
3
BŘEZEN Vydává městská část Praha 2 ZDARMA2018, ročník 20

CO DÁL? Jakými cestami se má ubírat jedno z největších evropských náměstí, o tom odborníci i veřejnost diskutují řadu let. Všichni se 

shodují, že by to změnu chtělo, jen není jasné, jakou. Má se zachovat Thomayerova koncepce z 19. století, kdy tudy poklidně korzovali 

Pražané? Nebo má park sloužit jako životní prostor pro všechny, kteří v něm chtějí odpočívat a trávit volný čas? Měl by se snad stát 

moderním náměstím, organicky propojeným s okolím? Všechny varianty mají svá pro a proti. V letošním roce pracuje na tom, jak by 

Karlovo náměstí mohlo v  budoucnu vypadat, pět týmů renomovaných architektů (viz str.  2). Jen jeden návrh se stane inspirací 

pro budoucí proměnu středobodu Nového Města. Držme si palce.                                                                                                                   Text: len, foto: anl 

Jako místostarosta pro oblast 

fi nancí jsem připravil, ve spo-

lupráci se svými kolegy radní-

mi i s kolegy z úřadu, rozpočet 

pro rok 2018. Je to můj čtvr-

tý a  poslední návrh rozpoč-

tu v  tomto volebním období. 

Pevně doufám, že jsme vše 

opět spočítali správně – a že to oby-

vatelé Prahy 2 opět ocení. Prioritami 

jsou spokojený život v  naší městské 

části a kvalitní vybavenost obce. 

Pod těmito širokými pojmy se skrýva-

jí takové věci, jako jsou pestrá nabíd-

ka služeb a tedy podpora živnostníků, 

investice do mateřských i základních 

škol, bezpečnost v  ulicích, letos bo-

hatě podpoříme sociální služby a ta-

ké budeme investovat do veřejné ze-

leně. Pokračujeme v revitalizaci parků 

a jejich prvků (brána v Grébovce, strá-

ně Riegrových sadů, cesty, plot a  ml-

hoviště u  fontány na  Folimance aj.). 

Na Folimance by také mělo vzniknout 

nové hřiště pro dospělé. 

Pro letošní rok jsme zdvojnásobili 

částku, kterou přispíváme TSK na re-

vitalizaci chodníků, budeme investo-

vat do  nových pouličních stromořa-

dí i podzemních kontejnerů na třídě-

ný odpad. Samozřejmostí je i údržba 

našich historických památek, proto 

jsou opět v rozpočtu vyčleněny fi nan-

ce například na sanaci vlhkého zdiva 

Novoměstské radnice. A velice výraz-

ně jsme posílili kapitolu určenou pro 

bytové hospodářství, tedy na opravy 

našeho bytového fondu, čítající na-

příklad rekonstrukce kotelen, výta-

hů, zateplení fasád apod. Chystáme 

i  revitalizaci nevzhledného podloubí 

u  Lékařského domu, po-

kračujeme ve výstavbě jeslí 

v  Ječné ulici, připravujeme 

otevření nového zázemí 

klubu Dvojka pro seniory… 

Věřím, že neexistuje oblast, 

na  kterou bychom při pří-

pravě rozpočtu zapomněli.

A  musím zmínit ještě jednu kapito-

lu. Vím, že úředníci jsou obecně pro 

spoustu lidí nutným zlem. Slovo „by-

rokrat“ je prakticky nadávka. Jsem ale 

přesvědčen (a reakce obyvatel Prahy 2 

mi to potvrzují), že všichni zaměst-

nanci Úřadu městské části Praha  2 

jsou lidmi na svém místě, k návštěvní-

kům úřadu vstřícnými a nápomocný-

mi. Proto letošní rozpočet, po více než 

šesti letech, počítá i s navýšením pla-

tů úředníků nad rámec, který nařídila 

vláda. Mzdy úředníků se tím opět do-

stanou na  celopražský průměr. O  to 

víc si vážím toho, že u nás kvalitní od-

borníci zůstávají a věnují se klientům 

úřadu víc než stoprocentně. 

Přestože na první pohled výdaje roz-

počtu převyšují příjmy, podotýkám, 

že jsem opět navrhl rozpočet, který 

má vyrovnané hospodaření. Detailněji 

o tom píše kolega Recman na straně 3. 

Dále mohu bezbolestně přiznat, že 

připravovat rozpočet v Praze 2 je sice 

obrovská odpovědnost, ale i  oprav-

dová radost. Naše městská část je to-

tiž unikátní v  tom, že disponuje do-

statečným a  roky vytvářeným obje-

mem úspor, takže si můžeme dovolit 

zásadní investiční akce, aniž bychom 

se zadlužovali. Nemáme jediný úvěr, 

na což jsem opravdu pyšný! 

A moc naší městské části přeji, aby to 

tak vydrželo i v dalších letech.

Jan Korseska, 

místostarosta pro oblast fi nancí a dopravy 

PrahyNoviny 2 Nové Město VyšehradNusle Vinohrady

Praha 2

Slovo úvodem

Osmičkové roky        SOUTĚŽ

Praha 2 ocenila hrdiny zásahu při požáru v Náplavní ulici

Modré pondělí 
V Praze 2 Velikonoce 

začínají  tradičním 

setkáním u Ludmily 

na počátku 

pašijového týdne    
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Rozpočet myslí na všechny oblasti

Alois Rašín 
Před 95 lety byl zákeřně 

zavražděn jeden 

z nejvýznamnějších 

představitelů první 

republiky  
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V  numerologii osmička znamená, že se máme připravit na nějakou zásadnější 
změnu. Nám Čechům „osmičkové roky“ v moderní historii přinesly změny spíše ne-
dobré. Letos se to výročími s osmičkou na konci jenom hemží, tak si pojďme ně-
které události posledních sta let připomenout. Jde vesměs o takové, které na dlou-
hou dobu změnily směr dějin… Vznik samostatného Československa v roce 1918, 
mnichovská zrada v roce 1938, Únor 1948, kdy bylo totalitnímu režimu pod jinou 
značkou dopřáno dalších čtyřicet let, s malou pauzou na konci let šedesátých. 
Právě na rok 1968 existuje nejvíc vzpomínek, a my bychom je rádi zprostředkova-
li našim čtenářům. Vaše zážitky a fotografi e z onoho osudného roku se stanou 
součástí publikace, kterou vydá městská část v letošním roce.
Vyhlašujeme soutěž k „osmičkovým“ výročím roku 2018, v níž se uplatní osobní 
svědectví, příběhy vyprávěné a předávané z  generace na generaci, fotografi e, 
zachycující historické okamžiky, a také dětská fantazie, tedy dějinné události tak, 
jak je vnímají děti.  
1 | KATEGORIE Příběh 
  Podělte se s námi o osobní nebo zprostředkovanou vzpomínku na události, 

které si letos připomínáme. Uvítáme zejména zážitky z roku 1968.  
2 | KATEGORIE Fotografi e 
  Pošlete nám snímek některého z „osmičkových roků“.  
3 | KATEGORIE Výtvarná soutěž pro děti základních škol
  Namalujte obrázek, znázorňující událost některého z „osmičkových roků“. 
Soutěží se v každé kategorii zvlášť, výtvarná soutěž je určena pouze pro děti 
základních škol. Své příběhy, fotografi e a naskenované obrázky můžete prů-
běžně posílat na e-mail redakce@praha2.cz. Vítězové budou vyhlášeni při 
Vinobraní na Grébovce v září 2018. 

Na jednom se přítomní hasiči, policisté a 

záchranáři shodli. Poděkování za to, že 

jste něco udělali pro jiného člověka ne-

bo mu dokonce zachránili život, není sa-

mozřejmostí. O to víc si vážili pozvání na 

společenské setkání, 

kterým městská část 

Praha 2 vyjádřila své po-

děkování za náročný a 

vysoce profesionální zá-

sah při nedávném požá-

ru hotelu Eurostars  Da-

vid v  Náplavní ulici. Ko-

nalo se 15. února ve Vel-

kém sále Novoměstské 

radnice a přišlo 150 hos-

tů. Každému osobně po-

děkovala starostka Jana 

Černochová a  předala 

mu dárek od městské části. Akce se zú-

častnili i  místostarostové Alexandra 

Udženija a Martin Víšek. 

Přítomní hosté si cenili také toho, že se 

setkání uskutečnilo velmi rychle – do 

měsíce od tragické události, která 

20. ledna 2018 zmobilizovala všechny 

složky Integrovaného záchranného sys-

tému. „Za  sebe a  své kolegy radní vám 

chci poděkovat a vyjádřit náš obdiv a úctu 

za  to, s  jakým nasazením zachraňujete 

lidské životy,“ řekla sta-

rostka Prahy 2 Jana 

Černochová, která se 

s  mnohými z  přítom-

ných viděla v Náplavní 

ulici během zásahu. 

„Viděla jsem tam, jak 

profesionálním a  lid-

ským způsobem jste za-

sahovali. Hned druhý den jsme začali pře-

mýšlet, jakou formou vám máme poděko-

vat,“ prohlásila v úvodu setkání starost-

ka městské části, na jejímž území hotel 

Eurostars David stojí.

Každý z přítomných, který se podílel na 

zásahu, dostal od městské části jako 

věcný dar power banku. Děkovací listi-

nu a náramkové hodinky značky Prim 

s vyrytým poděkováním obdrželi z  ru-

kou starostky velitelé jednotlivých slo-

žek Integrovaného zá-

chranného systému, kteří 

na místě zásahu řídili kri-

zovou situaci. Jako první 

převzal dar ředitel Hasič-

ského záchranného sbo-

ru hl. m. Prahy Roman 

Hlinovský (v  zastoupení 

za velitele zásahu Antoní-

na Šustra), dále za Krajské 

ředitelství Policie hl. m. 

Prahy Zbyněk Vrba 

a  za  Zdravotnickou zá-

chrannou službu hl. m. 

Prahy Jiří Kašok. Poděko-

vání patřilo i  zástupcům 

Českého červeného kří-

že, Dopravního podniku 

hl. m. Prahy, oddělení krizového mana-

gementu Magistrátu hl. m. Prahy a  ZŠ 

Botičská, která byla připravena poskyt-

nout náhradní ubytování evakuova-

ným hostům hotelu.

Minutou ticha účastníci setkání uctili 

památku čtyř obětí, které navzdory pro-

fesionálnímu zásahu všech jednotek 

tragický požár hotelu bohužel nepřeži-

ly. Jedná se o jednadvacetiletého Něm-

ce a o rok mladší Němku, dvacetiletého 

Jihokorejce a stejně starou Jihokorejku. 

Bylo zachráněno 34 hotelových hostů.

Text: kla, foto: vin/HZS

Pokračování na str. 5

Kam budeme 
investovat  
Spokojený život obyvatel 
a dobrá vybavenost obce
jsou prioritami rozpočtu 
Prahy 2 pro tento rok 
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Starostka Jana Černochová všem 

osobně poděkovala – na snímku s veli-

telem záchranářů Jiřím Kašokem
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Jak to vidí architekti

V  pondělí 5.  března zahajují farmářské trhy na  Tylově náměstí svou další 

sezonu. Po loňském výběrovém řízení, ze kterého vzešel nový provozovatel, 

čeká farmáře i návštěvníky trhů několik změn. 

První část soutěžního dialogu o budoucí podobě Karlova náměstí měla stanovit mantinely, v nichž by se soutěžní 

týmy mohly pohybovat. Renomovaní zahradní architekti samozřejmě určité představy, jak by chtěli s  prostorem 

Karlova náměstí pracovat, mají, a na únorové konferenci je také představili. Vybíráme několik tezí, které zazněly z úst 

soutěžících na prvním workshopu. 

Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 

Rada městské části Praha  2 jednala 

do uzávěrky tohoto čísla dvakrát, a to 

5. a 19. února 2018.

Na letošním třetím řádném jednání 

5. února radní souhlasili s žádostí o ne-

investiční dotace z rozpočtu hl. m. Pra-

hy z rezervy pro MČ Praha 2 na akce Ja-

na Masaryka 21/400 – výměna oken a 

parapetů, MŠ Na Zbořenci 7/264 – rekon-

strukce osvětlení, elektroinstalace, klima-

tizace a gastro, Folimanka – oprava horní 

cesty se zdí a schodištěm a Riegrovy sady 

– revitalizace stráně nad pomníkem 

F. L. Riegra. Na dalším řádném jednání 

dne 19. února radní mimo jiné souhlasi-

li s  termíny zápisu dětí do mateřských 

škol zřizovaných MČ Praha 2 na školní 

rok 2018/2019 – MŠ Slovenská, Šumav-

ská, Viničná, Na Smetance, „Trojlístek“ 

Kladská a Na Zbořenci mají termín zápi-

su 2. a 3. května a MŠ Španělská, Na Dě-

kance a „Čtyřlístek“ Římská mají termín 

zápisu 9. a 10. května. 

Zápisy z  jednání rady a zastupitel-

stva jsou zveřejněny na adrese 

www.praha2.cz.

Šárka Votánková, 

odb. Kancelář starostky a vnějších vztahů

Z jednání rady

Soutěžícím bylo Karlovo náměstí před-

staveno jako stěžejní veřejný prostor 

města, ovlivněný nejen lokální, ale i celo-

městskou dopravou. Odborníci zhodno-

tili současný stav parku a  jeho údržbu, 

otázky bezpečnosti, technické infra-

struktury, bezbariérovost a  postavení 

v rámci hlavního města. 

Své požadavky shrnula také městská část 

Praha 2, pro niž je nejdůležitějším kritéri-

em přizpůsobit park potřebám moderní-

ho města a jeho obyvatel. Přitom pova-

žuje za  nezbytné zachovat historické 

hodnoty tohoto prostoru a  využít jeho 

kulturně relaxační potenciál. Cestní síť by 

měla být řešena tak, aby odpovídala reál-

ným potřebám a nedocházelo k vyšlapá-

vání cest mimo vyznačené komunikace. 

V  jižní části parku by městská část ráda 

viděla shromažďovací prostor, vhodný 

pro pořádání společenských a kulturních 

akcí. Mezi dalšími požadavky Prahy 2 fi -

guruje dětské hřiště pro nejmenší děti, 

kavárna, případně drobné občerstvení 

a veřejné bezbariérové toalety.

Další část konference byla věnována kra-

jinářské architektuře, stavu stromů, hos-

podaření s dešťovou vodou a udržitelné 

obnově parku. Vystoupili odborníci z řad 

historiků, kteří popsali vývoj parku 

od dob Karla IV. ve vztahu k současnosti, 

promluvili o  archeologickém potenciálu 

a  závěrech archeologického průzkumu 

a specifi kovali památkovou ochranu par-

ku. Konference se také zúčastnily zainte-

resované strany, tzv. stakeholdeři – mj. zá-

stupci Všeobecné fakultní nemocnice ne-

bo majitelů okolních domů.

Soutěžící byli upozorněni, že návrh parku 

musí navazovat na předchozí, dosud ne-

dokončenou etapu. V této chvíli je již ho-

tova rekonstrukce tramvajové trati a části 

chodníků. Na dokončení čeká řešení kři-

žovatek, především křižovatky u Resslovy 

ulice. Co nevidět by mělo být vydáno sta-

vební povolení, a pak mohou úpravy za-

čít. Mezi střední a jižní částí parku je navr-

žen signalizovaný přechod pro chodce 

přes dva pruhy vozovky na ostrůvek, 

ze kterého bude možné těsně před 

tramvajovou zastávkou již bez signali-

zace přejít koleje.

Účastníci konference všechny návrhy, 

poznatky, požadavky a  doporučení 

důkladně prodiskutovali. Jedním 

z nejkontroverznějších témat se stala 

existence nemovité kulturní památky. 

Tou je park navržený zahradním archi-

tektem Františkem Thomayerem v  19. 

století a v něm umístěné sochy. To přesto, 

že provedl brutální arboristické zásahy, 

spočívající ve  vytvoření okrajových valů 

se značným zasypáním kmenů stromů. 

V  době vyhlášení za  nemovitou kulturní 

památku se nezkoumalo, zda autenticita 

parku nespočívá také v jiných hodnotách. 

Jedná se například o  předchozí řešení 

parku, umístění kaple Božího Těla včetně 

sousední zbořené věže, bývalou Slaneč-

kárnu či zasypané kryty, ve kterých kon-

cem II. světové války zahynula řada osob. 

Většina diskutujících se shodla na tom, že 

náměstí nefunguje tak, jak dnešní doba 

vyžaduje. Svým návrhem korzovního par-

ku Thomayer umožnil procházky kolem 

dokola. Tehdy ovšem na náměstí nebylo 

metro, nejfrekventovanější tramvajová 

trať v  Praze, zastávky autobusů, ČVUT, 

Všeobecná fakultní nemocnice, obsluhu-

jící svými specializovanými pracovišti 

bezmála celou republiku, poliklinika, 

městský a  obvodní soud, ministerstvo 

a řada nákupních cílů. 

První soutěžní dialog byl velmi podnět-

ný a  zatím se zdá, že plní své poslání. 

Jestli zcela a  bez výhrad, to budeme 

moci posoudit až po odevzdání prvních 

návrhů soutěžních týmů.  Dosavadní 

průběh nechává na  projektantech, jak 

uchopí problém zakonzervované pa-

mátkové ochrany parku, jak svůj návrh 

zdůvodní ve vztahu ke všem památko-

vým hodnotám, přičemž každá dílčí au-

tenticita návrhu Františka Thomayera, 

jako je např. urbanistické řešení, hod-

nota zeleně i hodnota terénních úprav, 

byla označena jako důležitá. Další kon-

ference je naplánována na duben 2018, 

kdy soutěžní týmy představí koncepty 

návrhů. Také proběhne diskuse účastní-

ků zadávacího řízení, zástupců zadava-

telů a výběrové komise. Závěry a zpět-

nou vazbu využijí soutěžící ke konkrét-

nímu návrhu řešení parku.

Václav Vondrášek, místostarosta pro 

oblast životního prostředí a veřejné zeleně

Jakým směrem se bude ubírat Karlovo náměstí 
Dvoudenní konference o budoucí podobě parku na Karlově náměstí se ve dnech 8. a 9. února 2018 konala v prostorách CAMPu 

– nového Centra architektury a městského plánování. První setkání architektů, krajinářů a dalších odborníků uspořádal v rámci 

soutěžního dialogu, který má vybrat zpracovatele projektové dokumentace, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Soutěže 

se účastní pět českých i zahraničních týmů. Tento první workshop pro ně byl příležitostí představit své předchozí práce, ale 

zejména je měl seznámit s celou šíří problematiky, upřesnit podmínky a defi novat konkrétní zadání pro práci na návrzích. 

V úvodu konference vystoupili se svým pohledem na věc zástupci hlavního města; za městskou část Praha 2 pak místostarosta 

Václav Vondrášek. 

Agence Ter: Chceme něco nového, co tu 

bylo před 100 lety, už nevyhovuje. Pro-

vedli jsme porovnání s  Paříží a  dalšími 

evropskými městy. Chce-

me přemýšlet i  nad otáz-

kami hranic náměstí, a to 

fyzických, sociálních a ad-

ministrativních. Město je 

ve  vztahu ke  Karlovu ná-

městí neobjevené. Co si 

přejí lidé? Mohou to být 

dvě zásadní touhy: klasic-

ké městské náměstí nebo 

funkční park. Chceme na-

jít cestu k  vyplnění obou 

představ.

GustafsonPorter + Bow-

man: Karlovo náměstí je 

něco jako česká verze francouzského šar-

mu. Na jedné straně okouzlující, na druhé 

katastrofa. 20.  století vytvořilo populis-

tický model náměstí. Původní parková 

struktura už zklamala, neodpovídá to-

mu, co lidé chtějí, náměstí devalvovala 

doprava. Lidé 21. století potřebují něco ji-

ného. Chceme pracovat s  existujícím 

rámcem a do něj pak zasadit, co odpoví-

dá potřebám dnešních lidí. Změna je po-

třeba! A také je třeba komunikovat s  lid-

mi, ptát se jich, co chtějí uprostřed města, 

s místní samosprávou, s cyklisty… Nelze 

ale vyhovět všem, takže bude třeba sta-

novit priority.

M1 + Buro Sant en Co + Promika: Je 

třeba brát v  úvahu jedinečnost Karlova 

náměstí. Je to úžasný park s  obrovskou 

historickou pamětí, obdivuhodné je, že si 

dokázal udržet svoji velikost. Je nezbytné 

park sjednotit tak, aby bylo celé náměstí 

chápáno jako jeden celek, vyřešit vyme-

zení vůči okolním komunikacím a vytvo-

řit nové cesty skrz park. A rozhodnout se, 

zda tam chceme mít moderní náměstí 

nebo klidový park. Chceme co nejpřesněji 

rekonstruovat, co je tu cenné, a  velmi 

jemně to přizpůsobit současným pod-

mínkám. Chceme najít rovnováhu mezi 

restaurováním a novou interpretací.

New visit: Chápeme Kar-

lovo náměstí jako celo-

městský park. Naší zá-

kladní tezí je zprůchodnit 

ho pro lidi. Pak je tu ještě 

odvážnější vize celoměst-

ského významu, a  to vy-

tvoření osy Karlovo ná-

městí – Václavské náměstí 

– Senovážné náměstí – 

Hlavní nádraží. Karlovo 

náměstí vnímáme jako 

evolutivní památku s  ve-

getací nesmírné hodnoty, 

a o tu se musíme postarat. 

Musíme ale především vědět, kam nás 

pustíte. Bez toho nelze nic navrhovat, ba 

ani zadávat! 

Rehwaldt  LA: Pro nás je hlavní otázkou 

krása a estetika. Najít způsob, jak dosáh-

nout rovnováhy mezi městským a  zele-

ným charakterem náměstí. Chceme za-

chovat atmosféru náměstí a přitom sklou-

bit jeho historii s  budoucností. Je třeba 

provést pouze jemné zásahy jako schody 

nebo rampy, i malé úpravy mohou pomo-

ci zklidnění dopravy.                                        len

Tržiště na Tyláku čeká proměna 

--

ee 
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Takto vypadalo Karlovo náměstí za dob Thomayerových

Navrhněte čestného občana Prahy 2

Babybox zachránil šesté miminko
Novorozenou holčičku odložil kdosi 

v neděli 18. února dopoledne do baby-

boxu na vinohradské radnici. Tak jako 

v  předchozích případech, systém oka-

mžitě spustil alarm se zprávou všem, 

kteří jsou pověřeni jednat. Přivolaní 

záchranáři byli na místě do několika mi-

nut a dítě odvezli do porodnice U Apo-

lináře. Novorozená holčička byla zaba-

lená do deky a neměla u sebe žádné 

doklady ani jinou zprávu. Dostala tedy 

jméno Barborka podle pracovnice úřa-

du, která na místo dorazila prakticky 

stejně rychle, jako záchranka. Je to 

letošní první, a celkem šesté miminko, 

které se díky babyboxu podařilo 

zachránit. 

Zřízení schránky pro odložené děti pro-

sadila v roce 2010 starostka Jana Černo-

chová. Její jméno nese i první miminko, 

které tu našlo azyl v  září roku 2013. 

„Když jsme jako první radnice v  Praze 

nechali instalovat babybox, byli jsme 

kritizováni, že usnadňujeme matkám od-

ložení dítěte. Inspirací nám ovšem bylo 

nalezení novorozeněte v křoví na Karlově 

náměstí. V  takových případech je přece 

babybox tím nejlepším řešením,“ říká 

Jana Černochová. 

Po Janičce zachránil vinohradský baby-

box v lednu roku 2015 chlapečka Borise 

a o rok později hned tři děti. V únoru to 

byl Jan, v březnu Andrea a v listopadu 

Maruška. Barborka je prvním novoro-

zencem nalezeným v  babyboxu nové 

generace, který je na radnici od loňské-

ho září. Stál 300 tisíc korun, ale za to po-

skytuje novorozenci mnohem větší 

komfort a bezpečí. Uvnitř se udržuje 

teplota na hodnotě 28 stupňů a zaříze-

ní je zajištěno proti přehřátí a případné-

mu výpadku proudu. Babybox také do-

káže odeslat fotografi e svých útrob na 

předem určené e-mailové adresy, jak-

mile je miminko vloženo do vaničky 

s váhovým senzorem.                                            len

Tou největší bude rozšířená provozní 

doba. Místo čtyř dnů v týdnu budou ny-

ní prodejci otvírat své stánky každý pra-

covní den a  navíc o  hodinu dříve, než 

dosud. Z čerstvých lokálních potravin se 

proto můžeme radovat od  pondělí 

do pátku v čase 8:00–18:00.

Další vítanou změnou je rozšíření počtu 

stánků. Oproti původním čtrnácti se trh 

během jara rozroste až na dvacet stán-

ků, a tak se můžeme těšit na nové tváře 

a nové farmářské produkty.

Tylovo náměstí ožije i v některé soboty, 

kdy se trh promění v tematické Street Food 

festivaly. Na  ty se můžeme 

těšit již od dubna. V sobotu 

14. provoní Tylák festival 

Bylinkování a  28. navštíví 

náměstí  asijský trh Asia 

Food. Street Food festivaly 

budou hostit nespočet za-

hraničních hostů s tematic-

kým sortimentem a  jejich 

součástí budou aktivity pro 

rodiny s  dětmi a  prostor 

pro neziskové organizace.

Charakter trhu se podstat-

ně změní. Větším počtem 

stánků a pestřejší nabídkou by měl pů-

sobit plnějším a živějším dojmem. Am-

bicí nové sezony je dostat na trh pravi-

delně živé ryby, vyhradit alespoň jeden 

stánek pro zajímavé pražské restaurace 

s obědovou nabídkou, vrátit na trh oblí-

bené prodejce, kteří odtud dříve odešli, 

a ze sobotních Street Food festivalů udě-

lat novou tradici pro obyvatele Prahy 2.

I  nadále se budou trhy na  Tyláku řídit 

Kodexem farmářských trhů, který garan-

tuje, že minimálně 90  % produktů je 

výhradně českého původu.

www.farmama.cz                                     red

Milí čtenáři,

galerie čestných občanů Prahy 2 se letos rozroste o další jména. Městská část ocení 

lidi, kteří v různých oblastech vykonali pro Prahu 2 něco významného nebo pozoru-

hodného. Čestná občanství Prahy 2 za rok 2018 budou předána na podzim a do vý-

běru můžete zasáhnout i vy. Kromě jmen, navrhovaných zastupiteli, budou popr-

vé v historii posuzovány i podněty z řad veřejnosti. O tom, kdo se nakonec čestným 

občanem stane, budou rozhodovat zastupitelé Prahy 2.

Návrh svého kandidáta na čestné občanství (jeho jméno a příjmení, případně 

datum a místo narození, státní občanství, adresu bydliště, povolání) posílejte 

do 30. března 2018 na e–mail redakce@praha2.cz nebo poštou na adresu: 

Redakce Novin Prahy 2, ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2. 

Připojte stručné zdůvodnění, proč by měla být oceněna právě tato osobnost 

(zejména zdůrazněte zásluhy o rozvoj MČ), a rovněž uveďte své osobní údaje 

(jméno a příjmení, telefonické spojení, datum podání návrhu). 

Prvními čestnými občany Prahy 2 se v  roce 2004 stali fotograf Ladislav Sitenský, 

dramatik František Langer a in memoriam politik Václav Benda. 

Foto: len
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 ČSSD                               

 KDU–ČSL                           Bedřich Votýpka

Schválení rozpočtu je důležité pro všechny

ČSSD se omlouvá čtenářům, že z technických důvodů nedodala příspěvek na téma rozpočet 

Prahy 2 na rok 2018.

Radnice má na účtech 2,3 mili-

ardy korun. V  případě jedné 

z  nejmenších městských částí 

slušná suma. Než začnete, milí 

spoluobčané, výskat radostí, ja-

cí pašáci radnici řídí, sluší se in-

formaci doplnit. Ne-

jedná se o brilantní výsledek hospoda-

ření minulých let, ale o výnos z výpro-

deje majetku, který městské části svěřilo hlavní 

město. Jak charakterizovat rozpočet samotný? Asi 

jako pozvánku na  velký předvolební mejdan. 

Na podzim nás čekají komunální volby, a tak je tře-

ba obecní pokladnou pořádně zatřást, aby se v září 

mohly slavnostně stříhat pásky. Výdaje se vyšplhají 

na rekordních tři čtvrtě miliardy a bude třeba sáh-

nout hluboko do rezerv, protože počítat lze s pří-

jmy ve výši pouhých 400 milionů. Rozdíl 300 milio-

nů se tedy zamázne z  úspor. Dvacet pět milionů 

„spolkne“ revitalizace stráně v  Riegrových sadech, 

a to je pouze první etapa. Je takto nákladná rekon-

strukce parku nezbytná? Bude tohle místo i nadále 

„žít“ svým vlastním životem, ane-

bo se, stejně jako v zrekonstruo-

vané Grébovce, stanou nežá-

doucími aktivity, které nebudou v  souladu se zá-

měrem architekta? Také byste rádi znali odpovědi 

na tyto otázky? Máte smůlu, v naší městské části se 

s  občanem nediskutuje. Ale jedna „dobrá“ zpráva 

na závěr. Vypadá to, že přímo pod revitalizovanou 

strání vyroste ještě před volbami na místě zrušené 

komunitní zahrady nafukovací hala – za 26 milionů! 

Blíží se volby, je třeba 

stříhat pásky!

 ODS                                                Jan Recman 
Rozpočet pro rok 2018, kte-

rý schválilo zastupitelstvo 

na  svém prvním letošním 

jednání, tedy 26. února, 

mohli zastupitelé ze všech 

stran komentovat a  připo-

mínkovat několikrát. Zastu-

pitelstvu předcházela pro-

jednávání rozpočtu v komisi pro tvorbu a kontro-

lu rozpočtu Rady městské části 

Praha 2, konečná verze návrhu 

rozpočtu a  fi nančního plánu 

zdaňované činnosti zde byla projednána 19. led-

na. Následně tento materiál schválila Rada 

MČ Praha 2 (5. února) a ještě před zastupitelstvem 

se jím zabýval fi nanční výbor (14. února), který je-

ho schválení ZMČ doporučil. Na konci února pak 

zastupitelstvo odhlasovalo rozpočet v  podobě, 

v  jaké jej navrhl místostarosta pro oblast fi nancí 

Jan Korseska.

Je možné, že někteří kritici budou tento návrh roz-

počtu opět nazývat schodkovým. Ale není tomu 

tak. Je to rozpočet s vyrovnaným hospodařením. 

To je potřeba zdůrazňovat při každé příležitosti. 

Výdaje jsou pokryty mimo jiné z  úspor městské 

části a jsou to fi nance, jež jsou tímto investičním 

způsobem nejlépe zhodnoceny. Dále samozřejmě 

využijeme dotace státní, a to na výkon státní sprá-

vy, a dotace magistrátní. Dostáváme stále od ma-

gistrátu poměrnou částku z  loterií, ta je nezane-

dbatelným příjmem například v oblasti sportu, ale 

budeme z ní fi nancovat i dotační programy nebo-

li granty ve všech dalších oblastech, zejména v ob-

lasti sociální a v oblasti prevence sociálně patolo-

gických jevů a návazné kriminality. 

Dále velmi rád zdůrazňuji, že 

pro rok 2018 počítá radnice 

Prahy 2 s  výrazným navýše-

ním rozpočtu ve sféře Péče o vzhled obcí a veřejnou 

zeleň, a to v řádu desítek milionů. Zdvojnásobena 

je i částka, kterou Praha 2 pravidelně přispívá TSK 

na opravu chodníků; tento „chodníkový“ program 

je osobní zásluhou Jana Korsesky, místostarosty 

nejen pro fi nance, ale i  pro dopravu. A  je mi ctí 

spolu s kolegou stát za zaváděním prvků techno-

logie Smart City do  naší městské části, jako jsou 

chytré lavičky, lampy či dobíjecí stanice pro elekt-

romobily. 

Praha 2 je zkrátka městská část, která už roky hos-

podaří vyrovnaně a  úspory věnuje do  zvelebení 

obce a  zlepšení života jejích obyvatel ve  všech 

ohledech. 

Hospodaření Prahy 2 

jde správným směrem

 TOP 09                                         Radek Janda
Přemýšlel jsem nad tím, jak tu-

to otázku pojmout. Řečí čísel? 

Nebo květnatým popisem as-

pirací, které tento rozpočet 

má? Čísla rozpočtu lze ale na-

lézt na internetu a jejich rozbo-

ru – a to buď pozitivnímu, nebo 

zcela negativnímu – se budou bezpochyby vě-

novat kolegové z ostatních stran. 

Během posledních let učinila městská část Pra-

ha 2 mnoho strukturálních kro-

ků k  tomu, aby zjednodušila 

a zefektivnila svůj provoz. Ať již 

dlouhodobou přípravou investic, založením 

správní fi rmy až po refl ektování současné situa-

ce na  trhu práce a zvýšení mezd zaměstnanců 

úřadu. Díky těmto krokům můžeme v roce 2018 

napřít síly a  prostředky tam, kde je potřeba. 

Do investic do vás, občanů a rezidentů Vinohrad, 

Podskalí, Nuslí, Nového Města, prostě krásné 

Prahy 2. Městská část bude v roce 2018 investo-

vat 35 % celkového rozpočtu do oprav škol, ne-

movitostí, jež vlastní, a parků. Jen pro představu: 

je to o 30 % (tj. o 60 milionů korun) více než v roce 

2017. Bohužel se ale zároveň zvyšují náklady 

na  provoz. Navyšování nákladů na  provoz má 

dvojí důvod: jedním z nich je nárůst administrati-

vy – stát a nefunkční a stagnující magistrát pře-

souvá stále více agendy na městské části, aniž by 

to bylo kompenzováno navýšením fi nančního 

příspěvku těmto MČ. Druhým důvodem je ná-

růst mzdových nákladů. Je nutno si uvědomit, že 

v  současné době, kdy čelíme zoufalému nedo-

statku pracovníků, není práce 

ve veřejné správě úplně atrak-

tivní. Aby městská část udržela 

schopné pracovníky, a tím i kvalitu a komfort slu-

žeb pro občany, navrhla mírné zvýšení mezd.

Na závěr bych rád uvedl poučku, podle které lze 

hodnotit, jak veřejné instituce čerpají peníze. 

Nazývá se 3E a říká se v ní, že při pohledu na vy-

naložené peníze se musí zvážit: Ekonomika ná-

kladů, Efektivita nákladů a Výkonnost (Effi  cien-

ce). S přihlédnutím na to, jak se rozpočet pro rok 

2018 promítne do života obyvatel Prahy 2, jsem 

přesvědčen o tom, že 3E tento rozpočet splní.

Věřím, že navrhovaný 

rozpočet splní poučku 3E

Zastupitelé Prahy 2 schválili na svém zasedání 26. února 2018 klíčový bod programu – rozpočet městské části. Je tedy jasné, s jakým rozpočtem bude 

městská část letos hospodařit, kam investuje největší částky a jaké jsou priority její finanční podpory. Suchá řeč čísel není zábavné čtení, ale dozvíte 

se z ní důležité věci, například jestli bude před vaším domem opravený chodník nebo kde se vysadí nové stromy. Zeptali jsme se politiků: Jak vnímáte 

návrh rozpočtu a plán zdaňované činnosti Prahy 2 na rok 2018?  

                                             UPOZORNĚNÍ REDAKCE: Příspěvky na této straně nevyjadřují stanovisko MČ Praha 2, za obsah odpovídají jejich autoři.

 ANO                                                    Jan Kolář
Téma rozpočtu je vždy ožeha-

vé. Pokaždé se najde někdo, 

komu aktuální podoba vadí. 

A víte co? Je to dobře. Z pozi-

ce předsedy fi nančního výbo-

ru vím, jak je důle-

žité, když se o roz-

počet zajímají nejen radní a zastupi-

telé, ale i ostatní členové komisí a výborů. Zá-

jem o rozpočet a jeho tvorbu vede k  diskusi 

o  jednotlivých kapitolách a může odhalit pří-

padné chyby. Nejen to – ne všichni rozumí všem 

číslům ve složitém systému fi nancování měst-

ské části, a tak se leckdy mohou ještě před 

schvalováním rozpočtu vyjasnit otázky napří-

klad zákonného navyšování mezd, rozpadu 

kapitálových výdajů v  jednotlivých odborech 

apod. Zbytečně se pak neprotahuje schvalování 

rozpočtu a doba rozpočtového provizoria. A jak 

vnímám rozpočet na rok 2018? Dle mého názo-

ru je připravený svědomitě a fakticky správně, 

za což, stejně jako loni, patří dík komisi pro tvor-

bu rozpočtu. Ještě v  jednom se 

však budu opakovat – ani po roce 

nezaznívá z řad zastupitelů či úřa-

du městské části žádný výnosově zajímavý ná-

vrh zhodnocování peněz získaných z  prodejů 

obecních bytů. Stejně jako loni, i letos je tato 

skutečnost patrná v kapitole příjmů. Výkyvy fi -

nančního trhu navíc způsobují, že ani bankovní 

investice nepřináší očekávaný zisk. To však není 

chyba rozpočtu, ale zastupitelů. Především 

těch, kteří prodeje bytů bez promyšleného plá-

nu následných investic prosadili. 

Téma rozpočtu je 
vždy ožehavé

 OSB                                          Martin Jírovec 
Návrh posledního rozpočtu to-

hoto volebního období byl se-

staven tak, aby s  ním mohli 

souhlasit snad všichni zastupi-

telé. Celkový objem rozpočtu 

se ve  srovnání s  rokem 2017 

zvýšil téměř o  20  %. K  tomu 

podstatnou měrou přispívá nárůst výdajů na zá-

kladní školy, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 

a  také nárůst nákladů na  Centrum 

sociálních služeb Praha 2 a činnost 

místní správy. V případě Centra po-

stupně dochází alespoň k částečné 

nápravě dlouhodobě poddimenzovaných plato-

vých tarifů a stabilizaci pracovníků, kteří se věnu-

jí opravdu náročné službě našim spoluobčanům. 

Také v případě místní správy má navýšení za cíl 

stabilizaci pracovníků. V  péči o  veřejný prostor 

bychom přivítali posílení programu antigraffi  ti 

a rychlejší odstraňování nevzhledných čmáranic 

v ulicích, na domech a zejména na památkách.

V oblasti investic do obecních domů očekáváme 

posun vpřed. Nově založená společnost Správa 

nemovitostí Praha 2 se loni potýkala s řadou „dět-

ských nemocí“ zejména po  personální stránce, 

a došlo tak ke zpoždění ve vypisování veřejných 

zakázek a  následně realizaci oprav a  investic. 

Ve  výsledku se z  plánovaného objemu investic 

podařilo realizovat pouze přibližně 35 %. Letos je 

v  této kapitole naplánován přibližně stejný ob-

jem prostředků na opravy a investice a věříme, že 

se do  domů opravdu dostanou. 

Práce musí být samozřejmě prová-

děny za  rozumné ceny a  kvalitně. 

V OSB máme řadu členů či přízniv-

ců, kteří investují do nyní již svých družstevních 

(či SVJ) domů a  máme tak výbornou příležitost 

ke srovnání. Vše se snažíme bedlivě sledovat s cí-

lem, aby investice byly prováděny co nejefektiv-

něji. 

Celkově tedy lze návrh rozpočtu vnímat jako vy-

vážený a s ambicí rozumného rozvoje naší měst-

ské části, který přinese prospěch nejen všem ob-

čanům, ale i návštěvníkům Prahy 2. 

Investice jsou 

nezbytné, musí ale 

být i efektivní

 Strana zelených                                   Jan Hruška
Finanční plány pro rok 2018 jsou 

odrazem situace panující v  hos-

podaření MČ Praha  2. Díky pří-

jmům z  privatizace obecního 

majetku je z čeho utrácet a hlav-

ně v předvolebním roce je to pak 

vidět na výdajo-

vé stránce. Ta vzrostla oproti loň-

skému roku o více než 250 milionů 

Kč, přestože dotace ze státního roz-

počtu a magistrátu zůstávají na obdobné úrovni. 

Oproti cca 50  milionům na opravy domů v  roce 

2017 má jít letos přes Správu nemovitostí Prahy 2 

(SNP2) více než trojnásobek. Vzhledem k pokračují-

cím problémům v jejím rozjezdu si nejsem jist, zda 

je schopna tento objem hospodárně zrealizovat. 

Jako opozice bychom proto uvítali snadnější 

a otevřenější přístup ke kontrole nákladů SNP2. 

Realita roku 2017 také ukázala, jak nevýhodné je 

držet hotovost z  privatizace. Svěření její správy 

externím subjektům přineslo čisté zhodnocení 

kryjící pouze třetinu z míry infl ace. Co se bude dít 

s  dalšími dvěma miliardami korun plánovanými 

v příjmech letos?

Nejvíce mi ale chybí vize, jakým 

způsobem zvýšit kvalitu veřejného 

prostoru a obecně života v  naší 

městské části. Trápí nás zhoršující se životní pro-

středí, na což je potřeba reagovat projekty směřují-

cími ke snížení prašnosti, zmírnění hluku a omezení 

zbytné dopravy. Jsem rád za investice do stávají-

cích parků, ale zeleň a klidové zóny je potřeba roz-

šiřovat i mimo ně. A  tyto položky jsou v  plánech 

na rok 2018 pouze minimálně. 

Kdy dojde na investice 

do zvýšení kvality 

veřejného prostoru?

NÁZORY KOALICE NÁZORY OPOZICE 
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       Co nás pálí                                                                SKLÁDKY, SKLÁDKY A ZASE SKLÁDKY          

Příprava rozpočtu a plánu zdaňované činnosti začala v létě 2017 a návrh projednala komise 
pro kontrolu a tvorbu rozpočtu za účasti předsedů jednotlivých politických klubů, Rada 
městské části Praha 2 a fi nanční výbor městské části Praha 2. Poslední slovo měli zastupitelé 
městské části, kteří návrh v pondělí 26. února 2018 schválili. 

Jaký má Praha 2 pro tento rok rozpočet 

Rozpočet 

Městská část Praha 2 bude v letošním ro-

ce hospodařit s  částkou 721,67 milionů 

korun. Příjmová část (bez položky úspor 

minulých let) je schválena ve výši 404 342 

tisíc korun. Hlavní příjem tvoří dotace při-

jaté od státu a od hlavního města Prahy, 

a to ve výši 157 milionů korun. Význam-

nou položkou je převod ze zdaňované 

činnosti, který se oproti loňskému roku 

o 12 milionů korun navýšil. K zajištění vy-

rovnaného hospodaření jsou zapojeny 

úspory z fi nančních prostředků z prodeje 

majetku dle pravidel (110,7 milionů ko-

run) a úspory minulých let. Součástí této 

položky jsou také přecházející dotace 

z roku 2017, které se vyšplhaly na částku 

57 milionů korun.

Výdajovou část tvoří běžné výdaje, který-

mi jsou fi nancovány důležité provozní 

oblasti, např. školství, kultura, sociální pé-

če, péče o veřejnou zeleň a činnost místní 

správy. Druhou částí výdajů jsou kapitá-

lové (investiční) výdaje zajišťující řádnou 

péči o nemovitý majetek v rámci bytové-

ho fondu, budov a pozemků základních 

a  mateřských škol, kulturních památek 

a parků. Běžné výdaje jsou pro rok 2018 

nastaveny ve výši 469,88 milionů korun, 

kapitálové výdaje ve výši 251,79 milionů 

korun.

Největší částí kapitálových výdajů jsou 

v  letošním roce investice do  bytového 

hospodářství (80 milionů korun), do škol-

ství (50 milionů korun), do sociální oblasti 

(téměř 45 milionů korun), do  oblasti do-

pravy (20 milionů korun) a  do  péče 

o vzhled městské části a veřejnou zeleň 

(50 milionů korun). 

Jednotlivé kapitoly rozpočtu a podrobný 

přehled investičních akcí jsou k dispozici 

pro občany také na webových stránkách 

městské části www.praha2.cz v  rámci 

sekce Rozklikávací rozpočet.

Zdaňovaná činnost 

Tato oblast představuje hospodaření 

s domovním fondem svěřeným městské 

části Praha 2, správu tohoto fondu od 

1. ledna 2017 zajišťuje výhradně akciová 

společnost Správa nemovitostí Praha 2. 

Tržby jsou tvořeny zejména nájmy z bytů 

a  nebytových prostor, prostředky z  pro-

dejů domů a bytových jednotek, proná-

jmy pozemků a  inzerce. Náklady tvoří 

hlavně opravy bytového fondu a ostatní 

služby spojené s nájmem jako úklidy, re-

vize, správa budov apod. Hospodářský 

výsledek zdaňované činnosti slouží 

ke  spolufi nancování příjmové části roz-

počtu na investice do obecního majetku 

(např. zbudování výtahů, rekonstrukce ko-

telen, zateplení fasády, rekonstrukce střech 

apod.).

Výnosy zdaňované činnosti jsou pro rok 

2018 schváleny ve výši 3963 milionů ko-

run, nejvyšší měrou se na této částce po-

dílí výnosy z prodeje bytů a bytových jed-

notek a pozemků (1873,2 milionů korun), 

druhou nejvyšší položkou jsou nájmy 

z  bytů a  nebytových prostor, které jsou 

pro rok 2018 očekávány ve výši 362,8 mi-

lionů korun. Celkové náklady jsou ve výši 

2331 milionů korun, z  toho náklady 

na opravy nemovitého majetku dosáhly 

plánované částky 175,7 milionů korun. 

Částka 2037 milionů korun představuje 

zůstatkové ceny prodaných nemovitostí 

a  pozemků. Tyto náklady jsou pouze 

účetní položkou v rámci prodeje a nejsou 

fi nančním peněžním výdajem. Hospo-

dářský výsledek pro rok 2018 je schválen 

ve výši 1631,62 milionů korun.

Marie Kostelecká, 

vedoucí ekonomického odboru

Druh výdaje Běžné výdaje

Úspora energie 650 000 Kč 0,14%

Komunikace 3 500 000 Kč 0,74%

Mateřské školy 22 841 000 Kč 4,86%

Základní školy 83 622 000 Kč 17,80%

Kultura 18 075 000 Kč 3,85%

Sport a volný čas 11 006 000 Kč 2,34%

Zdravotnictví a prevence 1 165 000 Kč 0,25%

Bytové hospodářství 1 205 400 Kč 0,26%

Odpady a služby 9 739 000 Kč 2,07%

Veřejná zeleň 73 706 000 Kč 15,69%

Sociální péče 57 119 400 Kč 12,16%

Bezpečnost 552 000 Kč 0,12%

Místní správa 157 618 000 Kč 33,54%

Zastupitelstvo 12 645 000 Kč 2,69%

Ostatní 16 440 000 Kč 3,50%

Celkem 469 883 800 Kč 100,00%

Běžné výdaje rozpočtu

Typ příjmů Příjmy

Daňové příjmy 54 800 000 Kč 7,6%

Příjmy z úroků a pokut ze ZPS 2 680 000 Kč 0,4%

Dotace SR 29 182 000 Kč 4,0%

Dotace HMP 157 680 000 Kč 21,8%

Převod z hospodářské činnosti 160 000 000 Kč 22,2%

Úspory z minulých let 317 335 400 Kč 44,0%

Celkem příjmy 721 677 400 Kč 100,0%

Příjmy rozpočtu

Typ investiční akce 2015 2016 2017 2018

Mateřské školy 10 430 000 Kč 2 800 000 Kč 7 640 000 Kč 3 841 000 Kč

Základní školy 12 700 100 Kč 22 125 200 Kč 57 660 000 Kč 46 629 000 Kč

Komunikace a odpady 11 700 000 Kč 12 500 000 Kč 12 000 000 Kč 31 124 000 Kč

Zachování a obnova kulturních památek 2 000 000 Kč 3 400 000 Kč 6 170 000 Kč 104 200 Kč

Sport a volný čas 2 600 000 Kč 1 500 000 Kč 2 450 000 Kč 6 400 000 Kč

Bytové hospodářství 44 430 000 Kč 51 290 000 Kč 58 300 000 Kč 74 923 000 Kč

Komunální služby a územní rozvoj 8 050 000 Kč 4 830 000 Kč 6 000 000 Kč 5 855 000 Kč

Sociální služby 7 350 000 Kč 5 710 500 Kč 29 100 000 Kč 46 236 300 Kč

Veřejná zeleň 22 440 000 Kč 16 600 000 Kč 9 002 000 Kč 27 381 100 Kč

Místní správa a ostatní 6 600 000 Kč 12 500 000 Kč 4 800 000 Kč 9 300 000 Kč

Celkem 128 300 100 Kč 133 255 700 Kč 193 122 000 Kč 251 793 600 Kč

Investiční akce v letech 2015–2018

Kam s ním 

Pokud jde o možnost třídit odpad 

z  domácností, je na tom Praha 2 po-

měrně dobře. V  současné době už 

máme 14 stanovišť s podzemními 

kontejnery. První byla osazena na Kar-

lově náměstí, na rohu Žitné ulice v ro-

ce 2008. Zatím poslední se v průběhu 

loňského roku objevila u bran Gré-

bovky v  Rybalkově ulici a v  ulici 

Na Zderaze na Novém Městě. 

Podzemní kontejnery začala radnice 

zřizovat kvůli permanentnímu nepo-

řádku kolem běžných stanovišť ná-

dob na tříděný odpad. Kontejnery za-

puštěné do země jsou určitým řeše-

ním už jen proto, že mají mnohem 

větší objem (3 m3) pro odkládání vyu-

žitelných složek komunálního odpa-

du, jako je papír, sklo, plasty a nápojo-

vé kartony. Do nadzemních kontejne-

rů se vejde jen 1,1  m³ odpadu, tedy 

třikrát méně. V podzemních popelni-

cích také není možné se přehrabovat 

a vybírat už jednou odložený odpad a 

co se nehodí, pohodit vedle sběrné 

nádoby. 

Nádoby na tříděný odpad na veřej-

ném prostranství by měly přednostně 

sloužit občanům k odkládání vytřídě-

ného odpadu z  domácností, nikoli z 

provozoven. Možná to zní jako otře-

paná banalita, ale odpad se odkládá 

do nádob. Vše, co je odloženo vedle, 

už je skládka. A ten, kdo odpad odho-

dí, se vědomě dopouští přestupku 

proti vyhlášce hlavního města o na-

kládání s odpady. Kromě odpadu, kte-

rý by mohl být tříděným, jde většinou 

o kusy bytového i kancelářského ná-

bytku, oblečení a pytle s kdečím. Proč 

se tak děje, když je v  dosahu sběrný 

dvůr v  Perucké ulici, kde většinu od-

padu berou zdarma? Provozní dobu 

mají od pondělí do soboty, stačí od-

pad naložit a odvézt. Kdo nemá k dis-

pozici auto, má možnost vyčkat na 

přistavení velkoobjemových kontej-

nerů a mobilních sběrných dvorů. Ty 

bývají pravidelně k dispozici v dosahu 

bydliště a lze tam odnést téměř vše-

chen odpad, včetně textilu pro Diako-

nii Broumov. Bohužel mnozí nechtějí 

čekat nebo se „obtěžovat“ do sběrné-

ho dvora, a tak má úklidová společ-

nost Komwag, kterou ovšem platíme 

ze společné kapsy, stále co dělat. Je 

prokázáno, že čím víc se uklízí, tím víc 

nepatřičného odpadu lidé na stano-

vištích odhazují…                          len/OŽP
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Co se děje v našich ulicích

Vyšetřování příčin požáru ještě stále probíhá

Stavby století republiky v Praze 2 a přednášky o architektuře kolem nás

Zázemí poskytly dvě restaurace

Pokyny policistů je třeba respektovat

Jaká byla vaše role při zásahu?

Byl jsem řídící důstojník. Na místě jsem 

byl čtvrt hodiny po začátku zásahu.

Bylo to prý velmi náročné a navíc pro 

některé hosty hotelu to dopadlo tra-

gicky. V čem to bylo mimořádné?

Ty čtyři oběti nás velmi mrzí. Extrémně 

náročné to bylo v tom, že požár se rozvi-

nul velmi rychle. Pro naše kluky to bylo 

náročné po fyzické i psychické stránce, 

hořela tři patra hotelu najednou. A od za-

čátku bylo jasné, že naši pomoc bude 

potřebovat velké množství lidí. Některé 

nešlo vyvést ven, z oken a parapetů jsme 

je dostávali dolů po žebřících. To bylo 

hlavně ze začátku. Ten byl nejtěžší.

Komplikoval situaci fakt, že jste za-

chraňovali mladé cizince, kteří neu-

měli česky?

Určitě. Hasiči mají jazykové kurzy, ale do-

mlouvat se cizím jazykem ve chvíli, kdy 

jste pod tlakem, je něco jiného než běžná 

konverzace. Ti lidé v hotelu panikařili, kři-

čeli jeden přes druhého, nebylo jim rozu-

mět. Přitom ten hotel měl únikové cesty.

Takže někdo udělal chybu?

Nebylo by korektní, abych se v tuto chvíli 

vyjadřoval k příčinám požáru. Vyšetřová-

ní stále probíhá a ješ-

tě nějakou dobu po-

trvá.

Když se řekne požár 

hotelu Eurostars 

David, jaký obraz 

vám naskočí?

Setmělý hotel a mladí 

lidé v  oknech na nás 

blikají mobily. Pro ty 

první jednotky, které 

na místo přijely, to 

muselo být velmi 

kruté. Bylo zřejmé, že 

přístup k  těm lidem 

bude obtížný.

Takže to byl boj s ča-

sem. Ty čtyři oběti, 

to jsou lidé, které se vám nepodařilo 

dostat ven z hotelu?

Ven jsme dostali všechny. Některým ale 

už nebylo pomoci, otrávili se kouřem. 

Naši kluci jako první zahájili resuscitaci. 

Je to moc smutné. Víte, mám stejně sta-

rou dceru…

Za co zaslouží hasiči z vašeho pohledu 

pochvalu? Za odvahu, za pohotovost 

nebo psychickou odolnost?

Za kombinaci toho vše-

ho. Jsou připravení, tré-

nují takové zásahy a to 

všechno teď použili. 

Dokázali, že jsou schop-

ní zvládnout stresové 

situace.

Co byste poradil Praža-

nům, kdyby se nedej-

bůh ocitli v podobné si-

tuaci?

Možná to bude znít jako 

profesionální deforma-

ce, ale já když jsem na 

dovolené v zahraničí, tak 

si v  hotelu zjišťuji, kde 

má únikové cesty a jak 

se v  případě nebezpečí 

dostat ven. V každém hotelu jsou eva-

kuační plány, v některých i přímo na po-

kojích. Takže na prvním místě je dostat 

se ven do bezpečí. A když to nejde 

a valí se kouř, zůstat v  pokoji a zavřít 

dveře na chodbu, případně se schovat 

za dalšími dveřmi v koupelně. Dát před 

dveře mokrý ručník a další přes ústa. 

Zní to banálně, ale ve skutečnosti je to 

důležité.                                                         kla

V čem byl zásah u požáru v Náplav-

ní ulici atypický?

Velmi rychle se zablokovaly příjezdo-

vé a  odjezdové trasy. Důvodem byla 

skutečnost, že šlo o  zásah situovaný 

v  městské aglomeraci v  kombinaci 

s  četností zaparkovaných osobních 

vozů a rozsahem použité techniky In-

tegrovaného záchranného systému. 

O to byl následně složitější transport 

raněných do  prostředků Zdravotnic-

ké záchranné služby k  plánovanému 

odsunu. Také světelné a  klimatické 

podmínky, podvečer a teplota kolem 

čtyř stupňů Celsia zásah komplikova-

ly. V  tomto případě patří velký dík 

majitelům dvou přilehlých restaurací, 

kteří ochotně poskytli prostory k vy-

tvoření zázemí pro evakuované oso-

by a jejich dovyšetření v komfortních 

podmínkách.

Co mají lidé v  podobné situaci 

dělat? Existuje nějaká univerzální 

rada?

Při evakuaci je nezbytně nutné dodr-

žovat pokyny složek Integrovaného 

záchranného systému a  po  evakuaci 

vyčkat na  předem určených místech. 

Svévolným pohybem evakuovaných 

či zraněných osob v místě mimořádné 

události mohou vznikat další rizika 

a také se může zásah komplikovat.

Co byste vzkázal Pražanům, kteří by 

se ocitli v blízkosti zásahu?

Při všech podobných mimořádných 

událostech je vždy velmi vysoký zá-

jem kolemjdoucích a  náhodných 

svědků. Vzkázat lze jen jedno, a to, aby 

vlastní zodpovědnost každého obča-

na vyhrála nad zvědavostí, která lec-

kdy pouze zásah komplikuje a vytváří 

další rizika.                                               kla

V  čem byl policejní zásah u požáru 

v Náplavní ulici atypický?

Náročné to bylo v tom, že šlo o požár 

v  centru Prahy. Naším úkolem bylo 

usměrňovat Pražany do bezpečných 

míst, odklonit dopravu, ve spolupráci 

s Dopravním podnikem i tu hromadnou, 

zajistit odtah zaparkovaných vozidel. To 

jsme zajistili, ale postupně, jak přijížděla 

další a další technika, jsme perimetr roz-

šířili. Prostě šlo o velký hotel.

Co mají lidé v podobné situaci dělat? 

Existuje nějaká univerzální rada?

Hlavně nepanikařit. Zachovat chladnou 

hlavu. A snažit se dostat co nejrychleji 

ven z hořícího objektu.

Co byste vzkázal Pražanům, kteří se 

ocitnou v blízkosti zásahu?

Aby byli shovívaví a respektovali pokyny 

policie. Aby chápali, že v krizových situa-

cích potřebujeme klid na práci.

      kla

O  tom, jak se Praha 2 proměňovala 

v posledních 100 letech od vzniku Čes-

koslovenska, jsme se mohli dozvědět 

na zajímavé výstavě Stavby století re-

publiky v  Praze 2, která byla v  únoru 

k  vidění v  prvním patře radnice Pra-

hy 2. Na osmnácti panelech byly před-

staveny vybrané stavby vybudované 

na území naší městské části od roku 

1918. Výběr obsáhl typově různé stav-

by – budovy administrativní, obytné, 

nemocniční a další. Například budovy 

Českého rozhlasu, Dům Zemědělské 

osvěty, Dům České zemské hasičské 

jednoty, Vinohradská sokolovna, Čer-

ný pivovar, Poliklinika na Karlově aj. 

Další stavby vznikly v  místech zniče-

ných tragickým bombardováním 

v únoru 1945 – například věže Emauz-

ského kláštera nebo Tančící dům. 

Z  těch novějších byl 

představen i Nuselský 

most nebo rekonstruo-

vaná budova Komwa-

gu. 

Souběžně s  výstavou 

proběhly i tři přednášky 

o architektuře, které se 

těšily velkému zájmu. 

Přednášejícími byli totiž 

opravdu renomovaní 

odborníci. Téma „Praha 2 

na Seznamu světového 

dědictví UNESCO“ před-

stavil doc.  Josef Štulc, 

do starší doby nás před-

náškou „Carlo Lurago a František Maxmi-

lián Kaňka, tvůrci barokních staveb Pra-

hy 2“ přenesl prof. Pavel Vlček (na sním-

ku) a přímo k výstavě „Stavby století re-

publiky v  Praze 2“ podal zasvěcený vý-

klad prof.  Vladimír Šlapeta. Výstavu 

a přednášky připravila městská část Pra-

ha 2 ve  spolupráci s  nakladatelstvím 

Foibos a  Kotěrovým centrem architek-

tury. Pokud vás téma zajímá, můžete se 

těšit i na výstavu Stavby století republiky 

1918–2018, která proběhne od poloviny 

září v Galerii Mánes. Mezi stavbami z ce-

lé republiky bude zvláštní sekce věno-

vána i Praze. 

Jaroslav Šolc, radní pro kulturu 

Uzavírka části Londýnské 

Po krátké zimní přestávce zahájila v pon-

dělí 19. února Technická správa komuni-

kací další etapu oprav Londýnské ulice. 

Druhá etapa zahrnuje kromě oprav vo-

zovky také úpravu odvodnění této komu-

nikace.  Pro automobilovou dopravu je 

Londýnská uzavřena, pro 

chodce je umožněn prů-

chod vyhrazeným korido-

rem. Práce začaly na základě 

povolení TSK dříve, aby se co 

nejvíce minimalizovala do-

ba, kdy byla Londýnská pou-

ze v  provizorním stavu uží-

vána jako stavba. Dokončení 

se předpokládá 8. dubna. 

Začíná jarní část úklidu 

komunikací 

Dnem 3. dubna 2018 zaha-

juje Technická správa komu-

nikací hlavního města Prahy ve vybra-

ných oblastech Prahy 2 komplexní úklid 

komunikací (KÚK). Žádá proto řidiče a 

majitele motorových vozidel, aby v inkri-

minovaných dnech neparkovali v oblas-

tech vyznačených dopravními značkami 

a nebránili tak průjezdu strojů pro úklid. 

Na tomto místě uvádíme nejbližší termí-

ny KÚK; kompletní harmonogram včet-

ně podzimních termínů najdete na 

http://praha2.cz/Blokove-cisteni-komu-

nikaci.

3. 4. 2018  Náplavní, Záhořanské-

ho, Na Zderaze, Na Zbořenci, Goraz-

dova, Trojanova, Dittrichova, Jen-

štejnská, Václavská, Jiráskovo nám., 

Na Moráni

4. 4. 2018  Dřevná, Podskalská, Na Po-

říčním právu, Pod Slovany, Trojická, Pla-

vecká, Ladova, Na Výtoni, Na Hrobci, Bo-

tičská, Vinařického

5. 4. 2018 Vnislavova včetně podjez-

du u Železničního mostu, Na Libušince, 

Vratislavova-úsek Libušina x první brána 

Vyšehrad, Neklanova, Hostiví-

tova, Přemyslova, Slavojova, Lu-

mírova, Krokova, Čiklova-úsek 

Slavojova x Krokova, K Rotun-

dě, V Pevnosti, Štulcova

6. 4. 2018  Štěpánská, Malá 

Štěpánská, Na Rybníčku, V Tů-

ních, Hálkova, Salmovská, Na 

Hrádku, Pod Větrovem

Sledujte dopravní značení 

v okruhu svého bydliště!

Rekonstrukce potrubí v Žitné

Od začátku března se dlouho-

dobá rekonstrukce vodovod-

ního potrubí v  Žitné ulici přesunula 

z  Prahy  1 na Prahu  2. Opravuje se úsek 

Štěpánská – Karlovo náměstí. Je to spo-

jeno s uzavřením pravého jízdního pru-

hu. Tato etapa skončí 30. června. 

Za velitele zásahu Antonína Šustra přebíral ocenění z rukou starostky Prahy 2 Jany Černochové ředitel Hasičského zá-

chranného sboru hl. m. Prahy Roman Hlinovský. Co se v Náplavní ulici v ten lednový podvečer dělo, popisuje věcně 

a s empatií ke svým podřízeným i hostům hotelu.

Velitelem zdravotnické záchranné služby, který na místě zásahu řešil krizovou 

situaci, byl Jiří Kašok. I on vnímal mimořádnost situace.

Velitelem policejní složky Integrovaného záchranného systému, který na mís-

tě zásahu řešil krizovou situaci, byl Zbyněk Vrba z Krajského ředitelství Policie 

hl. m. Prahy. Z jeho slov vyplývá, že úloha policistů byla nepostradatelná.

Celé to odstartoval telefonát na linku 150. Okamžitě se k požáru hotelu v Náplavní ulici začalo sjíždět 
devět z celkových deseti pražských hasičských stanic. Na pomoc dorazilo také pět jednotek dobrovolných 
hasičů. Hned s prvním výjezdem do Náplavní vyrazili vyšetřovatelé, hasiči byli po celou dobu ve spojení 
se svým operačním střediskem. V ten sobotní podvečer se činily stovky lidí. Desítky jiných lidí, uvězněných 
v hořícím hotelu, tou dobou zoufale vyhlížely záchranu. Pražská záchranka vyhlásila tzv. traumaplán, 
který se osvědčil při mimořádných situacích s vysokým počtem zraněných osob. Policisté ve spolupráci 
s  Dopravním podnikem odklonili tramvajové linky č. 5. Zásah komplikovalo i značné množství 
zaparkovaných aut, kvůli nimž zpočátku nemohla hasičská technika projet. Česká televize a Český 
rozhlas na popud radnice Prahy 2 odvysílaly informaci, aby se hoteloví hosté, kteří jsou venku, prozatím 
do pokojů nevraceli. Byla to vzorná ukázka toho, jak má vypadat spolupráce mezi jednotlivými složkami 
Integrovaného záchranného systému. Nebýt obětavosti těchto lidí, obětí mohlo být více. 

Stovky lidí mířily na pomoc mladým cizincům uvězněným v hotelu
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(Ne)bezpečí ulice a klub Beztíže

Vážení a milí členové klubu,

vstoupili jsme do měsíce, ve kterém nás čeká první jarní den. Od toho dne se 
budou noci zkracovat a dny prodlužovat. 
Abychom se mohli setkávat častěji a užívat si společné chvíle, snažíme se stále 

rozšiřovat nabídku aktivit. Dne 1. března byly zahájeny přednášky Senior akademie, na které se můžete 
i nadále hlásit u paní Ivany Procházkové. Nezapomeňte si rezervovat vstupenky na druhý koncert ze 
Stylových večerů na téma „Český večer“, vyzvednout si plavenky, přihlásit se na pétanque, počítačové 
kurzy, jógu nebo zdravotní cvičení. Také vám nabízíme možnost využití poznávacích výletů s ubytováním a plnou penzí v hotelu 
Wellness hotel Brdy, kde na vás čeká mnoho zajímavých výletů v CHKO Brdy. Termín pobytu je 14.–18. května. 
Podrobnější informace o aktivitách klubu naleznete v textu níže.
V měsíci dubnu se již můžete těšit na zahájení sezony výletů a komentovaných procházek s Pražskou informační službou. 

Přeji vám pěkné dny a radostný začátek jara! 

Alexandra Udženija, zakladatelka klubu, místostarostka MČ Praha 2          

Již od roku 2014 poskytuje Beztíže dětem 

a mládeži na území Prahy 2 terénní soci-

ální služby pod názvem Streetwork Beztí-

že – Praha 2. 

Ohrožené děti a mládež pracovnice vy-

hledávají a oslovují přímo v ulicích, par-

cích, na hřištích, zkrátka všude tam, kde 

tráví svůj volný čas, a to pravidelně dva-

krát týdně, v pondělí a ve čtvrtek od 14 

do 19 hodin. Cílem služby je snižovat vý-

skyt drobné kriminality, drogových závis-

lostí a jiných rizikových jevů u dětí a mlá-

deže ve věku od 6 do 26 let. Mladým li-

dem Beztíže nabízí pomocnou ruku při 

řešení náročných situací. Jedná se o asis-

tenci nebo doprovod při komunikaci 

s  úřady, dále podporu ve vlastních pro-

jektech (hudba, sport, tanec), rozhovory o 

čemkoli a základní poradenství a infor-

mace nebo zajištění doučování. Všechny 

tyto služby jsou mladým lidem poskyto-

vány zdarma.

Dále Streetwork Beztíže nabízí výjezdové 

akce a jednodenní výlety na zajímavá 

místa. „Akce se snažíme uzpůsobit tak, aby 

byly pro mladé lidi atraktivní. Zároveň ale 

představují kvalitní a smysluplnou výplň 

volného času a mohou děti a mládež rozví-

jet a posouvat dál. Pro některé mladé lidi 

jsou tyto výlety je-

dinou příležitostí, 

kdy se mohou po-

dívat za hranice lo-

kality, ve které se 

běžně vyskytují. 

Skrze nové zážitky 

posilujeme s účast-

níky také důvěry-

hodný vztah k pra-

covníkům,“ říká 

garantka progra-

mu Barbora Šiklo-

vá. 

V loňském roce 

například pra-

covnice s uživateli služby navštívili praž-

skou zoo, strávili odpoledne na šlapa-

dlech, zkusili si parkour v bezpečném 

prostředí pod vedením zkušených lekto-

rů z In Motion Academy a Freestyle parku 

Kolbenka, vyzkoušeli si Black light mini-

golf, zúčastnili se oblíbeného Graffi  ti 

workshopu nebo Vrshowice párty. Ve spo-

lupráci s dalšími nízkoprahovými služba-

mi se zapojili také do Mikulášské nadílky 

v Žižkostele. Beztíže pořádá také tzv. zá-

bavně motivační akce pro širokou veřej-

nost, v loňském roce se konala např. Letní 

párty na Vinohradské vodárně nebo pod-

zimní akce Beztíže Zatápí. Minulý měsíc 

oslavila Beztíže 17. narozeniny. I na těchto 

akcích drží Beztíže s mladými lidmi krok a 

zve jejich hudební vzory a oblíbené inter-

prety. Do programu zařazuje workshopy 

a sportovní turnaje, o které je mezi mlá-

deží v danou chvíli zájem. 

Pro část uživatelů, kteří žijí na okraji spo-

lečnosti, je Streetwork Beztíže – Praha 2 

mostem k ostatním obyvatelům Prahy, 

úřadům a jiným institucím, čímž přispívá 

k sociální soudržnosti a lepšímu životu 

celé komunity.

Hana Janatová, 

kontaktní pracovnice Streetwork Beztíže 

Poradna pro seniory a jejich blízké zve k návštěvě  
Máme pro vás otevřeno každé pondělí od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:00 v  útulných prostorách v  Máchově ulici čp.  3 na 

Vinohradech. Rádi vás vyslechneme a kromě poradenství v oblasti sociálních služeb pro seniory vám a vašim blízkým poskytneme potřeb-

nou psychosociální podporu při společném řešení vaší situace. Dáte-li přednost kontaktu na dálku nebo se chcete 

objednat na určitý čas, zavolejte či napište nám e-mail na níže uvedené kontakty.

Adresa: Máchova 3, Praha 2 (pěšky z náměstí Míru nebo zastávka tramvají 22 a 4 Jana Masaryka)

Telefon: 734 769 958 (pondělí 8:30–16:00, úterý a středa 8:30–13:00),  e-mail: poradenstvi@cssp2.cz,  web: www.cssp2.cz

INFORMAČNÍ KOUTEK je pro vás otevřen v přízemí radnice každou středu od 8:30 do 11:30. Zde se můžete přihlásit do klubu 

Dvojka pro seniory a získat tak mnoho výhod, nebo se dozvědět aktuální informace o akcích a partnerech. Při podání přihlášky je 

nutné předložit doklad totožnosti. Kontakt a podrobné informace: Ivana Procházková, tel.: 236 044 264 nebo 724 102 328, 

e-mail: ivana.prochazkova@praha2.cz.

Pracovnice Beztíže s Janem Bendigem na Letní party 2017 

V první březnový den se v zasedacím sále radnice (nám. Míru 20, 6. patro) popr-

vé sešli účastníci letošní Senior akademie a vyslechli si důležité rady na téma 

Prevence osobního bezpečí. Vzdělávací cyklus pořádá pro všechny seniory z Pra-

hy 2 vinohradská radnice ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy. Celkem 

jedenáct přednášek je zaměřeno na ochranu života, zdraví a majetku lidí v seni-

orském věku. Konají se od 1. března každý čtvrtek v čase 13:30–15:30. Na pro-

gramu Senior akademie jsou kromě výuky tři exkurze – do trojského útulku pro 

opuštěná zvířata, do Muzea Policie ČR na Karlově a do centrálního operačního 

střediska Městské policie v  Korunní ulici. V  březnu se přednášející zaměří na 

tato témata: 

8. 3.  Základy první pomoci • seznámení se zásadami první pomoci, postupu 

činnosti při akutním infarktu myokardu, mozkové mrtvici, mdlobě apod. 

15. 3.  Požární ochrana • seznámení se zásadami požární ochrany • možnosti 

vzniku požáru doma či na chatě 

22. 3.  Zabezpečení majetku • mechanické, elektronické a další zábrany bytů, 

domů, chat, automobilů apod. • označování majetku a  další podpůrné 

formy zabezpečení • oběť vloupání a  pojištění majetku • posouzení 

a ohodnocení vlastního majetku – dotazník

  Kriminalistika, jak ji neznáte • co je 

kriminalistika a o čem pojednává

29. 3.  Základy právního vědomí • vysvět-

lení pojmů přestupek, trestný čin, 

přečin, zločin, alternativní tresty • zá-

kon o soudnictví ve věcech mládeže • 

specifi ka nejfrekventovanějších trest-

ných činů v ČR • postavení a práva ob-

čana jako svědka nebo oběti • zákon 

o obětech trestných činů

  Chov psů na  území hl. m. Prahy • 

právní úpravy související s  chovem 

psů v ČR • základní povinnosti chova-

telů psů na území hl. m. Prahy • zákla-

dy bezpečného kontaktu se psy • pro-

blematika volně pobíhajících psů 

Akademie pro dříve narozené odstartovala 

Bazén TJ Sokol Královské Vinohrady 
Každé úterý od 14:00 do 14:45 a čtvrtek od 15:45 do 16:30. Lekce trvá 45 minut a probíhá na vlastní zodpovědnost cvičence. Výdej pla-
venek je vždy od 8:00 v informacích v přízemí budovy radnice (na jednu členskou kartu klubu obdrží zájemce maximálně dva lístky) v ter-
mínech: březen – 26. 2. 2018, duben – 26. 3. 2018, květen – 30. 4. 2018, červen – 4. 6. 2018.

Jak na tablet – ÚMČ Praha 2 
Kurz je již plně obsazen.

Jóga pro seniory Karma Yoga – Korunní ul. 
Každé úterý a čtvrtek od 14:30 do 15:30 ve Studiu Karma Yoga v Korunní ulici č. 25 za pouhých 20 Kč. Rezervace je nutná osobně. 

Jóga pro seniory PROSTOR8 – Šmilovského 8 
Každý čtvrtek v čase od 14:15 do 15:30. Tyto lekce jsou zpoplatněny částkou 50 Kč. Přihlašování na lekce na tel.: 737 848 627 nebo 
na e-mailu: eva@yogawithevahorynova.cz. Při přihlášení je nutné uvést jméno a číslo členské karty klubu Dvojka pro seniory. 

Kadeřnictví – Žitná 13
Můžete se nechat ostříhat, obarvit, popřípadě poradit se o účesu za velmi výhodné ceny v salónu, kde se vám budou věnovat žáci 
2. ročníku SŠ Copth. Při předložení klubové karty sleva 20 %. Rezervace na místě nebo na tel.: 222 230 825. 

Knihovna na Vinohradech – Vinohradská 69 
Členové klubu se zde mohou zaregistrovat za polovinu, tj. 40 Kč na rok, a využívat služeb knihovny včetně tréninků paměti. Otevírací 
doba beze změny (státní svátky zavřeno). 

Pétanque – Šmilovského 8
Co si představit pod profesionálním tréninkem? Rozcviče-
ní na začátku každého tréninku a protažení po jeho skon-
čení, část věnovaná technice (trénink jednotlivých hodů), 
část věnovaná taktice, zápas, zábavné hry pétanque. To 
vše v pohodové, ale sportovní atmosféře. Účastníci se po-
stupně seznámí i s historií a vývojem pétanque až do sou-
časnosti jak v České republice, tak ve světě. Dále i s různý-
mi modely vedení turnajů a dalšími možnostmi, které pé-
tanque nabízí nejen seniorům (Liga pétanque pro seniory, 
turnaje v České republice a v okolí, sportovní dny). Stále se 
můžete hlásit na tuto báječnou aktivitu u Ivany Procház-
kové, tel.: 724 102 328, e-mail: ivana.prochazkova@pra-
ha2.cz. 

PC kurzy – SPŠ elektrotechnická – Ječná 30
Podávat a odevzdávat přihlášku, kterou obdržíte na vyžá-
dání, můžete v Informační kanceláři úřadu na náměstí Mí-
ru 20 nebo v Jaromírově ulici č. 23. Na přihlášku je nutné 
uvést číslo telefonu, na kterém vás budeme kontaktovat. 

Poznávací pobyt s ubytováním
V termínu od 14. do 18. května 2018 si můžete užít spoustu zajímavých výletů v CHKO Brdy. Cena 4750 Kč zahrnuje 4x nocleh ve dvou-
lůžkovém pokoji s příslušenstvím, plnou penzi (4x večeře, 4x oběd) dopravu tam i zpět autobusem, autobusové výlety, služby průvod-
ce, 1x vstup do objektu (zámek/expozice), zvýhodněnou cenu sauny, kapelu, večerní zábavu s překvapením. Rezervaci je nutno pro-
vést do konce března, kontakt Michal Zeman, 602 252 901, e-mail: info©okbuspraha.cz. Při rezervaci je nutno uvést jméno, příjmení, 
datum narození a kontaktní adresu nebo e-mailovou adresu, kam vám bude zasláno potvrzení o rezervaci a způsobu platby, a také 
předložit nebo uvést členskou kartu.

Velikonoce na východě
V týdnu před Velikonocemi vás pozveme 28. března od 18:00 do Domu národnostních menšin ve Vocelově ulici na představení Velikono-
ce na východě, kde nám folklórní soubory představí lidové tradice a zvyky jiných národů, spojené s tímto křesťanským svátkem. Na všech-
ny akce je třeba se předem přihlásit u Ivany Procházkové na tel.: 724 102 328 nebo na e-mailu: ivana.prochazkova@praha2.cz.

Vstup zdarma.

Stylové večery 2018
V pořadí 2. koncert ze „Stylových večerů“ na téma „ČESKÝ VEČER“ se bude konat 15. března od 19:30 hod. na Novoměstské radnici. 
V pátek 9. března si můžete od 9:00 do 9:30 hod. telefonicky rezervovat vstupenku. Následné vyzvednutí vstupenky bude možné 
v pondělí 12. března v informacích v přízemí budovy radnice. Počet lístků je omezen (jedna vstupenka na jednu členskou kartu). 
Kontakt Ivana Procházková, tel.: 724 102 328. 

Zdravotní cvičení
Každou středu od 10:15 do 11:15 a čtvrtek od 10:15 do 11:15 nebo každé úterý za 50 Kč od 10:00 do 11:00. Jedná se o všestranné te-
rapeutické cvičení na udržení zdraví a kondice. Telefon na cvičitelku pí Boženu Novákovou je 721 402 056. Cvičení probíhá ve Studiu 
Bugifi t v Balbínově ulici č. 6. 

Sedmý ročník literární soutěže ArtBotič
Soutěží se v kategoriích „Dospělí“ a „Senioři od 60 let“ z Čech i Slovenska na téma: „Jak uzdravit nemocný svět?”

Literární práce psané na počítači: poezie 100–200 slov, próza 1000–1500 slov, A4, Word, velikost písma 12. 

Literární práce psané ručně: Myslíme i na seniory, kteří neovládají práci na počítači nebo nemají možnost s ním pracovat, ti mohou 
napsat svoji práci ručně (podmínkou je dodržet stejný počet slov a psát čitelně). 

Uzávěrka je 30. 4. 2018, soutěžní příspěvek s přihláškou musí být zaslán na e-mail artbotic.literarnisoutez@centrum.cz nebo poštou 
na adresu: ArtBotič, literární soutěž pro seniory, Vyšehradská 35, Praha 2. 

Přihlášku lze stáhnout na www.helenabendova.com (kolonka ArtBotič). Vyhlašování výherců a předávání cen proběhne 28. 5. v 17:00 
v refektáři Emauzského kláštera, Vyšehradská 49. 

Akce klubu 

Opět jsme zahájili kurz „Jak na tablet“
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Výstavy 

Netradiční výstavu Falza Kamila Lho-
táka pořádá umělcův spolek v Mu-
zeu Policie ČR na Karlově. Jedná se 
o padělky originálních děl osobitého 
malíře, jemuž učarovaly balony, lodě, 
stará auta a další technika, jíž vdechl 
kouzlo poezie. Výstava, která varuje 
před falzifi káty z  internetových nabí-
dek i aukčních katalogů, potrvá do 25. 
března. Otevřeno denně kromě pon-
dělí 10:00–17:00.
Galerie Výtoň v Podskalí nechává na-
hlédnout do života neznámého surre-
alisty. Výstava Pod/zemí Under/ground 
Zdeňka Lorenze potrvá do 11. března. 
Emocionálně velmi silné kresby Jiří-
ho Beránka vystavuje Galerie Gema 
(Máchova  27). Na výstavu Přízraky je 
vstup volný. Otevřeno v pracovní dny 
13:00–18:00 do 23. března.

Divadla 
Dramatické osudy rodin Bornů a Ne-
dobylů ožijí na scéně Divadla na Vi-
nohradech. Vinohradský divadelní 
soubor nově nastudoval Sňatky z rozu-
mu podle románové pentalogie spiso-
vatele Vladimíra Neff a. Uvidíte v úterý 
27. března od 19:00.
Divadlo U Hasičů uvádí v  pondělí 
12.  března od 19:00 hru Příbuzné si 
nevybíráme. Hrají S. Skopal, J. Čenský, 
V. Vydra, S. Postlerová, J. Boušková a 
další.
Novou inscenací Divadla D21 je Sva-
tojánská noc, inspirovaná motivy z děl 
rumunského spisovatele a fi lozofa Mir-
cei Eliada. Její premiéra se koná v pá-
tek 9.  března od 19:30, první repríza 
v úterý 13. března.

Koncerty

Za podpory MČ Praha 2 se koná Koncert 
duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny 
(v  zahradě Neurologické a Psychiatrické 
kliniky VFN) ve středu 21. března od 
16:00. Pořádá Společnost pro duchovní 
hudbu, Pravoslavná církev a VFN u pří-
ležitosti 333. výročí narození J. S. Bacha. 
Kromě jeho děl zazní i skladby Pergole-
siho, vstup volný.
Jarní koncert Tria Pavanave rozezní 
Gröbeho vilu 14. března od 19:00. Jde 
o další z večerů hudebního cyklu Tóny 
Vinohrad, který pořádá MČ Praha  2 
v  jinak nepřístupné památce v Havlíč-
kových sadech. Vstupenky jsou k  vy-
zvednutí zdarma v Informační kanceláři 
úřadu MČ Praha 2 vždy první pracovní 
den v  měsíci. Na programu budou 
skladby Schuberta, Pucciniho, Bacha, 
Dvořáka a Hurníka.
Bezplatný vstup je i na koncert Jazz 
Meets Classics v  Bastion Restauran-
tu (Horská  4) v rámci cyklu Hudba na 
hradbách, který pořádá MČ Praha  2. 
Začátek 20. března v 18:00. Vstupenky 
jsou k vyzvednutí zdarma v Informační 
kanceláři úřadu MČ Praha  2 vždy prv-
ní pracovní den v  měsíci. Návštěvníky 
koncertu čeká setkání s fl étnistou Vladi-
mírem Petrem a jeho hosty a muzikou 
na pomezí jazzu a klasiky.

Kina

V rámci cyklu Světové malířství na plát-
nech kin promítá kino Mat na Karlově 
náměstí v  pondělí 5. března od 20:30 
snímek Phila Grabského Hieronymus 
Bosch a jeho podivuhodný svět. Před-
stavuje úspěšnou výstavu Hieronymus 
Bosch – Vize génia, za níž se do jižního 
Holandska sjíždějí milovníci umění 
z celého světa.  

Akce

V  kostele sv.  Ludmily na náměstí 
Míru bude 15. března v 16:30 slou-
žena zádušní mše u příležitosti ne-
dožitých 78. narozenin známého 
politika a ekonoma Tomáše Ježka. 

Městská část Praha 2 pořádá v  pá-
tek 13. dubna od 14 hodin ve střed-
ní části Karlova náměstí obnovenou 
slavnost Kopí a hřebů. Navazuje tak 
na slavnou tradici Svátku kopí a 
hřebů Páně, kterou zavedl Karel IV. 
a kdy se ve věži u kaple Božího Těla 
na novoměstském rynku ukazovaly 
nejcennější relikvie. Tehdy na Kar-
lovo náměstí putovaly desetitisíce 
věřících za mystickým zážitkem. Po-
drobnosti přineseme v příštím čísle.

Sokolka tělem i duší křtěná Vltavou pro-

žila deset let raného dětství na východě 

republiky, doma se ale cítí tady. Narodi-

la se u Apolináře do staropražské rodi-

ny. „Mám schované rodné listy, které se 

dávaly dohromady kvůli árijskému půvo-

du. O  Evaldových v  Praze je tam první 

zmínka kolem roku 1780,“ říká Dagmar 

Evaldová. „U  nás se udržovala silná so-

kolská tradice. Dědoušek Evald cvičil do-

rost a žactvo ve vyšehradském Sokole, své 

tři syny a dceru tam vzal, jak to šlo. A já 

začala ve čtyřech letech chodit do Sokola 

v Košicích,“ vzpomíná. Z východu se ro-

dina vrátila do Prahy v roce 1939. A jed-

ním z prvních zážitků malé Dagmar byl 

příchod nacistů. 

Že Sokol není jen o cvičení, ale zejména 

o ideálech, je známo. A právě kvůli nim 

Dagmar za války ztratila své blízké. Otec 

byl 8. září 1943 popraven za protinacis-

tický odboj, ze stejného důvodu zahy-

nul strýc. Ona má za sebou zkušenost 

totálního nasazení ve vlašimské zbro-

jovce. 

Po válce Sokol na chvíli ožil, kratičké ob-

dobí renesance přišlo koncem 60.  let. 

Jméno Dagmar Evaldová je ale spojeno 

především s  obnovou Sokola v  90. le-

tech. „V roce 1988 jsem se dostala k velké 

sokolské náčelnici Marii Provazníkové do 

Ameriky. Bylo jí 98 let, potřebovala péči a 

napsala tetě, ať jí někoho pošle. Tak jsem 

tam strávila půl roku jako sekretářka, 

zdravotní sestra a pečovatelka v jednom,“ 

vzpomíná paní Dagmar. Díky Marii Pro-

vazníkové navázala kontakty s činovní-

ky zahraničního Sokola. „V té době sta-

rosta kanadského Sokola vydával 

zpravodaj zahraničního sokolstva a uve-

řejnil článek o bratřích Evaldech. Tatínkův 

bratr byl legionář a důstojník naší armá-

dy, oba to byli dobří cvičenci a sokolští 

organizátoři. Ptali se, jestli jsem příbuzná, 

a když zjistili, že ano, získalo mi to napros-

tou důvěru,“ vypráví.

Součástí amerického pobytu je neuvě-

řitelný příběh, na jehož konci je účinko-

vání českých sokolů v Paříži: „Seznámila 

jsem se s náčelnicí amerického Sokola, 

která složila prostná pro slet zahraniční-

ho sokolstva v Paříži na rok 1990. Domlu-

vily jsme se, že uděláme zájezd starých 

dam a pánů z Prahy, pojedeme do Paříže, 

náhodou tam bude slet a my náhodou 

budeme to cvičení umět. Takže mi dala 

kazetu s hudbou a popis cvičení a začali 

jsme to tajně nacvičovat hned v  září 

1989.“ Pak se to otočilo a do Paříže si 

nakonec jelo zacvičit čtrnáct autobusů 

sokolů. 

V 90. letech se Dagmar Evaldová spolu 

s několika dalšími sokoly měla pokusit o 

obnovu organizace v Čechách. Podařilo 

se to? „Jakž takž, a děkuji Pánubohu, že 

Sokol je. Je to jiné, než dříve, ale funguje 

to, sem tam se i nějaká ta myšlenka dá 

vpašovat,“ líčí. A na čem byl Sokol vybu-

dován? „V první řadě demokracie… Byla 

to první demokratická organizace v Čes-

ku. Fügner, nadšený francouzskou revolu-

cí, Tyrš zase dávnou řeckou demokracií. 

Tady se nerozeznávalo, jestli je někdo ko-

vářský učedník nebo pan profesor. U nás 

také vznikla první pracovní brigáda, když 

se budovala sokolovna v  Sokolské ulici. 

Jindřich Fügner koupil pozemek, sokolo-

vé v červnu vykopali základy a v listopa-

du už tam cvičili! A kromě demokracie 

také poctivost, nezištnost, to Tyršovo 

´Ni zisk, ni slávu´… Je opravdu zapotřebí, 

aby děti měly zájem o to, co bylo,“ myslí si 

Dagmar Evaldová a vyjadřuje mírnou 

obavu z dnešního liberálního způsobu 

výchovy. „Kult dětství mi vadí i u mých 

pravnoučat. Pro mě byla nejdůležitější 

jedna facka od táty, za tu jsem mu do-

dnes vděčná.“ 

Dagmar Evaldová žije už 35 let v domě 

u parku Folimanka a na Prahu  2 nedá 

dopustit. „Babička bydlela na Vyšehra-

dě… Když se dědoušek Mančal v  roce 

1923 vrátil z Mnichova, otevřel si krejčov-

ský závod v Italské. Z Košic jsme vždycky 

jezdili na prázdniny do Čech. Na Wilsoňá-

ku nás čekal dědoušek s fi akrem, tím jsme 

dojeli do Italské, tam jsme pobyli, pak se 

šlo nocovat do Strašnic, ale jinak byly 

centrem našeho pobytu Italská a Vyše-

hrad. A po válce jsme s maminkou bydleli 

na rohu Lublaňské a Tyršovy.“

Oceňuje především kultivované prostře-

dí „své“ městské části. Když prý chodí 

s  pejskem Folimankou, potkává samé 

slušné lidi. A miluje svůj starý byt. Co by 

poradila lidem, kteří ztrácejí naději? „Aby 

nemysleli na sebe.“                     Text a foto: len

V sobotu 31. března 2018 oslaví paní 

Dagmar Evaldová 90. narozeniny. Ke 

gratulantům se připojujeme s přáním, 

aby jí elán a optimismus ještě hodně 

dlouho vydržely. 

OHLÉDNUTÍ: V únoru jste si mohli pro-

střednictvím brožury Klub Dvojka pro 

přátele kultury v  roce 2017 připome-

nout, co děláme, kolik kulturních akcí 

jsme spolu prožili v minulém roce a jaké 

máme partnery a jaké výhody můžeme 

využívat. Můžete s její pomocí propago-

vat klub i  mezi svými přáteli z  Prahy 2. 

Pokud brožuru ještě nemáte a  nestačí 

vám elektronická verze na našich webo-

vých stránkách, můžete si ji vyzvednout 

v  Informační kanceláři v  budově ÚMČ 

Praha 2, v Knihovně Antonína Švehly či 

v naší Knihovně na Vinohradech. Do ro-

zebrání je v  ÚMČ k  dispozici i  brožura 

o  pianistovi Rudolfu Roklovi, kterou 

jsme vydali v návaznosti na loňský vzpo-

mínkový koncert. Klubová brožura vás 

mohla inspirovat i při vyplňování Ankety 

pro členy klubu, která je pro nás cenným 

vodítkem i  při plánování dalších akcí. 

V polovině měsíce byla uzávěrka ankety 

a chystáme slíbené věcné ceny pro de-

set vylosovaných výherců, kteří budou 

vyrozuměni. Pokud jde o akce, v únoru 

mohli nejen členové klubu navštívit vý-

stavu Stavby století republiky v  Praze 2 

a  tři velmi zajímavé doprovodné před-

nášky – o  Praze na  seznamu UNESCO, 

o baroku v Praze 2 a o stavbách století, 

tedy přímo k výstavě. 

PŘIPRAVUJEME: Březen bude nabitý 

zajímavými klubovými akcemi. Připravili 

jsme hned čtyři. Nejprve se 7. března 

od  16:00 vydáme do  Tančícího domu 

na  komentovanou prohlídku výstavy 

Sedmičky Josefa Lady. Další týden, 

13. března od 18:00, se budete moci tě-

šit do  Muzea Antonína Dvořáka. Pro-

hlédnete si aktuální výstavu Antonín 

Dvořák a zbožnost, na kterou bude tema-

ticky navazovat komorní koncert Čeští 

velikáni. Zpívat bude Daniel Klánský 

a na piano zahraje Ladislava Vondráčko-

vá. Odměníme zde i vylosované výherce 

ankety. Ve  třetím týdnu, 22.  března 

od  18:00, vás pozveme do  Galerie 

Gema v Máchově ulici na komentovanou 

prohlídku výstavy Jiří Beránek: Přízraky. 

V týdnu před Velikonocemi vás pozveme 

28.  března od  18:00 do  Domu národ-

nostních menšin ve  Vocelově ulici 

na  představení Velikonoce na  východě, 

kde nám folklórní soubory představí lido-

vé tradice a zvyky jiných národů, spojené 

s tímto křesťanským svátkem. Na všech-

ny akce je třeba se předem přihlásit buď-

to na e-mail dvojkapropratelekultury@

praha2.cz nebo na  tel.: 236  044  165. 

Vstup na všechny akce je zdarma. Pokud 

ještě nejste členem našeho klubu a máte 

o členství zájem, můžete vyplnit přihláš-

ku dostupnou v  Infocentru i  na  webu 

nebo nás kontaktovat. 

Představení dalších partnerů klubu

Knihkupectví Milada Novotná  Nabízí 

kvalitní a cenově dostupné knihy těchto 

žánrů: příroda, historie a fakta, osobnos-

ti, umění, vzdělání, cestování, mapy 

a automapy, sport, hobby a zahrada, vá-

lečná tématika, zdraví, sci-fi  a  fantasy, 

beletrie, vaření, dětské knihy, oddecho-

vé knihy (křížovky, detektivky, fi lmy), ka-

lendáře a diáře. Členové klubu mají sle-

vu 10 % na nákup veškerého sortimentu 

knižního velkoobchodu prostřednic-

tvím e-shopu www.knihynovotna.cz.

Hudební vinárna Mandragora Na  ad-

rese Korunní  16 nabízí bohatý kulturní 

program, ale i možnost pronájmu sklep-

ních prostor mj. mladým začínajícím 

umělcům, kteří si zde mohou vyzkoušet 

umění všeho druhu. Hostům nabízí v lé-

tě příjemnou zahrádku ve  vnitrobloku. 

Když zrovna nehraje živá kapela nebo 

nepořádají nějaké umělecké vystoupe-

ní, může se host zaposlouchat do výbě-

ru hudby od 50. do 90. let. Při všech kon-

certech pořádaných přímo hudební vi-

nárnou si každý člen klubu může vybrat 

zdarma z nabídky tří drinků (např. espre-

sso, míchaný nápoj, víno, pivo atd.). Více 

na www.mandragorapraha.cz.      

Text a foto: trc

Slovo radního  

Vážení přátelé, 
zimní měsíce jsme měli plné zajíma-
vé kultury, a stejně tak tomu bude i 

na jaře. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří jste vyplnili anketu 
uspořádanou pro členy klubu Dvojka pro přátele kultury. Vaše postřehy a podně-
ty jsou pro nás cennou inspirací pro další činnost. Samozřejmě nás těší i vaše slo-
va uznání za to, co děláme. Je to pro nás zavazující. Za rokem 2017 jsme se ohléd-
li i prostřednictvím brožury určené členům i novým zájemcům. Hodnocení vašich 
odpovědí z ankety jsme zpracovali a zveřejnili na webu i na nástěnce u Infocen-
tra v hale úřadu. A o pilných přípravách na další měsíce svědčí již akcemi nabitý 
program na březen. Těším se na vás!     

Jaroslav Šolc, zakladatel klubu, člen rady

Jednou větou z Prahy

● Oddělení kultury ÚMČ Praha  2 zve na 

první letošní bezplatnou prohlídku Gröbe-

ho vily; komentovaná prohlídka se koná 

31.  března od 17 hodin, bezplatné vstu-

penky se vydávaly na začátku března, ale 

na prohlídku mohou i zájemci bez vstu-

penky (v případě velkého zájmu mají lidé 

se vstupenkami přednost).

● NKP Vyšehrad pořádá ve Starém pur-
krabství výtvarnou dílnu Pro radost, kte-
rá dokáže, že i z ruličky toaletního papí-
ru lze vykouzlit užitečný předmět nebo 
dětskou hračku; Rulička, přítel člověka 
se koná 11. března od 15:00.
● V sobotu 17. března se můžete vypra-
vit do krytu Folimanka, kde MČ Praha 2 
organizuje od 9 do 15 hodin bezplat-
nou individuální prohlídku; dovnitř se 
může i s malými dětmi a psy.
● Komorní výběr obrazů ze soukro-
mých sbírek, jejichž autorem je Josef 

Bolf, prezentuje do 15. dubna výstava 
ALL CATS ARE GREY v  Galerii Vyšehrad 
nad Libušinou lázní; malířova poetika je 
spjata s panelovými sídlišti.
● Komentovaná prohlídka výstavy Sed-
mičky Josefa Lady v Tančícím domě se 
koná 21.  března od  18:00; je nutné se 
předem objednat na e-mailu elen@ga-
lerietancicidum.cz.
● Magii baletu zachycuje na černobí-
lých, vlastnoručně zpracovaných foto-
grafi ích Jan Mlčoch, jak se můžete pře-
svědčit až do 28. března na výstavě 
DANZA ve Viničním altánu v  Havlíčko-
vých sadech.
● S  návštěvou kasemat je spojena zá-
bavná vycházka Pražské informační 
služby Kterak Šemík Horymíra zachránil, 
která se uskuteční 17. března; sraz ve 
14:00 před Táborskou bránou, počet 
účastníků je omezen.                               kla

Každý to zná, ale ne každý ví, 

odkud hesla jako Tužme se! Ku-

předu, zpátky ni krok! Za  ná-

rod, drahou vlast! nebo V zdra-

vém těle zdravý duch! pocháze-

jí. Zvlášť když si mnohá z nich 

komunistický režim „zapůjčil“ 

do svých služeb a patřičně de-

valvoval. Že patřila sokolům 

a že by se jejich autoři nestačili 

divit, vem čert. Sokol byl v mi-

nulém století mnohokrát zadu-

pán do země a pak zase těžce 

vstával. Hodně z toho si pamatuje paní Dagmar Evaldová. 

Sokolství jako životní postoj 

Žijí mezi námi

Soutěž pro všechny, kteří rádi fotí 
Milí čtenáři, 

podle kalendáře by ještě tři 

neděle zima neměla předat 

žezlo jarnímu povětří, ale 

vzhledem k  průběhu té le-

tošní se můžeme dočkat 

lecčeho. Ti z vás, kteří dove-

dou trpělivě čekat na pár 

sněhových vloček, možná 

ještě dostanou šanci. Až do 

21. března můžete své za-

sněžené nebo mrazivé 

snímky posílat na  adresu 

redakce@praha2.cz. S prvním jarním dnem téma MĚSTO V ZAJETÍ ZIMY ukončí-

me a výherce odměníme. 

oo
nn
mm
●STSTO OO VVVVV ZAZAZAZAZAZAJEJEJEJEJEJE ÍÍTÍTÍTÍTÍTÍTÍ ZZZZZZIMIMIMIMIMIMYYYYYY uuuukkkkokokoko čččnčnččnčíííí-í-íYYYYYY

Foto: Markéta Butalová 
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Vážení a milí rodiče,

ráda bych vás pozdravila a 

upřesnila vám nabídku akcí na 

tento měsíc. Můžete navštěvo-

vat kurz kreativních dílen pro dospělé v Kavárně Maluj, pří-

padně chodit cvičit s ratolestmi jógu ve studiu Karma Yoga. 

Stále probíhají lekce Strolleringu, na kterých jste vítáni, a v  březnu již začínáme 

bruslit s kočárky na Modřanské cyklostezce. Hledáme pro vás stále nové aktivity a 

jednou z novinek jsou plavecké lekce pro dospělé v bazénu Sokol Královské Vino-

hrady, kde se za přítomnosti trenéra plavání seznámíte se správnou technikou pla-

veckých stylů. Neváhejte a přijďte! Podrobnější informace o zmíněných akcích na-

leznete v textu níže. 

Vám i dětem přeji pěkné období se spoustou nezapomenutelných zážitků! 

Alexandra Udženija, 

zakladatelka klubu, místostarostka MČ Praha 2 

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KLUBU 
Přihlásit se můžete telefonicky, kontakt – Ivana Procházková, tel.: 236 044 236 nebo 

724  102  328, e-mail: ivana.prochazkova@praha2.cz nebo osobně v  Informačním 
koutku. Přihlášky najdete na webu www.praha2.cz v záložce Dvojka pro děti a rodiče.  

INFORMAČNÍ KOUTEK

KDY: každé úterý od 10:00 do 12:00 

KDE: v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 2 na nám. Míru 20

Přihlášky můžete vyplnit přímo na místě nebo také v Informační kanceláři ÚMČ Pra-
ha 2 v Jaromírově ul. 23. Získáte tak mnoho výhod nebo se dozvíte aktuální informace 
o akcích a partnerech. Při podání přihlášky je vždy nutné předložit doklad totož-

nosti. Členství je bezplatné, podmínkou je pouze trvalé bydliště v Praze 2 a věková 
hranice dětí od narození do 15 let. 

Neobyčejné setkání s neobyčejným princem

Mladé kadeřnice češou seniory

Došlo k němu ve středu 24. ledna 2018 

v Základní škole Kladská. Toho dne při-

cestoval z  Říma na  ofi ciální návštěvu 

České republiky Velký špi-

tálník Suverénního řádu 

svatého Jana Jeruzalém-

ského z Rhodu a Malty, Je-

ho Excelence Dominique 

Louis Gabriel Joseph Marie 

Prince de La Rochefou-

cauld-Montbel. A jeho prv-

ní kroky směřovaly ke „sto-

nožkovým dětem“ do Klad-

ské. 

Tam prince přesně v 15:55 

i s jeho doprovodem přiví-

taly ředitelka školy Kateři-

na Vávrová a  zakladatelka 

„stonožkového hnutí“ Běla 

Gran Jensen. Pak se vzácná návštěva 

odebrala do jedné z tříd, kde už čekaly 

děti „stonožkových škol“ z Kladské, Plz-

ně, Kopřivnice, Otrokovic a  Kostelce 

nad Labem, a také hosté z  řad učitelů 

a  přátel Stonožky. Mezi nimi armádní 

generál Pavel Štefka, místostarosta 

Kopřivnice Lumír Pospěch a manželka 

současného náčelníka Generálního 

štábu armády Jana Bečvářová. Děti 

očekávaly příchod prince de La Roche-

foucauld s  velkou netrpělivostí a  zvě-

davostí. On sám neskrýval radost, že se 

tu nebude odehrávat formální a ofi ciál-

ní diplomatické jednání, ale bezpro-

střední a  milé setkání s  dětmi, které 

svojí prací naplňují to, co má na starosti 

i  on sám. Princ si s  dětmi popovídal 

a podepsal se jim na archy se 

svojí fotografi í a  znakem Řá-

du maltézských rytířů, které 

speciálně pro něj, a k jeho vel-

kému překvapení, přichysta-

ly. Také mu darovaly krásný 

obraz a  on si vybral jednu 

z  dětských kreseb. Nakonec 

se s dětmi vyfotografoval. 

A  co má takový princ de  La 

Rochefoucauld na  starosti? 

Jak se dá soudit z jeho vyprá-

vění, je to něco jako práce na-

šeho ministra zdravotnictví, 

školství a  práce a  sociálních 

věcí v jednom…. A říká se té 

funkci Velký špitálník. 

Pro „stonožkové děti“ bylo velkou po-

ctou, že ve  svém nabitém programu 

Velký špitálník strávil nejvíc času právě 

s nimi. 

len

Velká oválná okna v Žitné 13 na rozhraní 

Prahy 1 a Prahy 2 budí pozornost. Skrývá 

se za nimi speciální kadeřnictví a holič-

ství. Jeho ofi ciální název zní žákovské 

prémiové pracoviště SŠ – 

COPTH Poděbradská, školy, 

která vychovává kromě jiných 

odborníků i mladé kadeřnice.

Slavnostního otevření po 

zdařilé rekonstrukci prostoru 

se zúčastnily starostka Pra-

hy 2 Jana Černochová a mís-

tostarostka Alexandra Udže-

nija. Připomněly, že s  touto 

školou pojí naši městskou 

část dlouhodobá spolupráce, 

která vyústila v to, že do salo-

nu v  Žitné ulici chodí členky 

klubu Dvojka pro seniory ne-

chat se ostříhat, nabarvit ne-

bo učesat za ceny se slevou. Snad nyní 

ocení vzdušnost a čistotu interiéru, je-

muž dominuje bílá a béžová barva. Žád-

né plakáty, žádné fotografi e účesů, jen 

speciálně vyrobený nábytek, nová dlaž-

ba a velká zrcadla na stěnách. Zde se jim 

může věnovat některá ze sedmi studen-

tek (na praxi dochází i jeden mladík), což 

je maximální kapacita salonu. „Ta práce 

mě baví, zejména ta kreativita, kterou mi 

tvarování vlasů dává,“ říká Maruška, jež 

je studentkou 2. ročníku SŠ – COPTH. 

Škola chystá stále nějaké novinky, aby 

držela krok s dobou. Pro současné mód-

ní trendy je typická různorodost, péče 

o  vlasy by už ale tak variabilní být 

neměla. „Chystáme se rozšířit vlasovou 

diagnostiku,“ říká ředitel školy Josef 

Ležal.

Co mladé kadeřnice umějí, dobře vědí 

obyvatelé obou domovů seniorů v Pra-

ze 2. Jednou za čtrnáct dní tam za nimi 

chodí a kadeřnické služby poskytují za-

darmo. Pátek je ten den, na který se ze-

jména seniorky moc těší. Do provozov-

ny v  Žitné lze zajít každý všední den. 

Od pondělí do čtvrtka 8:00–17:00 a v pá-

tek do13:30.                           Text a foto: kla

Novoměstská radnice 

toho od  dob, kdy se 

v  představách císaře 

Karla IV. zrodila velko-

lepá urbanistická vize 

Nového Města, zažila 

opravdu dost. Ledno-

vou prohlídku už ne-

stihneme, ale další dvě 

se chystají na 26. břez-

na. První od 10:00, dru-

há od 16:30. Průvodce 

nás zavede i tam, kam 

běžný návštěvník pří-

stup nemá. A jak se už 

mnohokrát potvrdilo, 

při zhruba hodinové 

prohlídce se nenudí ani děti. 

Události zapsané do  českých dějin za-

nechaly stopy zejména ve  vnitřních 

prostorách radnice. Nejdříve vstoupíme 

do foyer a gotické sloupové síně s klen-

bou – Mázhausu. Odtud vedou masivní 

dubové dveře do Konšelského salonku, 

jemuž dominuje původní dřevěný ma-

lovaný strop. Tady se kdysi scházeli 

k poradám páni konšelé. Pak sestoupí-

me dolů do temné šatlavy, a odtud už 

spějeme jen vzhůru… V  prvním patře 

nás oslní renesanční půvab Velkého sá-

lu s  původními malbami na  stěnách. 

Abychom se vžili do roku 1419, stačí po-

hlédnout ven okny, odkud byli při První 

pražské defenestraci svrženi konšelé, 

měšťané a purkmistr. Jak známo, jejich 

nedobrovolný pád z  oken odstartoval 

husitské bouře. 

Hned vedle sálu na nás čeká překrásný 

prostor barokní kaple, nedávno kom-

pletně zrenovované. A  pak 

už po 221 schodech vystou-

páme na ochoz věže, dosta-

věné v  roce 1456. Tady se 

z ptačí perspektivy rozhléd-

neme po  střechách, věžích 

a  dvorech Nového Města 

a z opačné strany dohlédne-

me až na  Petřín a  Pražský 

hrad. Vítaným odpočinkem 

při výstupu na věž může být 

třeba zastavení v  bývalém 

bytě věžníka, který kdysi 

Pražanům ohlašoval hrozící 

nebezpečí. Teď je tu stálá ex-

pozice o  historii Nového 

Města, jeho radnice a Karlo-

va náměstí. Ale pozor, na komentova-

nou prohlídku je třeba se hlásit dopře-

du na  e-mailu badurova@nrpraha.cz. 

Pro méně než pět lidí se prohlídky ne-

konají, takže přemluvte své přátele 

a známé. Je tu ještě bonus pro ty, kteří 

mají vstupenku z  lednové prohlídky. 

Počínaje 21. březnem na ni bude mož-

né kdykoliv vystoupat na věž, která se 

s prvním jarním dnem opět otevírá pro 

veřejnost.         Text: len, foto: David Tesař

Radnice na Karlově náměstí, jak ji neznáte  
Také v tomto roce Novoměstská radnice pootevře tajná vrátka každému, kdo zatouží poznat její skrytá zákoutí a na-

hlédnout do historie. Po celý rok budou pokračovat oblíbené prohlídky ve společnosti průvodců, jejichž poutavé 

vyprávění dokáže vnímavému návštěvníkovi odkrýt kus minulosti vzácné kulturní památky.

Bruslení s kočárky 

Od 14. března, poté každou středu od 10:00 do 11:30. Pro účastníky je zajištěna možnost 
zapůjčení bruslí. Ty si zájemci mohou objednat dopředu na e-mailu info@jsmeinline.cz, 
a to vždy do nedělní půlnoci. Nutnou výbavou je helma. Bez té se rodiče nemohou lekce zú-
častnit. V případě velmi nepříznivého počasí bude bruslení odvoláno. Lekce jsou zpoplat-

něny částkou 50 Kč, zapůjčení bruslí je pro členy klubu Dvojka pro děti a rodiče zdarma!

KDE: Modřanská cyklostezka. Místo setkání u zastávky tramvaje Podolská vodárna, v blíz-
kosti dětského hřiště. 

Jóga pro děti a rodiče 

Ve studiu Karma Yoga se konají každý pátek od 10:00 do 11:00 lekce Jógohrátek. Pro 
členy klubu Dvojka pro děti a rodiče je cena jedné lekce jógy 50 Kč. Noví zájemci se do klubu 
mohou přihlásit na místě. Pro velký zájem je nutné se na lekci přihlásit buď telefonicky na 
728 444 661, nebo e-mailem na info@karmayoga.cz. 
KDE: Korunní 25 

Kreativní dílny pro dospělé

Na ucelený kurz o jedenácti lekcích, který bude obsahovat malování na keramiku, modelo-
vání z hlíny, točení na kruhu, dekorování, malování výrobků z hlíny a další, se můžete hlásit 
prostřednictvím e-mailu info@krouzkyaprouzky.cz, na tel.: 774 625 851 nebo osobně v ka-
várně Maluj, Korunní 98. Tento kurz probíhá každý sudý čtvrtek od 10:00 do 11:30 a cena za 
celý kurz činí 500 Kč. Kurzovné se hradí přímo na místě. Více informací vám rádi sdělí za-
městnanci kavárny Maluj.  
KDE: Korunní 98 

Plavecké lekce pro rodiče

Každé úterý od 11:15 do 12:15. Lekce jsou vedeny trenérem plavání, který vás 
seznámí se správnou technikou plaveckých stylů, pomůže s odstraněním špatných 
plaveckých návyků. Cena jedné lekce je 50 Kč. Přihlášení na lekci e-mailem plave-

mesdvojkou@gmail.com. Hlídání dětí není zajištěno.

KDE: plavecký bazén Sokol Královské Vinohrady 

Strollering

Tyto lekce probíhají i v zimním období. Pokud počasí dovolí, konají se venku. Při 
nepříznivém počasí se setkáváte v prostorech tělocvičny. Vždy je dobré zavolat 
před lekcí lektorce, která vám sdělí místo setkání. Lekce jsou každé úterý od 10:00 
do 11:00. Kontakt: Kateřina Machová, e-mail: fi tsmiminkem@seznam.cz, tel.: 
725 296 187. Členové klubu zaplatí za lekci pouze 50 Kč. Více informací o Stro-
lleringu naleznete na stránkách www.strollering.cz. Sraz v Chopinově ulici u Rie-
grových sadů (pro lekce venku) nebo Vinohradská 1438, Praha 3 (pro lekce uvnitř).  

Sedmý ročník literární soutěže

Tématem je: „Jak uzdravit nemocný svět“
Věkové kategorie dětí, mládeže a studentů SŠ a VŠ

I.   6 až 11 let (1.–5. ročník ZŠ): poezie 25–50 slov, próza 250–500 slov, A4, Word, 
vel. 12 (včetně mezer)

II.   12 až 15 let (6.–9. ročník ZŠ): poezie 50–100 slov, próza 500–1000 slov, A4, 
Word, vel. 12 (včetně mezer)

III.  16 až 26 let (1.–4. ročník SŠ a VŠ): poezie 100–200 slov, próza 1000–1500 
slov, A4, Word, vel. 12 (včetně mezer)

Uzávěrka je 30. 4. 2018, soutěžní příspěvek s přihláškou musí být zaslán na adresu 
artbotic.literarnisoutez@centrum.cz. Přihlášku si lze stáhnout na www.helena-
bendova.com (kolonka ArtBotič). Vyhlašování výherců a předávání cen proběhne 
28. 5. v 17:00 v refektáři Emauzského kláštera, Vyšehradská 49.

Každý sudý čtvrtek se naši členové „rodiče“ setkávají v kreativních dílnách, kde si zkou-

šejí různé techniky tvoření.

Akce klubu

Jedenadvacet let už Mateřská škola 

Na Smetance spolupracuje s  Hnutím na 

vlastních nohou – Stonožka. Za tu dobu se 

ve školce vystřídalo několik generací dětí, 

které malováním nebo jinými výrobky po-

mohly svým vrstevníkům v krizových oblas-

tech světa. Když jejich obrázky naposledy 

putovaly do Afghánistánu, zpátky do Čech 

přišla nečekaná odezva. V dopise adresova-

ném ředitelce Petře Juhanové se mj. uvádí: 

„…Jmenuji se Oldřich Horáček a momentál-

ně jsem nasazen v  Afghánistánu. Dostaly se 

mi do rukou výkresy Vašich dětí Zuzanky, Lia-

ma a Antonie. Moc Vám za ně děkujeme… 

Chtěl bych se dětem za jejich obrázky nějak 

odvděčit a napadlo mě koupit do Vaší školky 

deskové naučné hry…“  S fi nančním přispě-

ním českého vojáka v  Afghánistánu Oldři-

cha Horáčka tak školka nakoupila nové hry, 

které dětem pomohou rozvíjet pozornost, 

myšlení a řeč.                                                      len

Deskové hry pro děti
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Resslovu a Myslíkovu ulici spoju-

je nepříliš frekventovaná ulice 

Na  Zderaze, nesoucí toto jméno 

již od  roku 1869. Nachází se 

v místě osady zvané „Zderaz“, kte-

rá v  polovině 14.  století zmizela 

vlivem budování Nového Města. 

Ves byla pojmenována možná 

na  počest jednoho z  oblíbenců 

krále Vratislava  I., vládnoucího 

v  letech 1061–1091. O  českém 

pánu Zderadovi ze Švabenic se 

traduje, že jej v roce 1091 při ob-

léhání Brna nechal zavraždit kralevic Břeti-

slav. Budoucího knížete Břetislava  II. totiž 

rozzuřil Zderadův žert, který připomínal, že 

v době veliké pravděpodobnosti útoku ne-

přátel se kralevic bezstarostně koupal v ře-

ce, což jej málem stálo život. Jádrem vsi 

Zderaz se stal kostel sv. Petra a Pavla (v něm 

měl být údajně pochován zavražděný Zde-

rad), který někdy kolem roku 1190 získal – 

spolu s celou osadou – řád Křižovníků. Ře-

holníci tu založili klášter, jehož konvent roz-

metaly události husitských válek. Další vý-

znamnou stavbou zderazské osady se stal 

hrádek, který někdy kolem roku 1380 

na  Břežské skále založil pro svoji potřebu 

král Václav IV. Zábavymilovného panovníka 

jistě lákala poloha na okraji moderního No-

vého Města, ale i  blízkost lesů vhodných 

pro lov. A jistou úlohu hrálo pravděpodob-

ně i to, že Václav IV. v některých obdobích 

nevycházel dobře se staroměstskými měš-

ťany. Opevněné sídlo značně utrpělo v do-

bě husitských bouří a v roce 1627 si zpustlé 

objekty pro svůj klášter upravili bosí augus-

tiniáni. Roku 1809 se komplex proměnil 

v trestnici a v prvních letech 20. století byl 

i s celou Břežskou skálou odstraněn. 

Kvůli zásadní proměně zástavby a ta-

ké vlivem úpravy nábřeží si již obtíž-

ně dokážeme představit, že zderaz-

ská osada stála v dominantní poloze 

na návrší, které příkře spadalo k Vlta-

vě. Alespoň trochu tuto svažitost vsi 

připomíná terasa ve  východní části 

ulice Na Zderaze. Roku 1895 totiž do-

šlo k  důkladnému snížení vozovky, 

které výrazně usnadnilo navázání 

ulice na přiléhající komunikace. Ma-

lebně působící svažitost ulice je dob-

ře patrná ve  scéně z  fi lmu „Dobrý voják 

Švejk“, ve  které za  doprovodu kapely po-

chodují rekruti. Před výstavbou současných 

školních budov v  Resslově ulici byla jižní 

část ulice Na Zderaze výrazně širší a zvlně-

ná. Podle kostela sv. Václava v Resslově ulici 

se toto prostranství nazývalo v 1. polovině 

19. století „Václavské náměstí“ a poté, co se 

Dobytčí trh na začátku 50. let 19. století pro-

měnil v  podstatně výstavnější Karlovo ná-

městí, získala jižní část ulice Na Zderaze po-

jmenování „Malé Karlovo náměstí“.   

Text: Jan Gross, foto: Jaroslav Kocourek

O původu názvů našich ulic                                             NA ZDERAZE 

POCTA OBĚTEM NÁLETU: 

Osudná středa roku 1945 

s  datem 14.  února byla 

Popeleční. Stejně tak je to-

mu letos, kdy od spojenec-

kého náletu na  Prahu 

uplynulo 73 let. Na  Pope-

leční středu roku 2018 se 

konalo vzpomínkové shro-

máždění u  pamětní desky 

na Karlově náměstí, kterou 

městská část nechala zří-

dit při 70. výročí tragické 

události. Spojenecký nálet 

zasáhl jen pár týdnů před 

koncem války podstatnou 

část Prahy  2, zejména 

Vinohrady a  Nové Město. 

Jeho nejsmutnější bilancí 

je 701 lidských obětí. Ze-

mřelé připomíná ojedinělá 

pamětní deska na budově 

Všeobecné fakultní ne-

mocnice, pocházející z díl-

ny sochaře Petra Císařov-

ského. Za městskou část se 

piety zúčastnili starostka 

Jana Černochová a  mís-

tostarosta Martin Víšek, VFN reprezentoval náměstek ředitelky Jan Bříza. Zapálili 

za zemřelé svíčku a drželi minutu ticha.                                                                           red, foto: kav

Sokol Pražský 

V  minulých dnech jsme sledovali spor-

tovní klání vrcholových sportovců 

na zimních Olympijských hrách. Ale pro-

žít si sport vlastním přičiněním, je pro na-

še zdraví daleko přínosnější, a  to jak 

po stránce fyzické, tak i duševní. Díky So-

kolu, jemuž zakladatelé dali 

do  vínku heslo „V  zdravém těle 

zdravý duch“, si může tuto prav-

du vyzkoušet řada lidí na vlastní 

kůži. Nezáleží jen na talentu ne-

bo dřině. Vyrostli zde i olympijští 

vítězové, ale hlavně ti, kteří spor-

tují jen a  jen pro vlastní radost 

z  pohybu a  nabytí či udržení 

kondice. V Sokole zkrátka může-

me již 156 let sportovat úplně 

všichni. Všichni, kdo máme chuť 

se hýbat. A  škála sportů, které 

Sokol nabízí, je široká.

Každý si může vybrat, co mu nejvíc vyho-

vuje. V letošním roce se koná XVI. všeso-

kolský slet, periodické vyvrcholení naší 

činnosti. Na téměř celý první červencový 

týden je přichystán program sestavený 

z výkonnostních a sportovních disciplín, 

předvedených v  rámci Gala programu 

v  pražské O2 areně, dále pódiových, ta-

nečních, ale i  divadelních představení 

na různých místech Prahy, včetně Národ-

ního divadla. To proto, že Sokol nezname-

ná jen pohyb, ale i  kulturu. Prahou také 

projde sletový průvod, který bude veden 

od  Můstku kolem Národního divadla 

a  přes náměstí Jana Palacha na  Staro-

městské náměstí. Přehlídka hromadných 

skladeb, které se již nacvičují v jednotách 

po  celé republice, je nachystaná na 

5. a 6. července.  V naší, vůbec nejstarší so-

kolovně, nacvičujeme devět z celkového 

počtu jedenácti sletových skladeb. 

Ve  „sletové aréně“ v  nedalekém vršovic-

kém Edenu se členové Sokola Pražského, 

sídlícího v Žitné ulici, představí ve všech 

věkových kategoriích, tedy od cvičení ro-

dičů a dětí až po seniory. Nenechte si ujít 

veřejná sokolská vystoupení, kde se snou-

bí radost a krása pohybu s hudbou. 

Martina Schořová, starostka Sokola Pražského 

Sokol Královské Vinohrady

Blížícím se všesokolským sletem žije i Tě-

lovýchovná jednota Sokol Praha Králov-

ské Vinohrady. Mnozí z vás, čtenářů No-

vin Prahy 2, chodili do  vinohradského 

Sokola cvičit, a tak pro vás máme infor-

mace o  nácviku sletových skladeb 

na  nadcházející XVI. všesokolský slet. 

U nás na Vinohradech nacvičujeme sle-

tové skladby pro kategorii Rodiče a  děti 

s náčiním, které mají děti i v názvu sklad-

by „Méďové“. Pro předškoláky připravila 

autorka skladby staronové náčiní, skáka-

cí gumu. Představuje notovou osnovu 

a děti jsou „Noty“, a tak se jmenuje i jejich 

skladba. Naše dorostenky a mladší ženy 

se zapojily do nacvičování skladby „Silue-

ty“ s originální skládací obručí. Pro ženy 

je připravena skladba „Cesta“ ve  stylu 

české country, v  níž cvičí s  originálním 

náčiním – šátkem doplněným dřevěnou 

kuličkou. Velmi si ceníme toho, že se 

do nácviku hromadných skladeb zapojili 

i naši muži ve skladbě „Borci“. Velký zájem 

je o skladbu pro seniory a seniorky „Prin-

cezna republika“. Autorkami této skladby 

jsou naše cvičitelky Blanka a  Lenka 

Kocmichovy. 

A teď pozor! Byli jste již mezi medvědy? 

Velkými i malými? Já ano. Je tam kázeň. 

Vládne tam velká medvědice, 

kterou všichni poslouchají. 

Medvíďata běhají, mávají se 

svými hračkami – jak jinak – 

s  malými vycpanými medvíd-

ky. Dokonce se na nich i hou-

pou za  pomoci velkých med-

vědů. A do sletu se to všechno 

naučí i v  rytmu hudby. Jen se 

na ně, na médi, přijďte podívat 

začátkem července na sletový 

stadion. 

Helena Vaňková, sokolka

Sokol Vyšehrad 

Na XVI. všesokolský slet nacvičuje, stejně 

jako v minulých letech, i vyšehradská jed-

nota. Letos se zúčastníme tří skladeb pro 

děti a tří pro muže a ženy. Nacvičovat již 

začínají předškolní děti, a to skladbu „No-

ty“. V jednom celku cvičí devět dětí a cviči-

tel. O něco více práce mají starší děti a do-

spělí, kteří pilují své skladby mimo vytyče-

né cvičební hodiny nad rámec tréninků. 

Šestnáct mladších žákyň nacvičuje sklad-

bu „V peřině“ a 13 dívek a pět chlapců z vě-

kové kategorie starší žactvo nacvičuje 

skladbu „Cirkus“. „Jsme rádi, že se v jednotě 

opět dala dohromady parta lidí, kteří cvičí 

na  sletech pravidelně. Letos budeme mít 

hojnou účast v mnoha skladbách,” říká ná-

čelnice Sokola Vyšehrad Alena Dvořáko-

vá. Skladbu „Spolu“, která vznikla k  osla-

vám 100. výročí založení Československé 

republiky a ve spolupráci se slovenskými 

sokoly, cvičí deset žen a jeden muž. 

Štěpánka Mrázková, sokolka

V Praze 2 působí tři sokolské jednoty a ve všech se už pilně nacvičuje na XVI. všesokolský slet. Uskuteční se ve dnech 

1.–6. července 2018 v Praze a stane se součástí ofi ciálních celostátních oslav stého výročí vzniku samostatného Českoslo-

venska. A také to bude hold sokolům, kteří stáli u zrodu československých legií v době 1. světové války, bojovali v ní za 

vznik samostatného státu a krátce po jeho vzniku chránili se zbraní v ruce jeho území.

Praha 2 si připomněla 95. výročí úmrtí Aloise Rašína

Všesokolský slet bude oslavou vzniku republiky

Alois Rašín, významný politik a  jeden z  mužů října 1918 stojících 

u vzniku samostatného Československa, podlehl dne 18. února 1923 

následkům atentátu spáchaného o šest týdnů dříve. Praha 2 si 95. vý-

ročí připomněla pietním aktem jak u busty ve vstupní aule radnice, tak 

u pamětní desky na domě v Žitné ulici 10, před nímž byl zastřelen ko-

munistickým anarchistou.  Stojí za připomenutí, že Rašín byl mužem, 

který důrazně stál za svými politickými názory a bojoval od začátku 

za  vznik samostatné republiky. Byl za  to dvakrát uvězněn, podruhé 

dokonce odsouzen k trestu smrti, kterému unikl díky amnestii. Podílel 

se na domácím odboji za první světové války v tajné organizaci Maffi  a, 

v noci na 28. října 1918 pak sepsal provolání o vzniku samostatného 

státu a první zákon republiky. Později, už jako ministr fi nancí, provedl 

měnovou odluku a stabilizoval státní fi nance. Byl zastáncem šetrnosti 

a  pracoval s  ohromným nasazením i  neústupností. Praha  2 má 

po Aloisi Rašínovi pojmenováno i nábřeží, a je tak jednou z význam-

ných osobností první republiky a zastánců demokracie, které si můžeme připomínat a inspirovat se jimi i dnes.                                     jš

Kromě zásobování se obecní správa 

opakovaně potýkala také s úklidem ulic. 

Na  Vinohradech pravidelně vázl úklid 

sněhu a  domovního odpadu. Městu se 

nedostávalo lidí ani koní: „Stížnosti tyto 

jsou jistě opodstatněné. Hospodářská 

správa obecní nemůže však při nejlepší vů-

li plniti své povinnosti v tomto směru tak, 

jako za dob normálních.“ Například meta-

řů zbylo ve  službě namísto původních 

150 jen 80. „Za  takového stavu věcí ne-

zbývá obyvatelstvu, než aby mělo strpení. 

Pokud jde o  odklízení sněhu z  chodníků, 

vyšlo vstříc sobě i obci tím, že tam, kde se 

dá, samo dopomůže k  pořádku. Velmi 

mnoho mohli by vykonati také domovníci, 

kdyby vlastníci domu udělili jim příslušné 

rozkazy.“ 

Do války byly postupně rekvírovány také 

obecní povozy a koně. Obec svými pota-

hy zajišťovala dovoz potravin z  praž-

ských nádraží a  přístavů: „Hromadění 

smetí a popelu v ulicích vinohradských za-

viněno jest jednak naprostým nedostat-

kem potahů, jednak tím, že potahy obecní 

zaměstnány jsou v  aprovisaci města při 

dovážení mouky, bramborů, uhlí, dříví 

apod. Druhým důvodem jest značná ztrá-

ta koní, kteří většinou byli odvedeni k voj-

sku.“ Ovšem ani koně, kteří unikli cestě 

na frontu a zůstali „doma“, si mnoho ne-

polepšili: „Stává se často, že znavená zví-

řata přijdou až po  deváté hodině večerní 

do stájí! Netřeba vykládati, s jakým výsled-

kem konají potahy takto vyčerpané, bez-

tak trpící podvýživou, své těžké práce. 

U většiny takto přepínaných koní nastává 

vysychání morku a  celkové ochabnutí 

tělesné.“ Správa města zároveň upozor-

ňovala, že někteří obyvatelé své okolí sa-

mi, snad ze zlomyslnosti, bezohledně 

znečišťují: „Jest pak na  obecenstvu, aby 

stav nezhoršovalo a  svévolně ulice samo 

neznečišťovalo. Jistá část obyvatelstva ne-

má již vůbec smyslu pro pořádek. Obecní 

povoz sbírající popel projel ulicí prázdný, 

aby záhy obyvatelstvo okolních domů sy-

palo popel z bedniček ke stromům a obru-

bám chodníkovým.“ Ovšem toto chování 

nemělo zůstat bez trestu: „Jednotlivé pří-

pady tohoto nepřípustného počínání se již 

zjišťují a trestají!“

K  udržování pořádku ve  vinohrad-

ských  ulicích 

města nepři-

spívalo ani ne-

dostatečné ve-

černí osvětlení: 

„Na  stížnost vi-

n o h r a d s k é 

městské rady 

o d p o v ě d ě l a 

správa Pražské 

obecní plynár-

ny jediným dů-

vodem, který či-

ní situaci na ten 

čas nezměnitel-

nou: Není uhlí!“ Částečně uspěly Králov-

ské Vinohrady u  dalšího dodavatele 

energie: „Aby nebezpečná a  velkoměsta 

nedůstojná tma z ulic našich byla vypuze-

na, požádali jsme Elektrické podniky krá-

lovského hlavního města Prahy, aby za ve-

čera alespoň po dobu provozu tramwayo-

vé vozby byly křižovatky drah na  Králov-

ských Vinohradech elektricky osvětlovány.“ 

A u tramvají ještě chvíli zůstaneme. Ne-

dostatečné údržbě a  všeobecnému ne-

pořádku byla rovněž přičítána únorová 

nehoda tramvajové soupravy v prudkém 

klesání do Vršovic: „Na svahu z Palackého 

třídy do  Vršovic na  trati č. 1 dostal se vůz 

do smyku, následně se zřítil a způsobil po-

ranění 13 pasažérů. Příčina neštěstí jest 

zřejmá: Přeplněný vůz, znečištěná kolej 

a  poruchové stroje. Bude-li tento neblahý 

stav pokračovati, stane se pražská elektric-

ká dráha spíše postrachem než prospě-

chem obecenstva.“                                                  

     Michal Frankl

Psalo se před sto lety
Dnes z vinohradských ulic

Kvůli všeobecnému nedostatku uhlí se dostala do potíží 

se zásobováním Královských Vinohradů klíčová vodárna 

v Káraném: „V důsledku současných mimořádných pomě-

rů žádá se obecenstvo, aby vodou, pokud možno, šetřilo a 

nenechávalo ji zbytečně odtékati. Veškery poruchy vodovo-

du buďtež neprodleně hlášeny vlastníku domu, nebo, je-li nedbalý, 

přímo obecnímu úřadu.“

-

Psalo se před sto lety
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OSLAVY VÝZNAMNÝCH ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ 
Městská část Praha 2 se 
obrací na své občany, kteří 
se v tomto měsíci 
dožívají významného ži-
votního jubilea – 70 let, 75 
let, 80 let, 85 let nebo 90 
let a nad 90 let každý další 
krásný rok – s prosbou, aby 
v případě zájmu oznámili 
tuto slavnostní událost 
písemně nebo telefonicky 
na adresu: 

Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2, 
Bc. Karolína Miškarová, telefon: 236 044 179, email: karolina.
miskarova@praha2.cz nebo osobně na adrese Úřadu MČ Praha 2 
v úřední dny: pondělí 8.oo – 12.oo hod., 13.oo – 17. 30 hod. a středa 
8.oo – 12.oo hod., 13.oo – 17. 30 hod. kancelář číslo 210, 2. patro. 
Na všechny oslavence u nás čeká srdečná gratulace.  O
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SENIOR FITNES, z. s.  
Pojďte přivítat jaro s radostí 
a ve skvělé kondici!  

ZŠ Resslova/MŠ Na Zbořenci
Skupinové cvičení na podložkách
ST 10:00–11:00, Jitka Hlaváčková,
tel.: 739 623 410, e-mail: 
hlavackova.home@seznam.cz

MŠ Na Zbořenci 7
Zdravotní cvičení a tanec
PO 14:00–15:00, ČT 14:00–15:00  
Dana Drmelová, tel.: 603 213 124, 
e-mail: dana.drmelova@seznam.cz

Harmony Body – U Zvonařky  7
Kondiční cvičení při hudbě pro 
pokročilé  
ST 11:30-12:30, Dagmar Černá
tel.: 737 616 023, e-mail: 
vyziva.dagmar@seznam.cz
Více na www.seniorfi tnes.cz.  O
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Letní dětský tábor Miličín 2018
KDY: 30. 6.–14. 7. 2018
KDE: Táborová osada Miličín 
s vlastním rybníkem, na kraji lesa 
mimo komunikace, cca 40 km 
jižně od Prahy  
Kontakt na tel.: 605 388 861  
                                  605 843 873
E-mail: SPV-duziny@email.cz  O

zn
á

m
e

n
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Podrobné informace najdete na:
www.happydovolena.cz, tel.: 603 513 723

Do objednávky napište prosím tento kód: PH002

Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!

od 2.599 Kč
Z nabídky služeb v ceně vybíráme:

• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •

• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou • 
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •

• půjčovna sportovních potřeb • hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •

Všechny služby v ceně pobytu!!!

SKVĚLÁ DOVOLENÁ ZA SUPER CENY! Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě 
v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
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BEZPLATNÁ INFOLINKA ULICE PRAHY 2 

Tel.: 800 879 222, e-mail: infolinka@p2.mepnet.cz
 • znečištění, zábory ulice • poškození městského mobiliáře, 

stromořadí, dopravního značení • havarijní stav objektů, 
ohrožující chodce • termíny KÚK • svoz odpadu • poruchy 

osvětlení, vodovodu, kanalizace, plynovodu.
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BŘEZEN 
Po 12. 3. Neklanova 30

Út  13. 3.  Jaromírova/Svatopluko-

va

St 14. 3. Polská 36

Čt  15. 3. Chopinova/Krkonošská

So  17. 3. Na Bojišti

So  17. 3. Na Zderaze 7

Po  19. 3.  Chodská/Korunní

Út  20. 3.  Vocelova

St  21. 3.  Pod Slovany/Trojická

Čt  22. 3.  Londýnská/Rumunská

Po  26. 3.  Štěpánská/Na Rybníčku

Út  27. 3.  Anny Letenské 13

St  28. 3.  Sarajevská/Rejskova

Čt  29. 3.  Slavojova

DUBEN
Út 3. 4. Na Hrobci

St 4. 4. Slezská/Blanická

Čt    5. 4. Na Kozačce 12

Po    9. 4. Trojanova 7

Út  10. 4. Záhřebská/Americká

St  11. 4. Lublaňská/Koubkova

Čt  12. 3.  Sázavská 13

Po  16. 4.  Římská/Italská

Út  17. 4.  Ostrčilovo náměstí

Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistaveny ve všední den od 15:00 
do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00.  Více na www.cistadvojka.cz nebo na 
bezplatné infolince Ulice Prahy 2 na čísle 800 879 222.
Na stanovištích VOK bude přítomna obsluha, která pomůže občanům s ulo-
žením odpadu. Poskytovatel této služby je Magistrát hl. m. Prahy.

Svoz velkoobjemového odpadu
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KLUB REMEDIUM 
Centrum aktivit pro seniory 
Praha 3, Táboritská 22
� 222 712 940 
e-mail: senior@remedium.cz  
www.vstupujte.cz  
Kurzy: 7. 3. Obsluha chytrých 
telefonů • 19. 3. Windows 10 
– I. část • 19. 3. Zálohování dat 
a systému • Informace v klubu. 
Zbývají ještě volná místa na 
výlet do Plzně 17. 4. V úterý 
13. 3. 2018 od 11:00 zveme na 
přednášku Trénování paměti 
(zdarma).
Skupina KONTAKT, příležitost 
k popovídání a seznámení bude 
8. a 29. 3. od 10:30 (zdarma). 
V Klubu je otevřeno po–čt, 
9:00–18:00, pá do 16:00, 
zavřeno je 30. 3. 2018.

PORADNA REMEDIUM
Křišťanova 15, Praha 3
� 272 743 666 
obcanskaporadna@remedium.cz
Poskytuje bezplatně sociální po-
radenství v časech: 
po, út, čt 8:30–11:30 osobní 
konzultace a po, út, čt 12:30–
15:30 telefonické dotazy.
www.remedium.cz
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Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme se vás ptali: Jaký 
kostel je zachycen na snímku a kdo byl 
architektem? Jak jste správně poznali, 
jde o  barokní kostel sv. Jana Nepo-
muckého na Skalce, který patří k nej-
pozoruhodnějším dílům Kiliána Ignáce 
Dientzenhofera. Přišla řada správných 

odpovědí, některé i s vašimi vlastními 
postřehy. Tak například někteří z  vás 
vzpomínali, že právě zde se konal 
jeden z  předvánočních koncertů du-
chovní hudby pořádaných každoročně 
MČ Praha 2. Další soutěžící se zmiňo-
vali o útulnosti prostředí a jeho takřka 
rodinné atmosféře. Gratulujeme Pavlu 
Rackovi a posíláme mu dárek.
Tentokrát přinášíme pohled na sochu, 
která bude mnohým z vás povědomá. 
Tato alegorická socha, dosahující výš-
ky zhruba 7 m, drží v levé ruce zrcadlo, 
symbol pravdivého obrazu světa. 
Praha 2 není na sochařská díla v žád-
ném případě chudá, ale v  naprosté 
většině se jedná o pomníky význam-
ných českých osobností. Když po-
mineme fasády některých budov, 
setkáme se s alegoriemi v nadživotní 
velikosti jen ojediněle. 
Alegorické postavy představují lidské 

Fotosoutěž

vlastnosti a činnosti, přírodní živly a 
procesy, životní etapy, časová období 
a další abstraktní pojmy. Vychází se ze 
snahy zviditelnit tato nehmatatelná 
témata, přičemž se často pracuje s an-
tickými prvky – nezřídka se objevují 
postavy z  antické mytologie. Autoři 
nejčastěji volí ženskou postavu, a to 
s  dokonalým tělem. Takto vzniká zře-
telný a silný kontrast například s  po-
užitou vojenskou výzbrojí. Aby mohl 
divák určit, jakou alegorii sleduje, musí 
často dekódovat symboly.
Některé symboly jsou natolik vžité, 
že podle nich dobře dokážeme určit, 
co alegorická postava představuje. 
Například zavázané oči a váhy v  ruce 
znázorňují Spravedlnost, srdce a hrd-
ličky Upřímnost, včelí úl nebo zobající 
kohout Píli, závoj přes obličej, lilie a věž 
Cudnost či Neposkvrněnost, Bible nebo 
veliký kříž pomáhají přiblížit Víru, zbra-
ně a lev Statečnost, malé děti Lásku, 
kotva a koš květin Naději. Ovšem hadi 
(např. obtočení kolem končetin) spolu 
s ženskou postavou představují Závist, 
veliký roh Štědrost, honosné šaty a páv 
Pýchu, opice a kozel Chlípnost, osel do-
provází Lenost, váčky s penězi a truhla 
Lakotu a vepř, často spolu s nadměrný-
mi kilogramy ženské postavy, Obžerství.
Soutěžní otázka zní: Kde se nachází 
mohutné sousoší z  naší fotografi e 
a co tato alegorie symbolizuje? Odpo-
vědi posílejte na adresu ÚMČ Praha 2 
nebo e-mailem na adresu redakce@
praha2.cz, nejpozději do 21.  března. 
Uveďte laskavě svoji adresu, abychom 
výherci mohli poslat dárek.

Text: Jan Gross, foto: Jaroslav Kocourek

Noviny Prahy 2. Periodický tisk městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 se sídlem nám. Míru 20, 120  39 Praha 2, IČO: 000  634  61, pod ev. č. MK ČR E 12  404. Místo vydávání: Úřad MČ Praha  2, 120  39, Praha 2, 

nám. Míru 20. Vychází 12x ročně. Ročník 20, číslo 3, den vydání 5. 3. 2018. Uzávěrka příštího čísla: 21. 3. 2018, expedice 3. 4. 2018. • Předseda redakční rady: Otto Hoff mann • vedoucí redaktorka Lenka Prokopová • redaktorka 

Martina Klapalová • Kontakt na redakci: 236 044 119, 236 044 182, e-mail: redakce@praha2.cz. • Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. • Přetisk povolen s vědomím redakce. • Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není 

periodikem žádného politického subjektu. • Grafi cké zpracování zajišťuje AMOS Typografi cké studio, s. r. o. • Tisk: Czech Print Center, a. s. • Distribuce: Česká pošta, s. p. • Náklad: 30 000 výtisků.

Před 135 lety se narodil Jaroslav Hašek, autor dobrého vojáka Švejka. S Prahou 2 
ho spojuje několik adres, kde postupně bydlel, i založení Strany mírného pokroku 
v mezích zákona, k němuž došlo v Balbínově ulici v bývalém hostinci U Zlatého li-
tru. Tajenka skrývá název jednoho z jeho literárních děl. Řešení posílejte na adresu 
redakce@praha2.cz, nejpozději do 21. března 2018. Uveďte laskavě svoji adresu, 
abychom vám mohli poslat dárek. Správné znění tajenky z minulého čísla: Václav 
Voska. Výherkyni Zuzaně Mandové gratulujeme a posíláme jí dárek.

Okénko do Novoměstské 

VÝSTAVY: Od 21. března je znovu ote-

vřena expozice Historie Nového Města a 

Praha panoramatická. Představuje nej-

starší pražská panoramata, zachycená 

na historických rytinách z  archivu Mu-

zea hlavního města Prahy. Nachází se 

v bývalém bytě věžníka a je přístupna 

denně kromě pondělí 10:00–18:00.

Výstava Photocontest soustřeďuje nej-

lepší fotografi e studentů středních škol, 

žáků druhého stupně základních škol i 

studentů víceletých gymnázií, kteří se 

zúčastnili stejnojmenné celorepubli-

kové soutěže. Je instalována v  Galerii 

ve věži, kde je přístupna denně kromě 

pondělí 10:00–18:00 od 22. března do 

1. dubna.

Stále ještě máte možnost navštívit Ne-

viditelnou výstavu, jeden z nejúspěšněj-

ších projektů dramaturgie Novoměst-

ské radnice. Najdete ji ve výstavních 

prostorách II. patra, kde strávíte neza-

pomenutelnou hodinu v  naprosté tmě 

s  nevidomým průvodcem. Otevřeno 

denně, ve všední dny 12:00–20:00, o ví-

kendech a svátcích 10:00–20:00.

KONCERTY: Nový český komorní orche-

str Haydn Ensemble uvede 8. března od 

19:30 Zahajovací koncert sezony 2018. 

Vstupuje tím do druhé sezony s pokra-

čováním orchestrálního a koncertního 

projektu Příroda, rozum, řád. Začátek 

v 19:30 ve Velkém sále.

Hudební skvosty z  období vrcholného 

baroka uslyšíte na koncertu Ensemble 

Berlin Prag. Součástí koncertu Tribute to 

J. D. Zelenka bude křest nového CD v po-

dání tohoto ansámblu, který nahrál pro 

Supraphon šest sonát pro dva hoboje, 

fagot a basso continuo. Nahrávka vznik-

la z  iniciativy hobojisty Viléma Veverky, 

který se na ní výrazně podílel i jako pro-

ducent. Začátek 7.  března ve Velkém 

sále od 19:30.

Smyčcový orchestr Harmonia Praga 

představí známé i neznámé poklady 

české hudby na Českém večeru. Zazní 

15. března ve Velkém sále jako druhý 

z koncertů hudebního cyklu Stylové ve-

čery. Začátek v 19:30.

Oblíbená kantáta Otvírání studánek Bo-

huslava Martinů zazní na Jarním koncer-

tu Foerstrova komorního pěveckého sdru-

žení ve Velkém sále 20. března. Dále 

jsou na programu skladby Karla Bendla, 

Miroslava Raichla, Jana Málka a Antoní-

na Tučapského. Začátek v 19:30.

AKCE: Struny dětem je rodinný festival, 

kde si můžete vybrat mezi koncerty, vý-

tvarnými dílničkami, workshopy a hra-

vými zónami. Koná se 24. a 25. března 

v celé radnici od 10 do 18 hodin.

Kulinářské speciality připraví Festival 

delikátních chutí, jemuž bude patřit 

10. března celá radnice. 

Setkání s  jógovými lektory z  celého 

světa zažijete na Prague Spirit Festi-

valu. Na programu je jóga, tanec a 

hudba i setkávání podobně naladě-

ných lidí. Do celé radnice můžete 

10. března zdarma. Otevřeno 10:00–18:00.

Od 21. března 

bude po zimní 

pauze otevře-

na vyhlídková 

věž. Je vysoká 

téměř 70 me-

trů a na její 

vrchol vede 

221 schodů. 

Z  vyhlídkové-

ho ochozu je krásný pohled na Prahu

z  výšky. Otevřeno denně kromě pon-

dělí 10:00–18:00.

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce

Modré pondělí je pro 

křesťany dnem, kdy by 

se nemělo pracovat. 

Příjemná zpráva, a také 

dobrá rada pro všech-

ny, kteří by tento den 

chtěli strávit ve veliko-

noční pohodě, pobavit 

se a třeba si namalovat 

kraslice nebo uplést po-

mlázku. Jako každý rok 

pořádá městská část 

Praha 2 v druhý den pa-

šijového týdne Modré 

pondělí u Ludmily. Začínáme 26. března ve 14 hodin a po celé odpoledne budeme 

tvořit, pochutnávat si na velikonočních dobrotách, sledovat divadlo, které, ač pro děti, 

občas pobaví i dospělé. Letos nám herci Divadla Kasperle zahrají o tom, „Jak Kašpárek 

s Kalupinkou oslavili Velikonoce“.  Mazanec a čaj z rukou vinohradských radních příjemně 

naladí všechny, kteří na náměstí Míru dorazí hned kolem 14. hodiny. S plnými žalud-

ky pak mohou sledovat, jak děti ve výtvarných dílnách vyrábějí velikonoční dekorace 

a zdobí jimi břízku.  Modré pondělí u Ludmily je vždy vítaným oživením Velikonočních 

trhů na náměstí Míru. Letos začínají 17. března, potrvají do 2. dubna a návštěvníky 

přivítají denně od 10 do 19 hodin. Ve čtyřech desítkách stánků budou prodejci nabízet 

typický sortiment – sváteční velikonoční vazby, malovaná vajíčka, pomlázky, dřevěné 

kraslice, výrobky z cínu a výtvory uměleckých řemeslníků. Budou tu i zahradnické pro-

dukty, řezané květiny a sazenice. A samozřejmě něco na zub, třeba palačinky, trdelník, 

velikonoční pečivo, zdobené perníčky, medové produkty nebo speciality staročeské 

kuchyně. Stalo se zvykem, že vánoční i velikonoční trhy u Ludmily dávají prostor nezis-

kovým organizacím a chráněným dílnám. Na tom se ani tentokrát nic nezmění.        len

Ukázková hodina trénování paměti

Setkání na počátku pašijového týdne

Knihovna na Vinohradech (Vinohradská 69) zve 13. března 2018 v 10:30 v rámci 

Národního týdne trénování paměti všechny zájemce z řad seniorů na ukázkovou 

hodinu trénování paměti. Výuku povede certifi kovaná lektorka České společ-

nosti pro trénování paměti a mozkový jogging. 

Už počtvrté provoní Novoměstskou radnici exotické pochoutky ze všech koutů 

světa. Festival delikátních chutí umožní nahlédnout pod pokličku kuchyní blíz-

kých i vzdálených zemí a podráždí naše smysly vůněmi, jakým se jen těžko odolá-

vá. Objevovat dosud nepoznané i ocenit staré osvědčené recepty můžeme v so-

botu 10. března od 10 do 18 hodin na nádvoří i v interiérech historické radnice. 

Vstup je zdarma. Zuzana Merhautová, v jejíž režii festival probíhá, láka všechny na 

„…chutě slané i sladké, hořké, kyselé i umami… pochoutky pikantní i jemné, studené 

i teplé, chuťovky do ubrousku i horkou polévku do misky… nebo na paletu chutí ze 

Srí Lanky, vynikající pastu ze 

Sicílie, netradiční sladkosti 

z  Maďarska, burgery mno-

ha druhů, ohnivý Tex-Mex, 

tyrolské klobásky a sýry, 

šarmantní francouzská vína, 

domácí sirupy či guláš z Bar-

my.“ Ředitel Novoměstské 

radnice si milé tradice, která 

se už stala součástí drama-

turgie této instituce, cení 

z  jednoho prostého důvo-

du: „Festival, otevřený skvě-

lým kuchařům z celého světa, 

pestré škále surovin, chutí 

i barev je v  kontextu histo-

rických prostor velikou podí-

vanou a svátkem vytříbených 

chutí,“ míní Albert Kubišta. 

Vstup zdarma.                                len

VELIKONOCE NA  NÁPLAVCE: 

Velikonoční čas si můžeme užít 

také na farmářském tržišti u Vlta-

vy ve dnech 24. a 31. března. Kdo 

tam zavítá mezi 8. a 14. hodinou, 

může si třeba uplést pomlázku, 

ochutnat luxusní mazance a be-

ránky nebo nakoupit kraslice, 

osení na  velikonoční stůl a  další 

krásné dekorace. Děti jistě po-

těší řehtačky a na vlastní výrobu 

kraslic tu bude možné nakoupit 

vajíčka od slepic s volným výbě-

hem. Pokud bude přát počasí, 

možná se tady už objeví kopřivy 

do  nádivky a  medvědí česnek. 

Více informací na  www.farmars-

ketrziste.cz.                                    red

Netradiční pokrmy z celé planety

Květinová burza popražsku 
První jarní dny lze oslavit stylově, uprostřed probouzející se fl óry. Možná bys-

te ji v centru města nehledali, ale někde přece jen přežívá, a docela úspěšně. 

Třeba ve vnitrobloku domu v  Salmovské ulici 16, z  něhož zdejší obyvatelé 

udělali útulnou zahrádku. Kdo má rád květiny, bylinky a rostliny všeho druhu, 

neměl by si nechat ujít jarní květinovou burzu, která se tu koná 24. března. 

Stačí přinést vlastní nadbytečné nebo nepotřebné výpěstky, sazenice, semín-

ka, odnože nebo cokoli vhodného pro zahradničení, a pak je zdarma vyměnit 

za něco nového. Může to být i příjemné setkání s lidmi, kteří bydlí či pracují 

v Praze 2 nebo prostě mají tuhle městskou část rádi.                                              len
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žací 
nástroj

droga

1. část 
tajenky

kotrmelec

český 
herec

ušní sekret

2. část 
tajenky

italsky 
hodina

rybářská 
potřeba

francouz-
ská řeka
zpěvný 

hlas

ne sem
(básn.)

chem.zn. 
arsenu

povzdech

zmírnění

dutá míra manželka

souhlas

autoznač-
ka vozidel 
Somálska

aromatické 
byliny


