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Začala škola 
 foto Otto Hoffmann 

Ať nám září září 
Jako malá holka se pamatuji na song božského Káji „...v září vyvolávám fotky 
z prázdnin“. To už asi mnoho z nás nedělá, ale na fotografie z dovolené se podíváme 
všichni rádi a zakroutíme hlavou, že to snad není možné, už zase je po létě! 
Září má ještě vůni prázdnin, snad s lehkým přídechem hořkého podzimu, i když ve chvíli, 
kdy dítka musí do škol a my do práce, bývá krásně, a to zásadně i po propršeném létě. Další 
vůní je ta z nových knížek, sešitů nebo z Živé abecedy, kterou je nutné společně s ratolestmi 
nastříhat a uložit do desek, ze kterých se pravidelně vysypává do aktovky, zas a znovu. Na 
všechny ty „první třídy“, ať už svoji nebo mých dětí ráda vzpomínám, ačkoliv mladší 
potomek se letos rozloučil se Smetankou a nervy nám doma lechtají spíše střídající se 
přijímačky, maturita, zkoušky… než povinnost namalovat dvě stránky duhy a uvolnit tím 
ručku, kterou čeká um výsostný – naučit se psát. 
Nedá mi nevzpomenout na loňské 13. září, pro nás z OSB první zastupitelské. Hlavním 
bodem byl prodej obecních bytů a domů a schvalování pravidel prodeje. Připravovali jsme 
je s až hujerským nadšením a zklamání, že konečnou verzi musíme odmítnout, protože naše 
návrhy nebyly pro koalici zajímavé, bylo nelíčené. Od září do září těch zklamání a ne-
úspěchů bylo tolik, že otřískáni zkušenostmi inklinujeme spíše k sarkasmu, než k sebelítosti 
a v pracovním tempu neutucháme, ač se to možná ve skrytu duše čekalo… 
Jak jsem zmínila, i mladší syn už je základně vzdělán a na rozloučenou si se spolužáky 
nechali vyrobit trička s nápisem Rozpínáme křídla a letíme dál. Tak jednoduché a zároveň 
dojemné. Nikdo nevíme, co nás čeká. Přeji vám všem, aby ta křídla, prohýbající se pod tíhou 
různých úkolů, vydržela. Aby nás lehce donesla tam, kam dlouhodobě klopýtáme. 
A abychom za rok, zas až se přihlásí září, nemuseli konstatovat, že se za rok nic nevyřešilo 
a nezměnilo, jako si letos říkáme při pomyšlení na hlavní volební téma téměř všech stran, 
které na radnici máme, tedy na prodej bytů a domů. Kdyby mi loni v září někdo řekl, že 
nepokročíme ani o píď, jako rozená optimistka bych si pomyslela cosi o škarohlídovi – a vi-
díte...  
Hezké září všem, ať už bude realita jakákoliv. 

Michaela Mazancová 
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Nic nového pod Sluncem 
Upřímně řečeno, když jsem spatřil 
zářijové téma Novin Prahy 2 „Zá-
kladní škola ve Vratislavově ulici je 
rok od přestěhování z rušné Lege-
rovy. Jak se na změnu sídla s roč-
ním odstupem díváte a jak si dnes 
škola podle Vás stojí?“, vůbec jsem 
neměl chuť se ho chopit. Nemá 
smysl se vracet k tomu co vše se 
tehdy odehrálo. 
ZŠ ve Vratislavově ulici funguje již 
rok, slibované náklady na její pře-
stěhování však rozhodně překro-
čeny byly – tudíž negativum. Pod 
Vyšehradem je podstatně klidněji 
než v Legerově ulici – takže poziti-
vum. Ale škola nemá dosud ade-
kvátní hřiště, a pokud by mělo být 
aspoň srovnatelné s tím, které bylo 
v Legerově, tak si vyžádá další ná-
klady – opět negativum. A nutná 
rekonstrukce tělocvičny další ná-
klady – také negativum. Ředitel 
školy vyhlásil spolupráci s nej-
starším profesním spolkem v Praze, 
Vltavanem. Což by mohlo zna-
menat spolupráci mezi Podskalím 
a Vyšehradem, čemuž od pradávna 
nebylo, spíše naopak – ale poziti-
vum. Komisí pro výchovu a vzdě-
lávání Rady MČ Praha 2 a posléze 
i radou prošlo schválení výjimky 
z financování školy pro nesplnění 
normativu na žáka (snad to nebude 
jev trvalý) – zatím ale negativum. 
Pod Vyšehradem i na něm, stejně 
jako v Podskalí je více hospůdek 
a restaurací, což pro žáky základní 
školy by nemělo mít význam, ale 
může být zajímavé pro kantory. 
Ještě poznámka k normativům. 
O ne úplné smysluplnosti oněch 
normativů se ví již od samého je-
jich prosazení ministrem Ivanem 
Pilipem v polovině devadesátých 
let. Tak započal na rozdíl od 
socialistického „boje o zrno“ pro 
změnu „boj o žáka“. Jenže to pod-
statné, vzdělávání se nějak stále 
více a více vytrácí... 
Vraťme se ale k tématu Novin. 
Skoro bych řekl, že jde o téma sic 
laděné k zahájení školního roku, 

ale vlastně je tématem okurkové 
sezóny. Především proto, že tato 
otázka neměla být položena poli-
tikům, ale dětem i jejich rodičům, 
které do „Legerky“ chodily, a to 
i těm, kteří do „Vratislavky“ nepře-
šly. Obdobně tomu je i s položením 
této otázky učitelům z téže školy. 
Nic nového, ba ani překvapivého. 
S těmi, kterých se to týká se 
zásadně jedná, pokud vůbec, až 
nakonec, kdy je vše už „upečeno“.  
Proto se odmítám vyjádřit k tomu, 
jak si Základní škola ve Vratisla-
vově ulici stojí. Bylo by to mini-
málně předčasné. Jisto je, že stojí. 
Ale spíš bych rád věděl, co tím 
„básník“ (tedy autor tématu) chtěl 
říci. 
ZŠ Vratislavova, text a foto Otto Hoffmann 

Jak vypadají domy ve správě 
MČ Praha 2 
V tomto díle seriálu vám ukážeme 
na první pohled pěkný dům, umí-
stěný v klidné ulici u menšího par-
číku a Vinohradské vodárny, v do-
hledu vilové Hradešínské ulice. Co 
nečekáte po zhodnocení exteriéru, 
je žalostný interiér domu Kladská 
3, spravovaný firmou CENTRA. 
Materiál k článku nám poskytl ná-
jemník domu, shodou okolností 
sám majitel správní firmy, takže 
jeho profesní pohled na správu ne-
movitosti mu způsobuje trauma. 
Dodejme, že právě tento dům byl 
v roce 2010 vybrán MČ jako pilot-
ní pro odhady nemovitostí pro při-
pravovaný prodej obecního majet-
ku. Na seznam domů k prodeji je 
zařazen, výhradně formou po by-
tech díky výnosu z nebytových 
prostor. V poslední době probíhaly 
v bytech Kladská 3 nákladné 

rekonstrukce ZTI apod., které ná-
jemníci odmítali a opakovaně žáda-
li bývalého starostu p. Palusku o je-
jich zastavení, když je dům k pro-
deji. Poté by účelněji investovali 

sami noví vlastníci. Jejich žádo-
stem ale vyhověno nebylo s tím, že 
investice jsou naplánované, a tak 
byly nechtěně do nemovitosti vlo-
ženy podle původních plánů. Na 
vnitřní opravu domu ale vyčleněny 
finance evidentně nebyly a slíbený 
výtah také nebude. Ukázkový pří-
klad toho, že nájemníci nemají do 
správy domu co mluvit a o ničem 
spolurozhodovat. Fotogalerie je 
zcela aktuální, tak se podívejte 
sami. 

Michaela Mazancová 
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Z naší pošty 

Ostraha dětských hřišť 
Členka výboru OSB o.s. Jana 
Krám Zárybnická přišla s nápa-
dem jak zajistit ostrahu dětských 
hřišť. Předseda sdružení Martin 
Jírovec návrh předložil za OSB 
zastupitelstvu.  
Ostraha dětských hřišť v Praze 2 
je s ohledem na úsporná opatření 
v napjatém rozpočtu v současné 
době výrazně omezena. Součástí 
dřívější služby ovšem nebylo 
pouze hlídání, ale zároveň 
i funkce kustoda, který půjčoval 
vybavení, staral se o přístupnost 
toalet, o pořádek na hřišti a po-
dobně. Aktuální spolupráce 
s Městskou Policií ukázala, že 
tyto služby nemůže efektivně 
a trvale zajišťovat a na hřištích se 
to postupně začíná projevovat. 
Kromě návratu k poměrně ná-
kladnému zajištění ostrahy a slu-
žeb kustoda prostřednictvím na-
jaté firmy, se nabízí jako alter-
nativní řešení využití institutu 
veřejně prospěšných prací – ve 
spolupráci s pracovním úřadem 
najít vhodné osoby z řad dlouho-
době nezaměstnaných občanů 
a zajistit službu ostrahy a kus-
toda tímto způsobem.  
Koncem července jsme obdrželi 
dopis kanceláře tajemníka, kde je 
popsán další postup v této věci. 
Uvítali jsme, že na náš podnět za-
jištění ostrahy na dětských hřiš-
tích, jsme dostali kladnou odpo-
věď ze strany MČ Praha 2, že 
může být použit tzv. institut 
veřejné služby dle zákona č. 
111/2006 Sb. 
Rada MČ 7.8. schválila uzavření 
smlouvy o organizaci a výkonu 
veřejné služby s Úřadem práce. 
Vykonavatel VS je placen úřadem 
práce a bude vykonávat práci 
v rozsahu 20 hod/týden po dobu 
max. 3 měsíců.  
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