje,
Pomocné tlapky. Nyní přišla
společnost POTEX s novou
službou pro veřejnost – a tou je
lokátor kontejnerů
v Praze a blízkém okolí.
Stačí zadat lokalitu a ulici,
kde bydlíte či pracujete,
a lokátor vám nabídne nejbližší
a nejvhodnější kontejnery.
Najdete ho na webu POTEX
www.potex.cz spolu s dalšími
informacemi.

Oznámení

Kontejnery
na textil
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Kaleidoskop
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Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme se vás ptali:
Kde stojí socha krejčího? Většina z vás
správně odpověděla, že na nárožním
domě čp. 1971/38, na křižovatce Vinohradské a Blanické ulice. Konkrétně
socha krejčího směřuje do Vinohradské ulice. Blahopřejeme paní Jarmile
Perglové a posíláme jí dárek.

Fotosoutěž

městě Vratislavi založil na tamní univerzitě v roce 1839 první
fyziologický ústav v Evropě.
Po 27 letech působení v Polsku
se natrvalo vrátil do Prahy, kde
začal přednášet česky. Překládal
Schillerovy a Goetheho básně,
pro Národní muzeum objevil
a získal v Lešně některé rukopisy J. A. Komenského. Dvousté
výročí jeho narození v roce 1987
zařadilo UNESCO mezi významná jubilea. Po své smrti spočinul
slavný vědec na Vyšehradském
hřbitově. Na dolní části funerálního pomníku je Purkyňovo
osobní heslo: „Pokud a kde Bůh
žíti povelí, buď věren vlasti, víře,
příteli“.
Soutěžní otázka: Kde na území městské části Praha 2 stojí pomník J. E.
Purkyně? Odpovědi posílejte poštou
na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo
na e-mail: redakce@p2.mepnet.cz, a to
nejpozději do 22. ledna 2014. U odpovědí posílaných e-mailem uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu,
abychom vám mohli poslat případnou
výhru.
Text a foto: Josef Hrubeš

Je až s podivem, že pomník význačného českého vědce, lékaře a přírodovědce, vlastence Jana Evangelisty
Purkyně (1787–1869) vznikl až v roce
1961. Je dílem Oskara Kozáka a Vladimíra Štrunce. Na žulovém soklu
je umístěna bronzová socha na židli
sedícího vědce v nadživotní velikosti
a v dobovém oblečení.
J. E. Purkyně kromě svého velice rozsáhlého vědeckého díla stál u všeho
podstatného, co se v době národního obrození odehrávalo. Zúčastnil
se založení Sokola, Hlaholu, Svatoboru i Umělecké besedy a podílel
se na vzniku Matice české, Spolku
českých lékařů a dalších. V polském
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Kam za kulturou

Vůně jehličí z vánočních stromků vyprchala, utichly kouzelné melodie, dárky jsou
rozdány, kapr sněden. Co v nás ale ještě nejméně do Tří králů zůstává, je vzpomínka
na tu nezaměnitelnou atmosféru. Je mnoho míst, kde si svátečně zadumanou náladu Adventu a Vánoc lze vychutnat. Třeba na procházce po tajuplných zákoutích Vyšehradu, v uličkách Albertova sporadicky osvětlených starými lampami, na nábřeží

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE
VÝSTAVY: Putovní výstavu fotografií
a výtvarných prací Dětského centra
Paprsek můžete navštívit od 14. do
31. ledna. Má název Blahoslavení a jejím cílem je předat poznání o životě
lidí s mentálním postižením. Vstupné
je dobrovolné, výtěžek bude předán
klientům Dětského centra Paprsek.
Instalována je v nové Mini galerii
v přízemí u kavárny, otevřeno denně
10:00–18:00.
Svět nevidomých přibližuje Neviditelná výstava. Tato dlouhodobá expozice
je přístupna ve výstavních prostorách
ve 2. patře radnice. Otevřeno od pondělí do pátku 12:00–20:00, o víkendech a o svátcích 10:00–20:00.
DIVADLA: Divadlo Minor si připravilo
středověký příběh hrdinství a lásky
Bruncvík a lev, zachycený i v Jiráskových Starých pověstech českých. Zahraje ho ve velkém sále 23. ledna od
18:00 a 24. ledna od 9:30. Je určen dětem od sedmi let.
KONCERTY: Koncert k zahájení Roku
české hudby pořádá ZUŠ Lounských
z Prahy 4 – Nuslí. Představí se smyčcový soubor, soubor zobcových fléten,
klarinetové kvarteto a sólisté. Zazní
česká hudba Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Bohuslava
Martinů a dalších. Začátek 21. ledna
ve Velkém sále v 18:00, vstupné dobrovolné.

zahaleném do mlhy. Případně na některém z mnoha adventních koncertů. Anebo
uprostřed lidí, kteří také hledají „to něco“. Takovým příhodným místem mohou být
i vánoční trhy u Ludmily. Stalo se dobrým zvykem, že na nich nejde ani tak o shánění
dárků, jako spíš o možnost zastavení a popovídání s přáteli a sousedy nad skleničkou
něčeho hřejivého. A taky o pobavení... Například o první adventní neděli, kdy na vánočních trzích uspořádala městská část „Adventní zastavení“ pro děti a jejich rodiče…
Nejprve pořádně zahřát žaludek dobrou bramboračkou, podávanou paní starostkou
a jejími kolegy radními, a pak už odpoledne plné zábavy… Divadelní představení,
malování na obličej, zdobení vánočního stromu vlastnoručně vyrobenými ozdobami… Mělo to své pokračování o třetí adventní neděli 15. prosince, když tři vylosovaní
tvůrci ozdob získali za svoji snahu a šikovnost odměnu. V ten den si také tradičně
zazpívali na schodech kostela sv. Ludmily zastupitelé městské části. A s nimi všichni,
kdo měli chuť a dokázali se rozpomenout na melodie vánočních evergreenů… Tak
zase příští rok ve stejnou dobu.
Text: len, foto: vin

V botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Na Slupi bude
nový výstavní rok zahájen už 16. ledna vernisáží autorské výstavy „Kdyby kvetla?“. Výtvarnice Hana Vecková a Zuzana Nyčová tentokrát dokážou, jak lze v hravé
symbióze užitého umění spojit zemitou tíhu keramické hlíny s lehkostí krajek. To vše citlivě podtrhnou umělecké
fotografie Evy Krejčové. Jejich aktuální, lehce provokující téma „Kdyby kvetla?“ je zpracováno ve velmi
příjemný, umělecky dráždivý zážitek.
Expozice byla připravena přímo pro jedinečné
prostředí Botanické zahrady a bude instalována ve
velkorysých prostorách výstavního skleníku až do
26. února 2014.
red
tmel

Mše za císaře Karla Velikého
V neděli 19. ledna 2014 v 9:30 bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie a císaře Karla Velikého na Karlově
sloužena slavná mše svatá u příležitosti 1200. výročí
úmrtí Karla Velikého, franckého krále a prvního římského císaře (†28. ledna 814, Cáchy). Otec vlasti, římský císař a český král Karel IV. zasvětil karlovský chrám právě
tomuto panovníkovi, kterého vnímal jako vzor křesťanského vladaře a jehož jméno přijal jako své biřmovací.
Kostel na Karlově je jediným chrámem, který byl v našich zemích zasvěcen Karlu Velikému. Ve 14:30 se tu
koná přednáška Michaela Soukupa, věnovaná vztahu
karlovského chrámu ke Karlu Velikému. Doplní ji prohlídka interiéru včetně unikátní podzemní Betlémské
jeskyně a Svatých schodů.
Další informace o akcích v karlovském kostele najdete
na www.kostelnakarlove.com.
Jiří Laňka, jáhen

předložka
patentní
zámek
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Správně vyluštěná tajenka skrývá jméno jednoho z nejváženějších interpretů vážné
hudby, který se narodil před 85 roky. Hudební vlohy zdědil po předcích a jejich slávě
a věhlasu nezůstal nic dlužen. Vedle řady uznání se stal i čestným občanem Prahy 2
a ke dvojce měl vřelý vztah. Řešení posílejte na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin,
nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo e-mailem na redakce@p2.mepnet.cz nejpozději
do 22. ledna 2014. Při použití e-mailu uvádějte laskavě i poštovní adresu, abychom
vám mohli poslat případnou výhru. Správné znění tajenky z minulého čísla: Tušení stínu. Mnozí z vás spolu s vyluštěnou tajenkou zaslali i jméno autora této pozoruhodné
knihy. Byl jím Ludvík Souček, který, soudě dle vašich příspěvků, má stále spoustu vděčných čtenářů a obdivovatelů. Výherci Josefu Rytířovi gratulujeme a posíláme mu dárek.

Prahy 2

Jaký byl adventní čas v Praze 2

Novoroční výstava v botanické

Socha krejčího směřuje
do Vinohradské ulice

Noviny

Deset deka Dürrenmatta v D21
Po první prosincové premiéře chystá vinohradské Divadlo D21 v Záhřebské ulici
na 23. ledna druhé a poslední představení hry „Deset deka Dürrenmatta“ v režii
Jiřího Jelínka. Divadlo je mj.
známo i tím, že namísto reprízování nově nazkoušených
kusů uvádí jen minimální počet představení.
Nevážená autorská inscenace
inspirovaná váženým Friedrichem Dürrenmattem je černá
komedie o zápasu dvou dam
o jednoho muže. Fraška o tom,
jak jde všechno koupit, groteska na téma návrat. Hrají v ní
Hana Mathauserová, Marie
Hodinářová a Petr Pochop. Režisér Jiří Jelínek přijel až z Brna, z divadla Husa na Provázku. „Na hrách mě baví ty opomíjené postavy. Tady je to JEHO manželka. Představte
si, že k vám přijede na návštěvu bejvalka vašeho chlapce a řekne, že ho chce. A pikantérií je, že ho chce mrtvýho. No, není to zábava?,“ táže se režisér.
len

NKP VYŠEHRAD
STARÉ PURKRABSTVÍ: Divadelní
soubor Buchty a
loutky zahraje v neděli 19. ledna od
15:00 představení
Skřítek. Na malého
hrdinu čekají dobrodružství ve velkém
světě.
Tvůrčí dílna pro děti
a jejich rodiče Vyšehrad v oblacích je
přichystána na sobotní odpoledne
11. ledna v rámci programu Tabula Fabula. Začátek ve 14:00. Více na
www.facebook.com/tabulafabula.
V projektu Výtvarné dílny s českými svatými na Vyšehradě je nedělní
odpoledne věnováno sv. Václavovi,
zobrazovanému s praporem s orlicí,
znakem Přemyslovců. V dílně si děti
vytvoří vlastní svatováclavský prapor a namalují si na něj libovolný
symbol. Dílna Prapor svatého Václava
se koná 26. ledna od 15:00. Více na
www.praha-vysehrad.cz.
V Cihelné bráně můžete zhlédnout
stálou historickou expozici Pevnost
Vyšehrad v dějinách pražského opevnění, která ukazuje Vyšehrad jako
důležité strategické místo v dobách
Přemyslovců, během husitských
válek i při obléhání Prahy Švédy
v 17. století. Otevřeno denně do 17:00.
MUZEUM POLICIE ČR
VÝSTAVY: Falzifikáty děl slavných malířů, které zmátly i erudované historiky
umění, jsou vystaveny až do 30. června v Muzeu policie ČR. Výstava Ve víru
kriminalistické vědy a výzkumu je věnována 55. výročí vzniku Kriminalistického ústavu Praha.
Výstava Kriminalistika ve fotografii
představuje vítězné práce ze stejnojmenné soutěže pořádané Kriminalistickým ústavem Praha. Přístupna je
do 30. dubna, otevřeno denně kromě
pondělí od 10:00 do 17:00.
AKCE: Dětem ze školních družin je
určeno představení Jeden za všechny,
všichni za jednoho, které má podtitul
Šikana není hra. Hraje Divadlo pro žáky
a spolužáky ve čtvrtek 23. ledna od
14:00. Je nutné se předem objednat.
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